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Desfășurat sub semnul unei profunde prietenii

DIALOGUL DINTRE PREȘEDINȚII NICOLAE CEAUȘESCU

In istoria relațiilor ROMÂNO-EGIPTENE
" Solemnitateat

> semnării
documentelor
Ziua de 30 iunie 1974 se în

scrie ca un moment nou, de o 
deosebită însemnătate în istoria 
relațiilor româno-egiptene. avînd, 
în același timp, o puternică sem
nificație internaționala.

în această zi. președintele Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. și președinte
le Republicii Arabe Egipt, Mo
hammed Anwar El Sadat, au 
semnat, la București, documente 
de o excepțională importanță care 
constituie temelia dezvoltării 
viitoare a colaborării și priete
niei dintre cele două țări și po
poare, consfințW, ț totodată, 
voința României 'ți' Egiptului de 
a conlucra activ in rezolvarea ce
lor mai importante probleme ale- 
vieții internaționale, în edifi
carea unei lumi mai drepte și 
mai bune.

Solemnitatea semnării 
ocumente s-a desfășurat

ul Republicii Socialiste
ia, în cursul dimineții.
Cei doi președinți au 
girul semnăturilor lor.

ia solemnă comună a Republi- 
^ocialiste România și Repu- 

Arabe Egipt.
fost semnată de asemenea 

clarația cu privire la crearea 
itiui comitet comun de coope

rare între Republica Socialistă 
România și Republica Arabă 
Egipt și a fost parafat Comuni
catul Comun cu privire la vizita 
oficială în Republica Socialistă 
România a președintelui Repu
blicii Arabe Egipt, președintele 
Uniunii Socialiste Arabe, Mo
hammed Anwar EI Sadat.

După semnarea documentelor, 
cei doi șefi de stat și-au mani
festat profunda satisfacție pentru 
încheierea cu deplin succes a

acestor 
la Pa- 
Romă-

întărit, 
Decla-

(Continuare în vag. a IlI-a)

Declarația solemnă 
comună

si tovarășa Elena Ceausescu în onoarea
3 9 9

președintelui ales al Columbiei, Alfonso Lopez
Michelsen si a doamnei Cecilia Caballero de Lopez

a Republicii Socialiste 
România și a Republi

cii Arabe Egipt

Declarație 
cu privire la crearea 
unui Comitet comun 
de cooperare intre 
Republica Socialistă 
România și Republica 

Arabă Egipt

în pag. a 3-a
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Comunicat comun
cu privire la vizita 
oficială în Republica 
Socialistă România a 
președintelui Republi
cii Arabe Egipt, 
ședințele Uniunii 
cialiste Arabe, 
hammed Anwar 

Sadat

pre-
So-

Mo-

In pag. a 4-a

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. împreună cu tovarășa 
Elena Ceausescu, au oferit dumi
nică — 30 iunie, la Snaeov. un 
dejun io onoarea președintelui 
ales al Republicii Columbia, Al
fonso Lopez Michelsen, cu prile
jul aniversarii zilei de naș-

tere. și în onoarea soției sale, 
doamna Cecilia Caballero de 
Lopez.

Au luat parte tovarășii Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu, îm
preună cu soția, Ștefan .Andrei.

A participat, de asemenea, An
tonio Angelo, care îl însoțește pe 
președintele ales al Republicii

• Toasturile rostite la

La Gîurgîu-Razmireșlî

Cuvintul președintelui
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragă prietene 
Sadat.

Dragi prieteni.

președin.e a

As dori să exprim sa 
noastră pentru vizita t 

făcisâ pe care •ti 
România. pentru 
convorbirilor care 
un nou moment in 
colaborării dintre 
Egipt.

Declarația solemnă ți celelalte 
documente pe care le-am semnat 
împreună in momentul de fată 
așează relațiile dintre țările și 
dintre partidele noastre pe o 
bază trainică, deschid perspec
tive minunate pentru o largă 
colaborare in toate domeniile de 
activitate.

Doresc sâ exprim convinge
rea că aceste documente, rezul
tatele vizitei dumneavoastră se 
vor înscrie ca un moment im
portant in istoria relațiilor din
tre cele două țări, că popoarele 
noastre — animate de dorința 
de a obține un progres mai 
rapid pe calea dezvoltării eco-
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x
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Cuvintul președintelui
Un nou șantier

MOHAMMED
ANWAR EL SADAT

Vi X-'

national al tineretului
1

pentru irigații
fu

i t/'/i
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Columbia, în. vizita în 
noastră.

în timpul dejunului, președin
tele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Alfonso Lopez Michel- 
sen au rostit toasturi.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă cordialitate.

dejun in pagina a 2-a

Actualitatea

economica

Centralele

relațiile bune existente iiirt 
partidele ți popoarele noastre, 
pentru relațiile prietenești sâ 
frățești dintre noi înșine, care 
sint o garanție a dezvoltării 
unei colaborări rodnice in toate 
domeniile de activitate.

Vă rog să transmiteți poporu
lui prieten egiptean din partea 
poporului român cele mai bune 
urări de prosperitate, de bună
stare, de succes in dezvoltarea 
economico-socială, urări de o 
pace trainică și justă.

Vă urăm dumneavoastră mul
tă sănătate, succes in activita
tea de conducere a poporului 
prieten pe calea bunăstării și 
fericirii. Vă așteptăm să re
veniți în România. (Aplauze).

cesi

I

și-mi este plăeut să eansut 
munitatea totală de iederi 
tre noi. atit in ceea ce prit 
problemele internaționale, ia 
siv problema Orientului M 
eiu. cit și in ee privește vii: 
relațiilor dintre cele două 
ale noastre. Eu consider aee 
intilnire o deschidere a unei

în

n
■I CI
nc taaan

ras
e—a

F*. se 
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fâ să vă 
oră

ipe prie-

C.LF. 
i cifre

obiectivului sâ se realizeze 
conform angajamentelor (de
cembrie 1976, adică cu doi 
ani mai devreme decit se sta
bilise anterior,, zilnic cor 
trebui executate 13 000 m.c. 
excacări, se’ cer turnați 
113 m.c. betoane, montate a- 
zregale in coloare de citeva 
zeci de mii-de lei si conducte 
in lungime de peste doi kilo
metri...". Intr-adevăr, un ritm 
de lucru deosebit ce se va 
fui aii za in obținerea, cu doi 
ani in devans, a sporului de 
recoltă de pe 136 000 de hec
tare.

GH. FECIORU

(Continuare în vag.. o H-a)

Călduroasa ceremonie de pe aeroportul Otopeni
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Remarcabilele realizări în 
domeniul industriei și con
strucțiilor. — ca de altfel în 
toate celelalte sectoare ale 
economiei noastre socialiste
— inregistrate in primii trei
ani și jumătate ai acestui 
cincinal sint fără îndoială 
rezultatul marilor eforturi și 
entuziasmului oamenilor
muncii in înfăptuirea pro
gramului elaborat de partid, 
al perfecționării continue a 
conducerii și planificării în
tregii activități economico- 
sociale. Centralele industria
le, înființate pe baza hotă- 
ririi Conferinței naționale 
a partidului din decembrie 
1967 și a Congresului al X- 
lea au fost concepute tocmai 
in această idee a îmbunătă
țirii formelor organizatorice 
și a metodelor de conduce
re și planificare, pentru ca 
ele să corespundă pe deplin 
actualei etape a construcției 
socialismului în țara noas
tră. In crearea unui cadru 
organizatoric mai eficient 
s-a pornit, de asemenea, de 
la principiile politicii parti
dului nostru de participare 
largă a oamenilor muncii la 
conducerea tuturor domenii
lor de activitate, la adoptarea 
deciziilor, Ia elaborarea și 
înfăptuirea politicii interne 
și externe a țării. Organi
zarea comitetelor și consi
liilor oamenilor muncii, in- 
stituționalizarea adunărilor 
generale ca organe de con
ducere colectivă, — în 
organizațiile U.T.C. din 
treprinderi, alături de 
lalți factori, își au reprezen
tanții lor cu drepturi depline
— reprezintă tocmai expre
sia dezvoltării continue a 
democrației noastre socialis
te. Cu toate că au trecut 
puțini ani de la constitui
rea lor, practica a demon
strat că ele au determinat o 
schimbare importantă în or
ganizarea și conducerea vie
ții economice in întreprin
deri, în promovarea largă a 
muncii colective și a de
mocrației muncitorești în 
sfera producției materiale. 
Pentru eă, intr-adevăr, prin 
activitatea acestor organis
me democrația noastră eco
nomică a căpătat un conți- 
nut mai bogat și mai con
cret asigurind condiții pen
tru o mai deplină exercitare 
de către oamenii muncii a 
drepturilor și răspunderilor 
ce le revin în dubla lor 
calitate de producători și 
proprietari ai mijloacelor d<> 
producție și în același timu 
de beneficiari ai tuturor bu
nurilor materiale ale socie
tății.

Dar în exercitarea dreptu
rilor și îndatoririlor lor 
centralele industriale — 
prin consiliile, comitetele și 
adunările generale ale oa-

care 
în- 

cei-

ROMULUS LAL

fConfinuare în pag. a ll-a)
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Dejun oferit în onoarea președintelui ales al Columbiei
- ............................... -.......

AGEXMA VIZITA

TELEGRAME

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Aș dori să exprim bucuria mea 
și a tovarășilor mei. a poporu
lui român pentru raptul că pre
ședintele Columbiei, ales in mod 
democratic de poporul colum
bian. se găsește in țara .noastră 
și ne-a prilejuit această plăcere 
de a sărbători ziua Domniei Sale 
de naștere.

Noi siotem bucuroși că ne gă
sim impreună in această zi. in 
care dumneavoastră sărbătoriți 
ziua de naștere.

Doresc să vă urez multă sănă
tate. succese mari in activitatea 
dumneavoastră.

Știm că ați desfășurat o acti
vitate politică îndelungată. că 
ati avut un rol important in 
dezvoltarea relațiilor dintre 
România și Columbia și. dacă 
nu mă inșel. primul acord de 
colaborare este semnat de dum
neavoastră. Sper eâ și in calita
te de președinte al poporului co
lumbian veți semna noi acorduri 
de colaborare intre poporul 
dumneavoastră și poporul meu 
— desigur, pe baze noi.

Ca tară care ne preocupăm 
pentru dezvoltarea economice- 
socială independentă, vom acțio
na in ața fel incit să seiuțienăm

că 
de 
in 
la

problaancle colaborării dintre noi 
și cu celelalte popoare, cores
punzător năzuințelor popoarelor 
noastre, cauzei păcii și egalității 
intre națiuni.

Desigur, sint in lume țări 
mari, țări tvici. mijlocii. Să avem 
insă permanent in vedere 
fiecare națiune, indiferent 
mărime, iși are rolul său 
dezvoltarea societății și. pină
urmă, civilizrtția este rezultatul 
no al mărimii, ci al inteligenței, 
al muncii oamenilor. In acest 
spirit orice națiune a adus și 
poate aduce mult la civilizația 
umană, la bvtnăstarea și ferici
rea oamenilor.

Noi am dori ea relațiile din
tre țările neasăre să servească 
intereselor popoarelor noastre, 
dar și interesele generale de 
pace și colahorane ale tuturor 
țărilor mici si mijlocii, ale în
tregii omeniri.

In acest spirit, doresc. încă 
• dată, să vă uree multă sănă
tate. multă putere de muncă și 
o bună colaborare intre 
noastre, și intre cei doi 
ședinți ai țărilor noastre, 
plauze)

țârile 
pre
m

Campania legumelor in plină desfășurare
De I* an la an, consumul le

gumelor și fructelor în stare 
proaspătă, dt și în stare conser
vată crește Aceasta a făcut ca 
organizațiile U.T C. din indețul 
Argeș să desfășoare o amplă ac
țiune pentru antrenarea unui nu
măr cit mai'mare de tineri de a 
lucra în acest sector. La nivel de 
județ se cultivă peste 2 800 de 
nectare cu tomate, ardei, varză, 
castraveți, rădăcinoase. Pe piețe
le județului anual se desfac către 
populație aproape 20 000 tone le
gume proaspete și alte zed de 
tone in stare conservată

La întreprinderea pentro pro
ducerea și industrializarea legu
melor și fructelor Topoloveni. 
încă de la intrare Iți atrage aten
ția furnicarul de tineri peste 
400 Ștefan Alexandru, secreta-J 
comitetului orășenesc l'TC To- 
poloveni, de dteva zile are se
diul aid. în întrepriiviere E » 
alături de muncitori, de cei

I

Toastul președintelui
Alfonso Lopez Michelsen

Va trebui să mă scuzați pen
tru faptul că voi începe cu o 
notă sentimentală și afectivă ; 
nu împlinim un număr de ani 
de multe ori pe an. ci o sin
gură dată, iu anii pe care ci
neva ii are de trăit. Iar gestul 
spontan, in afara oricărui pro
tocol, puțin surprinzător chiar 
pentru noi, de a ne fi invitat pe 
soți* mea și pe mine, de a ne 
fi înconjurat cu atita căldură 
umană intr-o astfel de ocazie 
pe care nu o putem uita, cind 
ne aflăm departe de toți ai 
noștri, este ceva care ne impre
sionează foarte adine.

Era un obicei al președinților 
din țara mea ca, înainte de a 
ocupa postul pe care li-l încre
dințează poporul, să viziteze fie 
Spania, fie Statele Unite, țări 
care sint foarte aproape de ini
mile și sentimentele noastre. 
Cred că intr-un secol sint pri
mul care am rupt această tra
diție, pe care eu o socotesc 
foarte respectabilă față de țara 
de origine. Spania, sau față de 
Statele Unite, țara cu care avem 
cele mai mari interese. Dar, 
cum intrăm intr-o epocă nou», 
am dorit să stabilim contacte 
cu o tară de condiție «semănă
toare cu a noastră, care, in ace
lași timp, ne poate învăța, ne 
poate transmite experiența sa 
pozitivă și ne poate învăța, de 
asemenea, limitele la care 
multe ori putem să fim

să le extindem la mai 
domenii de activitate și 
simțim, cum spuneam, și

elevi «i Liceului teoretic din lo
calitate, care lucrează în două și 
chiar trei schimburi. Constituiți 
în nouă brigăzi. Incepind de la 
batozarea mazării și terminînd cu 
ambalarea cutiilor și borcanelor, 
elevii, alături de muncitori, exe
cută toate lucrările din sectoare
le de producție.

