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format aeroportul Băneasa in- 
tr-o vasta arenă care fremăta de 
aplauze șl ovații, do îndelunga
tele scandări„Coauțescu — 
P.C.R.“, „Ceaușescu șl poporul".

la început că în 
la conducători,

Doresc tn primul rînd să exprim 
bucuria mea, a tovarășei mele-și a 
tovarășilor din delegație > pentru 
faptul că, după aproape patru săp- 
tămfni cit a durat vizita în cele 
opt țări prietene din Africa, ne-am 
reîntors p® pămlntul patriei, In ria
dul poporului nostru. (Aplauze, 
urale, se scandează' Ceaușescu — 
P.C.R.).

Totodată, .doresc să vă adresez 
dumneavoastră, întregului, popor, un 
cald ■ salut; ■ tot timpul am simțit 
că , poporul este cu noi șl susține 
în întregime politica noastră de 
colaborare internațională. (Aplauze 
prelungite, urale, se scandează 
Ceaușescu — P.C.H.).

Vizita pe care am făcut-o în 
cele opt țări din Africa reprezin
tă o „expr^ste. a relațiilor dq. prie
tenie cafe/iezigă poporul român de 
aceste state, de toate statele care 
au scuturat Jugul asupririi Impe
rialiste și coloniale șl au pășit pa 
calea făuririi unei vieți Indepen
dente, libere. (Aplauze, urale). Ea 
constituie, In același timp, o. ma
nifestare a, solidarității poporului 
romfln cu nceste popoare, cu po
poarele Africii care luptă pentru 
deplina lor Independență națio
nală, pentru a-șl făuri o economie 
de sine stătătoare șl a-șl hotărî 
destinele lor așa cum doresc, fără 
nld oa amestec din afară. (Aplau
ze, E?tdo prelungite).

DwîK de la.început să vă aduc 
flamraMvoastră, întregului popor, 
jhesdjul de prietenie și frăție al po
poarelor pe' care le-am vizitat. 
(Aplarse, urale). Peste tot ne-am 
bucurat de o primire călduroasă, 
frățească — șl, să vă spun cinstit — 
peste tot m-am simțit ca acasă, ea 
și cum aș fi fost în orașele, in sa
tele, in fabricile și instituțiile ro
mânești ; acestea au fost sentimen
tele cu care am fost tnUmplnaU de 
popoarele din țările pe care le-am 
vizitat 1 (Aplauze, urale).

Ați urmărit și cunoașteți din re
latările presei, televiziunii șl ra
dioului modul cum s-nu desfășurat 
întîlnirile, precum șl rezultatele 
acestor vizite. Totuși vreau să

perspectivă minunată; 
deveni unul dln.cen- 

economlce puternice ale 
puternice,

Joi," secretarul general al Parti
dului Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to- 
vnrășa Henâ Ceaușesciteșl persoa
nele oficiale care 1-hu însoțit, șl-a 
încheiat vizita oficială.de partid.șl 
de.stat pe care a -Inlreprlns-o In 
Republica Arabă Egipt, la Invi
tația președintelui acestei republici 
șl președinte al Uniunii Socialiste 
Arabe, A n wa r Sadât. ’ <

Desfășurată înl.r-o atmosferă de 
caldă prietenie șl stimă ‘față . de 
conducătorul României socialiste și

Secretarul general al partidu
lui, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, a fost însoțit; In vizi
tele oficiale po caro le-a făcut 
Intre 11 marile și 0 aprilie In 
Republica Algeriană Democrati
că șl Popularii. Republica Africa 
Centrală, Republica Populară 
Congo, Republica Zair.. Republi
ca Zambia. Republica Unita 
Tanzania, Republica Democra
tică Sudan și Republica Arabă 
Egipt de tovarășii ion Pățan. 
membru ni C.C. al R.C.R., vi
cepreședinta al Consiliului de 
Miniștri șl ministru al comerțu
lui exterior, Cornellu ifflncscu, 
membru al C. C. "al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe, șl B.ii’-, 
lor Aimfițan, membru al C.C. al 
P.CJL,. ministrul, minelor, petro
lului și geologie’-
i Pq' aeroport, Împodobit eu 
drapele rdșil și tricolore, au’ 
nlt In Inllmplnare tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer. Emil Bod- 
r.aras, ■ .Manea' Mănescu. Paul 
Nlculescu-Mizll. Gheorghe Pană, 
Gheorghe RSdulescu. Virgil Tro- 
Bn. Iile ■ Vcrdeț, Maxim -Her- 
ghlanu.’ ,‘EȚbrJon Dănălache. 
Emil Drăgânescu. Petre Lupu. 
Dumitru Popa. Dumitru Po
pescu, Leonte Rflutu, Ghcor- 
ghe . Stoică, Ștefan Voltee..

extinde colaborarea între ele, de a 
fiice eforturi tot mai mari pentru a 
asigura o dezvoltare economică țl 
socială susținută. Pe această bază 
s-a. manifestat dorința de a, lărgi 
relațiile cu România, cu alte țări 
socialiste, cu toate statele lumii, 
pornind de la necesitatea ca folo
sind acest sprijin, această colabo
rare, să sa poată asigura lichida
rea trial grabnică a subdezvoltării. 
Aș putea-spune că și această pre
ocupare a constituit șl constituie, 
de asemenea, un factor de o deo
sebită importanță pentru dezvol
tarea colaborării Intre România și 
statele vizitate, între România șl 
țările africane. (Aplauze, urale).

Desigur, îh realizarea acestor o- 
blecțlvo fundamentale, o preocu
pare de prim ordin este aceea a 
dezvoltării tnvățămfntulul, culturii, 
a formării cadrelor naționale. După 
cum .cunoaștem șl noi, din propria 
experiență, făurirea unei noi orîn- 
duiri sociale, a unei economii in
dependențe, | participarea la divi
ziunea Internațională a muncii sint 
strlnsi legate de o înaltă dez
voltare n științei șl culturii, 
de formarea cadrelor naționale 
pentru toate domeniile de activita
te ; acesta constituie factorul ho
tărî tor al progresului oricărei țări 
pe calea . independenței, „pe calea 
bunăstării. (Aplauze prelungite, 
urale);

In toate țările vizitate am consta
tat preocuparea permanentă pentru 
a asigura ridicarea bunăstării ma
teriale și spirituale a popoarelor. 
Trebuie să mărturisesc, șl în fața 
poporalul meu, că ne.-au produs o 
deosebită satisfacție succesele Înre
gistrate de toate aceste țări pe ca
lea, dezvoltării lor soclal-economi- 
ce; . programele ce șl le-au propus 
șl eforturile îpe care le depun pen
tru a asigura un progres rapid ; mă 
întorc 'cu convingerea că aceste po
poare. toate statele africane au în 
fața lor o 5. 
efi Africa va 
treîe
PămînluluL (Aplauze 
ovații). ;

Nil nș putea să nu mă refer la 
încă un fapt care ne-a produs, de

menționez de 
toate; .aceste țări 
lâ 'organizațiile politice — am con
statat dorin ța unanimă de a dezvol
ta larg, colaborarea cu România In 
toate domeniile de activitate. Ca 
urmare a acestei voințe reciproce 
— atlt a României, cit șl a popoa
relor din țările vizitate — s-au 
stabilit o serie de înțelegeri de 
cooperare în domeniile economie, 
lehnlco-știlnțiflc, cultural, în acti
vitatea comună pentru a asigura 
popoarelor noastre o rapidă dez
voltare economico-sodală, bună
starea, fericirea, independența. 
(Aplauze prelungite, urale).

în toate aceste țări am semnat 
declarații comune : 7 au fost dat® 
publicității, Iar mîlne va apare de- 

, clarațla semnată astăzi în Egipt. 
Ca un tir roșu străbate.în toate 
aceste declarații dorința de a.ex
tinde colaborarea, do a întări so
lidaritatea în lupta comună pentru 
dezvoltarea economlcă-socinlă, îm
potriva politicii imperialiste de 
forță șl dictat, pentru pace și co
laborare între toate popoarele 
lumii. (Aplauze, urale : se scan
dează : Ceaușescu — P.C.tt.!).

După cum cunoașteți, țările pe 
caro le-am vizitat nu preocupări 
diverse, se află In stadii de dez
voltare diferite, legate, îndeosebi, de 
perioada în care nceste state au 
fost sub asuprirea imperialistă și 
colonială. Dar, cu toate aceste deo
sebiri de in o țară la alta, trăsă
tura lor comună — aș putea spune 
a tuturor țărilor africane — con
stă în faptul că sînt preocupate de 
a-șl asigura o deplină Independen
ță, națională ; această preocupa
re constituie factorul comun ol u- 
nltățll și solidarității acestor po
poare, reprezintă factorul comun 
al ’ solidarității între România șl 
toate popoarele africane. (Urale, 
aplauze prelungite).

In al doilea rind, țlnîrid seama 
de nivelul de dezvoltare deosebit al 
statelor africane, de 
lor pentru a lichida cit mal grab
nic subdezvoltarea șl n realiza un 
progres rapid, aș pțitea spune că o 
altă trăsătură ’ comună a acestor 
țări o constituie dorința lor de a

asemenea, o deosebită satisfacție, 
șl anume că, intr-un fel sau altul, 
în toate aceste state, la toate aceste 
popoare am constatat o opțiune 
pentru edificarea unei orlndulri 'sor 
dale noi ; toți se pronunță pentru 
calea, socialistă de dezvoltare — șl 
aceasta este încă o dovadă că so
cialismul s-a Impus în lume ca sin
gura orinduire în stare-să asigure 
lichidarea rapidă a subdezvoltării, 
progresul economic și social, inde
pendența și bunăstarea popoarelor. 
(Aplauze puternice, ovații ; se scan
dează : Ceaușescu — P.C.R,!).

Desigur, problema făuririi unei 
orinduiri sociale hol, a transformă
rii revoluționare pe baze socialiste 
a statelor africane,- e o problemă 
complexă, a cărei soluționare cere 
multe eforturi, Impune înțele
gerea realităților, .necesitatea de 
a porni de la aceste' realități. 
Dar, se poate spune că - ele au 
perspective minunate, că Africa 
pășește Intr-adevăr șl se înregi
mentează In mod ferm alături de 
popoarele caro doresc să coai- 
strulascfi o orîndulro nouă 1 (A-
plauzo puternice).

Așa cum am spus. In toate sta
tele vizitate am pornit de la pre
ocupările comune pentru dezvolta
rea relațiilor de cooperare dintre 
țările noastre. în declarațiile sem
nate sint oglindite principiile care 
ne-au călăuzit, Ințelegerile reali
zate ; în practică am ajuns la o 

„serie de acorduri caro pun bazele 
unei colaborări îndelungate Intre 
popoarele noastre, Întemeiată pe 
deplina egalitate In drepturi, res
pectul reciproc șl neamestecul in 
treburile interne, po dorința do a 
colabora șl’ de a ne întrajutora. 
pentru a asigura dezvoltarea cit 
mai rapidă a popoarelor noastre și, 
în același timp, participarea activă 
la diviziunea internațională a 
muncii, la progresul general al 
omenirii Aș putea spune că toate 
înțelegerile la care am ajuns, prin
cipiile de la care am pornit

Ssșfciț'b? fr.'' -

Aeroportul Internațional Cairo, 
pavoazat eu drapelele de stat ale 
celor două țări, aven expuse la loc 
de frunte, portretele celor doi șefi 
de stat. Pe mari banderole se pu
tea citi : „Trăiască Ceaușescu și 
Sadnt!“, „Trăiască prietenia ro- 
mâno-eglpteanâ ri. ,

La aeroport, președintele Consi
liului de Stat ol României, Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost conduși de pre
ședintele Sadnt șl de doamna DJi- 
han Sadat, ea șl do numeroase alte 
personalități ale vieții politic» 
egiptene. Erau prezențl vicepre
ședinții Hussein Al Shafel șl 
Mahmud Fawzl, președintele Con
siliului de Miniștri, Azlz Sedky, 
primul secretar al Uniunii Socia
liste Arabe, Sayed Morel, vleeprc- 
mlerul Mamduh Salern, consilierul 
președintelui pentru problemele 

■ securității. naționale. Hafez. Ismail, 
membrii misiuni! de onoare care 
au însoțit pe înai ții oaspeți români 
In timpul șederii lor în Egipt, mem
bri al guvernului șl al corpului di
plomatic, general! șl ofițeri, ziariști.

