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’ Fructuosul dialog de la Cairo din 1972. prilejuit de vizita

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe participanții 
la Seminarul organizat de 

Uniunea Tineretului Comunist 
și Mișcarea Panafricană 

a Tineretului
efectuată de tovarășul Nicolae Ceaușescu 

în Republica Arabă Egipt, continuă la București

LOCUITORII CAPITALEI AU FĂCUT
0 PRIMIRE CĂLDUROASĂ PREȘEDINTELUI
MOHAMMED ANWAR EL SADAT

După vizita oficiali între
prinsă de șeful statului român, 
in aprilie 1972, In Republica 
Arabă Egipt, care a deschis o 
etapă calitativ superioară In 
dezvoltarea legăturilor de prie
tenie tradițională dintre cele 
două târî si popoare, un alt 
moment de seamă are loc iff 
planul relațiilor bilaterale. Și 
anume, vizita oficială pe care 
o face ln țara noastră, Incepind 
de joi, 27 iunie, președintele 
Republicii Arabe Egipt, Mo
hammed Anwar El Sadat. îm
preună cu soția, doamna Giha- 
ne EI Sadat, la invitația pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu.

Noua Intîlnire la nivel înalt 
româno-egipteană este salutată 
cu deosebită satisfacție de opi
nia noastră publică. Atenția 
manifestată față de acest, eve
niment, cu largi implicații po
zitive in domeniul raporturilor 
reciproce, precum șl In sfera 
vieții internaționale, are, evi
dent, temeiuri profunde, ele 
fiind atlt de pregnant subli
niate de președintele Nicolae 
Ceaușescu In interviul acor
dat recent Agenției egiptene 
„M.E.N." : ..Așteptăm ca vizita 
președintelui Sadat In România 
să constituie un moment impor
tant In extinderea suitoare a 
colaborării economice, tehnico- 
științlfice, culturale Intre țările 
noastre, cit și ln general, a co
laborării cu lupta pentru înfăp
tuirea unei politici noi bazate 
pe egalitate, pe respect al in
dependenței și neamestecului ln 
treburile interne". La rindul 
său, președintele Anwar El Sa
dat, subliniind că întreprinde 
vizita cu convingerea fermă că
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ea va conduce la o mal mare 
Înțelegere reciprocă, la o mat 
intensă colaborare In toate do
meniile de activitate, declara 
în interviul acordat presei 
române: „Doresc să spun po
porului român prieten că po
porul egiptean urmărește cu 
admirație eforturile sale pen
tru dezvoltare și bunăstare, 
după cum privește cu stimă și 
considerație strădaniile și efor
turile constructive pe care pre
ședintele Nicolae Ceaușescu le 
depune pentru realizarea înțe
legerii intre popoare".

O contribuție hotăritoare la 
amplificarea și consolidarea a- 
cestor relații au adus-o con
tactele directe și rodnice Intre ; 
președinții Nicolae Ceaușescu ; 
și Anwar El Sadat, întllniri a j 
căror însemnătate o atestă în
suși mersul mereu ascendent al 
legăturilor româno-egipterje.

Dezvoltarea cu și mai multă 
vigoare a bunelor raporturi 
româno-egiptene constituie încă 
o mărturie a consecventei po
liticii externe a României so
cialiste de promovare a unor 
largi relații de prietenie și co
laborare cu statele arabe, cu 
toate țările, fără deosebire de 
orinduire socială. In spiritul 
principiilor suveranității și in
dependenței naționale, egalită
ții In drepturi, neamestecului 
In treburile interne și avanta
jului reciproc. Este binecunoscut 
faptul că România a acționat șl 
acționează ln direcția asigurării 
unei destinderi reale și a unei 
colaborări trainice Intre națiuni, 
a statornicirii unor relații noi în 
viața internațională, a soluționă
rii prin mijloace politice a pro
blemelor majore ce confruntă as- ■ 
tăzi omenirea — între care șl 
înfăptuirea unei păci trainice și ; 
drepte ln Orientul Mijlociu —, | 
considerind că numai prin par
ticiparea activă, cu drepturi e- 
gale, a tuturor statelor, indife
rent de mărimea lor, poate fi e- 
dificată o lume mai bună, o lu- | 
me a cooperării și înțelegerii 
între popoare.

Toți acești factori așează sub 
cele mai favorabile auspicii vi
zita președintelui Republicii A- 
rabe Egipt In țara noastră.

...Ceremonia sosirii are loc pe 
aeroportul Otopeni. Pe fron
tispiciul aerogării sînt arborate 
drapelele de stat ale României 
și Republicii Arabe Egipt, care

(Continuare în pag. a IV-a)
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Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși și prieteni,

Doresc să salut in mod cor
dial pe reprezentanții tineretului 
african, ai mișcării de eliberare 
africană, ai tineretului român, 
care s-au reunit in acest semi
nar de schimb de experiență a- 
supra dezvoltării contemporane, 
a rolului tineretului in lupta 
pentru o lume mai dreaptă și 
mai bună.

Aș dori ca această reuniune să 
marcheze un moment important 
in dezvoltarea colaborării intre 
tineretul român și tineretul a- 
frican, între Uniunea Tineretului 
Comunist. Uniunea Asociațiilor 
Studenților Comuniști din Ro
mânia și organizațiile de tineret 
din Africa.

Reuniunea are loc In împre
jurări cind popoarele iși afirmă

tot mai hotărit voința lor de 
luntă împotriva imperialismu
lui. colonialismului si neocolo- 
nialismului.

In lume sînt in curs mari 
schimbări revoluționare, națio
nale șl sociale. Se afirmă cu pu
tere un curs nou de relații in
tre state, curs care creează pen-

(Continuare în pag. a 11-a)

Tot în cursul zilei de ieri 
au fost primiți la 

tovarășul Nicolae Ceaușescu
• Ministrul apărării naționale

al Republicii Socialiste Cehoslovace
• Delegația Organizației pentru 

Eliberarea Palestinei
• Delegația Fabricii de ciment 

„Jose Merceron“ din Cuba
(RELATAREA ÎNTREVEDERILOR ÎN PAGINA A 2-A)

Acord de cooperare economică 

și tehnică între Republica 
Socialistă România și Republica 

Islamică Mauritania
IN PAGINA A V-A
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Tovarășul Nicolae Ceausescu a primit 
pe participanții la seminarul organizat

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
___________________________________________________ >

NICOLAE CEAUȘESCU
de Uniunea Tineretului Comunist

și Mișcarea Panafricană a Tineretului

Cuvîntarea tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU

• Ministrul apărării naționale
al Republicii Socialiste Cehoslovace

(Urmare din pag. I)

tru prima dată condiții in lume 
ca popoarele să participe în de
plină egalitate de drepturi la 
soluționarea problemelor ma
jore ale vieții internaționale, să 
își spună cuvintul asupra orga
nizării relațiilor internaționale, 
să asigure dreptul fiecărei na
țiuni de a se dezvolta liber, co
respunzător năzuințelor sale, fă
ră nici un amestec din afară.

In această luptă, alături de 
forțele tot mai importante ale 
progresului social, ale luptei an- 
tiimperialiste, tineretul se afir
mă cu putere și joacă un rol tot 
mai important. El militează cu 
vigoare pentru triumful luptei 
de eliberare națională, al luptei 
împotriva politicii imperialiste, 
colonialiste și neocolonialiste, 
pentru o politică de colaborare 
pașnică între toate popoarele 
lumii.

România, in cadrul politicii 
sale generale de construcție so
cialistă. dezvoltă largi raporturi 
cu toate statele lumii, acordind 
un rol deosebit relațiilor cu ță
rile socialiste, cu statele care 
luptă pentru dezvoltarea lor e- 
conomică, socială independentă, 
care doresc să fie pe deplin 
stăpine pe destinele lor.și să-și 
făurească viața așa cum doresc 
ele.

In acest cadru, dezvoltăm larg 
relațiile cu țările continentului 
african. Schimbul de vizite la 
diferite nivele, cu toate statele 
africane, mai puțin cu Rhodesia 
și Africa de Sud, constituie toc
mai expresia acestor relații de 
largă colaborare și solidaritate, 
intre România șl aceste state.

Cunoaștem preocupările sta
telor africane, ale popoarelor, a-

Joi dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit pe 
participanții la Seminarul orga
nizat, la București, de Uniu
nea Tineretului Comunist și 
Mișcarea Panafricană a Tinere
tului (M.P.J.), avind ca temă 
participarea tineretului la lupta 
împotriva colonialismului, neo- 
colonialismului, imperialismului, 
a tuturor formelor de discrimi
nare rasială, pentru libertate, 
dezvoltare economică și socia
lă independentă.

La primire au participat to
varășii Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ion Traian Ștefănescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele ti
neretului, Nicu Ceaușescu, vice
președinte al Consiliului Uniu
nii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România.

Adresîndu-se tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul Ion 
Traian Ștefănescu a spus :

Ingăduiți-ne, ta primul rtad, 
să vă mulțumim din toată ini
ma pentru Înalta cinste pe care 
ne-ațl făcut-o prlmtadu-ne la 
dumneavoastră cu prilejul des
fășurării Seminarului Intre Uni
unea Tineretului Comunist și 
Mișcarea Panafricană a Tinere
tului.

Inițiativa organizării acestui 
seminar pornește de la indica
țiile date de dumneavoastră 
Uniunii Tineretului Comunist 
de a dezvolta amplu relațiile 
prietenești cu tineretul mișcă
rilor de eliberare din Africa, cu 
țările din continentul african și 
din întreaga lume, care au pă
șit pe calea dezvoltării libere 
și independente. Această ini
țiativă s-a intllnit cu dorința 
prietenilor noștri din Secreta
riatul Mișcării Panafrlcane, ast
fel, tacit, seminarul constituie 
prima acțiune de acest gen in
tre o organizație de tineret din- 
tr-o țară europeană și organiza
ția continentală a tineretului 
african. Convingerea noastră 
comună, a tuturor participanți- 
lor la seminar, este că desfășu
rarea acestuia și succesul său 
se leagă de rezultatele istorice 
ale vizitelor pe care dumnea
voastră le-ați întreprins într-o 
serie de țări africane și din 
Orientul Mijlociu, care au in
fluențat in mod hotăritor și 
dezvoltarea relațiilor pe linie 
de tineret și studențl.

le tineretului african. Știm că 
lichidarea subdezvoltării, con
solidarea independenței și suve
ranității naționale cer eforturi 
susținute și pe plan național și 
pe plan african, pentru a obți
ne rezultate cit mai bune in 
această luptă grandioasă.

Știm că încă pe continentul 
african mai sînt popoare care 
se află sub dominația colonială. 
Dar avem convingerea fermă că 
acționind cu fermitate șl în de
plină unitate, popoarele din Gui- 
neea-Bissau, Angola, Mozam- 
bic, Namibia vor reuși intr-un 
scurt timp să-și dobîndească de
plina independență și să-și fău
rească viața in mod liber.

Dealtfel, România acordă un 
sprijin activ, pe multiple pla
nuri, mișcărilor de eliberare na
țională ; însăși prezența la 
București a reprezentanților a- 
cestor mișcări, cit și ai statului 
Guineea-Bissau, sînt o dovadă 
elocventă a relațiilor de solida
ritate și a sprijinului pe care 
îl acordă România luptei de eli
berare națională.

Dezvoltăm larg relațiile de 
colaborare economică, tehnico- 
științifică, culturală cu cele mai 
multe din țările africane. Toate 
aceste relații de cooperare se 
bazează pe principii noi, ale 
egalității, ale respectului reci
proc și urmăresc să contribuie 
la dezvoltarea industriei, agri
culturii, la ridicarea economică 
a țărilor cu care realizăm coo
perarea.

Din experiența noastră, știm 
că lichidarea subdezvoltării, ri
dicarea bunăstării, consolida
rea independenței naționale a 
fiecărui popor, sînt nemijlocit 
condiționate de dezvoltarea unei 
economii independente proprii,

Seminarul urmează să se În
cheie în această seară cu un 
miting de solidaritate între ti
neretul român și tinerii din 
continentul african. Am dori să 
vă informăm că lucrările sale 
se încheie cu succes, aducînd o 
contribuție atît la dezvoltarea 
relațiilor prietenești dintre noi, 
cit și la întărirea participării 
noastre comune la lupta forțe
lor revoluționare și progresiste 
împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialis- 
mului, pentru adîncirea cursului 
de destindere în viața interna
țională, pentru pace și progres 
social.

Ingăduiți-ne să vă mulțumim 
încă o dată pentru cinstea pe 
care ne-ați făcut-o primindu-ne 
și să vă asigurăm, în numele 
Uniunii Tineretului Comunist 
și al Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din Româ
nia, că vom face totul pentru 
a traduce ta viață indicațiile 
dumneavoastră de a milita tot 
mai activ pentru dezvoltarea 
colaborării cu organizațiile ti
neretului african, pentru afir
marea tot mai puternică a miș
cării internaționale de tineret 
și studențl, cu forțele progre
sului, păcii șl oooperării inter
naționale.

A luat apoi cuvintul Ciuoko 
Sekou, secretar general al Miș
cării Panafrlcane a Tineretului, 
care a spus:

Țin să îndeplinesc, domnule 
președinte, plăcuta Însărcinare 
de a .vă transmite un respectuos 
salut din partea tineretului afri
can. Totodată, exprim mulțumi
rile călduroase ale tuturor parti- 
dpanților la acest reușit seminar 
— expresie a relațiilor deosebit 
de amicale dintre tineretul afri
can șl România — pentru gene
roasa ospitalitate de oare ne-am 
bucurat. Vă mulțumesc, totoda
tă, pentru condițiile oferite, pen
tru modul amical și constructiv 
în care s-au desfășurat aceste 
schimburi de vederi și experien
ță de care au profitat toți parti
cipanții la seminar.

Lucrările reuniunii noastre au 
scos In evidență similitudinea 
punctelor de vedere asupra pro
blemelor discutate și dorința ti
neretului african de a contribui 
și mal activ la rezolvarea mari
lor probleme cu care este con
fruntat continentul nostru.

Sînt aici reprezentanți ai ti
neretului din toate părțile Afri
cii și, ceea ce este mai impor
tant, ai mișcărilor de eliberare 
care se bucură de sprijinul nos
tru deplin in lupta dreaptă pe 
care o duc pentru scuturarea ju
gului colonial. 

de ridicarea nivelului de viață 
al fiecărui popor. Realizarea a- 
cestor obiective impune reuni
rea tuturor forțelor pe plan na
țional. dezvoltarea solidarității 
intre toate statele și popoarele 
care se pronunță pentru o poli
tică nouă intre națiuni.

Desigur, pot fi păreri diferite 
asupra căilor dezvoltării unui 
stat sau altuia, asupra felului 
cum să se organizeze mai bine 
activitatea socială viitoare, dar 
esențial este de a se găsi căile 
întăririi unității și solidarității, 
pentru asigurarea independenței 
naționale, a unui real progres 
economic și social.

In această luptă, tineretului ii 
revine un rol important ; el este 
chemat miine să asigure reali
zarea acestor obiective de dez
voltare independentă, de con
strucție a unei societăți mai 
drepte și mai bune.

Aș dori să urez tineretului a- 
frican, tuturor organizațiilor 
revoluționare de eliberare na
țională, organizațiilor progresis
te, tuturor acelor care doresc ca 
patria lor să fie liberă și inde
pendentă, care acționează ferm 
pentru propășirea economică, 
socială, a fiecărei țări, a întregii 
Africi, de a face totul pentru a 
participa activ și a uni întregul 
tineret in lupta pentru succesul 
dezvoltării pe o cale nouă a 
fiecărui stat african.

Noi, in România, cerem tine
retului să iși însușească cit mai 
temeinic noile cunoștințe ale 
științei și tehnicii, de a se pre
găti pentru a putea conduce și 
înfăptui idealurile socialismului 
și comunismului in România. 
Sintem foarte exigenți cu tine
retul român, dar sintem și mul
țumiți de felul cum acesta spri
jină și Înfăptuiește neabătut În

Sprijinul consecvent pe care-1 
acordă România, dumneavoastră 
personal, domnule președinte, 
luptei de eliberare a popoarelor 
care se mai află încă sub jugul 
colonial este bine cunoscut și 
apreciat pe continentul nostru. 
Vizitele pe care le-ați efectuat, 
contactele multiple pe care le-ați 
avut cu conducătorii țărilor afri
cane constituie o ilustrare a a- 
cestui interes și sprijin manifes
tat de poporul român față de 
cauza dreaptă a popoarelor afri
cane.

Cu prilejul lucrărilor semina
rului am constatat, din nou, cu 
satisfacție, spiritul de înțelegere 
manifestat de prietenii români 
față de problemele noastre, si
militudinea punctelor lor de ve
dere cu cele ale noastre, dorin
ța lor fermă de a coopera activ 
cu organizațiile noastre, de a ne 
sprijini în lupta pe care o du
cem pentru lichidarea stării de 
subdezvoltare, a sechelelor co
lonialismului și neocolonialismu- 
lul, pentru ca toate popoarele 
africane să poată duce o viață 
liberă și demnă, să-și aleagă ca
lea dezvoltării pe care o doresc.