Directorul întreprinderii, tova- 
râșul inginer Petre Aleea, ne spu
ne . ..Calitatea muDCii depuse de 
tineri se reflectă prin faptul că 
BO la sută din producția noastră 
se exportă în doi ani. de cînd 
răspund de această întreprindere, 
nu ni s-a refuzat nici o cantitate 
de marfă, fie cit de mică, atit pe 
piața internă, cri și la export". 
Consemnăm aceasta cu adaosul 
că. anual, pe poarta întreprinde
rii ies aproape 18 milioane de 

borcane de conserve.cu tu

ovidtu MARIAN

Festivalul muzicii de cameră
came- 
umci 
ciețn 

sub

La Biușov a început de <L -i 
zile Festivalul muzicii de 
ră. manifestare culturală 
de acest gen în peisajul 
noastre muzicale. Așezată
semnul anului jubiliar, actu . i 
ediție include distincte capit ? 
cu caracter omagial cum ar fi: 
Zilele muzicii românești de ca
meră. programul George Enes- 
cu ș.a. Acordind o atenție deo
sebită stimulării si afirmării mu
zicienilor tineri, festivalul așea
ză între acțiunile sale de marcă. 
Concursul cvartetelor studențești, 
aflat acum la n lll-a ediție. Am- 

participare la concurs

f-

I i

i« ca* ar

< zue,

I

de 
__ __ ... „___ _______ as
tăzi. Și doresc să spun că_ tot 
acest timp petrecut in România 
m-a făcut să mă simt din ce in 
ce mai satisfăcut de a fi ales 
acest laborator — cum ar spu
ne o doctori in chimie — 
borator politic și social 
care se realizează o 
riență foarte Importantă, 
spuneam in Dobrogea că 
ne-am imagina cum trebuie să 
fi arătat această regiune acum 
30 sau 40 de ani, am vedea-o 
eu ciobani mergind In spatele 
turmelor, cu țărani nefericiți a 
căror soartă nu se schimba de 
la un secol la altul. Dar în fața 
spectacolului dezvoltării agri
cole. dezvoltării zootehniei, dez
voltării turistice, a modului in 
care masele iși privesc și-și a- 
plaudă conducătorii, imi spu
neam in sinea mea că singurul 
judecător a ceea ce face un gu
vern este poporul. Ans văzut pe 
Iau poporalei român, probabil 
mi clar decit se vede in sta
tistici, in cifrele comerțului ex
terior saa a produsului pe lo- 
eastor. «otisfaetia âe a fi încetai 
te a mai fi o tară 4e păstori. 
ie ciobi ni. de a fi o tară care 
are niveluri de dezvoltare demne 
Ac semnalat pe plan universal.

Domnul președinte amintea 
faptul că am avut onoarea să 
semnez acordurile de colaborare 
culturală și economică dintre 
România și Columbia și doresc 
să spun că dacă tint satisfăcut 
de a fi semnat acele documente 
nu cred că am ajuns, totuși, la 
un volum suficient de schim
bări. Trebuie să ne propunem 
sâ iosofletim documentele, să 
ie dam o și mai mare impor-

la
in 

expe- 
Ierl 

dacă

tanță, 
multe 
*ă ne 
mai apropiați. chiar fizic. Cred 
că in convorbirile pe care le-am 
avut am putut să ne convingem 
de coincidenta punctelor noas
tre de vedere asupra unor teme 
care interesează deonotrivă ce! 
puțin două treimi din popoare
le lumii. 
joritatea 
acord, nu 
zuința de 
a garanta 
rea bogățiilor naturale, 
rarea de sub influența si 
pendența economici a unor țări 
față de altele ? O vom realiza 
dacă vom avea in vedere aceas
ta ca un scop constant, coerent, 
disciplinat între mai multe țări 
din diferite continente, care nu 
au avut norocul de a se fi dei- 
voltat in epoca in care industria 
* creat niște decalaje pe care 
avem obligația să le depășim 
pentru generația noastră și pen
tru generațiile care vor veni.

Doresc să mulțumesc incă o 
dată pentru ospitalitatea po
porului român, pentru primirea 
pe care ne-au făcnt-o domnul 
președinte Ceaușescu personal, 
doamna Ceaușescu. să repet, 
așa cum am mai făcut-o și in 
alte ocazii, că viitorul președinte 
al Columbiei va fi întotdeauna 
alături de România in cadrul 
aspirațiilor și scopurilor care au 
fost domeniul nostru de discu
ție și care constituie traiectoria 
politicii internaționale a Româ
niei și Columbiei.

Doresc să ridic acest pahar in 
sănătatea domnului președinte, 
a doamnei Elena Ceaușescu. in 
sănătatea poporului român. (A- 
plauze).

Mă intreb: dacă ma- 
aceslora vor fi de 
vom putea realiza nă- 
a consolida pacea, de 
dezvoltarea, recupera- 

elibe- 
de-

*
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Președintei* Republicii Socialist* România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis guvernatorului general al Canadei. JULES 
LEGER. următoarea telegramă :

Cu prilejul Zilei naționale a Canadei imi est* deosebit de plă
cut să vă transmit Excelență, in numel* meu personal, a! gu
vernului și al poporului român, cele mai calde urări 
și fericire personală pentru dumneavoastră, de pace 
late poporului canadian prieten.

de sănăiat* 
ți prosperi-

NICOLAERepublicii Socialiste România,
a trimis președintelui Republicii Burundi, ge- 

MICOMBERO. următoarea tele-

Președintele 
CEAUȘESCU, 
neralul locotenent MICHEL 
gramă :

Am deosebita plăcere să transmit Excelenței Voastre, cu oca
zia Zilei naționale a Republicii Burundi, călduroase felicitări și 
cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de 
stare și progres continuu poporului burundez prieten.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea 
lațiile de prietenie, cooperare și de solidaritate dintre
noastre, bazate pe s'imă și respect reciproc, vor continua să se 
dezvolte și să se Întărească și mai mult, șpre binele ambelor 
noastre popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

bună-

că re-
țărilă

Republicii Socialiste România, 
a trimis președintelui Republicii 

HABYARIMANA JUVENAL.
NICOLAE 
Ruandeze. 

următoare* tele-

sărbătorii naționale a Republicii Ruandeze. am

Președintele
CEAUȘESCU, 
general-maior 
gramă :

Cu prilejul
deosebita plăcere să transmit Excelenței Voastre călduroase fe
licitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, 
de bunăstare și progres poporului ruandez prieten.

Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima Încrederea că 
relațiile dintre țările noastre vor cunoaște o continuă dezvoltare 
spre binele ambelor noastre popoare, al cauzei păcii și colaborării 
internaționale.

Republicii Socialiste România, NICOLAE 
a trimis președintelui Națiunii argentiniene, 
DOMINGO PERON, următoarea telegramă : 
multă mihnire știrile privitoare la starea sănă-

Președintele
CEAUȘESCU,
general JUAN

Am aflat cu
tații dumneavoastră și doresc *ă vă exprim pe această cale cele 
mai calde urări de grabnică însănătoșire, pentru a vă putea 
continua in bune condițiuni misiunea de Înaltă responsabilitate 
Încredințată de poporul argentinean — în interesul propășirii na
țiunii argentinene, al întăririi prieteniei și conlucrării dintre ță
rile și popoarele noastre, al cauzei păcii, colaborării și securității 
in lume.

O sărbătoare a
sportului de masă
• S-au incheiat întrecerile finale ale primei ediții 

a Cupei Tineretului

La Ministtrul Afacerilor Ex
terne duminică au continuat, 
Intr-o atmosferă prietenească 
St de deplină înțelegere, convor
birile oficiale intre George Ma
covescu. ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste 
România, și Turan Guneș. mi
nistrul afacerilor externe al 
Republicii Turcia. Cu acest pri
lej au fost abordate aspecte ale 
dezvoltării relațiilor de 
rare dintre cele 
unele probleme 
de interes oomun.

coope- 
douâ țări și 
internaționale

In aceeași zi, 
externe a! Turciei și persoanele 
care-1 însoțesc au vizitat car
tiere de locuințe și monumente 
istorice ale Capitalei.

ministrul de

extern* al
România, 

oferit du- 
hotelului

Ministrul afacerilor 
Republicii Socialiste 
George Macovescu. a 
minică în saloanele 
Athenee Palace un dineu in c-

afacerilor 
Turcia,

noarea ministrului 
externe al Republicii 
Turan Guneș.

în timpul dineului cei 
miniștri au rostit toasturi.

doi

ia prînz, George 
ministrul afacerilor 

Republicii Socialiste
Duminică 

Macovescu, 
externe al 
România și Ismail Fahmy, mi
nistrul afacerilor externe al Re
publicii Arabe Egipt, au semnat, 
în cadrul unei scurte solemni
tăți. Acordul de cooperare tu
ristică intre Republica Socialistă

România și Republica Arabă 
Egipt.

Acordul prevede extinderea 
cooperării și a unor facilități 
reciproce în domeniul turismu
lui.

DISTINCȚII
Cu prilejul zilei de 30 iunie, 

„Ziua învățătorului", în semn de 
prețuire a personalului didactic, 
pentru activitatea meritorie in 
domeniile instruirii și educării 
elevilor ți studenților ți a con
tribuției aduse ia dezvoltarea 
invățămîntului și culturii din 
țara noastră. 651 de cadre didac
tice din Invățămintul de toate 
gradele au fost distinse prin 
Decret prezidențial cu ordine și 
medalii ale Republicii Socialiste 
România.

Cu aceeași ocazie, unui număr 
de 69 de cadre didactice le-au 
fost conferite titlul de profesor 
universitar emerit. profesor 
emerit, învățător emerit și edu
catoare emerită.

Pentru contribuția deosebită 
adusă la dezvoltarea științei și 
culturii In patria noastră, la for
marea de specialiști necesari 
economiei, științei și eulturii și 
pentru merite deosebite obținute 
de colectivul de cadre didactice 
in educarea și instruirea tinerei 
generații, 19 instituții de invăță- 
mint au fost distinse cu ordine 
ale Republicii Socialiste Româ
nia.

PLECĂRI

CRONICA 
U

Ieri a sosit în Capitală o 
delegație a Uniunii Tinere
tului Socialist Congolez 
(U.J.S.C.) care 1* invitația 
C.C. al U.T.C. va efectua o 
vizită in țara noastră. Dele
gația congoleză este compusă 
din Jean Pierre Ngombe. se
cretar *1 C.C. al U.J.S.C.. 
Renâ Nkounkou. membru *1 
C.C. și al Comisiei de Con
trol «le U.J.S.C. ți Albert 
Otoungabea. Comisar națio
nal «I Mișcării Naționale a 
Pionierilor din Congo.

ROMÂNIA — C1ȘTIGÂTOAREA 
BALCANIADEI DE FOTBAL

A șaptea ediție a Balcaniadei 
de fotbal, competiție rezervată 
echipelor de tineret, a fost ciș- 
tigată de selecționata 
In finala turneului, 
ieri după-amiază pe 
Dinamo din Capitală,

României, 
disputată 
stadionul 
fotbaliștii

români au învins cu
1—0 (1—0) formația 
Golul victoriei a fost 
Mulțescu (mirt. 40).

în partida pentru locurile 
3—4, echipa Bulgariei a între
cut eu scorul de 3—1 (1—1) re
prezentativa Greciei.

scorul
Albaniei, 

marcat de
de

r- B»
de dna 
dm list

(Urmări din vag. I)

Un nou șantier național 
al tineretului pentru irigații

Zs"a I a Sistemului de irigații Giurgiu-Rezm -erh - ie suprafață de 34 000 hectare - este 
iacepind de astăzi, obiectiv al muncii uteciste. Perimetrul punctări reprezintă sardea da p4on 

a brigadierii** paatru anul 1974.