Se aflau de față TItus Slnu, am
basadorul României ia Cairo, șl 
Osman Assal, ambasadorul Repu
blicii Arabe Egipt la București.

După intonarea Imnurilor de stat 
ale celor două țări, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu îșl iau rămas' bun de la 
persoanele oficiale aflate pe nero- 

. port, ca și de la membrii ambasa
dei* șl coloniei române.

Conducătorii' României șl Eglp- 
Mul’trec'în revistă garda de onoa- 
re aliniată pc aeroport, îndrepHn- 
.durso apoi spre scara avionului, îa 
■aplauzele celor prezențl.

Se trag 21 salve de artilerie. 
Răsună acordurile fanfarei.
Cal doi șefi , de stat ișl. string 

încă o dală mîînile șl șe îmbrăți- 
; șeazfl cu căldură. De. la ușa 
' aeroba vel, președintele Nicolae 

Ceâușcijcu. șl tovarășa Elena 
Ceaușesoi fac semne de salut nu- 
meroașelor personalități venite să-1 
petreacă, după care Iau loc la bor
dul avionului prezidențial.

ț de poporul’ român, -vizita a cunos
cut aceleași momente emoționante 
șl în ultimele clipe ule șederii pe 
pămlntul Egiptului a solilor Româ- 
nlel.. Mii de locuitori ai capitalei 
egiptene au salutat cu vil aplauze 
pe președLntelc Nicolae Ceaușescu 
de-a lungul marilor artere care 

.leagă centrul; orașului cu aeropor
tul, exprlmlndu-șl astfel satisfacția 
, pentru rezultatele fructuoase cu 
•care s-a încheiat vizita sa, pentru 
, nolle perspective pe care ea le 
deschide dezvoltării pe o treaptă 

■ superioară a prieteniei șl colnboră- 
. ril românp-egiptene.

Aeroportul Băneasa. Joi dupS- 
amlază, zeci de mii do bucureș- 
tenl, mesageri al glodurilor șl 
santlmenteior tuturor tovarășilor 
lor de:muncă, ale întregului po
por, au Intlmplnat cu o vibranta 
manifestare de dragoste șl stimă 
po conducătorul Iubit al partidu
lui șl poporului nostru, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, care. îm
preună ' cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. a întreprins o virilă 
d@ prietenie în opt țări de po 
continentul african.

Bucuria do a-1 revedea In mij
locul' iiostrU “ pe‘ președintele 
României socialiste, secretarul 
general al partidului, mlndria 
pentru succesul deplin al ml- 
rlunll de prietenie, pace șl co
laborare Intre popoare, de soli
daritate mill tontă'cu țările '.câfer 
luptă pentru întărirea , Indepeac, 
dențol și suveranității.;pentru 
dezvoltare de sine stătătoare, 
Împotriva1 Imperialismului, co- 
lonlallsmulul șl neorolonlul ternu
lui au p-ilațulț, o, amplă șl c.11- 
durqasă manifeștajle. Muncitori, 
Ingineri și tehnicieni, cadre di
dactice, funcționari studențl 
oameni de toata viratele, de cele 
mai diferite profesIL au trans;

■ A; '• -77 f.
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Nicolae Ceausescu si Ânwar Sadat
9

La Palatul Kubbeh din Cairo a 
avut loc, joi dimineața, o nouă în
trevedere între • secretarul general 

,ol- Partidului ' Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat nl 
Republicii Socialista România, 
Nicolae Ceaușescu, șl președintele 
Republicii Arabe Egipt,, președin
tele Uniunii Socialiste Arabe, An
war Sadat i

în continuare a avut loc solemni
tatea semnării Declarației comune 
româno-eglptene, document care 
sintetizează rezultatele vizitei în
treprinse In Republica Arabă Egipt 
de conducătorul partidului șl .sta
tului nostru.

Declarația comună a fost semnn-

‘--i ’ ' ?'■/
tă de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și președintele Anwar Sadat, tn 
prezența membrilor celor două de
legații participante 1a convorbirile 
la nivel înalt romfi'no-eglptene.

După1 semnare, în aplauzele celor 
prezențl, cal doi conducători de 
partid șl de stat și-au strîns mli- 
nile șl s-nu îmbrățișat cu căldură.

!i

;jâ

OF3C3ÂLE

Semnarea Declarației comuna româno-egiplono
'i'

CONVORBIRILOR

Joi Ia prfnz s-au încheiat con
vorbirile oBdale dintre secretarul 
general al 'Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Republicii Arabe Egipt, 
președintele Uniunii Socialiste A- 
rabe, Anwar Sadat.

Au participat tovarășii Ion Pă- 
țan. Cornellu Mănescu, Bujor Al- 
măștin, Titus Slnu, ambasadorul

romftn Ia Cairo, Ștefan Andrei, 
Constantin Mltca, Gheorghe Oprea 
și alte persoane oficiale române, 
iar din partea egipteană — Hussein 
Al Shafel, Mahmud Fawzl. Azlz 
Sedky, Sayed Marel, Mohamed 
Abdallah Merzaban, Mamduh Sa
lem, Hafez Ismail, Murad Ghaleb, 
Yahya Al Molia, Osman Asset am
basadorul Republicii Arabe Egipt 
la București.

și Egipt
■

• •

Vizite ale tovarășei

Elena Ceaușescu
Joi dimineața, tovarășa ; Elena 

Ceaușescu, însoțită de ministrul 
afacerilor sociale, doamna Alsha 
Rateb, a vizitat moscheea Mouhn- 
med AU, monument'arhitectural șt 
istoric renumit al orașului Cairo, 
situat In vechea „citadelă" fondată 
de Saladin in anul 1183. Capodo
peră arhitecturală, etalind In ala
bastru caracteristicile stilurilor o- 
toman șl rococo, moscheea — cu

turnul central înalt de 52 metri șl 
douâ minarete de cite 84 metri — 
domină panorama capitalei egipte
ne. în continuare tovarășa Elena 
Ceaușescu a vizitat muzeul amena
jat în pțțilătul din vecinătatea 
moschee!, care prin exponatele 
sale oferă o amplă Imagine a vie
ții politico- administrative din 
Egiptul secolului al XlX-lea.

I 1 '
La sediul Ministerului Afacerilor 

Externe al- Republicii Arabe Egipt 
a avut loc joi dimineața semnarea 
Acordului de navigație maritimă 
dintre România șl Egipt.

Documentul a fost semnat de mi
nistrul afacerilor externe al Româ
niei, Cornellu Mănescu, șl de mi
nistrul de externe ol Egiptului, 
Murad Ghaleb.

Cu același prilej, ambasadorul 
României la Cairo șl reprezentan
ții autorităților egiptene au semnat 
Convenția fito-sanitară șl Conven
ția sanitaro-veterinară. De aseme
nea, a fost semnat Programul de a- 
pllcare a Acordului de cooperare 
tehnlco-ștlințiflcă dintre România 
șl Egipt

veresie Intllniri ale per
soanelor oficiale româ-- 
ne care îl însoțesc pe 
conducătorul nostru de 
partid șl de slat cu o- 
mologil lor egipteni. ..AL 
AHRAM“ șl alte coti
diene inserează, de ase
menea. textul Integral 
sau redau extrase largi 
din toasturile rosti- 

seara de 
președinții Nicolae 
Ceaușescu și Anwar 
Sadat

La rubrica „Persona
litatea săptămînir*. „AL 
GUMHURIA* publică, 
sub titlul „Nicolae 
Ceaușescu — cooperare 
Iu, scopul edificării-, d 
prezentare a principale
lor date biografice ale 
conducătorului Româ-

i de dezvoltare”. Mențlo- 
ritad că legăturile dintre 
poporul român șl cel e- 
glptean daleazfl din tim
puri străvechi, publica^ 

țlonează împreună în a- țja scr|e eă de-a lungul 
•-. vremurilor aceste legă- 

rindul său, pu- prin trăinicia lor. con- 
i „MESSAWAR" ' Armata pe deplin de ac-

nlel socialiste, „oaspete 
drag în aceste zile al 
Egiptului**, subllnlindu- 
se că cele două țări „ac-

CU PRILEJUL DINEULUI OFERIT
DE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU*) *

&

Presa egipteană con
tinuă să publice ample 
relatări despre principa
lele momente ale panul-’ 
time! zile a vizitei 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu In Republica 
Arabă Egipt: Intllnlrea 
cu muncitorii de ta în
treprinderea de autove
hicule „EI Nosr“ din
Reluam dineul oferit de te miercuri 
secretarul general al 
Partidului Comunist Ro
mân, președintele Con
siliului de Stat al Repu
blicii Socialiste Româ
nia în onoarea președin
telui Anwar Sadat, pri
mirea președintelui Or
ganizației pentru Elibe
rarea Palestinei. Yasser 
Arafat, călătoria la Lu
xor șl Karnak, ca și dl-

eelașl front antlimperla-
Ilst".

La i 
blicațla 
scoate In evidență în
semnătatea contactelor 1 . .
ta nivelul cel mal înalt denie, posturile de ra-,
româno-eglptean, ară- dlo și televiziune din
tind că acestea sc Inca- Cairo și-au consacrat 
drează In sulta de vizite cea mal mare parte a 
făcute de președintele' buletinelor de știri șl e-

tari s-au caracterizat 
L-

tun la rtzltă.
Cn și în zilele prece-

P‘ 
fi
i

Nicolae Ceaușescu- in- misiunilor de nctualltăll ' 
tr-un număr de țări a- acestui Important evenl- 
fricarie șl rare „oglln- ment In evoluția rapor- 
desc polllira Hominid turllor de prietenie șl 
de strîngere a relațiilor cooperare dintre Rcpu-
șl promovare a conpe- bllca Socialistă Româ-
răril cu cit mal multe nla șl Republica Arabă 
state șl popoare în curs Egipt

-

tr-un nu mâr de țări a-

bllca Socialistă Româ
nia $1 Republica Arabă

'i

Toastul președintelui 
Anwar Sadat

este vorba de Asia, Africa sau A- 
merica Latină.

în ce privește problema Orien
tului Apropiat, vreau să spun, 
dragi prieteni, că poporul nostru 
duce o luptă hotărllă pentru a re-'./V. 
zolva situația. El nu va ceda ni-’’ 
mic din drepturile sale, orlcît de 
mari ar fi presiunile, influențele 
sau războiul psihologic. Imperia
lismul desfășoară alei, în zonă, ac
țiuni care nu sînt conforme cu 
drepturile, cu normele, și noi lup
tăm împotriva lor. Sintem hotărițl, 
dragi prieteni, să ne eliberăm te
ritoriile ocupate, oricare ar fl pre
țul pe care trebuie să-l dăm ; din 
partea noastră am întreprins tot 
ce puteam întreprinde pentru 
pace. Noi sintem pentru pace. însă 
pacea nu poate fl înfăptuită numai 
de către o parte ; trebuie ca fle
care să-șl poarte răspunderea. De 
aceea, poporul nostru luptă șl va 
lupta pentru libertatea sa. El a 
luptat împotriva celor cure l-nu 
dominat, care nu venit să-l Inva
deze țara, șl ta această luptă po
porul a obținut vic'torla.

Doresc să transmiteți poporului 
român prieten 
egiptean, care 
rlle doblndlte 
sub conducerea

Doresc să transmiteți poporului 
român prieten căldura șl sentimen
tele poporului nostru. Să-l spuneți 
că noi credem ta prietenia dnstllă 
șl sinceră șl sîntem gata să dezvol
tăm această prietenie cit mai mult 
și să cooperăm cit mai larg. Noi 
sîntem întotdeauna fideli prieteni
lor noștri.