Deși delegații provin din re
giuni diferite ale Africii și vor
besc limbi diferite, am putut 
găsi un limbaj comun in privin
ța aprecierii condițiilor existen
te pe oontinentul nostru și a căi
lor și mijloacelor de natură a 
apropia momentul eliberării tu
turor fraților noștri africani. Sin
tem conștienți de eforturile sus
ținute pe care popoarele noas
tre, ta primul rînd. trebuie să 
le mai depună pentru a ieși din 
starea de înapoiere ta care au 
fost lăsate de fostele puteri co
loniale, contînd, în același timp, 
pe sprijinul și experiența pre
țioasă a țărilor prietene, în pri
mele rînduri ale cărora se află 
România.

Am fost întotdeauna convinși 
că vom găsi ta poporul dum
neavoastră un popor prieten, un 
popor care a fost întotdeauna în 
primele rînduri ale luptei pen
tru justiție.

Dorim să folosim acest prilej 
pentru a sublinia Înalta noas
tră apreciere față de privilegiul 
pe care ni l-ați oferit, domnule 
președinte, In pofida programu
lui dumneavoastră încărcat, de 
a ne primi astăzi. Acest fapt de
notă și mai mult interesul pe 
care îl manifestați față de lupta 
noastră, față de cooperarea din
tre tineretul român și tineretul 
african. Nu putem decît să vă 
exprimăm cea mai profundă gra
titudine.

Nu doresc să abuzez de timpul 
dumneavoastră, domnule pre
ședinte, dar aș dori să vă spun

treaga politică internă și exter
nă a partidului.

Ca prieteni ai popoarelor afri
cane. aș dori să exprim speranța 
că si tineretul african, organi
zațiile tineretului african vor 
acționa cu tot mai multă fer
mitate in ridicarea nivelului de 
cunoștințe, de însușire a noilor 
cuceriri in toate domeniile. Nu
mai cu un tineret care să cu
noască și să poată Înfăptui, pe 
baza cunoștințelor tehnicii și 
științei moderne, dezvoltarea 
țării respective, se poate asigura 
succesul in lupta de dezvoltare 
economică ș! socială.

Nu aș putea decit să spun și 
prietenilor tineri africani, ceea 
ce spun tineretului român : să 
învețe, să se pregătească pentru 
a-și servi patria, să-și iubească 
poporul, să nu uite niciodată că 
trebuie să facă totul pentru pro
gresul, independența și suvera
nitatea propriului său popor, 
pentru progresul și suveranita
tea tuturor națiunilor lumii.

Solidaritatea dintre tineretul 
român și tineretul african este 
parte integrantă a solidarității 
internaționale a tineretului care 
se pronunță pentru o politică 
in care să se asigure dreptul 
fiecărei națiuni Ia dezvoltarea 
liberă și independentă.

Vă urez dumneavoastră și or
ganizației dumneavoastră. între
gului tineret- african, succese tot 
mai mari in lupta dreaptă pe 
care o duceți, așa cum urez și 
tineretului român succes în în
deplinirea programului de dez
voltare a patriei noastre !

Urez o dezvoltare continuă a 
colaborării între tineretul român 
și tineretul african !

Vă doresc multă sănătate șl 
fericire ! (Aplauze puternice).

doar că Africa combatantă, Afri
ca în care se pun mari speran
țe, va ști, fără îndoială, să răs
pundă sentimentelor dumnea
voastră.

Popoarele africane sint hotă- 
rîte să-și asume destinele pe 
baza unor raporturi de egalita
te, fără prejudecăți de culoare, 
de religie sau de regim. Ele do
resc să stabilească cu popoarele 
europene raporturi între oameni 
care sînt fâcuți să se întrajuto- 
reze, să dea și să primească.

Aș dori să relev, domnule pre
ședinte, că relațiile dintre ti
neretul român și tineretul afri
can sînt relații care s-au stator
nicit de-a lungul zbuciumatei 
noastre istorii. Am beneficiat în
totdeauna de ajutorul României 
și sintem încredințați că acest 
sprijin nu ne va lipsi niciodată.

Din convorbirile pe care le-am 
avut în cadrul seminarului nos
tru am putut constata dorința ti
neretului român de a fi alături 
de noi atît la bine, cit și la rău.

Dorim să vă asigurăm, domnu
le președinte, că apreciem în 
mod deosebit dovezile de soli
daritate constanță din partea po
porului român ale cărei efecte 
ștat simțite la nivelul Întregului 
continent african. Dorința noas
tră fierbinte este de a vedea a- 
eeste relații dezvoltîndu-se pe zi 
ce trece și multlplicîndu-se con
tinuu contactele dintre tineretul 
român și tineretul african, deoa
rece avem oonvingerea că prin 
contactele umane se favorizează 
cunoașterea reciprocă și se adta- 
ees’e prietenia dintre popoare.

Vrem să asigurăm tineretul 
român că va avea Întotdeauna 
în tineretul african un prieten, 
oare este animat de dorința de 
a face în așa fel înrft imperia
lismul, colonialismul și neocolo- 
nialismul, discriminarea rasială 
și apartheidul să dispară pen
tru totdeauna din Africa, din 
viața popoarelor. Vor putea fi 
astfel eliminate focarele inca- 
descente din unele părți ale lu
mii unde și astăzi mii de oameni 
cad sub gloanțele perfide ale 
dușmanilor revoluției și progre
sului popoarelor.

Vă mulțumim încă o dată din 
suflet, domnule președinte, pen
tru Înalta atenție pe care ați bi
nevoit să ne-o acordați și am 
ținut să vă exprimăm personal 
recunoștința pentru posibilitatea 
oferită de a vă transmite acest 
mesaj din partea tineretului afri
can.

In Încheierea lntîlnirii, tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU a 
rostit o cuvintare primită cu 
deosebită satisfacție, cu puter
nice aplauze de toți cei prezenți.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
comandant suprem al forțelor 
armate ale Republicii Socialiste 
România, a primit, joi dimi
neața, pe generalul de armată 
Martin Dzur, ministrul apărării 
naționale al Republicii Socialis
te Cehoslovace, și delegația mi
litară pe care o conduce în vi
zita oficială în țara noastră.

La întrevedere au participat 
general de armată Ion Ioniță. 
ministrul apărării naționale, ge
neral-colonel Ion Coman. șef 
de secție la C.C. al P.C.R.. ge- 
neral-maior Constantin Opriță. 
adjunct al ministrului apărării 
naționale, secretar al Consiliu
lui politic superior, și general
colonel Sterian Tircă. adjunct a! 
ministrului apărării naționale.

Au luat parte, de asemenea. 
Jiri Benda. însărcinat cu afa
ceri ad-interim al Republicii So
cialiste Cehoslovace la Bucu
rești. și general-maior Jozef Gu- 
mulka. atașat militar și aero al 
Cehoslovaciei în România.

• Delegația Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit in dimineața zilei de 27 
iunie. delegația Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, 
condusă de general Abdul Ra
zak El Yahia, director al Direc
ției politice a O.E.P.. care face 
o vizită in țara noastră la invi
tația Comitetului Național pen
tru Apărarea Păcii.

Din delegație fac parte Fei- 
sal Awaida, responsabil pentru 
relațiile cu țările Europei de 
Vest din cadrul O.E.P., și Ma
hmud El Hagi Abid. responsa
bil pentru relațiile cu țările Eu
ropei de Est.

La primire, au participat tova
rășii Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., precum și profesor 
Ilie Diculescu, secretar al Con
siliului Național pentru Apă
rarea Păcii.

• Delegația fabricii de ciment
„Jose Merceron" din Cuba

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit, joi după-amiază, delega
ția fabricii de ciment „Josâ Mer- 
ceron" din orașul Santiago de 
Cuba, condusă de tovarășul Bo
ris Fontanals Perez, directorul 
întreprinderii. Oaspeții se află 
în țara noastră Ia invitația adre
sată de secretarul general al 
Partidului Comunist Român cu 
prilejul vizitei făcute la această 
unitate în anul trecut.

La întrevedere au participat 
tovarășii Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R., Gheorghe 
Oprea, vlceprim-ministru al gu

Sesiunea științifică „Insurecția din august 1944 
și semnificația ei istorică**

O VALOROASĂ CONTRIBUȚIE LA CUNOAȘTEREA 

EVENIMENTELOR DIN URMĂ CU TREI DECENII
Joi seara, s-au Încheiat lucră

rile sesiunii științifice cu tema 
„Insurecția din august 1944 și 
semnificația ei istorică", orga
nizată în Capitală de Institutul 
de studii istorice și social-poli- 
tice de pe lingă C.C. al P.C.R., 
Centrul de studii și cercetări 
de istorie și teorie militară și 
Academia militară, in cinstea 
celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării patriei.

în cursul zilei, participanții 
— vechi militanți ai partidului 
comunist, veterani ai războiului 
antihitlerist, cercetători, cadre 
didactice din învățămîntul su
perior și de la Academia mili
tară, oameni de știință și cul
tură, ofițeri — au urmărit cu 
deosebit interes comunicările pe 
tema „Desfășurarea insurecției 
din august 1944“; „La București 
și in Valea Prahovei", de colo

Ministrul cehoslovac a adresat 
cu acest prilej tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut cor
dial din partea tovarășului Gus
tav Husak, secretar general al 
C.C. al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
rugat ca la întoarcerea ta patrie 
a delegației să transmită din 
partea sa tovarășului Gustav 
Husak un călduros salut.

în cursul întrevederii s-a su
bliniat că vizita delegației este 
o expresie a bunelor raporturi 
de prietenie și colaborare din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Ceho
slovacia. dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Socialistă Cehoslovacă, dintre 
armatele celor două țări, rela
ții care se dezvoltă in folosul 
popoarelor român și cehoslovac, 
al cauzei păcii și socialismului.

In cadrul întrevederii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a de
corat pe ministrul apărării na
ționale al Republicii Socialiste 
Cehoslovace, general de arraa'â 
Martin Dzur. cu ordinul ..Tudor 
Vladimirescu*. clasa I, pentru

A luat parte, de asemenea, 
Imad Abdin, reprezentantul per
manent al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei la Bucu
rești.

Conducătorul delegației pa
lestiniene a arătat că are deose
bita plăcere de a transmite din 
partea președintelui Comitetului 
Executiv al O.E.P., Yasser Ara
fat, un cordial salut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, precum și 
sincere mulțumiri pentru în
tregul sprijin acordat de Româ
nia socialistă cauzei legitime a 
poporului palestinian. Genera
lul Abdul Razak El Yahia a 
subliniat înalta stimă și prețu
ire de care se bucură în rindu- 
rile poporului palestinian perso
nalitatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, neobosita sa activi
tate pentru instaurarea unei 
păci juste și durabile în Orien
tul Mijlociu, pentru soluționa
rea problemei poporului palesti
nian, potrivit aspirațiilor și nă

vernului, Mihai Suder, ministru 
secretar de stat la Ministerul 
Economiei Forestiere și Materi
alelor de Construcții, Dumitru 
Turcuș, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

A luat parte, de asemenea, 
Nicolas Rodriguez, ambasadorul 
Republicii Cuba la București.

Salutindu-i pe oaspeți, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și-a ex
primat satisfacția pentru faptul 
de a fi răspuns invitației adre
sate de a vizita țara noastră, vi
zită care constituie un nou pri
lej de întărire a legăturilor de 
prietenie și colaborare statorni
cite intre oamenii muncii din 
România și Cuba.

Conducătorul delegației cuba
neze a mulțumit călduros secre
tarului general al Partidului Co

nel Gheorghe Tudor, profesor 
la Academia militară; „în par
tea estică a Munteniei", de co
lonel (r) Costachi Mindru; „în 
Dobrogea", de vice-amiral (r) 
Florea Diaconu; „în zonele su
dice ale țării", de colonel Gheor
ghe Romanescu, cercetător prin
cipal la Centrul de studii și 
cercetări de istorie și teorie mi
litară; „în Banat și zonele su
dice ale Transilvaniei", de co
lonel Fiorian Tucă, redactor-șef 
la Editura militară" : „Lupte
le insurecționale pe Dunăre", 
de colonel Constantin Nicolae, 
director adjunct la Centrul de 
studii și cercetări de istorie și 
teorie militară; „Caracteristici 
ale artei militare românești pe 
timpul insurecției naționale 
antifasciste", de general-maior 
dr. Gheorghe Marin, șef de ca
tedră la Academia militară J 

contribuția adusă la întărirea le
găturilor de prietenie dintre for
țele armate ale Republicii So
cialiste Cehoslovace și forțele 
armate ale Republicii Socialiste 
România.

S-a conferit, de asemenea, or
dinul „Tudor Vladimirescu" cla
sa a Il-a ger.eralulul-locotenent 
Vaclav Horacek, generalului-lo- 
Cotenent Jan Lux și generalu- 
lui-maior Ferdinand Hanzal. ad- 
juncți ai ministrului apărării 
naționale.

Ceilalți membri ai delegației 
militare cehoslovace au fost dis
tinși cu medalia „Virtutea os
tășească" clasa I.

înmînind înaltele distincții, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a „nus : „Aș dori să adresez 
calde felicitări tovarășului mi
nistru și tuturor tovarășilor care 
au fost distinși, astăzi, cu ordine 
ale Republicii Socialiste Româ
nia. Aceasta este o expresie a 
sentimentelor de prietenie și so
lidaritate dintre partidele și 
popoarele noastre in lupta pen
tru făurirea socialismului, pen
tru securitate și pace în Europa 
și in întreaga lume. Este, tot

zuințelor sale naționale, legi
time.

Exprimînd gratitudinea pentru 
invitația de a vizita România, 
pentru prietenia și ospitalitatea 
cu care delegația O.E.P. a fost 
întîmpinată pretutindeni, oaspe
ții au exprimat, totodată. înalta 
apreciere pe care o acordă rea
lizărilor remarcabile ale poporu
lui român, sub conducerea Par
tidului Comunist Român în o- 
pera de făurire a socialismului. 
Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe membrii 
delegației să transmită președin
telui Yasser Arafat, celor
lalți membri ai conducerii O.E.P. 
un salut călduros și cele mai 
bune urări de succes in reali
zarea idealurilor de libertate, 
independență, pace și progres 
social ale poporului palestinian.

Secretarul general al P.C.R. a 
subliniat necesitatea de a se ac
ționa în continuare cu fermitate, 
în vederea reglementării defini
tive a conflictului în această 

munist Român pentru posibili
tatea oferită de a vizita România 
și a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un frățesc salut din 
partea poporului Cubei socialis
te și în mod deosebit din partea 
muncitorilor de la fabrica de ci
ment „Jose Merceron".

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că iși amin
tește cu plăcere de vizita pe ca
re a făcut-o la fabrica „Jose 
Merceron", subliniind că aceas
tă întreprindere constituie un 
bun exemplu de felul în care 
se materializează cooperarea e- 
conomică și tehnică dintre 
România și Cuba. Vizita delega
ției cubaneze, schimburile de 
experiență în general, a relevat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
contribuie la extinderea și in-

„Semnificația istorică a insurec
ției pentru. schimbarea regimu
lui politic din România", de 
Paraschiva Nichita, cercetăfdr 
științific principal la Institutul 
de studii istorice și social-poli- 
tice; „Rolul insurecției și alătu
rării României la coaliția anti
fascistă in desfășurarea războ
iului contra Germaniei naziste", 
de general-maior Eugen Bantea, 
directorul Centrului de studii și 
cercetări de istorie și teorie mi
litară; „Aprecieri străine asu
pra însemnătății insurecției po
porului român", de colonel Va- 
sile Gherghescu, șef de catedră 
la Academia militară; „Coope
rarea româno-sovietică in lupte
le pentru desăvirșirea elibe
rării României", de general-lo- 
cotenent Constantin Popa, loc
țiitor al șefului Marelui Stat 
Major; „Istoriografia străină

odată, o expresie a Telațlilor de 
colaborare dintre armatele noas
tre, a dorinței de a dezvolta 
aceste relații pentru a servi 
cauzei construcției socialismului, 
apărării cuceririlor revoluțio
nare. păcii și securității statelor 
noastre, a statelor socialiste, a 
păcii în întreaga lume".

Mulțumind pentru înaltele dis
tincții și pentru felicitările a- 
dresate, generalul de armată 
Martin Dzur a spus : „Delegația 
noastră militară înțelege că a- 
ceasta este expresia atitudinii 
Partidului Comunist Român, 
condus de dumneavoastră per
sonal, față de poporul ceho
slovac, față de partidul său. Vo
im să vă asigurăm că vom apăra 
onoarea și interesele comuniști
lor, că vom face totul ca prie
tenia dintre Cehoslovacia și 
România, dintre armatele noas
tre populare să se întărească, 
încă o dată vă mulțumim in 
mod sincer".

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovă
rășească.

zonă, care să ducă la retragerea 
trupelor Israelului din teritoriile 
arabe ocupate. In urma războiu
lui din 1967, la asigurarea suve
ranității și integrității teritori
ale a tuturor statelor din regi
une. la rezolvarea problemelor 
poporului palestinian, corespun
zător intereselor sale naționale, 
inclusiv crearea unui stat națio
nal palestinian.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a arătat că România va acorda 
în continuare întregul său spri
jin poporului palestinian, in 
lupta sa dreaptă, că va milita 
și pe viitor pentru soluționarea 
conflictului din Orientul Mijlo
ciu pe cale politică, pentru a 
se ajunge la o pace justă și 
trainică în această zonă, pentru 
ca popoarele acestei părți a lu
mii să-și poată concentra efor
turile dezvoltării economico-so- 
ciale de-sine-stătătoare.