Dedicată celor două mari e- 
vemmente ale anului, a XXX-a 
aniversare a Eliberării patriei 
și Congresului al XI-lea al parti
dului, prima ediție de vară a 
Cupei Tineretului s-a incheiat, 
ieri, inregistrînd un succes de
plin. atit ca participare, per
formanțe, cit și ca organizare. 
Timp de trei zile, peste 3 000 de 
sportivi, campioni ai județelor și 
ai municipiului București, ca
tegoriile 11—14 ani și 15—19 ani 
s-au întrecut in marile arene 
sportive bucureștene, cu o mare 
ardoare, cu o mare ambiție pen
tru cucerirea titlurilor de cam
pioni ai țării la Cupa Tineretu-. 
lui, la 7 discipline sportive : at
letism, gimnastică, inot, orienta
re turistică, tir, fotbal și hand
bal. Am fost martori oculari la 
aceste întreceri tinerești și pa
sionante, cu destule momente 
de surpriză și inedit, și putem 
spune că marea competiție de 
masă cu caracter republican 
iși atinge scopul subliniat în 
Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 28 februarie — 2 martie 
1973 : aceia de a angrena ti
nerii țării, de toate categoriile 
și preocupările, la practicarea 
sportului și, prin aceasta, de a 
favoriza descoperirea de ta
lente pentru sportul românesc 
de performanță. Finalele de la 
București ale Cupei Tineretului ... ,1..-^--, ----- 1.1J-- , CQn_

avem 
cali-

„Bun venit și spot Id mun
că* ca ti. incepind de azi. 
t: 'jiul solemn al celor o mie 
Ce brigadieri — muncitori, 
ti-zas. studenți ți elen — an- 
zzrjft trup ji suflet pe aceas- 
ti r«X'4 a hărniciei. cutezan
ței I* entuziasmului. in pairi- 
atice iairecere a utecițtilin 
peefru rartephnnee inamte de 
tr-wee a prererlenlin actua- 
bden mr-ue V ennui din toa
te rtdțwde ti-n din hrreie 
ți tervttdtde m psntsi htrho- 
Iriuiir. cei me astăzi i<< txn

prinde ecusonul da brigadier 
la salopeta albaștri. conir- 
nuind — ia mmrf ceSet 
de-a XXX-a anscanăn e £_•»- 
berăru ți al cetea ae-al X7-4ae 
Congres el partsduhss — fa- 
di fia revoluționari a aaanea 
patriotice pe ța-.t-.ere.e de r-»- 
mă importanți ele țdru. -și 
asumi răspunderea exeeetim 
tuturor lucrinlm i-npuse ce 
predarea le cheie a J9 OOO 
hectare emesonate centra 
£<rtii Incinta „Gru'zru Bfe- 
wrrejri H* re deveni o- 
biectir al muncii uteaste. 
Se dă astfel viață indica-

țniov secretarului general el 
partidului, toca-ășU X'icolaa 
Ceausescu, ea orjmesarma 
U.TjC. p emciatide truda»- 
felts ei as£wa moMcaiee 
tnseretuhd le actsatatee prp- 
detcHoi. ei te preocupe me
re* mei rezon* de educarea 
eashne in spuitel euhuhă 
feti de manei. pentru inde- 
pbmrea aerciedar de produc- 
tie p pmfaionele. a angro- 
menteior as-.-rnate in cad-ui 
tntrererii „Tineretul — tac- 
tm activ in îndeplinirea cinci
nalului înainte de termen*.

au ilustrat, concltident și 
vingător, faptul real că 
un tineret cu admirabile 
tați fizice și morale, capabil de 
performanțe remarcabile. Bună
oară, la atletism, campionii la 
săritura în Înălțime au fost 
creditați cu rezultate excelente 
1,83 m la băieți și, respectiv
I, 44 m la fete. înotătorii au ob
ținut, de asemenea. rezultate 
care se apropie încurajator de 
cele ale sportivilor de perfor
manță Ca să nu mai vorbim 
de evoluțiile echipelor de hand
bal. gimnastică, fotbal care au 
incmtat prin buna pregătire, 
prin nivelul tehnic și spectacu
lar. Buni in producție, buni la 
învățătură, buni in sport, iată 
deviza, îndemnul sub care au 
concurat cei 3 000 de sportivi 
pionieri, școlari, « elevi, tineri 
din intreprinderi, instituții și 
de la sa’e. Fclicitindu-i pe toți 
participanții pentru prima lor 
performanță, aceea de a se ca- 
„Lca in finală, să dăm lista cam- 
păoailor <i a echipelor campi
oane pe țară, ediția ’74 a Cupei 
| iMrecategoria 15—19 
ar.: : atletism IM m. plat : bă
ieți : Flocea Turuianu — Liceul 
pecagog-.c Cimpulung Muscel cu
II. 4 secunde ; 1 500 m băieți :
pândele Ghinescu — Liceul „N. 
Ea :es:_" ?. -s„ 411.5 ; greu-
laâe r Lanrențiu Dăgăliță — Li
ceul 3 Pi'.eșri. cu 12,82 m. ; 
ieahime — Iulian Haidu, Liceul 
pedagogie Ploiești, cu 1,90 m ;

rime — Manus Boncea, Li- 
_L Slavici* Arad, cu 6,48 

fese : IM m plat : Roxana 
seif — Liceul german Pi

ca 13 secunde ; 800 m.
S. . u Cușmă. Liceul 1 Botoșani 

2:223 : iaăltime : Doina 
— Liceul WV. Roa- tă" — 
Vilcea. cu 1.44 m ; greu- 

— Maria Neagu. Școa- 
prof. .33 August" Bucu- 

L cu 10.33 m : lungime : 
Mar a Lucaci — Liceul Sovata. 
cu 5.03 m ; tetratlon (categoria 
11—14 an:) : Școala generală 3 
Giurgiu (fete și băieți) : 2 222 
puncte ; pentatlon (15—19 ani) : 
fete : Mariana Constantinescu 
Liceul de chimie Buzău cu 3 212

puncte ; băieți : Țicu Florian — 
Liceul „Dinicu Golescu" Cimpu- 
lung-Muscel : 2 830 puncte ;
handbal (15—19 ani) băieți, e- 
chipa Liceului „Ion Mesota" 
Brașov ; fete : echipa Liceului 
teoretic Slobozia ; gimnastică 
(11—14 ani>— fete : echipa Li
ceului Roznov ; băieți : echipa 
Școlii generale 11 Pitești ; înot 
(11—14 ani) 100 m bras : Geor- 
geta Călin, municipiul București 
cu 1:33,1 ; 110 m liber : Rodica 
Gandore — Prahova cu 1:27,5 ; 
băieți : 100 m bras : Liviu Barbu
— Prahova, cu 1:34,8 ; 100 m li
ber : Dorel Ciobanu — Bucu
rești, cu 1:09,3. Categoria 15—19 
ani : 100 m bras fete : Irina Mo- 
cuța, Cluj, cu 1:40.0 ; 100 m li
ber : Adriana Teodorescu, Pra
hova : băieți : 
vel Capătă —
100 m liber — Constantin 
cerda — București 1:06.5 ; orien
tare turistică : și la fete și la 
băieți ; (11—14 ani) echipele mu
nicipiului București ; categoria 
15—19 ani : Marilena Vasile, 
București și Gyozo Lenkei — 
Cluj : fotbal (11—14 ani) : echipa 
Scolii generale 4 Tg. Jiu : tir 
(11—14 ani) fete s Anișoara 
Dumitru. București, 92 puncte ; 
băieți : Constantin Budrescu — 
Olt, 94 puncte ; gimnastică mo
dernă — echipa Liceului indus
trial de alimentație publică 
București : categoria 15—19 ani : 
Cecilia Tudor și Ion Vîlcu, ambii 
din județul Vilcea cu 92 și, res
pectiv. 91 de puncte.

Campionii și ocupanții locuri
lor fruntașe, ca și finaliștii cu 
cele mai bune performanțe &u 
primit, în cadrul festivității de 
închidere, care a avut loc ieri la 
prinz în sala Floreasca. din 
partea organizatorilor competiției
— C.C. al U.T.C., C.N.E.F.S.,
M.E.I., C.N.O.P.. U.G.S.R. —
medalii, diplome, cupe, precum 
și numeroase premii in obiect* 
și materiale sportive.

V. CABULEA

REZULTATELE DIVIZIEI B
(ultima etapă)

1:40,0 ; 100 m li-
100 m bras — Pa-
București. 1:26.5 ;

Ve-

SERIA I
C.F.R. Pașcani-Știința Bacău 

3—2: Oțelul Galați-Metalul Mija 
3—0; Victoria Roman-Celuloza 
Călărași 0—2: Progresul Brăila- 
Ceahlăul Piatra Neamț 4—I; 
Gloria Buzău-Constructorul Ga
lați 2—2; Metalul Plopeni-C.S.M. 
Suceava 0—1; F. C. Galați-S.C. 
Tulcea 2—0; Viitorul Vaslui- 
C.S.U. Galați 4—0: Petrolul "Moi- 
nești-Caraimanul Bușteni 1—2.

F. C. GALATI ocupă primul 
loc, cu 46 de puncte și a pro
movat in prima divizie. Pe lo
cul 2 s-a clasat Gloria Buzău cu 
42 puncte, urmată de Știința 
Bacău cu 41 de puncte.

Au retrogradat : Viitorul Vas
lui, Caraimanul Bușteni, Petro
lul Moinești și Victoria Roman.

SERIA A II-A
Șoimii Sibiu-Ș. N. Oltenița 

3—1; Dinamo Slatina-Metalul 
Drobeta 3—0: Metalul București- 
Metrom Brașov 1—0; C.S. Tirgo- 
viște-Gaz metan Mediaș 4—1; 
Dunărea Giurgiu-Flacăra Moreni 
0—0: Electroputere Craiova-N i- 
tramonia Făgăraș 6—1: Carpați 
Brațov-Minerul Motru 1—0; 
Tractorul Brașov-Autobuzul 
București 1—1; Progresul Bucu-

rești-C.S. Rimnicu Vilcea 3—I).
C. S. RÎMNICU VÎLCEA ter

mină pe primul loc. cu 48 de 
puncte și promovează în divizia 
A. Șoimii Sibiu ocupă Jocul 2, 
cu 46 puncte, urmată de Di
namo Slatina cu 40 de puncte.

Au retrogradat : Minerul Mo
tru. Nitramonia Făgăraș. Car
pați Brașov și Dunărea Giurgiu.

SERIA A III-A
F. C. Bihor-Ind. strmei C. 

Turzii 4—1: Victoria Carei-U- 
nirea Arad 2—0; Olimpia Satu 
Mare-Minerul Anina 3—0
Textila Odorhei-Vulturii Lu
goj 1—1; U. M. Timișoara-Mure- 
șul Deva 1—0: Minerul Cavnic- 
Arieșul Turda 4—3: Metalurgis
tul Cugir-Olimpia Oradea 1—0: 
Corvinul Hunedoara-Minerul 
Baia Mare 1—1; Gloria Bistrița- 
C.F.R. Timișoara 2—0.

OLIMPIA SATU MARE eiț- 
tigă seria detașat, cu 47 puncte, 
promovind in prima divizie. Pe 
locurile 2 și 3 se află F. C. 
hor și U. M. Timișoara cu 
38 de puncte.

Au retrogradat : Olimpia 
radea. Textila Odorhei. Minerul 
Cavnic și Gloria Bistrița.

Campionatul mondial
de fotbal

fot- 
zile

Campionatul mondial de 
bal a continuat, după trei 
de pauză, cu meciurile manșei 
a doua a grupelor semifinale.

Gelsenkirchen: Olanda — R.D. 
Germană 2—0 (1—0). Olandezii 
s-au descurcat mai bine pe te
renul desfundat de ploaie, au 
pus stăpinire pe joc și in mi
nutul 8 au deschis scorul prin

• In prima zi a concursului 
de caiac-canoe, care se desfă
șoară la Belgrad cu participarea 
echipajelor din 14 țări, proba de 
canoe dublu — 10 000 m. a fost 
ciștigată de Simjonov, Danilov 
(România) cu timpul de 
49’41”8/10. Pe locurile următoa
re s-au clasat echipajele Bul
gariei — 50’41”8/10 și Iugoslaviei
— 55'43”8/10.
• In ultima rundă a olimpia

dei de șah de la Nisa, echipa 
României a întrecut cu 2,5-1.5 
selecționata Țării Galilor, 
clasament, pe primul loc s-a si
tuat reprezentativa U.R.S.S.
46 puncte, medalia de argint "e- 
venind echipei Iugoslaviei cu 
37.5 puncte. Urmează in clasa
ment S.U.A. — 36 puncte (1), 
Bulgaria 35 puncte (2). Olanda
— 33.5 puncte (4). Ungaria — 
33 puncte (4). R. F. Germania — 
31 puncte (1). România — 20.5 
puncte. Cehoslovacia — 29 punc
te (1). Anglia — 26 puncte. Spa
nia — 25 puncte (2). Suedia 25 
puncte etc.

• Pe stadionul Heysel din 
Bruxelles a început meciul in
ternațional de atletism la care 
participă selecționatele feminine

In
cu

ale Belgiei. Olandei. Spaniei și 
României și meciul masculin 
dintre echipele Franței. Româ
niei. Belgiei și Olandei. La fe
minin. după prima zi conduce 
selecționata României cu 93 
puncte. Valeria Bufanu-Ștefă- 
nescu a cîștigat proba de 100 m 
garduri în 12”9/10 și s-a clasat 
pe locul doi la 100 m plat cu 
il”5/10. Argentina Menis a ter
minat victorioasă la aruncarea 
discului cu 64.02 m. urmată de 
Olimpia Cataramă — 58,46 m. 
Alte victorii pentru echipa ro
mână au fost realizate de Eva 
Zorgo — 56.26 m la aruncarea 
suliței, Natalia Andrei — 
4T5”8/I0 la 1 500 m. Mariana Șu- 
man — 52”5 10 Ia 400 m plat.

In concursul masculin, atletul 
român Dumitru Iordache s-a si
tuat pe locul întii la săritura în 
lungime cu 7.75 m. Ilie Floroiu 
a ciștigat proba de 10 000 m In 
28‘28”4 10. urmat de cunoscuții 
atleți belgieni Lismont și Roe- 
lants. Românul Petrescu a ter
minat victorios la 100 m plat 
cu 10"4/10. iar Gheorghe Ghipu 
a ocupat locul doi la 1 500 m, cu 
timpul de 3’41 ”6,10.

Bi
ci te

O-

Neeskens. După pauză, in mi
nutul S9. Rensenbrink majo
rează scorul cu un șut impara- 
bil expediat din interiorul ca
reului de 18 m.

Hanovra: Brazilia — Argenti
na 2—1 (1—1). întilnirea dintre 
cele două fruntașe ale fotbalu
lui sud-american a oferit un 
spectacol remarcabil, cu execuții 
tehnice de mare finețe și multe 
faze de poartă, transmit cores
pondenții agențiilor internațio
nale de presă.

Scorul a fost deschis in mi
nutul 31 de Rivelino, al cărui 
șut fulgerător, expediat de la 
20 m, l-a surprins pe portarul 
Carnevali. Argentinienii egalea- 
,ză cinci minute mai tirziu, cînd 
Brindisi a transformat o lovitu
ră liberă de 
balonul sub 
Imediat după 
48. Jairzinho
va aduce victoria formației bra
ziliene.

