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Așa cum este cunoscut, între 30 iulie și 1 august a.c., la Helsinki va avea loc faza a treia, 
la nivelul cel mai înalt, a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, 
într-un cadru solemn, înalții reprezentanți ai statelor participante vor semna

ACTUL FINAL
al Conferinței pentru securitate 

și cooperare în Europa
Publicăm, în paginile III—VII, textul documentului, așa cum a fost perfectat în decursul fazei a doua a 

conferinței, desfășurată la Geneva

încheierea convorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, și Biilent Ecevit, președintele 
Partidului Republican al Poporului din Turcia

Luni la amiază, s-au încheiat convorbirile dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, și Biilent Ecevit, președintele Partidului Republican al Poporului din Turcia.La convorbiri au participat tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Ilie Verdeț, Emil Bobu. Cornel Burtică, Dumitru Popescu, Iosif Uglar, Vasile Vilcu. Ștefan Andrei, Vasile Șandru, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.împreună cu oaspetele s-au aflat doamna Rahșan Ecevit, precum și membrii delegației — Haltik Ulman, membru al Comitetului director al Partidului Republican al Poporului, consilier de politică externă, Eroi Qevik- pe, membru al Comitetului director al Partidului Republican al Poporului, deputat, fost ministru al lucrărilor publice, specialist în probleme de planificare. Orhan Kologlu. șeful Departamentului relații externe al P.R.P.Adresindu-se președintelui Partidului Republican al Poporului. tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a exprimat satisfacția pentru convorbirile avute și convingerea că vizita a oferit delegației prilejul de a cunoaște realizările poporului român, posibilitățile de promovare a colaborării dintre România și Turcia.La rindul său, Biilent Ecevit
a adresat in numele său. al soției și al delegației, profunde mulțumiri, personal secretarului general al Partidului Comunist Român, cit și membrilor partidului. Comitetului Central, pentru primirea călduroasă, pentru faptul că pretutindeni au fost întîmpinați cu o foarte mare prietenie. Președintele Partidului Republican al Poporului și-a manifestat convingerea că vizita delegației va duce la dezvoltarea mai largă a colaborării, îndeosebi a celei economice. între România și Turcia.A fost exprimată hotărîrea Partidului Comunist Român și Partidului Republican al Poporului din Turcia de a acționa pentru dezvoltarea relațiilor e- conomice, tehnico-științifice și culturale româno-turce. S-a exprimat convingerea că promovarea acestor raporturi sînt în interesul întăririi prieteniei și conlucrării dintre cele două popoare. al cauzei păcii, cooperării și înțelegerii în Balcani, în Europa și în lume.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă de înțelegere reciprocă, de cordialitate și caldă prietenie.

Dejun oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena CeaușescuTovarășul Nicola*  Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, și tovarășa Elena Ceaușescu au oferit, în ziua de 28 iulie, în stațiunea Neptun, un dejun în onoarea președintelui Partidului Republican al Poporului din Turcia,

Toastul tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

Toastul domnului
BULENT ECEVITDomnule președinte al Partidului Republican al Poporului,Doamnă și domnilor,Tovarăși,Aș dori să exprim satisfacția mea. a conducerii partidului nostru pentru această primă vizită a dumneavoastră, a delegației partidului dumneavoastră, în România, pe care o faceți la invitația ce v-am adresat-o și ați acceptat-o.

Biilent Ecevit, și a soției sale, Rahșan Ecevit.Au participat tovarășii Ilie Verdeț, Emil Bobu, Cornel Burtică, Dumitru Popescu, Iosif Uglar, Vasile Vilcu, Ștefan Andrei, Vasile Șandru, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.

România, Partidul Comunist Român promovează larg relațiile cu alte partide politice, inclusiv cu cele care au altă concepție, dar care sînt animate de dorința de a colabora, de a contribui la întărirea prieteniei dintre popoarele respective, la cauza păcii și dezvoltării democratice. Noi pornim de Ia faptul că într-o țară sau alta partidele au un rol important in dezvoltarea
(Continuare în pag. a Vil-a)

Au luat parte Haltik Ulman, membru al Comitetului Director al Partidului Republican al Poporului, consilier de politică externă, Eroi Qevikfe, membru al Comitetului Director al Partidului Republican al Poporului, deputat, fost ministru al lucrări

Stimate domnule președinte,Aș vrea, mai întîi, să vă mulțumesc foarte mult pentru invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român de a face o vizită în România prietenă.Știu că această vizită a mea la invitația dumneavoastră a coincis cu o perioadă de activitate bogată din partea dumneavoastră. Mulțumesc în mod deosebit stimatului domn președinte pentru faptul că a găsit posibilitatea să-mi acorde din timpul său pentru întrevederile și convorbirile pe care le-am avut. Colaboratorii săi, ca și reprezentanții organelor de partid din locurile pe care le-am vizitat, ne-au a- cordat, peste tot, o foarte mare atenție și prietenie. Pentru a- 
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• PLECAREA DELEGAȚIEI PARTIDULUI
REPUBLICAN AL POPORULUI DIN TURCIA

• SEMNAREA COMUNICATULUI COMUN

• PRIMIREA LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU A GRUPULUI DE
ZIARIȘTI TURCI

lor publice, specialist în probleme de planificare, Orhan Kologlu, șeful Departamentului relații externe al P.R.P.In timpul dejunului, care s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie, tovarășul Nicolae Ceaușescu și Biilent Ecevit au rostit toasturi.

ceastă prietenie și căldură ații de apropiată vreau să mulțumesc personal, cit și în numele soției mele și al colaboratorilor mei.In această scurtă vizită, noi am avut prilejul să constatăm progresele și succesele Însemnate pe care le-a înregistrat România pe drumul dezvoltării sale din toate punctele de vedere, îndeosebi în procesul industrializării. M-am bucurat foarte mult să constat că ați a- cordat o mare importanță șl satisfacerii necesităților de ordin spiritual. Am avut în această vizită prilejul să constatăm că poporul român este beneficiarul unei arte și culturi de valoare.România și Turcia sini două
(Continuare în pag. a Vil-a)

DECRET PREZIDENȚIAL
cu privire la încetarea stării de necesitate 

in județele limitrofe Dunării
Avînd în vedere măsurile care au fost luate, prin efortul colectiv al oamenilor muncii, al militarilor, al întregii populații apte de muncă din județele limitrofe Dunării, sub conducerea organizațiilor de partid, pentru prevenirea revărsării apelor pe întregul curs al fluviului, pentru limitarea efectelor inundațiilor, stringerea recoltei, apărarea localităților, a unităților socialiste și a culturilor agricole împotriva inundațiilor.

pentru asigurarea reluării activității normale în toate sectoarele,Președintele Republicii Socialiste România decretează:ARTICOL UNIC. — Starea de necesitate menținută în județele limitrofe Dunării, prin Decret Prezidențial nr. 151/1975, încetează pe data de 29 iulie 1975.
NICOLAE CEAUȘESCU,

Președintele Republicii Socialiste România

IN PAGINA a 8 aîn Editura Politică a apărut:
NICOLAE CEAUȘESCU

Cuvintare la Plenara comună a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român și Consiliului Suprem 

al Dezvoltării Economice și Sociale 
a României din 21-22 iulie 1975

Consumuri reduse, la nivelul 
exigențelor viitorului cincinal

TINERII ÎNTÎMPINĂ CONGRESUL AL X-LEA AL U.T.C.
SI CONFERINȚA A X-A A U.A.S.C.R.

' _____ a________ . "• ... 7 ,.

MATERIILE PRIME - SUPERIOR 
VALORIFICATE, CHIBZUIT GOSPODĂRITE

_La Combinatul de celuloză și hîrtie din Călărași se va realiza în acest an o reducere a cheltuielilor materiale aproape egală cu sarcina de diminuare a consumurilor specifice prevăzută pentru cincinalul următor. „în urma măsurilor minuțios elaborate și îndeplinite cu consecvență, de micșorare a consumurilor specifice, am reușit, în primele 6 luni, să reducem cheltuielile materiale cu 31,45 lei pe mia de lei producție marfă, adică cu 3,1 la sută, față de 3,6 la sută cit prevăd sarcinile pe economie, pentru cincinalul următor, ne spune Constantin Rotaru, contabilul șef al combinatului. Bineințeles că ne preocupăm în primul rind de reducerea consumului de celuloză, dar căutăm în același timp să cheltuim cit mai puțin pentru obținerea celulozei. Nu neglijăm nici unul din componentele „rețetei" de fabricație. Pînă acum am fabricat cantitatea de hîrtie planificată consumind cu 330 tone de celuloză mai puțin de-

Idealuri și confirmări
de MIRCEA HORIA SIMIONESCUȚara care n-are bătrini trebuie si și-i cumpere, spune o veche și înțeleaptă vorbă românească, înțelegind că fără experiența de viață a bătri- nilor nu poate fi concepută Înaintarea prin veac a țării nenumite. Desfăcind termenii dialecticii, s-ar putea adăuga că țara care n-are tineri trebuie să și-i formeze, pentru că nu poate fi imaginată o societate fără tinerețea a- vintată, dornică de nou, îndrăzneață și hotărită să-și a- tingă idealurile, pregătită să pună în valoare experiența moștenită și să fertilizeze cu noi valori solul și spațiul în care a crescut, s-a format și s-a împlinit.Această minunată dialectică a vfrstelor, ce asigură întregii vieți a societății noastre o înaintare plină de forță și dinamism poate fi descifrată în toate aspectele creației multilaterale a patriei. Ea ne-a apărut și mai pregnantă și mai bine articulată in ultimele săptămini, cind țara a solicitat pe toți cetățenii ei, în momente de încleștată încercare, să-i dăruie tot ce aveam mai prețios: experiența, avîntul și curajul, spiritul de sacrificiu.Am trăit cu toții momente 

cît prevedeau normele. Am economisit, de asemenea, 196 tone
Economiei cît mai mult cocs 

din cărbuni autohtoni
• Pînă la sfîrșitul anului - 40 000 tone cocs peste plan • La fie
care fonă de cocs - 1,63 kg de cărbune economisit • A început 
valorificarea cărbunilor de Vulcan • Un apel către minerii din 
Valea Jiului.Dorind să transpună în viață indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu date cu ocazia recentei vizite de lucru in județul Hunedoara, colectivul secției de cocsificare a Combinatului siderurgic Hunedoara își concentrează în prezent forțele asupra valorificării tuturor rezervelor disponibile de creștere și diversificare a producției, de reducere a consumurilor de materii prime, mai ales a celor provenite din import, aducîn- du-și astfel o. importantă con

însemnări

de mare Încordare, însoțite de sentimente complexe, în care se amestecau grija pentru bunurile noastre, pentru tot ce am clădit și-am întocmit pentru mărirea patriei, dar și mindria că, în caz de nevoie, știm să apărăm realizările noastre și ne pricepem să ștergem urmele dezlănțuirii oarbe a naturii ; am trăit deplorabilul tablou al ruinării, în citeva clipe, a multor înfăptuiri, dar și sentimentul sublim, contemporan, al măreției actului uman de înălțare a schelelor, de ridicare din nou a ceea ce ne aparține, sentimentul victoriei indiscutabile a omului a- supra haosului. Modul ferm, eficace in care țara a reacționat în amintitele împrejurări la chemarea secretarului general al Partidului Comunist Român, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, a vrut parcă să sublinieze trăsăturile tinerești perpetue ale societății noastre socialiste. Acolo unde este tinerețea, acolo este și victoria. încercarea la care ne-au supus revărsările apelor se soldează și de această dată cu o victorie categorică.îmi revin în minte mulțime de imagini ale eroismului :

• încheierea vizitei primului 
ministru al Republicii Fran
ceze, Jacques Chirac
• COMUNICAT COMUN 
cu privire la vizita oficială 
în Republica Socialistă 
România a primului ministru 
al Republicii Franceze, 
Jacques Chirac

sultat de aluminiu, 90 tone de săruri sodice, 11 tone eolofoniu, importante cantități de var, sodă caustică și paie. Consumăm cu 200 de kg de paie mai puțin de-
IUSTIN MORARII

(Continuare în pag,, a Il-a)

tribuție la recuperarea pierderilor pricinuite de inundații. In- scriindu-se în sfera acestor preocupări, adunările generale ale oamenilor muncii pe schimburi, care s-au încheiat ieri, au reliefat intr-un spirit de înaltă responsabilitate muncitorească, atit succesele obținute în semestrulI. cit și lipsurile, multiplele posibilități existente pentru realizarea unor producții suplimen-
AL. BALGRĂDEAN

(Continuare în pag. a Il-a) 

uteciști, ostași, muncitori, școlari, studenți, armate de tineri au impinzit șantierele de șoc ale luptei, au pus pieptul lor stavilă apelor și mai apoi entuziasmul și priceperea în refacerea grabnică a obiectivelor păgubite, în stringerea recoltei, în repunerea în funcțiune a arterelor de circulație rutieră și ferată, a liniilor de energie... Imaginile acestea alcătuiau mai mult decît o armată perfect organizată : erau coloana infinită a unei morale noi, a acelei morale ce pune mai presus de viața și interesele fiecăruia, viața și obștescul interes al patriei tuturor. Trăsăturile morale, virtuțile, concepția despre viață și muncă a tinerilor pot fi citite în orice moment, in actele lor cele mai obișnuite. Dar în împrejurări deosebite, ele apar intr-un relief mult mai pregnant. Codul moralei comuniste, al demnității, al libertății noastre acesta este : spiritul lui devine faptă, iar fapta e de-o măreție neasemuită. Nu știu să existe o singură notă componentă a personalității omului nou, a
(Continuare In pag. a ll-a)
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Nu există activitate care să poată fi gindită „pe felii", in afara unui sistem de ansamblu, conceput astfel incit să înglobeze armonios și unitar toate părțile sale componente. Atributele in interim—1 cărora se desfășoară eșalonat fiecare din eforturile Întreprinse, trebuie să fie pretutindeni continuitatea și perspectiva. într-o perioadă ca aceasta, în care pregătirile pentru întâmpinarea Congresului al X-lea al U.T.C. au început deja să-și accelereze ritmul șl să se intensifice, argumentele de muncă și de viață prin care tinerii patriei cinstesc apropierea Congresului lor nu pot răminc la o simplă acumulare aritmetică, ci trebuie să se continue unul pe altul pe o linie ascendentă. Zilele de activitate sint datoare și ele să se închege, intim și organic, într-o activitate de toate zilele, ale cărei puncte finale atinse ieri să constituie punctele de plecare pentru astăzi. Am încercat să descifrăm punctele de sprijin ale acestor principii in faptele cotidiene de muncă ale cîtorva organizații U.T.C. din județul Buzău, așa cum ne-au fost oferite în urmă cu citva timp pe traseul unei zile de lucru dintre cele mai obișnuite.

întreprinderea de sîrmă și cuie din Buzău, astfel incit raportul său către Congres să fie și mai bogat și să exprime strădaniile întregii organizații, nu numai ale unei părți minoritare. în a- cest sens am dori să fie înțelese și rindurile noastre care nu contestă ce s-a obținut bun pînă in prezent ci doar semnalează adevărul că organizația U.T.C. din acest colectiv dispune de rezerve de energie încă nevalo- rificate.
PUNCTELE CULMINANTE SE 
SPRIJINĂ PE TREPTELE DEJA 

CUCERITE

brele clubului și ale cercului le întâmpină încă de la sosire cu aplauze și cu flori. Prilejul este, de asemenea, folosit și pentru a se oficia o nouă festivitate : mai multe membre ale cercului tinerelor fete devin, tot astăzi, membre ale clubului ..Femina". De aceea fuseseră deci convocate împreună pentru astăzi.Nu însă un simplu film al acestei oricit de reușite acțiuni am vrut să înfățișăm prin relatarea noastră. Am urmărit, în același timp, și altceva. O idee ni se pare că se impune cu insistență. subliniind convingerea o asemenea manifestare nu putea ivi pe un teren gol. ci a avut nevoie de multe alte- ritmic orînduite în timp, care precedat-o și pe care le con-
INTRE „UN SCHIMB DE 
ONOARE" Șl O „ZI

PRODUCȚIILOR RECORDloan Mușa, locțiitorul secretarului comitetului U.T.C. al întreprinderii de sirmă și cuie din Buzău, ne-a întâmpinat cu un buchet de rezultate meritorii obținute de uteciști în cinstea Congresului al X-lea. „Sint rezultatul „zilelor record", o acțiune de amploare pe care am declanșat-o la sfirșitul lunii mai. Pînă Ia data Începerii lucrărilor congresului în fiecare lună se va desfășura o „zi-record“. Asigurăm astfel ritmicitatea acțiunilor noastre și, bineînțeles, urmărim să realizăm întocmai angajamentul întregii organizații U.T.C. din întreprindere."Este lucru de înțeles că ne-am bucurat atit pentru rezultatele tinerilor din întreprindere, cît și pentru angajamentele lor ambițioase care le permit să nu se mulțumească numai cu au obținut. In această am insistat în discuții măsurilor organizatorice ale comitetului U.T.C., asupra felului cum sprijină el eforturile uteciștilor. Așa am aflat și o serie de aspecte mai puțin plăcute și care ,după părerea noastră, vor impieta asupra îndeplinirii angajamentelor dacă nu vor fi eliminate grabnic. Mai întii ni s-a relevat faptul că din cei 600 tineri, cîți numără organizația U.T.C. a întreprinderii, numai o parte participă cu rezultate de excepție la întâmpinarea Congresului. Nu toate cele 21 de organizații iși asumaseră la data sosirii noastre angajamente concrete de muncă. Mulți tineri nu cunoșteau nici angajamentele propriilor organizații ceea ce demonstrează că ele au fost elaborate în cadrul restrins al comitetului U.T.C. Aceste cî- teva exemple conturează o situație deloc liniștitoare, cum ar părea să existe, potrivit cuvintelor tovarășului Mușa. De altfel în cele din urmă și dînsul a sfîrșit prin a ne mărturisi : „Tot ce ați constatat este adevă-

Intr-o sală a Casei de cultură din Rimnicu Sărat, se desfășoară, într-un cadru ce se vrea obiș-

ZILE DE ACTIVITATE
Șl ACTIVITATE

DE TOATE ZILELEgreutățice situație asupra
rat. întâmpinăm unele în muncă. Sint unii secretari ai organizațiilor U.T.C. care refuză să-și îndeplinească atribuțiile. Un exemplu : în luna mai, 9 organizații n-au desfășurat adunările generale. S-au invocat fel și fel de cauze care însă nu erau întemeiate. Și dacă ar fi numai atit 1... Alții invocă diferite motive personale, cred că funcția de secretar U.T.C. trebuie răsplătită prin diferite beneficii materiale... Sîntem conștienți de aceste lipsuri și am 'luat măsuri pentru a le lichida, deoarece ele umbresc activitatea tinerilor care muncesc cu conștiinciozitate, depășindu-și zilnic sarcinile de plan..."Desigur, lipsurile amintite umbresc activitatea uteciștilor, dar nu numai pe a lor, ci și pe a comitetului U.T.C. Acțiunile care sint organizate nu trebuie să fie unilaterale ci să vizeze atragerea și mobilizarea tuturor uteciștilor la îndeplinirea obiectivelor propuse. O muncă asiduă, bine concepută asigură și ritmicitate in activitate și eficiență. Este ceea ce credem că se impune pentru viitor in agenda de lucru a comitetului U.T.C. de la

nuit și firesc, un adevărat eveniment, cu ecouri fără îndoială persistente pe planul memoriei afective. Obișnuit este, de pildă, faptul că azi este joi, iar joi au loc de regulă întâlnirile clubului „Femina" din oraș. Mai puțin obișnuit este însă caracterul întâlnirii de azi, care țintește să devină un moment sărbătoresc, Obișnuit este și faptul că miercurea au loc și întâlnirile cercului tinerelor fete din oraș. Mai puțin obișnuit este că au fost și ele invitate astăzi, joi.întreaga manifestare se situează sub auspiciile Anului internațional al femeii, căruia îi este dedicată, punctul central al o- magiului fiind desigur tot femeia și prezența ei de prestigiu in viața socială. Punctul ce! mai important al programului il ocupă o întâlnire și o discuție cu Ecaterina Lazăr, autoarea cărții „Aveam 18 ani", precum și cu una din veteranele activității obștești a femeilor, care a activat și aici în oraș. Teodora Stoica. Prilejul este însă folosit pentru a fi cinstite și alte vechi militante pe acest tărîm : înșirate pe două rînduri, mem-
Cum pregătiți deschiderea' 
noului an de învățămînt? | UN RITM ÎNALT

DE DOTARE A LABORATOARELOR,

tinuă acum. Festivitatea de astăzi este așadar un punct culminant, care iși sprijină temeinic reușita pe existență unor trepte durabil înălțate anterior și care nici nu de ele nivelul i că dacă sau joie nu s-a putut ține o- bișnuita. întâlnire (facem o simplă presupunere, nu aducem nici un reproș), acesta n-a fost decit un accident regretabil care n-a reușit să se impună drept regulă subințeleasă. Astfel că predarea și preluarea ștafetei intre membrele mai virstnice și mai tinere a simbolizat și un transfer de experiență intre generații, de pe platforma celor mai durabile ciștiguri obținute in timp.
DIN CIND ÎN CIND, SAU 
CUM ESTE UNEORI ÎNȚELEASA 

CONTINUITATEAPrintre organizațiile recomandate de Comitetul municipal Buzău al U.T.C. figura și cea de la întreprinderea metalurgică. Motivul era în principal acela că aici avuseseră loc mai multe primiri în U.T.C., o cifră de ordinul zecilor, ceea ce evidenția, implicit, și o muncă sistematic organizată, concepută .firesc ca un proces de continuitate și perspectivă.Cele trei organizații in care ne-am oprit, pentru a descoperi la fața locului corespondentele cu atributele bănuite de noi inițial, ne-au oferit cu totul alte

se putea pentru a de acum, i într-o dispensa atinge Pentru miercure

situații. La secția „tractor greu" se făcuseră, e drept, zece primiri in U.T.C., dar toate în luna martie și toate intr-o singură a- dunare generală ; or, cifra aceasta semăna mai mult cu o acțiune de campanie care ne trezea îndoieli justificate nu numai cu privire la profunzimea procesului de pregătire a celor zece tineri, ci și cu privire la calitatea adunării generale respective. La atelierul forjă, în luna mai, alți trei tineri au fost primiți in U.T.C. Nici înainte de aceștia, nici după — nimic. Iar din discuția cu secretarul organizației U.T.C. am ințeles că însăși a- ceastă primire ș-a consumat intr-o modestie sinonimă cu anonimatul. Intr-o altă organizație, din schimbul II, adunarea generală in care au fost primiți alți doi tineri n-a avut nici ea pretenții mai mari decit celelalte, încă o trăsătură comună lega însă cele trei organizații prin- tr-o lipsă de memorie deloc lăudabilă : în toate „se uitase" pur și simplu rostirea angajamentului utecist, cel care a fost de mult încetățenit în ceremonialul primirii în U.T.C. Scuzele sint acum de mai multe feluri, de la „n-am știut" la „am neglijat", adevărul rămîne însă unul și același. „Li s-a spus doar, la instruire, tuturor secretarilor de organizații, iar ei și l-au notat cu toții", se justifică acum secretarul comitetului U.T.C, însă de atunci a trecut cam multă vreme și nici n-a mai controlat nimeni dacă se aplică sau nu. „Am tras la xerox cî- teva mii de exemplare și le-am difuzat în toate organizațiile" — ni s-a spus mai tirziu și la municipiu. însă, argumentele noastre sint aceleași : măsurile organizatorice, oricit de bune ar fi, nu sint tot una cu respectarea lor.Lucrurile se completează și se împletesc, armonios am zice, pînă la nivelul întreprinderii. Secretarul comitetului U.T.C., Grigore Horia, nu avea la data aceea nici un fel de evidență cu ajutorul căreia să poată urmări ritmicitatea și eșalonarea procesului primirii în U.T.C. L-am întrebat dacă n-a avut cel puțin curiozitatea să știe și el, dacă nu nominal, atunci măcar numeric, cîți tineri au fost primiți în U.T.C. anul acesta, care sint tinerii aflați în atenția organizațiilor pentru perioada următoare. Nimic din toate astea. Pur și simplu, el adună procesele verbale întocmite și Ie ina- intează la comitetul municipal. Și pur și simplu ia unele măsuri atunci cînd îi spune activistul să mai facă „ceva" primiri. în locul muncii de continuitate și perspectivă la care era normal să ne așteptăm, am dat peste o muncă la voia întâmplării, nesusținută de nici o noțiune sistematică. Activitatea de toate zilele pe care o reclamă acest proces, ca toate compartimentele vieții de organizație de altfel, era înlocuită cu o activitate „din cînd in cînd", cu «*  salturile sau să zis ! — goale.
sortite să acopere — descopere, mai bine pericolul unor locuri

D. MATALĂ 
T. POGOCEANU

CABWETELOR SI ATELIERELOR ȘCOLAREIn tehnologia didactică modernă iși fac loc tot mai mult forme și modalități care asigură unitatea dintre invățămint, producție-cercetare, conduc spre optimizarea procesului instruc- tiv-educativ, dezvoltă la elevi capacitatea de a crea. Se vorbește tot mai mult de învățare prin algoritmizare, problematizare și modelare, de euristică, de învățarea prin descoperire. Lucru firesc pentru este chemată să cadrele în condițiile tehnico-științifice pe nai și mondial. De aici și necesitatea ca materialul didactic să întrunească elementele de noutate, accesibilitate și eficientă. Sint evidente eforturile care se fac in acest sens. Multe școli iși dezvoltă baza didactică materială, asigură funcționalitatea acesteia. Am putea cita aici experiența Grupului s I.V. Arad, care realizează șini de găurit, de rectificat, ascuțit scule, a Liceului mecanică 2 Brașov, unde executat cuptorul de tratamente termice, a altor grupuri școlare cum sint „Tehnofrig" — Cluj-Napoca, „23 August" din București, nr. 2 din Pitești care situează pe prim plan producția de mașini și utilaje cu parametri înalți. Este vorba deci de o concepție nouă privind dotarea și autodotarea școlilor. Activitatea de concepție, proiectare, producție și desfacere a mijloacelor de invățămint. de aprovizionare tehnico-materială a instituțiilor de învățămînt și cercetare sint asigurate. în mod unitar, de Oficiul central pentru mijloacele de invățămint. L-am rugat pe ing. Ion Puș- cașu, directorul oficiului, să ne vorbească despre măsurile care se iau pentru noul an școlar.— Principala preocupare a noastră o reprezintă fabricarea de truse complexe pentru fizică, biologie, chimie, care permit, pe baza elementelor interschimbabile și in mare măsură tipizate, să se efectueze experiențe pe grupe de elevi, precum și a mijloacelor necesare de învățare a matematicii, științelor sociale, desenului etc. Beneficiem de fonduri sporite pentru dotarea corespunzătoare a școlilor. De curind, a fost definitivat și aprobat în Biroul Executiv al Consiliului de conducere al Ministerului Educației și Invățămîntului, pentru prima dată, programul unitar de dotare a tuturor școlilor cu mijloacele de învățămînt necesare, împreună cu conducerile instituțiilor de învățămînt, cu cadrele didactice, a fost întocmit un plan de microproducție pentru anul 1976, cuprinzînd mijloacele ce se atelierele-școală laboratoarelor, atelierelor. Un licee, grupuri școlare și generale se înscriu in plan produse pe care le vor executa.