întrevederea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, prie
tenească.

tensificarea relațiilor de colabo
rare între întreprinderile româ
nești și cele cubaneze, la adin- 
cirea prieteniei și solidarității 
dintre popoarele celor două țări, 
în interesul propășirii lor cit 
mai rapide, al cauzei socialis
mului și păcii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a rugat pe membrii delegației 
ca, la reîntoarcerea în patrie, să 
transmită un cald salut poporu
lui cubanez, tovarășilor lor de 
muncă de la fabrica de ciment, 
cele mai bune urări de noi suc
cese în activitatea nobilă pe 
care o desfășoară în scopul în
făptuirii cu rezultate remarcabi
le a programului Partidului 
Comunist din Cuba.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă priete
nie.

despre contribuția României la 
războiul antihitlerist", de dr.
I. Chiper, cercetător principal 
la Institutul de istorie „Nicolae 

' Iorga"; „Insurecția din august 
1944 — corolar al luptei poporu
lui român, a clasei muncitoare 
și a partidului ei pentru elibe
rarea națională și socială", de 
general-colonel Ion Coman, șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

Comunicările prezentate în 
timpul sesiunii cuprind un pre
țios material faptic care scoate 
cu pregnanță în evidență rolul 
decisiv pe care l-a avut Parti
dul Comunist Român în mobili
zarea tuturor forțelor sociale 
din România, în organizarea și 
conducerea insurecției înfăptuite 
acum trei decenii, în August 
1944.

(Agerpres)
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VIZITA PREȘEDINTELUI REPUBLICII ARABE EGIPT
DINEU OFERIT DE PREȘEDINTELE

NICOLAE CEAUȘESCU Șl 
TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 

ÎN ONOAREA PREȘEDINTELUI 

MOHAMMED ANWAR EL SADAT

Șl A DOAMNEI GIHANE EL SADAT
Dineul oferit de președintele 

Nicolae Ceaușescu și de tovarășa 
Elena Ceaușescu în onoarea pre
ședintelui Mohammed Anwar El 
Sadat și a doamnei Gihane El 
Sadat a încheiat, In aceeași am
bianță de caldă cordialitate și 
prietenie, prima zi a vizitei 
Inalților oaspeți în țara noastră.

Desfășurat la Palatul Republi
cii, dineul a reunit membri ai 
conducerii de partid și de stat, 
miniștri, personalități ale vieții 
noastre publice, economice, ști
ințifice șl culturale, generali, 
Împreună cu soțiile.
jAu luat parte tovarășii Emfl

Bodnaraș. Manea Mănescu, Ma
xim Berghianu, Gheorghe Cioa
ră, Lina Ciobanu, Florian Dă- 
nălache, Janos Fazekas. Dumi
tru Popescu, Leonte Răutu. Ște
fan Voi tec. Constantin Băbălău, 
Comei Burtică, Miron Constan- 
tlnescu, Mihai Dalea. Mihal 
Gere, Magdalena Filipaș. Ion 
Pățan, Ștefan Andrei, Constan
tin Stătescu, secretarul Consi
liului de Stat, George Macoves- 
cu, ministrul afacerilor externe.

De asemenea, au participat 
Ismail Fahmy, cu soția, general 
de corp de armată ing. Ahmed 
Kamel El-Badrl, Haaean Ahmed

Kamel. Osman Assai. ambasa
dorul R. A. Egipt la București, 
ing. Abdel-Khalek Abdel-Ghaf- 
far, Lobna El-Sadat și Nana El- 
Sadat

La început, au fost intonata 
imnurile de stat ale celor două 
țări.

In timpul dineului, eare a o- 
ferit la rîndul său un cadru 
propice pentru continuarea dia
logului rodnic între cei doi șefi 
de stat, în probleme de interes 
comun, președintele Nicolae 
Ceaușescu șl președintele Anwar 
E Sadat au rostit toasturi.

Depunerea 
unei 

coroane
Președintele Republicii Arabe 

Egipt, Mohammed Anwar El 
Sadat, a depus, în semn de 
omagiu, o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Emil Bodnaraș, Gheor
ghe Cioară, general de armată 
Ion Ioniță, Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, generali și ofițeri su
periori.

înaltul oaspete a fost însoțit 
de Constantin Stătescu, secre
tarul Consiliului de Stat. Petru 
Burlacu, ambasadorul României 
la Cairo, general-locotenent 
Constantin Popa.

împreună cu președintele 
Anwar El Sadat au venit Is
mail Fahmy, general de corp de 
armată Ing. Ahmad Kamel El- 
Badri, Hassan Ahmed Kamel, 
Osman Assal, ambasadorul R.A. 
Egipt Ia București.

O gardă militară a prezentat 
onorul.

După depunerea coroanei 
de flori, s-a păstrat un moment 
de reculegere.

Președintele Anwar EI Sadat 
a vizitat, apoi, rotonda Monu
mentului.

TOASTUL PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU

TOASTUL PREȘEDINTELUI 
MOHAMMED ANWAR EL SADA T

Dragă prietene președinte 
Anwar Sadat,

Stimată doamnă Sadat, 
Dragi prieteni,
îmi face o deosebită plăcere 

ca, in numele Consiliului de 
Stat, al guvernului român și al 
meu personal să vă salut in 
modul cel mai cordial pe dum
neavoastră și pe colaboratorii 
care vă însoțesc și să vă adre
sez din partea întregului popor 
român — care vă poartă senti
mente de sinceră prietenie și 
ospitalitate — un călduros^ bun 
venit în România socialistă.

Vizita dumneavoastră repre
zintă o nouă dovadă a dorinței 
reciproce de a întări relațiile 
traditionale de prietenie care 
leagă popoarele român ți egip
tean, de a dezvolta colaborarea 
dintre țările noastre.

Veniți intr-o țară in care po
porul este pe deplin stăpin pe 
destinele sale și Iși făurește 
viața corespunzător năzuințelor 
sale. în cursul vizitei — scurtă, 
este adevărat — veți putea con
stata dorința poporului român 
de prietenie, de colaborare cu 
poporul dumneavoastră, cu toa
te popoarele lumii. Această do
rință izvorăște din faptul că 
poporul român, care multe se
cole de-a rindul a cunoscut do
minația străină, este hotărît să 
jacă totul pentru a trăi liber, 
pentru a-și construi viața așa 
cum dorește. De altfel, în de
cursul istoriei, atit România cit 
și Egiptul, ca și alte țări arabe, 
au fost sub dominația aceluiași 
imperiu. Și poporul român este 
moștenitorul unei vechi civiliza
ții ; așa cum poporul egiptean 
a dat mult civilizației omenirii, 
in decursul mileniilor. Trăim 
astăzi, desigur, in alte împre
jurări, dar avem obligația față 
de popoarele noastre, fată de 
civilizația omenirii, de a asigu
ra ca tot ceea ce umanitatea a 
creat de-a lungul mileniilor să 
fie un bun al tuturor popoare
lor. Cred că ceea ce leagă cel 
mai mult popoarele noastre este 
atit trecutul, dar și prezentul, 
precum și dorința de a-și asi
gura un viitor liber, de a-și 
făuri o viață demnă, corespun
zător năzuințelor lor.

îmi amintesc cu multă plă
cere de vizita pe care am 
făcut-o In primăvara anului 
1972 in frumoasa dumneavoas
tră țară. îmi sint încă vii in 
memorie primirea călduroasă de 

z care ne-am bucurat, convorbiri- 
i le pe care le-am avut, atenția 
" și ospitalitatea cu care am fost 

înconjurați de bravul popor e- 
giptean, cu o istorie și tradiții 
milenare, hotărit astăzi să-și 
făurească un viitor de fericire, 
bunăstare și pace. i

Am discutat atunci Împreună 
cu dumneavoastră multe proble
me. Am ajuns la înțelegerea că 
este necesar să facem totul 
pentru a dezvolta prietenia și 
colaborarea dintre popoarele 
noastre. Tot așa am ajuns la 
înțelegerea că progresul popoa
relor noastre, al întregii ome
niri, este nemijlocit legat de o 
bună conviețuire pașnică, de 
realizarea unei noi ordini, ba- 

x zate pe egalitate, pe respect re- 
Atiproc între toate popoarele. 

Trebuie să declar acum, cind no 
întilnim din nou, că, in această 
scurtă perioadă, relațiile dintre 
țările noastre au cunoscut o 
dezvoltare puternică. Doresc, de 
asemenea, să exprim speranța 
și convingerea, că vizita pe care 
dumneavoastră, dragă prietene 
și frate Șadat, o faceți in Româ
nia va marca un moment nou 
în relațiile dintre popoarele 
noastre, dintre partidele noas
tre, in lupta pentru o lume mai 
dreaptă și mai bună, care să 
asigure fiecărui popor o dezvol
tare corespunzătoare năzuințe
lor sale. Vom face totul ca vi
zita dumneavoastră in țara 
noastră să fie cel puțin tot atit 
de plăcută, precum a fost vizita 
noastră în țara dumneavoastră, 
și, în același timp, să fie tot a- 
tit de fructuoasă incit să putem 
pune noi temelii prieteniei și 
colaborării dintre popoarele 
noastre.

Dorim ca prin eontlnuarea 
dialogului Început la Cairo să 
deschidem perspective tot mai 
minunate relațiilor multilaterale 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Arabă E- 
gipt. Colaborarea dintre țările 
noastre servește, fără nici o în
doială, intereselor popoarelor 
noastre și, în același timp, con
stituie o contribuție activă la 
cauza generală a prieteniei, co
laborării, securității și păcii in 
lume.

Vizitați România in anul ju
biliar cind sărbătorim implinl- 
rea a trei decenii de la elibe
rarea țării și de la trecerea pe 
calea făuririi unei noi orîndu- 
iri sociale. Veți putea constata 
că. în cei 30 de ani de viață li
beră. poporul român a obținui 
realizări de seamă in dezvolta
rea economiei, științei și cul
turii, în ridicarea generală a ni
velului de viață și civilizație, 
in edificarea unei societăți noi. 
bazate pe dreptate și echitate 
socială, pe participarea maselor 
înseși la conducerea țării. Tot 
ceea ce a realizat poporul ro
mân demonstrează incă o dată 
că atunci cind un popor este 
stăpin pe destinele sale, este li
ber, el poate înfăptui adevărate 
minuni.

în cursul vizitei in Egipt am 
constatat preocupările țârii 
dumneavoastră, ale Uniunii So
cialiste Arabe, ale dumneavoas
tră personal, ale întregului po
por, pentru dezvoltarea econo- 
mico-socială a Egiptului. Știm 
că condițiile grele ale războiu
lui au împiedicat dezvoltarea 
mai rapidă a țării. Ca prieteni 
ai poporului egiptean, ne bucu
ră în mod sincer realizările ob
ținute și sintem convinși că, in 
noile condițiuni, poporul egip
tean va reuși intr-un scurt 
timp să obțină succese remarca
bile în dezvoltarea sa economi- 
co-socială, în ridicarea bunăstă
rii materiale și spirituale.

România, care este angajată 
cu toate forțele în realizarea 
programului de edificare a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, manifestă, totodată, 
o preocupare constantă pentru 
promovarea unei largi și fruc
tuoase conlucrări internaționale 
cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orinduire socială.

Fiind o țară socialistă, este 
firesc, ne preocupăm de Întă
rirea continuă a colaborării și 
prieteniei cu toate țările socia
liste. în același timp, acordăm 
o atenție deosebită dezvoltării 
relațiilor cu toate statele care 
și-au cucerit independența și 
acționează pentru dezvoltarea 
economico-socială proprie, se 
pronunță pentru dreptul de 
a-și hotări destinele, fără nici 
un amestec. Pornim, totodată, 
de la realitățile lumii contem
porane, de Ia faptul că există 
state cu orînduiri sociale dife
rite ; de aceea, în spiritul co
existenței pașnice, dezvoltăm 
relațiile cu toate statele lumii, 
Inclusiv cu țările capitaliste 
dezvoltate. Considerăm că par
ticiparea la diviziunea interna
țională a muncii, colaborarea 
activă Intre toate statele con
stituie o necesitate a progre
sului fiecărei țări, a realizării 
unei păci trainice In lume. 
Pornind de la aceste conside
rente, România desfășoară o 
politică activă pentru instau
rarea in viața internațională a 
unor relații noi, bazate pe de
plina egalitate in drepturi, pe 
respectul independenței și su
veranității naționale, neamestec 
în treburile interne și avantaj 
reciproc, pe renunțarea la for
ță și la amenințarea cu forța 
în relațiile dintre state, pe res
pectarea dreptului fiecărui po
por la dezvoltare liberă, cores
punzător năzuințelor sale.

Trăim o epocă de profunde 
transformări revoluționare, na
ționale și sociale. Aceste prefa
ceri schimbă în mod radical 
raportul de forțe pe arena 
mondială. Popoarele iși afirmă 
tot mai puternic hotărirea de a 
pune capăt vechii politici im
perialiste, colonialiste și neoco- 
lonialiste. Noul curs de destin

dere, eare se afirmă In lume, 
este rezultatul participării tot 
mai active a popoarelor la via
ța internațională, al afirmării 
tot mai hotărite a dreptului lor 
de a fi deplin stăpine pe desti
nele proprii.

Desigur, sintem conștient! că 
acest curs nou este de abia la 
inceput, că mal există încă for
țe reacționare care se opun 
dezvoltării progresiste a ome
nirii. Sintem, de asemenea, con- 
știenți că asigurarea unei noi 
ordini internaționale, in oare 
fiecare națiune să se poată dez
volta fără frica vreunei agre
siuni, depinde de felul în care 
popoarele vor acționa și vor 
impune realizarea acestei noi 
politici. După părerea noastră, 
in condițiile internaționale de 
astăzi, există reale posibilități 
pentru a realiza o politică nouă 
care să garanteze fiecărei na
țiuni dreptul la o dezvoltare li
beră. independentă.

Marile probleme internațio
nale nu mai pot fi astăzi solu
ționate de citeva state sau de 
citeva grupări de state. Așeza
rea relațiilor dintre state pe o 
bază nouă, solutionarea proble
melor care preocupă întreaga o- 
menire se pot face numai cu 
participarea activă a tuturor 
statelor, indiferent de puterea 
lor economică, politică, socială 
sau militară. Evenimentele in
ternaționale, îndeosebi in ulti
mii doi ani, au demonstrat că 
țările mici și mijlocii pot juca 
un rol important in solutionarea 
marilor probleme internaționale. 
Iată de ce România se pronunță 
in mod ferm pentru participarea 
activă la solutionarea probleme
lor internaționale a tuturor sta
telor.

Nu uităm nici un moment că 
In viața internațională continuă 
să existe încă numeroase pro
bleme litigioase care iși așteaptă 
rezolvarea, printre care și pro
blemele Orientului Mijlociu. Ei- 
venimentele din ultimul an au 
demonstrat că trebuie acționat 
pentru a se ajunge Ia o soluție 
deplină, pentru o pace trainică 
și dreaptă în Orientul Mijlociu. 
Am salutat realizarea dezanga
jării militare dintre Egipt și Is
rael, precum și recentul acord 
de dezangajare dintre Siria și 
Israel. Considerăm aceste acor
duri ca un pas important pe ca
lea unei soluții politice. Cunoaș
tem și prefuim in mod deosebit 
eforturile și contribuția nemij
locită pe care dumneavoastră, 
dragă prietene președinte Sadat, 
ați adus-o personal la realizarea 
acestui important pas înainte, 
care poate să aibă un rol hotă- 
ritor in instaurarea unei păci 
trainice și drepte în Orientul 
Mijlociu. Știm că nu a fost ușor 
să se ajungă la aceste rezultate 
și tocmai de aceea prețuim și 
mai mult ceea ce s-a realizat 
pînă acum. Desigur, s-a făcut 
un pas important, dar numai un 
pas. Sint necesare în continuare 
eforturi pentru a se ajunge la o 
pace trainică și dreaptă. Consi
derăm că în cadrul Conferinței 
de la Geneva — ce urmează să 
se țină sub auspiciile Organiza
ției Națiunilor Unite — se pot 
desfășura negocieri rodnice care 
să ducă la realizarea acestui de
ziderat. Realizarea acestei păci 
trainice și drepte presupune re
tragerea Israelului din teritoriile 
ocupate in urma războiului din 
1967, asigurarea integrității și 
suveranității fiecărui stat din 
această zonă și solutionarea, in 
același timp, a problemei po
porului palestinian, in conformi
tate cu interesele sale naționale 
legitime. Desigur, la Conferința 
de la Geneva rolul hotăritor ii 
au țările direct interesate. Au, 
dc asemenea, un rol important 
țările mari, cum sint Uniunea 
Sovietică și Statele Unite ; dar, 
după părerea noastră, așa cum 
am menționat nu o dată, un rol 
important pot juca și alte state, 
îndeosebi din Europa și Africa, 
care sint direct interesate în 
realizarea unei păci trainice și 
juste in Orientul Mijlociu.