îri' numele • Uniunii Socialiste 
Arabe, al poporului'egiptean șl In 
mum’ele' rheW -p®rtonal. doresc ca 
dumneavoastră " șT’soția dumnea
voastră să yă bucurați de multă 
fericire șl succese ta viitor, iar po
porului român prieten II urez pro
gres continuu» bunăstare șl prospe
ritate.

Vă Invit, dragi prieteni, să ridl- 
' ■căm paharul In onoarea domnului 

președinte Ceaușescu. a soției șale, 
pentru cooperarea fructuoasă* din
tre popoarele șl țările noastre. 
(Aplauze).

Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

lui, ncocolonlallsmulul,
L ,_____L.-11_, ‘ ,
lltlcii Imperialiste de forță și dlc- 

X™ ___ «_ . să realizăm în
lume astfel de relații îneît flecare 
națiune să se poată consacra dez
voltării sale economico-sociale, 
să-și poată organiza viața așa cum 
o dorește, fără nici un amestec din 
afară. s

Desigur că Orientul Mijlociu a 
constituit una din problemele im
portante pe care le-am discutat. 
România apreciază în mod deose
bit Inițiativele Republicii Arabe 
Egipt In direcția unei soluții poli
tice, Inițiativa dumneavoastrft, 
dragă prietene președinte. Noi 
considerăm că — In spiritul rezo
luției Consiliului de Securitate — 
pe baza acestei inițiative este po
sibil să se ajungă la o soluție, ta 
o pace dreapta care să permită 
popoarelor din această zonă să se 
consacre cu toate forțele dezvol
tării lor economice șl sociale.

Deoarece România se află în 
Europa, este de înțeles că ne-am 
ocupat și de problema securității 
europene ; cu atîl mai mult cu cit 
așezarea relațiilor dintre statele 
europene pe principiul deplinei e- 
galltâțl șl respectului reciproc al 
Independenței și suveranității na
ționale corespunde nu numai in
tereselor Europei, dar șl; intere
selor popoarelor africane, ale ță
rilor arabe, ale tuturor popoarelor 
lumii.

Nu mă mal opresc asupra altor 
probleme. Ele Iși găsesc reflectarea 
In declarația care va fl dată pu
blicității ta încheierea ,, vizitei. 
Ceea ce aș dori să menționez în 
această seară este faptul că am 
constatat că șl în domeniul pro
blemelor internaționale ■ există 
largi posibilități de cooperare în
tre Ronjânia șl Egipt. Șl.sfără In- 

.dolâlă, că .țările noastre vor acțio
na și mal slrins împreună în vii
tor pentru a contribui la soluțio
narea problemelor care frămlntă 
astăzi omenirea, în Interesul po
poarelor, al cauzei cooperării și 
păcii In lume.

Iată de ce doresc să menționez 
că, personal, sînt pe deplin mul
țumit de vizită, de rezultatele el, 
de convorbirile pe care le-om a- 
vut. Consider că ceea ce am con
venit în aceste zile corespunde pa 
deplin intereselor popoarelor noas
tre șl, în același timp, corespunde 
intereselor popoarelor care lupta 
pentru dezvoltarea lor indepen
dentă, cauzei tuturor ' popoarelor 
care doresc pacea.

în aceeași perioadă, au a- 
vut loc convorbiri între re- 

. I Partidului Comu
nist Român șl al Uniunii 
.Socialiste Arabe. S-a ajuns ta În
țelegerea de a acționa în conU-' 

loc politice între organizațiile 
noastre — ătît politice cit și ob
ștești — aceasta corespunztad, -e 
asemenea, Intereselor celor două 
popoare.

Milne vom părăsi patria dum
neavoastră,, tatorcîndu-ne spre 
casă. Plecăm cu satisfacția că am 
trăit în mijlocul prietenilor egip
teni momente deosebit de plăcuta. 
Am cunoscut, după cum am spus, 
ceva din civilizația străveche, pre
cum șl din eforturile prezente 
pentru dezvoltarea țăriL Ațn înțe
les, din cele ce ne-ațl spus dum
neavoastră, glndurile ș) preocupă
rile de viitor ale patriei dumnea
voastră De aceea, . putem spune 
că pe acest drum poporul egip
tean are un viitor, strălucit Vom 
duce cu noi cele mal frumoaso 
Impresii despre munca și preocu
pările poporului egiptean, despre 
faptul că popoarele noastre nu
tresc reciproc sentimente de prie
tenie șl doresc să dezvolte o largă 
colaborare între ele.

Aș dori să urez poporului prieten 
egiptean, în numele Partidului Co
munist Român, a) Consiliului de 
Stat al guvernului șl al’Întregului 
popor român, să, obțină cît mal 
curind pacea, să-șl realizeze In 
cele mnl bune condiții planurile 
«sale de dezvoltare în toate dome
niile de activitate. Și puteți H si
guri că întotdeauna în poporul ro
mân veți avea un prieten sigur, 
de nădejde I

Vă rog să toastăm pentru dez
voltarea șl viitorul strălucit ' al 
prieteniei romfino-eglptene I

Pentru realizarea dorințelor po
porului egiptean de pace șl pros
peritate I (Aplauze).

, îa sănătatea dumneavoastră, 
prietene președinte, a doamnei 1

îri sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor, dragi prieteni egipteni.

Pentru pace șl cooperare., între 
. toate popoarele 1 (Aplauze).

pentru 
n contribui la lupta împotriva po
liticii Imperialiste de forță și dic
tat. Este necesar să realizăm In

Dragă prietene președinte An
war Sadat,

Doamnă Sadat, 
Dragi prieteni,

Permllețl-ml să vă salut la a- 
cesl. dineu prietenesc șl să-ml ex- 
prirh speranța că In curind vă voi 
putea saluta pe dumneavoastră, 
dragă prietene președinte, ș! pe 
doamna Sadat, ca oaspeți stimați 
în Republica Socialistă România.

Am petrecut cîteva zile foarte 
plăcute și utile în frumoaso dum
neavoastră țară. în acest timp, am 
reușit să vizităm unele centre ale 
țârii dumneavoastră, să cunoaș
tem mal direct unele preocupări 
ale poporului egiptean. Desigur, 
au produs asupra noastră o pro
fundă impresie vestigiile civiliza
ției străvechi a Egiptului ; dar 
trebuie să vă mărturisesc că, în a- 
celașl timp, ne-a produs,o profun
dă satisfacție să constatăm preo
cupările actuale ale poporului e- 
glptean pentru dezvoltarea sa eco
nom ico-soc ia lă. Am putut să ne 
Intilnlrn cu conducerile, specia
liștii șl muncitorii a două între
prinderi care se construiesc prin 
cooperare între România șl Egipt.

Aș dori să exprim mulțumirile 
noastre pentru primirea priete
nească pe care ne-a făcut-o popu
lația orașului Cairo, a Alexandriei 
șl Luxorului. Aș dori, de asemenea, 
să exprim mulțumirile mele colec
tivelor de conducere, de tehnicieni 
șl muncitori de la Uzina de pro
duse sodice din Alexandria și de la 
uzina de; camioane și tractoare pe 
care am vizitat-o astăzi. In mani
festările spontane de prietenie pe 
care le-arn întllnit peste tot, noi 
vedem o_ expresie a dorinței po
porului egiptean — care, corespun
de. de nltf.el,. șl dorinței (tepordlul 
român — de' a dezvolta,f între 'ță
rile- noastre,'1 o colaborare ■niuitîla- 
terală în toate domeniile de ac
tivitate.
. Am lăsat să vorbesc mal la urmă 
despre întllnlrlle și convorbirile pe 
care le-am avut Împreună cu dum
neavoastră, prietene președinte, și 
cu ceilalți'prieteni egipteni — șl 
aceasta pentru că vreau să subli
niez, în mod deosebit, spiritul prie
tenesc șl de înțelegere ta care au 
decurs aceste discuții. Acum pu
tem, InlT-ndevflr, să spunem că re
zultatele vizitei șl convorbirilor pe 
care le-am avut vor marca un mo
ment' Important în dezvoltarea re
lațiilor dintre țările noastre. Pu
tem spune că există toate condi
țiile pentru ca între România șl 
Egipt să se dezvolte relații de coo
perare — economice, tehnlco-șlita- 
țlflce, culturale — care să permită prezentanțll 
progresul mal rapid al fiecărei țări 
pe colea dezvoltării economice șl 
sociale. Am constatat cu deosebită , ___
satisfacție preocuparea dumnea- nupre pentru dezvoltarea relații 
voastră, dragă prietene președinte, . ■ .........
a guvernului țării dumneavoastră, 
a poporului egiptean pentru a rea
liza un progres mal rapid pe calea 
dezvoltării unei economii Indepen
dente șl — avînd ta vedere că șl 
poporul român are, de asemenea, 
preocuparea de a asigura -o dez
voltare rapidă economico-socială a 
patriei sale — există condiții din
tre cele mal bune pentru o strlnsă 
colaborare între țările noastre.

Anul acesta este posibil să Intre 
In producție trei obiective econo
mice construite prin cooperarea 
dintre România și Egipt, șl care, 
împreună cu alte zeci de unități 
industriale, vor contribui la dez
voltarea economiei țării dumnea
voastră. Noi am dori ca aceste uni
tăți economice, celelalte obiective 
care am stabilit să se realizeze 
în viitor, să constituie un model 
de relații între două țări egale în 
drepturi, dornice să conlucreze pe 
calea progresului economlco-so- 
ctal. Vă pot asigura că guvernul 
român va face totul ca să se reali
zeze în cele mal bune condiții 
ceea ce am stabilit împreună, 

în cursul convorbirilor am abor- 
. dat, desigur,- și o serie de proble

me ale situației Internaționale. Nu 
aș dori să mă mal opresc acum 
din nou, ta amănunt. In ele, dar 
cred că trebuie să menționez că 
discuțiile noastre au evidențiat 
faptul că asupra principalelor' pro
bleme fundamentale ale dezvoltă
rii contemporane există o deplină 
identitate ; a reieșit dorința comu
nă de o dezvolta colaborarea noas
tră șl pe plan internațional, de a 
face să se dezvolte in lume coope
rarea Intre state — pe baza egali
tății ta drepturi, a respectului In
dependenței §1 suveranității națio
nale. neamestcculu! în treburile 
interne, avantajului reciproc.

Am constatat că țările noastre 
doresc să facă totul penîru a con
tribui ta lichidarea coloniallsmu-

M ■

președinte. Noi

1’3 ' >7
Dragă prietene

Ceaușescu,
Doamnă Ceaușescu,
Dragi prieteni

Așadar, se termină scurta vizită 
pe care dumneavoastră nțl între
prins-o în țara noastră. Am fl do
rit ca,această vizită să fie cit mal 
lungă, pentru ca șl alte orașe ale 
țării noastre, .să vă salute In mod 
călduros. Noi punem preț pe prie
tenie. prietenia sinceră, care spri
jină drepturile prietenului. Pentru 
noi constituie un motiv de deose
bită satisfacție cooperarea noastră, 
care s-a concretizat In cele trei o- 
biectlve menționate de dumnea
voastră. Aș fi dorit ca vizita dum
neavoastră sfi fie mal lungă, pentru 
a avea posibilitatea să vedeți șl 
alte zeci de obiective pe care po
porul nostru le construiește. în 
ciuda condițiilor In care se află. 
Noi.credem Intr-o prietenia liberă, 
de aceea vă salutăm In țara noas
tră și dorim ca în etapa viitoare 
cooperarea să se dezvolte în toate 
domeniile, pc baza celor stabilite 
în convorbirile noastre.

Avem multe de construit In pa
tria noastră șl dorim-ca prietenii 
care vor îri mod sincer sfi coope
reze cu noi să facă acest lucru, 
spre binele popoarelor noastre, 
spre binele pădi și cooperării 
lume.