Convorbire
cu ing. ION PUȘCAȘU,

directorul Oficiului central 
pentru mijloace de invățămint

că școala pregătească revoluției plan națio-

școlar i made de s-a

vor realiza in pentru dotarea cabinetelor și mare număr de școli cu

Aș aminti Liceul „M. Emines- cu“ — Satu Mare — cu 200 de truse cu circuite logice. Liceul electrotehnic nr. 2 Cluj-Napoca — 1 000 pantografe, Liceul de mecanică agricolă Craiova — cu 100 pompe de vid acționate electric, Școala generală nr. 114 din București — cu 300 bucăți sursă de alimentare, Grupul școlar „Tractorul" — Brașov, cu 200 de truse complexe pentru experiențele de fizică, invățămint gimnazial. Grupul școlar chimie și Grupul școlar „1 Mai" din Ploiești etc. întreprinderea „Didactica" care funcționează in subordinea oficiului nostru cooperează cu o seamă de școli, cum ar fi grupurile școlare I.M.G.B. și „23 August", Școala profesională „Timpuri noi". Liceul „I. Creangă", școlile generale nr. 178 și 84 din București și altele și le sprijină in realizarea mijloacelor de învăță- mint.— Care este stadiu! la care s-a ajuns cu diversificarea mijloacelor de invățămint ?— In acest an s-au asimilat și s-au introdus în fabricația de serie peste 100 de produse noi, intre care retroproiectorul, sursa de tensiune stabilizată, psi- hotempometrul. hărți istorice și geografice, diapozitive, filme etc. S-a întocmit planul de asimilare a noi mijloace pentru anul 1976 în definitivarea căruia s-a ținut seama și de propunerile făcute de unele colective și comisii, de specialiști din școli șt de la inspectoratele școlare. Planul cuprinde peste 170 de titluri de produse noi, circa 30 de titluri o reprezintă aparatele, trusele și echipamentele tehnice, circa 25 de titluri privesc materialul grafic : hărți, planșe, albume, 90 de titluri sînt mijloace audio-vjzuale (diapozitive, diafilme, filme, discuri, folii imprimate pentru retroproiec- tor), circa 14 titluri sînt modele în relief, mulaje și modele transparente, incluziuni și preparate microscopice.— în anchetele efectuate pe teren am constatat că unele școli limitează acțiunea de auto- dotare la confecționarea de o- biecte pentru înfrumusețare, la producerea de mobilier pentru internate, sau acordă prioritate contractelor cu întreprinderile în detrimentul dotării lor. Care este punctul dv. de vedere ?— Asemenea aspecte se mai întâlnesc în instituțiile noastre de invățămint. în lumina indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. in sensul de a se lua măsuri pentru intensifica-

rea ritmului de dotare pentru realizarea unei instruiri corespunzătoare, sintem convinși că inspectoratele școlare, ministerele care au școli in subordine vor stabili realizarea in primul rind a mijloacelor de învăță- mint necesare dotării laboratoarelor, cabinetelor, atelierelor. Evident, școlile vor produce și pentru întreprinderile care ie patronează. Problema autodo- tării corespunzătoare prezintă și un aspect de ordin economic. Este adevărat că unele școlj obțin fonduri mari din producția realizată cu elevii pentru unitățile economice, fonduri pe care le investesc in cumpărarea, de la fondul pieții sau de la diferite întreprinderi, a mijloacelor necesare. Acestea au insă un preț de cost mai mare, deoarece însumează regii de fabricație, regii generale, impozitul pe circulația mărfurilor, beneficii etc. Iată de ce accentul trebuie să cadă pe producerea însăși de către școli a mașinilor, aparatelor, sculelor și utilajelor ce le sint necesare. Ele trebuie să figureze în planul de producție chiar in noul an școlar.— Sint școli cu ateliere bine dotate. Există riscul „supraproducții" la unele sortimente ?— Nu, dacă la stabilirea acestora se ține seama de două elemente : 1) să fie prevăzute in normativele de dotare ; 2) să țină seama de numărul elevilor, claselor și specialităților cărora li se adresează mijloacele de învățămînt. Acolo unde normativele sint depășite, inspectoratele și ministerele să facă o redistribuire către școlile cu o bază materială mai săracă. Școlile care au posibilitatea să producă mai mult, să facă acest lucru pentru alte instituții de invățămint din județ sau țară. Unele mijloace pot fi realizate în cooperare cu alte instituții sau cu întreprinderi. Pentru cele care sint în fabricație la „Didactica", școala poate primi documentația tehnică de execuție.Pentru executarea prototjpu» rilor și a producției de serie pe bază de comenzi și contracte cu oficiul nostru, asigurăm asistența tehnică, omologarea prototipurilor și a seriei zero pentru produsele noi, acordăm sprijin pentru rezolvarea dificultăților tehnice și metodice care apar pe parcursul realizării produselor.Mijloacele existente trebuie bine întreținute și reparate de elevi sub Îndrumarea profesorilor de specialitate, a maiștrilor, instructorilor. Organizația U.T.C. ar putea iniția o largă acțiune in acest sens. Elevii să-și asume sarcina întreținerii și reparării mijloacelor de invățămint. Vacanța anului ’75 să fie vacanța autodotării la care să participe elevi, profesori, maiștri.
LIDIA POPESCU

ȘTAFETA MUNCII
La ,,Industria sîrmei"

Cimpia T urzii
Evaluind rezervele și posibili

tățile de folosire a capacităților 
de producție, tinerii metalur- 
giști de la „Industria sîrmei" din 
Cimpia Turzii, au stabilit că fiecare muncitor poate da zilnic o producție suplimentară de 60 lei. 
Indiferent de valoarea acestui 
angajament, ideea metalurgiști- 
lor de la „industria sîrmei" ră- 
mine o inițiativă care, dincolo 
de semnificațiile ei economice, 
face apel la conștiința și presti
giul profesional al fiecărui ute
cist de aici. Dealtfel, cu felul de 
a acționa al tinerilor din Cim
pia Turzii ne-am obișnuit de 
mult. Pentru ei. a fi tinăr în
seamnă a trăi fiecare clipă în 
efervescența muncii creatoare, a 
ideilor novatoare, a avea iniția
tivă. A da permanență inițiati
vei este pentru tinerii de aici 
un important act politic. Cuvîn- 
tul lor e cuvint de aur. Il ros
tesc rar, dar întotdeauna cu te
mei. Așa au procedat și in acest 

In februarie, la adunareaan.

Economiei
(Urmare din pag. I)tare, pentru îndeplinirea cincinalului Înainte de termen. în semestrul I cocsorii hunedoreni au produs peste sarcinile plan 6 680 tone cocs.— E mult, e puțin ? — se treba Ion Filip, maistru la călzire. Dacă raportăm această cifră la angajamentul asumat ne putem declara mulțumiți, dacă o raportăm, însă, la posibilitățile reale de care dispunem, situația se schimbă. Cuptoarele de cocsificare n-au fost încărcate totdeauna la capacitatea optimă, iar comprimarea pilo- ților s-a făcut uneori necorespunzător. Din această cauză spargerile de piloți au fost mai numeroase decit anul trecut.Pentru remedierea acestui neajuns care s-a repercutat negativ asupra indicilor de utilizare a mașinilor, agregatelor și instalațiilor, numeroși vorbitori au propus măsuri concrete de o înaltă eficiență economică : elaborarea unui grafic riguros de verificare a lăzilor de comprimare la mașinile de șarjare, montarea unui electromagnet la depozitul de cărbune pentru reținerea materialelor feroase înainte de concasare. punerea la punct a semnalizărilor optice pe fluxul de transport al. cărbunelui, consolidarea liniei de reluare a mașinilor de șarjare la bateria nr. 4 și altele. Abordind aceeași problemă, maistrul Andrei Spunei a insistat asupra măsurilor ce trebuie luate pentru exploatarea in bune condiții a bateriei nr. 2. Acest agregat funcționează neîntrerupt

deîn- in-

Verificarea atentă și buna intreținere a utilajelor determină calitatea produselor. 
Foto : GH. CU CU

Idealuri și confirmări
(Urmare din pag. I)comunistului, care să nu se fi afirmat plenar in bătălia condusă de partid : dragostea de patrie, încrederea în viitor, solidaritatea, spiritul creator, inițiativa, iscusința, luciditatea, hărnicia, dăruirea de sine, perseverența și cite altele au generat energia inepuizabilă și au afirmat principii morale de granit. Idealurile și etica tineretului nostru făuritor al societății socialiste multilateral dezvoltate și. nu peste multi ani. al societății comuniste sint lizibile în actele de eroism ale fiecărei zile, în viață și în luptă ; litera legii o imprimă însăși bogăția vieții și activi-

tății tineretului. Am văzut in aceste fapte Codul eticii și toate detaliile sale.Este, printre atâtea realizări minunate ale tineretului din patria noastră, o realizare mult mai cuprinzătoare : a- ceea a forței educative și mobilizatoare a organizației U.T.C. și a asociațiilor studențești, cărora partidul nostru le-a insuflat idealuri demne de vremea noastră. Apropiatul Congres al X-lea al Uniunii Tineretului Comunist și Conferința U.A.S.C.R. vor înscrie în raportul marilor înfăptuiri ale tinerel generații marea cucerire a moralei noi a socialismului șl comunismului.încercarea la care a

fost supusă țara, imaginea pelor ne oferă, fără să știm, o metaforă : așa cum apele invadatoare s-au alcătuit din firișoare neînsemnate și au devenit piraie, tot astfel din energia și priceperea miilor și zecilor de mii de tineri s-a alcătuit un fluviu de forță, magnific și fertil, mai puternic decit toate apele distrugătoare. Această forță pusă la lucru șterge rănile și înflorește ogoarele, reconstruiește, înalță noi obiective, urcă realizările următoare la grade inalte de performantă.Avem un tineret format temeinic Ia școala vieții, Ia școala marilor bătălii. Vorba lui Nicolae Iorga : „Sîntem o țară !“.

• AU LUAT SFÎRȘIT în
trecerile concursului pre- 
olimpic de atletism de la 
Montreal, la startul căruia 
au fost prezenți sportivi și 
sportive din 33 de țări.

Printre ciștigătorii din ul
tima zi a competiției s-a nu
mărat și atleta româncă Na
talia Andrei, învingătoare in 
proba de 1 500 m., cu timpul 
de 4'1O"69/1OO. In proba fe
minină de aruncarea discu
lui, cîștigată de sportiva 
bulgară Maria Vergova, cu 66,20 m, Argentina Menis a 
ocupat locul doi, cu rezulta
tul de 62,60 m.

5—4 (1-1, 2-1, 2—1, 0—1), 
formația Ungariei. Medalia 
de bronz a revenit echipei 
Italiei care, a terminat la e- 
galitate : 4—4 cu reprezen
tativa Cubei. Selecționata 
României a ciștigat cu scorul 
de 4—2 partida susținută cu 
formația Olandei, ocupînd 
locul cinci in clasamentul 
final și calificarea pentru 
turneul Jocurilor Olimpice 
de la Montreal.

tn clasament conduce Iugo
slavia cu 108 puncte, urma
tă de România — 107 puncte 
și Grecia — 89 puncte.

• CU PRILEJUL UNUI 
CONCURS ATLETIC desfă
șurat la Boston, sprinterul 
american Reggie Jones a 
egalat recordul mondial in 
proba de 100 m plat, fiind 
cronometrat cu timpul de 
9"9/10.

In vîrstă de 21 de ani, 
Reggie Jones este cel de-al 
șaptelea atlet care obține a- 
cest rezultat.

• DESFĂȘURATA TIMP 
DE ZECE ZILE la Caii (Co
lumbia), cea de-a doua edi
ție a campionatelor mondia
le de natație s-a încheiat cu 
ultimele meciuri ale turneu
lui de polo pe apă prin vic
toria selecționatei U.R.S.S. 
care a întrecut cu scorul de

• LA LIUBLIANA au 
continuat întrecerile Balca
niadei de notație pentru ju
niori. Inotătoarea româncă 
Mihaela Georgescu a obținut 
cea de-a treia victorie, cîș- 
tigînd proba de 200 m flu
ture, cu timpul de 2’31’’6I1O 
(nou record balcanic), iar 
Anca Făgețean a terminat 
învingătoare in proba de să
rituri de la platformă cu 
280,70 puncte.

După trei zile de concurs,

• IN CADRUL PRELIMI
NARIILOR campionatului 
european de volei rezervat 
echipelor de tineret-juniori, 
care se desfășoară în R. F. 
Germania, ^selecționata 
minină 
cut cu
15—11, 
tei.

fe- 
a României a între- 

scorul de 3—0 (15—5, 
15—9) formația Fran-

• IN PRIMA ZI a compe
tiției internaționale de bas-

Permanența inițiativei
inițiative și obiectivul spre care 
tinărul colectiv de aici iși în
dreaptă eforturile. In loc de 
răspuns, tovarășul Traian Ciș
maș îmi mai oferă o cifră : 11 
milioane lei. Ea reprezintă va
loarea producției suplimentare 
pe care metalurgiștii de la „In
dustria sîrmei" au realizat-o in 
cursul lunii iulie. Și aceasta încă 
nu este tot. Pentru că, interlocu
torul ne roagă să mai consem
năm realizarea lunară a 500 de lei economii pe fiecare muncitor prin perfecționarea orga
nizării producției și a muncii, 
gospodărirea rațională a mate
riei prime, a energiei, combusti
bilului. La toate acestea, am mai 
adăuga noi, se cuvin relevate și 
cele peste 3 milioane lei reali
zate pînă acum de pe urma ce
lor 12 „schimburi de onoare1’ ale 
tinerilor — veritabilă competiție 
a măiestriei lor profesionale.

BENONE NEAGOE

generală a oamenilor muncii ei 
s-au angajat că vor obține su
plimentar, pînă la sfirșitul anu
lui, o producție globală în va
loare de 107 milioane lei. Recent, 
au hotărît să suplimenteze și a- 
cest angajament, aflat după ei, 
undeva, sub posibilitățile lor.

Limbajul lor este acela al fap
tei la locul de muncă, iar mo
bilul se află în participarea, in 
trăirea conștientă, în dragostea 
de țară

Om al unei profesii exacte, 
Traian Cișmaș, secretarul Comi
tetului U.T.C. pe întreprindere 
analizează întotdeauna toate so
luțiile. are in vedere toți para
metrii tehnici și organizatorici 
ai unui angajament. Mai știe 
insă faptul că nimic nu este mal 
puternic decit voința unui co
lectiv de muncă, a unor tineri 
care cunosc țelurile inalte ale 
dăruirii lor.

Am vrut să aflu „cheia" aces
tui șir continuu de succese și

cît mai mult cocs

de Du-

de 18 ani era propus pentru reparații capitale, dar în actualele condiții, cind țara are mai mult decit oricind nevoie de cocs, colectivul de aici a hotă- rit să mențină în funcțiune instalația incă o lună și jumătate, timp în’care se vor produce peste 40 000 tone cocs.In intervențiile lor. șefii echipă Ernest Valenschi șimitru Cosmîncă, mecanicul Radu Maftalos. șeful de schimb Constantin Duță s-au referit obligația majoră a cocsarilor a reduce consumul specific cărbune și de a utiliza pe scară mai largă cărbunele Valea Jiului in vederea reducerii importului de materie primă. Înlăturîndu-se risipa la mașinile de șarjare. au specificat ei, limitîndu-se stocurile la necesarul de siguranță și asigu- rîndu-se consumul in ordinea vechimii de depozitare, la fiecare tonă de cocs se economisesc in medie 1.63 kg de cărbune. La nivelul semestrului I, a- ceasta înseamnă 813 tone, ceea ce va permite cocsarilor să-și depășească angajamentul anual cu cel puțin 600 tone. Pentru realizarea acestui obiectiv adunările oamenilor muncii pe schimburi au făcut. în spiritul tradiționalei solidarități muncitorești, un fierbinte apel către minerii Văii Jiului de a asigura o ritmicitate deplină lor. de a îmbunătăți cărbunelui extras, ridicat de cenușă sau la timp a acestuia duce la creșterea consumului de cărbune provenit din import, la dimie

la de de o din

a livrări- calitatea Conținutul nelivrarea

nuarea calității cocsului, în ultimă instanță la perturbarea activității furnalelor. Apelul devine și mai justificat dacă avem în vedere că, înfăptuind recomandarea tovarășului Nicolae Ceaușescu. cocsarii hunedoreni depun eforturi’ susținute pentru n lărgirea bazei de materii pri- i me indigene. După unele experimentări ei au început să folosească încă din această lună cărbunele de Vulcan la fabricarea cocsului. Deocamdată, conținutul acestuia in șarjă este de 5 la sută, iar după finalizarea tuturor cercetărilor, la care sint antrenați specialiști din Hunedoara. București și Galați, procentul va spori simțitor.— în activitatea noastră, remarca ing. Emerich Kapa, șeful secției, s-a deschis un nou drum pe care trebuie să-l parcurgem cu hotărîre și dăruire în așa fel ca resursele de materii prime ale țării să fie valorificate la un nivel superior.Se poate afirma că adunările generale ale oamenilor muncii din cocseria hunedoreană au dezbătut cu un pronunțat spirit critic și autocritic, cu o înaltă responsabilitate toate problemele majore ale producției, făcindu-se numeroase sugestii și propuneri valoroase, care vor conduce la creșterea productivității muncii. întărirea disciplinei tehnologice. îmbunătățirea calității cocsului, gospodărirea rațională a materiilor prime, ridicarea întregii activități economice Ia cote superioare de randament și eficiență.
CONSUMURI REDUSE

(Urmare din pag. I)cit anul trecut pentru obținerea unei tone de celuloză. însumind. rezultă că pe primele șase luni am reușit să reducem cheltuielile materiale cu 10,65 milioane lei“. Și trebuie să spunem că ponderea cheltuielilor materiale in producția marfă continuă să scadă. Pentru că diminuarea consumurilor tehnologice a devenit o preocupare statornică a tuturor oamenilor care lucrează în combinat. Fiecare la locul său de muncă — mulți la pupitrele de comandă a unor complicate instalații — corectează în minus, spre limitele inferioare de consum, parametrii de funcționare a instalațiilor. Procedînd astfel, tinerii Ion Marin și Vasile Si- mion de la panourile de comandă ale atelierului de fierbere obțin cantitatea de celuloză planificată să se realizeze pe schimb, economisind aproape 10 tone paie și peste 30 kg săruri sodice. Din economiile ce se vor realiza tn acest an, se vor fabrica 1 000 tone de celuloză în plus. Exigențe la fel de mari pentru gospodărirea rațională a materiilor prime manifestă și tinerii operatori chimiști Ovidiu Deculescu, Nicu Călin, Leonida Dumitrache, Ion Șoimaru și Marin Vulpe care veghează diferite panouri de comandă ale instalațiilor complet automatizate de la secția hîrtie. De fapt, tinerii din toate organizațiile U.T.C. și-au luat angajamente concrete de reducere a consumurilor specifice această bază, a plan. Uteciștii de 1, de pildă, și-aulizeze peste plan,
și depășire, pe sarcinilor de la mașina nr. propus să rea- din eco-

nomii. pînă la Congresul al X-lea ai U.T.C. 50 tone de hîrtie. „încheierea cincinalului la 29 mai și asigurarea bazei materiale pentru realizarea unei producții suplimentare de 375 milioane lei, nu era posibilă fără reducerea continuă a cheltuielilor materiale, ne spune ing. loan Crivăț, șeful secției hîrtie. Tot ca urmare a reducerii consumurilor, in special de celuloză. în acest an vom realiza peste 2 000 tone de hîrtie peste plan. Să facem un calcul. Prin reducerea gramajului mediu al hîrtiei de ambalaj de la 82 gr. pe m.p. In 1973,. la 77,8 gr. pe m.p., In 1974 am obținut, din aceeași cantitate de celuloză cu 14 650 000 m.p. de hîrtie mai mult. In 1975 vom 4 consuma doar 68,9 gr. de celu- * loză pe m.p. de hîrtie și vom obține, din economii, peste 34 milioane m.p. de hîrtie de ambalaj. La hîrtia de tipar vom realiza, tot din economii circa 100 milioane m.p. Tot din celuloză economisită vom fabrica încă 54.4 milioane m.p. de hîrtie cromo".In adunările generale ale oamenilor muncii de la toate secțiile problema principală supusă dezbaterii este reducerea în continuare a consumurilor. în același timp specialiștii combinatului caută soluții pentru reducerea importului de piese de schimb, și creșterea productivității muncii, sînt preocupați de asimilarea în fabricație a unor sortimente de hîrtie de calitate superioară. Ca urmare, după cum aprecia ing. Leonard Mun- teanu, directorul tehnic al combinatului, în acest an se vor obține cu aceiași oameni și ace- • leași capacități de producție, beneficii cu 30 la sută mai mari decit în anul trecut.
chet pentru juniori dotată 

' cu „Cupa Prietenia", echipa
României a ciștigat cu sco
rul de 73—65 (33—28) parti
da susținută cu selecționata 
Ungariei.• LA GORZOW-WIEL- 
KOPOLSKI au inceput în
trecerile competiției interna
ționale de polo pe apă pen
tru echipe de juniori dotată 
cu „Cupa Prietenia".

Primele partide disputate 
s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : Ungaria — 
România 8—5 ; Cehoslova
cia — Bulgaria 8—8 ; U.R.S.S
— Cuba 8—5 ; Polonia (A)
— Polonia (B) 10—2.

• FINALA TURNEULUI 
INTERNAȚIONAL DE TE
NIS de la Washington se va 
disputa intre americanul Ha
rold Solomon și jucătorul 
argentinian Guillermo Vilas. 
In semifinale, Solomon l-a 
învins cu 7—5, 6—1 pe Cliff 
Richey, iar Vilas a dispus cu 
6—3, 6—4 de Raul Ramirez.

PROGRAMUL 19,00 Teleșcoală. Teatru comentat pentru elevi: „Năpasta" de I. L. Caraglale. 10,00 File de dicționar. Film artistic: „Falstaff". RegiaOrson Welles. 12,05 Telex. 12.10 închiderea programului. 16,00 Te- leșcoală. Mens sana in corpore sano: Sport în vacanță (înot, turism). 16,30 Curs de limbă franceză (recapitulare). 17,oo Telex. 17.05 Cabinet juridic. 17,25 Interpretul preferat: Ana Petria. 17,35 Scena — emisiune de actualitate și critică teatrală. 17,55 Publicitate. 18,00 Te cîntăm, plai strămoșesc! Concert vocal-simfonic. 19.00 Teleglob: Belfast. 19.20 1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 20,00 Anchetă socială: „Bună dimineața, vecine!“. 20,35 Seară de teatru: „Ciuta" de V. I. Popa. 22,10 24 de ore.
PROGRAMUL 220.00 Film serial: ..Emma‘ tlmul episod. 20.45 Tezaur de etn- tec românesc. Din creația compozitorului Marțian Negrea. 21,10 Telex. 21,15 Idei contemporane. Alienarea religioasă ; Dicționar economic. 21.35 Lumina — film documentar. 21,45 Din filmoteca TV. Glasul pietrei (I): Cornel Me- drea. 22,10 Momente coregrafice celebre.

— uNNegrea. 21,10
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ACTUL FINAL
al Conferinței pentru securitate 

și cooperare în Europa
Conferința pentru securitate și cooperare în Europa, deschisă 

la 3 iulie 1973 la Helsinki și continuată la Geneva de la 18 sep
tembrie 1973 pînă la 21 iulie 1975, a fost încheiată la Helsinki, 
la 1 august 1975, de Inalții Reprezentanți ai Austriei, Belgiei, 
Bulgariei, Canadei, Cehoslovaciei, Ciprului, Danemarcei, Elve
ției, Finlandei, Franței, Republicii Democrate Germane, Repu
blicii Federale Germania, Greciei, Irlandei, Islandei, Italiei, Iugo
slaviei, Liechtensteinului, Luxemburgului, Maltei, Marii Britanii, 
Monaco, Norvegiei, Olandei, Poloniei, Portugaliei, României, 
San Marino, Spaniei, Statelor Unite ale Americii, Suediei, Tur
ciei, Ungariei, U.R.S.S., Vaticanului.

Secretarul general al Națiunilor Unite s-a adresat participan- 
ților, în calitate de oaspete de onoare, la faza de deschidere și 
la cea de închidere a conferinței. Directorul general al 
UNESCO și secretarul executiv al Comisiei economice 
tru Europa a Națiunilor Unite au prezentat contribuții în 
celei de-a ll-a faze a conferinței.

pen- 
timpul

în cursul reuniunilor celei de-a Ii-a faze a conferinței au pre
zentat, de asemenea, contribuții asupra diferitelor puncte de pe 
ordinea de zi reprezentanții următoarelor state mediteraneene 
neparticipante : Republica Algeriană Democratică și Populară, 
Republica Arabă Egipt, Israel, Regatul Maroc, Republica Arabă 
Siriană, Republica Tunisiană.

Animați de voința politică, în interesul popoarelor, de a îm
bunătăți și intensifica relațiile lor, de a contribui în Europa la 
pace, la securitate, la justiție și la cooperare, precum și la apro
pierea între ele și cu toate celelalte state din lume ;

Hotărîți în consecință să dea efect deplin rezultatelor confe
rinței și să asigure avantajele decurgînd din aceste rezultate 
între statele lor și în toată Europa și, prin aceasta, să lărgească, 
să aprofundeze și să facă continuu și durabil cursul destinderii;

Inalții Reprezentanți ai statelor participante au adoptat în mod 
solemn cele ce urmează :

PROBLEME PRIVIND SECURITATEA ÎN EUROPA
Statele participante la Conierința 

pentru securitate și cooperare în 
Vuropa,REAFIRMIND că obiectivul lor este de a contribui la ameliorarea relațiilor lor mutuale și de a asigura condiții în care popoarele lor să poată trăi în pace veritabilă și trainică, la adăpost de orice amenințare sau atingere a securității lor ;CONVINSE de necesitatea de a depune eforturi pentru a face ca destinderea să fie Vn proces atît continuu, cit și din ce in ce «nai viabil și cuprinzător, cu caracter uni-

versal, și convinse că punerea In practică a rezultatelor Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa va constitui o contribuție majoră la acest proces ;CONSIDERÎND că solidaritatea între popoare. ca și scopul comun al statelor participante de a realiza obiectivele enunțate de Conferința pentru securitate și cooperare in Europa vor trebui să ducă la dezvoltarea de relații mai bune și mai strînse între ele în toate domeniile, astfel încît să se depășească confruntarea datorată naturii relațiilor lor trecute, si la o mai bună înțelegere reciprocă ;

CONȘTIENTE de istoria lor comună și recunoscînd că existenta unor elemente comune în tradițiile și valorile lor poate să le ajute să-și dezvolte relațiile, și dorind să caute, tinînd seama pe deplin de originalitatea si diversitatea pozițiilor și punctelor lor de vedere, posibilități de a-și uni eforturile pentru a depăși neîncrederea și a crește încrederea, de a rezolva problemele care le separă și de a coopera în interesul umanității :RECUNOSCÎND indivizibilitatea securității în Europa, precum si interesul lor comun în dezvoltarea cooperării între ele și

încare Eu-
pretutindeni în Europa și exprimlndu-șl intenția de. a continua eforturile lor acest sens ;RECUNOSCÎND legătura strinsă există între pacea și securitatea înropa și în lumea întreagă și conștiente de necesitatea ca fiecare din ele să-și aducă contribuția la întărirea păcii și securității mondiale, ca și la promovarea drepturilor fundamentale, a progresului economic și social și a bunăstării tuturor popoarelor ;Au adoptat cele ce urmează :

1

a. Declarația privind principiile care guvernează relațiile
reciproce dintre statele participante

Statele participante,Reafirmind angajamentul lor In favoarea păcii, securității și dreptății, precum și a dezvoltării continue a relațiilor prietenești și cooperării,Recunoscînd că acest angajament, care reflectă interesele și aspirațiile popoarelor, constituie pentru fiecare stat participant o răspundere prezentă și viitoare. Întărită de experiențele trecutului.Reafirmind, în măsura in care sînt membri ai Națiunilor Unite și în conformitate cu scopurile și principiile Națiunilor Unite, sprijinul lor deplin și activ Organizației Națiunilor Unite și întăririi rolului și eficientei sale în consolidarea păcii, securității și justiției internaționale și în promovarea reglementării problemelor internaționale.

precum ăi a dezvoltării relațiilor amicale și cooperării între state,Exprimînd adeziunea lor comună la principiile care sînt enunțate mai jos și care sînt în conformitate cu Carta Națiunilor Unite, precum și voința lor comună de a acționa. în aplicarea acestor conformitate cu scopurile și Cartei Națiunilor Unite,
V. Reglementarea pașnică

principii, in principiile
respecta siDeclară hotărîrea lor de a pune în practică, fiecare dintre ele în relațiile sale cu toate celelalte state participante, indiferent de sistemul lor politic, economic sau social, precum și de mărimea lor. situația lor geografică sau nivelul lor de dezvoltare economică, principiile următoare care sînt toate de importantă primordială și guvernează relațiile lor reciproce :

I. Egalitatea suverană, respectarea 
drepturilor inerente suveranitățiiStatele participante își vor respecta fiecare egalitatea suverană și individualitatea celuilalt, precum și toate drepturile inerente suveranității și pe care le cuprinde suveranitatea lor, între care în special dreptul fiecărui stat la egalitate juridică, la integritate teritorială, la libertate și independență politică. Ele vor respecta, de asemenea. fiecare dreptul celuilalt de a-și alege și dezvolta liber sistemul politic, social. economic și cultural, precum și dreptul de a-si stabili legile și reglementările.In cadrul dreptului internațional, toate statele participante au drepturi și obligații

egale, luilalt relațiile sale cu alte state în conformitate cu dreptul internațional și în spiritul prezentei Declarații. Ele consideră că frontierele lor pot fi modificate, in conformitate cu dreptul international, prin mijloace pașnice și prin acord. Ele au, de asemenea. dreptul de a aparține sau nu organizațiilor internaționale, de a fi sau nu parte la tratate bilaterale sau multilaterale, clusiv dreptul de a fi parte sau tate de alianță ; ele au, de dreptul la neutralitate.

Ele vor respecta fiecare dreptul cede a defini și conduce in mod liber

in- nu la tra- asemenea.

a diferendelorStatele participante vor reglementa diferendele dintre ele prin mijloace pașnice, astfel încît să nu fie puse în pericol pacea și securitatea internațională și justiția.Ele se vor strădui cu bună credință și lntr-un spirit de cooperare să ajungă la o soluție rapidă și echitabilă pe baza dreptului international.In acest scop, ele vor recurge la mijloace ca negocierea, ancheta, mediatiunea, concilierea, arbitrajul, reglementarea judiciară sau la alte mijloace pașnice la alegerea lor, inclusiv orice procedură de reglementare convenită prealabil diferendelor la care ele sînt părți.