în ce o privește. România va 
face și in viitor tot ceea ce de
pinde de ea, pentru a-și aduc» 

contribuția Ia realizarea nne! 
păci trainice și drepte în Ori
entul Mijlociu, considerind că 
aceasta corespunde intereselor 
generale ale întregii omeniri.

Ca țară europeană, România 
este profund interesată în crea
rea unui climat nou de colabo
rare și de destindere, în înfăp
tuirea securității în Europa. De
sigur, noi concepem securitatea 
europeană ca o colaborare ega
lă între toate națiunile continen
tului, ca e conlucrare largă, 
multilaterală, care să garanteze 
dreptul fiecărei națiuni europene 
la dezvoltare liberă. Securitatea 
europeană interesează astăzi nu 
numai statele acestui continent, 
ci și celelalte state ale lumii. 
Realizarea acestui deziderat va 
exercita o puternică influență 
asupra dezvoltării întregii vieți 
contemporane.

O altă problemă, de mare im
portanță, a zilelor noastre este 
aceea a lichidării subdezvoltării. 
Este adevărat că această stare 
de lucruri este determinată de 
politica imperialistă, colonialista 
și neocolonialistă de exploatare 
și asuprire a zeci și zeci de po
poare. Viața demonstrează, însă, 
că lichidarea acestor stări dc lu
cruri anacronice, a împărțirii 
lumii in țări bogate și țări să
race, constituie o necesitate 
obiectivă pentru progresul gene
ral al întregii omeniri, pentru 
realizarea unei noi ordini in
ternaționale. Este necesar să se 
așeze relațiile dintre state pe o 
bază nouă, să se realizeze rapor
turi echitabile intre preturile 
materiilor prime și prețurile pro
duselor industriale, să se favori
zeze dezvoltarea mai rapidă a 
țărilor in curs de dezvoltare.

România este profund soli
dară cu lupta popoarelor împo
triva dominației coloniale, cu 
mișcările de eliberare națională 
— și le acordă întregul său 
sprijin. Considerăm că se apro
pie momentul cind popoarele ce 
se mai află încă sub asuprirea 
colonială iși vor cuceri pe de
plin independența națională!

Soluționarea acestor probleme 
și a altora, care preocupă astăzi 
popoarele, nu se poate face de- 
cît acționînd tot mai hotărit 
pentru creșterea rolului Națiu
nilor Unite și altor organisme 
ale sale în viața internațională. 
Este necesar să acționăm cu 
iot mai multă consecventă pen
tru o reală democratizare a 
vieții internaționale. Noi avem 
convingerea că stă în puterea 
popoarelor ca pe baza solida
rității lor militante să se reali
zeze cu succes transformări re
voluționare, naționale și sociale, 
să se asigure făurirea unei lumi 
mai drepte, mai bune.

Dorim ca, în cadrul colabo
rării dintre popoarele noastre, 
să asigurăm extinderea relații
lor economice, tehnico-științi- 
fice, culturale, să realizăm o 
asemenea cooperare care să co
respundă noilor cerințe ale 
vieții internaționale.

îmi exprim convingerea că 
vizita dumneavoastră în Româ
nia se va înscrie ea un nou mo
ment important in evoluția re
lațiilor româno-egiptene. că. o 
dată cu dezvoltarea colaborării 
bilaterale, țările noastre vor 
conlucra tot mai activ și pe 
plan internațional in vederea 
înfăptuirii aspirațiilor popoare
lor noastre, ale întregii ome
niri, de pace și cooperare in 
lume.

Cu această convingere doresc 
să toastez in sănătatea dumnea
voastră, dragă prietene și frate 
președinte Sadat, a doamnei 
Sadat !

— in sănătatea tuturor prie
tenilor și oaspeților egipteni !

— pentru prosperitatea și fe
ricirea poporului egiptean prie
ten !

— pentru Întărirea colaborării 
dintre popoarele român și egip
tean, dintre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Socialistă 
Arabă !

— pentru pace și colaborare 
Intre toate popoarele lumii !

— în sănătatea dumneavoas
tră 1 (Aplauze).

Domnule președinte și dragă 
prieten Nicolae Ceaușescu,

Stimată doamnă Ceaușescu, 
Dragi prieteni,

Sint fericit, eu și soția mea, 
să exprimăm mulțumirile noas
tre sincere șl prețuirea pentru 
invitația care ne-a fost adresată 
de a vizita țara dumneavoastră, 
precum și pentru sentimentele 
de generozitate șl căldură cu 
care am fost intimpinați.

Salutăm, cu acest prilej feri
cit, posibilitatea de a avea un 
schimb de vederi în legătură cu 
importantele probleme interna
ționale și bilaterale care se ri
dică in această conjunctură is
torică, ca o continuare a convor
birilor constructive ce au avut 
loc între noi, cu ocazia vizitei 
dumneavoastră in țara mea, in 
aprilie 1972. Este, de asemenea, 
pentru noi o ocazie de a cu
noaște îndeaproape realizările 
poporului român și diversele as
pecte ale progresului obținut de 
acest popor prin muncă perse
verentă și eforturi continue.

Țara dumneavoastră, dragi 
prieteni, oferă un exemplu stră
lucit al unei societăți care a 
reușit, intr-o perioadă relativ 
scurtă, să înfrunte vicisitudinile 
epocii, printr-o planificare ști
ințifică și eforturi colective, prin 
aprofundarea simțului de răs
pundere socială și al datoriei 
față de obște. Mărețele trans
formări socialiste, pentru reali
zarea cărora dumneavoastră 
v-ați situat în fruntea luptăto
rilor, au fost in interesul mase
lor populare din România și au

VIZITĂ PROTOCOLARĂ

Un alt moment semnificativ 
pentru bunele relații româno- 
egiptene l-a constituit vizita 
protocolară pe care președin
tele Mohammed Anwar El Sa
dat și doamna Gihane El Sadat 
au făcut-o, in cursul serii, pre

făcut posibilă dezvoltarea unei 
baze industriale durabile, cu 
care vă puteți mindri.

Domnule președinte.

Viața dumneavoastră este pli
nă de lupte creatoare, pentru 
edificarea unei societăți mai 
bune, lipsită de exploatare și 
dominație ; din momentul in 
care v-ați asumat responsabili
tăți de frunte în mișcarea mun
citorească revoluționară, atunci 
cind vă aflați in floarea vîrstei, 
și ptnă in prezent, ați rămas 
credincios năzuințelor maselor 
populare ; iată de ce nu este de 
mirare că în anul 1971 poporul 
dumneavoastră v-a conferit ti
tlul de Erou al Republicii Socia
liste România, prin aceasta ob- 
ținind cea mai mare cinste pe 
care ar putea-o dobindi un ce
tățean.

Așa după cum știți. Egiptul a 
pus în fruntea obiectivelor sale 
naționale, încă de la izbucnirea 
revoluției din iulie 1952, recon
strucția societății pe baze noi în 
înfăptuirea unor transformări 
sociale radicale pe calea socia
lismului, corespunzător cu pa
trimoniul nostru de ideologie șl 
de cultură.

Pornind de aici, constatăm că 
există numeroase domenii de 
colaborare intre cele două țări 
și popoare ale noastre, care tra
versează aceeași experiență a 
dezvoltării și progresului social 
și economic. Ca o continuare a 
colaborării pe care am inceput-o 
în trecut, noi am putea să îna
intăm spre noi și largi perspec

ședintelui Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășei Elena Ceaușescu.

Au fost de față tovarășii Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu și 
George Macovescu, cu soțiile, 
Nicu Ceaușescu. vicepreședinte 
al Consiliului U.A.S.C.R.

Erau, de asemenea, prezențl 

tive, Întemeiate pe interesul re
ciproc al celor două popoare, 
pe conștiința lor în ceea ce pri
vește problemele cu care este 
confruntat omul contemporan, 
pe faptul că nu există altă cale 
in vederea edificării unei lumi 
mai bune, decit cooperarea sin
ceră dintre națiuni și popoare 
pe baza egalității, a respectării 
independenței statelor, a nea
mestecului în treburile lor in
terne șl pornind de la dreptul 
fiecărui popor de a-și decide 
soarta.

Noi, dragi prieteni, atunci cind 
privim la lumea din jur consta- 
iăm că, in ciuda progresului 
simțitor care s-a realizat pe 
calea păcii, există încă multe 
cauze ale încordării, violenței 
și exploatării. Cunoașteți că noi 
ducem o luptă grea împotriva 
forțelor sionismului rasist, care, 
fără să se abțină de la campa
nii agresive și invazii din afară, 
al căror rezultat nu poate fi 
decit eșecul, încearcă să atente
ze la suveranitatea asupra teri
toriilor noastre și la demnitatea 
noastră, negind poporului pales
tinian dreptul său la o viață 
creatoare prin care să-șl conti
nue mersul său de secole.

Domnule președinte,

Nu ne Îndoim că dumnea
voastră, în spiritul vederilor 
dumneavoastră revoluționare și 
al străvechii istorii de luptă, 
vă dați seama foarte bine de 
nedreptatea care a lovit întregul 
popor palestinian, de stavilele 
care sint puse in calea dreptului

Ismail Fahmy, cu soția, Hassan 
Ahmed Kamel, ing. Abdel-Kha
lek Abdel-Ghaffar și doamna 
Lobna El-Sadat.

Cu prilejul acestei intilniri 
premergătoare schimburilor de 
vederi pe care le vor avea în 
aceste zile președintele Nicolae 

său de a-și hotări soarta, așa 
cum fac celelalte popoare. 
Dumneavoastră apreciați foarte 
bine că împiedicarea înfăptuirii 
acestor aspirații legitime consti
tuie o atitudine potrivnică isto
riei și mișcării revoluționare, 
fiind, deci, o poziție pe care nu 
o puteți accepta.

Forțele iubitoare dc pace din 
Întreaga lume doresc să-și ri
dice glasul in sprijinul revendi
cărilor arabe juste, de retragere 
a forțelor agresoare de pe teri
toriile arabe șl de respectare a 
dreptului poporului palestinian 
la viață ș! libertate; orice igno
rare a acestor cerințe de că
tre forțele potrivnice păcii, 
constituie o slăbire extrem de 
mare a mișcării de eliberare din 
întreaga lume, dat fiind că li
bertatea este indivizibilă, iar 
pacea nu poate să se realizeze 
decit pe baza justiției și legali
tății.

Dragi prieteni,

Noi ne am angajat să mergem 
Împreună pe calea cooperării 
fructuoase, în interesul comun 
al celor două popoare, pentru 
îmbogățirea colaborării interna
ționale in totalitatea ei.

Permiteți-mi, dragi prieteni, 
să ridic paharul in sănătatea 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
a doamnei Ceaușescu, dorlndu-le 
domniilor lor și poporului român 
prieten tot ceea ce înseamnă 
progres, bunăstare și prosperi
tate. (Aplauze).

Ceaușescu și președintele An
war El Sadat, a avut loc o con
vorbire desfășurată într-o atmos
feră de caldă prietenie și înțe
legere reciprocă, ce caracteri
zează raporturile multilaterale 
dintre țările șl popoarele 
noastre.
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VIZITA PREȘEDINTELUI REPUBLICII ARABE EGIPT
Locuitorii Capitalei au făcut

o călduroasă primire

• Pe marile artere străbătute de coloana 
oficială - o atmosferă sărbătorească • Mii și 
mii de cetățeni aclamă cu entuziasm pe cei 
doi președinți, exprimindu-și profunda satis
facție pentru prietenia trainică ce leagă 

popoarele romăn și egiptean
(Urmart din pag. I)

Încadrează portretele președin
ților Nicolae Ceaușescu și An
war El Sada'. ; pe mari pancar- 
de se află Înscrise, in limbile 
română și arabă, urările : „Bun 
sosit In Republica Socialistă 
România, Excelenței Sale, dom
nului Mohammed Anwar El 
Sadat, președintele Republicii 
Arabe Egipt !“, „Să se dezvolte 
continuu relațiile prietenești de

colaborare multilaterali dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Arabă Egipt, »pre bi
nele ambelor popoare, al cauzei 
păcii și Înțelegerii internațio
nale

La ora 15,30, aeronava prezi
dențială, escortată de reactoare 
ale forțelor noastre armate, a 
aterizat.

La coborlrea din avion, pre
ședintele Anwar El Sadat și 
doamna Gihane Sadat slnt sa-

z
/

lutațl cu cordialitate de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu șl 
de tovarășa Elena Ceaușescu. j

Cei doi șefi de stat Iși string 
îndelung mîlnlle, se Îmbrățișea
ză, cu satisfacția acestei reve- 
deri, de astă-dată pe pămtntul 
românesc. J

La rlndul lor, Elena Ceaușescu 
și Gihane El Sadat se Îmbrăți
șează cu căldură.

Un grup de pionieri oferă bu
chete de flori președintelui 
Nicolae Ceaușescu și președinte
lui Anwar El Sadat, tovarășei 
Elena Ceaușescu șl doamnei 
Gihane Sadat,

Șeful statului român, Nicolae 
Ceaușescu, prezintă personalită
țile române venita In întîmpi- 
narea lnalților oaspeți : tovarășii 
Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, 
cu soția, general de armată Ion 
Ioniță, George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, cu so-

de față ambasadorul 
României la Cairo, Petru Burla- 
cu, și ambasadorul Republicii 
Arabe Egipt la București, Osman 
Assal.

Președintele Republicii Arabe 
Egipt prezintă apoi, președinte
lui României personalitățile care 
il însoțesc în această vizită : Is
mail Fahmy, ministrul afaceri
lor externe, cu soția, general de 
corp de armată ing. Ahmed Ka
mel El-Badri, ministrul produc
ției militare, Hassan Ahmed Ka
mel, șeful de cabinet al pre
ședintelui Republicii, Inginer 
Abdel-Khalek Abdel-Ghaffar, 
Lobna El-Sadat și Nana 
Sadat.

începe 
zervată

Garda 
rul.

In continuare, se Intonează 
imnurile de stat ale Republicii 
Arabe Egipt și României ; în 
același timp, în semn de salut, 
sînt trase 21 de salve de arti
lerie.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Anwar El Sadat 
trec, apoi, în revistă garda de 
onoare.

Are loc, de asemenea, prezen
tarea șefilor de misiuni diplo
matice acreditați la București, 
precum și a personalităților 
române, civile și militare, pre
zente pe aeroport : Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Janos

El-

re-ceremonia oficială 
șefilor de stat, 
militară prezintă ono-

Fazekas, Dumitru 
Pățan, Gheorghe 

. prim-ministru al 
miniștri, generali.

Ceremonialul se 
defilarea gărzii de onoare.

în aplauzele miilor de bucu- 
reșteni, precum și ale unui nu- 
meros grup de studenți și spe- 

: cialiștl egipteni aflațl în țara 
noastră, care au participat cu 
însuflețire Ia reîntîlnirea dintre 
cei doi șefi de stat, aclamînd 
pentru prietenia româno-egip- 
teană, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele An
war El Sadat părăsesc 
portul lntr-o mașină, 
de motocicliștl, 
spre reședința 
lor oaspeți.

De-a lungul 
dobit cu drapele de stat ale ce
lor două țări, regăsim 
atmosferă sărbătorească.
trarea în Capitală, pe mari pa
nouri slnt înscrise, în română 
și arabă, calde cuvinte de salut : 
„Transmitem poporului egip
tean prieten salutări cordiale, 
sincere urări de pace și prospe- 
ritate“, „Locuitorii Bucureștiului 
salută oordial pe președintele 
Republicii Arabe Egipt, Moham
med Anwar El Sadat.

Marile artere străbătute de co
loana oficială cunosc o vie ani
mație, mii și mii de locuitori al 
Capitalei aclamă cu entuziasm pe 
cei doi președinți. Se scandează 
„România — Egipt !“, „Ceaușescu 
— Sadat !“. în Piața Scînteil, la 
Arcul de
Aviatorilor, cei doi șefi de stat 
slnt întlmpinați cu puternice 
urale, cu clntece și jocuri popu
lare executate de numeroase 
formații de amatori, lmbrăcați 
în costume naționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Anwar El Sadat 
răspund cu cordialitate mani
festărilor de simpatie ale popu
lației.

Cetățenii Capitalei, și prin ei 
întregul nostru popor, și-au re
afirmat în această zi dragos
tea și atașamentul față de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, 
pentru activitatea neobosită con
sacrată înfăptuirii aspirațiilor de 
pace, cooperare și înțelegere ale 
lumii contemporane, sentimente
le de stimă și de prețuire față 
de președintele Anwar El Sadat, 
profunda satisfacție pentru prie
tenia trainică ce leagă popoare
le român și egiptean.

Popeecu, Ion
Oprea, vice- 

guvernului,

lnohele cu

aero- 
escortată 

îndreptîndu-se 
rezervată înalțl-

traseului, împo-

aceeași
La in-

Triumf ți In Piața

SUB SEMNUL ACELUIAȘI IMPERATIV:

MAI BINE, MAI REPEDE, MAI IEFTIN!
întreprinderea de tricotaje „Moldova" lași

Din luna august —

în contul anului viitor
Ca răspuns la chemarea la În

trecere lansată de Țesători* de 
mătase „Victoria", colectivul în
treprinderii de tricotaje „Mol
dova" Iași s-a angajat să reali
zeze primii patru ani ai cinci
nalului cu 143 de zile mal de
vreme.