Doresc ca cooperarea noastră 
etapa viitoare să fie dinamică, 
model al relațiilor dintre două sta
te care cooperează pe baza princi
piului egalității In drepturi, spre 
binele popoarelor ' lor, al întregii 
luml.l ’ - ■

Am avut' convorbiri ample -In 
ceea ce privește situația Interna
țională.’ Punctele noastre de vedere 
în domeniul Internațional stat 
identice In toate problemele fun
damentale. Noi credem In liberta
tea popoarelor. In dreptul lor de 
a-șl defini singure destinul și lup
tăm împotriva imperialismului sl 
colonialismului din lume. Noi cre
dem în cooperarea liberă pe bază 
de egalitate în drepturi. Noi acțio
năm împreună ș! știm bine ceea 
ce uneltește Imperialismul, He efl

‘ președinte,
«K

salutul poporului 
prețuiește reallză- 
de poporul’ român 
dumneavoastră.

/•
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Telegrame de la bordul avionului

Excelenței Sale Domnul ANWAR SADAT 
Președintele Republicii Arabe Egipt, 
Președintele Uniunii Socialiste1 Arabe

CAIRO 3.^ ■

Părăsind teritoriul Republicii Arabe Egipt, doresc încă o dată să vă 
mulțumesc călduros pentru ospitalitatea desăvlrșilă șl sentimentele prie
tenești cu care am fost înconjurați tot timpul vizitei pe care am făcut-o 
în minunata dumneavoastră țară.

Doresc să-mi exprim și cu această ocazie deplina satisfacție pentru 
tatîlnlrile șl convorbirile.fructuoase pe care le-am avut. Am convingerea 
că ele'vor marca un moment important In dezvoltarea relațiilor de prie
tenie șl colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica 
Arabă Egipt, In Interesul deplin al celor două popoare ale noastre, al' 
cauzei înțelegerii șl păcii In lume.

Folosesc acest prilej pentru n vă adresa dumneavoastră șl întregului 
popor egiptean prieten cele mal bune urări de sănătate și fericire, de 
prosperitate și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general ■ 

al Partidului Comunist Român,' 
Președintele Consiliului de Sfat 

al Republicii} Socialiste România

______________

Excelenței Sale Domnul CEVDET SUNAY

ANKARA

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, cu prilejul survolări! teri-
-toriulul Republicii Turcia, un salut cordial șl calde urări de sănătate șl 
fericire personală, de progres și pace pentru poporul turc prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
. Președintele Consiliului de Sfat 

al Republicii SociaUstc România

— '■ ?■■■■■— ’■ " .. —■■■ . ... î,

Tovarășului TODOR JTVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar 

Președintele Conciliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria

SOFIA

Președintele Republicii Turda

■

i.. ■,> -L' ,■. ’<■■« ”1
După cum s-a anunțat, la dî-

/ I neul oferit miercuri seara la ral al Partidului Comunist Român 
' Palatul; Abdln ta onoarea pre

ședintelui Republicii Arabe Egipt, 
președintele Uniunii Socialiste Ara
be, Anwar SadaL și a doamnei

DjihanSiidnt. de secretarul gene- 

președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România și 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei doi 
șefl de stat au rostit toasturi»

• / -1 Lp . y - >
Survollrid teritoriul Republicii Populare Bulgaria, doresc să vă adre

sez un cordial salut tovărășesc șl cele mai bune urări do sănătate și 
fericire personală. Urez poporului frate bulgar noi succese pe calea socia

lismului, a bunăstării șl înfloririi patriei sale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general 
al Partidului Comunist Român, 

, Președintele Consiliului de Stat
al Republicii Socialiste Românial
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Zeci do mii do bucurejleni au infimpinat cu o vibranlâ manifestare de dragoste fi stima po conducătorul iubit al partidului ți poporului nostru, lovarâjul Nicolao Ceaușescu

ceastfi cale, deoarece pentru toți 
este clar că cursa înarmărilor sus
trage mijloace uriașe materiale și 
umane de la dezvoltarea econ'o- 
mică-socială, constituie o piedicii de 
o deosebită gravitate In asigurarea 
progresului omenlriL De aceea, pro
blema dezarmării constituie astăzi 
un factor Important pentru pro
gresul general — și România este 
hotărită să facă totul pentru a 
contribui la unirea eforturilor po
poarelor pentru a impune dezarma
rea. (Aplauze prelungite, orale 
puternice).

Abordlnd aceste probleme, pre
cum și alte probleme ale situației 
globului pămîntesc —" cum este si
tuația din Asia, din America Latină 
șl din alte zone —am ajuns, laL con
cluzia comună că soluționarea aces
tor probleme- in interesul tuturor 
popoarelor, în Interesul păcii șl 
progresului general cere o parti
cipare activă la viața Internaționa
lă a tuturor statelor, fie ele mari, 
mici sau mijlocii. Ne-am pronun
țat pentru o activitate mal inten
să a țărilor mici și mijlocii pe plan 
Internațional, pentru ca ele să aibă 
un euvint mal greu de spus — în 
raport și cu forța pe care o repre
zintă, piuă la urmă — în rezolva
rea problemelor care frămîntă as
tăzi omenirea. Noi dorim ca nici o 
problemă In lume, care interesează 
o națiune, să nu poată fi rezolvată 
în spatele acestei națiuni, fără ca 
această națiune să-șl spună cuvin- 
tul. Deci popoarele trebuie să la 
parte și să-și spună cuvlntul, Iar so
luțiile la care se ajunge să fie solu
ții care corespund Intereselor tu
turor popoarelor lumii. (Urale, a- 
plauze. Se scandează : Ceaușescu — 
P.C.R. 1).

Am ajuns, în general, la o con
cluzie comună că trebuie să dez
voltăm solidaritatea noastră în 
lupta pentru rezolvarea acestor 
problemei că este necesar să se În
tărească unitatea șl colaborarea tu
turor forțelor antUmperiallste, a 
tuturor popoarelor dornice de pro
gres, de dreptate șl pace. Consider 
că discuțiile și vizitele tn cele 8 
state din Africa au constituit șl 
constituie un moment Important în 
intensificarea luptei pentru unita
tea forțelor antUmperiallste. Dar, 
pornind de alei, am abordat pro
blema unității forțelor progresiste 
din fiecare țară. Este clar că forța 
și unitatea mișcărilor de eliberare 
națională, a mișcărilor progre
siste anțllmperialiste constă, In 
primul rind, în unitatea șl tn tăria 
acestora in cadrul flecarul stat. De 
aceea noi am explicat pe larg pre
ocuparea și InteeBul României, ale 
mLșcăril revoluționare românești 
de a șe obține, In toate țările care 
au pășit pe 
independente, o unire 
forțelor naționale < 
nunți pentru dezvoltarea econo
mi că-soctală a acestor țări pe ca
lea progresului. Am subliniat, nu o 
dată, că deosebirile de păreri In
tre diferite-forțe progresiste sau 
mișcări, de eliberare națională, a- 
bordarea Intr-un mod sau altul a 
soluționării anumitor probleme ale 
dezvoltării, ’ inferne . pu .trebuie să 
fie o piedică In, calea unită ții și 
colaborării lor, că nu se poate 
vorbi de unitatea forțelor progre
siste șl a mișcărilor de eliberare 
nnțională excluzlnd pe comuniști, 
deoarece comuniștii constituie o 
forță vitală a luptei pentru pro
gres economic-social, pentru Inde
pendență națională în fiecare țară. 
(Aplauze, urale). Noi, cum am ară
tat șl in alte împrejurări, am a- 
firmat șl acum că anticomunismul 
nu servește decît imperialismului.

cu mișcări lo 
am ajuns

leniniste juste a României socialis
te, datorită faptului că în întrea
ga sa activitate internă și externă 
țara noastră 8 făcut totul pentru 
a asigura atît progresul său pe.,dru- 
mul socialismului, ''cit șl întărirea 
colaborării și solidarității cu toa
te statele care au pășit pe calea 
dezvoltării independente, cu toate 
forțele oriUImperlaUste. (Aplauze, 
urale puternice; se scandează: 
Ceaușescu — P.C.R. ; Ceaușescu — 
P.C.R. 1).

Nu o dată In discuțiile cu 
conducătorii, cu președinții state
lor, cu, reprezentanții organizațiilor 
politice, cu oamenii simpli cu care 
ne-am întllnit —■ am auzit apre
cieri calde și ‘ prietenești la adre
sa. României. Am constatat că po
poarele din aceste țări se bucură 
In modul cel mar sincer de fle
care succes al României, că urmă
resc șl cunosc atlt greutățile, cit 
și succesele noastre șl doresc din tot 
sufletul ca România să obțină rea- 
liziiri tot mai mari in dezvoltarea 
sa pe calea socialismului — con- 
siderind că ceea ce înfăptuiește 
România constituie un succes și 
pentru ele însele. (Aplauze, turale 
puternice).

Astfel s-a confirmat încă o dală
— dacă mal era nevoie — unitatea 
dintre politica internă șl externă a 
țării noastre, s-a demonstrat că 
realizările po care le obținem tn 
edificarea socialismului sînt fac
torul boturilor al creșterii presti
giului României pe plan intemațlo- 
.nal, al sporirii aportului său la 
cauza progresului general; după 
cum politica sa externă de colabo
rare cu toate statele lumii repre
zintă un factor important pentru 
progresul țării noastre pe calea con
strucției socialiste. (Aplauze, urale 
puternice). Putem spune că această 
vizită a constituit încă o confirma
re — și aș putea spune o confir
mare deplină — a justeței politicii 
externe a RomânieL Aceasta ne-a 
.întărit convingerea că, drumul pe 
care mergem — âtlt In construcția 
■socialismului. In țară, cit șl In re
lațiile internaționale — este un 
drum just și trebuie să facem to
tul pentru a continua cu fermitate 
această politică. aceasta corespun- 
zind intereselor tuturor popoarelor 
care se dezvoltă pe o cale Inde
pendentă, cauzei păcii și colaborării 
între toate popoarele lumii. (Aplau
ze, urale, se scandează : Ceaușescu,
— P.C.R. !).

Nu aș putea să nu menționez cu 
acest prilej șl faptul că în toate 
aceste țări am purtat convorbiri și 
cu partidele sau mișcările de elibe
rare rtaționalâ care îndeplinesc 
rolul conducător în aceste țări — și 
am ajuns la înțelegerea deplină de 
a- dezvolta și intensifica contactele 
Intre partidele și organizațiile 
noastre politice, între organizațiile 
obștești, de a face totul șl ■ pe acest 
plan pentru promovarea prieteniei 
șl colaborări! Intre popoarele noas
tre, între toate forțele antllmperla- 
liste. (Aplauze, urale).

voluț'onn-c șl progresiste, popoare
le acestor state, fără nici un a- 
mestec din afară. (Aplauze, urale)".

Ținînd seama de faptul că în 
Africa colonialismul mal domină 
încă In citcva țări, o preocupare 
importantă a consfituit-o lupta 
pentru lichidarea definitivă și cit 
mai rapidă a colonialismului și, 
In același timp, a politicii rasiste 
promovată de guvernele din Rho
desia șl Africa de Sud. Am avut 
întâlniri cu reprezentanți ai miș
cărilor de eliberare din Angola, 
Mozambic, Namibia șl Africa de 
Sud ; am ajuns la' o înțelegere de
plină cu conducerile acestor miș
cări de eliberare națională asupra 
dezvoltării solidarității, asupra ne
cesității de a Intensifica sprijinul 
pentru aceste mișcări, In scopul 
victoriei Ini lupta lor de eliberare. 
(Aplauze puternice).

Din toate discuțiile care le-am 
avut — cu reprezentanții ță
rilor vizitate șl 
de eliberare națională 
la constatarea că există o situație 
favorabilă pentru dezvoltarea luptei 
de eliberare națională, că colonia
liștii portughezi trebuie să pără
sească continentul sau să fie a- 
runcnțl afară din Africa ! (Aplauze 
puternice).