în cazul în care nu se ajunge la o soluție prin folosirea unuia din mijloacele pașnice de mai sus, părțile In diferend vor continua să caute un mijloc reciproc acceptabil pentru a reglementa pașnic diferendul.Statele participante, părți la un diferend între ele, precum și celelalte state participante, se vor abține de la orice acțiune care ar putea agrava situația astfel încît să pună în pericol menținerea păcii și securității internaționale și prin aceasta să facă mai dificilă reglementarea pașnică a diferendului.
VI. Neamestecul inStatele participante se vor abține de la orice intervenție, directă sau indirectă, individuală sau colectivă, în treburile interne sau externe care intră în competența națională a altui stat participant, oricare ar fi relațiile lor reciproce.Ele se vor abține în consecință de la orice formă de intervenție armată «au de amenințare cu o asemenea intervenție împotriva altui stat participant.Ele se vor împrejurare. abține, de asemenea, in orice de la orice alt act de con-

treburile internestrîngere militară sau politică, economică ori de altă natură, tinzînd să subordoneze intereselor lor exercitarea de către un alt stat participant a drepturilor inerente suveranității sale și prin aceasta să obțină un avantaj oarecare.In consecință, ele se vor abține, între altele. de la sprijinirea, directă sau indirectă. a activităților teroriste sau a activităților subversive sau altele îndreptate spre răsturnarea violentă a participant. regimului altul stat

II. Nerecurgerea la forță sau la
VII. Respectarea drepturilor omului

amenințarea cu forța
libertăților fundamentale, inclusiv

Statele participante se vor abține în relațiile lor reciproce, ca și în general în relațiile lor internaționale, de a recurge la folosirea forței sau la amenințarea cu forța, fie împotriva integrității teritoriale sau a independenței politice a oricărui stat, fie in orice alt mod incompatibil cu scopurile Națiunilor Unite și cu prezenta Declarație. Nici o considerație nu poate fi invo- / cată drept justificare pentru a recurge la folosirea forței sau la amenințarea cu forța în contradicție cu acest principiu.In consecință, statele participante se vor abține de la orice act care constituie o ame-

directă saunintare cu forța sau o folosire indirectă a forței împotriva altui stat participant. De asemenea, ele se vor abține de la orice manifestare de forță în scopul de a face un alt stat participant să renunțe la deplina exercitare a drepturilor sale suverane. De asemenea, ele se vor abține in relațiile lor reciproce și de Ia orice act de represalii cu forța.Nici o asemenea folosire a forței sau amenințare cu forța nu va fi utilizată ca mijloc pentru a rezolva diferendele sau problemele care ar putea să ducă la diferende între ele.

a libertății de gindire, conștiință,
religie sau de convingereparticipante vor respecta dreptu-Statele . ..____ _____ ,___rile omului si libertățile fundamentale, inclusiv libertatea de gindire, conștiință, re- ligie sau de convingere pentru toti, fără deosebire de rasă, sex. limbă sau religie.Ele vor promova și încuraja exercitarea

III. Inviolabilitatea frontierelorStatele participante consideră inviolabile, fiecare, toate frontierele celuilalt, precum și frontierele tuturor statelor din Europa, și in consecință ele se vor abține acum și în viitor de la orice atentat împotriva acestor frontiere.
In consecință, ele se vor abține, de asemenea, de la orice cerere sau de la orice act de acaparare și de uzurpare a întregului sau a unei părți a teritoriului oricărui stat participant.

IV. Integritatea teritorială a statelorStatele participante vor respecta integritatea teritorială a fiecăruia din statele participante.în consecință, ele se vor abține de Ia orice acțiune incompatibilă cu scopurile și principiile Cartei Națiunilor Unite. împotriva integrității teritoriale, a independenței politice sau a unității oricărui stat participant, și în specia] de la orice asemenea acțiune care constituie o folosire a forței sau amenințare cu forța.

Statele participante se vor abține, de asemenea, fiecare, de a face din teritoriul celuilalt obiectul unei ocupații-militare sau al altor măsuri de folosire directă sau indirectă a forței în contradicție cu dreptul internațional sau obiectul unei dobîr.diri prin asemenea măsuri sau prin amenințarea cu ele. Nici o ocupație sau dobindire de această natură nu va fi recunoscută ca legală.

efectivă a drepturilor și libertăților civile, politice, economice, sociale, culturale și altele care decurg toate din demnitatea inerentă persoanei umane și sînt esențiale pentru libera și deplina sa dezvoltare.In acest cadru, statele participante vor recunoaște și respecta libertatea individului de a profesa și practica, singur sau în comun, religia sau convingerea acționînd după imperativele propriei sale conștiințe.Statele participante pe teritoriul cărora există minorități naționale vor respecta dreptul persoanelor care aparțin acestor minorități la egalitate în fața legii, le vor acorda posibilitatea deplină de a se bucura în mod efectiv de drepturile omului și libertățile fundamentale și, în acest mod, vor proteja interesele lor legitime în acest domeniu.Statele participante recunosc importanta universală a drepturilor omului și libertăților fundamentale, a căror respectare este un factor esențial al păcii, justiției si bu-

năstării necesare pentru a asigura dezvoltarea relațiilor amicale si a cooperării intre ele. ca și între toate statele.Ele vor respecta in mod constant aceste drepturi și libertăți în relațiile lor reciproce și se vor strădui, individual și în comun, inclusiv în cooperare cu Națiunile Unite, ” șisă promoveze respectarea universală efectivă a lor.Ele confirmă dreptul individului de cunoaște drepturile și îndatoririle sale acest domeniu și de a acționa în consecință.In domeniul drepturilor omului și libertăților fundamentale, statele participante vor acționa în conformitate cu scopurile și principiile Cartei Națiunilor Unite și cu Declarația universală a drepturilor omului. Ele își vor îndeplini, de asemenea, obligațiile așa cum sînt enunțate în declarațiile și acordurile internaționale în acest domeniu. inclusiv. între altele. Pactele internaționale referitoare la drepturile omului, prin care ele ar putea fi legate.

a în

VIII. Egalitatea in drepturi a popoarelor
și dreptul popoarelor de a dispune

de ele inseleStateletatea în . .___  _ _________ ___ ,____lor de a dispune de ele însele, acționînd în mod permanent în conformitate cu scopurile și principiile Cartei Națiunilor Unite și cu normele corespunzătoare ale dreptului internațional, inclusiv cele care se referă la integritatea teritorială a statelor, în virtutea principiului egalității în drepturi a popoarelor și dreptului lor de a dispune de ele însele, toate popoarele au în permanență dreptul. în deplină libertate, de a determina așa cum doresc și atunci

participante vor respecta egali- drepturi a popoarelor și dreptul cînd doresc statutul lor politic intern și extern. fără nici un amestec din afară și de a înfăptui conform voinței lor dezvoltarea lor politică, economică, socială și culturală.Statele participante reafirmă importanta universală a respectării și exercitării efective a egalității în drepturi a popoarelor și dreptului lor de a dispune de ele însele pentru dezvoltarea de relații prietenești între ele ca și între toate statele ; ele reamintesc, de asemenea, importanta eliminării oricărei forme de încălcare a acestui principiu.
IX. Cooperarea intre stateStatele participante vor dezvolta cooperarea lor, fiecare cu celălalt și cu toate statele, în toate domeniile, în conformitate cu scopurile și principiile Cartei Națiunilor Unite. In dezvoltarea cooperării lor, statele participante vor acorda o importantă deosebită domeniilor astfel cum sînt stabilite în cadrul Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, fiecare dintre ele a- ducîndu-și contribuția în condiții de deplină egalitate. „ ... _Ele se vor strădui, dezvoltînd cooperarea lor pe bază dț egalitate, să promoveze in-: telegerea și încrederea reciprocă, relații a- micale și de bună-vecinătate intre ele, pacea internațională, securitatea și justiția. Ele se vor strădui, de asemenea, dezvoltînd cooperarea lor, să ridice bunăstarea popoarelor și să contribuie la înfăptuirea aspirațiilor lor, Intre altele prin avantajele care rezultă dintr-o cunoaștere mutuală crescîn-

X. îndeplinirea cu

dă și din progresele și realizările în domeniile economic, științific, tehnologic, social, cultural și umanitar. Ele vor lua măsuri menite să creeze condiții favorabile pentru a face aceste avantaje accesibile tuturor ; ele vor lua in considerație interesul tuturor de reducere a diferențelor de nivel de dezvoltare economică și îndeosebi interesul țărilor în curs de dezvoltare din lumea întreagă.Ele confirmă că guvernele, instituțiile, organizațiile și persoanele au de jucat un rol corespunzător și pozitiv, contribuind la realizarea acestor obiective ale cooperării lor.Ele vor tinde, prin creșterea cooperării lor așa cum se prevede mai sus. să dezvolte relații mai strinse între ele pe o bază mai bună și mai durabilă. în interesul popoarelor.
bună credință a

obligațiilor asumate conform dreptului
internaționalStatele participante își vor îndeplini cu bună credință obligațiile ce Ie revin în conformitate cu dreptul internațional, atît obligațiile care decurg din principiile și normele general recunoscute ale dreptului internațional, cit și obligațiile care decurg din tratate sau alte acorduri. In conformitate cu dreptul international, la care ele sint părți.în exercitarea drepturilor lor suverane, inclusiv a dreptului de a-și stabili legile și reglementările, ele se vor conforma obligațiilor juridice care le revin în virtutea

dreptului international ; de asemenea, ele vor tine seama în mod corespunzător de prevederile Actului final al pentru securitate și cooperare și le vor pune în aplicare.Statele participante confirmă de conflict între obligațiile membrilor Națiunilor Unite în virtutea Cartei Națiunilor Unite și obligațiile lor în virtutea oricărui tratat sau alt acord international, obligațiile lor In virtutea Cartei vor prevala. în conformitate cu articolul 103 din Carta Națiunilor Unite.

Conferinței în Europacă !n caz

★Toate principiile enunțate mai sus au o importanță primordială și, în consecință, ele vor fi aplicate In mod egal și fără rezerve, fiecare din ele interpretîndu-se finind seama de celelalte.Statele participante iși exprimă hotărîrea să respecte și să aplice pe deplin aceste principii, așa cum ele sînt enunțate în prezenta Declarație, sub toate aspectele, în relațiile lor mutuale și în cooperarea lor, în scopul de a asigura fiecărui stat participant avantajele care rezultă din respectarea și aplicarea acestor principii de către toate.Statele participante, ținînd seama In mod corespunzător de principiile de mai sus și. In special, de primul paragraf al principiului al X-lea „îndeplinirea cu bună credință a obligațiilor asumate conform dreptului
b. Probleme privind punerea în practică 

principiile enunțate mai sus
i) Statele participante,Reafirmind că vor respecta și vor face efectivă nerecurgerea la forță și la amenințarea cu forța și convinse de necesitatea de a face din aceasta o normă efectivă a vieții Internationale,Declară că sînt hotărîte să respecte și să pună în aplicare, în relațiile lor fiecare cu celălalt. între altele, următoarele prevederi, care sint în conformitate cu Declarația privind principiile ce guvernează relațiile reciproce dintre statele participante :— Să facă efectivă și să dea expresie, prin toate căile și formele pe care le consideră adecvate, îndatoririi de a se abține să recurgă la folosirea forței sau la amenințarea cu forța in relațiile lor fiecare cu celălalt.— Să se abțină de la orice folosire a forțelor armate, incompatibilă cu scopurile și principiile Cartei Națiunilor Unite și cu

prevederile Declarației privind principiile care guvernează relațiile reciproce între statele participante, împotriva unui alt stat participant, în special de la invazia sau atacul asupra teritoriului său.— Să se abțină de la orice manifestare de forță tinzînd să facă un alt stat participant să renunțe la exercitarea deplină a drepturilor sale suverane.— Să se abțină de la orice act de eon- «trîngere economică destinat să subordoneze propriilor lor interese exercitarea de către un alt sfat participant a drepturilor inerente suveranității sale și să-și asigure astfel avantaje de orice fel.— Să ia măsuri efective care prin întinderea și prin natura lor constituie etape spre obiectivul final al dezarmării generale și totale sub un control internațional strict și eficient.— Să promoveze, prin toate mijloacele pe care fiecare din ele le consideră adec

vate, un climat de încredere șl de respect intre popoare, in conformitate cu obligația lor de a se abține de la propaganda in favoarea războaielor de agresiune sau a oricărei amenințări cu forța sau folosiri a forței împotriva unui alt stat participant, incompatibilă cu scopurile Națiunilor Unite și cu Declarația privind principiile care guvernează relațiile reciproce dintre statele participante.— Să depună toate eforturile pentru a reglementa în mod exclusiv prin mijloace pașnice orice diferend între ele, a cărui continuare este susceptibilă să amenințe menținerea păcii și securității internaționale în Europa, și să caute, înainte de toate, o soluționare prin mijloacele prevăzute în articolul 33 al Cartei O.N.U.Să se abțină de la orice acțiune care ar putea Să împiedice reglementarea pașnică a diferendelor intre slutele participante.

★internațional", constată că. prezenta Declarație nu afectează drepturile, și obligațiile lor, nici tratatele și alte acorduri și aranjamente corespunzătoare.Statele participante își exprimă convingerea că respectarea acestor principii va încuraja dezvoltarea de relații normale și prietenești și progresul cooperării intre ele în toate domeniile. Ele exprimă, de asemenea, convingerea că respectarea acestor principii va încuraja dezvoltarea contactelor politice între ele, care la rîndul lor vor contribui la o mai bună înțelegere a pozițiilor și punctelor lor de vedere.Statele participante declară intenția lor de a-și conduce relațiile cu toate celelalte state în spiritul principiilor cuprinse in prezenta Declarație.
a unora din

ii) Statele participante,Reafirmind hotărîrea lor de a-și reglementa diferendele după cum se prevede in principiul reglementării pașnice a diferendelor ;Convinse că reglementarea pașnică a diferendelor este complementară nerecurgeril la forță sau la amenințarea cu folosirea forței, amîndouă fiind elemente esențiale, deși nu exclusive, ale menținerii și consolidării păcii și securității ;Dorind să întărească și să îmbunătățească metodele de care dispun pentru reglementarea pașnică a diferendelor ;1. Sînt hotârite să continue examinarea și elaborarea unei metode general acceptabile de reglementare pașnică a diferendelor în scopul de a completa metodele existente, și să continue lucrările în acest scop pornind de la „Proiectul de convenție
(Continuare in pag. a IV-a)
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ACTUL MAL al Conferind pentru securitate și cooperare ia Europa

(Urmare din pag. a IH-a)instituind un sistem european de reglementare pașnică a diferendelor" prezentat de Elveția in cadrul celei de a doua faze a Conferinței pentru securitate și cooperare
2

Document privind măsuri de edificare a încrederii 
și anumite aspecte ale securității și dezarmării

Statele participante.Dorind să elimine cauzele de tensiune care pot exista intre ele și in acest fel să contribuie la întărirea păcii și securității in lume ;Hotărîte să întărească încrederea între ele și în acest fel să contribuie la creșterea stabilității și securității în Europa ;Hotărîte. de asemenea, să se abțină în relațiile lor reciproce, ca și in general în relațiile lor internaționale, de la folosirea forței și amenințarea cu forța împotriva integrității teritoriale sau a independentei politice a oricărui stat, sau în orice alt mod incompatibil cu scopurile Națiunilor Unite șl cu Declarația privind principiile care guvernează relațiile intre statele participante, așa cum aceasta a fost adoptată în acest Act final :Recunosctnd necesitatea de a contribui la reducerea pericolului conflictului armat și a neînțelegerii sau erorii de calcul In ceea ce privește activitățile militare care ar putea să dea naștere la îngrijorare, în special atunci cînd statele participante nu dispun de informații clare și la timp despre natura unor asemenea activități ;
Notificarea prealabilă a manevrelor 

militare de anvergurăEle vor notifica manevrele lor militare de anvergură tuturor celorlalte state participante, pe căi diplomatice obișnuite. în conformitate cu următoarele prevederi :Vor fi notificate manevrele militare de anvergură care depășesc totalul de 25 000 trupe independente sau combinate cu orice alte componente aeriene sau navale (în a- cest context, cuvîntul „trupe" include trupele amfibii si aeropurtate). în cazul manevrelor independente cu trupe amfibii sau aeropurtate, sau al manevrelor combinate care includ asemenea trupe, aceste trupe vor fi incluse în total. De asemenea, notificarea se va putea face. în cazul manevrelor combinate care nu ating totalul de mai sus. dar care includ forte terestre împreună cu efective considerabile de trupe amfibii sau de trupe aeropurtate, sau de ambele feluri.Notificarea se va face eu privire la manevrele militare de anvergură care eu loc. în Europa, ne teritoriul vreunui stat participant, precum și — dacă este cazul — în regiunile maritime ți spațiul aerian limitrof.în cazul în care teritoriul unui stat participant se extinde în afara Europei, vor tre
Notificarea prealabilă a altor

manevreStatele participante recunosc că ele pot contribui în continuare la întărirea încrederii și creșterii securității și stabilității și. In acest scop, pot, de asemenea, să notifice manevrele militare de anvergură mai mică
Schimbul deStatele participante vor invita alte state participante, voluntar și pe bază bilaterală,

COOPERAREA ÎN DOMENIILE ECONOMIEI, ȘTIINȚEI 
Șl TEHNICII Șl MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Statele participante,
CONVINSE că eforturile lor pentru a dezvolta cooperarea în domeniile comerțului. industriei, științei și tehnicii, mediului înconjurător și în alte sectoare ale activității economice contribuie la întărirea păcii și a securității în Europa și în lumea întreagă,
RECUNOSCIND că cooperarea în aceste domenii ar stimula progresul economic și social și ameliorarea condițiilor de viată,
CONȘTIENTE de diversitatea sistemelor lor economice și sociale,
REAFIRMÎND voința lor de a Intensifica o astfel de cooperare fiecare cu toți ceilalți. oricare ar fi sistemele lor.
RECUNOSCIND că o astfel de cooperare, tinînd seama de diferitele niveluri de dezvoltare economică, poate să fie dezvoltată pe bază de egalitate și de satisfacere reciprocă a partenerilor, și de reciprocitate care să permită, pe ansamblu, o repartizare echitabilă a avantajelor și a obligațiilor de amploare comparabilă, cu respectarea acordurilor bilaterale si multilaterale,
TINÎND SEAMA de interesele țărilor In curs de dezvoltare din lumea întreagă, inclusiv acelea dintre țările participante atît timp cit se găsesc în curs de dezvoltare din punct de vedere economic ; reafirmînd voința lor de a coopera pentru realizarea Scopurilor si a obiectivelor stabilite de organele corespunzătoare ale Națiunilor Unite în documentele referitoare la dezvoltare,

1. Schimburile comerciale
Dispoziții generale

Statele participante.Conștiente de rolul eresclnd al comerțului internațional ca unul din factorii cei mal importanți ai creșterii economice și ai progresului social.Recunoscind că comerțul reprezintă un sector esențial al cooperării lor și avînd în vedere faptul că dispozițiile conținute în preambulul de mai sus se aplică îndeosebi în acest domeniu,Considerînd că volumul și structura schimburilor comerciale între statele participante nu corespund în toate cazurile posibilităților care sînt oferite de nivelul prezent al dezvoltării lor economice, științifice și tehnologice,Sînt hotărîte să promoveze, pe baza modalităților cooperării lor economice, dezvoltarea schimburilor lor reciproce de bunuri și servicii și să asigure condiții favorabile unei asemenea dezvoltări ;Recunosc efectele favorabile care pot rezulta din aplicarea tratamentului națiunii celei mai favorizate. pentru dezvoltarea schimburilor ;Vor încuraja creșterea schimburilor pe o bază multilaterală cit mai larg posibilă, căutînd astfel să folosească diversele posibilități economice și comerciale ;

!n Europa, precum și de la alte propuneri care se referă la acesta și care tind spre elaborarea unei asemenea metode.2. Decid că o reuniune de experți ai tuturor statelor participante va fi convocată,

Tinînd seama de considerentele privind eforturile îndreptate spre reducerea tensiunii și promovarea dezarmării ;Recunoscind că schimbul de observatori pe bază de invitație la manevrele militare va aiuta la promovarea contactelor și înțelegerii reciproce :Studiind chestiunea notificării prealabile a mișcărilor militare de anvergură în contextul edificării încrederii ;Recunoscind că există și alte căi prin care fiecare stat poate contribui pe mai departe la atingerea obiectivelor lor comune ;Convinse de importanța politică a notificării prealabile a manevrelor militare de anvergură pentru promovarea înțelegerii reciproce și întărirea încrederii, stabilității și securității :Acceptind răspunderea fiecăruia dintre ele de a promova aceste obiective și de a îndeplini această măsură, în conformitate cu criteriile si modalitățile acceptate, ceea ce este esențial pentru realizarea acestor obiective :Recunoscind că această măsură decurge din hotărîre politică ș! se sprijină pe bază voluntară :Au adoptat următoarele : 

bui notificate în prealabil numai manevrele care au loc pe o suprafață în adînclmea de 250 kilometri de la frontiera comună cu un alt stat participant sau care se găsește vis-ă-vis de frontiera acestuia, statul participant nefiind însă obligat să notifice în cazul in care această zonă este contiguă și unei frontiere pe care o are cu un stat neeuropean neparticipant sau care se găsește vis-ă-vis de frontiera unui asemenea stat.Notificarea se va face cu 21 zile sau mai mult. înainte de începerea manevrei, sau — în cazul unei manevre organizate într-un termen mai scurt — cit mai curînd posibil, înaintea datei de începere a manevrei.Notificarea va conține informații despre obiectiv, dacă este cazul, scopul general și statele participante la manevră, tipul sau tipurile și efectivul forțelor angajate, aria și perioada estimativă de desfășurare a a- cesteia. Statele participante vor transmite, de asemenea — dacă este posibil — informații adiționale corespunzătoare, în special cu privire la elemente componente ale forțelor angajate și perioada de angajare a acestor forțe.
militarealtor state participante, avîndu-ee cu deosebire în vedere acelea din apropierea regiunii unor asemenea manevre.In același scop, statele participante recunosc, de asemenea, că. ele pot să notifice alte manevre military pe care, le desfășoară.
observatoriîn spirit de reciprocitate și bunăvoință față de toate statele participante, să trimită ob

înțelegîndu-se că fiecare stat participant își menține pozițiile pe care le-a adoptat față de acestea ; acordînd o atenție deosebită țărilor cel mai puțin dezvoltate,
CONVINSE că interdependența economică crescîndă pe plan mondial implică creșterea eforturilor comune și eficace in scopul de a soluționa problemele economice mondiale majore, cum sînt cele ale alimentației, energiei, materiilor prime și problemele monetare și financiare și, în consecință, evidențiază cerința care există de a promova relații economice internaționale stabile și echitabile, contribuind astfel la dezvoltarea economică continuă și diversificată a tuturor țărilor,
LUlND ÎN CONSIDERAȚIE activitatea deja întreprinsă de organizațiile internaționale competente și dorind să folosească posibilitățile oferite de aceste organizații. îndeosebi de Comisia economică pentru Europa a Națiunilor Unite, în scopul de a da curs dispozițiilor documentelor finale ale Conferinței,
CONSIDERÎND că orientările generale și recomandările concrete conținute în textele care urmează sînt menite să promoveze pe mai departe dezvoltarea relațiilor lor economice reciproce și convinse că cooperarea lor in aceste domenii trebuie să se facă cu deplina respectare a principiilor care guvernează relațiile între statele participante, așa cum sînt enunțate in documentul corespunzător,
Au adoptat cele ce urmează :

Recunosc importanța acordurilor bilaterale și multilaterale interguvernamentale șl a altor acorduri pentru dezvoltarea pe termen lung a schimburilor comerciale ;Notează importanța problemelor monetare și financiare pentru dezvoltarea comerțului internațional și vor urmări să le trateze in scopul de a contribui la creșterea continuă a schimburilor ;Se vor strădui să reducă sau să elimine progresiv obstacolele de orice natură din calea dezvoltării schimburilor comerciale ;Vor favoriza creșterea continuă a comerțului, evitînd pe cit este posibil fluctuațiile bruște in schimburile lor ;Consideră că schimburile lor de diverse produse trebuie să fie efectuate astfel ca ele să nu provoace sau să nu amenințe a provoca un prejudiciu grav — atunci cînd este cazul, o dezorganizare a pieței — pe piețele interioare ale acestor produse și îndeosebi în detrimentul producătorilor locali din tara importatoare, de produse similare sau supuse concurenței directe ; în ceea ce privește noțiunea de dezorganizare a pieței se înțelege că ea nu va putea fi invocată contrar dispozițiilor pertinente din acordurile lor internaționale ; dacă ele vor recurge la măsuri de protecție, o vor face in conformitate cu angajamentele lor în acest domeniu care decurg din acordurile internaționale la care sînt părți și vor 

la invitația Elveției, pentru a îndeplini mandatul prevăzut in paragraful 1 de mai sus, în cadrul și conform procedurilor urmărilor Conferinței specificate la capitolul „Urmările Conferinței".3. Această reuniune de experți se va ține 

servatori pentru a asista la manevre militare.Statul care invită va hotărî în fiecare caz numărul observatorilor, procedura și condițiile de participare a acestora și va furniza alte informații pe care le-ar putea
Notificarea prealabilă a mișcărilor 

militare de anvergurăîn conformitate cu Recomandările finale ale Consultărilor de la Helsinki, statele participante au studiat chestiunea notificării prealabile a mișcărilor militare de anvergură. ca o măsură de întărire a încrederii.în mod corespunzător, statele participante recunosc că, după cum vor crede de cuviință și pentru a contribui Ia edificarea
Alte măsuri de edificarea încrederiiStatele participante recunosc că există și alte mijloace prin care pot fi promovate obiectivele lor comune. In special, ele, tinînd seama In mod corespunzător de re-

★Pentru a contribui mai pe deplin la realizarea obiectivului lor comun de edificare a încrederii, statele participante — atunci cînd desfășoară activitățile lor militare în regiunile supuse prevederilor referitoare la notificarea manevrelor militare de anver-
II

Chestiuni referitoare la dezarmareStatele participante recunosc interesul lor al tuturor în eforturile îndreptate spre reducerea confruntării militare și promovarea dezarmării, care sînt menite să completeze destinderea politică în Europa și să întărească securitatea lor. Ele sînt convinse de necesitatea luării unor măsuri efective în
III 

Considerente generaleDupă ce au examinat punctele de vedere exprimate asupra diverselor subiecte referitoare la Întărirea securității în Europa prin eforturi unite îndreptate spre promovarea destinderii și dezarmării, statele participante, atunci cînd se angajează în asemenea eforturi, vor porni, în acest context, în special, de la următoarele considerente esențiale t— Natura complementară a aspectelor politice și militare ale securității :— Raportul reciproc dintre securitatea fiecărui stat participant și securitatea în Europa, luată ca un tot. și raportul care există. în contextul mai larg al securității 

ține seama de Interesele părților direct interesate ;Vor acorda atenția corespunzătoare măsurilor referitoare la promovarea schimburilor și la diversificarea structurii lor ;Notează că creșterea și diversificarea schimburilor ar putea contribui la lărgirea posibilităților de alegere de produse ;Consideră oportun să creeze condiții favorabile participării societăților, organizațiilor și întreprinderilor la dezvoltarea comerțului.
Facilități și contacte de afaceri

Statele participante.Conștiente de importanța contribuției pe care ameliorarea contactelor de afaceri și întărirea încrederii în relațiile de afaceri care ar rezulta din aceasta ar avea-o pentru dezvoltarea relațiilor economice și comerciale,Vor lua măsurile corespunzătoare menite să îmbunătățească în continuare condițiile care permit dezvoltarea contactelor intre reprezentanți ai organismelor oficiale, ai diverselor organizații, întreprinderi, firme și bănci interesate în comerțul exterior, în special, atunci cînd acestea sînt utile, între exportatori și beneficiari de produse și servicii, în vederea studierii posibilităților comerciale, a încheierii de contracte, a urmăririi executării lor și a asigurării serviciilor după vînzare ;Vor încuraja organismele. întreprinderile și firmele interesate in comerțul exterior să ia măsurile de natură să accelereze desfășurarea negocierilor de afaceri ;Vor lua, de asemenea, măsuri menite să îmbunătățească condițiile de lucru ale reprezentanților organismelor, întreprinderilor, firmelor și băncilor străine interesate în comerțul exterior, în special după cum urmează :— furnizînd informațiile necesare, inclusiv informațiile asupra legislației și procedurii relative la stabilirea de reprezentante permanente ale organismelor menționate mai sus și cu privire la funcționarea acestor reprezentanțe permanente ;— examinînd pe cît posibil în mod favorabil cererile de stabilire de reprezentante permanente și de birouri în acest scop, inclusiv, dacă va fi cazul. de deschidere de birouri comune pentru două sau mai multe firme ;— tncurajind punerea la dispoziție. In condiții cît mai favorabile posibil și egale pentru toti reprezentanții organismelor menționate mai sus, de posibilități de cazare In hoteluri, de mijloace de comunicații și alte servicii de care acestea au în mod normal nevoie. precum și localuri comerciale și rezidențiale corespunzătoare pentru e- xercitarea activităților reprezentanților permanent! ;Recunosc importanta unor astfel de măsuri pentru a încuraja o participare mai 
largă ■ întreprinderilor mici și mijlocii la 

după reuniunea reprezentanților desemnați de miniștrii afacerilor externe ai statelor participante, programată conform capitolului „Urmările Conferinței" pentru anul 1977 ; rezultatele lucrărilor reuniunii de experți vor fi supuse guvernelor.

considera utile. El va asigura facilitățile și ospitalitatea corespunzătoare.Invitația va fi transmisă cit mai devreme cu putință, prin canale diplomatice obișnuite.

încrederii, pot să notifice mișcările lor militare de anvergură.In același spirit, statele participante la Conferința pentru securitate și cooperare in Europa vor examina în continuare chestiunea notificării prealabile a mișcărilor militare de anvergură, avînd in vedere, in special, experiența acumulată în realizarea măsurilor enunțate în acest document.
ciprocitate și avînd în vedere o mai bună înțelegere mutuală, vor promova schimburi pe bază de invitație între militarii lor, inclusiv vizite de delegații militare.