In acest spirit *u fost anali
zate posibilitățile concrete de u- 
tilizare cit mai productivă a fie
cărui utilaj, a fiecărui minut 
de lucru. S-a trecut la o folo
sire intensivă a instalațiilor și 
a spațiilor de transport și de
pozitare. Planul de producție a 
fost defalcat pe echipe și oa
meni, pe fiecare tînăr in parte, 
realizindu-se astfel posibilitatea 
urmăririi sarcinilor zilnice de 
producție Ia fiecare loo de 
muncă.

Prin adoptarea acestui com
plex de măsuri, productivitatea 
muncii, pe primele cinci luni 
ale anului, a crescut cu 8,3 Ia 
sută față de aceeași perioadă a 
anului trecut. Iar planul fizic a 
fost depășit, pină in prezent, eu 
peste 200 000 bucăți tricotaje, 
realizindu-se un spor al pro
ducției valorice de aproape 
6 000 000 lei. De asemenea, prin 
introducerea noilor coloranți, ca
litatea confecțiilor și tricotaje
lor realizate de Întreprinderea 
ieșeană a Înregistrat un salt 
substanțial, fapt care se reflectă 
și prin creșterea masivă a ce
rerilor la export intr-o serie de 
țări cu o bogată tradiție in a- 
cest domeniu.

PAVEL PERFIL

• ÎNTREPRINDERILE 
MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, 
care livrează 70 la sută din 
producția județului Prahova, 
au îndeplinit, joi, planul pri
mului semestru al anului la 
producția-marfă. Avansul eiș- 
tigat va permite acestor co
lective să pășească in a doua 
jumătate a anului cu o pro
ducție suplimentară — deri
vate din țiței, utilaje petro
liere, chimice și tehnologice, 
țesături și alte bunuri mate
riale in valoare de peste 100 
milioane lei. Sarcinile de ex
port au fost, de asemenea, 
depășite, realizindu-se un 
spor al livrărilor evaluat la 
aproximativ 200 milioane lei 
valută. Rezultate de prestigiu 
au obținut, In această perioa
dă, lucrătorii rafinăriilor de 
petrol, întreprinderii de utilaj 
petrolier „1 Mai", de utilaj 
chimic, textiliștii de la „Do
robanțul", chimiștfi de la 
„Dero".

• MUNCITORII ÎNTRE
PRINDERII DE CONSTRUC
ȚII SIDERURGICE HUNE
DOARA, care execută impor
tante obiective industriale, și 
social-culturale la Călan și în 

alte localități din județ, au j 
realizat, in cinstea marilor 
evenimente din acest an ju
biliar, cea mai mare produc
tivitate a muncii din actualul 
cincinal. Aceasta a permis să 
se execute, de la începutul 
anului, lucrări de construcții 
și montaje, peste prevederi, 
in valoare de 13 500 000 lei. 
Au fost terminate, tn devans 
față de grafic, reparațiile 
capitale la mai multe agrega
te siderurgice, s-a dat în ex
ploatare noua Termocentrală 
electrică de La Călan, prima 
de acest fel din țară care 
funcționează cu gazele rezul
tate de la bateriile de semi- 
cocs ale fabricii de oxigen.

• Minerii Exploatării car
bonifere LUPOAIA din Valea 
Motrului au extras, peste 
planul la zi, cea de-a 50-a 
mie tonă de lignit. Obținut 
prin folosirea mai bună a u- 
tilajelor și depășirea randa
mentelor pe post, succesul a- 
mintit le-a permis minerilor 
să îndeplinească cu cinci zile 
mai devreme sarcinile de 
plan pe primul semestru.

Combinatul siderurgic Galați:

50000 de tone 
de oțel peste plan

La Combinatul siderurgic din 
Galați In fiecare dimineață clnd 
se face bilanțul zilei de muncă 
precedente, privirile oțelarilor, 
furnaliștilor sau laminatorilor 
se deschid spre zimbet, se În
carcă de noi lumini Fiindcă de 
multă vreme, in fiecare dimi
neață, aici slnt consemnate cu 
consecvență importante depășiri 
ale sarcinilor de plan. Cu ceea 
ce au realizat ieri, de pildă, oțe- 
larii au trecut de cota celor 
50 000 tone oțel producție supli
mentară, furnaliștii au realizat 
22 000 tone fontă peste preve
deri, iar laminatorii 30 000 tone 
produse finite. Sint succese care 
atestă deopotrivă consecvența cu 
care organizațiile U.T.C. de aici 
au știut să mobilizeze și să an
treneze eforturile tinerilor, pa
siunea acestora la înfăptuirea 
mărețelor obiective ale întrece
rii. Ceea ce înseamnă în primul 
rînd o pronunțată întărire a or
dinii și disciplinei în producție, 
o folosire mai deplină a capa
cităților de producție și, impli
cit, a timpului de lucru. Nu 
lipsit de semnificație este în 
acest sens faptul că, încă din 
primele zile ale anului, comite
tul U.T.C. de la uzina oțelărie- 
refractare a stabilit ca principal 
obiectiv al contribuției tinerilor, 
realizarea ritmică a 20 de șarje 
de oțel pe schimb. Pe bună 
dreptate se poate afirma că sal
tul de la 18—19 șarje pe schimb 
la 20 dobîndit prin efortul en
tuziast și al tinerilor oțelari, 
printre care se cuvin remarcați 

frații Adrian și Gheorghe Mi
ron, se regăsește cu fidelitate in 
cele 50 000 tone oțel pește plan. 
„Tot ca obiective ale contribu
ției noastre, ne spunea C. Albu, 
secretarul comitetului U.T.C., 
ne-am propus să îmbunătățim 
calitatea oțelului, să economisim 
1 000 tone metal prin reducerea 
cu 7 la sută a pierderilor la 
turnare etc. Reușitele acestor ac
țiuni se datoresc eforturilor zil
nice depuse de fiecare tînăr 
oțelar, dăruirii fiecăruia pentru 
a produce rât mai mult metal.

Ajungind printre tinerii furna- 
liști, printre cei care dirijează 
de la pupitre fluvii incandes
cente, discutăm cu Ion Iovu, se
cretarul comitetului U.T.C., care 
ne relatează că fiecare organi
zație U.T.C. de la furnale e 
autoarea unei inițiative pentru 
depășirea sarcinilor de plan. De 
la organizația U.T.C. din schim
bul C, de pildă, a pornit în
trecerea „Mai mult efort, mai 
multă fontă", și tot de aici, con
cursul „Cel mai îngrijit loc de 
muncă". Și nu greșim deloc 
dacă afirmăm că prin inițierea 
din cadrul fiecărei organizații 
U.T.C. a unor mobilizatoare ac
țiuni pentru îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan nu 
s-au obținut numai importante 
cantități de produse siderurgice 
peste prevederile stabilite, ci și 
o îmbunătățire a întregii activi
tăți de educație z comunistă des
fășurată în organizații.

ION CHIRIAC

PREZENT
IN PRODUCȚIE 
iată cum a fost 

formulat 
angajamentul 
absolvenților 
subingineri

Animația specifică examene
lor a fost Înlocuită in 7 
centre universitare : București, 
Pitești, Brașov, Galați, Cluj, Ti
mișoara, Iași cu atmosfera ca
racteristică repartizării în Pro
ducție. Emoțiile sint puține, 
fiecare absolvent iși cunoaște 
locul în clasamentul hărniciei 
strict alcătuit, după calitatea și 
cantitatea muncii depuse în 
timpul anilor de studii. Pentru 
prima oară, sistemul repartiției 
prin telespeaker este folosit nu 
numai la promoțiile facultăților 
de medicină, ci și pentru absol
venții celorlalte facultăți.

Din această cauză numai cu
riozitatea este dominantă. Op
țiunile, după cite ne-am dat 
seama la repartiția subingineri- 
lor absolvenți ai facultăților 
Tehnologia construcțiilor de ma
șini și Electrotehnică, s-au cla
rificat de la afișarea posturilor.

La Institutul politehnic din 
București, subinginerii ab
solvenți ai secției Tehnologia 
prelucrării la rece s-au prezen
tat primii în fața comisiei cen
trale de repartizare, dialogul cu 
celelalte facultăți a decurs fără 
contestații.

Șeful promoției bucureștenilor 
este laneu Paul Emilian. media 
generală — 9,47. Iși alege ca 
viitor loc de muncă Uzina de 
pompe București. Motivul : 
„Mi-am făcut aici practica, lu
crarea de diplomă, cunosc oa
menii și sper ca și ei să-mi cu
noască posibilitățile. Este o uzi
nă cu dotare bună și doresc să 
contribui cu forțele mele la re
alizarea obiectivelor de plan". 
De altfel, o apreciere a uzinei 
alese de tinărul absolvent, o 
constituie și faptul că lucrarea 
de diplomă condusă de un spe
cialist din întreprindere, ing. 
Gh. Rusu, a primit calificativul 
maxim. Și al doilea clas*. in 
clasamentul subinginerilor bucu- 
reșteni, Vasiie P. Ursache, cu 
media 9,43, alege un loc de 
muncă familiar — întreprinde
rea mecanică Roman. Aici a lu
crat 5 ani, ca frezor, înainte de 
a se înscrie la facultate și acum 
așteaptă cu nerăbdare momen
tul reîntoarcerii în mijlocul foș
tilor colegi de muncă.

Beneficiind de prevederi, care 
au îmbunătățit sistemul de re
partizare, absolvenții secțiilor 
de subingineri au optat pentru 
locuri bine cunoscute în cadrul 
unor importante colective de 
muncă din unitățile economici 
socialiste. Ei sint așteptați pes
te o lună să intre in fluxul 
producției, pentru a contribui 
de la început cu entuziasmul 
tineresc și cu cunoștințele bine 
fundamentate in anii de studiu 
la obiectivele fiecărui colectiv.

CĂLIN STĂNCULESCU
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Acord de cooperare economică și tehnică 
intre Republica Socialistă România
și Republica Islamică Mauritania

ARTICOLUL VI ARTICOLUL IXRepublica Socialistă România ți Republica Islamică Mauri
tania (denumite în cele ce urmează părți contractante), do
rind să dezvolte și să adincească relațiile de cooperare eco
nomică ți tehnică intre cele două țări, pe baza respectării 
principiilor suveranității ți independenței naționale, neameste
cului în treburile interne, egalității în drepturi ți avantajului 
reciproc, au convenit următoarele:

ARTICOLUL I
dePărțile contractante sint 

acord să stabilească o coopera
re pe termen lung in vederea 
dezvoltării în Republica Isla
mică Mauritania a explorări
lor și exploatărilor miniere, si
derurgice și metalurgice, a agri
culturii, industriei ușoare și a- 
limentare, in domeniul pescui
tului oceanic și in alte domenii 
economice de interes reciproc.

ARTICOLUL
Pentru realizarea prevederi

lor Articolului I, Republica So
cialistă România va livra in 
Republica Islamică Maurita
nia mașini, instalații industria
le. materiale și echipamente 
produse în România, va elabora 
studii și cercetări, va livra pro
iecte și documentații și va a- 
corda Republicii Islamice Ma
uritania asistență tehnică, pen
tru montaj și punerea in func
țiune a mașinilor și instalațiilor 
livrate, și va forma, din punct 
de vedere tehnic. personalul 
mauritanez necesar bunului mers 
al acestor operațiuni. Obiecti
vele care se vor conveni intre 
Părțile contractante vor putea 
fi realizate, în funcție de inte
resul părților, în diverse forme 
de cooperare, inclusiv societăți 
mixte.

ARTICOLUL III
două Părți contractante 

in schimburile lor eco-
eco-

Cele 
aplică 
nomice și in cooperarea 
nomică reciprocă clauza națiu
nii celei mai favoriza'e, conform 
prevederilor G.A.T.T.

Începînd de astăzi, timp de trei zile, în Capitală

FânaSa pe țară a
Ediția de vară a Cupei Tinere

tului. organizată in cinstea ce
lei de a XXX-a aniversări a 
eliberării patriei și a Congresu
lui al XI-lea al partidului, își 
consumă, începind de astăzi, in 
București, unul din actele sale 
de primă importanță : întrece
rile finale pentru pionieri și șco
lari (categoria 11—14 ani) și e- 
levi, tineri din instituții, între
prinderi, coperative meșteșugă
rești și de la sate (categoria 
15—19 ani). Trei mii de spor
tivi, din generațiile cele mai ti
nere, vor evolua in arenele 
sportului de performanță ale 
Capitalei care le sint puse la dis
poziție cu generozitate. Campio
nii pe județ se vor întrece, cu 
abnegație și dăruire, pentru cu
cerirea titlurilor de campioni ai 
țării la Cupa Tineretului, edi
ția de vară ’74. Nu încape nici o 
îndoială că vom urmări dispute 
pasionante, care vor evidenția 
pe lingă o serie de calități fizi
ce și morale, un înalt spirit de 
fair-play, la sportivi ca și la 
spectatori. Organizatorii — C.C. 
al U.T.C., C.N.E.F.S., C.N.O.P., 
Ministerul Educației și învăță- 
mintulul — le-au pregătit oondi-

Disporițiile acestui articol nu 
se aplică :

a) avantajelor pe care una din 
Părțile contractante le acordă 
sau le va acorda in viitor țări
lor limitrofe pentru a facilita 
comerțul de frontieră ;

b> avantajelor deeurgind din- 
tr-o uniune vamală sau zonă de 
liber schimb la care aderă sau 
ar putea adera una din Părțile 
contractante.

ARTICOLUL IV
Părțile contractante convin 

ea plățile pentru lucrările, ser
viciile ți livrările in cadrul a- 
cestui Acord, efectuate de că
tre Partea română să fie efec
tuate de către Partea maurita- 
neză in devize liber converti
bile sau ia mărfuri de export 

lămauriuneze. care prezinți 
teres pentru Partea rămână.

ARTICOLUL V
Condițiile de livrare 

plată, ea ți celelalte 
ale Părților contractante 
tru realizarea obiectivelor 
cooperare, vor fi stabilite 
contractele ce urmează a se 

deți 
obligații 

pen- 
de 
ta 

În
cheia pentru fiecare obiectiv ta 
parte, intre Întreprinderile sau 
organizațiile desemnate de că
tre cele două Părți contrac
tante.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste 

România

MORTAR OULD DADDAH
Președintele Republicii Islamice 

Mauritania

Cupei Tineretului
ții excelente de cazare și con
curs. Totodată, finalele din 
București, care se constituie in- 
tr-o grandioasă manifestare 
sportivă de masă, oferă un pri
lej fericit pentru urmărirea e- 
voluției unor tinere talente, 
susceptibile de a fi promovate, 
pe mai departe, în sportul de 
performanță.

Pentru amatorii care doresc 
să urmărească finalele Cupei Ti
neretului, la diferite discipline, 
redăm in cele ce urmează pro
gramul pe zile și ore : orele 
8—13.30, astăzi, vineri : Stadio
nul tineretului — Întreceri de 
atletism la ambele categorii ; 
Sala Floreasca — gimnastică 
(11—14 ani) ; Ștrandul tineretu
lui — înot (15—19 ani) ; Pădu
rea Brănești — orientare turis
tică (11—14 ani). Poligonul Tu
nari — tir (15—19 ani) Stadio
nul Tineretului — handbal (15— 
19 ani) și fotbal (11—14 ani), iar 
la orele 17,00 pe stadionul Di
namo va avea loc festivitatea de 
deschidere și un program poli
sportiv. Simbătă, 29 iunie, ore
le 8,00—13,00 i Stadionul tinere
tului — atletism (ambele cate
gorii) ; Sala Floreasca — gim

Preturile pentru livrări ți 
servicii în cadrul acestui Acord 
vor fi stabilite in monedă con
vertibilă, pe baza preturilor in
ternaționale competitive.

Aceste preturi vor fi stabilite 
prin negocieri directe intre în
treprinderile sau organizațiile 
desemnate de către cele două 
Părți contractante.

ARTICOLUL VII

ARTICOLUL VIII

nastică (11—14 ani) ; Ștrandul 
Tineretului Înot (11—14 ani) ; 
Pădurea Brănești — orientare 
turistică (15—19 ani) ; Poligonul 
Tunari — tir (11—14 ani) ; Sta
dionul Tineretului — fotbal (11— 
14 ani) și handbal (15—19 ani) ; 
orele 16,00—20,00 : atletism (15— 
19 ani) ; fotbal (11—14 ani) șl 
handbal (15—19 ani) ; sala Flo
reasca — gimnastică modernă 
(15—19 ani) ; Ștrandul Tineretu
lui — înot (ambele categorii) ; 
duminică, 30 iunie, orele 8,00— 
12.00 : Stadionul tineretului. în
treceri finale, la atletism (15— 
19 ani), fotbal (11—14 ani), 
handbal (15—19 ani), sala Flo
reasca — gimnastică modernă 
(15—19 ani), Ștrandul Tineretu
lui — înot (ambele categorii). 
Festivitatea de premiere are loc, 
la orele 12,00 pe stadionul Ti
neretului.