Am afirmat peste tot principii
le care aii călăuzit și călăuzesc 
politica Partidului Comunist Ro
mân, a României socialist® — și 
anume că este dreptul sacru al 
popoarelor care mai trăiesc sub ju
gul colonial .să folosească orice for
mă de luptă, inclusiv forma ar
mată, pentru a-șl asigura inde
pendența, pentru a deveni stfipîne 
la ele acasă. în acest sens. Româ
nia — care și pînă acum a acordat 
sprijin mișcărilor de eliberare na
țională — este hotărî tă. să âebrde 
în viitor un sprijin șl mai puter
nic, îndepllnlndu-șl astfel sarcina 
de detașament al frontului antilm- 
perlaUst din întreaga lume. (Aplau
ze puternice, orale ; se scandează 
Ceaușescu — P.C.R. ').

yizltînd unele țări arabe. Intre 
cure șl Egiptul, este de Înțeles 
pentru toți că problema Orientu
lui Mijlociu a ocupat un loc de o 
deosebită Importanță In discuțiile 
pe care le-am avut. în abordarea 
acestei probleme un pornit de ,1a 
linia generală a Partidului Comu
nist Român
te, aceea că nu se poate admite sub 
nici, o formă .ocuparea de teritorii 
străine, că trebuie pus capăt poli
ticii expansioniste și de forță.- că 
trcbulâ făcut totul pentru a se n- 
Junge la o soluție rapidă In 3copul 
lichidării conflictului din Orientul 
Mijlociu. în toate declarațiile, . in
clusiv In cea care va fi publicată 
inline, se exprimă dorința noastră 
unanimă de a milita peniru aplica
rea, rezoluției Consiliului de Secu
ritate, pentru o rezolvare politică 
a încordării din Orientul Mijlociu, 
(Sire să ducă la retragerea trupelor 
Israelului din teritoriile ocupate, 
să asigure Integritatea ?I suverani
tatea fiecărui stat, o pace dreaptă 
pentru toate popoarele. Doresc să 
menționez că am ajuns'Ia conclu- 
z.ia’ că1 există condiții’ '-favorabile 
pentru a se putea obține 6 soluție 

( ‘politică, dar aceasta» presupune o 
; intensificare â! eforturilor- ; tutuțor 

popoarelor dornice de pace — șl, în 
■ ce o privește, România este decisă 
; -să focă .totul pentru a ■contribui la 

o soluționare grabnică a probleme- 
i lor din Orientul Mijlociu. (Aplauze), 

în" legătură cu situația din O- 
i rientul-Mijlociu, desigur, problema 

populației paiestlnene a constituit, 
de asemenea, o preocupare. Noi-am 
pornit de la faptul că trebuie sfi 
se facă totul pentru a se crea con-

colontalișmuiul .șl reacțlunli și 
că trebuie făcut totul pentru uni
tatea tuturor forțelor progresiste șl 
antlimperiâllsto. (Aplauze puterni
ce, prelungite).

După cum vedeți, tovarăși, prac
tic nu a rămas problemă care să 
nu fi fost abordată, într-up mod 
sau altul; arit tn cadrul discuții
lor, cit șl In cuvîntările pe care 
le-am rostit — șl unii șl alții —- 

calea dezvoltării jn cursul acestor InUlnlri șl vizl- 
tuturor |e Iată de ce acum, la încheierea 
se pro- vizitei de patru săp'ămîni în Afri

ca — în cursul căreia am vizitat 
opt- țări șl ne-am întllnit cu cinci 
mișcări de eliberare națională — 
putem spune că această vLzită con
stituie un moment de. importanță 
deosebită' In politica externă a 
României, o manifestare fără pre
cedent a politicii Internaționale a 
României.de solidaritate cu state
le care au scuturat jugul imperia
list, cu mișcările de eliberare na- 

rțlonalfl, cu cei care luptă pentru 
independență,-pentru progres, pen
tru bunăstare I (Aplauze puterni
ce, urale, ovațiise scandează s 
Ceaușescu — P.C.R. ; Ceaușescu — 
P.CJL1).

A fost pentru mine o deosebită 
bucurie să constat că România, po
porul meu.se bucură peste tot de 
o stimă și prețuire deosebită. Șl 
aceasta,' datorită politicii marxist-

(Urmare din pac. I)
-——------------------------ ■

urmăresc de a clădi‘astfelde relații 
Incit să constituie un exemplu de 
colaborare între 'popoare libere, 
dornice să decidă ele însele cum 
să-și rezolve problemele, să-și fău
rească propriul destin ; noi vom 
face totul ca Intr-adevăr relațiile 
po caro le vom.dezvolta să consti
tuie un modeL (Aplauze puternice, 
ovații).

Desigur, problemele dezvoltării 
contemporane, ale situației inter
naționale au'stat, de asemenea. In 
centrul convorbirilor pe' care le-am 
avut în toate statele vidtate. Aș 
dori, dela început, să menționez- că 
asupra tuturor problemelor funda
mentale examinate — în toate a- 
ceste țări— an ajuns la concluzii 
comune, lucru oglindit de altfel 
deștul de larg în declarațiile la 
care m-om referit Am pornit în 
abordarea problemelor ’de la schim
bările care s-au produs șt se pro
duc pe plan Internațional, de la 
faptul că evoluția vieții intemațl^- 
nale contemporane este In 'favoarea 
forțelor care se pronunță Împotri
va politicii Imperialiste de forță șl 
dictat, în favoarea forțelor care sa 
pronunță pentru instaurarea unor 
noi relații între state șl națiuni, 
pentru dreptul fiecărui popor de 
a-șl hotărî singur dezvoltarea.

Ultimii «ni au confirmat pe de
plin că forța unită a popoarelor ce 

’luptă pentru Independență și pen
tru o viață liberă, asemenea unui 
val uriaș 'de apă, miitură totul In 
cale, este de nestăvilit; voința po
poarelor nu poate șl nu va fi In- 
frîntă de nimeni. (Aplauze prelun
gite).

în eentrul acordurilor noastre în 
problemele Internaționale se află 
lupta împotriva politicii imperia
liste, a colonialismului șl heocolo- 
nialismulul. Aceasta a constituit 
factorul comun-al.tuturor înțelege
rilor pe care le-nm. realizat. A fost 

.exprimată hotărtrea țărilor noastre 
de a face totul, șl tn viitor pentru 
a contribui Ia desfășurarea cu 
succes a lupte! pentru lichidarea 
politicii imperialiste, a practicilor 
legate de ea. . . ■

Am pornit de ta faptul că un rol 
important au în viața -internațio- 
nală țările so-riuliste șl de aceea 
este necesar să Intensificăm rela
țiile cu toate aceste țiirl, precum și 
eu tinerele state Independente — 

..văzînd în colaborarea dintre state
le socialiste și-cele recent, elibera
te un factor de o deosebită Impor
tanță în desfășurarea, cu succes a 
luptei generale pentru triumful 
cauzei - păcii, libertății șl Indepen
denței popoarelor. (Aplauze pu
ternice).

Desigur;, am• pornit în discuțiile 
noastre de ta faptul că In lume 
există țări, cu orindulri sociale-di
ferite șl- de aceea este necesar să 
se găsească modalitățile și căile 
pentru dezvoltarea relațiilor.- între 
toate statele, fără deosebire de o- 
rlnduire socială,, in spiritul prin
cipiilor coexistenței pașnice.

în toate țările vizitate am a.- 
Juhs la concluzia unanimă’ că la 
,baza relațiilor internaționale tre
buie să așezăm deplina egalitate 
în drepturi între .state, respectul, 
independenței ș! suveranității i na
ționale. neamestecul’ Jn trpburlje 
interne, avantajul reciproc.. Do co- 

j- mun. acord,, am stabilit că 'trebuie 
să facem totui pentru excluderea 
forței șl' amdiințărli cu forța^dln 
relațiile Intemațlonaie. Ne-am.pro- 
nunțăti. în" -mod unanim pentru 
dreptul fiecărei țări de a-și hotărî 
dezvoltarea ecbnpmică-soctală. for
ma de rezolvare a diferitelor pro
bleme, așa cum doresc , torțele re-

dlțlile ca populația palestlnennă 
să-și poată asigura o dezvoltare c- ' 
conomlcă-soclală liberă, de sine 
stătătoare —; șl tn acest sens con
siderăm că orice soluție în Orien
tul Mijlociu trebuie sâ țină seama 
de dreptul populației palestlnene 
la o viață independentă. (Aplauze, 
urale). Ne-âm întllnit cu repre
zentanții mișcării de eliberare pa- 
lestlnene — cu Arafat șl alți con
ducători ai acestei mișcări. Am ex
primat solidaritatea noastră cu nă
zuința populației palesHnene la o 
existență liberă, independentă — 
și am asigurat că poporul român 
.sprijină dorința acestei populații 
de n-și putea organiza viața po
trivit aspirațiilor sale. (Aplauze, 
urale).

Deși om fost în Africa, Indochi
na a fost prezentă în toate con
vorbirile — șl aceasta pentru că 
toate popoarele înțeleg că lupta oo 
care o duc popoarele vietnamez, 
khmer și laoțian este o luptă 
dreaptă, că ea corespunde intere
selor tuturor popoarelor și că este 
In interesul tuturor torțelor ari- 
tllmpertallste, nl tuturor statelor, 
de a face totul pentru a pune ca
păt războiului din Indochina, pen
tru a asigura dreptul acestor po
poare de a-șl rezolva problemele 
așa cum doresc, fflră nici un a- 
rneslec din afară. în toate cîecla- 
-rațille este afirmată dorința- de a 
sprijini în continuare lupta aces
tor popoare pînfl la victoria finală 
și avem convingerea că popoarele 
Indochinel vor obține pacea, vor fl 
stflpine pe destinele lor. (Aplauze 
prelungite, urale).

Este de înțeles că problema 
securității europene a fost, de ase
menea, discutată în cadrul tuturor 
convorbirilor. De altfel șl acest 
fapt este reflectat In declarațiile 
comune. Am pomit de Ia Interesul 
pe care l-au manifestat toate ță
rile vizitate de a se realiza secu
ritatea ’’europeană, vâzînd în așe
zarea relațiilor din Europa pe baze 
noi un factor important șl pentru 
dezvoltarea unor relații de egalita
te între statele europene și cele a- 
tricane, pentru promovarea unei 
cooperhrl pe baze noi. Fără în
doială, securitatea europeană co
respunde nu numai intereselor po
poarelor europene, ci șl Intereselor 
popoarelor de pe toate continen
tele, cauzei păcii. generale. De a- 
ceea, am exprjmat voința fermă a 
României socialiste de „a milita 
neabătut pentru convocarea confe
rinței general-europfene,”de’ a" se a- 
junge la realizarea âcestul dezide
rat de 6 deosebită importanță pen
tru tonte popoarele lumii. Desigur, 
In acest cadru avem In vedere ne
cesitatea de • a se rezolva o , serie 
de probleme — șl sînt de înțeles 
Interesul .și preocuparea României 
socialiste pentru ca tratatele dintre 
Uniunea SovlcHcA, Polonia și Re
publica Federală n Germaniei să 
fie ratificate, acestea avîrid o mare 
însemnătate în asigurarea progre- 
sulul, în continuare nl pregătirilor jj 
conferinței pentru securitatea eu
ropeană. ’ .

Am abordat problema unor rela
ții; noi ;în' Balcani,- a" transformării! 
iidlchnllor Intr-o zonă fără arme 
nucleare, ântr-o zonă n păcii șl co
laborării. Ne-am preocupat de ne
cesitatea’lichidării blocurilor mili
tare, a bazelor militare'de pe te
ritoriile altor state, a retragerii 
trupelor străine, a reducerii trupe
lor naționale, a luării unor mă
suri concrete care să deschidă ca
lea înfăptuirii dezarmării generale 
șl. în primul rind, a dezarmării nu
cleare. Pot spune că peste tot am 
constatat Interesul șl dorința de a 
®e obține-realizări concrete pe a-

• Iată de-ce acum, ,-cînd ne-am în
tors acasă, făcând bilanțul acestor 
vizite, putem spune că ele au fost 
deosebit de rodnice, că rezultatele 
sînt mal mult» decît bune, că ele 
au așezat relațiile României cu a- 
cestc țări pe baze noi, constituind, 
așa cum s-a relevat aproape In fie
care declarație, o nouă etapă în 
dezvoltarea relațiilor între țările și 
popoarele noastre.