★gură — vor lua în considerare în mod corespunzător și vor respecta acest obiectiv.Ele recunosc, de asemenea, că experiența acumulată în realizarea prevederilor de mai sus. împreună cu noi eforturi, ar putea să ducă la dezvoltarea și lărgirea măsurilor îndreptate spre întărirea încrederii.

aceste domenii, care — prin scopul și natura lor — să constituie pași către realizarea, în final, a dezarmării generale și totale sub un control internațional strict și efectiv și care să aibă ca rezultat întărirea păcii și securității în întreaga lume.

mondiale. între securitatea în Europa șl securitatea In regiunea Mediteranei ;— Respectarea intereselor de securitate ale tuturor statelor participante la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa. inerente egalității lor suverane ;— Importanța ca participanții la forurile în care se poartă hegocieri să caute ca informații despre evoluția, progresul și rezultatele lor să fie puse la dispoziția statelor participante la Conferința pentru securitate și cooperare In Europa — pe o bază corespunzătoare — și, ca urmare, interesul justificat al oricăruia dintre aceste state ca punctele sale de vedere să fie luate în considerare.

ichimburlle comerciale între statele participante.
Informația economică 
și comercială

Statele participante.Conștiente de rolul crescînd al informației economice și comerciale în dezvoltare*  comerțului internațional.Considerînd că informația economică ar trebui să fie de natură să asigure o prospectare comercială corespunzătoare și să permită elaborarea de prognoze pe termen mediu și lung, contribuind astfel la stabilirea de curente continue de schimburi și la o mai bună folosire a posibilităților de comerț.Declarîndu-se gata să îmbunătățească calitatea. să crească cantitatea și difuzarea informației economice și administrative pertinente.Apreciind că valoarea, pe plan international. a informațiilor statistice depinde în- tr-o măsură considerabilă de posibilitatea de a le compara ;Vor favoriza publicarea și difuzarea de informații economice și comerciale la intervale regulate și în cel mai scurt timp, în special :— datele statistice privind producția, venitul national, bugetul, consumul și productivitatea ;— datele statistice asupra comerțului exterior, elaborate plecînd de la clasificări comparabile între ele și cu- prinzînd repartizarea pe produse cu menționarea volumelor și valorilor, precum și a țărilor de origine sau de destinație ;— legi și reglementări privind comerțul exterior ;— informații care permit să se prevadă evoluția economiei, utile pentru prospectarea comercială, de exemplu, cele privind orientările generale ale planurilor și programelor economice naționale ;— alte informații de natură să ajute oamenii de afaceri în contactele lor comerciale, de exemplu, repertoare periodice. liste și, atunci cînd aceasta se dovedește posibil, organigramele firmelor si organismelor interesate în comerțul exterior ;Vor favoriza, în afara celor ce preced, dezvoltarea schimburilor de informații economice și comerciale prin intermediul, în cazurile corespunzătoare, al comisiilor mixte pentru cooperare economică, științifică și tehnică, al camerelor de comerț naționale și mixte și al altor organisme corespunzătoare ;Vor încuraja un studiu, în cadrul Comisiei economice pentru Europa a Națiunilor Unite, asupra posibilităților de a crea un sistem multilateral de notificare a legilor și reglementărilor relative la comerțul exterior. precum și a modificărilor care le sînt aduse ;
Var încuraja lucrările de armonizare a 

nomenclatoarelor statistice întreprinse pe plan internațional. în special in cadrul Comisiei economice pentru Europa a Națiunilor Unite.
Marketing

Statele participante,Recunoscind importanța pe care o are adaptarea producției la exigențele pieței externe in vederea asigurării creșterii comerțului internațional,Conștiente de necesitatea ca exportatorii să cunoască intr-un mod cit mai precis posibil cerințele clienților eventuali și să țină seama de acestea,Vor încuraja organismele, întreprinderile și firmele interesate în comerțul exterior
2. Cooperarea industrială 

și proiecte de interes comun
Cooperarea industrială

Statele participante,Considerînd că. motivată de considerente economice, cooperarea industrială poată :— crea legături durabile și întări astfel cooperarea economică globală pe termen lung.— contribui la creșterea economică, precum și la expansiunea și la diversificarea comerțului internațional și la o cît mai largă utilizare a tehnologiei moderne,— duce la o folosire reciproc avantajoasă a complementarităților economice, datorită unei mai bune utilizări 
a tuturor factorilor de producție, și— accelera dezvoltarea industrială a tuturor celor care participă la o astfel de cooperare ;își propun să încurajeze dezvoltarea cooperării industriale între organismele, întreprinderile și firmele competente ale țărilor lor ;Consideră că cooperarea industrială poate fi facilitată prin încheierea de acorduri interguvernamentale și alte acorduri bilaterale și multilaterale între părțile interesate ;Constată că, încurajînd cooperarea industrială, ele vor trebui să tină seama de structurile economice și de nivelurile de dezvoltare ale țărilor lor ;Notează că cooperarea industrială se realizează pe bază de contracte încheiate între organisme, întreprinderi și firme competente, avînd in vedere considerații de natură economică ;Exprimă dorința de a favoriza adoptarea de măsuri de natură să creeze condiții fa- vorabile pentru cooperarea industrială ;Recunosc că cooperarea industrială înglobează o serie de forme de relații economice care depășesc cadrul schimburilor comerciale conventionale și că. în procesul de negociere a unor contracte de cooperare industrială, partenerii determină împreună formele și condițiile de cooperare corespunzătoare, tinînd seama de interesele lor reciproce și de capacitățile lor ;Recunosc, totodată, că, în cazul în care există un interes reciproc, forme concrete ca acelea care urmează pot fi utile pentru dezvoltarea cooperării industriale : producția și vînzarea în comun, specializarea în producție și vînzare, crearea, amenajarea și modernizarea Întreprinderilor industriale, cooperarea pentru realizarea de instalații industriale complete, pentru obținerea unei părți din produsele astfel realizate, societățile mixte, schimbul de „know-how", de informații tehnice, de brevete și de licențe și cercetarea industrială în comun în cadrul proiectelor concrete de cooperare ;Recunosc că noi forme de cooperare industrială pot fi folosite pentru a răspunde unor cerințe concrete ;Notează importanta pe care o are Informația economică, comercială, tehnică si administrativă menită să asigure dezvoltarea cooperării industriale ;Consideră1 că este de dorit— să amelioreze calitatea șl volumul Informațiilor relative la cooperarea industrială, mai ales cu privire la legi și reglementări, inclusiv acelea legate de operațiunile de schimb, orientările generale ale planurilor și programelor economice naționale, precum și în legătură cu prioritățile programelor și condițiile economice ale pieței ; șl— să difuzeze cît mai repede posibil informațiile publicate în legătură cu acestea ;Vor încuraja toate formele de schimburi de informații și de comunicare de date asupra experienței privind cooperarea industrială, inclusiv prin contactele Intre parteneri eventuali și, acolo unde este cazul, prin intermediul comisiilor mixte pentru cooperarea economică, industrială, științifică si tehnică, al camerelor de comerț naționale și mixte, precum și al altor organisme corespunzătoare ;Consideră de dorit, în vederea dezvoltării cooperării industriale, să încurajeze explorarea de posibilități de cooperare și de punere în aplicare a proiectelor de cooperare și vor adopta măsuri in acest sens, printre altele facilitînd și multiplicînd, In toate formele lor, contactele de afaceri între organisme, întreprinderi și firme competente și între personalul lor calificat respectiv ;Notează că dispozițiile adoptate de Conferință privind contactele de afaceri în domeniile economic și comercial sînt, de asemenea, aplicabile organismelor, întreprinderilor și firmelor străine participante la cooperarea industrială, ținînd seama de condițiile specifice ale acestei cooperări, și se vor preocupa de existența unor condiții de lucru corespunzătoare pentru personalul antrenat în punerea în aplicare a proiectelor de cooperare ;Consideră de dorit ca propunerile privind proiectele de cooperare industrială să fie

3. Dispoziții privind schimburile 
comerciale și cooperarea industrială

Armonizarea normelor
Statele participante,Recunoscind că dezvoltarea armonizării Internaționale a normelor și reglementărilor tehnice, ca și a cooperării internaționale în materie de certificate, constituie un mijloc important pentru a elimina obstacolele tehnice din calea comerțului internațional și a cooperării industriale și, prin aceasta, pentru a facilita dezvoltarea lor și creșterea productivității,Reafirmă Interesul lor pentru o armonizare internațională cit mai larg posibilă a normelor și prevederilor tehnice ;Se declară dispuse să încurajeze acordurile internaționale și alte aranjamente corespunzătoare privind acceptarea de certificate de conformitate cu normele și prevederile tehnice ;Consideră de dorit lărgirea cooperării internaționale în materie de normare, în special prin sprijinirea activităților organizațiilor interguvernamentale și a altor organizații competent/! în acest domeniu.

Arbitrajul

Statele participante,Considerînd că reglementarea rapidă și echitabilă a litigiilor care pot să rezulte din tranzacțiile comerciale în domeniul schimburilor de bunuri și de servicii și 

să dezvolte și mai mult cunoștințele și tehnicile pe care le cere o comercializare eficace ;Vor încuraja îmbunătățirea condițiilor de aplicare a măsurilor destinate să promoveze schimburile și să răspundă nevoilor clienților în ceea ce privește produsele de import, mai ales prin prospectarea comercială și prin măsuri de publicitate, precum și, dacă aceasta se dovedește util, prin organizarea de servicii de aprovizionare, furnizarea de piese de schimb, organizarea de rețele de ..service" și formarea personalului tehnic local necesar ;Vor încuraja cooperarea internațională în domeniul promovării schimburilor, inclusiv comercializarea și lucrările întreprinse in aceste probleme în cadrul organizațiilor internaționale. îndeosebi al Comisiei economice pentru Europa a Națiunilor Unite.

suficient de precise și să conțină datele economice și tehnice necesare, îndeosebi evaluările preliminare ale costului proiectului, informații asupra formelor de cooperare ce vor fi folosite și posibilităților de desfacere, în scopul de a permite partenerilor eventuali să întreprindă studii inițiale șî să ajungă la hotărîri în timpul cel mai scurt ;Vor încuraja părțile interesate în cooperarea industrială să ia măsuri în vederea accelerării desfășurării negocierilor pentru încheierea de contracte de cooperare ;Recomandă, de asemenea, să se conținu*  examinarea — de exemplu in cadrul Comisiei economice pentru Europa a Națiunilor Unite — a mijloacelor de ameliorare a difuzării către cei interesați a informațiilor privind condițiile generale ale cooperării industriale și * ghidurllor privind elaborarea de contracte în acest domeniu ;Consideră de dorit să îmbunătățească ta continuare condițiile de aplicare a proiectelor de cooperare industrială, mai ales în ceea c« privește :— protecția Intereselor partenerilor la proiectele de cooperare Industrială, inclusiv protecția juridică a divers^Joi- forme de proprietate in cauză ;— luarea în considerație, într-un mod compatibil cu sistemele lor economice, a nevoilor șl posibilităților cooperării industriale în cadrul politicii economice și îndeosebi în cadrul planurilor și programelor economice naționale ;Consideră că este de dorit ca partenerii, la încheierea de contracte de cooperare Industrială și la punerea în aplicare a acestora, să dea toată atenția dispozițiilor privind acordarea de asistentă reciprocă șl transmiterea de informații necesare, în special în scopul asigurării unui nivel tehnic și a unei calități corespunzătoare pentru produsele rezultate dintr-o astfel de cooperare ;Recunosc utilitatea unei participări sporite a Întreprinderilor mici și mijlocii la proiectele de cooperare industrială.
Proiecte de interes comun

Statele participante,Considerînd că potențialul lor economic și resursele lor naturale permit, prin eforturi comune, o cooperare pe termen lung pentru punerea în aplicare, inclusiv pe plan regional sau subregional, a proiectelor de interes comun de mare anvergură, și că acestea pot contribui la accelerarea dezvoltării economice a țărilor care iau parte la 
ele,Considerînd că este de dorit ca organismele, întreprinderile și firmele competente din toate țările să aibă posibilitatea să-și manifeste interesul lor de a participa la astfel de proiecte, și. in caz de acord, să ia parte la aplicarea lor,Notînd că dispozițiile adoptate de Conferință privind cooperarea industrială se aplică totodată la proiecte de interes comun,Consideră necesar să încurajeze. în cazurile adecvate, studiul de către organismele, întreprinderile și firmele competente și interesate a posibilităților de aplicare a proiectelor de interes comun în domeniile resurselor energetice, al exploatării de materii prime, precum și al transporturilor și telecomunicațiilor ;Consideră că este de dorit ca organismele, întreprinderile și firmele, examinînd posibilitățile de a participa la proiecte de interes comun, să schimbe cu partenerii lor potențiali, pe căi adecvate, informațiile necesare de ordin economic, juridic, financiar și tehnic referitoare la asemenea proiecte ;Consideră că resursele de energie, în primul rînd petrolul, gazele naturale și cărbunele, precum și exploatarea materiilor prime minerale. în special minereurile de fier și bauxită, sînt domenii indicate pentru în. tărirea cooperării economice pe termen lung și dezvoltarea comerțului care ar putea rezulta din aceasta ;Consideră că există, de asemenea, posibilități pentru proiecte de interes comun în scopul unei cooperări economice pe termen lung în următoarele domenii :— schimbul de energie electrică pe plan european în scopul utilizării cit mai rațional posibil a capacităților centralelor electrice ;— cooperarea in căutarea unor noi surse de energie și. in special, in domeniul energiei nucleare ;— dezvoltarea rețelelor rutiere și cooperarea în vederea stabilirii unei rețele navigabile coerente în Europa ;— cooperarea în cercetarea și punerea în aplicare de echipamente de transport combinate și pentru utilizarea containerelor ;Recomandă statelor interesate în proiecte de interes comun să studieze în ce condiții ar fi posibil să elaboreze asemenea proiecte și, dacă doresc, să creeze condițiile necesare executării lor efective.

din contractele de cooperare industrială ar contribui la dezvoltarea și promovarea comerțului și a cooperării,Considerînd că arbitrajul este un mijloc corespunzător de a reglementa astfel de litigii,Recomandă organismelor, întreprinderilor și firmelor din țările lor să includă, dacă este cazul, clauze de arbitraj in contractele comerciale și in contractele de cooperare industrială sau în convențiile speciale ;Recomandă ca dispozițiile de. arbitraj să prevadă arbitrajul în cadrul unui ansamblu de reguli reciproc acceptabile și să poată permite arbitrajul într-o țară terță, ținind totodată seama de acordurile interguvernamentale și alte acorduri existente in acest domeniu.
Acorduri bilaterale specifice

Statele participante.Conștiente de necesitatea de a facilita schimburile comerciale și de a încuraja punerea in aplicare a unor noi forme de cooperare industrială,Vor considera favorabil încheierea, în cazuri indicate, de acorduri bilaterale specifice privind probleme diverse care prezintă un interes reciproc in domeniile schimburilor comerciale și cooperării industriale. în special în vederea evitării dublei impuneri și a facilitării transferului de beneficii și retransmiterii valorii contribuțiilor investite.
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4. Știința
Statele participante.Convinse că codperarea științifică și tehnică constituie o contribuție importantă la întărirea securității și cooperării între ele. prin aceea că ea ajută la rezolvarea eficace a problemelor de interes comun și la îmbunătățirea condițiilor de viată.Considerind că odată cu dezvoltarea unei astfel de cooperări este important să promoveze schimbul de informații și de experiență. facilitind studiul și transferul realizărilor științifice și tehnice, precum și accesul la aceste realizări pe o bază reciproc avantajoasă și in domenii de cooperare convenite între părțile interesate.Considerind că revine partenerilor potențiali. adică organizațiilor, instituțiilor. întreprinderilor competente și oamenilor de Stiintă și experților în tehnologie din statele participante să stabilească posibilitățile unei cooperări mutual avantajoase și să pună la punct detaliile acesteia,Afirmînd că o astfel de cooperare poate fi dezvoltată și pusă în aplicare bilateral și multilateral, la nivel guvernamental și neguvernamental, spre exemplu prin acorduri interguvernamentale și alt tip de a- corduri, programe internaționale, proiecte de cooperare și canale comerciale, folosind totodată diferite forme de contacte. Inclusiv contacte directe și individuale,Conștiente de necesitatea de a adopta măsuri în vederea îmbunătățirii continue a cooperării științifice și tehnice între ele.

Posibilități pentru ameliorarea 
cooperăriiRecunosc c& exiști posibilități care permit ameliorarea in continuare a cooperării științifice și tehnice, și in acest scop exprimă intenția lor de a elimina obstacolele care Împiedică o astfel de cooperare, îndeosebi prin s— îmbunătățirea posibilităților pentru schimbul șl difuzarea Informației științifice șl tehnice Intre părțile Interesate in cercetarea și cooperarea științifică și tehnică, inclusiv Informația referitoare la organizarea si reali- zarea unei asemenea cooperări ;‘ — realizarea rapidă și ameliorareaorganizării vizitelor internaționale ale oamenilor de știință și ale specialiștilor. Inclusiv a programelor acestor vizite, in cadrul schimburilor, conferințelor șl cooperării ;— folosirea mal largă * activităților șl a canalelor comerciale pentru cercetarea aplicată In domeniul științei și tehnologiei și pentru transferul rezultatelor obținute in acest domeniu, furnizînd totodată Informații asupra drepturilor de proprietate intelectuală și Industrială și aslgurind protejarea acestora ;
Domenii de cooperareConsideră că există posibilități de extindere a cooperării In domeniile menționate mai jos cu titlu de exemplu, notînd că revine partenerilor eventuali din țările participante de a identifica și dezvolta proiecte și aranjamente de interes și avantaj reciproc :AGRICULTURA. Cercetări asupra unor noi metode si tehnici în vederea sporirii productivității culturilor și creșterii animalelor ; aplicații ale chimiei In agricultură ; proiectarea, construirea și utilizarea mașinilor agricole, tehnologii de irigații și alte lucrări de ameliorare a terenurilor agricole ;ENERGIA. Noi tehnici și tehnologii ale producției, transportului și distribuirii e- nergiei. destinate să amelioreze utilizarea resurselor existente de combustibili și de energie hidraulică, precum și cercetări a- supra unor noi surse energetice, mai ales energia atomică, solară și geotermlcă :NOI TEHNOLOGII, FOLOSIREA RAȚIONALA A RESURSELOR. Cercetări privind noi tehnologii și echipamente concepute Îndeosebi pentru reducerea consumului de e- nergie și pentru reducerea la minimum a risipei sau pentru eliminarea acesteia ;TEHNOLOGIA TRANSPORTURILOR. Cercetări asupra mijloacelor de transport și a tehnologiei aplicate la crearea și exploatarea rețelelor de transporturi internaționale. naționale și urbane, inclusiv transporturi prin containere, ca și securitatea transporturilor :FIZICA. Studiul problemelor fizicii energiilor înalte și ale fizicii plasmei ; cercetări în domeniile fizicii nucleare, teoretice și experimentale :CHIMIA. Cercetări asupra problemelor electrochimie! și ale chimiei polimerilor, produselor naturale, metalelor și aliajelor, precum și dezvoltarea unor tehnologii chimice ameliorate. îndeosebi transformarea materialelor ; aplicarea practică a celor mai recente realizări ale chimiei în industrie, în construcții și în alte sectoare ale economiei :METEOROLOGIE ȘI HIDROLOGIE. Cercetări meteorologice și hidrologice, inclusiv metode de colectare, evaluare și transmitere a datelor și utilizarea lor în vederea prognozelor meteorologice si hidrologice ;OCEANOGRAFIA. Cercetări oceanografi- ce. inclusiv studiul interacțiunilor aer/apă :CERCETAREA SEISMOLOGICA. Studii și prevederi ale cutremurelor și ale modificărilor geologice care sînt legate de a- cestea : punerea la punct și realizarea de cercetări privind tehnici de construcții rezistente la cutremure :CERCETĂRI PRIVIND GLACIOLOGIA, PFRMAFROSTUL SI PROBLEME ALE VIEȚII, ÎN CLIMATELE RECI. Cercetări privind glaciologia si permafros- tul ; tehnologii ale transporturilor și ale

5. Mediul
Statele participante,Afirmînd că protecția și ameliorarea mediului înconjurător, ca și protecția naturii și utilizarea rațională a resurselor sale în interesul generațiilor prezente și viitoare constituie o sarcină de importanță majoră pentru bunăstarea popoarelor și dezvoltarea economică a tuturor țărilor și că multe probleme ale mediului înconjurător, în special în Europa, nu pot fi rezolvate de o manieră eficace decît printr-o cooperare internațională strînsă,Recunoscînd că fiecare dintre statele participante, în acord cu principiile dreptului internațional, trebuie, într-un spirit de cooperare, să se asigure că activitățile desfășurate pe teritoriul său nu cauzează degradarea mediului înconjurător într-un alt stat sau în regiuni situate dincolo de limitele jurisdicției sale naționale,Considerind că succesul unei politici a mediului înconjurător presupune ca toate categoriile de populație și ca toate forțele sociale, conștiente de responsabilitățile lor, să contribuie la protejarea și ameliorarea mediului înconjurător, ceea ce implică o acțiune educativă continuă și aprofundată. în special în privința tineretului,Afirmînd că din experiența obținută rezultă că dezvoltarea economică și progresul tehnic trebuie să fie compatibile cu protejarea mediului înconjurător și păstrarea valorilor istorice și culturale ; că adoptarea de măsuri preventive constituie cel mai bun mijloc de a evita degradarea mediului înconjurător ; și că echilibrul ecologic trebuie să fie protejat în cursul punerii în valoare și a gestiunii resurselor naturale.

Obiectivele cooperăriiAu convenit să-și fixeze. între alte obiective ale cooperării, obiectivele următoare I— să studieze, pentru a le rezolva, problemele mediului înconjurător care au. prin natura lor, o dimensiune mul-

și tehnicaconstrucțiilor ; adaptarea omului la condiții climatice extreme și schimbări in condițiile de viață ale populației indigene ;TEHNOLOGII ALE ORDINATOARELOR, TELECOMUNICAȚIILOR ȘI INFORMAȚIEI. Punerea la punct a ordinatoarelor, ca și a sistemelor de telecomunicații și informații ; tehnologii legate de ordinatoare și telecomunicații, inclusiv folosirea lor pentru sistemele de gestiune, pentru procese de producție, pentru automatizare, pentru studiul problemelor economice, în cercetarea științifică și pentru colectarea, tratarea și difuzarea informației :CERCETAREA SPAȚIALA. Explorarea spațială și studiul resuraelor naturale ale pămîntujui și biosferei prin observare de la distantă, în special cu ajutorul sateliților și al rachetelor sondă ;MEDICINA ȘI SANATATEA PUBLICA, Cercetări asupra bolilor cardio-vasculare, tumorale și virale ; biologia moleculară ; neurofiziologia ; punerea la punct și experimentarea unor noi medicamente ; studiul problemelor actuale de pediatrie, gerontologie. organizare și tehnici ale serviciilor medicale ;CERCETĂRI ÎN DOMENIUL MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR. Cercetări privind anumite probleme științifice și tehnice legate de mediul înconjurător uman ;
Forme și metode de cooperareExprimă părerea lor că cooperarea științifică si tehnică trebuie. Îndeosebi, să folosească următoarele forme șl metode :— schimbul șl circulația de cărți, periodice, alte publicații și documente științifice și tehnice. Intre organisme, instituții științifice șl tehnice și întreprinderi interesate, oameni de știință și expert! în tehnologie, precum șl participarea la programe internaționale de analiză șl de indexare a publicațiilor ;— schimburi și vizite, precum șl alte contacte și comunicări directe între oameni de știință și expert! în tehnologie, pe bază de acord reciproc și de alte aranjamente. în scopuri cum ar fi organizarea de consultări, de conferințe și de cercetări, inclusiv utilizarea laboratoarelor. bibliotecilor științifice și a altor centre de documentare adecvate;— organizarea de conferințe, simpozioane, cicluri de studii, cursuri șl alte reuniuni internaționale șl naționale cu caracter științific și tehnic, comportind participarea unor oameni de stiintă și expert! în tehnologi» străini ;— elaborarea și executarea în comun de programe și proiecte de interes reciproc pe bază de consultări și de acorduri între toate părțile interesate, mai ales atunci ci nd aceasta se dovedește posibil ei adecvat, schimbul de date experimentale si de rezultate ale cercetării, precum șl corelarea programelor de cercetări, între institute și organizații de cercetare științifică si tehnică ;— utilizarea metodelor șl canalelor comerciale pentru a identifica și a transfera realizările tehnice și științifice. inclusiv Încheierea de acorduri de cooperare reciproc avantajoasă Intre firme și întreprinderi In domenii convenite între ele și pentru aplicarea, atunci cînd este adecvat, a programelor si proiectelor comune de cercetare și dezvoltare;Consideră oportun ca schimburi de vederi ți de Informații asupra politicii științei să aibă loc periodic, îndeosebi referitor la problemele generale de orientare și de conducere a cercetării și la problema unei mal bune utilizări a marilor echipamente științifice și experimentale pe bază de cooperare ;Recomandă ca, dezvoltlnd cooperarea în domeniul științei și tehnicii, să folosească deplin practicile existente ale cooperării bilaterale și multilaterale, inclusiv cea cu caracter regional sau subregional, precum și formele și metodele de cooperare descrise în prezentul document ;Recomandă, de asemenea, să se realizeze o utilizare mai efectivă a posibilităților și mijloacelor organizațiilor internaționale e- xlstente, interguvernamentale șl neguvernamentale, cu profil științific și tehnic, în scopul ameliorării schimburilor de informații și de experiență, precum și alte forme de cooperare in domeniile de interes comun, de exemplu :— la Comisia economică pentru Europa a Națiunilor Unite, studiul posibilităților de a extinde cooperarea multilaterală, finind cont de modelele de proiecte de cercetări utilizate In diverse organizații internaționale ; și de a organiza conferințe, colocvii, grupuri de studii și de lucru, cum sînt a- celea unde ar participa tineri cercetători și experți in tehnologie, alături de specialiști eminenți In domeniul lor ;— prin participarea lor la programe internaționale determinate de cooperare științifică si tehnică, inclusiv cele ale UNESCO și ale altor organizații internaționale, urmărirea uiiui progres continuu în direcția obiectivelor acestor programe, mai ales cele ale UNISIST, care privesc îndeosebi o- rientarea politicii de informare, consultații tehnice, contribuții la schimburile de informații și prelucrarea datelor.

înconjurătortilaterală, bilaterală, regională sau subregională ; și să încurajeze tratarea interdisciplinară a problemelor mediului înconjurător ;— să sporească eficacitatea măsurilor naționale și internaționale în domeniul protejării mediului înconjurător, comparted și, dacă este cazul, ar- monizind metodele folosite pentru a colecta și a analiza datele, ameliorînd cunoașterea fenomenelor de poluare și utilizarea rațională a resurselor naturale, schimbind informații, armonizind definițiile și adoptînd, pe măsura posibilităților, o terminologie comună în domeniul mediului înconjurător ;— să ia măsurile necesare pentru a apropia politicile privind mediul înconjurător și, dacă este cazul și atunci cînd este posibil, de a le armoniza ;— să încurajeze, cînd este posibil și cind este cazul, eforturile întreprinse pe plan național și internațional de către organismele, întreprinderile și firmele lor interesate, pentru punerea la punct, producerea și perfecționarea echipamentului destinat supravegherii, protecției și ameliorării mediului înconjurător.
Domenii de cooperarePentru atingerea acestor obiective, statele participante vor folosi toate posibilitățile de cooperare in domeniul mediului înconjurător, în special în domeniile descrise mai jos cu titlu de exemplu :LUPTA ÎMPOTRIVA POLUĂRII AERULUI. Desulfurarea combustibililor fosili și gazelor evacuate ; lupta împotriva poluării cu metale grele, particule, aerosoli, oxizi de azot, în special cei proveniti de la mijloacele de transport, centrale electrice și de la alte instalații industriale ; sisteme și metode permitted observarea și combaterea poluării aerului și efectele acestei poluări, îndeosebi transportul poluântilor la mari distante ;

LUPTA ÎMPOTRIVA POLUĂRII APELOR ȘI FOLOSIREA RESURSELOR DE APA DULCE. Prevenirea poluării apelor, îndeosebi a riurilor care traversează frontierele și a lacurilor internaționale și lupta Împotriva acestei poluări ; tehnici de ameliorare a calității apei și perfecționarea căilor și mijloacelor de epurare a apelor reziduale industriale și urbane ; metode de evaluare a resurselor de apă dulce și ameliorarea folosirii lor, îndeosebi prin punerea la punct a unor metode de producție mai puțin poluante și care să asigure un consum mai mic de apâ dulce ;PROTECȚIA MEDIULUI MARIN. Protecția mediului marin al statelor participante și în special al Mării Mediterane împotriva poluântilor provenind din surse situate pe uscat și a celor proveniți de pe nave și alte vase, îndeosebi împotriva produselor nocive enumerate în Anexele I și II ale Convenției de Ia Londra cu privire la prevenirea poluării marine prin scufundarea de deșeuri și alte substanțe ; probleme ale menținerii echilibrelor ecologice marine și lanțurilor alimentare, în special acelea care pot avea ca origine explorarea și exploatarea resurselor biologice și minerale ale mării și ale fundului mării ;FOLOSIREA TERENURILOR ȘI SOLURILOR. Probleme legate de folosirea mai eficientă a terenurilor, îndeosebi ameliorarea, recuperarea și recultivarea terenurilor ; lupta împotriva poluării solului, eroziunii prin apă și aer și a altor forme de degradare a solului ; menținerea și creșterea productivității solurilor, tinînd seama în mod corespunzător de efectele nocive eventuale ale folosirii îngrășămintelor chimice și pesticidelor :CONSERVAREA NATURII ZERVAȚIILOR naturii și a conservarea și lor genetice
ȘI A RE- Protecția naturale ;resurse- _______ _ ____—îndeosebi a speciilor animale șl vegetale rare ; conservarea sistemelor ecologice naturale ; crearea de rezervații naturale, de peisaje șl de zone protejate, inclusiv folosirea lor pentru cercetare, turism, vități ;ÎMBUNĂTĂȚIREA MEDIU ÎN ZONELE NEȘTI. Condițiile de transport, locuințe, că, planificarea fi dezvoltarea alimentare cu apă șl a sistemelor tare a apelor reziduale ; evaluarea lor nocive ale zgomotului si luptă împotriva zgomotului ;

NATURALE.rezervațiilor administrarea existente.
recreare și alte acti-CONDIȚIILOR DE DE AȘEZĂRI OME- de mediu loc de legate mun- urbană, de tra- efeete- lor nocive ale zgomotului și mijloace de luptă împotriva zgomotului ; colectarea, tratarea și folosirea deșeurilor, inclusiv recuperarea și reciclarea unor materiale ; cercetări cu privire la produsele de înlocuire a substanțelor care nu sînt biodegra- dabile ;CERCETAREA FUNDAMENTALA. SUPRAVEGHEREA, PROGNOZA ȘI EVALUAREA MODIFICĂRILOR MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR. Studiul modificărilor climatului, peisajului și echilibrului ecologic ca efect al factorilor naturali și al activităților omului ; prognoza modificărilor genetice ale florei si faunei, care pot rezulta din poluarea mediului ; armonizarea datelor statistice, elaborarea de concepte științifice și de rețele de supraveghere, metode standardizate de observație, măsură și e- valuare a modificărilor biosferei ; evaluarea efectelor nivelurilor de poluare și de degradare a mediului asupra sănătății omului ; studiul și elaborarea unor criterii și norme aplicabile pentru diferiți poluanți ai mediului și reglementări cu privire la producția și folosirea diferitelor produse ;MASURI LEGISLATIVE ȘI ADMINISTRATIVE. Măsuri legislative și administrative pentru protecția mediului, inclusiv proceduri de evaluare a incidențelor asupra mediului.