Succes deplin participanților 
la întrecerile finale ale primei 
ediții de vară a competiției de 
masă cu caracter republican. 
Cupa Tineretului.

VASULE CABULEA

Atletism
Ieri pe stadionul Republicii 

din Capitală. în cadrul con
cursului de atletism ..Cupa Pro
gresul", E. Sebestien. de la 
Clubul Steaua, a stabilit un nou 
record național in proba de 110 
metri garduri cu timpul de 
13” 510 (vechiul record 13” 7 10).

(Agerpres)

Părțile contractante sint de a- 
cord să inființeze o comisie mix
tă de cooperare economică ți 
tehnică care va supraveghea rea
lizarea prevederilor prezentului 
Acord și va examina posibilita
tea dezvoltării in continuare a 
relațiilor de cooperare economi
că și tehnică intre cele două țări.

Comisia mixtă se va intruni. 
alternativ, in Republica Socialis
tă România ți Republica Islami
că Mauritania, conform nece
sităților. la date ee vor fi sta
bilite de comun acord intre cele 
două Părți.

ARTICOLUL X

ARTICOLUL X]

Campionatul mondial 
de fotbal

Comentind primele meciuri 
din grupele semifinale ale cam
pionatului mondial de fotbal, co
respondenții agențiilor interna
ționale de presă subliniază for
ma excelentă a echipei Olandei, 
care emite pretenții legitime 
pentru calificarea în finală și 
chiar la cucerirea cupei. Neîn
vinsă pină acum. Olanda se a- 
firmă ca o echipă completă, iar 
ritmul său de joc foarte viu. 
fantezia și eficacitatea lui 
Cruyff și Rep ii asigură un as
cendent față de celelalte candi
date. în comentarii se sublini
ază. de asemenea, noul suflu pe 
care și l-a găsit selecționata 
R. F. Germania. Elevii lui Scho
en și-au regăsit increderea. 
practicând in meciul cu iugosla
vii un joc variat și dinamic.

Deși Brazilia nu a primit încă 
nici un gol. randamentul său 
este în continuare sub semnul 
întrebării, echipa nu are un 
conducător de joc. iar atacanții 
săi nu reușesc sâ străpungă re
țelele defensive ale formațiilor 
europene. în patru meciuri dis
putate. echipa Braziliei a înscris 
patru goluri, dintre care trei in 
partida cu reprezentativa Repu
blicii Zair.

Iată citeva declarații după 
jocurile de miercuri :

Rinus Michels, antrenorul e- 
chipei Olandei : „Echipa noas

PRIMIRI
Primul ministru al guvernu

lui, Manea Mănescu, a primit, 
în cursul zilei de joi, pe Ta
deusz Pyka, prim-vicepreședinte 
al Comisiei de Planificare de 
pe lingă Consiliul de Miniștri 
al Republicii Populare Polone.

în cadrul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej, desfă
șurată Intr-o atmosferă cordială, 
tovărășească, au fost discutate 
probleme privind colaborarea și 
cooperarea economică dintre 
Republica Socialistă România 
și Republica Populară Polonă.

La primire a participa: Ion 
Bucur, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat al Planificării. 
A luat parte. de asemenea, 
Wladyslaw Wojtasik, ambasado
rul Poloniei la București.

★
Primul ministru al Guvernu

lui Republicii Socialiste Româ
nia. Manea Măr.escu. a primit, 
joi la amiază, oe Munir Ben- 
jenk. vicepreședinte al Băncii 
Internationale pentru Recon
strucție si Dezvoltare (B-LR-D). 
care face o vizită in țara 
noastră-

Cu acest prilej au fost discu
tate unele probleme privind re
lațiile de colaborare intre 
România s. B.LR.D-

La primire. des“F-*atl tntr-o 
de cordialitate, au 
Fierea Dumitrescu. 
Bewițrlir. f Mmai 

o'_ rresedmtele Bân-

«mb-atită 
particpat 
mtaistml

Oaspetele a vizitat Vnfverșt- 
tatee dm Bncmești. Academia 
Republici: Șocial-Ste România r 
Muzeul satului. Universitatea 
„Alexandru loan Cuza* F Instt- 
tutal politehnic din laș: precum 
și monumente istorice ți obiecti
ve turistice din județele Brașov, 
Bacău, Neamț ți Suceava.

★
Tovarășul Ion Pățan. viceprim- 

ministru al guvernului, minis

tră a realizat cel mai bun joc 
de la începutul turneului. Mă 
așteptam la o replică mai va
loroasă din partea sud-america- 
nilor".

Mario Zagalo, antrenorul echi
pei Braziliei ; „Cred că am pu
tea să păstrăm titlul mondial, 
intrucit echipa își ameliorează 
jocul la fiecare partidă. După 
părerea mea. echipa R. F. Ger
mania este cea mai bine dotată 
din punct de vedere tactic și 
tehnic, dar Olanda ar putea pro
duce surprize".

Georg Buschner, antrenorul 
echipei R. D. Germane : „Bra
zilia a obținut o victorie meri
tată. a jucat un fotbal mai bun. 
Jucătorii noștri au avut un com
plex intilnind pe campionii 
mondiali, ceea ce i-a făcut să 
practice un joc pasiv".

Georg Ericsson, antrenorul 
echipei Suediei : „A fost un 
meci deschis, un spectacol agre
abil. ambele echipe au jucat o- 
fensiv".

Milian Milianici, antrenorul 
echipei Iugoslaviei; ..Soarta me
ciului a fost decisă de potenția
lul fizic. în grupe, noi am avut 
de disputat meciuri foarte grele, 
în timp ce formația vest-ger- 
mană a întilnit adversari care 
nu i-au ridicat probleme deose
bite". 

trul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, 
a primit pe Kurt Biedenkopf, 
secretar general a! Uniunii creț- 
tin-deznocrate din R. F. Germa
nia, care se află intr-o vizită 
in țara noastră. Au participat 
Constantin Stanciu. adjunct al 
ministrului comerțului exterior 
ți cooperării economice interna
ționale șt Ghecrghe Dolgu, rec
torul Academie; de Studii Eco
nomice.

In timpul întrevederii, desfă
șurată tr.tr-o atmesferă eerdia â. 
au for. iscutate probleme pri
vind dezvoltarea colaborăm ți 
cooperăm in domeniul economic 
F al schimburiJcr comerciale 
dintre România și R. F. Ger
mania.

SOSIRI
Joi a sosit, la București, to

varășul Jivkc Jivkov. membru 
al Bmoulm Politic al C.C. al 
P.C Bulgar. peeședmte> pârtii 
bulgare in Comisia mixtă gu
vernamentală romlno-bulgarâ 
ce colaborare economi :â F teb-

La aeroportul CXopeni. oaspe
tele a fost intim penat de tova- 
r>ș- heocze Răutu. membru al 
Citnueoiui Executiv al CC. al 
P.CJU pcețecmieie pârpi ro
mâne ta Comica mixtă. Con- 
riantxa BăbâMu. cil-scu! eaer-

dmemie ie partid f de stat a.a 
cevtr docâ țâri F ta sesiunea 
precedentă a Ca—sări Vor C 
cmve’.te Je asemenea, măsuri 
te vederea mteesficărîi cola
borăm F cooperăm economice 
F temuo-rumtihce câaterale.

★
La tentaha zmmstmiui afa- 

eer-Jcr externe al Republicii 
Soctahrie Româna. George 
Mamvescu. joi dupâ-a-ntară a 
sosit ta Capitală, tatr-o vizită 
eL-ralâ. nv nistrul afacerilor 
externe al Republică Turcia. 
Turan Guneț. cu soția.

Oaspeți; au fost salutați de 
George Macovescu. cu soția. V a- 
sile Gliga. adjunct al ministru
lui afacerilor externe. George 
Marin, ambasadorul României la
Ankara.
. Au fost prezenți Osman De- 
rir.su, ambasadorul Turciei la 
București, aiți membri ai am
basadei.

La Ministerul Afacerilor Ex
terne au început, joi după-amia- 
ză. intr-o atmosferă cordială, de 
înțelegere reciprocă, convorbiri
le oficiale intre George Maco
vescu, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste 
România, și Turan Giineș, minis
trul afacerilor externe al Repu
blicii Turcia.

Participă Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
George Marin, ambasadorul 
României la Ankara, directori în 
Ministerul Afacerilor Externe și 
Ministerul Comerțului Exterior 
și Cooperării Economice Inter
naționale.

Iau parte, de asemenea, amba
sadorul Turciei la București, 
Osman Derinsu, celelalte persoa
ne oficiale care-1 însoțesc pe mi
nistrul afacerilor externe al 
Turciei.

în cursul convorbirilor a fost 
analizat stadiul relațiilor româ- 
no-turce, apreciindu-se evoluția 
ascendentă a raporturilor de co
laborare dintre cele două țări, 
progresele înregistrate în cadrul 
schimburilor comerciale și cola
borării economice, tehnico-știin- 
țifice și culturale. In acest con
text au fost evidențiate posibili
tățile de extindere a legăturilor 
reciproc avantajoase în diverse 
domenii de activitate.

în aceeași zi, ministrul Turan 
Giineș a depus o coroană de 
flori la Monumentul eroilor lup
tei pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism.

VIZITA PREȘEDINTELUI ALES
AL REPUBLICII COLUMBIA

Președintele ales al Republicii 
Columbia, dr. Alfonso Lopez 
Michelsen. și soția sa. doamna 
Cecilia Caballero de Ldpez, și-a 
continuat, in cursul zilei de joi, 
vizita de agrement în Delta 
Dunării.

înalții oaspeți, însoțiți de Bu
jor Almășan, ministrul minelor, 
petrolului și geologiei, au avut 
prilejul să admire din nou pei
sajul de inegalabilă frumusețe 
al acestui colț de țară, să cu
noască direct, la fața locului

VIZITĂ
Generalul de armată Martin 

Dzur, ministrul apărării naționa
le a! Republicii Socialiste Ceho
slovace, a oferit, joi, un dineu, 
cu prilejul vizitei oficiale pe care 
o face in țara noastră în fruntea 
unei delegații militare.

Au luat parte Gheorghe Oprea, 
viceprim-ministru al guvernului, 
general de armată Ion Ioniță, 
ministrul apărării naționale, ad
junct! ai ministrului apărării 
raționale, alte persoane oficia
le. general! și ofițeri superiori.

Erau prezent! Jiri Benda. în
sărcinat cu afaceri a_i. al Ceho
slovaciei la București, general
— ax>r Jozef Gumulka, atașat mi
ll -ar ș. aero, membri ai amba
sadei.

în timpul dineului, care s-a
- -ils.nr r-o Odtal cal
dă. prietenească, generalul de 
armată Martir. Dzur și genera
lul de armată Ion Ioniță au 
rostit toasturi.

în cursul zile! de joL genera
ta! de armată Martir. Dzur. mi
nimii apărării naționale al Re
publicii Socialiste Cehoslovace, 
și ce’.egapa care 11 Însoțește, 
împreună cu generalul-maior 
Constantin Opriți, adjunct a! 
ministrului apărării raționale al 
R—robldi Socialiste România și 
secretar al Consiliului politic 
superior al armatei, au făcut o 
vizită ta județul Constanța.

PLECĂRI
Delegația Partidului Social- 

Democrat din Danemarca, con
dusă de Ar.ker Joergensen. pre
ședintele partidului, care la in
vitația C.C. al P.C.R. a făcut o 
vizită de prietenie în țara noas
tră. a părăsit joi Capitala.

Din delegație au făcut parte 
Kjeld Olesen, vicepreședinte al 
P.S.D, din Danemarca, Einar 
Hovgaard Christiansen, secretar 
general, Karl Johan Mortensen, 
secretarul Grupului parlamentar 
al partidului.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, oaspeții danezi au fost 
salutați.de Ștefan Voitec, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., Miron Constanti- 
nescu, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., președintele Ma
rii Adunări Naționale, Ghizela 
Vass și Alexandru Ionescu, 
membri ai C.C. al P.C.R.

★
Joi dimineața a părăsit Capi

tala delegația condusă de V. P. 
Vasiliev, deputat în Sovietul Su
prem al R.S.F.S. Ruse, președin
tele Comitetului Executiv al So
vietului de deputațl ai oamenilor 
muncii din regiunea Ulianovsk, 
care, la Invitația Comitetului 
pentru Prob! iele Consiliilor 
Populare, a făcut o vizită da 
documentare privind activitatea 
consiliilor populare și a comite
telor lor executive.

In timpul vizitei, oaspeții au 
fost primiți la Comitetul pentru 
Problemele Consiliilor Populare, 
Comitetul executiv al Consiliu
lui popular al municipiului 
București, precum și la comite
tele executive ale consiliilor 
populare județene Constanța șl 
Prahova.

La plecare, membrii delegației 
au fost salutați «de Nicolae Tă- 

transformările din această re
giune, rezultatele acțiunilor în
treprinse pentru valorificarea 
industrială a stufului, dezvolta
rea pisciculturii și turismului, 
în cursul călătoriei în Delta 
Dunării, președintele Alfonso 
Lopez Michelsen, răspunzlnd 
invitației gazdelor, a participat 
la o partidă de pescuit.

După-amiază, oaspeții colum- 
bieni s-au Înapoiat pe litoral, în 
stațiunea Neptun.

(Agerpres)

bircă. prim-vicepreședinte al 
Comitetului pentru Problemele 
Consiliilor Populare.

Au fost de fa(ă reprezentanți 
ai Ambasadei Uniunii Sovietica 
la București.

ÎNȚELEGERE
La București, a avut loc, joi, 

semnarea Înțelegerii cu privire 
la colaborarea în domeniul ci
nematografiei, pe anii 1974-1976, 
între Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste al Republicii 
Socialiste România și Comitetul 
de Stat pentru Cinematografie 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. înțelegerea prevede 
dezvoltarea schimburilor din a- 
cest domeniu intre cele două 
țări, prin organizarea reciprocă 
de manifestări cum sint zile și 
retrospective ale filmului, pre
cum și vizite între lucrătorii din 
cinematografie, colaborare între 
studiourile cinematografice etc.

Documentul a fost semnat 
din partea română de D. Ghișe, 
vicepreședinte al C.C.E.S., iar 
din partea sovietică de B. V. 
Pavlenok, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru Cine
matografie al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

(Agerpres)

ORGANIZAREA 
ȘTIINȚIFICĂ 
ÎSI ARATĂJ

ROADELE
• ÎNTREPRINDERILE DE 

ANVELOPE din cadrul Cen
tralei de prelucrare a cau
ciucului și maselor plastice 
și-au îndeplinit, cu 5 zile îna
inte de termen, planul pro
ducției fizice pe prima jumă
tate a acestui an, pină la 
sfirșitul lunii iunie puțind fi 
realizate suplimentar circa 
55 000 de anvelope. Indicato
rul producției globale a fost, 
de asemenea, îndeplinit in a- 
vans, estimîndu-se pină la 
sfirșitul lunii o producție su
plimentară de 44 de milioane 
lei. Productivitatea muncii în 
această perioadă a crescut cu 
1 la sută, ceea ce înseamnă 
un spor de 2 000 de lei de 
flecare lucrător.

Aceste rezultate s-au obți
nut ca urmare a introducerii 
acordului global în sectoarele 
de debitare a semifabricate
lor din întreprinderile de pro
fil, precum și prin extinde
rea acordului individual și 
colectiv la celelalte locuri de 
muncă. Prin pregătirea în a- 
vans a unor piese și chiar 
subansamble întregi, s-a pu
tut scurta durata reparațiilor 
cu pină la 30 la sută. De a- 
semenea, o contribuție deo
sebită !n acest sens a avut-o 
punerea în funcțiune, înain
te de termen, a unor linii de 
fabricație sau capacități de 
producție, care au permis, în 
numai șase luni, realizarea 
suplimentară a circa 13 000 de 
anvelope.

Pentru examenul de bacalaureat, 

ediția 1974 cooperativa „Deservirea", secția 
meditații, organizează lecții de sinteză, consul
tații și meditații pentru sistematizarea și conso
lidarea cunoștințelor absolvenților liceelor In
dustriale, agricole, silvice și economice, sani

tare, pedagogice, real-umaniste și de artă.

Disciplinele predate, în funcție de tipul li
ceului și de specialitate, sint: limba și literatura 
română, matematica, fizica, chimia, biologia, 
botanica, zoologia, anatomia și fiziologia o- 
mului, igiena, pedagogia generală și preșco
lară, istoria României, filozofia și socialismul 
științific, limba engleză, franceză, germană, 
rusă, limba latină.

Lecțiile sint predate individual cu 22 lei ora; 
în grupe de 10—12 cursanți, cu 5 leizoră sau 
în grupe mai mici, cu tarife diferențiate de 14, 
10 și 7 lei/oră.

Informafii In str. Filitti nr. 10, sector 4, între orele 8—19. 
Telefon; 13 54 69.