Doresc încă o dată, din Bucu
rești, să exprim mulțumirile noas
tre tuturor conducătorilor statelor 
pe care le-am vizitat, tuturor po
poarelor care ne-au întlmplpat cu 
manifestări de prietenie frățească, 
să le exprim mulțumirile cele mal 
sincere și să le asigur de , senti
mentele de prietenie pe care în
tregul popor român le nutrește 
față de ele, să le asigur că poporul 
român va face totul pentru ca înțe
legerile stabilite să fie realizate In 
Întregime. (Aplauze puternice). 
Doresc să adresez încă’ o dată tai- 
turor acestor popoare, urarea de • 
.obține noi șl - mărețe succese pe 
calea dezvoltării lor economîce-so- 
ciale, a consolidării independenței 
lor naționale, a bunăstării șl feri
cirii 1 (Aplauze prelungite).

Putem să afirmăm că vizita, re
zultatele ei corespund nu |numal 
Intereselor popoarelor noastre, d 
intereselor tuturor popoarelor, 
cauzei generale a păcii șl colabo
rării în lume. (Aplauze, ovații).

Desigur, tovarăși,, vorbind des
pre rezultatele acestor vizite, des
pre unitatea dintre politica noas
tră internă șl externă, trebuie să 
tragem șl anumite concluzii pen
tru noi, șl anume că este necesar 
să intensificăm eforturile pentru 
înfăptuirea hotărfrllor Congresului 
nl X-lea al partidului de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Avem deplina convin
gere că, pășind cu hotărlre înain
te pe drumul pe care am pornit 
oamenii muncii — sub conducerea 
partidului comunist — vor înfăp
tui cu succes acest minunat pro
gram, asigurind ridicarea țării 
noastre, a națiunii noastre socia
liste pe no! culmi de progres și 
civilizație, creșterea bunăstării si 
fericirii întregului popor! [Doresc 
să vă urez dumneavoastră, între
gului nostru popor, succese tot mai 
mari pe calea înfloririi șl fericirii 
patriei noastre socialiste! (A-
plauzc prelungite,, nrale puternice, 
se scandează: Ceaușescn — P.C.R.I).

Trăiască prietenia dintre poporul 
român șl popoarele țărilor vizitate 1 
(Aplauze, urale).

Trăiască solidaritatea poporului 
român cu mișcările de eliberare na
țională din Africa I (Urale, aplauze 
prelungite).

Trăiască unitatea tuturor forțelor 
antlimperialiste 1 (Aplauze, urale 
puternice).

Trăiască pacea și cooperarea în
tre toate popoarele lumii ! (Aplau
ze, urale prelungite, se scandează 
Ceaușescu — P.C.IL, Ceaușescu ț! 
poporul I).

Rom%25c3%25a2niei.de
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Secretarul general ol Partidului 
Comunist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nlcolae Ceaușescu, 
împreună cu doamna Elena 
Ceaușescu, a tăcut o vizită oficială 
în Republica Arabă Egipt, între 2 
și fi aprilie 1072, 1a invitația pre
ședintelui Republicii Arab® Egipt,. 
președintele Uniunii Socialiste Ara
be, Mohamed Anwar Al Sadat.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Con
siliului de Stat, Nicolne Ceaușescu, 
șl doamna Elena Ceaușescu. precum 
și celelalte personalități care l-au 
însoțit au vizitat mal multe loca
lități șl obiective, cu care prilej au 
luat cunoștință de trecutul Istoric 
al Egiptului, precum și de progre
sele obținute în domeniile econo
mic, social șl cultural în timpul 
vizitei, secretarul .general nJ Parti
dului Comunist Român, președinte
le Consiliului de Stat, Nlcolae 
Ceaușescu, și doamna Elena 
Ceaușescu au fost primiți de ofi
cialitățile șl poporul egiptean cu căl
dură și cordialitate, expresie a prie
teniei dintre cele două țări.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
lista România, Nlcolae Ceaușescu, 
șl președintele Republicii Arabe E- 
gipt, președintele Uniunii Socialis
te Arabe, Mohamed Anwar Al Sa
dat, au avut convorbiri oficiale, ta, 
care au participat, din partea româ
nă : Ion Pățan, membru-al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, vicepreședinte nl 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, ministrul 
comerțului exterior, Cornelfu Mă- 
nescu, membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, ministrul afacerilor externe, 
Bujor Almășan, membru al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, ministrul minelor, pe
trolului șl geologiei, Tltus Sinu, am
basador extraordinar șl plenipoten
țiar al Republicii Socialiste Româ
nia In Republica Arabă Egipt, 
Gheorghe Oprea, membru supleant 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, consilier al 
președintelui Consiliului de Stat, 
Ștefan Andrei, membru supleantul 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, prim-adjunct al 
șefului Secției Internaționale a Co
mitetului. Central al Partidului Co
munist Român, Constantin Mllea, 
membru supleant al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, conslller.jaX,preșpdJnlelul Con- ; 
Bliiulu! de Stat, Vasile Răuță, ad-, 
junct al ministrului comerțului ex
terior, Sergiu Cetac, director a.i. în 
Ministerul Afacerilor Externe,'Flo
rian Stoica, director general ad
junct în Ministerul Comerțului Ex
terior, Ovldiu Popescu, consilier fn 
Ministerul Afacerilor Externe ; din 
partea egipteană : Hussein Al Sha- 
fel, vicepreședinte al Republicii A- 
rabs Egipt, dr. Mahmud Fnwzl, 
vicepreședinte ai Republicii Arabe 
Egipt, dr. Aziz Sedky, prim-minis- 
tru al Republicii Arabe Egipt, Sa
yed Mafel. prim-secretar al Comi
tetului Central al Uniunii Socialiste 
Arabe, Mohamed Abdailoh Merza- 
ban, viceprlm-minlstru șl ministrul 
economiei șl comerțului exterior, 
Mamduh Salem, viceprlm-minlstru 
și ministru al afacerilor Interne, 
Hafez Ismail, consilier al președin
telui Republicii Arabe Egipt pen
tru problemele securității naționale, 
dr. Murad Ghaleb, ministrul afa
cerilor externe, dr. Yahya Al Molia, 
ministrul Industriei, petrolului șl 
resurselor minerale, Osman Assal, 
ambasador extraordinar șl plenipo
tențiar al Republicii Arabe Egipt în 
Republica Socialistă România

în cadrul convorbirilor, care s-au 
desfășurat 'într-o atmosferă de prie
tenie șl deplină înțelegere recipro
că, părțile s-au Informat asupra ac
tivității șl preocupărilor celor două 
țări și popoare, au acordat o aten
ție deosebită dezvoltării și extinde
rii relațiilor prietenești, dintre 
România și Egipt și au făcut 
un schimb de păreri cuprinză
tor asupra principalelor aspecte 
ale situație! Internationale actuate 

■ șl ale luptei forțelor democratice și 
antiimpertallste pentru pace șl 
progres social.

Partea română a luat cunoștință 
eu profundă satisfacție de realiză
rile deosebite obținute de pojjorul 
egiptean, sub conducerea președin
telui Republicii Arabe Egipt, pre
ședintele Uniunii Socialiste Arabe, 
Mohamed Anwar Al Sadat, pe 
calea construirii' socialismului, în 
construirea unei economii prospere, 
bazată pe folosirea resurselor șl 
bogățiilor naționale, în înfăptuirea 
reformei agrare, în dezvoltarea în- 
vățămlntulul. culturii șl industrleL

Partea egipteană a luat cunoș
tință cu profundă satisfacție de 
succesele remarcabile obținute de 
poporul român, sub conducerea 
secretarului general al Partidului 
Comunist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nlcolae Ceaușescu, 
în construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, în crearea 
unei economii puternic industria
lizate, a unei științe, tehnologii șl 
culturi avansate.

Președintele Nlcolae Ceaușescu 
si președintele Mohamed Anwar AI 
Sadat au relevat cu satisfacție 
cursul favorabil al raporturilor po
litice, economice, culturale, teh- 
nlco-ștllntiflce dintre Republica 
Socialistă România șl Republica 
Arabă Egipt și au exprimat hotă- 

fermă de a acționa, In con-rtrea

tlmmre, pentru extinderea și diver
sificarea relațiilor lor reciproce, 
convinși fiind că aceasta corespun
de pe deplin Intereselor celor două 
țări și popoare, cauzei generale a 
păcii șl colaborării internaționale. 
El au fost de acord că există nu
meroase posibilități pentru dezvol
tarea în continuare a relațiilor din
tre cele două țări, în toate dome
niile, în Interesul ambelor părți.

Evidențiind rolul pozitiv al con
tactelor dintre reprezentanții celor 
două state, părțile au apreciat re
zultatele fructuoase și importanța 
vizitei In România a actualului 
prim-minlstru, dr. Aziz Sedlry, con
tribuția acesteia la intensificarea 
șl dezvoltarea, pe multiple pla
nuri, a relațiilor bilaterale, pe baze 
reciproc avantajoase.

Cei doi președinți au constatat 
că schimburile comerciale, care se 
desfășoară în baza acordurilor pe 
termen lung, precum șl a protocoa
lelor anuale, au înregistrat, tn ul
timii ani, o dezvoltare remarcabilă 
și multilaterală șl au reliefat do
rința comună de a îndeplini preve
derile acordului de cooperare eco
nomică șl tehnică, semnat în de
cembrie 1071. In acest scop, părțile 
au stabilit ca cea de-a 8-a sesiune 
a Comisiei mixte guvernamentale 
româno-egiptene de cooperare eco
nomică, ce urmează să se întru
nească Intr-un viitor apropiat, să 
examineze stadiul relațiilor econo
mice bilaterale șl să stabilească 
măsurile ce se Impun în vederea 
concretizării acțiunilor de coope
rare convenite în domeniile indus
triei chimice, minelor, agriculturii, 
materialelor de construcții, asisten
ței tehnice șl pregătirii cadrelor, 
precum șl pentru creșterea sub
stanțială a schimburilor comercia
le. Totodată, părțile au apreciat că 
înființarea de societăți mixte. în 
domenii de interes comun, consti
tuie o formă care poate contribui 
la dezvoltarea cooperării econo
mice între cele două țări.

Cu ocazia vizitei, cel doi miniș
tri de externe au semnat acordul 
de navigație maritimă ; de aseme
nea, nu fost semnate convenția 
flto-sanitarfi șl convenția sanltar- 
veterinarfi, precum și programul de 
aplicare a acordului de cooperare 
tehnico-științiflcă.

Subliniind importanța unei mai 
bune cunoașteri și, apropieri între 
ponoare, cele două părți șl-au ma
nifestat dorința de a extinde șl di
versifica colaborarea In domeniile 
învățfimîntului, artei, literaturii, 
sănătății, presei,* radiotelerlzlunll,- 

’cinematografiei și sportului.
Cele două părți s-au. Informat 

reciproc despre activitățile și pre
ocupările Pnrtldului Comunist Ro
mân șl Uniunii Socialiste Arabe. 
Ele șl-au exprimat dorința de. a 
intensifica contactele ș! schimbu
rile de vederi dintre Partidul Co
munist Român șl Uniunea Socia
listă Arabă, de a extinde contac
tele dintre organizațiile de masă șl 
obștești, ceea ce va contribui la o 

■ mai bună cunoaștere reciprocă șl 
la dezvoltarea prieteniei și solida
rității dintre cele două popoare, a 
unității de acțiune a tuturor forțe
lor antiimpertallste. Tn această pri
vință a fost semnat un acord de 
cooperare între Partidul Comunist 
Român șl Uniunea Socialistă 
Arabă.

Cel doi președinți nu efectuat un 
aprofundat schimb de vederi asu
pra problemelor Internaționale ac- 
tunle. El au remarcat marile trans
formări șl deplasări de forțe care 

’ au loc în lumea contemporană și 
au subliniat convingerea lor că for
țele păcii, democrației șl progre
sului social, ciorlnța puternică a 
popoarelor de pe toate continen
tele de a trăi într-un climat de 
încredere și securitate se manifestă 
din ce în ce mai viguros. Această 
tendință caracteristică a epocii ac
tuale limitează tot mai mult cîmpul 
de acțiune al forțelor imperialiste, 
colonialiste șl neocolonlallsle. în 
acest context, a fost subliniată 
preocuparea Republicii Socialiste 
România șl a Republici! Arabe 
Egipt pentru menținerea și garan
tarea păcii în lume, pentru stabili
rea in viața Internațională a unor 
relații bazate pe afirmarea plenară 
a egalității în drepturi a statelor.