Clasamentul
Olanda
6—0): 2. Brazilia 
(3-1) :
0
0

Delegația Dietei Renania' de 
Nord-Westfalia, condusă de dr. 
Heinz Gunther Husch, președin
tele Comitetului Economic al 
Dietei, care a făcut o vizită în 
țara noastră la invitația Came
rei de Comerț și Industrie, a pă
răsit, duminică dimineața, Ca
pitala.

Ministrul educației naționajg 
din Danemarca. Tove Nielsen 
care, la invitația Ministerului’ 
Educației și Invățămîntului, a 
făcut o vizită în țara noastră, a 
părăsit Capitala duminică la 
amiază.

Centralele 
industriale 
(Urmare clin pa%. 1) 

menilor muncii — tre
buie st pornească de la 
asigurarea condițiilor opti
me pentru realizarea sarci
nilor de producție, a angaja
mentelor asumate in întrece
rea socialistă. Prin repre
zentanții lor in aceste or
ganisme ale democrației 
muncitorești, tinerii, organi
zațiile U.T.C. trebuie să mi
liteze neobosit pentru con
tinua îmbunătățire a organi
zării producției și a muncii, 
pentru întărirea ordinei și 
disciplinei Ia locul de mun
că, pentru creșterea necon- 
teniiă a eficienței economi- 
ce a întreprinderilor lor. 
pentru întărirea rolului cen
tralelor industriale in organi
zarea și conducerea activită
ții unităților din subordine.

Intrind astăzi în trimestre 
trei al anului, cu un bog; 
bilanț de realizări obținute i: 
primul semestru, utecișlii. 
toți tinerii trăiesc un senti 
meat de mfndrie și satisfa j 
Iii. Dar acest fapt trebi - 
să constituie pentru ei șs.- -*'f 
îndemn la o și mai in£«a 
mobilizare pentru ca Lnu- 
de a doua jumătate a joi 1 
lui, in care vor avea 
două evenimente istorice d. 
viața poporului și partidu
lui nostru — a 30-a aniver
sare a eliberării patriei și 
Congresul al XI-lea al 
partidului — să fie atinse 
recorduri in producție, in ac
tivitatea de cercetare și pro 
iectare, pe șantierele de 
construcții, in toate domenii 
le de activitate economică și 
socială. înainte de toate, or
ganizațiile U.T.C. au datoria 
îmbunătățirii propriilor lor 
activițâti educative în rindul 
tineretului punind pe primul 
plan munca politică de cul
tivare Ia tineri a răspunde
rilor și intransigentelor mun
citorești pentru calitatea 
muncii lor. pentru îndepli
nirea sarcinilor de produc
ție și de organizație. Prin 
folosirea cu maxim randa
ment a fiecărui minut din 
programul de muncă și al 
fiecărui utilaj din dotare, 
prin îndeplinirea exemplară 
a normelor individuale și a 
angajamentelor colective, ti
nerii. organizațiile U.T.C. pot 
și trebuie să participe cu și 
mai mare elan la marea în
trecere socialistă pentru în
deplinirea cincinalului îna
inte de termen, pentru în
făptuirea exemplară a sar
cinilor trasate de Congresul 
al X-lea și Conferința Na
țională ale Partidului Comu
nist Român.

LUNI, 1 IULIE t9I4
PROGRAMUL 1

16 30 Emisiune tn limba maghia
ră. 16,45 Agenda culturală. 17 :5 Să 
ne cunoaștem patria. 18.30 Debu
turi. îo.oo Publicitate. 1905 Ima
gini din Canada. 19.15 Âvar.p.e- 
nnera săptăniinii. 19.20 1001 de seri. 
19.30 Teleiurnal. La cotele ar. hui 
XXX. 20.00 Ancheta TV. 20.3S 
Oaspeți ai studiourilor noastre ; 
soliști ai Operei dtn Timișoara. 
20.50 Roman foileton Jurna’J 
doctorului Finlay. Episodul IU — 
..Necunoscuții". 21.35 Re. sta Ute- 
rar-artistică tv 22.15 24 de ore.

PROGKA.ML'L II

17.30 Telex. 17.35 Republică mă
reață vatră t - cintece patriot:. e. 
17 45 Film artistic: Capcană per.- 
tru general. 19 20 1001 de seri 19.3» 
Telejurnal. 20 oo Film artistic oer.- 
tru copii (reluare) : Daktari. 20 25 
Viața economică a Capitalei 2» 45 
Mu^irS d” ’a»’ -,-e<
21.10 Din Uuuele munților.

la 20 m trimițind 
bara transversală 
pauză. în minutul 
înscrie golul car»

grupei A : l.
4 puncte (golaveraj

4 puncte
D. Germană — 
; 4. Argentina —

3. R. I 
puncte (0—3) 
puncte (1—6).
Frankfurt pe

Iugoslavia 2—1
au marcat primii. In minutul 26. 
cind Devna a transformat o lo
vitură de la 11 m. Un minut 
Înainte de sfirșitul primei re
prize. Karasi a adus egalarea. 
în minutul 63 Lato înscrie cu 
capul golul care asigură forma 
ției Poloniei un „bilet" pentru 
Miinchen.

Main : Polonin- 
(1—1). Polonezii

A’-samb1 ■ FtaDsnd'a p, -ânV : 
ȚA it A HUt.aiA N r.:\ {!
- ora 18 30. A.R.I A <:a Opera 
Română) THE ALVIN AILEY. 
CITY CENTER DANCE THEATER
— S.U.A. — ora 20.00.
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încheierea vizitei președintelui Republicii Arabe Egipt

Călduroasa ceremonie de pe aeroportul Otopeni
Vizita oficială întreprinsă in 

tara noastră, la invitat ia pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, Hicolae Ceaușescu, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu. de 
președintele Republicii Arabe 
Egipt, Mohammed Anuar El Sa
dat. fi doamna Ghane El Sa
dat, s-a încheiat duminici la 
amiază cind înalț ii oaspeți egip
teni au părăsit Bucureștiul.

Ca și dialogul romSno-egiptean 
de la Cairo, din aprilie 1972 
întilnirea de la București dintre 
președinta Xicolae Cerrușescu p 
Anwar El Sadat s-a intens ca 
un eveniment de maximi im
portanți în î.Voria reiațv.lot bi
laterale. menit să confere acexto’ 
raporturi dimensiuni noi, cedrsd 
cel mai favorabil pentru extin
derea și diversificarea colaboră
rii și cooperării prietenești, pe 
planuri multiple.

Această vizita are. tn ceeîast 
timp, o profundă semniftceț-e in
ternațională. ca un dialog rod
nic. constructiv, între două făn 
preocupate să participe acrie ia 
soluționarea marilor probleme ce 
confruntă omenirea, să-ji intfn- 
sifice eforturile în vederea pt9- 

—ffioeării unei noi politici, a
noi relații, democratice. intre 
state, care să asigure fie: 
țtimi dreptul și condițiile ne:e- 
k _____

DECLARAȚIA SOLEMNĂ COMUNĂ
a Republicii Socialiste România și a Republicii Arabe Egipt

Republica Socialistă România 
și Republica Arabă Egipt.

Luind in considerație relațiile 
de prietenie, colaborare și sti
mă reciprocă statornicite intre 
cele două țări,

în dorința de a extinde pe 
multiple planuri relațiile prie
tenești dintre ambele state și 
popoare, pe baza principiilor și 
normelor dreptului internațional 
și justiției,

Reafirntind atașamentul lor 
fată de scopurile și principiile 
Cartei Națiunilor Unite,

Decise să sporească contribu
ția celor două țări la cauza pă
cii și securității internaționale, 
precum și la dezvoltarea coope
rării intre toate statele,

Conștiente de responsabilitatea 
care incumbă tuturor statelor 
— mari, mijlocii sau mici — 
pentru instaurarea unui climat 
de pace și securitate in lume și 
pentru dezvoltarea relațiilor de 

i prietenie și cooperare intre 
Hoațe țările, indiferent de siste- 
imnl lor politic, economic și so- 
■■ia! sau de nivelul lor de dez
voltare,
■ Subliniind ferm credința lor 
^kviolarca integrității terito- 

statelor și a independcn- 
politice este inadmisibilă, 

d-ind convingerea lor de- 
a ă pacea și securitatea in- 

S|^V,ona!â trebuie să se ba- 
^ezmrpe respectarea dreptului 
sacru al tuturor națiunilor la 
existență, libertate, suverani
tate și independență. Ia pace și 
securitate. pe inadmisibilitatea 
acaparării de teritorii prin forță 
sau pe orice alte căi. pe respec
tarea dreptului inalienabil al 
fiecărui popor de a dispune li
ber de soarta sa. fără nici un 
amestec, constringerea sau pre
siunea exercitate din afară.

Subliniind importanța funda
mentală a intăririi legalității 
internaționale, necesitatea res
pectării sincere și efective a 
principiilor și normelor dreptu
lui internațional.

Reafirmînd că toate statele, 
fără excepție, au dreptul și în
datorirea de a participa la so
luționarea problemelor interna
ționale. îndeosebi a acelora care 
le privesc,

Afirmind hotărirea lor fermă 
de a-și spori contribuția la 
lupta pentru lichidarea defini
tivă și completă a colonialismu
lui și neocolonialismului, sub 
orice formă, precum și pentru

SOLEMNITATEA 
SEMNĂRII DOCUMENTELOR

(Urmare din pag. I) 

dialogului româno-egiptean la cel 
mai înalt nivel, strîngîndu-și mîi- 
nile, îmbrățișîndu-se prietenește.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Anwar El Sadat au rostit apoi 
cuvîntări, aplaudate cu căldură de 
toți cei prezetiți.

La ceremonia semnării docu
mentelor au luat parte tovarășii : 
Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Maxim Berghianu, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas, Gheor
ghe Pană, Dumitru Popescu, Ilie 
Verdeț, Ștefan Voitec, Constan
tin Băbălău, Cornel Burtică, Mi
ron Constantinescu, Mihai Dalea, 
Mihai Gere, Ion Ioniță, Vasile 
Patilineț, Ion Pățan, Ștefan An
drei, Gheorghe Oprea, viceprim- 
ministru al guvernului, George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, membri ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, alte persoa
ne oficiale, precum și ambasado
rul țării noastre la Cairo, Petru 
Duilacu.

frățească F tstțefegeree dintre 
popoare'.

lichidarea politicii de apartheid 
ți oricărei discriminări.

Animate de dorința de a-și 
spori sprijinul lor politie, mate
rial și moral țărilor care și-au 
cucerit suveranitatea națională 
și care au pășit pe calea dez
voltării economice independente, 
precum și mișcărilor de elibe
rare națională din țările rare se 
mai găsesc incă sub dominație 
colonială.

Ferm decise să-și aducă în
treaga lor contribuție la promo
varea și întărirea spiritului de 
înțelegere și cooperare in lume 
și de a participa activ la viața 
internațională, pentru imprima
rea unui curs nou politicii mon
diale, care să inlâture folosirea 
forței sau amenințarea cu forța 
și politica de dominație, agre
siune și dictat in relațiile inter
naționale,

Reafirmind. ca țări in curs de 
dezvoltare, dreptul suveran al 
fiecărui stat la utilizarea resur
selor și bogățiilor naționale in 
interesul său propriu și necesi
tatea amplificării eforturilor, la 
nivel național ți internațional, 
pentru a se asigura un progres 
mai rapid al economiilor tuturor 
țărilor in curs de dezvoltare, in
diferent de orinduirea lor so
cială sau zona geografică din 
care fac parte, in scopul redu
cerii și. in final, al eliminării 
decalajelor ce Ie separă de ță
rile dezvoltate,

Afirmind dreptul tuturor sta
telor la dezvoltarea economică, 
socială și culturală independen
tă. dreptul de a participa la 
cooperarea internațională ți a 
avea acces nestingherit la cu
ceririle științei ți tehnicii mo
derne,
I. PROCLAMA VOINȚA ȘI 

HOTARIREA LOR COMUNA :
— De a lărgi și adinei relațiile 

lor prietenești și de colaborare 
in domeniile politic, economic, 
științific, tehnologic, cultural- 
artistic, turistic ți uman ;

— De a promova, pe baze re
ciproc avantajoase, colaborarea 
economică in multiple domenii 
și de a lărgi schimburile comer
ciale. favorizind mijloacele de 
realizare a acestui țel ți de * 
extinde cooperarea industrială 
în scopul valorificării depline a 
resurselor lor naturale ;

— De a facilita dezvoltarea 
schimburilor ți a cooperării in

Au asistat, de asemenea, Ismail 
Fahmy, ministrul afacerilor ex
terne, general de corp de armată 
ing. Ahmed Kamel El-Badri, mi
nistrul producției militare, Hassan 
Ahmed Kamel, șeful de cabinet 
al președintelui Republicii, Osman 
Assal, ambasadorul R. A. Egipt 
la București, inginer Abdel-Kha- 
lek Abdel-Ghaffar.

Acest memorabil eveniment a 
luat sfîrșit printr-o nouă reafir
mare a sentimentelor reciproce de 
stimă, înaltă considerație și since
ră prietenie dintre cei doi șefi de 
stat, dintre popoarele român și 
egiptean. Președinții Nicolae 
Ceaușescu și Anwar El Sadat își 
string mîinile, se îmbrățișează din 

nou, toastează pentru prietenia ro- 
mâno-egipteană, pentru transpu
nerea în viață a documentelor 
semnate, pentru întărirea perma
nentă a bunelor și multilateralelor 
raporturi dintre țările și popoarele 
noastre. 

domeniile invătămintului. știin
ței. culturii, artelor, sportului, 
promovind in acest mod ințele- 
gerea ți prietenia dintre po
poarele celor două state.
IL PROCLAMA VOINȚA LOR 

COMUNA DE A FUNDA
MENTA RELAȚIILE DIN
TRE ELE. PRECUM ȘI CU 
TOATE CELELALTE STATE, 
PE URMĂTOARELE PRIN
CIPII :

1. Dreptul inalienabil al fie
cărui popor de a-și alege siste
mul său politic, economic ți so
cial, corespunzător voinței și in
tereselor proprii, in deplină li
bertate și fără nici uu amestec 
din afară.