Forme și metode de cooperareStatele participante declară că problemele cu privire la protecția și ameliorarea mediului înconjurător vor fi soluționate pe bază atît bilaterală, cit și multilaterală, inclusiv regională și subregională, folosind din plin modalitățile și formele de cooperare existente. Ele vor dezvolta cooperarea în domeniul mediului Înconjurător în special ținînd seama de Declarația de la Stockholm asupra mediului înconjurător, de rezoluțiile corespunzătoare ale Adunării generale a Națiunilor Unite și de Simpozionul de la Praga al Comisiei economice pentru Europa a Națiunilor Unite cu privire la problemele mediului înconjurător.Statele participante sînt hotărite să dez
6. Cooperarea in alte domenii

Dezvoltarea transporturilor
Statele participante,Considerind că Îmbunătățirea condițiilor de transport constituie unul din factorii esențiali ai dezvoltării cooperării între ele.Apreciind că trebuie încurajate dezvoltarea transporturilor și soluționarea problemelor existente, folosind mijloacele naționale și internaționale corespunzătoare,Ținînd seama de lucrările desfășurate în aceste domenii de organizațiile internaționale existente, mai ales de Comitetul pentru transporturi interioare al Comisiei economice pentru Europa a Națiunilor Unite,Constată că rapiditatea progresului tehnic în diversele domenii ale transportului
PROBLEME PRIVIND SECURITATEA Șl COOPERAREA 

In mediteran
Statele participante,CONȘTIENTE d« aspectele geografice, istorice, culturale, economice $1 politice ale raporturilor lor cu statele neparticipante din Mediterană.CONVINSE că problema securității în Europa trebuie să fie considerată în contextul mai larg al securității in lume și că ea este string legată de securitatea în regiunea mediteraneană în întregul ei. astfel incit procesul ameliorării securității să nu trebuie să fie limitat la Europa, ci să se extindă la alte părți ale lumii si Îndeosebi la regiunea mediteraneană.CONVINSE că întărirea securității și dezvoltarea cooperării în Europa slnt de natură să încurajeze evoluții pozitive în regiunea Mediteranei și exprimînd intenția lor de a contribui la pacea, securitatea și dreptatea din această regiune, pentru care statele participante și statele neparticipante riverane Mediteranei au un interes comun, RECUNOSCÎND importanta relațiilor lor economice mutuale cu statele neparticipante din Mediterană și conștiente de interesul lor comun în dezvoltarea ulterioară a cooperării.

Statele participante,DORIND să contribuie la întărirea păcii și înțelegerii între popoare, cit și la îmbogățirea spirituală a personalității umane, fără deosebire de rasă, sex. limbă sau religie. 

volte cooperarea în domeniul mediului înconjurător, in special prin :■ — schimbul de informații științifice și tehnice, de documentație și de rezultate ale cercetării, inclusiv informații asupra metodelor de determinare a efectelor eventuale ale activităților tehnice și economice asupra mediului înconjurător ;— organizarea de conferințe, de colocvii și de reuniuni de experți ;— schimb de oameni de știință, specialiști și stagiari ;— elaborarea și realizarea în comun a unor programe și proiecte referitoare la diferite probleme ale protecției mediului înconjurător ;— armonizarea, cind aceasta este convenabil și necesar, a criteriilor și normelor de protecție a mediului, în special pentru a se evita, in domeniul comerțului, dificultăți eventuale care pot decurge din eforturile avînd ca scop rezolvarea problemelor ecologice ale proceselor de producție și relative la necesitatea de a răspunde, din punctul de vedere al mediului, la anumite imperative de calitate a produselor manufacturate ;— consultări cu privire la diferitele aspecte ale protecției mediului înconjurător, convenite intre țările interesate, in special în legătură cu problemele care ar putea avea consecințe internaționale.Statele participante vor dezvolta o astfel de cooperare, intre altele :— lncurajînd, ca unul din mijloacele de a conserva și de a ameliora mediul înconjurător, dezvoltarea, codificarea și aplicarea progresivă a dreptului internațional, inclusiv a principiilor și practicilor, acceptate de către ele, în legătură cu poluarea și cu alte neajunsuri cauzate mediului înconjurător de activități desfășurate in interiorul jurisdicției sau sub controlul statelor și care afectează alte țări și regiuni ;— sprijinind și lncurajînd aplicarea convențiilor internaționale corespunzătoare la care sînt parte, in special a celor care au ca obiect prevenirea și combaterea poluării mărilor și apelor dulci, recomandînd statelor să ratifice convențiile deja semnate, precum și examinind posibilitatea de aderare la alte convenții corespunzătoare la care pină în prezent nu sînt părți ;— preconizînd includerea, atunci cînd este indicat și posibil, a diferitelor domenii de cooperare în programele de lucru ale Comisiei economice pentru Europa a Națiunilor Unite, sprijinind cooperarea respectivă în cadrul acestei Comisii șl al Programului Națiunilor Unite pentru mediul înconjurător și ținînd seama de lucrările altor organizații internaționale competente la care sînt membre ;— utiliztnd mai larg, pentru toate tipurile de cooperare, informațiile deja disponibile și provenind din aurse naționale șl internaționale, Inclusiv criteriile adoptate pe plan internațional și folosind posibilitățile și mijloacele diferitelor organizații internaționale competente.Statele participante exprimă acordul lor asupra următoarelor recomandări privind unele măsuri specifice :— să elaboreze, prin intermediul cooperării internaționale, un larg program de supraveghere șl evaluare a transportului la mari distante al po- luantilor aerului, începînd cu anhidrida sulfuroasă șl treclnd apoi eventual la alți poluanți, și in acest scop să țină seama de elementele de bază ale unui program de cooperare care au fost identificate de experți! reuniți la Oslo In decembrie 1974, la Invitația Institutului norvegian de cercetări atmosferice ;— să prevadă ca, în cadrul Comisiei economice pentru Europa a Națiunilor Unite, să fie efectuat un studiu asupra procedurilor și experienței do- bindite cu privire la activitățile Întreprinse de guverne pentru a pune la punct in țările lor mijloace de a se prevedea in mod eficient efectele asupra mediului ale activităților economice și ale dezvoltării tehnologice.
face da dorit o dezvoltare a cooperării lor și o creștere a schimburilor de informații între ele ;Se pronunță în favoarea unei simplificări și a unei armonizări a formalităților administrative în domeniul transporturilor internaționale, îndeosebi la frontiere ;Consideră oportun să favorizeze, ținînd seama de particularitățile lor naționale in acest sector, armonizarea dispozițiilor administrative și tehnice in domeniul securității transporturilor rutiere, feroviare, fluviale, aeriene și maritime ;Exprimă voința lor de a favoriza dezvoltarea transporturilor terestre internaționale de pasageri și de mărfuri, precum și posibilitățile de participare corespunzătoare la aceste transporturi pe baza avantajului reciproc ;

LUÎND NOTA cu satisfacție de interesul manifestat pentru Conferință, de la Începutul său. de statele neparticipante din Mediterană și ținînd cont in mod corespunzător de contribuțiile pe care acestea le-au prezentat,Declară intenția lor :Să promoveze dezvoltarea relațiilor de bunăvecinătate cu statele neparticipante riverane Mediteranei. în conformitate cu scopurile si principiile Cartei Națiunilor Unite, pe care se bazează relațiile lor. și cu Declarația privind relațiile prietenești și cooperarea între state și în consecință. în acest context, să-și conducă relațiile cu statele mediteraneene neparticipante in spiritul principiilor enunțate în Declarația privind principiile care guvernează relațiile dintre statele participante ;Să urmărească, continuînd îmbunătățirea relațiilor lor cu statele neparticipante din Mediterană. să dezvolte încrederea reciprocă in vederea promovării securității si stabilității in ansamblul regiunii mediteraneene ;Să încurajeze. împreună cu statele neparticipante riverane Mediteranei. dezvoltarea unei cooperări reciproc avantajoase în diversele domenii ale activității eco
COOPERAREA IN DOMENIUL UM

Șl IN ALTE DOMENIICONȘTIENTE de faptul că creșterea schimburilor in domeniile culturii și educației. o mai largă difuzare a informației, extinderea contactelor între persoane și soluționarea problemelor umanitare vor contribui la atingerea acestor obiective.HOTARÎTE in consecință să coopereze in

Se pronunță, respectînd în mod corespunzător drepturile și angajamentele lor internaționale, in favoarea eliminării disparități- lor regimurilor juridice care se aplică circulației pe căile navigabile interioare supuse unor convenții internaționale și, îndeosebi, a disparității in aplicarea acestor regimuri ; și, în acest scop, invită statele membre ale Comisiei centrale a Rinului. Comisiei Dunării și ale altor instanțe să dezvolte lucrările și studiile în curs, mai ales în cadrul Comisiei economice pentru Europa a Națiunilor Unite ;Exprimă voința lor, în vederea îmbunătățirii transporturilor feroviare internaționale, să acționeze, cu respectarea corespunzătoare a drepturilor și angajamentelor lor internaționale. în favoarea eliminării dificultăților decurgînd din disparitățile dispozițiilor juridice internaționale existente care reglementează transportul feroviar reciproc de persoane și de mărfuri între teritoriile lor ;Exprimă dorința de a intensifica lucrările organizațiilor internaționale existente în domeniul transportului, în special cele ale Comitetului pentru transporturi interioare al Comisiei economice pentru Europa a Națiunilor Unite și își exprimă intenția de a contribui la aceasta prin eforturile lor ;Consideră că examinarea de către statele participante a posibilității aderării lor la diferite convenții sau organizații internaționale specializate in materie de transport, precum și eforturile lor în vederea punerii în aplicare a convențiilor ratificate, ar putea să contribuie la întărirea cooperării lor în acest domeniu.
Promovarea turismului

Statele participante,Conștiente de contribuția adusă de turismul internațional 14 dezvoltarea înțelegerii reciproce între popoare, la o cunoaștere sporită a realizărilor altor țări In diferite domenii, ca și la progresul economic, social 
șl cultural,Recunoscînd legătura care există Intre dezvoltarea turismului și măsurile luate In alte domenii ale activității economice,Exprimă intenția lor de a încuraja creșterea turismului, atît pe bază Individuală cit și colectivă, îndeosebi :— lncurajînd îmbunătățirea infrastructurii turistice și cooperarea în acest domeniu ;— încurajtnd realizarea de proiecte turistice comune, inclusiv cooperarea tehnică, mai ales cind aceasta este sugerată de apropierea teritorială și de convergența intereselor turistice ;— încurajtnd schimbul de informații, inclusiv legile șl reglementările adecvate, studiile, datele și documentația referitoare la turism și îmbunătățind statisticile pentru a putea fl comparate mai ușor ;— tratind într-un spirit pozitiv problemele legate de alocarea mijloacelor financiare pentru călătoriile turistice in străinătate, țintnd seama de posibilitățile lor economice, precum și cele legate de formalitățile necesare pentru aceste călătorii, avînd in vedere celelalte prevederi referitoare la turism adoptate de către Conferință ;— Înlesnind activitățile agențiilor străine de voiaj și ale companiilor străine de transport de pasageri pentru promovarea turismului internațional ;— favorizind turismul în afara sezonului de vîrf ;— examinînd posibilitățile de schimburi de specialiști și stagiari In domeniul turismului, in vederea creșterii calificării lor ;— lncurajînd ținerea de conferințe și simpozioane privind planificarea și dezvoltarea turismului ; /*Consideră de dorit să Întreprindă, in cadrul international adecvat și în cooperare cu organismele naționale competente, studii detaliate privind turismul, îndeosebi :— un studiu comparativ asupra statutului și activităților agențiilor de voiaj, precum și asupra căilor și mijloacelor unei mai bune cooperări între ele ;— un studiu asupra problemelor ridicate de concentrarea sezonieră a concediilor avînd ca obiectiv final încurajarea turismului in afara perioadelor de vîrf ;— studii privind problemele ridicate in zonele unde turismul a cauzat daune mediului Înconjurător ;Consideră de asemenea că părțile interesate ar putea să studieze problemele urmă
toare : — uniformizarea clasificării hoteliere ; și— itinerare turistice interested două «au mai multe țări ;Vor depune eforturi pentru a urmări, în măsura posibilului, ca dezvoltarea turismului să nu aducă prejudicii mediului Înconjurător și patrimoniului artistic, istoric și cultural in țările lor ;Vor continua cooperarea lor In domeniul turismului pe plan bilateral și multilateral te vederea realizării obiectivelor menționate mai sus.

Anomica. mai ales prin extinderea schimburilor comerciale, pe baza unei înțelegeri comune a necesității asigurării stabilității și progresului relațiilor comerciale, a intereselor lor economice mutuale și a nivelurilor lor diferite de dezvoltare economică, in vederea promovării, in acest fel, a progresului lor economic și bunăstării lor;Să contribuie la o dezvoltare diversificată a economiei țărilor neparticipante riverane Mediteranei, ținînd seama de obiectivele dezvoltării lor naționale, și să coopereze cu aceste țări, îndeosebi în domeniile industriei, științei și tehnologiei, in eforturile pe care ele le desfășoară pentru a ajunge la o mai bună utilizare a resurselor lor, favorizind astfel o dezvoltare mai armonioasă a relațiilor economice ;Să intensifice eforturile și cooperarea lor pe bază bilaterală și multilaterală cu statala neparticipante riverane Mediteranei în vederea Îmbunătățirii mediului din Mediterană și in special a salvării resurselor biologice și echilibrului ecologic ale mării, prin măsuri adecvate, cum sînt prevenirea poluării și lupta împotriva acesteia ; în a- cest scop, și avînd în vedere situația actuală, să coopereze te cadrul organizațiilor in

tre ele. indiferent de sistemele lor politice, economice și sociale, in scopul de a crea condiții mai bune în domeniile de mai sus, de a dezvolta și de a întări formele existente de cooperare, cît și de a elabora căi și mijloace noi conforme acestor obiective.CONVINSE că această cooperare trebuie

Aspectele economice și sociale 
ale forței de muncă migrante

Statele participante,Considerind că deplasările muncitorilor migranți în Europa au atins proporții substanțiale și că ele constituie un factor economic. social și uman important, atît in tarile de primire, cit și în țările de origine.Recunoscînd că migrațiile muncitorilor au ridicat, de asemenea, o serie de probleme economice, sociale, umane și de altă natură. atît în țările de primire, cit și în cele de origine,Tinind seama in mod corespunzător de activitățile în acest domeniu ale organizațiilor internaționale competente, mai ales ale Organizației Internaționale a Muncii,Sînt de părere că problemele ridicate pe plan bilateral în privința migratiei muncitorilor in Europa, precum și între țările participante, trebuie să fie tratate de către părțile direct interesate in scopul rezolvării acestor probleme în interesul lor reciproc, cu luarea în considerare a preocupărilor fiecărui stat, interesat de a tine seama în mod corespunzător de necesitățile care rezultă din situația sa social-eco- nomică. cu respectarea obligației ca fiecare stat să se conforme acordurilor bilaterale si multilaterale la care este parte, și avînd în vedere obiectivele următoare :Să încurajeze eforturile țărilor de origine care urmăresc să sporească posibilitățile de angajare a cetățenilor lor pe propriul teritoriu. mai ales dezvoltînd cooperarea e- conomică care este potrivită acestui scop și care convine țărilor de primire și țărilor de origine interesate ;Să asigure, prin colaborarea dintre tara de primire și tara de origine, condițiile in care deplasarea ordonată a muncitorilor ar putea avea loc. protejtnd totodată situația lor personală si socială, și să organizeze, dacă este cazul, angajarea și pregătirea e- lementară lingvistică și profesională a muncitorilor migranți ;Să asigure egalitatea In drepturi Intre muncitorii migranți și naționali din țările de primire in domeniul condițiilor de încadrare șl de muncă și în domeniul securității sociale și să vegheze ca muncitorii migranți să beneficieze de condiții satisfăcătoare de viață și mai ales de locuit ;Să vegheze, pe cît posibil, ca muncitorii migranți să poată avea aceleași posibilități ca și cei ai tării de primire de a găsi alte locuri de muncă convenabile in caz de șomaj ;Să considere în mod favorabil ca o pregătire profesională să fie asigurată muncitorilor migranți si ca. in măsura posibilităților, limba tării de primire să le fie predată în mod gratuit. în procesul folosirii lor la locul de muncă ;Să confirme dreptul muncitorilor migrant! de a primi. în măsura posibilităților, o informare constantă în propria lor limbă, atît despre țara lor de origine, cit și despre tara de primire ;Să asigure copiilor muncitorilor migranți stabiliți in țara de primire acoesul la in- vățămîntul care este predat in această tară în mod obișnuit, in aceleași condiții ca și copiilor din această tară, și să permită ca ei să primească in plus un învățămînt al limbii, culturii, istoriei și geografiei țării lor ;Să fie conștiente de faptul că muncitorii migranți. îndeosebi cei care și-au însușit o calificare, reintorcindu-se în tara lor după o anumită perioadă, pot să contribuie Ia remedierea insuficienței mîinii de lucru calificate din țara lor de origine ;Să favorizeze, in toată măsura posibilului, reunirea muncitorilor migranți cu familiile lor ;Să considere în mod favorabil eforturile desfășurate de țările de origine pentru a atrage economiile muncitorilor migranți, in scopul de a mări în cadrul dezvoltării lor economice posibilitățile corespunzătoare de folosire a mîinii de lucru, uțurînd astfel reintegrarea acestor muncitori La reîntoarcerea lor în țară.
Formarea de cadre

Statele participante.Conștiente de importanța pe care o au formarea și perfecționarea cadrelor de conducere și a tehnicienilor pentru dezvoltarea economică a fiecărl țări,Se declară dispuse să încurajeze cooperarea în acest domeniu, mai ales favorizind schimbul de informații referitor la programele și metodele instituțiilor pentru formarea și perfectionarea cadrelor de conducere și tehnicienilor din diverse sectoare de activitate economică și îndeosebi în cele ale gestiunii întreprinderilor, planificării, agriculturii, tehnicilor comerciale și bancare ;Consideră că este de dorit să dezvolte in condiții reciproc acceptabile schimburile de cadre de conducere și de tehnicieni, mai ales sub formă de stagii, organismelor competente și interesate din statele participante revenindu-le sarcina să discute modalitățile — durată, finanțare, nivel de formare și de calificare al participanților potențiali ;Se declară favorabile examinării, pe căi corespunzătoare, a posibilităților de cooperare in organizarea și realizarea pregătirii profesionale la , locul de muncă, mai ales pentru profesii care implică tehnici moderne.
1

ternaționale competente si în special în cadrul Programului Națiunilor Unite pentru Mediul înconjurător ;Să continue dezvoltarea contactelor și a cooperării cu statele neparticipante riverane Mediteranei in alte domenii corespunzătoare.Pentru realizarea mai rapidă a obiectivelor enunțate mai sus, statele participante declară, de asemenea, intenția lor de a menține și amplifica contactele șl dialogul, așa cum acestea au fost tncepute de C.S.C.E. cu statele mediteraneene neparticipante și ca ele să cuprindă toate statele regiunii mediteraneene, în scopul de a contribui la menținerea păcii, reducerea forțelor armate în regiune, întărirea securității, diminuarea tensiunii în. regiune și lărgirea sferei cooperării, obiective care prezintă pentru toți un interes comun, precum și în scopul definirii de noi obiective comune.Statele participante se vor strădui, în cadrul eforturilor lor multilaterale, să încurajeze progresele și inițiativele respective și să procedeze la un schimb de păreri a- supra realizării scopurilor menționate mai sus.

să se realizeze cu deplina respectare a principiilor care guvernează relațiile dintre statele participante, așa cum acestea sînt enunțate în documentul corespunzător.Au adoptat cele ce urmează :
(Continuare în pag. a Vl-a)
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ACTUL FINAL al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa

1. Contacte umane
Statele participante,Considerînd dezvoltarea contactelor ca un element important al întăririi relațiilor prietenești și încrederii intre popoare,Afirmind, în legătură cu efortul lor actual de a îmbunătăți condițiile in acest domeniu, importanța pe care ele o acordă considerațiilor umanitare,Dorind în acest spirit să depună, odată cu continuarea destinderii, noi eforturi în vederea realizării unui progres continuu in acest domeniuȘi conștiente de faptul că problemele care se referă la cele de mai sus trebuie sâ fie reglementate de către statele interesate în condiții mutual acceptabile,Iși fixează ca obiectiv să faciliteze, pe plan, individual și colectiv, atit particular cit și oficial, deplasarea și contacte mai libere între persoane, instituții și organizații ale statelor participante și să contribuie la soluționarea problemelor de interes umanitar care apar în această privință ,Se declară gata în aceste scopuri să ia măsurile pe care le consideră corespunzătoare și să încheie, dacă este necesar, acorduri sau aranjamente între ele șiExprimă intenția lor în prezent să procedeze la aplicarea celor ce urmează :

a) Contacte și întilniri regulate 
pe baza legăturilor de familieîn scopul de a înlesni dezvoltarea ulterioară a contactelor pe baza legăturilor de familie, statele participante vor examina în mod favorabil cererile de călătorie în scopul de a permite intrarea sau ieșirea temporară de pe teritoriul lor. și în mod regulat dacă este dorită, persoanelor care vor să facă vizite unor membri ai familiilor lor.Cererile de călătorii temporare pentru a se întîlni cu membri ai familiilor lor vor fi examinate fără deosebire de țara de origine sau de destinație ; formalitățile cerute pentru eliberarea documentelor de călătorie și a vizelor vor fi aplicate în acest spirit. întocmirea și eliberarea unor astfel de documente și a vizelor se vor face în cadrul unor limite rezonabile de timp ; cazurile de necesitate urgentă — cum ar fi boală gravă sau deces — vor fi tratate cu prioritate. Ele vor lua măsurile care pot fi necesare pentru a face ca taxele pentru obținerea documentelor oficiale de călătorie și a vizelor să fie acceptabile.Ele confirmă că prezentarea unei cereri privind contacte pe baza legăturilor de familie nu va duce la modificări ale drepturilor și obligațiilor solicitantului sau ale unor membri ai familiei sale.

b) Reunificarea familiilorStatele participante vor examina într-un spirit pozitiv și umanitar cererile prezentate de persoanele care doresc să se reunească cu membri ai familiilor lor, acordînd o atenție deosebită cererilor cu caracter urgent — cum ar fi cele prezentate de persoane bolnave sau în vîrstă.Ele vor examina asemenea cereri cit se poate mai repede.Ele vor reduce, dacă este necesar, taxele percepute pentru aceste cereri, pentru ca ele să aibă un nivel moderat.Cererile în scopul reunificării familiilor care nu vor fi aprobate vor putea fi reînnoite la un nivel corespunzător și vor fi reexaminate după o perioadă nu prea lungă de timp de către autoritățile țării de reședință sau de destinație ; în astfel de împrejurări, taxele nu se vor percepe decît atunci cînd cererile vor fi fost aprobate.Persoanele ale căror cereri prezentate în legătură cu reunificarea familiilor au fost aprobate vor putea lua cu ele sau expedia obiectele lor de uz casnic și de folosință personală ; în acest scop, statele participante vor folosi toate posibilitățile oferite de reglementările în vigoare.Pînă la reunirea membrilor aceleiași familii. intre aceștia pot avea loc întilniri și contacte în conformitate cu modalitățile prevăzute pentru contactele pe baza legăturilor de familie.Statele participante vor sprijini eforturile societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie privind probleme de reunificare a familiilor.Ele confirmă că prezentarea unei cereri referitoare la reunificarea unei familii nu va duce la modificări ale drepturilor și obligațiilor solicitantului sau ale unor membri ai familiei sale.Statul participant primitor va lua măsurile corespunzătoare in ceea ce privește încadrarea în muncă a persoanelor provenind din alte state participante care se stabilesc permanent in acest stat pentru a se reuni cu membri ai familiei lor care sînt cetățeni ai acestui stat și va veghea sâ li se ofere posibilități egale, cu cele de care se bucură propriii săi cetățeni, in domeniile educației, asistenței medicale și asigurărilor sociale.
c) Căsătorii între cetățeni 

ai diferitelor stateStatele participante vor examina cu bunăvoință și bazîndu-se pe considerente umanitare cererile de autorizare de ieșire sau intrare prezentate de persoane care au ho- tărit să se căsătorească cu un cetățean al unui alt stat participant.întocmirea și eliberarea documentelor necesare scopurilor de mai sus, precum și celebrării căsătoriei se vor efectua în conformitate cu prevederile acceptate pentru reunificarea familiilor.
2. Informația

Statele participante.Conștiente de necesitatea unei cunoașteri și a unei înțelegeri tot mai largi a diverselor aspecte ale vieții din celelalte state participante,Recunoscînd contribuția acestui proces la dezvoltarea încrederii intre popoare,Dorind, odată cu dezvoltarea înțelegerii mutuale între statele participante și cu îmbunătățirea progresivă a relațiilor lor, să depună în continuare eforturi în vederea unui progres in acest domeniu,Recunoscînd importanta difuzării informației provenind din celelalte state participante și a unei mai bune cunoașteri a acestei informații.Subliniind în consecință rolul esențial și influenta presei, radioului, televiziunii, cinematografiei și agențiilor de presă, precum și a ziariștilor care lucrează în aceste domenii.își fixează ca obiectiv să faciliteze o difuzare mai liberă și mai largă a informației de orice natură, să încurajeze cooperarea în domeniul informației și schimbul de informații cu alte țări, precum și să îmbunătățească condițiile în care ziariștii dintr-un stat participant își exercită profesia într-un alt stat participant, șiExprimă intenția lor îndeosebi :
a) îmbunătățirea difuzării infor

mației, a accesului la informa
ție și a schimbului de infor
mații

i) INFORMAȚIA ORALĂ— Să faciliteze difuzarea informației o- ,rale. încurajînd conferințele și turneele de conferințe ale unor personalități și specialiști de seamă ai celorlalte state participante, precum și schimbul de opinii cu ocazia unor mese rotunde, seminarii, colocvii, cursuri de vară, congrese și alte reuniuni bilaterale și multilaterale.

Statele participante vor aplica, de asemenea, dispozițiile acceptate pentru reunificarea familiilor, atunci cînd ele vor examina cererile prezentate de soți provenind din state participante diferite, în scopul de a le permite, lor și copiilor minori rezultați din căsătoria lor, să-și transfere domiciliul într-un stat în care locuiește în mod obișnuit unul dintre ei.
d) Deplasări pentru motive 

personale sau profesionaleStatele participante intenționează să înlesnească deplasări mai largi ale cetățenilor lor pentru motive personale sau profesionale și, in acest scop, ele au intenția îndeosebi :— să simplifice treptat și să aplice cu suplețe procedurile de ieșire și intrare ;— să înlesnească reglementările referitoare la deplasările cetățenilor din alte state participante pe teritoriul lor, ținînd seama în mod corespunzător de cerințele de securitate.Ele vor face eforturi pentru a reduce treptat, acolo unde este necesar, taxele pentru vizele și documentele oficiale de călătorie.Ele înțeleg să examineze, atunci cînd este cazul, mijloacele — inclusiv, în măsura în care se dovedește adecvată. încheierea de convenții consulare multilaterale sau bilaterale sau adoptarea altor acorduri sau instrumente corespunzătoare — care vizează îmbunătățirea aranjamentelor referitoare la serviciile consulare, inclusiv asistența juridică și consulară.
★Ele confirmă că cultele, instituțiile și organizațiile religioase, care acționează în cadrul constituțional al statelor participante, și reprezentanții lor pot, în domeniul lor de activitate, să aibă între ele contacte și întilniri și schimburi de informații.

e) îmbunătățirea condițiilor 
pentru turism pe bază 
individuală sau colectivăStatele participante consideră că turismul contribuie la o mai bună cunoaștere a vieții, culturii și istoriei celorlalte țări, la creșterea înțelegerii între popoare, la îmbunătățirea contactelor și la o mai bună folosire a timpului liber. Ele au intenția să încurajeze dezvoltarea turismului, pe bază individuală sau colectivă, și au în vedere îndeosebi :— să favorizeze călătoriile turistice în țările lor respective, încurajînd acordarea de facilități corespunzătoare, precum și simplificarea și accelerarea formalităților cerute pentru astfel de călătorii ;— să intensifice, pe bază de acorduri sau aranjamente corespunzătoare, acolo unde aceasta este necesar, cooperarea în vederea dezvoltării turismului, mai ales examinînd pe bază bilaterală posibilitățile de a spori informațiile referitoare la călătoriile în alte țări, precum și la primirea și la oferirea de servicii turiștilor ori la alte probleme conexe de interes reciproc.

f) întilniri între tineriStatele participante înțeleg să favorizeze dezvoltarea contactelor și schimburilor intre tineri, încurajînd :— lărgirea schimburilor și contactelor pe termen scurt sau lung între tinerii care lucrează, care se află în pregătire profesională sau care își fac studiile, pe calea unor acorduri bilaterale sau multilaterale sau a unor programe curente în toate cazurile în care este posibil ;— studierea de către organizațiile lor de tineret a posibilităților de încheiere a unor acorduri privind structurile cooperării multilaterale a tineretului ;— acorduri sau programe curente privind organizarea de schimburi de studenți, de seminarii internaționale de tineret, de cursuri de pregătire profesională și de studiere a limbilor străine ;— continuarea dezvoltării turismului In rîndul tineretului și punerea la dispoziție a înlesnirilor corespunzătoare în acest scop ;— dezvoltarea, acolo unde este posibil, a schimburilor, contactelor și cooperării, pe bază bilaterală sau multilaterală, între organizațiile lor care reprezintă grupuri largi de tineri care lucrează, care se află în pregătire profesională sau care își fac studiile ;— pătrunderea în conștiința tineretului a importantei creșterii înțelegerii mutuale și a întăririi relațiilor de prietenie și încrederii intre popoare.
g) Sportîn scopul de a extinde legăturile și cooperarea existentă în domeniul sportului, statele participante vor încuraja contactele și schimburile în acest domeniu, inclusiv întâlnirile și competițiile sportive de orice fel. în conformitate cu regulile, reglementările si practicile internaționale general acceptate.
h) Dezvoltarea contactelorîn perspectiva unei dezvoltări ulterioare a contactelor între instituții guvernamentale, organizații și asociații neguvernamentale. inclusiv organizații de femei, statele participante vor înlesni convocarea de reuniuni. precum și deplasările de delegații, grupuri și persoane.
ii) informația SCRISĂ— Să faciliteze îmbunătățirea difuzării, pe teritoriul lor, a ziarelor și publicațiilor tipărite, periodice sau neperiodice, provenind din celelalte state participante. în acest scop :ele vor încuraja firmele și organizațiile lor competente să încheie acorduri și contracte menite să mărească treptat cantitățile și numărul titlurilor de ziare și publicații importate din celelalte state participante. Este de dorit ca in aceste acorduri și contracte să se menționeze mai ales condițiile de livrare cele mai rapide și folosirea canalelor care există în mod obișnuit in fiecare țară pentru distribuirea propriilor sale publicații și ziare, precum și formele și mijloacele de plată convenite între părți, care permit să se atingă obiectivele vizate prin aceste acorduri și contracte ;ele vor lua, acolo unde se dovedește necesar, măsurile corespunzătoare pentru a realiza obiectivele de mai sus și a aplica dispozițiile prevăzute în acorduri și contracte.— Să contribuie la îmbunătățirea accesului publicului la publicațiile tipărite, periodice și neperiodice, importate pe bazele indicate mai sus. îndeosebi :ele vor încuraja sporirea numărului punctelor unde aceste publicații sînt puse în vînzare ;ele vor facilita punerea la dispoziție a acestor publicații periodice în timpul congreselor, conferințelor, vizitelor oficiale și altor manifestări internaționale, precum și turiștilor în timpul sezonului ;ele vor extinde posibilitățile de abonamente conform modalităților proprii fiecărei țări ;ele vor îmbunătăți posibilitățile de lectură și împrumut ale acestor publicații în marile biblioteci publice și sălile lor de lectură, precum și în bibliotecile universitare.Ele Intenționează să îmbunătățească posibilitățile de a lua cunoștință de buletinele de informații oficiale publicate de misiunile diplomatice și distribuite de aceste misiuni. 