Părțile au fost de acord că inte
resele consolidării păcii și secu
rității mondiale, interesele dezvol
tării tuturor țărilor lumii pe calea 
independenței și progresului social 
sini precumpănitoare și reclamă 
întărirea unității de acțiune și a 
solidarității tuturor forțelor an- 
tilmperiallste. Ele consideră că 
contactele între conducătorii dife
ritelor state reflectă tendințele po
zitive ce se manifestă în viața in
ternațională, în direcția căutării 
unor soluții care trebuie să fie 
conforme cu interesele generale ale 
păcii și securității.

Cele două părți au subliniat că 
singura bază pe care se pot clădi 
relații normale între state o con
stituie respectarea strictă a princi
piilor .independenței șl suveranită
ții naționale, egalității In drepturi, 
neamestecului în treburile interne 
șl avantajului reciproc — care re
prezintă. în ansamblul lor. norme 
unanim recunoscute ale dreptului 
international. Relevind cu satisfac
ție faptul că politica externă a ce
lor două țări rate ferm bazată pe 
aceste orlnclpil, cele două pârli 
s-au declarat împotriva politici! 
imperialiste de agresiune și ames
tec în treburile Interne, pentru res
pectarea dreptului sacru al fiecărui
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popor de a-șl hotărî singur calea 
dezvoltării, potrivit dorinței șl In
tereselor proprii.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România șl 

. președintele Republicii Arabe Egipt 
' au exprimat profunda lor îngrijo

rare față de continuarea situației 
grave din Orientul Apropiat, care 
constituie o serioasă amenințare la 
adresa păcii șl securității interna
ționale. El au reafirmat sprljlnuî 
lor față de rezoluția Consiliului de 
Securitate 242 din 22 noiembrie 
1M7 șl față de rezoluția Adunării 
Generale a O.N.U. 21.00 din 13 de
cembrie 1071 șl au subliniat impor
tanta și urgenta aplicării depline a 
acestora, în scopul realizării unei 
păci juste șl trainice în zonă.

în acest context, el au reliefat 
necesitatea reluării neintîrztate a 
misiunii dr. Gunnar Jarring, repre
zentantul special al secretarului 
general al O.N.U. in Orientul A- 
proplat. In vederea îndeplinirii re
zoluției Consiliului de Securitate.

Cel doi președinți au menționat 
că perpetuarea conflictului șl ten
siunii în Orientul Apropiat servește 
numai intereselor forțelor imperia
liste. ambițiilor lor de dominație.

Cele două părți au subliniat ne
cesitatea de â se ajunge la o regle
mentare a problemei poporului pa- 
lestinean, potrivit drepturilor și 
aspirațiilor sale naționale legiti
me, ca un element indispensabil în 
edificarea unei păci juste și trai
nice în Orientul Apropiat.

Partea română a reafirmat apre
cierea sa față de Inițiativele Repu
blicii Arabe Egipt pentru regle
mentarea pe cale pașnică a con
flictului din zonă șl a reiterat 
punctul de vedere că Israelul tre
buie să manifeste mal multă recep
tivitate în vederea rezolvării con
flictului potrivit tuturor prevede
rilor rezoluțiilor Organizației Na
țiunilor Unite, menționate mal sus.

Partea egipteană a apreciat .spri
jinul .Republicii Socialiste România 
pentru reglementarea pașnică a si
tuației din Orientul Apropiat, pe 
baza rezoluției Consiliului de 
Securitate 242 și a rezoluției Adu
nării Generale a O.N.U. 2100.

Reaflrmîndu-și solidaritatea de
plină șl sprijinul’ holărit cu lupta 
eroică a popoarelor vietnamez, lao
țian șl cambodgian [>entru liber
tate șl Independență națională, cel 
doi șefi de stat s-hu pronunțat pen
tru încetarea agresiunii americane, 
a bombardamentelor împotriva Re
publicii Democrate Vietnam, pen
tru retragerea imediată și deflni- 

' tivă a tuturor trupelor S.U.A. și 
ale alîaților lor din Indochina, pen
tru respectarea dreptului sacru al 

' popoorelar vietnamez, cambodgian 
șl laoțian de o-și hotărî singure 
soarta. Ei au declarat că sprijină 
pozițiile guvernului Republicii De
mocrate Vietnam șl ale Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud. în ve
derea reglementării problemei viet
nameze, precum șl propunerile Gu
vernului Regal de Unitate Națio
nală al Cambodglel șl ale Frontu
lui Patriotic din Laos, care consti
tuie baza reală pentru o reglemen
tare politică o problemelor Indo- 
chlnel.

Cele două părți șl-au exprimat 
sprijinul față de propurterlle gu
vernului Republicii Populare De
mocrate Coreene, privind unifica
rea pașnică a Coreei.

Cei doi președinți au discutat 
situația din Africa și au reafirmat 
profundul lor atașament față de 
dreptul Inalienabil al popoarelor 
africane ta independență. El au 
exprimat hotărirea lor de a conti
nua să acorde întregul lor sprijin 
luptei popoarelor din Angola, Mo- 
zomblc, Gulneea-Blssnu, Namibia 
șl alte teritorii dependente pentru 
lichidarea asupririi coionlnie, cu
cerirea libertății șl independen
ței naționale, pentru înfăptuirea 
năzuințelor lor de pace și pro
gres social. El au condamnat 
cu fermitate politica de discri
minare rasială și de apartheid 
dusă de regimurile rasiste mi
noritare din Republica Sud-A- 
fricană șî Rhodesia, inculcarea 
flagranta a drepturilor funda
mentale ale omului și au cerut să 
fie întreprinse acțiuni concrete șl 
Imediate pentru punerea în apli
care a Declarației privind acorda
rea Independenței țărilor șl popoa
relor coloniale, precum și a dife
ritelor rezoluții ale Organizației 
Națiunilor Unite privind decolo
nizarea și apartheidul. El au sub
liniat importanța faptului că, pen
tru prima dată, o sesiune a Consi
liului de Securitate al O.N.U, de
dicata acestor probleme, a avut 
loc pe continentul african.

Cele două părți nu reafirmat 
solidaritatea lor cu 

ilor din statele de pa 
african și din alte re-
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NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România
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ni presei egknene sicivilizației moderne reprezintă, în 
lumea de azi, o problemă de interes 
major pentru progresul necontenit 
al omenirii și asigurarea păcii mon
diale. în legătură cu aceasta, ele 
au evidențiat rolul primordial pe 
care îl ore efortul fiecărei țări de 
a pune în valoare potențialul sfiu 
material șl uman pentru propășirea 
sa economică șl socială. Totodată, 
s-a subliniat necesitatea Imperioasă 
a lărgirii colaborării multilaterale 
între state. Ele au cerut țărilor 
dezvoltate să elimine toate barie
rele și restricțiile din relațiile eco
nomice internaționale cu țările în 
curs de dezvoltare și au chemat la 

■punerea în aplicare o programului 
celui de-al doilea deceniu O.N.U. 
pentru dezvoltare. Ele nu acordat 
o mare însemnătate viitoarei se
siuni a U.N.C.T.A.D. cc va aven loc 
la Santiago de Chile șl nu subliniat 
necesitatea ca rezultatele ei sâ re
flecte interesele țărilor în curs de 
dezvoltare, indiferent deorinduirea 
lor socială sau zona geografică.

în cursul schimbului de ■ păreri 
cu privire la evoluția situației 
din Europa, președintele Nlcolae 
Ceaușescu și președintele Mohamed 
Anwar Al Sadat nu apreciat în 
mod pozitiv eforturile statelor de 
pe acest continent pentru pregăti
rea convocării conferinței general 
europene pentru securitate și coo
perare, inițiată de țările socialiste, 
ce urmează a avea loc în viitorul 
apropiat, cu participarea, pe baze 
egale, a tuturor țărilor europene și 
a altor țări interesate. El au consi
derat că realizarea acestui obiectiv 
vital al popoarelor din Europa va 
contribui la statornicirea unui cli
mat de destindere în lume, la întă
rirea păcii și înțelegerii interna
ționale.

Cei doi președinți au subliniat 
că înlăturarea tuturor factorilor 
de încordare în zona Mediterânei 
constituie un element important 
pentru menținerea păcii în Europa 
șl în lumea întreagă.

Cele două părți au subliniat ne
cesitatea înfăptuirii dezarmării ge
nerale $L în mod special, a celei 
nucleare. Ele au denunțat cursa 
înarmărilor șl au arătat că se im
pune să fie întreprlnși pași con
cret! pentru interzicerea armelor 
nucleare și lichidarea stocurilor 
existente, pentru realizarea altor 
mflsurl, cum ar fi crearea de 
zone denudearizatc șl desființa
rea blocurilor militare. Ele au ex- ' 
primat sprijinul lor deplin pentru 
convocarea unei conferințe mon
diale de dezarmare, cu participarea 
tuturor statelor, în condiții de-ega
li ta le. Aceasta ar contribui In pa
cea și securitatea internațională și ■ 
ar permite ca resursele, folosite In 
prezent în domeniul militar să Qe 
dirijate spre scopuri pașnice, în in
teresul tuturor popoarelor, peniru 
lichidarea stării de’ subdezvoltare.

Cei do! șefi de stat au reafirmat 
atașamentul țărilor lor la princi
piile Cartel Organizației Națiuni
lor Unite șl nu .exprimat hotărirea 
lor de a contribui, împreună cu 
celelalte state membre, la sporirea 
eKcIențe! organizației în soluționa
rea problemelor majore ale con
temporaneității. în acest context, el 
au salutat cu satisfacție restabili
rea drepturilor legitime ale Repu
blicii Populare Chineze la O.N U. 
și in organismele sale șl au apre
ciat aceasta ca o Importantă con
tribuție la realizarea scopurilor șl 
obiectivelor organizației. în același . 
timp, cel doi președinți au sub
liniat necesitatea continuării pro
cesului de realizare a universalită
ții O.N.U., prin admiterea altor 
state — condiție ca organizația să 
reflecte mai bine realitățile lumii 
contemporane.

Cele două părți au apreciat că 
vizita oficială a secretarului gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nlcolae Ceaușescu, în Republica A- 
rabă Egipt și convorbirile care bu 
avut loc cu acest prilej reprezintă 
o importantă contribuție la dezvol
tarea relațiilor româno-eglptene, ec 
deschide o nouă etapă In consoli
darea legăturilor de prietenie tra
dițională dintre poporul român șl 
poporul egiptean, precum șl La 
cauza păcii șl cooperării Interna
ționale. Totodată, elo șl-au expri
mat dorința de a continua șl multi
plica schimburile de vizite In nivel 
guvernamental și la alte niveluri, 
în vederea extinderii raporturilor șl 
a colaborării multilaterale dintre 
Partidul Comunist Român șl Uniu
nea Socialistă' Arabă, dintre Repu
blica Socialistă Românta și Repu
blica Arabă Egipt

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Con
siliului de Stat. Nlcolae Ceaușescu, 
doamna Elena Ceaușescu și perso
nalitățile care i-nu însoțit au expri
mat președintelui Republici! Ara
be Egipt Mohamed Anwar Al 
dat. Uniunii Socialiste Arabe, 
vernului șl poporului egiptean, 
treaga lor gratitudine pentru 
mi rea călduroasă șl ospitalitatea ce 
le-au fost rezervote.

Secretarul generni al Partidului 
Comunist Român, președintele Con
siliului de Stat Nlcolae Ceaușescu, 
și doamna Elena Ceaușescu au in
vitat pe președintele Republicii 
Arabe Egipt președintele Uniunii 
SociaLIste Arabe, Mohamed Anwar 
Al Sadat șl pe doamna Al Sadat să 
facă o vizită oficială in Republica 
Socialistă România. Invitația a fost 
acceptată cu( plăcere, data vizitei 
urmlnd a fi' stabilită ulterior, pe 
cale diplomatică.