2. Dreptul sacru al tuturor 
statelor la existență, independen
ță. libertate, suveranitate națio
nală și pace și obligația sa de 
a întreține relații de prietenie și 
bună înțelegere cu alte state.

X Dreptul suveran al fiecărui 
stat de a dispune de resursele 
sale naturale, conform interese
lor sale naționale, fără nici un 
fel de eonstringere sau presiune 
străină.

4. Egalitatea deplină in drep
turi a tuturor statelor, indiferent 
de mărime, potențial, nivel de 
dezvoltare, de sistemul lor poli
tic. economic ți social și respec
tarea drepturilor inerente depli
nei suveranități.

5. Dreptul inalienabil și dato
ria fiecărui stat de a participa 
la examinarea ți rezolvarea pro
blemelor internaționale de inte
res comun, in condiții de depli
nă egalitate.

6. Asigurarea avantajului re
ciproc in cooperarea dintre state 
in toate domeniile vieții interna
ționale.

7. Dreptul ți îndatorirea state
lor de a coopera între ele. indi
ferent de sistemul lor social-po
litic. în diverse domenii ale re
lațiilor internaționale, in scopul 
menținerii păcii ți securității in 
lume, al promovării progresului 
economic și social al tuturor 
națiunilor și dreptul necondițio
nat al tuturor statelor de a 
participa la cooperarea interna
țională și de a avea acces

Pentru Republica Socialistă România Pentru Republica Arabă Egipt
NICOLAE CEAUȘESCU MOHAMMED ANWAR EL SADAT
Președintele Republicii Președintele Republicii

DECLARAȚIE
cu privire la crearea unui Comitet comun 

de cooperare între Republica Socialistă România 
și Republica Arabă Egipt

Președintele Republicii Socia
liste România, Nicolae
Ceaușescu, ți președintele Re
publicii Arabe Egipt, Moham
med Anwar El Sadat, in dorin
ța intensificării și diversifică
rii cooperării dintre România 
ți Egipt și a intăririi in con
tinuare a bunelor relații exis
tente intre cele două țări și 
popoare, au căzut de acord să 
înființeze un comitet comun de 
cooperare între cele două țări.

Comitetul comun va fi condus 
de către miniștrii afacerilor ex
terne ai celor două țări ți va 
fi însărcinat cu examinarea pe
riodică a stadiului relațiilor de 
colaborare dintre cehe două 
țări, in domeniile politic, eco
nomic ți cultural, precum ți in 
alte domenii de interes comun.

Luind în considerare diferite
le planuri pe termen mediu sau

Pentru Republica Socialistă România 
NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii

Pentru Republica Arabă Egipt 
MOHAMMED ANWAR EL SADAT 

Președintele Republicii

msa'"ieti'v pcatm pneUsua n>- 
"-ă

Ce ei1 'm orinrM înțepe prin 
p-e -enZcres onondsă de către 
Beds esslrtari tn timp ce se

de tAe de tees, ie arați de salut. 
F>eșm» ~ stele \scMoe Ceaușescu 
F p^rsezrr.'eie Anwar El Sadat 
Pre m rez-zsti zc-de de onoare.

Incita oerpefi îjt iea apoi ră
mas b»e de ie sent mătundor 
dtpjaoMtiee acreditați la Bucu
rești. de le perroossela oficiale 
• șaetne prezente' Gheorghe 
Cxeri. Lissa Csobessu, Janos 
Eeze'.es. Damitr* Bopescu. Con- 
staatm Băcilă-i. Ion Pățan,
Gheorghe Otnea, viceprim-mi- 
uistru a! guvernului, miniștrii.
genere-..

C n grup de pionieri oferi bu- 
preșodintelui 
și tovarășei 
președintelui 
doamnei Gi-

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu i/i sau un căl

nestingherit la cuceririle științei 
ți tehnicii moderne pe pian 
mondial.

*. Neamestecul în treburile in
terne sau externe ale altui stat, 
sub nici o formă și nici un mo
tiv.

9. Respectarea inviolabilității 
frontierelor ți a integrității te
ritoriale a statelor ți, drept con
secință, recunoașterea faptului 
că orice tentativă din partea 
unui stat indreptată împotriva 
unității naționale sau integrității 
teritoriale a altui stat constituie 
o atingere gravă adusă păcii și 
securității internaționale.

10. Obligația statelor de a se 
abține în relațiile lor internațio
nale de ia orice fel de constrin- 
gere de ordin militar, politic, e- 
conomic sau de altă natură, de 
la amenințarea cu forța sau fo
losirea forței împotriva altui 
stat. Reglementarea tuturor di
ferendelor dintre state se va 
face cu mijloace pașnice. A- 
ceastă îndatorire sacră nu va 
putea impieta sub nici o formă 
ți în nici o împrejurare, asupra 
dreptului inalienabil al statelor 
la apărare individuală sau co
lectivă, in conformitate cu ar
ticolul 51 al Cartei Națiunilor 
Unite.

11. îndatorirea fiecărui stat de 
a se conforma intru totul ți cu 
bună credință obligațiilor sale 
internaționale ți de a trăi in 
pace cu celelalte state.

In interpretarea ți aplicarea 
lor, aceste principii fundamen
tale ale dreptului internațional 
sint legate intre ele ți fiecare 
principiu trebuie să fie interpre
tat in contextul celorlalte prin
cipii. Ele trebuie să fie respecta
te riguros de către toate statele, 
in relațiile lor reciproce și nici o 
violare a unuia dintre aceste 
principii nu ar putea fi justifica
tă niciodată ți in nici o Îm
prejurare.

III. PROCLAMA VOINȚA 
LOR COMUNA :

— De a dezvolta relații de 
prietenie ți cooperare cu toate 
statele, pe baza principiilor e- 
nunțate. de a acționa în scopul 
adoptării de măsuri efective 

I

lung de reconstrucție și dezvol
tare economică ale Republicii 
Arabe Egipt, partea română a 
hotârit să acorde părții egiptene 
un credit guvernamental in va
loare de 100 milioane dolari 
S.U.A. Cei doi președinți au fost 
de acord ca acest credit să fie 
utilizat pentru livrarea de că
tre partea română de echipa
mente, utilaje, instalații com
plexe produse în România, ca 
și de proiecte, asistență tehni
că sau licențe românești pentru 
realizarea in Egipt a unor pro
iecte comune în cadrul unor so
cietăți mixte româno-egiptene. 
Cei doi președinți au hotărit să 
acorde prioritate înființării unei 
societăți mixte pentru explora
rea ți exploatarea petrolului, 
precum ți creării unei bănci 
româno-egiptene. Alte proiecte 

duros rămas bvn da Ie fawifa 
oaspeți egiptem, de le pere.se. ee 
oficiale cere i-eu însoțit in e- 
ceasti vizită.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
adresează șetubri statubă egip
tean prietenești vreri. spun
la revedere, dormdu-ci dnra* 
bun. succese tot mai mari dum
neavoastră și poporului egip
tean prieten în activitatea pe 
care o desfășurat i“.

Președintele Mohammed An
war El Sedat răspunde : „Vă 
mulțumesc din nou pentru toate 
aceste zile minunate pe care 
ni le-afi oferit și pe cave 
nu le vom uita niciodată. Vă mul
țumesc dumneavoastră și poporu
lui român pentru tot ceea ce 
ne-a fost prezentat tn cursul vi
zitei. Vă așteptăm la noi în țari 
pentru a reînnoi mulțumirile 
noastre pentru tot ceea ce ne-a 
fost oferit de dumneavoastră și 
poporul român".

Cei doi șeii de stat îți string 
mîinile cu cordialitate, se îm
brățișează cu prietenie. Aceeași 
caldă îmbrățișare intre tovarășa 
Elena Ceausescu și doamna Gi- 
hane El Sadat.

La ora 13,30, avionul preziden
țial a decolat, escortat pini la 
frontieră de avioane cu reacție 
ale forțelor noastre armate.

(Agerpres)

pentru promovarea păcii, des
tinderii ți cooperării in întreaga 
lume, pentru a instaura un curs 
nou in viața internațională ;

— De a colabora intre ele și 
eu celelalte state în vederea 
întăririi rolului Organizației Na
țiunilor Unite in apărarea inde
pendenței și suveranității tutu
ror statelor ți a dreptului inalie
nabil al fiecărui popor de a-șl 
hotărî liber soarta. în consolida
rea păcii și securității interna
ționale și în stimularea coope
rării internaționale, in confor
mitate cu principiile ți normele 
dreptului internațional, pentru 
respectarea și aplicarea rezolu
țiilor Organizației Națiunilor U- 
nite ;

— De a participa activ la exa
minarea și rezolvarea tuturor 
problemelor internaționale in 
interesul păcii și securității in
ternaționale ți al cooperării in
tre state ;

— De a acționa Împreună în 
vederea lichidării definitive a 
colonialismului ți neocolonialis
mului. precum ți a discrimină
rilor rasiale ți a politicii de a- 
partheid și de a depune in con
tinuare eforturi in vederea acor
dării unui sprijin politic, diplo
matic, material ți moral mișcă
rilor de eliberare națională :

— De a acționa in comun, po
trivit necesităților, pentru pro
movarea progresului economie 
și social al tuturor țărilor. în
deosebi al țărilor in curs de 
dezvoltare, pentru eliminarea 
decalajului dintre acestea ți cele 
dezvoltate.

IV. In vederea examinării 
problemelor ținind de adneerea 
la îndeplinire a dispozițiilor pre
zentei declarații. Republica So
cialistă România ți Republica A- 
rabă Egipt vor lărgi și apro
funda consultările dintre ele la 
toate nivelurile, folosind căile di
plomatice. schimburile de vizite 
ți intilnirile periodice ale repre
zentanților lor.

întocmită la București, la 30 
iunie 1974, in două originale, 
fiecare in limbile română și ■- 
rabă. eele două texte avind a- 
ceeași valabilitate.

industriale ți agricole de interes 
comun incluse in planurile de 
reconstrucție ți dezvoltare vor 
putea fi luate in considerare tn 
viitor.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Mohammed An
war EI Sadat au subliniat im
portanța adoptării acestei De
clarații, considerind-o un nou 
pas pozitiv in relațiile dintre 
cele două țări. Ei au reliefat că 
aceasta emană din dorința sin
ceră a celor două state ți a ce
lor două popoare de a dezvolta 
cooperarea reciproc avantajoa
să dintre ele, pe baza principii
lor Înscrise in Declarația So
lemnă comună, semnată de cei 
doi președinți, cu ocazia vizitei 
președintelui Mohammed Anwar 
El Sadat in România.

București, la 30 iunie 1974

Sinaia, 29 iunie
Imagini semnificative pentru bunele relații de prietenie dintre conducătorii 

popoarelor român și egiptean

întoarcerea în Capitală
în cursul dimineții de du

minică, președintele Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, ți președintele Re
publicii Arabe Egipt, Moham
med Anwar El Sadat, Împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Gihane El Sadat, s-au 
întors la București, venind de 
la Sinaia, cu. trenul prezidențial.

La plecarea din Sinaia, un 
mare număr de localnici ți oa
meni ai muncii, aflați în aceste 
zile in vacanță, în pitoreasca 
stațiune de la poalele Bucegi- 
lor, au venit să salute cu entu
ziasm pe președinții celor două 
țări prietene, să-și manifeste 
satisfacția pentru această nouă 

întîlnire la nivel înalt româno- 
egipteană, ce se înscrie cu re
zultate deosebit de favorabile in 
cronica bunelor relații bilate
rale și a vieții internaționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Anwar El Sadat 
răspund cu multă prietenie ova
țiilor.

în numele locuitorilor județu
lui Prahova, Ion Catrinescu, 
președintele Consiliului popular 
județean, și alte oficialități lo
cale urează inalților oaspeți 
un călduros „Drum bun“ !

în gara Băneasa, la sosirea în 
Capitală, în întimpinare au venit 
tovarășii Emil Bodnaraș, Ma
xim Berghianu, Gheorghe Cioa

ră, Lina Ciobanu, Florian Dă- 
nălache, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Manea Mănescu, Gheor
ghe Pană, Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, 
Constantin Băbălău, Cornel Bur
tică, Miron Constantinescu, Mi
hai Dalea, Mihai Gere, Ion Io
niță, Vasile Patilineț, Ion Pățan, 
Ștefan Andrei, împreună cu so
țiile.