In conformitate cu aranjamente acceptabile pentru părțile interesate.
iii) INFORMAȚIA FILMATA, RADIO

DIFUZATĂ ȘI TELEVIZATA— Să promoveze îmbunătățirea difuzării informației filmate, radiodifuzate și televizate. în acest scop :ele vor încuraja o mai largă prezentare și difuzare a unor informații mai diversificate, sub formă înregistrată și filmată, provenind din celelalte state participante care ilustrează diversele aspecte ale vieții din țările lor, informații primite pe baza acordurilor sau aranjamentelor care ar putea să se dovedească necesare intre organizațiile și firmele direct interesate ;ele vor facilita importul de către organizații si firme competente de materiale audio-vizuale înregistrate, provenind din celelalte state participante.Statele participante iau notă de lărgirea difuzării informației radiodifuzate si iși exprimă speranța ca acest proces să se continue, astfel incit să răspundă interesului înțelegerii reciproce între popoare, precum și scopurilor definite de această conferință.
b) Cooperarea in domeniul 

informației— Să încurajeze cooperarea în domeniul informației pe bază de acorduri sau aranjamente pe termen scurt sau lung. îndeosebi :ele vor favoriza o cooperare sporită între organe de informare de masă, inclusiv a- gențiile de presă, precum și intre organizații de editori și edituri ;ele vor favoriza cooperarea Intre organizații de radio și televiziune publice sau private, naționale sau internaționale, îndeosebi prin schimburi de programe de radio și televiziune, atît în direct cit și înregistrate, precum și prin realizarea in comun și difuzarea unor astfel de programe ;ele vor încuraja Intîlnirile și contactele atît între organizații de ziariști, cît și între ziariști ai statelor participante ;ele vor examina în mod favorabil posibilitățile de încheiere a unor aranjamente între publicații periodice, inclusiv ziare din statele participante, în scopul schimbului și publicării de articole ;ele vor încuraja schimbul de informații tehnice, precum și organizarea de cercetări comune și întilniri dedicate schimbului de experiență și de vederi între experți din domeniul presei, radioului și televiziunii.
c) îmbunătățirea condițiilor de 

lucru ale ziariștilorStatele participante, dorind să Îmbunătățească condițiile în care ziariștii unui stat
3. Cooperarea și schimburile 

in domeniul culturii
Statele participante,Considerînd că schimburile și cooperarea culturală contribuie la o mai bună apropiere între oameni și între popoare și favorizează astfel o înțelegere trainică intre state,Confirmînd concluziile formulate în acest domeniu pe cale multilaterală, mai ales la Conferința interguvernamentală asupra politicilor culturale în Europa, organizată de UNESCO la Helsinki în iunie 1972, unde s-a evidențiat interesul pentru o participare activă a celor mai largi categorii sociale la o viață culturală din ce în ce mai diversificată,înțelegînd ca, odată cu dezvoltarea încrederii reciproce și cu îmbunătățirea progresivă a relațiilor între statele participante, să continue și să-și sporească eforturile în vederea unui progres în acest domeniu,Dispuse în acest spirit să lărgească substanțial schimburile lor culturale, atît în ceea ce privește persoanele cît și operele, și să dezvolte între ele o cooperare activă, pe plan bilateral și multilateral. în toate domeniile culturii,Convinse că o astfel de strîngere a legăturilor lor reciproce va contribui la îmbogățirea culturilor respective, respectînd totodată originalitatea fiecăreia, cît și la întărirea conștiinței lor privind existenta unor valori comune, continuînd totodată să dezvolte cooperarea culturală cu celelalte țări ale lumii.Declară că își stabilesc în comun următoarele obiective :a) să dezvolte informarea reciprocă în vederea unei mai bune cunoașteri a realizărilor culturale respective,b) să îmbunătățească posibilitățile materiale ale schimburilor și difuzării de bunuri culturale.c) să promoveze accesul tuturor la realizările culturale respective,d) să dezvolte contactele șl cooperarea între persoanele care desfășoară o activitate culturală,e) să caute domenii și forme noi de cooperare culturală.Manifestînd astfel voința lor comună de a desfășura o activitate mereu crescîndă, coerentă și de lungă durată în vederea realizării obiectivelor prezentei declarații : și își exprimă intenția în prezent să procedeze la aplicarea celor ce urmează :

Extinderea relațiilorSă extindă și să îmbunătățească, la diferite niveluri, cooperarea și legăturile in domeniul culturii, mai ales :— încheind, dacă este cazul, acorduri bilaterale sau multilaterale, care să prevadă o extindere a relațiilor între instituțiile de stat și organizațiile neguvernamentale competente în domeniul culturii, cît și între activiștii din acest domeniu, ținînd seama atit de necesitatea unei anumite flexibilități, cît și a aplicării cit mai complete cu putință a acordurilor existente, fără să piardă din vedere că acordurile, cît și alte aranjamente reprezintă un mijloc important de dezvoltare a cooperării și schimburilor în domeniul culturii ;— contribuind la dezvoltarea unei comunicări și a unei cooperări directe între instituții de stat și organizații neguvernamentale competente, inclusiv, dacă acest lucru se dovedește necesar, a comunicării și cooperării ce se realizează pe bază de acorduri și de aranjamente speciale ;— încurajînd comunicările și contactele directe între persoanele care lucrează în domeniul culturii, inclusiv dacă acest lucru este necesar, comunicările și contactele care se realizează pe bază de acorduri și aranjamente speciale.
Cunoașterea reciprocăîn cadrul competenței lor, să la măsuri adecvate, atît pe plan bilateral, cît și multilateral, menite să ofere popoarelor lor o mai largă și mai completă cunoaștere reciprocă a realizărilor obținute de ele in diferitele domenii ale culturii, și printre acestea ;— să studieze în comun, la nevoie cu concursul organizațiilor internaționale corespunzătoare, posibilitatea creării și structura posibilă a unei bănci de date culturale în Europa, care să colecteze informații provenind din țările participante și pe care să le furnizeze la cerere corespondenților •ăi și, in acest scop, să convoace o re

participant își exercită profesia într-un alt stat participant, au intenția îndeosebi :— să examineze într-un spirit favorabil și în termene adecvate și rezonabile cererile de vize prezentate de ziariști ;— să acorde ziariștilor din statele participante acreditați permanent, pe bază de aranjamente, vize multiple de intrare și ieșire pe perioade determinate ;— să faciliteze, pentru ziariștii acreditați din statele participante, eliberarea de permise de ședere în țara de reședință temporară și, dacă și atunci cînd acestea sînt necesare, a altor documente oficiale pe care se cuvine să le aibă ;— să simplifice, pe bază de reciprocitate, procedurile de organizare a deplasărilor ziariștilor din statele participante în țara în care își exercită profesia și să ofere treptat posibilități mai mari pentru acest gen de deplasări, sub rezerva respectării reglementărilor referitoare la existenta regiunilor interzise pentru motive de securitate ;— să procedeze astfel încît să se dea curs, pe cit de repede posibil, cererilor prezentate de acești ziariști în vederea unor astfel de deplasări, ținînd seama' de factorul timp specific cererii ;— să sporească posibilitățile pentru ziariștii din statele participante de a comunica personal cu sursele lor de informare, inclusiv organizațiile și instituțiile oficiale ;— să acorde ziariștilor din statele participante dreptul de a importa echipamentul tehnic (foto, cinematografic, magnetofon, radio și televiziune) care le este necesar pentru exercitarea profesiei lor, sub rezerva expresă ca acest echipament să fie reexportat : *)— să acorde ziariștilor celorlalte state participante, acreditați cu titlu permanent sau temporar, posibilitatea de a transmite în mod integral, normal și rapid organelor de informație pe care le reprezintă, folosind mijloace recunoscute de statele participante, rezultatele activității lor profesionale, inclusiv benzile de magnetofon și filmele nedevelopate, în scopuri de publicare, de radiodifuzare sau de televizare.Statele participante reafirmă că ziariștii nu vor fi expulzați și nici penalizați în nici un alt fel pentru exercitarea legitimă a activității lor profesionale. în caz de expul; zare a unui ziarist acreditat, acesta va fi informat despre motivele acestei măsuri și va putea să supună o cerere de reexaminare 
a cazului său.

•) Recunoscînd ci, In numeroase cazuri, 
ziariștii străini folosesc personal local co
respunzător, statele participante iau notă 
că dispozițiile care preced s-ar aplica, sub 
rezerva respectării reglementărilor cores
punzătoare, persoanelor provenind din ce
lelalte state participante care sînt angajate 
în mod regulat si pe plan profesional ca 
tehnicieni, fotografi sau operatori de presă, 
de radio, de televiziune sau de cinema
tografie.

uniune de experți al statelor Interesate ;— să examineze, la nevoie împreună cu organizațiile internaționale corespunzătoare, mijloacele cape să permită stabilirea în Europa a unui repertoriu de filme documentare cu caracter cultural sau științific provenind din statele participante ;— să încurajeze expoziții mal frecvente de cărți șl să studieze posibilitatea de a organiza periodic în Europa o mare expoziție de cărți provenind din statele participante ;— să favorizeze între instituțiile corespunzătoare și între edituri schimbul sistematic de cataloage de cărți disponibile, precum și de cărți în curs de apariție, înglobînd pe cit posibil toate publicațiile ce urmează să apară; să stimuleze, de asemenea, schimbul de materiale documentare între editurile enciclopedice, în scopul îmbunătățirii prezentării fiecărei țări ;— să studieze în comun problemele privind lărgirea și îmbunătățirea schimburilor de informații în diferite domenii ale culturii, cum sînt teatrul, muzica, activitatea bibliotecilor. precum și conservarea si restaurarea bunurilor culturale.
Schimburile și difuzareaSă contribuie la îmbunătățirea posibilităților de schimburi și de difuzare a bunurilor culturale prin mijloace potrivite, mai ales : — studiind posibilitățile de armonizare și reducere a taxelor referitoare la schimburile comerciale internaționale de cărți si de alte materiale culturale, cît si noi mijloace de ași*  gurare a operelor de artă în expozițiile organizate în străinătate și de reducere a riscurilor de daune sau de pierdere la care aceste opere sînt expuse prin deplasarea lor ;— înlesnind formalitățile de trecere prin vamă, în termene compatibile cu calendarul manifestărilor artistice, a operelor de artă, materialelor si accesoriilor care figurează în inventarul convenit între organizatorii acestor manifestări ;— încurajînd întruniri Intre reprezentanții organismelor competente și ai firmelor corespunzătoare, în scopul de a examina măsuri care țin de resortul lor— cum sînt : simplificarea formalităților de comandă, termenele de livrare și modalitățile de plată — și care ar putea facilita schimburile comerciale internaționale de cărți ;— favorizînd împrumuturile si schimburile de filme între instituțiile lor de studii cinematografice și cinemateci;— încurajînd între părțile interesate schimbul de informații asupra manifestărilor cu caracter cultural care sînt prevăzute în statele participante, în domeniile cele mai adecvate, cum sînt muzica, teatrul și artele plastice, spre a contribui la întocmirea și la publicarea unui calendar al acestor evenimente. cu concursul, dacă este necesar, al organizațiilor internaționale competente ;— încurajînd studiul incidentelor, pe care evoluția previzibilă și o armonizare eventuală între părțile interesate a mijloacelor tehnice folosite pentru difuzarea culturii ar putea să le aibă asupra dezvoltării cooperării șî schimburilor culturale, avînd totodată în vedere păstrarea diversității și a originalității culturilor lor respective ;— încurajînd. în felul în care ele consideră potrivit. în cadrul politicii lor culturale, dezvoltarea interesului pentru patrimoniul cultural al altor state participante, conștiente fiind de meritele și de valoarea fiecărei culturi ;— urmărind aplicarea deplină si efectivă a acordurilor și convențiilor internaționale asupra drepturilor de autor și asupra circulației bunurilor culturale, la care sînt parte sau ar hotărî în viitor să devină.

AccesulSă favorizeze un acces reciproc mai complet al tuturor la realizările — opere, experiențe și arte interpretative — din diferite domenii ale culturii din tarile lor, și să depună în acest scop toate eforturile posibile, conform competențelor lor, mai ales :— să promoveze o mai largă difuzare 
a cărților și a operelor artistice, mai •Ies pe astfel de căi; 

să faciliteze, finind seama pe deplin de convențiile internaționale asupra dreptului de autor la care ele sînt părți, contactele și comunicările internaționale între autori și edituri, cit și între alte instituții culturale, în vederea unui acces reciproc mai complet la realizările culturale ;să recomande ca, la stabilirea tirajelor, editurile să țină seama și de comenzile provenind din alte state participante, iar drepturile de vinzare să fie acordate în celelalte state participante, de acord cu partenerii interesați, mai multor organizații de vinzare din țările importatoare. acolo unde există această posibilitate ;să încurajeze organismele competente și firmele interesate să încheie acorduri și contracte și să contribuie în acest fel la sporirea treptată a numărului și diversității lucrărilor scrise de autori ai altor state participante, in original și în traduceri, disponibile în bibliotecile și librăriile lor ;să favorizeze, acolo unde acest lucru va fi recunoscut ca oportun, sporirea numărului de puncte unde vor fi puse în vinzare cărți ale autorilor altor state participante, in original, importate pe baza acordurilor și contractelor și în traducere ;să favorizeze, pe o scară mai largă, traducerea de opere din domeniul literaturii și din alte domenii de activitate culturală, produse în limbile celorlalte state participante. mai ales în limbile mai puțin răspîndite, cît și publicarea și difuzarea de lucrări traduse, prin măsuri ca :stimularea unor contacte mal regulate între editurile interesate ;sporirea eforturilor In vederea formării și perfecționării traducătorilor ;încurajarea, prin mijloace potrivite, a editurilor din țările lor să publice traduceri ; facilitarea schimbului, între e- dituri și organismele interesate, de liste de cărți semnalate spre a fi traduse ;favorizarea, între țările lor. a activității profesionale și a cooperării dintre traducători ; efectuarea de studii în comun asupra mijloacelor menite că dezvolte traducerile și difuzarea acestora ;că îmbunătățească șî să lărgească schimbul de cărți, bibliografii și fișe bibliografice între biblioteci ;— să aibă în vedere și alte măsuri adecvate care să permită, la nevoie prin înțelegere reciprocă intre părțile interesate, înlesnirea accesului la realizările lor culturale respective, mai ales în domeniul cărții ;— să contribuie, pe căi potrivite, la folosirea mai largă a mijloacelor de informare de masă în scopul unei mai bune cunoașteri a vieții culturale a fiecăruia dintre ele ;— să caute să îmbunătățească condițiile necesare pentru ca muncitorii mi- granțl și familiile lor să poată în a- celași timp să păstreze legăturile cu propria cultură națională și să se a- dapteze la noul lor mediu cultural ;— să încurajeze organismele și întreprinderile competente să aleagă și să distribuie mai larg filme de lung metraj și documentare ale altor state participante și să favorizeze prezentări necomerciale mai frecvente, cum sint premierele, săptăminile filmului și festivalurile. ținînd seama în mod corespunzător de filmele provenind din țări ale căror creații cinematografice sînt mai puțin cunoscute ;— să favorizeze, prin mijloace potrivite, în cadrul reglementărilor existente privind munca legată de astfel de materiale de arhivă, lărgirea posibilităților de lucru ale specialiștilor provenind din alte state participante privind materialele cu caracter cultural din arhivele cinematografice și audio-vizuale ;— să încurajeze efectuarea unul studiu în comun de către organismele interesate și, dacă este cazul, cu concursul organizațiilor internaționale competente, asupra oportunității și condițiilor de creare a unui repertoriu al programelor lor culturale de televiziune înregistrate, cît și asupra mijloacelor de a le viziona rapid în scopul de a înlesni alegerea și eventuala achiziționare a acestora.
Contactele și cooperarea

Să contribuie, prin mijloace adecvate, la dezvoltarea contactelor și a cooperării In diferitele domenii ale culturii, mai ales între creatori și activiști culturali, căutînd în special :— să favorizeze călătorii și Intîlnirî ale persoanelor care desfășoară o activitate culturală, inclusiv, dacă apare necesar, a celor care se realizează pe bază de acorduri, de contracte sau de alte aranjamente speciale, și care țin de cooperarea lor culturală ;— să încurajeze astfel contactele intre creatori, interprețl și grupuri artistice, pentru ca aceștia să lucreze împreună, să-și facă cunoscute operele proprii în alte state participante sau să facă schimb de vederi asupra unor subiecte care țin de activitatea lor comună ;— să încurajeze, la nevoie prin intermediul unor aranjamente adecvate, schimburile de stagiari și de specialiști și acordarea de burse de formare și perfecționare în diferite domenii ale culturii, cum sînt artele și arhitectura, muzeele și bibliotecile, studiile și traducerea literară, și să contribuie la crearea de condiții favorabile de primire în instituțiile lor respective ;
4. Cooperarea și schimburile 

in domeniul educației
Statele participante.Conștiente de faptul că dezvoltarea raporturilor internaționale în domeniile educației și științei contribuie la o mai bună înțelegere reciprocă și este avantajoasă pentru toate popoarele și profitabilă generațiilor viitoare.Dispuse să faciliteze dezvoltarea schimburilor de cunoștințe și de experiențe, cît și a contactelor pe bază de aranjamente speciale, acolo unde acestea sînt necesare, între organizații, instituții și persoane care desfășoară o activitate educativă sau științifică.Dorind să întărească legăturile între instituții de creație și științifice și să încurajeze cooperarea lor în sectoare de interes comun, mai ales atunci cînd nivelul cunoștințelor și al resurselor cer eforturi concertate pe plan internațional, șiConvinse că progresul în aceste domenii trebuie să fie însoțit și susținut de o mai largă cunoaștere a limbilor străine,Exprimă în aceste scopuri intenția lor mai ales :

a) Extinderea relațiilorSă dezvolte și să îmbunătățească la diferite niveluri cooperarea și legăturile în domeniile educației și științei, în special:

— să încurajeze schimbul de cunoștințe dobindite în materie de formare a personalului însărcinat să organizeze activități culturale, cit și de profesori și de specialiști în domenii cum sînt teatrul, opera, baletul, muzica și artele plastice ;— să continue să încurajeze organizarea de întilniri internaționale între creatori, și mai ales între tineri creatori, asupra problemelor actuale ale creației artistice și literare care prezintă interes de a fi examinate in comun ;— să studieze și alte posibilități de dezvoltare a schimburilor și cooperării între persoanele care desfășoară o activitate culturală în vederea unei mai bune cunoașteri reciproce a vieții culturale a statelor participante.
Domeniile și formele de cooperareSă încurajeze căutarea de noi domenii și de noi forme de cooperare culturală, contribuind în acest scop la încheierea de acorduri și aranjamente adecvate între părțile interesate, acolo unde este necesar și, în acest context, să favorizeze :— studii In comun privitoare la politicile culturale, mai ales sub aspectele lor sociale, cît și la legăturile lor cu politicile planificării, urbanismului, educației, mediului înconjurător și privitoare la aspectele culturale ale turismului ;— schimbul de cunoștințe privind diversitatea culturală, astfel încît acesta să contribuie la o mai bună înțelegere, de către părțile interesate, a unei astfel de diversități, acolo unde ea se manifestă ;— schimbul de informații șl, acolo unde este potrivit, Întilniri de experți, elaborarea și realizarea de programe și proiecte de cercetare, cît și evaluarea lor în comun și difuzarea rezultatelor. în domeniile indicate mai sus ;— forme de cooperare culturală și dezvoltarea unor realizări în comun cum sint:manifestări internaționale tn domeniile artelor plastice, cinematografiei, teatrului, baletului, muzicii, folclorului etc. ; ttrguri și expoziții de cărți, spectacole în comun de opere lirice și dramatice, cît și reprezentații date de soliști, ansambluri instrumentale, orchestre, coruri și alte grupuri artistice, inclusiv cele care sînt alcătuite de amatori, ținînd seama în mod corespunzător de organizarea de manifestări culturale internaționale ale tineretului și de schimbul de tineri artiști ;includerea de opere ale autorilor si compozitorilor altor state participante în repertoriile soliștilor și ansamblurilor artistice ;pregătirea, traducerea și publicarea de articole, studii și monografii, cît și de cărți la un preț accesibil și colecții de artă și literatură, menite să facă mai bine cunoscute realizările culturale respective, prevăzînd în acest scop întilniri între experți și reprezentanți ai editurilor ;coproducția șl schimbul de filme, cît și de programe de radio și televiziune, favorizînd mai ales în- tilnirile între producători, tehnicieni și reprezentanți ai organelor de stat în vederea găsirii condițiilor favorabile pentru executarea de proiecte concrete în comun și încurajînd, în domeniul coproducției, constituirea de echipe internaționale de turnare de filme ;organizarea de concursuri de arhitectură și de urbanism, avînd în vedere eventuala punere în aplicare a celor mai bune proiecte și formarea, atunci cînd e posibil, de echipe internaționale ;punerea in aplicare de proiecte comune de salvare, restaurare și punere în valoare a operelor artistice, monumente și așezări istorice și arheologice de interes cultural, cu concursul, atunci cînd e cazul, al organizațiilor internaționale cu caracter guvernamental sau neguvernamental, cît și al unor instituții particulare — competente și active în aceste domenii — avînd în vedere în acest scop :întruniri periodice de experți ai părților interesate pentru a elabora propunerile adecvate, ținînd seama de necesitatea de a examina aceste chestiuni într-un context economic și social mai larg ;publicarea, tn periodicele corest punzătoare, de articole menite să facă cunoscute și să compare realizările și inovațiile cele mai semnificative din statele participante ;studierea tn comun In vederea Îmbunătățirii și a unei eventuale armonizări a diferitelor sisteme folosite pentru inventarierea și catalogarea monumentelor istorice și a așezărilor de interes cultural din țara lor ;studierea posibilităților de organizare a unor cursuri internaționale pentru formarea de specialiști în diferite discipline privitoare la restaurare.

★
MINORITĂȚI NAȚIONALE SAU CUL

TURI REGIONALE. Statele participante, recunoscînd contribuția pe care minoritățile naționale sau culturile regionale pot s-o a- ducă la cooperarea dintre state în diferite domenii ale culturii, își propun, atunci cînd pe teritoriul lor există astfel de minorități sau culturi și ținînd seama de interesele legitime ale membrilor lor. să faciliteze această contribuție.

— încheind, dacă este cazul, acorduri bilaterale sau multilaterale, care să prevadă cooperarea și schimburile între instituții de stat, organisme neguvernamentale și persoane care desfășoară activități in domeniile educației și științei, ținînd seama de necesitatea de a asigura o aplicare flexibilă și de a folosi cit mai complet acordurile și aranjamentele existente ;— favorizînd încheierea de înțelegeri directe între universități și alte instituții de învățămînt superior și de cercetare, în cadrul acordurilor dintre guverne, acolo unde acest lucru este potrivit ;— încurajînd contactele și comunicările directe între persoanele care lucrează în domeniile educației și științei, inclusiv cele care sînt bazate, atunci cînd este cazul, pe acorduri sau înțelegeri speciale.
b) Accesul și schimburileSă îmbunătățească, tn condiții reciproc acceptabile, accesul studenților, cadrelor di- dactice și al oamenilor de știință ai statelor
(Continuare in pag, a Vil-a)
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(Urmare din pag. a Vî-a)-participante la institutele de învățămînt. ța și la instituțiile culturale și științifice, și «ă intensifice schimburile între aceste instituții în toate domeniile care prezintă un interes comun, mai ales :— lărgind schimbul de informații a- supra posibilităților de studii oferite și cursurilor accesibile participanților străini, precum și asupra condițiilor in care aceștia vor fi admiși și primiți ;— incurajind. intre statele participante. călătoriile oamenilor de știință, cadrelor didactice și studenților, care au ca obiect studiile, predarea și cercetarea, precum și îmbunătățirea cunoașterii reciproce a realizărilor lor în domeniile educației, culturii și științei ;— favorizînd acordarea de burse de studii, de predare și de cercetare în țara lor, pentru oamenii de știință, cadrele didactice și studenți ai altor state participante ;— elaborind, dezvoltînd sau incurajind programe care să prevadă un mai larg schimb de oameni de știință, de cadre didactice și studenți. inclusiv organizarea de colocvii, seminarii și proiecte in colaborare, precum și schimbul de informații in domeniile învăță- mîntului, studiilor superioare și cercetării, sub formă, de exemplu, de publicații universitare și de documentare furnizată de biblioteci ;— favorizînd aplicarea eficientă a acestor aranjamente și programe, furnizind in timp util oamenilor de știință, cadrelor didactice și studenților informații mai amănunțite asupra repartizării lor la universitatea sau instituția unde vor fi admiși și asupra programelor prevăzute pentru ei ; dîndu-le posibilitatea să folosească documentația corespunzătoare, universitară și științifică, precum și cea care provine din arhive deschise ; și facili- tîndu-le deplasări pentru studiu sau cercetare, cit și pentru călătorii de o- dihnă. în interiorul statului care-i primește, pe baza procedurilor uzuale ;— favorizînd o evaluare mai exactă 
a problemelor privind compararea și echivalarea gradelor și diplomelor u- niversitare. dezvoltînd schimbul de in- formații asupra organizării, duratei șify .programelor de studii, compararea me- ,- todelor de evaluare a nivelurilor de cu- ’ noștințe și de calificări universitare și, acolo unde acest lucru este realizabil, ajungîndu-se la recunoașterea reciprocă a gradelor și diplomelor universitare fie, dacă este necesar, pe calea acordurilor între guverne, fie pe calea unor aranjamente directe între universități și alte instituții de invățămint superior și de cercetare ;— recomandind. în afară de aceasta, organizațiilor internaționale competente, intensificarea eforturilor lor spre a se ajunge la o soluție general acceptabilă a problemelor de comparare și echivalare a gradelor și diplomelor universitare.
c) Științaîn cadrul competenței lor, să amplifice și să îmbunătățească cooperarea și schimburile în domeniul științei, mai ales : Să dezvolte, pe bază bilaterală sau multilaterală. schimburile și difuzarea informațiilor și a documentației științifice, îndeosebi :— punînd cît mai larg această informație la dispoziția savanților și cercetătorilor din celelate state participante, de exemplu, prin participarea la programe internaționale de punere în comun a informației sau la alte a- rănjamente corespunzătoare :— lărgind și înlesnind schimbul de eșantioane și alte materiale științifice folosite in special în cercetarea fundamentală din domeniile' științelor exacte Și naturale și medicinii ;— invitînd instituțiile științifice și universitățile să se informeze reciproc mai deplin și în mod regulat asupra lucrărilor lor de cercetare prezente și viitoare în domenii de interes comun.Să faciliteze lărgirea comunicărilor și contactelor directe între universități, instituții și asociații științifice, cît și între oamenii de știință și cercetători, inclusiv cele care se bazează, dacă e nevoie, pe acorduri sau aranjamente speciale, mai ales :— dezvoltînd și mai mult schimburile de oameni de știință și cercetători și incurajind organizarea de întruniri pregătitoare sau de grupuri de lucru pe teme de cercetare de interes comun ;— incurajind crearea de echipe mixte de oameni de știință însărcinate să urmărească proiecte de cercetare pe bază de aranjamente în- cheiate între instituții științifice din mai multe țări ;— sprijinind organizarea și buna funcționare a conferințelor și semi-