ACADEMIA DE STUDII 
ECONOMICE BUCUREȘTI

ANUNȚĂ
scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactico:
I. Facultatea de Economia producției
a) Catedra de Conducerea, organizarea și planificarea uni

tăților industriale și agricole.
- Asistent, poz- 31, disciplina : Organizarea și planificarea 

întreprinderilor industriale
II. Facultatea de Calcul economic și cibernetică economică 
a) Catedra de Cibernetică economică
- Asistent, poz. 55, disciplina : Prelucrarea electronică a da

telor statistice.
III. Facultatea de Comerț interior
a) Catedra de Marketing
- Asistent, poz. 22, disciplina : Marketing internațional
- Asistent, poz. 23, disciplina : Marketing
- Asistent, poz. 24, disciplina : Marketing
IV. Facultatea de Contabilitate
o) Catedra de Contabilitate
- Asistent, poz. 46, disciplina : Teoria contabilității
- Asistent, poz. 47, disciplina : Organizarea și proiectarea 

prelucrării automate a datelor.
Candidații la concurs vor 

depune la secretariatul rec
toratului Academiei de Stu
dii Economice București, Pia
ța Romană nr. 6, cererea de 
înscriere împreună cu actele 
prevăzute de Legea nr. 6 
privind Statutul personalului 
didactic din R. S. România, 
publicat in Buletinul Oficial 
partea I nr. 33 din 15 mar
tie 1969 și de Instrucțiunile 
Ministerului Educației și In- 
vățămîntulul nr. 84539/1969,

în termen de 15 zile de la 
data publicării acestui anunț 
în Buletinul Oficial par
tea III.

Cei care funcționează în
tr-o instituție de învățămînt 
superior sint obligați să co
munice in scris, rectorului 
acesteia, înscrierea la con
curs.

Informații suplimentare se 
pot obține zilnic între orele, 
12,00-14,00, la secretariatul 
rectoratului.

CU OCAZIA CONCURSULUI 
INTERNAȚIONAL DE

Călărie • obstacole
„CUPA PRIETENIEI" 12-14 IULIE’74

SE ORGANIZEAZĂ LA 7 IULIE 1974
Tragerea excepțională

PRONOEXPRES 
ni ClȘTIGURllN 

baniș autoturisme și excursii

Amănunte asupra cîștigurilor și avantajelor, 
găsiți în prospectele tragerii, existente în toate 

agențiile Loto-Pronosport.

Sîmbătă 6 iulie a.c.j ULTIMA ZI pentru 

procurarea biletelor I

accesibile ;

praf IDEAL vă

scutește de efort

și vă economi-

lește timpul. Cu

IDEAL se pot

curăța : dușu-

melele, pereții,

mobila, covoa-

rele. hainele,

tapițeria, radia-

toarele șl locu-

rile mai greu

Aspiratorul de

IDEAL poate fi utilizat și pentru pulverizarea lichidelor ne
inflamabile. IDEAL are un consum redus de energie electrică 
(15 bani pe oră). Poate fi cumpărat și cu plata in rate lunare.

JUNIOR este aspiratorul de praf necesar căminului dumnea
voastră. Dimensiunile reduse ale aspiratorului portabil „Junior" 
fac să fie folosit comod ia curățatul încăperilor mici și al auto
turismelor, cu minimum de efort fizic.

Aspiratorul „Junior" este economic ; consum de energie de
10 bani pe oră. Se poate cumpăra și cu plata in rate. RECOM

rir.su
saluta%25c8%259bi.de


Încheierea lucrărilor seminarului organizat 
de Uniunea Tineretului Comunist si Mișcarea » t9

Panafricană a Tineretului
Ieri a luat sfîrțit seminarul 

organizat de U.T.C. ți M.PJ. 
care a prilejuit un amplu ți 
util schimb de păreri ți ex
periență între reprezentanții 
tineretului român și cei din 
țările africane cu privire la 
rolul și contribuția tinerei 
generații în lupta împotriva 
imperialismului, colonialis
mului, neocolonialismului, a 
tuturor formelor de discrimi
nare rasială, pentru elibera
re socială și națională, pen
tru pace și progres social.

In încheierea lucrărilor se
minarului a avut loc un mi
ting de prietenie și solidari
tate al tineretului din Capi
tală cu lupta popoarelor ți 
tineretului din Africa.

După deschiderea mitin
gului de către George Ghe- 
noiu, prim secretar al Comi
tetului municipal București 
al U.T.C., au luat cuvintul Â- 
drian Nicolescu, secretar al 
comitetului U.T.C. de la Uzi
nele „Grivița Roșie", ți Ilea
na Antonescu, vicepreședin
tă a C.U.A.S.C. din Centrul 
Universitar București.

Din partea delegațiilor a- 
fricane participante la semi
nar au vorbit Thami Sinde- 
la, adjunct al reprezentantu
lui la Alger al Congresului 
Național African din Africa 
de Sud, și Idrissa Dabo, 
membru al Secției de tine
ret a Partidului African al

Independenței din 
Bissau și Insulele 
Verde.

Transmițînd poporului ți 
tineretului nostru mesajul de 
prietenie al tinerei genera
ții africane, Cissoko Sekou, 
secretar general al Mișcării 
Panafricane a Tineretului, a 
reliefat preocupările actua
le ale M.PJ. pe linia reali
zării unității de acțiune a ti
neretului african, în vederea 
făuririi unei societăți noi, 
progresiste, pentru dreptul 
popoarelor africane de a-și 
decide în mod liber ți suve
ran destinele, in cuvintul 
său, secretarul general al 
M.PJ. a evocat personali
tatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a exprimat un 
călduros omagiu la adresa 
conducătorului partidului ți 
statului nostru, subliniind 
că inițiativele ți activitatea 
sa prestigioasă au făcut ca 
poporul român să fie tot 
mai bine cunoscut ți sâ se 
afirme ca un factor activ 
al luptei forțelor antiimpe- 
rialiste, democratice ți pro
gresiste pentru libertate, 
independență, colaborare, 
pace și progres social.

Luînd cuvintul, tovarășul 
Ion Traian Ștefănescu, prim 
secretar al C.C. al U.T.C., a 
arătat: „Primirea de către to
varășul Nicolae Ceaușescu,

Guineea- 
Captilui

triva imperialismului ți colo- 
niaGsmului, peatru realiza
rea aspirațiilor de libertate, 
independență, democrație, 
pace și progres“. Vorbitorul 
a subliniat că Uniunea Ti
neretului Comunist ți Uniu
nea Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România vor 
dezvolta ți in viitor ample 
legături de prietenie, coope
rare ți solidaritate militantă 
cu tineretul din Africa, cu 
organizațiile sale.

Intr-o atmosferă entuzias
ta, participanții la miting au 
adoptat o moțiune de soli
daritate cu lupta popoare
lor ți tineretului din Africa.

f»J. PESTE IIOI.lIll

T»0 nouă pagină in relațiile
româno-egipteneik

ȘEDINȚA COMISIEI 
PERMANENTE A
C.A.ER. PENTRU

INDUSTRIA
Presa egipteană despre vizita

președintelui Amrar El Sadat in Românie
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Sărbătorirea savantului de origine
română Hermann Oberth

Mareiui savant i s-a înmînat, din însărcinarea pre
ședintelui României, Ordinul „Meritul Științific" cla

sa I cu prilejul împlinirii vîrstei de 80 de ani
• IN PERIOADA 24—27 

IUNIE, ia Varșovia a avut 
Ioc cea de-a 22-a ședință a 
Comisiei permanente a 
C-A-EJL pentru industria 
alimentară.

Comisia a examinat sarci
nile ce-i revin din hotărârile 
celei de-a 28-a sesiuni a 
C A E.R-. precum și din șe
dințele 67 și 68 ale Comite
tului Executiv al Consiliului, 
a examinat căile concrete In 
vederea încheierii in 
lucrărilor referitoare 
deplinirea măsurilor 
mului complex.

Comisia a aprobat 
tul in problema i 
cooperării in vederea sporirii 
producției în perspectivă a 
produselor alimentare pentru 
o mai completă satisfacere a 
nevoilor populației din ță
rile membre ale C.A.E.R.

La ședință au fost exami
nate problemele privind spe
cializarea in producție a di
feritelor tipuri de produse 
ale industriei alimentare, 
precum și referitoare la des
fășurarea activității în do
meniul colaborării in 
rea unei mai depline 
faceri a necesităților 
triel alimentare cu 
moderne de ambalaj.

Ședința s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de lucru, prie
tenească.

1974 a 
la in- 
progrs-

conferit titlul de doctor honoris 
causa al Universității din Cluj, 
iar în 1973 i s-a dedicat o sesi
une științifică.

Adresind mulțumiri călduroase 
pentru distincția primită, sa
vantul Hermann Oberth a îm
părtășit emoția pe care o în
cearcă în fața acestui gest de 
cinstire de către România a ac
tivității sale. El a transmis cal
de salutări șl cele mal bune u- 
rări președintelui Nicolae 
Ceaușescu și poporului român.

Orașul Salzburg găzduiește, 
In aceste zile, lucrările celui 
de-al 23-lea Congres de astro- 
nautică al societății „Hermann 
Oberth", denumită astfel în o- 
noarea savantului de renume 
mondial, de origine română, 
născut la Sibiu. Manifestarea 
științifică de la Salzburg a avut 
o semnificație 
rece coincide 
intr-un cadru 
tului Hermann 
jul împlinirii 
ani.

Din însărcinarea președinte
lui Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, amba
sadorul țării noastre la Viena, 
Dumitru Aninoiu, a Inmînat 
sărbătoritului Ordinul „Meritul 
Științific" clasa I, decernat pen
tru activitatea îndelungată și 
rodnică desfășurată pe tărîmul 
științei, cu prilejul împlinirii a 
80 de ani de viață. După cum 
s-a subliniat, cu acest prilej, ac
tivitatea lui Hermann Oberth 
este strîns legată de România, 
unde viitorul savant și-a făcut 
studiile și a funcționat ca pro
fesor. Tot în țara noastră, Her
mann Oberth a scris lucrarea 
„Racheta spre spațiile interpla
netare" (1923), care avea să de
vină o operă fundamentală pen
tru tehnica rachetelor și zboru
rilor cosmice. în România, a 
continuat vorbitorul, opera lui 
Hermann Oberth se bucură de 
cea mai înaltă prețuire. Astfel, 
în 1972, marelui savant i s-a

deosebită, deoa- 
cu sărbătorirea, 
festiv, a savan- 
Oberth, cu prile- 
vîrstei de 80 de

Măsuri severe: refera- 
adincirii>țxe popoarele lor, confir- 

nespmgerea colonialismu- 
a injustiției: amlrtdouă po

le aspiră la realizarea unul 
mai bum întâlnirea de la 

■eșă este consacrată tutu- 
acestor adevăruri*. Articolul 
țnaoțil tie fotografia pre- 

fedmtelni Nicolae Ceaușescu.

S-i Nicolae Ceaușescu ax 
SLEN Ele relevă eu j 
acele pârp ale declara' 
cute de șeful starmth : 
care se subliniază ro
tari al vârâtei în lărgirea caic 
Iul cooperării econnmice. tehm 
logice. științifice și culturale. in 
teresul poporului nostru pentru 
stabilirea unei păci juste r. du
rabile în Orientul Apropiau 
„Președintele Ceaușescu — acrie 
„Al Ahram" — a exprimat con
vingerea sa că Egiptul și Româ
nia posedă mari posibilități da 
a coopera activ în viata inter
națională. pentru a-și aduce con
tribuția la înfăptuirea une: lumi 
mai bune și mai drepte, bazată 
pe egalitate în drepturi. Indepen
dență și neamestec ia treburile 
Interne".

„Le Journal dEgypte" redă, ta 
rindul său, largi extrase dir. in
terviu, sub titlul „Ceaușescu: pe 
porul român așteaptă cu nerăb
dare vizita președintelui Sadat, 
care va reprezenta un prilej de 
a dezvolta raporturile dintre noi 
In toate domeniile". Textul res
pectiv este Însoțit de fotografii
le celor doi șefi de stat „Egyp
tian Gazette" acordă, de aseme
nea, un loc central interviului, a 
cărui relatare are ca titlu 
„Ceaușescu: importantă acțiune 
în vederea Întăririi cooperării".

Intr-un articol special consa
crat vizitei președintelui Sadat 
în România^ ziarul „Al Gumhu- 
ria" apreciază acest eveniment 
ca „o nouă pagină în relațiile 
româno-egiptene". El publică, de 
asemenea, o amplă prezentare a 
vieții și activității șefului statu
lui român, în care se relevă con
tribuția sa excepțională la mari
le succese obținute de România 
socialistă, la creșterea prestigiu
lui ei în lume. „Ultimul deceniu 
— arată „Al Gumhuria" — cris
talizează înflorirea fără margini 
e României în domeniile indus
triei și agriculturii, a căror pro
ducție a crescut considerabil. A- 
ceste progrese s-au extins și in

împotriva 
poluării la Londra

Vizita președintelui
Statelor Unite

vede- 
satis- 

indus- 
tipuri

t’ V8VE » -L ' .... "" ™ T"1

la Moscova

ET LA JEB«3sFoE
LE CDLONIAUSME.LE NEOEBLBNIai mus

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
Corespondentă de la Laurențiu 
Duțl: Președintele Statelor
Unite. Richard Nixon, a sosit, 
Joi, la Moscova. într-o vizită 
oflriali. In care este Însoțit de 
secretarul de stat al S.U.A., 
Iluuy Kissinger, ți de alte ofi
cialități americane.

La sosirea pe aeroport, pre
ședintele Richard Nixon a fost 
salutat de Leonid Brejnev, se
cretar general al C.C. al 
P.C.UA, Nikolai Podgomii, 
președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., Alexei 
Kosighin, președintele Consiliu
lui de Miniștri.

în aceeași zi, la Kremlin a 
avut loc o primă Întrevedere 
Intre Leonid Brejnev și Richard 
Nixon.

LUCRĂRILE SESIUNII CONSILIULUI
EXECUTIV Al U. IU. f. S. C. 0.

La Paris au luat sfirșit lu
crările primei părți a celei de-a 
94-a sesiuni a Consiliului Exe
cutiv al U.N.E.S.C.O., începute 
la 20 mai. In cursul zilei de 
miercuri, participanții la sesi
une au plecat în R. P. Bulgaria, 
în orașul Varna, unde, timp de 
două zile, se vor desfășura șe
dințele finale ale sesiunii, la in
vitația guvernului bulgar.

o ȚĂRILE ARABE au conve
nit în unanimitate asupra ține
rii unei reuniuni speciale a Con
siliului Apărării al Ligii Arabe, 
în vederea examnării situației 
create ca urmare a recentelor 
raiduri întreprinse de aviația 
israeliană în sudul Libanului — 
anunță ziarul egiptean „AI Ah
ram", reluat de agenția M.E.N.

La cererea Kuweitului și 
urma acordului autorităților li
baneze, secretarul general 
Ligii Arabe, Mahmud Riad, a 
convocat sesiunea respectivă 
pentru 1 iulie, la Cairo. La ea 
urmează să participe miniștrii de 
externe și ai apărării din țările 
membre ale organizației pana- 
rabe.

Extremul Orient sovietic 
anunță agenția T.A.S.S. Credi
tul va fi rambursat prin livrări 
de cărbune cocsificabil din 
Uniunea Sovietică către Japo
nia.

„Cosmos — 662"

in

al

Acorduri economice 
franco-iraniene de

• ÎN UNIUNEA SOVIETICA 
a fost lansat, miercuri, satelitul 
artificial al Pămintulul „Cos- 
mos-662“, avînd la bord apara
tură științifică destinată stu
dierii in continuare a spațiului 
cosmic — anunță agenția 
T.A.S.S.

Satelitul 
bită având 
rotație de 
la 838 km T. ,___„__
de suprafața Terrei, 
orbitei — 71 de grade.

Tovarășul Emil Drăgănescu, 
v.:sțr.r.-n.-.-ri al Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia. care se află Ia Belgrad cu 
prilejul celei de-a 8-a sesiuni 
a Comisiei mixte româno-iugo-

misiei mixte, și ambasadorul 
României la Belgrad, Vasile 
Șandru.

anvergura
• DUPĂ TREI ZILE DE CON

VORBIRI între președintele Va
lery Giscard D’Estalng și Șahin- 
șahul Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, aflat la Paris într-o 
vizită oficială, Franța și Iranul 
au încheiat joi mai multe a- 
corduri de extindere a colabo
rării bilaterale in diverse do
menii. Documentele, semnate de 
miniștrii afacerilor externe și 
finanțelor ai celor două țări, 
prevăd realizarea în Iran a unor 
proiecte evaluate la 4—5 mi
liarde dolari.

Zulfikar Aii Bhutto în 
Bangladesh
• LA DACCA au început, joi, 

convorbirile dintre primul mi
nistru al Pakistanului, Zulfikar 
Aii Bhutto, și primul ministru 
ai Republicii Bangladesh, Muji- 
bur Rahman. Vizita oficială la 
Dacca a premierului pakistanez 
va dura trei zile.

Pe agenda convorbirilor figu
rează examinarea relațiilor bi
laterale după recunoașterea ofi
cială de către guvernul Pakista
nului a Republicii Bangladesh 
cu prilejul recentei conferințe 
islamice la nivel înalt.

• PREȘEDINTELE R.S.F. 
IUGOSLAVIA, Iosip Broz Tito, 
și-a încheiat, joi, vizita oficială 
de patru zile efectuată în R.F. 
Germania.