La coborîrea din tren mii de 
cetățeni ai Capitalei, tineri îm- 
brăcați în costume naționale, îi 
ovaționează cu multă căldură 
pe șefii celor două state, scan
dează entuziast „Ceaușescu și 
Sadat !“, „România și Egipt !'*,

pere.se


COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita oficială în Republica Socialistă România 

a președintelui Republicii Arabe Egipt, 
președintele Uniunii Socialiste Arabe, 

Mohammed Anwar El Sadat
■ La invitația președintelui Re- 
■publicii Socialiste România, 
■secretar general al Partidu- 
■lui Comunist Român, Nicolae 
■Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
■Ceaușescu. președintele Repu- 
■blicii Arabe Egipt, președinte al 
■Uniunii Socialiste Arabe, Mo- 
■hammed Anwar El Sadat, și 
■doamna Gihane Sadat au făcut 
■o vizită oficială de prietenie in 
■Republica Socialistă România 
■între 27 și 30 iunie 1974.
I Președintele Egiptului s-a bu- 
■c.'irat pretutindeni de o primire 
■deosebit de călduroasă, care re-
■ flectă stima pe care i-o poartă 
■poporul român, relațiile tradi-
■ ționale de prietenie și sentimen- 
Btele de prețuire, reciprocă exis- 
■tente intre cele două țări și po- 
I poare.
■ Cei doi președinți au avut 
■convorbiri care s-au desfășurat 
■ntr-o atmosferă de cordialitate 
■prietenească și deplină înțele- 
■gere reciprocă. La convorbiri 
Iau participat :
■ — din partea română : Emil 
fcodnaraș. vicepreședinte al 
■Consiliului de Stat, Manea Mă- 
■iescu, prim-ministru al guver- 
■rului, George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, Ște- 
■fan Birlea, șeful Cabinetului 
Președintelui Republicii, Petru 
■Burlacu. ambasadorul Republicii 
■Socialiste România la Cairo, și 
■general-colonel Vasile Ionel, 
Htaunct al ministrului apărării 
^■itionale ;
■r— din partea egipteană : Is- 
pnail Fahmy, ministrul afaceri- 
llor externe, general de corp de
■ armată Ahmed Kamel El-Badri, 
I ministrul producției militare, 
lHassan Ahmed Kamel, director 
lai Cabinetului președintelui Re- 
Ipublicii, Osman Assal, ambasa
dorul Republicii Arabe Egipt la 
■Șucurești. general-maior Abdel 
■fz.tah Youssef, Kamal Zaki, 
[ambasador, director in Ministe- 
jr.ul Afacerilor Externe, și Omar 
■Sirry, ambasador în Ministerul 
(Afacerilor Externe.
I Cei doi președinți au discutat 
■pctualul stadiu al relațiilor bila- 
■erale, precum și perspectivele 
■or de viitor. în acest cadru, 
■u trecut în revistă procesul de 
■lezvoltare economică și socială 
■are are loc în România și 
■Igipt. Președinții au făcut un
■ arg schimb de vederi asupra
■ ituatiei din Orientul Mijlociu și 
■u discutat alte probleme inter
naționale de interes comun.
■ Președintele Nicolae Ceaușescu
■ dat o înaltă apreciere reali
zărilor obținute de Republica 
■ârabă Egipt în domeniul poli; 
Bic, economic, social, cultural și 
Științific. Președintele român 
■i-a manifestat știma față de 
întărirea poporului egiptean de 
■Lși elibera teritoriile ocupate 
■i a exprimat sprijinul poporu
lui român față de dorința po- 
Iporului egiptean pentru respec
tarea deplină a ■' inviolabilității 
Ljfv^ranității și integrității teri- 
■iria.le. El a apreciat, de ase- 
Kertea, hotărîrea președintelui 
Kîohammed Anwar El Sadat de 
I asigura drepturile naționale 
i jgitjme ale poporului pălești- 
■jean.
I Președintele Mohammed An- 
Avar El Sadat și-a exprimat 
■nalta apreciere față de reali
zările remarcabile ale României 
■n edificarea unei economii dez
voltate, bazată pe o industrie 
tvansată, o agricultură moder- 
tă. in înflorirea științei și cul- 
lurii, în creșterea prosperității 
poporului român. De asemenea, 
El a dat o înaltă apreciere po
liticii internaționale dinamice și 
principiale promovate de Re
publica Socialistă România, per- 
M|nal de președintele Nicolae 
Raușescu, politică dedicată 
Bonsecvent cauzei consolidării 
păcii și dezvoltării cooperării 
Entre țâri, pe baza principiilor 
tioi care trebuie să guverneze 
telațiile internaționale și să 
Servească țelul nobil al demo- 
Eratizării acestora.
I Cei doi președinți au constatat 
leu satisfacție că intre Republi
ka Socialistă România și Repu
blica Arabă Egipt s-au statorni- 
Icit relații de sinceră prietenie 
l.și strinsă colaborare. Aceeași 
[satisfacție a fost exprimată față 
lie legăturile tot atit de strinse 
Existente între Partidul Comu- 
iiist Român și .Uniunea Socia
listă Arabă.
l în dorința de a da expresie 
Aspirațiilor de justiție, pace, 
Eolaborare și înțelegere, nutrite 
Ide popoarele român și egiptean, 
Ide a dezvolta pe multiple pla
touri relațiile de prietenie între 
Eele două state, președintele 
[Nicolae Ceaușescu și președin
tele Mohammed Anwar El Sadat 
nu semnat o Declarație Solem- 
Lâ Comtină, îri care sînt pro- 
Liamate principiile pe care cele 
Eouâ țări sint hotărîte să le 
Eună la baza relațiilor recipro- 
Ee. ca și a relațiilor lor cu aite 
Etate.
| Cei doi șefi de stat și-au ex- 
L? rimat deplina satisfacție față 
L; dezvoltarea ascendentă a 
Schimburilor comerciale re- 
Eiproc-avântajoase. Ei au apre- 
L.at ca deosebit de fructuoase 
rezultatele recentelor negocieri 
pe la București între cei doi 
fniniștri ai comerțului exterior, 
încheiate cu semnarea Protoco
lului de schimburi comerciale 
pe anul 1974, și au convenit să 
fce Întreprindă măsuri de creș- 
ftere continuă a volumului 
[schimburilor economice, astfel 
Incit in anul 1980 să se ajungă, 
la circa 400—500 milioane dolari.

Exprimînd, în același . timp, 
deplina satisfacție față- de -re
zultatele fructuoase obținute 
pină in prezent in cooperarea 
economică și tehnică reciproc- 
avantajoasă, cei doi președinți 
au reafirmat dorința comună de 
a se acționa pentru extinderea 
și diversificarea acesteia și au 
Bubliniăt necesitatea dezvoltării 
cooperării'în producție și a apli
cării de noi forme de cooperare.

Cei doi președinți au semnat 
o Declarație prin care se dă 
expresie hotărîrii lor de a crea 
un comitet comun de coo
perare intre Republica Socialistă 
România și Republica Arabă 
Egipt.

Cei doi șefi de stat au subli
niat că extinderea relațiilor e- 
conomice între Republica Socia
listă România și Republica Ara

bă Egipt contribuie la dezvolta
rea economiei naționale a fiecă
rei țări, corespunde interesului 
poporului român și poporului 
egiptean, cauzei păcii și coope
rării internaționale.

Președinții României și Egip
tului și-au exprimat, de aseme
nea, satisfacția față de evolu
ția ascendentă a relațiilor de 
colaborare culturală și științi
fică, în interesul reciproc al 
celor două țări și popoare. A 
fost subliniată importanța ac
țiunilor întreprinse pe linia co
operării științifice în domeniile 
petrolului, petrochimiei, agricul
turii. construcțiilor, utilizării 
energiei nucleare în scopuri 
pașnice și s-a subliniat necesi
tatea de a se acționa pentru 
intensificarea și diversificarea 
acestor relații.

Ambii președinți au apreciat 
necesitatea intensificării schim
burilor culturale, pentru a face 
mai bine cunoscută cultura ro
mânească în Egipt, precum și 
civilizația veche egipteană și 
cultura modernă a Republicii. A- 
rabe Egipt în România.

în timpul vizitei, miniștrii de 
externe ai celor două țări au 
semnat un Acord de colaborare 
în domeniul turismului. Tot
odată. cele două părți vor avea 
în vedere ca in viitorul apropiat 
să se încheie o Convenție de a- 
sistență juridică in cauze civile 
și familiale, precum și Proto
coale privind cooperarea in do
meniile agriculturii și sănătății.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Mohammed An
war El Sadat au convenit să fie 
intensificate contactele și schim
burile de vizite între organiza
țiile politice și obștești, pentru 
a asigura o mai bună cunoaștere 
între cele două popoare. Ei au 
evidențiat, în acest sens, semni
ficația deosebită a înființării în 
cele două țări a asociațiilor de 
prietenie româno-egiptene.

în cadrul schimbului larg de 
vederi, cei doi președinți au e- 
vocat mutațiile pozitive pe plan 
mondial, schimbarea raportului 
de forțe în favoarea reducerii 
tensiunii, a promovării păcii și 
progresului, subliniind că dina
mica epocii contemporane de
monstrează consolidarea cres- 
cindă a voinței popoarelor de 
a-și dedica eforturile dezvoltării 
economice și sociale libere, fără 
presiuni sau imixtiuni din ex
terior.

Gei doi. președinți au subliniat, 
de asemenea, că în prezent 
există condiții favorabile pentru 
statornicirea unor relații inter
naționale noi, bazate pe deplina 
egalitate. în drepturi a tuturor 
statelor, respectul independenței 
și suveranității naționale, ne
amestecul în treburile interne, 
avantajul reciproc, abținerea de 
Ia folosirea forței sau a amenin
țării cu forța, inadmisibilitatea 
acaparării de teritorii prin for
ță sau pe orice alte căi, regle
mentarea pe cale pașnică a di
ferendelor, pe garantarea drep
tului sacru al fiecărui popor de 
a fi stăpîn pe destinele sale, 
a dreptului fiecărei națiuni de 
a participa la rezolvarea pro
blemelor internaționale de in
teres comun. Cei doi președinți 
au subliniat rolul și contribuția 
țărilor mici și mijlocii la in
staurarea unui climat de pace, 
securitate și colaborare între 
toate națiunile și s-au pronun
țat în continuare împotriva pla
nurilor și politicii imperialiste, 
colonialiste și neocolonialiste de 
dominație.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Mohammed An
war El Sadat au reafirmat soli
daritatea lor fermă și mili
tantă cu lupta popoarelor arabe 
pentru consolidarea independen
ței naționale, pentru dezvolta
rea economică și progres social, 
subliniind contribuția deosebită 
pe care acestea o aduc cauzei 
păcii și cooperării internațio
nale.

Cei doi președinți au, exami
nat problema Orientului Mijlo
ciu și și-au exprimat profunda 
lor ingrijorare în legătură cu 
continuarea situației grave care 
persistă in regiune. Ei au subli
niat că menținerea sub ocupa
ție militară a teritoriilor arabe 
luate de Israel în 1967, prin uti
lizarea forței, generează o per
manentă situație de încordare 
și de pericol de reluare a osti
lităților militare. Prelungirea 
acestei încordări este de natură 
să aducă prejudicii eforturilor 
de pace care au loc în prezent.

Cei doi președinți și-au expri
mat convingerea că o pace justă 
și durabilă în Orientul Mijlociu, 
bazată pe rezoluția Consiliului 
de Securitate nr. 242, necesită 
retragerea completă a forțelor 
armate israeliene din toate te
ritoriile arabe ocupate, asigu
rarea deplină și neintîrziată a 
drepturilor naționale legitime 
ale poporului palestinian, pre
cum și garantarea dreptului la 
existentă pentru toate statele 
din . zonă, în interiorul frontie
relor lor recunoscute pe plan 
internațional.

Cei doi președinți au scos în 
relief faptul că evenimentele 
care.au avut loc după luna oc
tombrie 1973 au creat condiții 
noi. favorabile, în direcția rea
lizării unei păci drepte și dura
bile în Orientul Mijlociu. Ei au 
subliniat că realizarea acorduri
lor militare de dezangajare', atit 
în Sinai, cit și pe înălțimile Go
lan, reprezintă un prim pas 
semnificativ in această direcție.

în același timp, cei doi pre
ședinți au exprimat o mare în
grijorare față de atacurile mili
tare repetate lansate recent de 
către forțele armate israeliene 
împotriva populației civile din 
Liban, acțiuni care constituie o 
violare flagrantă a suveranită
ții acestui stat, precum și o pie
dică în calea eforturilor îndrep
tate spre stabilirea unei. păci 
drepte și durabile în Orientul 
Mijlociu.

Cei doi șefi de stat au subli
niat importanța Conferinței de 
pace de la Geneva, organizată 
sub auspiciile O.N.U. Ei au fost 
de acord că și alte țări iubitoare 
de pace pot, de asemenea, să-și 
aducă o contribuție constructivă 
în procesul găsirii de soluții 
pentru garantarea unei păci 
juste și durabile în Orientul

Mijlociu. Cel doi șefi de stat 
au fost pe deplin de acord că o 
pace dreaptă și durabilă în O- 
rientul Mijlociu nu poate fi 
realizată fără a se ajunge la o 
soluție echitabilă în problema 
palestiniană. De aceea, ei au 
subliniat necesitatea participării 
depline și independente a repre
zentanților poporului palestinian 
la lucrările Conferinței de la 
Geneva, considerînd că trebuie 
depuse toate eforturile pentru a 
crea condițiile necesare ca aceș
tia să poată participa la Confe
rință. Ei au fost de acord că Or
ganizația de Eliberare a Palesti
nei este singurul reprezentant 
legitim al poporului palestinian.
Președintele Nicolae Ceaușescu 

a adus elogii eforturilor susți
nute depuse personal de pre
ședintele Mohammed Anwar El 
Sadat pentru trecerea la regle
mentarea pașnică și dreaptă a 
conflictului.
Președintele Mohammed Anwar 

El Sadat a adus elogii activității 
susținute a președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru reglementarea 
politică, justă și durabilă a «i- 
tuației din Orientul Mijlociu.

Cei doi președinți și-au expri
mat hotărirea lor de a acționa 
și în continuare cu perseverență 
pentru a se ajunge la soluții e- 
chitabile, care să conducă la 
instaurarea unei păci juste și 
durabile în Orientul Mijlociu, în 
interesul țărilor și popoarelor 
din regiune, al tuturor țărilor și 
popoarelor. Ei au hotărît să 
.mențină contacte permanente 
in acest domeftiu. să procedeze 
la consultări bilaterale ori de 
cite ori este nevoie.
Președintele Nicolae Ceaușescu 

și președintele Mohammed An
war El Sadat au scos in evidență 
contribuția importantă a state
lor africane la cauza păcii, li
bertății și cooperării intre na
țiuni. Cei doi președinți au 
apreciat rolul Organizației Uni
tății Africane în apărarea cau
zei păcii și în eliminarea agre
siunii, rasismului și colonialis
mului.