nariilor Internationale, cît și participarea oamenilor de știință și a cercetătorilor lor la aceste conferințe și seminarii ;—preconizînd, de asemenea, în- tr-un viitor apropiat, un „Forum științific" sub forma unei reuniuni de personalități eminente din lumea științifică, provenind din statele participante. în scopul de a discuta probleme legate între ele și de interes comun referitoare la dezvoltarea prezentă și viitoare a științei și de a promova dezvoltarea contactelor, comunicărilor și schimbului de informații între instituții științifice și între oamenii de știință ;— prevăzînd, la o dată apropiată, o reuniune de experți reprezentînd statele participante și instituțiile lor științifice naționale, în vederea pregătirii unui astfel de „Forum științific", în consultare cu organizațiile internaționale corespunzătoare cum sînt UNESCO și C.E.E./O.N.U.— examinînd în timp util ce dispoziții noi ar putea fi luate ulterior în privința „Forumului științific".Să dezvolte în domeniu! cercetării științifice. pe plan bilateral sau multilateral, coordonarea programelor ce se desfășoară în statele participante și organizarea de programe comune, mai ales in sectoarele menționate mai jos. care pot necesita eforturi unite ale savanților și, în anumite cazuri, folosirea de echipamente costisitoare sau rare. Lista subiectelor enumerate în aceste sectoare este dată cu titlu exemplificativ ; iar proiectele specifice vor trebui stabilite ulterior de către partenerii potențiali din statele participante, ținînd seama de contribuția pe care ar putea s-o aducă organizațiile internaționale și instituțiile științifice corespunzătoare :— ȘTIINȚELE EXACTE ȘI NATURALE, mai ales cercetarea fundamentală în domenii ca matematicile, fizica, fizica teoretică, geofizica, chimia, biologia. ecologia și astronomia ;— MEDICINA, mai ales cercetarea fundamentală privind cancerul și bolile cardio-vasculare, studiile asupra bolilor endemice în țările în curs de dezvoltare, precum și cercetarea me- dico-socială, vizînd mai ales bolile profesionale, reeducarea handicapaților și asistența acordată mamei, copilului și persoanelor in vîrstă ;— ȘTIINȚELE UMANISTE ȘI SOCIALE cum sînt istoria, geografia, filozofia. psihologia, cercetarea pedagogică, lingvistica, sociologia, științele juridice, politice și economice ; studii comparate asupra fenomenelor sociale, social-economice și culturale de interes comun pentru statele participante, mai ales probleme ale mediului înconjurător uman și ale dezvoltării urbane, cit și studii științifice asupra metodelor de conservare și de restaurare a monumentelor și operelor de artă.
d) Limbile și civilizațiile străineSă încurajeze studiul limbilor și civilizațiilor străine ca mijloc important de sporire a comunicării intre popoare, în scopul de a le face mai bine cunoscută cultura fiecărei țări, cît și de întărire a cooperării internaționale ; în acest scop, să stimuleze, în cadrul competenței lor, dezvoltarea și îmbunătățirea in continuare a învățării limbilor străine și diversificarea a- legerii limbilor predate la diferite niveluri, ținînd seama în mod corespunzător de limbile mai puțin răspîndite sau mai puțin studiate și mai ales :— să intensifice cooperarea care vizează îmbunătățirea învățării limbilor străine prin schimburi de informații și experiență asupra dezvoltării și punerii în aplicare a metodelor și materialelor pedagogice moderne și eficace, a- daptate nevoilor diferitelor categorii de persoane care studiază, inclusiv a metodelor de învățare accelerată ; și să aibă in vedere posibilitățile de a face studii, pe bază bilaterală sau multilaterală, asupra noilor metode de predare a limbilor străine ;— să încurajeze cooperarea între Instituțiile interesate, pe bază bilaterală sau multilaterală, în vederea folosirii mai complete, în domeniul predării limbilor, a resurselor tehnologiei moderne în materie de educație, de e- xemplu, prin studii comparative efectuate de specialiștii lor și, acolo unde acest lucru se va conveni, prin schimburi sau transferuri de materiale au- dio-vizuale, materiale folosite la pregătirea manualelor școlare, cît și informații asupra noilor tipuri de echipamente tehnice folosite în predarea limbilor ;— să favorizase schimbul de informații asupra experienței dobindite în materie de formare a profesorilor de

limbi și să intensifice schimburile, pe bază bilaterală, de profesori și studenți lingviști, precum și să faciliteze participarea acestora la cursuri de vară de limbi și civilizații, oriunde acestea sînt organizate ;— să încurajeze cooperarea între experți în domeniul lexicografici, in scopul de a defini echivalențele terminologice necesare, in special pentru disciplinele științifice și tehnice. în vederea facilitării legăturilor între instituții științifice și specialiști ;— să favorizeze extinderea studiului limbilor străine în diferite categorii de instituții de invățămint secundar, cît și posibilități mai largi de alegere între un număr sporit de limbi europene ; și, în acest context, să ia in considerație, oriunde aceasta este oportun, posibilitățile de dezvoltare a recrutării și formării de profesori, cit și organizarea de secții de clasă necesare :— să favorizeze, în învățămîntul superior, o gamă mai largă de alegere a limbilor pentru studenții în filologie, iar celorlalți studenți posibilități mai largi de a studia diferite limbi străine : să faciliteze, de asemenea, acolo unde este de dorit, organizarea de cursuri de limbi și civilizații, dacă este nevoie pe bază de aranjamente speciale, predate de lectori străini, provenind mai ales din țările europene ale căror limbi sînt mai puțin răspîndite sau mai puțin studiate ;— să favorizeze, în cadrul formării adulților, punerea la punct a unor programe specializate, adaptate diferitelor nevoi și interese destinate învățării limbilor străine de către propriii cetățeni și a limbii țării gazdă de către adulții interesați din celelalte țări ; în acest context, să încurajeze instituțiile interesate să coopereze, de exemplu, la elaborarea de programe de învățămînt prin radio și televiziune și prin metode accelerate, cît și, acolo unde este de dorit, la definirea unor obiective de studii destinate unor astfel de programe, în vederea atingerii unor niveluri de cunoștințe comparabile ;— să încurajeze, acolo unde este adecvat, asocierea predării limbilor străine cu studierea civilizațiilor respective și să continue eforturile pentru a stimula interesul față de studiul limbilor străine, inclusiv prin activități extrașcolare corespunzătoare.
e) Metodele pedagogiceSă favorizeze schimbul de experiență, pe bază bilaterală sau multilaterală, in materie de metode pedagogice la toate nivelurile de învățămînt, inclusiv cele folosite in educația permanentă și în formarea adulților, precum și schimburile de materiale pedagogice. în special :— dezvoltînd în continuare diferite forme de contacte și de cooperare în1 diverse domenii ale științei pedagogice. de exemplu, prin studii comparative sau în comun realizate de către instituțiile interesate sau prin schimbul de informații asupra rezultatelor experiențelor pedagogice ;— intensificînd schimbul de informații privind metodele pedagogice folosite în diferite sisteme de educație și rezultatele cercetărilor asupra procesului de dobîndire a cunoștințelor de către elevi și studenți. ținind seama de experiența corespunzătoare din diferite tipuri de învățămînt specializat ;— înlesnind schimbul de experiență privind organizarea și funcționarea educației destinate adulților și a educației prin reciclare, raporturile dintre aceste forme și alte forme și niveluri de educație, precum și mijloacele de a adapta educația, inclusiv formarea profesională și tehnică, la nevoile dezvoltării economice și sociale din țările lor ;— incurajind schimburile de experiență în domeniul educării tineretului și a adulților pentru înțelegerea internațională. îhdeosebi cu privire la marile probleme ale omenirii a căror soluționare cere o abordare în comun și o mai largă cooperare internațională ;— favorizînd schimburile de material de învățămînt — inclusiv de manuale școlare, avînd în vedere posibilitatea de a promova cunoașterea reciprocă și de a înlesni prezentarea fiecărei țări în aceste manuale — precum și schimburile de informații asupra inovațiilor tehnice din domeniul educației.

★MINORITĂȚI NAȚIONALE SAU CULTURI REGIONALE. Statele participante, recunoscind contribuția pe care minoritățile naționale sau culturile regionale pot s-o aducă la cooperarea dintre state în diferite domenii ale educației, își propun, atunci cînd pe teritoriul lor există astfel de minorități sau culturi și ținînd seama de interesele legitime ale membrilor lor, să faciliteze această contribuție.
URMĂRILE CONFERINȚEI

Statele participante,DUPĂ CE AU CONSIDERAT ȘI EVALUAT progresele realizate la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa ;CONSIDERÎND, de asemenea, că in contextul mai larg al lumii, conferința este o parte importantă a procesului de ameliorare a securității și de dezvoltare a cooperării in Europa și că rezultatele sale vor contribui în mod semnificativ la acest proces ;ÎNȚELEGÎND să pună in aplicare dispozițiile Actului final al conferinței în scopul de a da efect deplin rezultatelor sale și pentru a promova astfel procesul de ameliorare a securității și dezvoltare a cooperării în Europa ;CONVINSE că pentru a atinge obiectivele urmărite de către conferință ele trebuie să depună noi eforturi pe plan unilateral, bilateral și multilateral și să continue, în formele corespunzătoare enunțate mai jos, procesul multilateral început de conferință ;1. Declară hotărîrea lor, în perioada după conferință, să țină seama în mod corespunzător de dispozițiile Actului final al conferinței și să le aplice :a) unilateral. în toate cazurile care cer o asemenea acțiune ;b) bilateral, prin negocieri cu alte state participante ;c) multilateral, prin reuniuni de experți ai statelor participante, precum și în cadrul organizațiilor internaționale existente, cum sînt Comisia economică pentru Europa a NațiunilorUnite și UNESCO, în ceea ce privește cooperarea în domeniile educației, științei și culturii ;2. Declară, de asemenea, hotărîrea lor să continue procesul multilateral început de Conferință ;a) procedind la un schimb de vederi a- profundat atît în ceea ce privește punerea în aplicare a dispozițiilor Actului final șl îndeplinirea sarcinilor definite de Conferință, cît și, în contextul problemelor tratate la aceasta, cu privire la aprofundarea relațiilor lor reciproce, ameliorarea secu

rității și dezvoltarea cooperării în Europa și dezvoltarea procesului destinderii în viitor ;b) organizînd în aceste scopuri tntllnlri între reprezentanții lor, lncepind cu o reuniune la nivelul reprezentanților desemnați de miniștrii afacerilor externe. Aceasta va preciza modalitățile adecvate pentru tinerea altor întîlniri, care vor putea cuprinde noi reuniuni similare și posibilitatea unei noi conferințe ;3. Prima dintre întîlnîrile indicate mai sus se va ține la Belgrad, în 1977. O reuniune pregătitoare, însărcinată să organize

ze această reuniune, va avea loc Ia Belgrad, 
la 15 iunie 1977. Reuniunea pregătitoare va fixa data, durata, ordinea de zi și celelalte modalități ale reuniunii reprezentanților desemnați de miniștrii afacerilor externe ;4. Regulile de procedură și de lucru, precum și baremul de repartizare a cheltuielilor, ale conferinței se vor aplica, mutatis mutandis, reuniunilor prevăzute în paragrafele 1(c), 2 și 3 de mai sus. Toate reuniunile menționate mai sus se vor ține prin rotație, în statele participante. Serviciile de secretariat tehnic vor fi asigurate de țara gazdă.

Originalul prezentului Act final, redactat în germană, engle
ză, spaniolă, franceză, italiană și rusă, va fi remis Guvernului 
Republicii Finlanda care îl va păstra în arhivele sale. Fiecare 
din statele participante va primi de la Guvernul Republicii Fin
landa o copie conformă a prezentului Act final.

Textul prezentului Act final va fi publicat în fiecare stat 
participant, care îl va difuza și îl va face cunoscut cît mai larg 
posibil.

Guvernul Republicii Finlanda este rugat să transmită Secre
tarului general al Națiunilor Unite, în vederea difuzării către 
toți membrii Organizației ca document oficial al Națiunilor 
Unite, textul prezentului Act final, care nu poate fi primit pen
tru a fi înregistrat pe baza articolului 102 din Carta Națiunilor 
Unite.

Guvernul Republicii Finlanda este, de asemenea, rugat să 
transmită textul prezentului Act final Directorului general al 
UNESCO și Secretarului executiv al Comisiei economice pentru 
Europa a Națiunilor Unite.

Drept pentru care, subsemnații înalți Reprezentanți ai sta
telor participante, conștienți de înalta semnificație politică pe 
care acestea o acordă rezultatelor Conferinței și declarind ho
tărîrea lor de a acționa în conformitate cu dispozițiile cuprinse 
în textele de mai sus, au semnat prezentul Act final.Făcut la Helsinki, la 1 august 1975

Vizita președintelui Partidului Republican
al Poporului din Turcia

SEMNAREA COMUNICATULUI COMUNLuni, 28 iulie, a avut loc solemnitatea semnării Comunicatului comun cu privire la vizita de prietenie în Republica Socialistă România a președintelui Partidului Republican al Poporului din Turcia, Biilent Ecevit.Documentul a fost semnat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, și de Biilent Ecevit, președintele Partidului Republican al Poporului din Turcia.La solemnitate au participat tovarășa Elena Ceaușescu și doamna Rahșan Ecevit.Au luat parte, de asemenea, tovarășii Ilie Verdeț, Emil Bobu, Cornel Burtică. Dumitru Popescu. Iosif Uglar, Vasile Vilcu, Ștefan Andrei, Vasile Șandru, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.La ceremonie au fost de față Haliik Ulman, membru al Comitetului director al Partidului Republican al Poporului din Turcia, consilier de politică externă, Eroi țevikțe. membru al Comitetului director al Partidu

lui Republican al Poporului din Turcia, deputat, fost ministru al lucrărilor publice, specialist în probleme de planificare, Orhan Kologlu, șeful Departamentului relații externe al P.R.P.După ce au semnat Comunicatul, secretarul general al Partidului Comunist Român și președintele Partidului Republican al Poporului din Turcia și-au strins cu căldură mîinile, s-au felicitat cu cordialitate. .„Aș dori — a spus tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — ca semnarea acestui Comunicat comun să marcheze un moment nou in relațiile dintre partidele noastre, cu influențe pozitive in dezvoltarea raporturilor dintre țările și popoarele noastre".„Eu împărtășesc cu toată sinceritatea și din inimă spusele dumneavoastră — a subliniat domnul BULENT ECEVIT. Doresc ca acest document pe care l-am semnat astăzi să fie in favoarea și folosul dezvoltării relațiilor dintre partidele noastre, dintre țările din regiunea noastră, cît și din întreaga lume".

Primirea la tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

a grupului de ziariști 
turciTqvarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, luni, 28 iulie, în stațiunea Neptun, grupul de ziariști turci, care însoțește pe președintele Partidului Republican al Poporului din Turcia. Biilent Ecevit, în vizita sa de prietenie în țara noastră.La întrevedere a participat tovarășul Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

A fost de față Orhan Kologlu, șeful Departamentului relații externe al P.R.P.Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat un interviu, răapunzînd Întrebărilor reprezentanților Agenției turce de știri — Hasan Yilmayer, A- genției de știri Anka — Altan Oymen, ziarului „Yeni Ortam" — Ahmet Kahraman, revistei „Yanki" — Mehmet AU Kișlali și ziarului „Cumhuriyet" — Hasan Cemal.
Toastul

(Vrmare din pag. I)țării respective, că este necesar de a colabora nu numai în condițiile cînd partidele sînt partide de guvernămînt, dar și în orice condiții, pentru mai buna cunoaștere și dezvoltarea conlucrării intre popoare. Apreciem, deci, vizita dumneavoastră în România, la invitația pe care v-am adresat-o din partea Partidului Comunist Român, ca un lucru normal, ca o necesitate a însăși dezvoltării relațiilor dintre popoarele noastre.După cum am spus în cadrul convorbirilor noastre, România și partidul nostru pornesc de la respectarea dreptului fiecărui popor și, desigur, al fiecărui partid, de a-și organiza activitatea și viața corespunzător condițiilor concrete sociale, nationa-

tovarășului le, istorice. Sînt o serie de domenii în care popoarele și diferite partide politice pot să conlucreze in bune condiții în avantajul reciproc, al întăririi prieteniei și colaborării, al progresului și păcii.Intre România și Turcia sînt bune raporturi de colaborare și dorim să extindem această colaborare. De altfel, in cadrul convorbirilor pe care le-am avut in aceste zile cu dumneavoastră, un loc important l-a ocupat tocmai necesitatea și posibilitatea extinderii acestei colaborări în diferite domenii de activitate, începind cu cooperarea economică.Am discutat, desigur, problemele colaborării in Balcani — inclusiv problema soluționării pe calea tratativelor pașnice a

Nicolae Ceaușescuproblemei cipriote — problemele securității europene, ale noii ordini economice și politice internaționale, în general, a instaurării în lume a unor raporturi bazate pe egalitate, pe respect al independenței și suveranității, pe neamestec în treburile interne, pe o colaborare reciproc avantajoasă.Aș dori să exprim dorinfa noastră de a găsi forme cît mai bune de colaborare intre țările noastre și, în acest cadru, și intre partidele noastre.Doresc, de asemenea, să exprim speranța că vizita dumneavoastră in România va marca un moment nou, important, în relațiile dintre partidele noastre, cu repercusiuni pozitive asupra colaborării dintre România și Turcia. Fiind primele contacte ofi

ciale între partidele noastre aș dori să exprim speranța că vizita va constitui un bun inceput, că aceste relații se vor dezvolta tot mai larg în viitor.As dori să ridic acest pahar și să urez o bună colaborare, in viitor, între partidele noastre., intre România și Turcia, între popoarele noastre .'Doresc, de asemenea, să adresez urarea — pe care vă rog să o transmiteți tuturor membrilor partidului dumneavoastră — de a obține noi succese in activitatea închinată independenței și prosperității Turciei !Urez poporului prieten turc multă prosperitate, bunăstare și fericire !In sănătatea dumneavoastră, a doamnei, a tuturor prietenilor care se găsesc aici! (Aplauze).
Toastul domnului Biilent Ecevit

(Vrmare din pag. Zjțări vecine intre care nu există nici un fel de probleme in suspensie. Dar intre țările noastre, deși ele dezvoltă relații pe multiple planuri cu state care se află din punct de vedere geografic la distanțe mult mai mari, cu țări care sînt mai puțin a- propiate din punct de vedere spiritual decit sintem noi, colaborarea noastră este, după părerea mea — și cred că o împărtășește și stimatul domn președinte — la un nivel mult mai scăzut decit ar trebui să fie în realitate. Am convingerea că țările noastre posedă și beneficiază de multiple posibilități de a dezvolta o colaborare economică mult mal strinsă ; iar din punct de vedere cultural, noi avem o moștenire comună.In timp ce țări atît de mari.

deosebite din punct de vedere ideologic, realizează între ele o colaborare pe toate planurile, nu văd nici un motiv ca noi, țări vecine, să nu realizăm aceleași relații de colaborare. Credința mea este că acest lucru constituie o necesitate.Indiferent că vom fi său nu lă putere, noi milităm pentru dezvoltarea in continuare a relații- ' lor dintre partidele și țările noastre, aceasta fiind o misiune și o sarcină a noastră. Și această colaborare o vom realiza pentru a întări în același timp conlucrarea intre țările din regiunea noastră, oferind un exemplu in Balcani în ce privește cooperarea.împărtășesc întru totul toate punctele de vedere ale domnului președinte, puncte de vedere pe care și eu le-am reamintit

deseori în Turcia. Atit timp cît în viața internațională crește rolul și puterea popoarelor, în a- ceeași măsură devine o necesitate ca și rolul partidelor să sporească pe plan internațional. în acest sens un rol însemnat revine nu numai partidelor, dar și celorlalte organizații — fie sindicale, fie muncitorești, fie de altă natură.Așa cum spunea și stimatul domn președinte, o politică plină de succese, o politică rodnică, este o politică care are în vedere. înainte de toate, condițiile specifice și condițiile concrete din fiecare tară. Atît timp cit in condițiile concrete din țările noastre vor exista unele deosebiri, este firesc să existe unele deosebiri și între partidele noastre. Dar aceasta nu constituie nici un fel de piedică in dezvoltarea colaborării

dintre ele, chiar in condițiile lumii actuale, in care o tară sau alta aparține unor sisteme sociale politice diferite sau unor a- lianțe militare diferite. îmi exprim astfel convingerea că contactele care s-au stabilit între partidele noastre vor avea un efect pozitiv asupra dezvoltării relațiilor dintre țările și națiunile noastre.Vă mulțumesc, încă o dată, dumneavoastră și colaboratorilor dumneavoastră, pentru posibilitatea pe care ne-ati dat-o de a vizita România, de a veni aici ca prieteni.Vă urez dumneavoastră, stimatei dumneavoastră soții, colaboratorilor dumneavoastră, poporului prieten român, multe succese și o bună colaborare cu alte state, in condiții de pace. (Aplauze).
Plecarea delegației Partidului 
Republican al Poporului din TurciaLuni a părăsit țara noastră delegația Partidului Republican al Poporului din Turcia, condusă de Biilent Ecevit, președintele partidului, care, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, a făcut o vizită de prietenie în țara noastră.La plecare, pe aeroportul internațional „Mihail Kogălnicea- nu“, oaspeții au fost salutați de

tovarășii Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Vasile Vilcu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Constanța al P.C.R., Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., de activiști de partid. (Agerpres)TELEGRAMEPreședintele Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Islamice Pakistan, FAZAL ELAHI CHAUDRY, următoarea telegramă :Vestea inundațiilor puternice cauzate de ploile abundente .care au pricinuit pierderi de vieți omenești și mari pagube materiale ne-a întristat profund. în numele poporului și guvernului român, precum și al meu personal transmit, excelenței voastre, guvernului și poporului pakistanez prieten, profunda noastră simpatie, iar persoanelor lovite de calamități, sincera noastră compasiune.MANEA MANESCU, prim-ministru ai Guvernului Republicii Socialiste România, a trimis primului ministru al Republicii Islamice Pakistan, ZULFIKAR ALI BHUTTO, următoarea telegramă :Adînc mîhnit de vestea inundațiilor provocate de ploile torențiale și a pierderilor umane și materiale pe care le-au cauzat vă exprim in numele guvernului român și al meu sincera afecțiune și simpatie.Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Federative a Braziliei, general ERNESTO GEISEL, următoarea telegramă :Am aflat cu multă durere despre pierderile de vieți omenești și imensele pagube materiale cauzate de calamitățile naturale care s-au abătut asupra unui mare număr de state din Brazilia. ■ < ■ în aceste triste împrejurări, doresc să exprim excelenței voastre sentimentele noastre de solidaritate și profunda compasiune, iar familiilor îndoliate sincere condoleanțe.Avocat NGUYEN HUU THO, președintele Prezidiului Comitetului Central al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud, președintele Consiliului Consultativ al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, a trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, următoarea telegramă :Mulțumesc sincer Excelenței Voastre pentru urările călduroase adresate cu prilejul zilei mele de naștere, în numele Partidului Comunist, al Guvernului, al poporului român și al Dumneavoastră personal.îmi exprim convingerea că prietenia și solidaritatea dintre populația sud-vietnameză și poporul român se vor dezvolta și se vor consolida tot mai mult in continuare.Adresez Excelentei Voastre un salut respectuos.

AUEXD&
PRIMIREGeorge Macovescu, ministrul afacerilor externe, a primit luni, pe dr. Sayed Nofal, secretarul general adjunct al Ligii Statelor Arabe. Cu acest prilej au fost abordate probleme referitoare la dezvoltarea relațiilor dintre Ro-mânia și statele Ligii Arabe. evoluția situației din Orientul Apropiat, precum și alte probleme internaționale de interes comun.

★în cursul după-amiezii. secretarul general adjunct al Ligii Statelor Arabe a părăsit Capitala.
PLECARELuni a plecat la Moscova o delegație de activiști de partid din Armată, condusă de generalul maior Gheorghe Gomoiu, adjunct al ministrului apă-irii naționale și secretar al Consiliului politic superior al Armatei. care, la invitația șefului Direcției superioare politice a Armatei . și Flotei maritime militare sovietice, general de armată A. H. Epișev, va face o vizită oficială în U.R.S.S..
ADUNARE FESTIVAîn municipiul Rimnicu Vîlcea a avut loc, luni după-amiază, o adunare festivă consacrată ce- ■lei de-a 22-a aniversări a asaltului asupra cazărmii Moncada Ziua Insurecției naționale cubaneze. Au luat parte Vasile Mușat, prim-secretar al Comitetului județean Vilcea al P.C.R., reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, numeroși oameni aâ muncii din întreprinderile și instituțiile o- rașului.Erau prezenți, de asemenea, membri ai ambasadei Republicii Cuba la București.Cuvîntul de deschidere a a- dunării a fost rostit de Gheorghe Stoica, prim-secretar al Comitetului municipal Rimnicu Vilcea al P.C.R., primarul municipiului.în continuare. Constantin Din- culescu, secretar al Comitetului județean Vîlcea al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului popular județean, și Humberto Castello Aldanas, ambasadorul Re

publicii Cuba la București, au subliniat semnificația profundă a evenimentului sărbătorit. Re- levînd tradiționalele relații de prietenie frățească și colaborare statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Cuba, între popoarele român și cubanez, vorbitorii ș-au referit, în cuvîntările lor, la contribuția determinantă a intîLnirilor și convorbirilor rodnice dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Fidel Castro, Ia extinderea și a- dîncirea legăturilor de prietenie și colaborare dintre România și Cuba.
MASĂ ROTUNDĂLa sediul Asociației de Drept Internațional și Relații Internationale. a avut loc luni o masă rotundă la care a vorbit Mansour Khalid, membru al Biroului Politic al C.C. al Uniunii Socialiste Sudaneze. ministru] educației al Sudanului, despre „Probleme actuale privind noua ordine economică și politică mondială".
CUVÎNTARECu prilejul Zilei naționale a Republicii Peru, Enrique Larosa, ambasadorul acestei țări la București, a rostit o cuvîntare la posturile noastre de radio și televiziune.

CRONICA
_ U. T. C.

Ieri, a părăsit Capitala, in- dreptîndu-se spre Tunis, o delegație a Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România, condusă de tovarășul Văduva Gheorghe, vicepreședinte al Consiliului U.A.S.C.R., care urmează să participe la seminarul internațional „Studenții in lupta pentru emanciparea și asigurarea de drepturi egale femeilor" șl la Congresul Uniunii Generale a Studenților Tunisieni.