Colaborare sovieto- 
japoneză în Siberia

• BANCA DE COMERȚ EX
TERIOR A U.R.S.S., și Banca 
japoneză de import-export au 
semnat la Tokio un acord po
trivit căruia partea japoneză va 
livra Uniunii Sovietice. în baza 
unui acord pe termen lung, uti
lajul necesar, mașini și mate
riale in valoare de 450 milioane 
dolari, pentru prelucrarea re
surselor naturale din Siberia și

s-a plasat pe o or- 
perioada inițială de 
95,5 minute, apogeul 
și perigeul

slsve de colaborare economică.
a fost primit, joi, de Gemal
BiedicL președintele Consiliului
Execci:.v Federal al R£.F. Iu-
goslav

ursul convorbiri:, desfă-
furată intr-o atmosferă cordia-
lâ jk:ietenească. au fost abor-
date ]Trobieme din sfera reia-

Ia 282 km
Înclinată

• UN PURTĂTOR 
VINT guvernamental 
că guvernul de 1* Nicosia

CU-DE 
a declarat 

este

tă pe o linie mereu ascendentă.
La întrevedere au fost de 

față Radovan Pantovici. mem
bru al Consiliului Executiv Fe
deral, președintele părții iugo
slave Ia actuala sesiune a Co-

★
Joi, au început, la Belgrad, 

lucrările sesiunii a 8-a a Comi
siei mixte româno-iugoslave de 
colaborare economică.

în cadrul lucrărilor sesiunii, 
care marchează împlinirea a 10 
ani de activitate a Comisiei 
mixte, sînt examinate realiză
rile obținute in dezvoltarea re
lațiilor economice dintre cele 
două țări, stadiul tratativelor 
privind unele acțiuni impor
tante de cooperare și speciali
zare in producție, precum și 
noile posibilități de colaborare 
și cooperare între cele două 
țări. R.P. BULGARIA: O stradă din Tîrnovo

în timpul sesiunii U.N.E.S.C.O. 
participanții au acordat o mare 
importanță unor probleme in
ternaționale, cum sînt lupta îm
potriva discriminărilor în dome
niul învățămîntului și culturii. 
O mare însemnătate a fost a- 
cordată, de asemenea, 
mei sprijinirii de 
U.N.E.S.C.O. a mișcărilor de e- 
liberare națională din Africa. în 
acest sens, la sesiune s-a hotărit 
ca U.N.E.S.C.O. să acorde spri
jin mișcărilor de eliberare na
țională recunoscute de Organi
zația Unității Africane.

în cele cinci săptămîni de 
dezbateri, desfășurate la sediul 
din Paris al Organizației, consi
liul a examinat peste 60 de pro
bleme de pe ordinea de zi, în
tre care și raportul directorului 
general privind activitatea 
U.N.E.S.C.O. în anul 1973, pro
gramul și bugetul pe perioada 
1975—1978 și perspectivele acti
vității pe următorii șase ani. în 
timpul dezbaterilor de la Varna 
vor fi examinate problemele 
conservării moștenirii culturale 
universale și diseminării acestor 
valori în rindul popoarelor 
lumii.

Consiliul Executiv a recoman
dat. de asemenea, admiterea în 
rîndurile U.N.E.S.C.O. a R.P.D. 
Coreene. Republicii Guineea- 
Bissau și statului San Marino.

★
în stațiunea bulgară de lito

ral, Nisipurile de Aur, s-a des
chis, joi, reuniunea finală a ce
lei de-a 94-a sesiuni a Organi
zației Națiunilor Unite pentru 
Educație, Știință și Cultură 
(UNESCO). Luînd cuvintul, To
dor Jivkov, președintele Consi
liului de Stat al R.P. Bulgaria, a 
relevat contribuția UNESCO la 
destinderea în relațiile interna
ționale și la colaborarea între 
popoarele Europei.

proble- 
către

Ministrul britanic pentru pro
blemele mediului înconjurător, 
Anthony Crosland, a întocmit 
un proiect de lege preconizind 
măsuri severe împotriva tutu
ror factorilor care contribuie la 
degradarea naturii. Proiectul de 
lege preconizează un control ri
guros al poluării în toate ra
murile industriale, instalarea o- 
bligatorie de filtre pentru puri
ficarea gazelor emanate de au
tomobile, construirea unei rețe
le de incineratoare pentru de
șeuri.

Aceste măsuri au fost dictat^ 
de prognozele experților, care 
au avertizat că, în cazul îr- 
care nu se adoptă din timp mă
suri hotărîte, spre anul 2 000 
aerul deasupra insulelor brita
nice va fi poluat peste cota su
portabilă de organismul uman, 
iar apele vor' fi în mare parte 
otrăvite.

Lupta împotriva poluării în 
Anglia își are începuturile Încă 
în anul 1936, dar ea a fost pusă 
pe baze organizate după 1960. 
Diferite accidente, între care 
dispariția viețuitoarelor din u- 
nele rîuri și lacuri, moartea, în 
1969, a unui număr de 12 000 de 
păsări în Marea Nordului din 
cauza poluării, au determinat 
adoptarea unor măsuri guverna
mentale pentru combaterea a- 
cestui fenomen. După cum ara
tă statisticile oficiale, în com
parație cu anii ’50, cantitatea 
de fum și gaze nocive din at
mosfera marilor centre populate 
a scăzut de la 60 la 40 la sută, 
emanațiile în atmosferă ale 
centralelor termoelectrice care 
funcționează pe bază de cărbu
ne s-au diminuat, în ultimii 
zece ani, cu 80 la sută, iar fai
mosul smog londonez s-a redus 
în mare măsură, cantitatea de 
lumină solară care se revarsă 
asupra capitalei britanice spo
rind cu 50 la sută.

9 DE-A LUNGUL ETAPE
LOR parcurse de Tunisia în 
domeniul extinderii rețelei 
invățămintului, procentul de 
școlarizare a crescut de la 
25 Ia sută, la cit se cifra în 
momentul obținerii indepen
denței țării, la 75 la sută, în 
momentul actual — a decla
rat Mustafa Zaanuni, secre
tar de stat la Ministerul tu
nisian al planificării. El a 
arătat că numărul actual al 
studenților din invățămînlul 
superior este de peste 12 000, 
dintre aceștia 60 la sută be
neficiind de burse de studii. 
Secretarul de stat a relevat 
că interesul manifestat 
guvernul tunisian față 
sistemul educațional se
scrie pe linia promovării 
elementelor care favorizează 
procesul de dezvoltare eco
nomică a țării, prin pregă
tirea de cadre naționale cu 
nivel superior.

de 
de 
în-

hotărit să ia măsuri severe pen
tru combaterea acțiunilor tero
riste ale organizației extremista 
„Eoka-2“.

Pe de altă parte, presa ciprio
tă din ultimele zile publică ma
teriale in care este subliniată 
hotărirea populației pașnice din 
insulă de a sprijini măsurile 
guvernului condus de arhiepis
copul Makarios in vederea 
combaterii elementelor teroriste.

Relații diplomatice 
Bulgaria — Portugalia
• GUVERNUL R.P. Bulgaria 

și Guvernul provizoriu al Por
tugaliei au hotărit să stabileas
că relații diplomatice la nivel 
de ambasadă — inform ea ră a- 
genția B.T.A.

• AMBASADORUL SPECIAL 
AL S.U.A., Ellsworth Bunker, 
a sosit Ia Ciudad de Panama in 
vederea unei noi runde de ne
gocieri cu ministrul panamez 
al relațiilor externe, Juan An
tonio Tack, referitoare la sem
narea unui viitor tratat asupra 
Canalului Panama și zonei adia
cente. Convorbirile urmează să 
se desfășoare in Insula pana- 
mez'ă Contadora.

Programul energetic al 
S.U.A.
• STATELE UNITE intențio

nează să-și dubleze capacitatea 
generatoare de energie electrică 
în următorii zece ani. Potrivit 
unui program elaborat de Co
misia federală de resort, pină 
în 1983 urmează a fi construite 
aproximativ 1 000 de noi cen
trale, cu o capacitate de 441 153 
megawați, ceea ce ar spori ca
pacitatea totală a țării la 
892 748 megawați. 46 Ia sută din 
uzine vor utiliza combustibili fo
sili, 40 la sută energia atomică, 
iar restul celelalte surse.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

Vuita efectuată in Româ- 
nia de președintele Republi
cii Islamice Mauritania, Mok
tar Ould Daddah. si de doam
na Marieme Daddah. la in
vitația președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu. se înscrie 
ca un moment de seamă in 
cronica relațiilor dintre cele 
două tari și popoare. Primi
rea călduroasă rezervată inal- 
ților oaspeți oe populația din 
localitățile vizitate, convorbi
rile purtate de cei doi pre
ședinți. importantele docu
mente si acorduri semnale cu 
acest prilej au reliefat dorin
ța si voința comună de a ex
tinde larg colaborarea reci
procă in toate domeniile de 
activitate și posibilitățile 
multiple care există in aceas
tă privință.

..Primirea călduroasă pe 
care v-au făcut-o locuitorii 
patriei mele, in Capitală ți 
peste tot unde ați fost, de
clara președintele Nicolae 
Ceaușescu. constituie o ex
presie a dorinței sale de a 
dezvolta relațiile de colabo
rare și prietenie eu poporul 
mauritan, o expresie a senti
mentelor de prietenie față de 
dumneavoastră". La rindul 
său. președintele Moktar 
Ould Daddah spunea: „Aceas
tă vizită — o spun cu toată 
sinceritatea — a fost pentru 
noi o descoperire, o descope
rire a țării dumneavoastră, a 
poporului dumneavoastră, o 
descoperire a transformărilor 
considerabile pe care le rea
lizați datorită mobilizării po
porului dumneavoastră de că
tre partid".

Relevind atmosfera de cor
dialitate, de sinceră prietenie 
și deplină înțelegere in care 
s-a desfășurat intilnirea. Co
municatul comun menționea
ză că cei doi președinți s-au 
informat reciproc asupra pro
cesului de dezvoltare econo
mică și socială din cele două 
țări, au analizat stadiul ac
tual și perspectivele de dez

voltare a relațiilor bilaterale 
și au făcut un larg schimb 
de păreri cu privire la prin- 
ripalele probleme internațio
nale de interes comun. Pre
ședintele Mauritaniei a dat o 
inaltă apreciere politicii ex
terne active șt clarvăzătoare a 
României și remarcabilei con
tribuții personale a președin
telui Nicolae Ceaușescu, care 
militează cu consecvență 
pentru întărirea păcii și dez
voltarea cooperării intre toa
te națiunile pe baza princi
piilor dreptului internațional, 

î pentru stabilirea unei ordini

Program de aplicare a acor
dului cultural pe anii viitori, 
un acord consular de desfiin
țare a vizelor și o convenție 
sanitar-veterinară.

In conștiința responsabili
tății care incumbă fiecărui 
stat, mare sau mic, pentru 
instaurarea unui climat de 
dreptate, pace, securitate și 
cooperare in lume, Declara
ția solemnă comună procla
mă voința și hotărirea celor 
două state de a lărgi și 
adinei relațiile lor priete
nești ți de cooperare in do
meniile politic, economic.

rui stat de a participa, iu 
condiții de deplină egalitate, 
la examinarea și rezolvarea 
problemelor internaționale de 
interes comun ; asigurarea 
avantajului reciproc în coo
perare ; dreptul și îndatori
rea de a coopera ; neames
tecul in treburile interne și 
externe ale altui stat, sub 
nici o formă și sub nici un 
motiv ; abținerea de Ia fo
losirea forței sau amenința
rea cu forța, de la orice 
constringere sau presiuni de 
ordin militar, politic, econo
mic sau de altă natură.

Siria și Israel ca un prim pas 
pozitiv in direcția instaurării 
unei păci drepte în regiune. 
Ei au relevat, totodată, nece
sitatea desfășurării cu succes 
a Conferinței de Ia Geneva 
pentru pace în Orientul Mij
lociu (la care să participe, pe 
lingă părțile interesate, și 
alte țări care pot aduce o 
contribuție constructivă) și 
au subliniat că nu poate fi 
concepută o pace justă și 
trainică In această zonă fără 
să fie recunoscute drepturile 
naționale ale poporului pales
tinian.

UN MOMENT DE SEAMĂ 1N CRONICA 
RELAȚIILOR ROMANO—MAURITANE

noi. mal echitabile. In lume.
Cei doi președinți au con

statat cu satisfacție că rela
țiile româno-mauritane. de
pășind faza de început, au 
posibilitatea de a se lărgi și 
diversifica îndeosebi pc calea 
acțiunilor de cooperare eco
nomică. S-a dat însărcinare 
organismelor de specialitate 
din cele două țări să studie
ze si să prezinte propuneri 
privind crearea de societăți 
mixte in diferite domenii ca 
industria extractivă, cercetă
rile geologice. agricultura, 
pescuitul și formarea de ca
dre. In același scop a fost în
cheiat Acordul de cooperare 
economică și tehnică și ho- 
tărită crearea unei Comisii 
mixte guvernamentale de co
operare economică. Miniștrii 
de externe ai celor două țări 

I au semnat, de asemenea, un

științific, tehnologic ți cul
tural și de a le așeza, în
tocmai relațiilor cu toate ce
lelalte state, pe următoarele 
principii : dreptul sacru al 
fiecărui sfat la existență, Ia 
independență, libertate și su
veranitate națională ; drep
tul inalienabil al fiecărui 
popor de a-și alege sistemul 
său politic, economic și so
cial corespunzător voinței și 
intereselor proprii, în depli
nă libertate și fără nici un 
amestec străin : dreptul su
veran al fiecărui stat de 
a decide de-sine-stătător 
asupra resurselor naturale 
și a celorlalte bogății ale 
sale : deplina egalitate în 
drepturi a tuturor statelor, 
indiferent de mărime, nivel 
de dezvoltare și sistem po
litic, economic și social ; 
dreptul inalienabil al fiecă-

Examinind situația interna
țională actuală, cei doi șefi 
de stat au apreciat că aceas
ta ilustrează din plin voința 
popoarelor pentru afirmarea 
independenței și suveranită
ții naționale. Relevind obliga
ția statelor de a se abține de 

J Ia ocuparea de teritorii străi
ne, de Ia folosirea forței sau 
amenințării cu folosirea for
ței, ei au subliniat necesita
tea instaurării unui climat de 
pace, înțelegere și cooperare 
Internațională și s-au pronun
țat împotriva politicii impe
rialiste, colonialiste și neoco- 
lonialiste de dominație și dic
tat. de amestec în treburile 
interne ale altor state.

In ce privește situația din 
Orientul Mijlociu, cei doi pre
ședinți au apreciat acordurile 
de dezangajare militară din
tre Egipt și Israel și dintre

Un loc Important a fost re
zervat în cadrul convorbirilor 
contribuției popoarelor afri
cane la viața internațională, 
luptei lor împotriva imperia
lismului, colonialismului și 
neocolonialismului. Cei doi 
șefi de state au subliniat ho
tărirea fermă a țărilor lor de 
a acorda, în continuare, între
gul lor sprijin politic, diplo
matic, moral și material miș
cărilor de eliberare națională 
din Angola și Mozambic, a- 
preciind că în prezent există 
toate condițiile favorabile — 
inclusiv cele rezultate din 
schimbările politice și socia
le care au avut loc în Por
tugalia — pentru accelerarea 
victoriei Împotriva ultimelor 
rămășițe ale colonialismului 
pe pămintul Africii. Ei au a- 
preciat că proclamarea inde
pendenței Guincei-Bissau este

o victorie și o încurajare 
pentru mișcările de eliberare 
și au reafirmat necesitatea 
recunoașterii acesteia de că
tre noul regim al Portuga
liei. De asemenea, ei s-au 
pronunțat pentru autodeter
minarea și independența 
Insulelor Capului Verde.

Apreciind pozitiv rezul
tatele lucrărilor Conferin
ței general-europene pentru 
securitate și cooperare, cci 
doi președinți au subliniat 
importanța care revine aces
teia la promovarea păcii și 
colaborării in întreaga Iunie. 
Ei s-au pronunțat, de ase
menea, pentru respectarea 
cu strictețe a Acordului de 
încetare a războiului și re
stabilire a păcii în Vietnam, 
exprimindu-și speranța că 
tn Indochina se va stabili 
o pace trainică, potrivit as
pirațiilor legitime ale po
poarelor vietnamez, cambod
gian și laoțian.

Demn de menționat este 
faptul că cei doi președinți au 
semnat Protocolul de colabo
rare între Partidul Comunist 
Român și Partidul Poporului 
din Mauritania. In același 
scop, ei au hotărit, de ase
menea, să intensifice schim
burile și relațiile dintre or
ganizațiile de masă — sin
dicat, femei, tineret etc.

Desfășurată într-o atmos
feră de cordialitate și de
plină înțelegere, vizita pre
ședintelui Moktar Ould Dad
dah, și a soției sale, în 
România s-a încheiat cu re
zultate deosebit de rodnice, 
constituind o contribuție im
portantă nu numai la dez
voltarea relațiilor de priete
nie dintre cele două țări, ci 
și la cauza păcii și Înțelege
rii intre popoare.

BAZIL ȘTEFAN
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