Cei doi șefi de stat au subli
niat hotărîrea fermă a țărilor 
și popoarelor lor de a acorda, 
în continuare, întregul lor spri
jin politic, diplomatic, moral ți 
material mișcărilor de elibera
re națională din Angola și 
Mozambic, în lupta lor dreaptă 
pentru recîștigarea libertății și 
independenței naționale. Cei doi 
președinți au salutat cu pro
fundă satisfacție victoriile 
Partidului African al Indepen
denței din Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde și pro
clamarea, ca stat independent, 
a Guineei-Bissau. Președintele 
român și președintele egiptean 
și-au exprimat speranța că re
centele schimbări din Portuga
lia vor accelera victoria finală 
a mișcărilor de eliberare națio
nală și vor lichida ultimele ră
mășițe ale colonialismului pe 
pămintul african.

Cei doi președinți au reafir
mat poziția țărilor lor de con
damnare fermă a politicii de 
discriminare rasială și apart
heid dusă de regimurile rasiste 
in Africa de Sud, Zimbabwe și 
Namibia, exprimînd hotărîrea 
țărilor lor de a continua să 
sprijine în mod ferm Declara
ția Organizației Națiunilor 
Unite cu privire la acordarea 
independenței tuturor țărilor și 
popoarelor care mai sînt sub 
jugul colonial.

Cei doi președinți au efectuat 
un larg schimb de păreri în le
gătură cu situația actuală din 
Europa și au recunoscut impor
tanța Conferinței general-euro- 
pene pentru securitate și coope
rare, care trebuie să conducă 
la stabilirea unei colaborări 
egale între toate națiunile con
tinentului și să garanteze fiecă
rei națiuni europene dreptul la 
dezvoltare liberă. Ei au fost de 
acord că securitatea europeană 
prezintă un interes deosebit nu 
numai pentru țările acestui 
continent, ci și pentru alte 
zone. Realizarea acestui dezide
rat va exercita o puternică in
fluență asupra dezvoltării în
tregii vieți internaționale con
temporane. Ei au scos în evi
dență legătura existentă intre 
realizarea securității in Europa 
și în zona Mării Mediterane, 
subliniind necesitatea acceleră
rii eforturilor pentru realizarea 
securității în Mediterana, pen
tru ca aceasta să devină o 
mare a păcii și un factor de 
stabilitate politică internaționa
lă. în aceeași ordine de idei, ei 
au reliefat importanța deose
bită a transformării Balcanilor 
intr-o zonă a păcii și bunei în
țelegeri.

în legătură cu situația exis
tentă în Asia de sud-est, cei 
doi președinți au salutat cu sa
tisfacție realizarea Acordului 
de la Paris de incetare a focu
lui și restabilire a păcii în 
Vietnam, pronunțindu-se pentru 
respectarea strictă a acestui a- 
cord, pentru ca poporul sud- 
vietnamez să-și poată consacra 
eforturile și energiile în direcția 
dezvoltării economice și sociale 
a patriei sale libere. Ei au re
afirmat sprijinul lor susținut a- 
cordat Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud, singurul repre
zentant legitim al poporului din 
această țară. De asemenea, cei 
doi președinți au reafirmat spri
jinul lor deplin acordat Fron
tului Unit Național din Cam- 
bodgia și Guvernului Regal de 
Uniune Națională al Cambod 
giei, in lupta lor dreaptă pen
tru o patrie liberă și indepen
dentă. Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Mo
hammed Anwar El Sadat și-au 
exprimat speranța că o pace 
trainică va fi stabilită în aceas
tă regiune a lumii, care să per
mită popoarelor vietnamez, lao
țian și cambodgian să-și hotă
rască liber calea dezvoltării po
litice, economice și sociaje, po
trivit năzuințelor lor legitime, 
fără nici un fel de amestec din 
exterior.

Cei ddi șefi de stat au apre
ciat că pentru asigurarea unei 
păci trainice în lume este im
perios necesară încetarea cursei 
înarmărilor, lichidarea bazelor 
militare de pe teritoriile altor 
state, înfăptuirea dezarmării,

avîndu-se în vedere în primul 
rînd dezarmarea nucleară, sub 
un control internațional eficace, 
în acest sens, ei au apreciat că 
este necesar să fie intensificate 
negocierile pentru dezarmare, 
cu participarea tuturor statelor 
interesate, pentru a se ajunge 
la încheierea unor acorduri in
ternaționale cit mai eficiente. 
Avînd în vedere resursele ma
teriale și umane angajate in 
cursa înarmărilor, cei doi șefi 
de stat au subliniat, totodată, 
avantajele pe care le-ar repre
zenta pentru îiitreaga omenire 
dirijarea in scopuri pașnice, în
deosebi în folosul țărilor in curs 
de dezvoltare, a resurselor folo
site astăzi in cursa înarmărilor.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Mohammed 
Anwar El Sadat au afirmat că 
diminuarea și, in ultimă instan
ță, lichidarea decalajului dintre 
țările dezvoltate și țările in 
curs de dezvoltare reprezintă un 
factor de extremă importanță 
pentru cauza păcii, progresului, 
justiției și colaborării interna
ționale. Cei doi președinți con
sideră că, în virtutea dreptului 
inalienabil al țărilor și popoare
lor asupra resurselor lor natu
rale, a dreptului lor de a le 
utiliza potrivit propriilor intere
se naționale, in baza dreptului 
legitim al țărilor in curs de 
dezvoltare de a avea acces la 
cuceririle științei și tehnologiei 
moderne, problemele energiei, 
ale materiilor prime și ale dez
voltării trebuie să-și găsească 
soluții noi, juste.

Ei- au subliniat că depășirea 
situației actuale necesită efor
turi susținute din partea fiecă
rui stat, pentru valorificarea 
deplină a resurselor lor natu
rale și umane, pentru eliminarea 
practicilor discriminatorii și ba
rierelor artificiale în relațiile 
economice dintre state, pentru 
stabilirea unor raporturi echita
bile intre prețurile materiilor 
prime și ale produselor manu
facturate, precum și pentru 
creșterea eficacității acțiunilor 
O.N.U. de sprijinire a statelor 
în curs de dezvoltare. Toate a- 
ceste acțiuni vor trebui să ducă 
la instaurarea unei noi ordini 
economice in lume, bazată pe 
echitate și justiție internațională.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Mohammed An
war El Sadat au subliniat im
portanța pe care țările lor o 
acordă rolului Organizației'Na
țiunilor Unite în rezolvarea pro
blemelor internaționale în inte
resul popoarelor, pentru apăra
rea principiilor dreptului inter
național și crearea unui climat 
de securitate deplină în lume. 
Ei au subliniat cu fermitate că 
ar fi în interesul profund al tu
turor popoarelor ca Organizația 
Națiunilor Unite, celelalte orga
nizații și organisme internațio
nale, să acționeze cu mai multă 
eficacitate pentru promovarea 
colaborării și înțelegerii între 
națiuni și au exprimat hotări
rea țărilor lor de a acționa, 
unindu-și eforturile cu cele ale 
altor state, în vederea întăririi 
rolului O.N.U.. potrivit prevede
rilor rezoluției 2 925, adoptată 
la a XXVII-a sesiune a Adu
nării generale a acestei organi
zații.

Cei doi șefi de stat au apre
ciat că vizita, oficială de prie
tenie în Republica Socialistă 
România a președintelui Repu
blicii Arabe Egipt, convorbirile 
care au avut loc cu acest prilej, 
continuarea dialogului început 
cu ocazia vizitei din 1972 a pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România in Republica Arabă 
Egipt constituie o contribuție 
deosebit de importantă la dez
voltarea pe multiple planuri a 
relațiilor de prietenie dintre 
cele două țări și popoare, ser
vește într-o importantă măsură 
cauzei păcii și înțelegerii între 
toate națiunile. Scoțînd în evi
dență utilitatea contactelor. în
tâlnirilor și consultărilor dintre 
conducătorii celor două state, ei 
au hotărît să promoveze în con
tinuare schimbul de vizite la 
toate nivelurile, în scopul unei 
mai bune cunoașteri reciproce, 
a întăririi și diversificării cola
borării dintre țările și popoarele 
lor.

în timpul convorbirilor, se
cretarul general al Partidu
lui Comunist Român, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Uniu
nii Socialiste Arabe, Mohammed 
Anwar El Sadat, și-au exprimat 
satisfacția pentru întărirea și 
diversificarea raporturilor dintre 
Partidul Comunist Român și 
Uniunea Socialistă Arabă, dind 
o apreciere pozitivă progra
mului de cooperare con
venit recent între ele. Ei au 
căzut de acord să intensifice re
lațiile între Partidul Comunist 
Român și Uniunea Socialistă A- 
rabă, în vederea consolidări; și 
extinderii legăturilor tradițio
nale prietenești dintre cele două 
popoare, în folosul luptei co
mune împotriva imperialismu
lui, colonialismului și neocolo- 
nialismului, pentru pace și coo
perare. Ei au hotărit, de aseme
nea, să intensifice schimburile 
de informații și delegații între 
diferitele organizații de masă și 
obștești : sindicate, organizații 
de femei și de tineret, organisme 
cu caracter profesional etc.

Președintele Republicii Arabe 
Egipt, Mohammed Anwar El 
Sadat, a adresat cele mai vii 
mulțumiri președintelui Repu
blicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu. poporului și 
guvernului român pentru pri
mirea călduroasă și ospitalitatea 
deosebită care i-au fost acor
date lui, doamnei Gihane Sadat, 
precum și înaltelor personali
tăți egiptene care i-au însoțit 
în timpul vizitei în Republica 
Socialistă România.

Președintele Republicii Arabe 
Egipt, Mohammed Anwar El 
Sadat, și doamna Gihane Sadat 
au invitat pe președintele Repu
blicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu să facă o vizită 
oficială de prietenie în Repu
blica Arabă Egipt. Invitația a 
fost acceptată eu plăcere, data 
vizitei urmind a fi stabilită pe 
cale diplomatică.
București, 30 iunie 1974

„Scînteia 
tineretului**
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Rezultate pozitive în
toate direcțiile

PRESA EGIPTEANĂ DESPRE SEMNIFICAȚIA 
DEOSEBITĂ A VIZITEI PREȘEDINTELUI ANWAR EL 

SADAT IN' ROMÂNIA

CAIRO 30 — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae N. Lupu, 
transmite : Ca și in zilele pre
cedente, vizita președintelui 
Anwar El Sadat in România o- 
cupă principalul loc in coloa
nele presei egiptene. Dind glas 
sentimentelor de satisfacție ale 
opiniei publice pentru evoluția 
mereu ascendentă a relațiilor 
dintre Republica Arabă Egipt 
și țara noastră, ziarele infor
mează pe spații largi despre 
desfășurarea convorbirilor din
tre președinții Nicolae Ceaușescu 
și Anwar El Sadat, subliniind 
contribuția lor deosebită la în
tărirea colaborării româno-egip
tene. Ele prezintă coresponden
țele sub titluri semnificative — 
„Completă identitate de vederi" 
(„Le Progres Egyptien"), „Im
portante rezultate ale convorbi
rilor lui Sadat in România" („Al 
Akhbar"). Trimișii speciali ai 
ziarelor „Al Ahram", „Al Gum- 
hurta" și „Al Akhbar" au trans
mis o declarație a ministrului 
de externe egiptean Ismail Fah
my, in care se arată că vizite 
a avut rezultate pozitive in toa
te domeniile.

..Rezultatele acestei vizite 
președintelui Sadat in România 
și întrevederile sale cu președin
tele Ceaușescu. sint pozitive în 
toate direcțiile" — scrie, la rin- 
dul său. publicația „Le Progres 
Egyptien". Ziarul reliefează că 
dorința de a stringe relațiile e- 
gipteano-române a fost eviden
tă in toate etapele convorbirilor 
și ale primirii entuziaste și căl
duroase pe care poporul român 
a rezervat-o președintelui Sa
dat. de la sosirea șa la Bucu
rești. Aceleași idei evidențiază 
și ziarul „Egyptian Gazette".

R. S. F. Iugoslavia. - Imagine din orașul Zagreb, unul din ce!» 
mai mari centre economice ale țârii.

Situația din Etiopia

PE SCURT
• PRIMUL ministru japonez 

Kakuei Tanaka urmează să 
efectueze o vizită oficială in 
Mexic, între 12 și 15 septem
brie a.c., la invitația președin
telui acestei țări, Luis Echever
ria, s-a anunțat oficial la Ciu
dad de Mexico. Convorbirile 
dintre șeful statului mexican și 
premierul japonez vor avea ca 
obiectiv principal extinderea și 
diversificarea relațiilor dintre 
cele două țări.

Kakuei Tanaka va vizita, de 
asemenea, Brazilia, începind de 
la 16 septembrie a.c.

Guvernul emiratului Abu 
Dhabi va începe, săptămina 
viitoare, convorbiri pentru 
revizuirea acordului încheiat 
cu companiile petroliere care 
operează pe teritoriul țării, a 
anunțat primul ministru 
Mana Al Oteiba.

Ca și alți producători de 
petrol din Golful Persic, Abu 
Dhabi a semnat, cu 18 luni 
in urmă, un acord de parti
cipare, prin care ii revine o 
cotă inițială de 25 Ia sută din 
acțiunile companiilor de pe 
teritoriul său — cotă ce ur
mează să ajungă treptat, 
pină in 1980, la 51 la sută. 
De atunci insă, Kuweitul și 
Qatarul au incheiat acor
duri revizuite, prin care le 
revin 60 la sută din acțiunile 
companiilor ce operează pe 
teritoriul lor. iar Arabia Sau- 
dită a anunțat că va prelua 
aceeași parte din acțiunile 
companiei „Aramco".