încheierea vizitei primului ministru 
al Republicii Franceze, Jacques Chirac

„Scînteia 
tineretului*  *

• LA Atena a - început, luni, procesul intentat principalilor 24 de organizatori ai loviturii de stat militare din Grecia, de la 21 a- prilie 1967. Pe banca acuzaților au apărut, sub învinuirea de înaltă trădare și rebeliune Ghiorghios Papadopoulos, Ni- colaos Makarezos, Stylianos Pat-
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Luni s-au încheiat convorbirile oficiale dintre primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mă- nescu, și primul ministru al Republicii Franceze, Jacques Chirac. Cei doi prim-miniștri și-au exprimat satisfacția față de rezultatele pozitive ale discuțiilor purtate, față de programele de acțiuni convenite.După încheierea convorbirilor oficiale a avuț loc ceremonia semnării Acordului pe termen lung de cooperare economică, industrială și tehnică dintre România și Franța, precum și a Protocolului privind concluziile convorbirilor asupra relațiilor economice dintre cele două țări.Documentele au fost semnate de primul ministru al guvernului român, Manea Mănescu, și 
de primul ministru francez, Jacques Chirac.In același cadru, Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului,, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, și Norbert Segard, ministrul comerțului exterior, au semnat documentul privind acțiunile de cooperare încheiate între întreprinderi românești și firme franceze. La rîndul lor, Ion Cosma, ministrul turismului, și ministrul francez Norbert Segard au semnat Acordul guvernamental de cooperare în domeniul turismului. Au fost, de a- semenea. încheiate Acordul de cooperare pentru fabricarea în România și desfacere în comun de instalații și echipamente pentru prelucrarea plastică a metalelor ; Convenția privind cooperarea pentru mașini-unelte grele cu firma „Ernault-So- mua" ; Acordul de cooperare cu firma „Alsthom" pentru export pe terțe piețe de echipamente
COMUNICAT COMUN 
cu privire la vizita oficială în Republica Socialistă România 

a primului ministru al Republicii Franceze, Jacques Chirac
La invitația primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, primul ministru al Republicii Franceze, Jacques Chirac, a e- fectuat, împreună cu doamna Chirac, o vizită oficială în România, intre 24 și 28 iulie 1975.în timpul vizitei, președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a primit pe premierul francez care i-a în- minat un mesaj din partea președintelui Republicii Franceze, Valery Giscard d’Estaing. în cadrul întrevederii a avut loc un schimb de vederi aprofundat privind relațiile bilaterale și problemele internaționale.între primul ministru al guvernului român. Manea Mănescu, și primul ministru francez, Jacques Chirac, au avut loc convorbiri la care au participat :Din partea română : Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale ; loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini grele ; Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor ; Ion St. Ion, secretar general al Consiliului de Miniștri ; Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe ; Constantin Flitan, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Franța.Din partea franceză : Norbert Segard. ministrul comerțului exterior ; Bernard Destremeau, secretar de stat la Ministerul A- facerilor Externe Raoul Delaye, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Franceze în Republica Socialistă România ; Christian d’Aumale, director-delegat pentru problemele economice în Ministerul Afacerilor Externe ; Serge Boidevaix, consilier diplomatic al primului ministru ; Jacques Andreani, director pentru Europa în Ministerul Afacerilor Externe.Primul ministru francez și personalitățile care l-au însoțit au vizitat în județele Suceava și Constanța obiective industriale și social-culturale. La București, primul ministru francez a depus o coroană la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.Pe tot parcursul vizitei, primului ministru francez i s-a făcut o primire deosebit de călduroasă, expresie a prieteniei tradiționale care leagă popoarele român și francez.Convorbirile sincere și amicale pe care le-au avut primii miniștri s-au referit la dezvoltarea relațiilor bilaterale între cele două țări și la principalele probleme internaționale actuale.Cei doi prim-miniștri au constatat cu satisfacție că relațiile româno-franceze, ilustrate în mod strălucit de vizitele oficiale efectuate de generalul de Gaulle în România. în 1968. și de președintele Nicolae Ceaușescu, în Franța. în 1970, au cunoscut în ultimii ani o evoluție pozitivă, în spiritul declarațiilor comune din 18 mai 1968 și 19 iunie 1970.Ei și-au exprimat convingerea că vizita oficială pe care președintele Republicii Franceze o va face in România va permite aprofundarea în continuare a a- cestor relații în toate domeniile.Cele două părți au reafirmat importanța deosebită pe care o atribuie dezvoltării, relațiilor reciproce. Ele consideră că lărgirea și aprofundarea relațiilor lor bilaterale corespund intereselor celor două popoare, destinderii și cooperării în Europa și păcii internaționale. 

termo și hidroenergetice, precum și de uzine constructoare de echipamente electromecanice ; Convenția pentru constituirea societății mixte de producție și comercializare pentru schimbători de ioni cu firma „Rhom and Haas-France“, . cu sediul in România ; Contractul de lungă durată pe perioada 1975—1980 cu firma „Valourec“, privind livrarea către Franța de țevi laminate și sudate și importul din Franța de țevi inoxidabile și aliate.în alocuțiunea rostită cu prilejul semnării, șeful guvernului român a spus : „Cred că ceea ce am realizat împreună se poate aprecia ca o contribuție la tot ceea ce au făcut conducătorii țărilor noastre în ultimii ani. Rezultatele fructuoase pe care le-am obținut reprezintă o garanție a dezvoltării în continuare atît a relațiilor bilaterale generale, cit și a celor economice, de cooperare în mod special. Am găsit noi căi și mijloace pentru a extinde pe un plan mai larg relațiile noastre comerciale. în aceste zile am lărgit acțiunile de cooperare în producție și în primul rînd în producția industrială. Apreciez că drumul pe care l-am ales este un drum bun și trebuie să încurajăm întreprinderile și instituțiile din țările noastre pentru a înfăptui aceste acțiuni de cooperare, precum și cele pe care le vom definitiva in viitor".Primul ministru al Republicii Franceze, Jacques Chirac, a arătat : „Am fost impresionat în primul rînd de faptul că am a- vut marele privilegiu de a-1 în- tîlni pe președintele Nicolae Ceaușescu și am despre această convorbire — care s-a axat pe marile probleme ale lumii con

în această privință, ele și-au exprimat satisfacția pentru multiplicarea schimburilor de vizite la diferite niveluri și pentru progresele realizate în diverse domenii de colaborare bilaterală.Ele au subliniat, îndeosebi, importanta cooperării politice dintre cele două țări, în spiritul Declarațiilor româno-franceze din 18 mai 1968 și 19 iunie 1970.Părțile au evidențiat dezvoltarea favorabilă a relațiilor e- conomice bilaterale in ultimii ani și au exprimat voința de a depune toate eforturile cuvenite pentru a da un nou impuls cooperării lor in domeniul economic, industrial și tehnico-știin- țific.în acest scop, cei doi prim- miniștri au semnat, cu ocazia vizitei, Acordul pe termen lung de cooperare economică, industrială și tehnică dintre cele două țări, precum și un Protocol privind concluziile convorbirilor a- supra relațiilor economice.De asemenea, a fost semnat un Acord de cooperare în domeniul turismului.Examinind aprofundat posibilitățile de amplificare a cooperării economice, industriale și tehnice, cei doi prim-miniștri au apreciat că există largi perspective de dezvoltare a relațiilor economice româno-franceze, îndeosebi în domeniul siderurgiei, industriei construcțiilor de mașini, industriei de automobile, informaticii, electronicii, aeronauticii, echipamentelor energetice. industriei electrice și chimiei.Cele două părți s-au declarat gata să dezvolte, de asemenea, cooperarea pe terțe piețe.Ele au reafirmat voința comună de a acționa in continuare în vederea intensificării și diversificării schimburilor lor economice, precum și pentru găsirea mijloâcelor prin care să se dea acestor schimburi un caracter echilibrat. Ele și-au stabilit ca obiectiv dublarea volumului schimburilor pînă , în 1980.Părțile au făcut un larg schimb de vederi privind relațiile culturale și științifice româno-franceze și au apreciat necesar ca evoluția pozitivă înregistrată de aceste relații în ultimii ani să fie continuată. Ele au exprimat dorința de a acționa pentru dezvoltarea cooperării și contactelor în domeniile culturii, științei, învățămîn- tului — inclusiv al limbilor lor respective —, artei, turismului și sportului, precum și pentru încurajarea unei mai largi cunoașteri reciproce a valorilor lor culturale.în acest spirit vor fi pregătite lucrările viitoarei sesiuni a Comisiei mixte în vederea extinderii schimburilor care vor face obiectul Programului pe anii 1976—1977.Cele două părți au exprimat, de asemenea, dorința de a dezvolta cooperarea în diverse domenii ale activității științifice și îndeosebi în domeniul energiei nucleare, astfel încit cooperarea între Comitetul de Stat pentru Energia Nucleară și Comisariatul pentru energie atomică să fie extinsă și pe plan industrial.în timpul vizitei s-a procedat la schimbul instrumentelor de ratificare a Convenției de asistență juridică în materie civilă și comercială și a Convenției de asistență juridică in materie penală și extrădare, semnate la Paris la 5 noiembrie 1974.Părțile au exprimat interesul pe care îl atribuie încheierii cu succes a negocierilor privind realizarea acordurilor în domeniile garantării reciproce și pro

temporane și pe poziția țărilor noastre, originală într-o anumită măsură și, de asemenea, convergentă in multe privințe — o impresie foarte profundă, care m-a făcut să înțeleg mai bine cit de’ puternică este capacitatea și voința României de a învinge dificultățile care îi stau in prezent în față, problemele ridicate de dezvoltare. Sînt impresionat de această dezvoltare. Ceea ce am văzut în timpul călătoriei mele și ceea ce ne-a fost confirmat de documente pune în evidență faptul că mobilizarea generală a energiilor poporului român în sensul dezvoltării economice și a progresului social, exemplul dat de președintele României, este fără îndoială una din marile experiențe umane care au loc în Eu
Plecarea din Capitală

Primul ministru al Republicii Franceze. Jacques Chirac, care, împreună cu soția, a întreprins o vizită oficială în țara noastră la invitația primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România. Manea Mănescu. a părăsit luni după-amiază Capitala. Oaspetele a fost însoțit de Norbert Segard. ministrul comerțului exterior, Bernard Des- tremeau, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, de alte persoane oficiale.La plecare, pe aeroportul internațional Otopeni, împodobit cu drapelele de stat ale celor dcuă țări, o gardă militară a prezentat onorul. Au fost intonate imnurile de stat ale României și Franței. Primul ministru 
al Franței a fost salutat de 

movării investițiilor și asigurărilor sociale.Examinind principalele probleme internaționale actuale, cei doi prim-miniștri au constatat cu satisfacție o largă apropiere a punctelor lor de vedere.Cele două părți și-au exprimat convingerea că progresele înregistrate in cadrul procesului de destindere și de cooperare trebuie să permită tuturor popoarelor lumii să-și hotărască liber soarta și să-și organizeze viața așa cum doresc, fără nici un amestec din afară.Ele s-au declarat gata, în ce le privește, să-și continue e- forturile in vederea imprimării unui caracter durabil acestei e- voluții, aflate abia la început.Ele au subliniat necesitatea întemeierii relațiilor dintre toate statele pe respectarea cu strictețe a următoarelor principii :— egalitatea suverană, respectarea drepturilor inerente suveranității ;— nerecurgerea la forță sau la amenințarea cu forța ;— inviolabilitatea frontierelor;— integritatea teritorială a statelor ;— reglementarea pașnică a diferendelor ;— neamestecul în treburile Interne ;— respectarea drepturilor o- mului și a libertăților fundamentale ;— egalitatea în drepturi a popoarelor și dreptul popoarelor de a dispune de ele însele ;— cooperarea între state ;— îndeplinirea cu bună credință a obligațiilor asumate conform dreptului internațional.Cei doi prim-miniștri și-au exprimat convingerea că viitorul aparține unei politici de pace, prietenie și cooperare între toate națiunile lumii, independent de sistemul social și politic, mărime și nivelul lor de dezvoltare. Ei se pronunță pentru instaurarea unui climat internațional în care fiecare stat și fiecare națiune să fie la adăpost de orice agresiune, să-și consacre resursele lor materiale și umane pentru asigurarea dezvoltării lor economice și sociale și a bunăstării popoarelor lor. Cele două părți apreciază că problemele și diferendele internaționale trebuie să fie rezolvate pe calea negocierilor, cu participarea efectivă a tuturor statelor interesate, luînd în considerație interesele fiecărei națiuni, ale cauzei consolidării păcii și cooperării internaționale.în cadrul convorbirilor, o a- tenție deosebită a fost acordată evoluției situației din Europa, în ajunul întîlnirii de la Helsinki, la nivel înalt, a statelor participante, s-a făcut un schimb aprofundat de vederi îndeosebi cu privire la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa. Reafirmind importanța pe care o atribuie acestei Conferințe, cele două părți și-au exprimat satisfacția pentru încheierea lucrărilor acesteia și pentru contribuția pe care România și Franța au avut-o la Conferință.în acest spirit, România și Franța consideră că este de cea mai mare importanță ca toate statele participante să respecte cu strictețe toate prevederile documentelor adoptate de Conferință șl să le pună efectiv în aplicare în vederea întăririi securității și cooperării în Europa.România și Franța se declară hotărîte, în ceea ce le privește, să depună toate eforturile necesare în acest sens.Ele apreciază că pe baza pu

ropa de astăzi și față de care nu poți rămine nepăsător".
★în aceeași zi, la Ministerul Afacerilor Externe, a avut loc schimbul instrumentelor de ratificare a Convenției privind a- sistența juridică in materie penală și extrădarea, precum și a Convenției privind asistența juridică în materie civilă și comercială, dintre Republica Socialistă România și Republica Franceză, semnate la Paris la 5 noiembrie 1974.Schimbul instrumentelor de ratificare a fost efectuat de Vasile Gliga, adjunct al ministrului a- facerilor externe, și de Raoul Delaye, ambasadorul Franței la București.Convențiile vor intra în vigoare la 1 septembrie 1975.

Manea Mănescu, primul ministru al guvernului, de Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului. ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale. Angelo Miculescu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul agriculturii și industriei alimentare, loan Avram, ministrul industriei costrucțiilor de mașini grele, Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor. Ion St. Ion, secretar general al Consiliului de Miniștri, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, de alte persoane oficiale.Erau prezenți Constantin Fli- tan. ambasadorul României la Paris, și Raoul Delaye. ambasadorul Franței la București.

nerii efective în aplicare a documentelor Conferinței, continuarea dialogului multilateral instituit de Conferința pentru securitate și cooperare se va dovedi utilă în viitor.Partea română a subliniat importanța pe care o acordă dezvoltării unor raporturi de cooperare între țările balcanice și transformării acestei regiuni într-o zonă a păcii și buneiveci- nătăți.Exprimindu-și preocuparea față de situația din Cipru, părțile au reafirmat atașamentul lor față de respectarea independenței, suveranității și integrității teritoriale a Republicii Cipru și s-au pronunțat pentru o rezolvare grabnică a problemei cipriote, în conformitate cu rezoluțiile O.N.U., de natură să permită celor două comunități cipriote să trăiască împreună în pace și securitate.Cei doi prim-miniștri au examinat cu atenție situația din Orientul Apropiat și au exprimat preocuparea lor față de starea de tensiune care persistă in această parte a lumii.Ei au subliniat necesitatea de a se ajunge la o rezolvare a acestei crize pe baza rezoluțiilor O.N.U. nr. 242 și 338. Ei au exprimat interesul față de continuarea negocierilor și intensificarea eforturilor în vederea realizării unei păci juste și durabile în această regiune.Cele două părți și-au exprimat speranța că popoarele Indo- chinei se vor putea consacra reconstrucției și dezvoltării țărilor lor, in libertate și cu respectarea independenței lor naționale, fără amestec din afară.Cele două părți și-au exprimat preocuparea față de accentuarea decalajului dintre țările dezvoltate și țările în curs de dezvoltare. Ele au insistat asupra importanței unei ordini e- conomice juste și echitabile de natură să favorizeze progresul țărilor în curs de dezvoltare, să faciliteze accesul lor la realizările științei și tehnicii și să asigure stabilitatea vieții economice internaționale.Cele două părți au evidențiat că obiectivul eforturilor lor în domeniul dezarmării este de a se ajunge la dezarmarea generală și completă, sub control internațional eficace. în acest spirit, ele se pronunță pentru convocarea unei conferințe mondiale, cu participarea tuturor puterilor nucleare.Cele două părți au reafirmat atașamentul lor față de scopurile și principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite, precum și hotărîrea lor de a contribui la întărirea rolului O.N.U. in domeniul menținerii păcii și securității internaționale, precum și la dezvoltarea înțelegerii și cooperării între state. Ele și-au exprimat satisfacția pentru cooperarea dintre delegațiile țărilor lor la O.N.U. și în cadrul altor organisme internaționale și au convenit să intensifice această cooperare.Cele două părți au constatat cu satisfacție că întîlnirile și convorbirile prilejuite de vizita primului ministru Jacques Chirac au fost fructuoase și au servit întăririi prieteniei și înțelegerii reciproce dintre România și Franța și apropierii dintre popoarele lor.Primul ministru Jacques Chirac a mulțumit guvernului român pentru ospitalitatea sa și, in numele guvernului francez, a invitat, pe primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, să facă o vizită oficială în Franța. Invitația a fost acceptată cu plăcere.

Helsinki în ajunul reuniunii 
la nivelul cel mai înalt 

a Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa

Capitala Finlandei trăiește din plin in atmosfera, de înaltă semnificație politică, a celei de-a treia faze, la nivelul cel mai înalt, a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, care se va deschide aici mîine 30 iulie. Palatul Finlandia, edificiul care urmează să găzduiască importantul eveniment, și-a deschis porțile la capătul unei perioade de pregătiri intense în vederea desfășurării în cele mai bune con- dițiuni a lucrărilor conferinței.Primele delegații ale statelor participante au început deja să sosească la Helsinki. Numeroși ziariști — din cei aproximativ 1000 care sint așteptați să urmărească desfășurarea lucrărilor — se află deja la centrul de presă de unde transmit primele relatări.Orașul întreg se află sub semnul conferinței. Drapelele naționale ale celor 35 de state participante sînt arborate în numeroase puncte ale capitalei ; harta Europei și fotografiile șefilor de stat și de guvern sînt expuse pe mari panouri ; inițialele conferinței , — „ETYK", în limba finlandeză — se întîl- nesc pretutindeni în peisajul orașului.Subiectul prioritar al presei finlandeze în aceste zile îl constituie semnificația conferinței, căreia îi sînt consacrate o multitudine de pagini speciale, comentarii, corespondențe, informații și fotografii.„Atunci cînd conducătorii 
a 35 de state se întîlnesc, este ușor de afirmat că ne aflăm în fața unui eveniment de importanță istorică mondială", scrie, intr-un amplu comentariu, ziarul „Hel- singin Sanomat". „In promovarea destinderii între Est și Vest — continuă ziarul — conferința constituie un eveniment absolut necesar".La rîndul său, într-un comentariu intitulat „O cotitură în istoria Europei — Conferința consolidează roadele unei activități îndelungate", ziarul „Kansan Uuti- set“ subliniază că „în istoria contemporană a Europei este un eveniment unic, fără precedent, însuși faptul că conducătorii celor 35 de state participante la conferință se vor întîlni în cadrul fazei din capitala Finlandei. Acest fapt reflectă și subliniază importanta deosebită a documentelor ce vor fi semnate la încheierea conferinței".In comentariile lor. ziarele finlandeze evidențiază perspectivele favorabile pe care este menită să le deschidă conferința în promovarea unor noi relații între statele

• LUNI seara s-a încheiat. Ia Atena, după o zi de dezbateri, reuniunea Consiliului de asociere Grecia-C.E.E. Guvernul grec — după cum s-a mai anunțat — a cerut, in perspectiva aderării la Piața comună, să fie informat asupra punctelor de vedere ale „celor nouă", in special in problemele agricole și monetare. Consiliul a degajat perspectivele existente pentru a favoriza trecerea de la asociere spre adeziune a Greciei Ia C.E.E.
PE SCURT «PE SCURT*  PE SCURT*  PE SCURT*  PE SCURT

Declarație a primului 
ministru tailandez• PRIMUL MINISTRU AL TAILANDEI, Kukrit Pramoj, a declarat că toate acordurile militare dintre țara cu excepția celor cadrul S.E.A.T.O., fie abrogate. El totodată, că, pină 1976, toate forțele aflate pe teritoriul tailandez urmează să fie retrase. De asemenea, premierul Tailandei s-a pronunțat din nou pentru dizolvarea S.E.A.T.O.

sa și S.U.A., semnate în urmează să a reafirmat, la 20 martie americane
• TURCIA a cerut organizarea unei întilniri extraordinare a Consiliului N.A.T.O.. pentru a-și explica decizia privind preluarea controlului asupra bazelor americane aflate pe teritoriul țării — s-a anunțat la Ankara.Reuniunea urmează să aibă loc marți, la Bruxelles.• POTRIVIT datelor publicate duminică de ziarul „L’Unită", Partidul Comunist Italian numără, în prezent, peste 1 700 000 de membri. Numai în anul în curs, în rîndurile comuniștilor italieni au fost primiți peste 148 000 de membri, in majoritatea lor muncitori și tineri.

Iran : revalorizarea 
monedei naționale• LA TEHERAN s-a anunțat că guvernul iranian a procedat la modificarea parității monedei naționale, rialul, în raport cu dolarul. Potrivit hotărîrii a- doptate, noua rată de schimb va fi de 67,25 riali per dolar, față de 66.76 riali fusese stabilit urmă. per dolar la cu cinci zile cît în

MINISTRU• PRIMULPakistanului, Zulfikar Aii Bhutto, a declarat că guvernul său al

din Europa, prin afirmarea unor principii clare și anga- jante și prin măsuri efective menite să asigure aplicarea lor în practică și respectarea consecventă a acestor principii în dezvoltarea cooperării economice și culturale între toate statele continentului. în același timp, cotidienele finlandeze relevă faptul că în prezent este necesar să se treacă într-un mod mai hotărît la abordarea rezolvării și altor probleme de interes general european care necesită. în continuare, eforturi susținute din partea tuturor statelor.„Problemele dezarmării" — «crie în acest sens „Helsin- gin Sanomat" — sînt adevăratele pietre de încercare ale destinderii. După încheierea activităților Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, atenția generală se va îndrepta asupra diferitelor negocieri de dezarmare pe continent, domeniu în care este de așteptat că se vor produce noi evoluții. Omenirea este astăzi conștientă de faptul că singura alternativă a războiului este calea negocierilor".în cercurile observatorilor politici de aici se apreciază că prin hotărîrile care vor fi adoptate în cadrul întîlnirii Ia nivelul cel mai înalt al statelor participante la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa — care vor purta girul suprem al responsabilității și angajamentului solemn al statelor de a respecta și pune în a- plicare prevederile actului final — Europa va putea deveni cu adevărat o zonă a păcii, securității și cooperării largi între state, astfel încît fiecare din națiunile aflate în această parte a lumii să se poată consacra pe deplin făuririi propriului destin, conform propriei voințe și propriilor aspirații. In acest fel — se subliniază in comentariile observatorilor de presă de aici — noul curs al relațiilor dintre state în Europa va putea exercita o influentă pozitivă asupra întregii evoluții a vieții internaționale, în sensul instaurării unei noi ordini politice și economice în lumea de azi.
Deschiderea lucrărilor Conferinței O.U.A.Discursul inaugural al dezbaterilor a fost rostit de președintele țării gazdă, Idi Amin Dada, care devine președintele în exercițiu al O.U.A., in locul șefului statului somalez, Mohamed Siad Barre, desemnat Ia precedenta sesiune de la Mogadiscio.Ordinea de zr a actualei reuniuni propune șefilor de stat întruniți la Kampala o amplă dezbatere pe teme majore ce confruntă Africa de astăzi.

La Kampala au început luni lucrările celei de-a 12-a Conferințe la nivel înalt a Organizației Unității Africane (O.U.A.), organism regional care grupează 46 de națiuni. în capitala ugandeză au sosit sau urmează să sosească un număr de 20 de șefi de stat, care își vor concentra atenția asupra numeroaselor puncte înscrise pe agenda de lucru elaborată, zilele trecute tot la Kampala, de sesiunea ministerială a O.U.A.
examinează, în prezent, un plan, pe termen lung, de luptă împotriva inundațiilor. Planul va fi lansat în luna septembrie, cînd se așteaptă să se încheie sezonul ploios, a spus el.

• ÎN Chile a fost anunțată o nouă devalorizare a monedei țării — escudo — al cărei curs a fost coborît cu 4 la sută. în urma acestei modificări, dolarul S.U.A. este cotat la operațiunile de import-export 5 700 de escudo.
Congresul Comitetului 
din zona Saigon-Gia 

Dinh al F.N.E.
din Vietnamul de Sud

La Saigon s-au deschis, duminică, lucrările Congresului al IlI-lea al Comitetului din zona Saigon—Gia Dinh al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud.La Congres iau parte Nguyen Huu Tho, președintele Prezidiului C.C. alF. N.E., președintele Consiliului Consultativ al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, Huynh Tan Phat, vicepreședinte al Prezidiului C.C. al F.N.E., președinteleG. R.P. al R.V.S., alți conducători sud-vietnamezi, reprezentanți ai organizațiilor de masă, ai serviciilor administrative și ai populației locale.

Congresul S.U.A. a aprobat rezoluția 
prin care se acordă României clauza 

națiunii celei mai favorizateCamera Reprezentanților a Congresului Statelor Unite ale Americii a aprobat, luni, cu 355 voturi pentru și 41 voturi contra, rezoluția prin care se acordă României clauza națiunii celei mai favorizate.La dezbaterile din Camera Reprezentanților consacrate a- cestei probleme au participat un mare număr de congresmeni,
Turneul european al președintelui S.U.A.Luni dimineață s-a încheiat vizita oficială a președintelui Statelor Unite ale Americii, Gerald Ford, în Republica Federală Germania. în cadrul întrevederii cu președintele Walter Scheel, precum și în convorbirile cu cancelarul Helmut Schmidt, la care au luat parte și miniștrii de externe ai celor două țări au fost examinate o arie largă de probleme ale relațiilor bilaterale, precum și unele aspecte ale vieții internaționale actuale. în legătură cu problemele bilaterale, a fost e- fectuat un schimb de păreri cu privire la căile de combatere a fenomenelor inflaționiste și re- cesioniste din economiile celor două țări. S-a convenit asupra intensificării colaborării economice între S.U.A. și R.F.G., precum și între Statele Unite și țările din cadrul Pieței comune.Dintre problemele interna- I ționale au fost examinate relațiile Est-Vest, Conferința pentru securitate și cooperare in Europa, precum șl evoluția e- forturilor diplomatice pentru re

SENEGAL: Imagine din Dakar

takos, Ghiorghios Zoitakis. Odi- seus Anghelis, Dimitrios Ioani- dis și alți 14 inițiatori ai loviturii de stat. Trei dintre acuzați vor fi judecați în contumacie.

• HARTA A CERULUI DE ACUM 800 ANI. Arheologii chinezi au descoperit recent o hartă foarte amănunțită a universului desenată pe tavanul unei cripte de acum 800 de ani! Ziarul „Jen- minjibao", care anunță această descoperire, scrie că poziția celor 268 planete și aștri de pe harta descoperită corespunde exact cu cea de pe hărțile moderne * FUMATUL PROVOACĂ IN MA
REA BRITANIE APROXIMATIV 50 000 DE DECESE PREMA
TURE PE AN — a declarat ministrul britanic al sănătății, David Owen. El a subliniat că, deși au trecut zece ani de cînd reclamele la televiziune pentru țigări âu fost interzise, britanicii fumează tot mai mult, de la an la an. In acest context, Organizația Mondială a Sănătății a apreciat, într-un raport, că reducerea fumatului ar putea contribui mal substanțial la Îmbunătățirea sănătății și prelungirea mediei de viață a oamenilor decît oricare altă măsură e ALTE NOUA ORAȘE ȘI RE
GIUNI DENS POPULATE DIN JAPONIA AU FOST DECLA
RATE „ZONE CU GRAD ÎNALT DE POLUARE". Potrivit datelor guvernamentale, în prezent în Japonia există 46 de asemenea zone, în care trăiesc peste 55 milioane de persoane, respectiv jumătate din populația țării • BICICLETE PENTRU 
POLIȚIE. Comisariatul de poliție care asigură ordinea în trei din suburbiile Londrei, a hotărit să-i doteze pe polițiști cu biciclete în loc de mașini. Un prim lot din cei mai nou model de biciclete a fost vopsit în albastru, culoarea poliției, și a fost dotat cu însemnele respective plus nelipsita... sirenă. Hotărîrea a fost luată în speranța că, cu ajutorul bicicletei se pot ocoli mai ușor strangulările de circulație... « DISPOZITIV PENTRU 
DESCOPERIREA FALSURILOR. In lupta cu falsificatorii de cecuri, firma americană „Verinen" a montat un dispozitiv special cu ajutorul căruia se poate descoperi orice fals. Aparatul determină chiar și diferențele de viteză ale stiloului în diferite locuri ale semnăturii caracteristice persoanelor care semnează aceste cecuri • SĂ AUZI PRIN... PIELE. Profesorul Barry Richardson, specialist la un institut tehnologic din Australia, a construit un aparat pentru „perceperea tactilă a... vocii". Aparatul este alcătuit din 20 de vibratoare care înregistrează zgomote pe diverse frecvențe și care pot fi fixate în jurul pieptului și în porțiunile interioare ale antebrațelor. Persoanele lipsite de auz se vor deprinde cu diverse senzații transmise pielii de vibrațiile sonore și vor învăța să le deosebească. Copii surzi din naștere — afirmă prof. Richardson — vor putea învăța să vorbească după 2—3 ani de folosire a acestei instalații e APELE 
BRAHMAPUTREI, UMFLATE DE PLOILE MUSONICE DEOSE
BIT DE PUTERNICE, AU INUNDAT MAI MULTE REGIUNI 
DIN ASSAM, IN NORD-ESTUL INDIEI — informează, luni, presa indiană. Apele fluviului și ale afluenților săi au distrus sute de case și au provocat importante pagube culturilor de orez și iută. Șoseaua Katmandu-Delhi a fost ruptă. Autoritățile au procedat de urgență la evacuarea mai multor sate din această zonă.

majoritatea vorbitorilor sprijinind acordarea clauzei.Vinerea trecută, rezoluția care prevede acordarea clauzei națiunii celei mai favorizate tării noastre a fost aprobată cu o co- vîrșitoare majoritate de voturi și de Senat. In favoarea rezoluției s-au pronunțat 88 de senatori, iar doi au votat împotrivă.
glementarea situației din O- rientul Apropiat.Luni dimineața a avut Ioc o ultimă întrevedere între președintele Gerald- Ford și cancelarul Helmut Schmidt, în cadrul unui dejun de lucru, la care au participat și miniștrii de externe ai celor două țări.Gerald Ford, președintele Statelor Unite, a sosit, luni, la Varșovia, Intr-o vizită oficială, la invitația lui Edward Gierek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P. — informează agenția P.A.P.La aeroport, președintele S.U.A. a fost lntîmpinat de Edward Gierek, Henryk Jablonski, președintele ConsiliuK de Stat al R. P. Polone, /a r Jaroszewicz, președintele cotfțn- liului de Miniștri al țării gazdă, de alți membri ai conducerii poloneze.La Varșovia, președintele Ford a sosit însoțit de Henry Kissinger, secretarul de stat al S.U.A., consilier special pentru problemele securității naționale al președintelui S.U.A., precum și de alte persoane oficiale americane.în aceeași zi, în capitala poloneză au avut loc convorbiri între o delegație poloneză, condusă de Edward Gierek, și delegația americană, condusă de Gerald Ford.

REUNIUNEA
CABINETULUI
MOZAMBICAN

pu-bli- prima Repu-Un comunicat dat citații în legătură cu ședință a guvernului blicii Populare Mozambic, care s-a desfășurat șub președinția lui Samora Machel, președintele tinărului ștat independent african, relevă că, în cursul acestei reuniuni a cabinetului mozambican, au fost examinate probleme actuale privind politica internă și externă a țării, precum și aspecte ale dezvoltării economice. în acest context, o deosebită atenție a fost acordată agriculturii și problemei creării de cooperative agricole de producție. Consiliul de Miniștri a adoptat o hotărîre privind preluarea sub controlul statului a sistemului de învățămint public și închiderea tuturor școlilor lare, zînd celor lației lului statului în sectorul fuzarii producțiilor cinema tografice.în comunicat se arată, de asemenea, că, în domeniul politicii externe, Mozambi- cul va fi călăuzit de principiile internaționalismului, ale solidarității cu popoarele ce luptă pentru independența lor națională și va volta relații prietenești toate statele progresiste.

și liceelor particu- precum și hotăriri vi- reorganizarea mijloa- de informare a popu- și înfăptuirea contro-
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nriHcru «st aiimî XISTRATIA : București Plata „Scîntell« Tel: 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se rac la oficiile poștale șl difuzoril din întreprinderi șl Instituții — Tiparul; Combinatul poligrafic „Casa SclnteLi". 
Cititorii din străinătate pot face abonamente prin ILEXIM - Departamentul export-import presă București, Calea Grivițel nr. «4-M P.O,B. - MOI, telex : 011631 40 362 K