Armata a preluat controlul asupra unor obiective 

din Addis Abeba
Guvernul etiopian a creat o 

comisie ministerială, formată din 
patru membri, pentru a discuta 
cu reprezentanții armatei și ai 
forțelor polițienești asupra ulti
melor elemente intervenite in 
situația internă — se anunță in
tr-un comunicat oficial publicat 
la Addis Abeba, la încheierea 
reuniunii extraordinare a Consi
liului de Miniștri. Cabinetul mi-

• MINISTRUL belgian de ex
terne, Renaat van Elslande,' va 
întreprinde o vizită oficială la 
londra, la 18 iulie, au anunțat 
surse oficiale britanice.

în cursul acestei vizite, mi
nistrul belgian va conferi 
omologul său britanic, 
Callaghan, precum și 
membri ai guvernului 
Londra.

Zborul comun „Soiuz" și „Apollo"

cu
James 

cu alți 
de la

• Carta relațiilor 
economice

După trei săptămîni de dez
bateri, la Ciudat de Mexico s-au 
incheiat lucrările reuniunii con
vocate în vederea elaborării 
proiectului unei „Carte a drep
turilor și obligațiilor economice 
ale statelor", propusă de pre
ședintele Mexicului, Luis Eche
verria, cu prilejul Conferinței ----------- ....... deUNCTAD de la Santiago 
Chile din 1972.

Delegații la reuniune au 
tărit ca mai multe prevederi 
proiect privind activitatea com
paniilor multinaționale, națio
nalizarea firmelor străine și e- 
xercitarea suveranității perma
nente asupra resurselor natura
le să fie examinate direct de 
Adunarea Generală a O.N.U. la 
sesiunea din septembrie, cînd 
acest document urmează să fie 
supus aprobării Națiunilor U- 
nite.

ho- 
din

• LA MOSCOVA a avut 
loc semnarea înțelegerii pri
vind colaborarea dintre uni
unile compozitorilor din Re
publica Socialistă România 
și Uniunea Sovietică pe anii 
1974—1975.

Din partea română înțele
gerea a fost semnată de Ion 
Dumitrescu, președintele U- 
niunii compozitorilor din 
România, iar din partea so
vietică de T. N. Hrenni- 
kov, prim-secretar al U- 
niunii compozitorilor din 
U.R.S.S.

• Șoseaua unității 
africane

• AFLATĂ in exploatare de 
la Alger și pină in localitatea 
Salah, panglica de beton și as
falt a șoselei ‘ 1__
avansează acum intens spre ex
trema sudică a Algeriei, ‘ " 
la Tamanrasset. . 1___
întinde pe circa 1100 km:, exe
cutarea lucrărilor avansind zil
nic în medie cu 750 metri li
neari de șosea.

Menit să ofere o cale sigură 
de acces prin deșert, de la coas
ta mediteraneană pină în 
Mauritania, transsaharianul, de
numit și „Șoseaua unității afri
cane", va insuma in final 3170 
km., din care 1 900 pe teritoriul 
Algeriei. 670 km în Mali și 600 
km in Niger. Avindu-se in ve
dere marea importanță econo
mică și socială a acestui întins 
ax rutier interafrican, se preco
nizează chiar de pe acum ca el 
să ajungă in viitor pină în 
Guineea și Nigeria, fâeindu-se 
astfel o legătură completă intre 
Africa de nord și cea occiden
tală.

transsahariene
pînă

Șantierul se

• Londra: liberalii 
resping ideea unei 
coaliții

» COMITETUL Executiv Na
țional al Partidului Liberal din 
Marea Britanie a respins, în
tr-o rezoluție, ideea unei coali
ții separate cu unul din cele 
două partide tradiționale — 
conservator sau 
luția precizează 
vor prezenta la 
geri generale ca 
pendent.

Rezoluția Comitetului Execu
tiv Național critică grupul par
lamentar liberal pentru a fi 
hotărit unilateral asupra strate
giei electorale a partidului, pro
nunțindu-se, marțea trecută, în 
favoarea formării unui guvern 
de coaliție.

laburist. Rezo- 
că liberalii se 
viitoarele ale- 

un partid inde-

nisterial s-a întrunit de urgen
ță, după ce forțele armate au 
preluat controlul asupra postu
rilor de radio și asupra altor 
puncte cheie din capitală și din 
împrejurimile acesteia.

Pe de altă parte, postul de 
radio etiopian a făcut cunoscută 
decretarea de restricții de circu
lație între orele 23,00 și 6,00 di
mineața, începind de simbătă 
seara.

Mișcare grevista 
în Italia

Zborul comun al 
navelor cosmice „So
iuz" și „Apollo“, pre
văzut să aibă loc la 
15 iulie 1975, va avea, 
în opinia specialiști
lor sovietici și ameri
cani, o însemnătate 
deosebită în cerceta
rea și cucerirea spa
țiului cosmic — a de
clarat, într-un inter
viu acordat ziarului 
,Trud“, cosmonautul 

Alexei Eli- 
conducătorul

»>
sovietic 
seev, 
zborului din • partea 
U.R.S.S. în prezent, 
in U.R.S.S. și S.U.A. 
a fost terminată cer
cetarea teoretică a

navelor „Soiuz" 
„Apollo", iar 
cursul lunii iulie 
sfîrșit antrenamente
le comune ale celor 
două echipaje, fapt 
care va marca înche
ierea unei etape în 
pregătirea zborului 
comun sovieto-ameri- 
can prevăzut în ca
drul programului 
„Soiuz-Apollo" — a 
precizat Alexei Eli
seev. în cursul aces
tui an vor fi defini
tivate pregătirile în 
direcția însușirii de 
către personal a sis
temelor de conducere 
a navelor „Soiuz" ți

?i 
în 

iau

„Apollo", urmind ca 
anul viitor să se des
fășoare antrenamen
te comune la care 
vor participa echipa
jele sovietic și ame
rican.

Instrucțiunile în ca
binele de comandă 
ale navelor vor fi in- 
scrise în limbile rusă 
și engleză. Cele două 
părți au convenit ca, 
în timpul zborului, 
echipajul sovietic să 
folosească limba en
gleză în comunicări
le sale cu echipajul 
navei „Apollo", iar 
cel american, să utili
zeze limba rusă.

Federația principalelor < n» 
trale sindicale italien -• 
C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.I — 
a hotărît organizarea, în pri
ma jumătate a lunii iulie* 
a unor greve regionale de 
4 ore.

Potrivit unei moțiuni adoptat» 
de comitetul său director, fede
rația intenționează să-și mani
feste as-tfel insatisfacția față 
de programul guvernamental 
de asanare economică și finan
ciară, aprobat vineri de 
deputaților, considerînd 
șurile preconizate sint 
tură pur conjuncturală, 
vate pentru actuala recesiune' 
Federația reafirmă validitatea 
platformei de revendicări pe 
care a prezentat-o în urmă cu 
două săptămîni, după demisia 
guvernului, demisie ce nu a fost 
aprobată de șeful statului.

Camera 
că mă- 
„de na- 
inadec-

Preocupări 
canadiene

La 1 iulie 1867. provinciile 
Ontario, Quebec, New Bruns
wick și Noua Scoție se reuneau 
în cadrul unui singur stat — 
Confederația canadiană — care 
dobindea statutul de dominion. 
De atunci, această dată memo
rabilă este sărbătorită în fiecare 
an ca zi națională a poporului 
canadian.

Ulterior, confederației i s-au 
alăturat alte șase 
(Terra Nova — ultima 
Canada devenind astfel 
doilea stat al lumii din

provincii 
în 1949), 
cel de al 
punct de

vedere al mărimii teritoriului 
(aproape 10 milioane km.p.). A- 
cest vast teritoriu este însă re
lativ slab populat — 21 milioane 
de locuitori.
• Odinioară o țară cu o eco

nomie preponderent agrară, Ca
nada se numără în prezent prin
tre țările industriale dezvoltate 
ale lumii, rcalizind in 1973 un 
produs național brut de peste 118 
miliarde dolari. Industria cu
noaște in continuare un ritm 
susținut de dezvoltare, apreciin- 
du-se că în 1980 în agricultură 
va lucra numai aproximativ 
cinci la sută din totalul popu
lației ocupate. Una din explica
țiile acestei dezvoltări se află in 
importantele resurse naturale de 
care dispune statul canadian : 
80 la sută din producția de nichel 
a țărilor capitaliste, locuri de 
frunte în producția mondială de 
platină, uraniu, azbest, zinc și

cobalt, zăcăminte importante de 
petrol și șisturi bituminoase, 
mari resurse hidroenergetice, în 
bună parte deja valorificate, și 
imense rezerve forestiere. In 
prezent economia canadiană este 
confruntată cu multiple proble
me printre care consecinței 
fenomenelor inflaționiste nr 
cesitatea ingrădirii infl »' 
capitalului străin.
• In politica externă, o*'»*» 

a adoptat în ultimii ani o*' ° 
tare spre poziții realiste df 
voltare a relațiilor cu toate sta
tele lumii.

Relațiile romăno-canadiene cu
nosc o evoluție favorabilă, ca
racterizată prin creșterea conti
nuă a schimburilor comerciale și 
încheierea a numeroase acorduri 
și înțelegeri, prin contactele și 
vizitele reciproce Ia diverse ni
veluri.

BAZIL ȘTEFAN

Burundi 
eforturi
pentru 

dezvoltare
laSe împlinesc 12 ani de 

proclamarea independenței sta
tului Burundi, la 1 iulie 1962 — 
moment de semnificație majoră 
in viața acestui popor african.

• Situat in inima Africii ecua
toriale intre Republica Zair, 
Ruanda și Tanzania, nu departe 
de izvoarele Nilului, pe mar
ginea lacului Tanganica, Bu
rundi este una dintre cele mai

mici țări din Africa, avind o 
suprafață de 27 809 kmp și o 
populație de patru milioane lo
cuitori. Capitala țării este ora
șul Bujumbura. Burundi dispune 
de o climă plăcută, 
subsol bogat.

• Agricultura,
sector al economiei _______
a beneficiat in ultimii ani de 
uncie măsuri menite să lichi
deze sistemul de monocultură a 
cafelei, produs ce reprezintă 80 
Ia sută din totalul exporturilor. 
Terenurile fertile, situate la 
peste 2 000 m, au condiții fa
vorabile pentru cultivarea cea
iului ; se prevede ca pină în 
anul 1985 să se planteze 12 500 
de tufe de ceai. Se mai cultivă 
cacao, bumbac, arahide și ma
nioc.

• Subsolul acestui stat afri
can conține însemnate zăcăminte 
de minereuri rare ca staniu. 
wolfram, columbit, aur. In ve
derea dezvoltării unei industrii 
extractive, au început prospec
țiuni geologice in unele zone ale 
țării. Se are în vedere, pentru

sol fertil și

principalul 
burundeze,

asigurarea energiei necesare 
punerii in funcțiune a obiective
lor industriale prevăzute in ac
tualul plan de dezvoltare (1973— 
1977), construirea unor hidro
centrale.
• Printre transformările pe

trecute în Burundi se numără 
și cele în domeniul educației. 
Începind din 1967, invățămintul 
elementar și mediu a devenit 
gratuit. In cursul anului tre
cut statul a alocat 23 la sută din 
bugetul țării pentru dezvolta
rea invățămintului. In ultimii 
ani au fost înființate o univer
sitate de stat și un institut pe
dagogic la Bujumbura și un in
stitut agronomic la Gitega.

• Politica externă a Republi
cii Burundi iși găsește expresia 
în promovarea unor relații de 
cooperare cu statele Africii, cu 
celelalte state ale lumii. între 
Republica Socialistă Remania și 
Republica Burundi s-au stabilit 
relații de colaborare și prietenie 
care se dezvoltă continuu.

R. ȚEPEȘ

Ruanda
„tara celor
1000 de

Poporul ruandez sărbătorește 
la 1 iulie împlinirea a 12 ani de 
la proclamarea independenței 
țării sale. Ruanda și-a ciștigat 
independența in același timp cu 
Burundi, deoarece ambele con-

stituiau fostul teritoriu aflat sub 
tutela Belgiei Ruanda-Burundi.
• Ruanda, denumită adesea 

„tara celor 1 000 dc coline", este 
așezată în centrul continentului 
african. între Republica Zair, 
Uganda, Tanzania și Burundi, 
imediat sub ecuator (paralela 
2°), dar clima este foarte plăcută 
deoarece țara se află la o altitu
dine medie de 1 800 m. Pe o su
prafață de 27 120 km.p.. Ruanda 
are o populație de patru milioa
ne locuitori, ceea ce înseamnă 
una dintre cele mai ridicate den
sități de pe continent. Nu în
treg teritoriul țării este locuit, 
existînd numeroase zone nepriel
nice, cum ar fi regiunea marilor 
lacuri, a mlaștinilor, a munților 
și, îndeosebi, a lacului Kiwu. Ca
pitala este orașul Kigali, situat 
in centrul țării. Populația este 
alcătuită din trei grupuri etnice : 
hutu (85 la sută), tutsi (14 la 
sută), batwa (1 la sută).

• Economia Ruandei este 
agrară, cullivîndu-se porumb, 
arabide, ceai, cafea, sorg. Locui
torii se ocupă și cu creșterea vi
telor (440 000 bovine și 1 300 000 
ovine și caprine). Ruanda pro
duce anual 1 700 tone de ceai 
verde. In ultimii ani, avindu-se 
în vedere existența unor bogate 
zăcăminte de staniu și wolfram, 
au fost instalate aparataje de 
extracție a acestora Ia Ruben- 
geri. In localitatea Butare a fost 
înființată prima universitate din 
Ruanda.
• Pe pian extern Ruanda pro

movează o politică de pace și 
colaborare cu toate statele. Re
lațiile dintre România și Ruanda 
evoluează pozitiv — expresie a 
dorinței comune de a dezvolta 
legături de colaborare reciproc 
avantajoase.

R. AVRAM
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