/

Cele două 
sprijinul și 
lupta popoare! 
continentul! af___  _____ ___ _
giuni ale lumii pentru apărarea și 
consolidarea Independenței națio
nale, politice șl economice, a rea
lizărilor obținute fn lupta împo
triva Imperialismului, colonialis
mului $1 neocoloniallsmului. .Rele
vind importanța consolidării uni
tății de acțiune a țărilor africane 
pentru înfăptuirea acestor aspira
ții fundamentale ale popoarelor 
continentului, ele au evocat con
tribuția de seamă care'revine fn 
acest scop Organizației Unității 
Africane. Cele două părți au discu
tat situația economică din țările 
fn curs de dezvoltare șl au fost 
de acord că lichidarea stării de 
subdezvoltare economică și crearea 
condițiilor ca toate popoarele să 
beneficieze neîngrădit de cuceririle

MOHAMED ANWAR AL SADAT
■ Președintele Republicii Arabe Egipt 

Președintele Uniunii Socialisto Araba

Sa- 
gu- 
fn- 

pri-

V

A

Joi dimineața, înaintea Încheierii 
vizitei In Republica Arabă Egipt, 
tovarășul NIcoLae Ceaușescu a avut 
o intitaire, la Palatul Kubbeh din 
Cairo, cu reprezentanți ai principa
lelor ziare și reviste, ai Radioului 
șl Televiziunii egiptene, precum șl 
cu corespondenți al presei străine.

In cadrul acestei conferințe de 
presă, tovarășul Ni cola e Ceaușescu 
a răspuns la Întrebările puse de 
ziariști. ■

NABILA MEGAJLLI, corespondent 
al agentie! vest-gemiane D.P.A. : 
Earcele-nte, mi-afi putea spune pă
rerea dumneavooitriS, respectiv ati
tudinea dumneav&aslrd, față de criza 
din Orientul Apropiat, finind seama 
îi de faptul că presa tsraelland a 
pretins că v-ați schimbat poziția cu 
prilejul uizitei Ic Cairo 1
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU i 

România s-a pronunțat de la Început 
peniru încetarea oricăror ostilități 
militare, pentru o soluție politică oo 
baza rezoluției Consiliului de Secu
ritate, care trebuie să însemne retra
gerea trupelor israellone din terito
riile arabe ocupate, twlsurarea Inte
grității și securității tuturor statelor 
din zonâ și, tolodato, să creeze 
condiții t>en‘ra soluționarea proble
mei populație! palestinene în confor
mitate cu dorințele acestei populații, 
cu dreptul de a-sl asigura o dezvol
tare de rine stătătoare.

YELDEZ GAMAL ELDIN — Radio 
Cairo : Domnule președinte, în ce fel 
ar putea ajuta România cauzei arabe 
pe plan internațional, in afară de 
modul fn care este sprijinită aceas
ta de prietenii care, îi el. au sprijinit
modul fn care
ta de prietenii care, îi el. au sprijinit 
rezoluția Consiliului de Securitate ?

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 5 
Cred că pentru a se ajunge ia o re
zolvare grabnică In spiritul rezolu
ției Consiliului de Securitate a în
cordării din Orienta] Mijlociu este 
necesar ca toate statele Iubitoare de 
pace să depună mal multe eforturi 
pentru a se asigura înfăptuirea a- 
ccste! rezoluții. România este holfiri- 
13. in ce o privește., 
acest spirit.

HAM DI FUAD —
Ahram : Domnule . .
acut discuții cu partea egipteană 
asupra problemelor politice, precum 
și asupra altor aspecte. Ne-ați putea 
spune ceva, în mod general, despre 
temele care au format obiectul dis
cuțiilor și. fn special, dacă planul 
regelui Hussein a reprezentat una 
dintre aceste teme ?

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU : 
Doresc, in primul riad, să mențio
nez că convorbirile melc cu pre
ședintele Republicii Arabe Egipt, 
președintele Sadat, sl‘cu alți re
prezentanți al poporului egiptean 

. s-au desfășurat Intr-o atmosferă 
sinceră, de prietenie si colabora
re. Tim’ a'juns la multe înțelegeri prî- ' 
vlnd cooperarea bilaterală și. desi
gur. că am conceput șl concepem 
această cooperare bazată pe deplina 
egalitate in drepturi, pe avantajul 
reciproc, pe sporirea potențialului 
economic al fiecărei țări. Am abor
dat multe probleme ale situației in
ternaționale. Am constatat cu satis
facție că există o Identitate deplină 
asupra 
ale <’ . ........ ...
de Înțeles efl problema situației 
din Orientai Mijlociu a ocupai un 
loc Important In cadrul convorbiri
lor noastre. De altfel, am subliniat 
de la început că România consideră

să acționeze la

de la ziarul Al 
președinte. ail

problemelor fundamentale 
dezvoltării contemporane. Este

r
t V
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PROGRAMUL I
8,00 Dirtchlderea emUlunll de di

mineață. Telex.
8.C3 JdaJ aveți o Întrebare 7 ExU- 

tfl vlațâ pe alto planele 7 
Prezintă : Ton Petru.

16.63 Curs de limba 
(Lecția a 10-a).

1943 Film serial „SciMtaUan șl a 
crețul epavei*. Episodul „î 
dev&rtil*.

11.63 Pagini âe umor.
Uvă Mack Scnnell (II).

11,45 Tinerii despre ci înșiși — Filo 
dlntr-o cronica vie (II).

1X53 Te'.ejurnaL
13.69 Matineu de vacanță. Aventu

rile echipajului VaJ-vțrtej. 
Episodul „Elixirul tinereții*. 

10,03—1143 Teîeșcoală a Produși 
obținuți din ncelJlană (Chimie 
anii IH-IV liceu) o Noțiuni 
de elasticitate. Unde eJaștlce. 
Prezintă conf. dr. Cornelia 
Motoc (Fizică. In ajutorul 
caiKlldoților la concursul de 
admitere).

17.63 Deschiderea emisiunii de 
după-amlază. Momente din 
istoria muzicii ușoare .româ
nești : Primul șlagăr româ
nesc șl , autorul său : L Iva- 
novlc!.

17.53 Artă plastică : Lucrări con- 
aaeralo semicentenarului

germană

„A-

Retrospec-

U.T.C.
18.10 Satul contemporan 
1845 Stop-cnflru.
19.10 Tragerea Loto.
19.59 iaci de seri : Aventurile celor 

doi cățel.
18.39 Telejurnal.
29,13 Zltia mondiala a aănâtăgL 

Invitatul emisiunii : dr. Dan 
EnSchescu. ministrul sănâtâ-

89.40 Film artistic „Drag® Bri
gitte*. Regla : Henry Koster.

33.53 Avanpremiera. 
HM ..71 de ore*.

PROGRAMUL U

89.15 Desen animat pentru eonii 
..Aventura pe gheata*.

53.53 Biblioteca centru toți : Ioan
Slavici. Participă : Dumitru 
Mica 81 . ■ ■
• Viata și opera. Him docu
mentar ■ ..Moara cu noroc* 
- fragmente din filmul rea
lizat In IBM de Victor Ulu

31.15 Viața economică e Canltalel. 
31JS Scene celebre din nnere. Cor

din opern „Fldello* de 
Beethoven sl dansurile polov- 
țlene din opera ..Cneazul 
Igor* de Boradln.

M.03 Agenda.
3X10 Film documentar : „Stuf* — 

o producție a studioului „A- 
lexsndtu Sahla*.

Pomplllu Mareea

că Inițiativele Republicii Arabe 
Egipt, personal ale președintelui 
Sadat, constituie un factor Impor
tant pentru a se ajunge la o solu
ție politică Noi apreciem că există 
condiții pentru a se putea obține re
zultate In această direcție.

Nu am abordat In mod special pla
nul .Hussein, deoarece nu am avut 
posibilitatea să studiez șl sfi cunosc 
prevederile acestuia, dar, așa cum 
am spus, orice problema, orice so
luție In rezolvarea problemei popu
lației palestinene trehule să albă 
acordul deplin ai populației palesti- 
ncno și să corespundă dorințelor a- 
cratela de a trăi independentă

MOHAMED SAFA IIAERY, co
respondent ol Televiziunii Iraniene : 
Domnule președinte Ceaușescu — 
pentru a ieși din problema Orienta
lul Apropiat — intrarea Chinei in 
O.N.U. a Îmbunătățit relațiile Româ
niei cu Uniunea Sovietică ?

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU i 
Intrarea Chinei In O.N.U. nu este le
gată de relațiile României cu Uniu
nea Sovietică. Stat două problema 
complet deosebite.

NA BI LA MEGALLI — 
Excelență, intr-un interviu acordai 
recent ziarului „zii Ahram*, minis
trul vest-german al economiei s-a 
referit la preocupările de cooperare 
economică cu România. Cum apre- 
eiațl perspectivele viitoarelor relații 
economice intre fdrile socialiste șl ta
rile occidentale, mă refer la țările 
Europei occidentale ?

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU s 
Relațiile României cu R.F.G. &a dez
voltă bine șl cred că șl In viitor 
ele vor merge pe același ’ drum, 
în co privește relațiile generale ale 
țârilor^ socialiste cu țările Europei 
occidentale, ele au cunoscut o dez
voltare destul de puternică fn ulti
mii ani. Desigur, dezvoltarea lor in 
viitor rate legată de renunțarea la 
o. serie de măsuri restrictive și dis
criminări care elnt Impuse îndeosebi 
de statele din Piața comună. Aș pu
tea spune că România — șl - la fel 
ca ea șl celelalte țâri socialiste — 
dorește să dezvolte relațiile dintre 
ea șl țările occidentale ne baza de
plinei egolitflțl. prin înlăturarea ori
căror discriminări șl restricții șl. in 
aerat sens, se ponte aprecia că exis
tă o perspectivă bună de dezvpltare 
a cooperării.

HAMDI FUAD — Al Ahram : S-a 
anunțat cd țările socialirie ar fi ho- 
tărlt să ia contact cu Piața comună 
împreună, ca un bloc, apoi au apărut 
știri In tens-ul că România a ineaput 
singură asemenea contacte. Sini co
recte aceste știri ?
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 5 

Nu cunosc că există o asemenea 
hotfirlre privind Icsăturlle C.A.E.R.

HAERY,

D.P.A. :

•1'

menjlonal fapiul că toate statele Iu
bitoare de pace trebuie să-și inten
sifice eforturile in această direcție 
j! că România ar fi gata tâ acțio
neze In acest sens. Se ara tn vedere, 
cumva, un plan cmcrel al României 
in aceaitâ privință 7
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCD : 

Nu om discutat fa nici un fol aceas
tă problemă.

HAMDI FUAD — Al Ahram: 
jutea comenta, domnule pre- 
te. apropiatele discuții pe care 

prețedlnle'- 
souietid 

Care ar pute~ ,J" -~'—- 
convorbiri ?

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU : 
Este greu de comentat o vizită care 
urmează să aibă loc. Ceea ce> »o‘. 
spune este că România apreciază In 
mod favorabil această vizită șl con
vorbirile caro vor avoa loc sl dorim 
ca. In cadrul acesteia, să ee alungă 
ta soluționarea unor probleme care, , 
să corespundă intereselor tuturor 
poarelor, cauzei colaborării sl pădi 
internaționale.

LIZETTE BALUNY, corespondent 
al agenției Associated Press : 
Excelentă,' recent, un ztar din Bei
rut, citind surse de la Tel Aviv, a 
anunțat că România ar transmite cu 
avionul armament Israelului, arme, 
piese de schimb peniru armamentul 
capturat tn IS57. Ne-ați putea co
menta aceaslâ știre ?
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU : 

Agenția romflnă de presă a dat deja 
un răspuns la această problemă, ca- 
llfidpd' această știre drept provbca- 
toare șl rău intenționată.

După cum știți. România nu pro
duce armamentul la care 8-a referit 
ziarul respectiv ; ea insăal Importă 
acele piese de schimb. Dar In ace
lași timp. Roaiânla este Împotriva 
susținerii politicii de înarmare — G. 
pornind de aid. nu poate in nici un 
fel să înarmeze Israelul sau alte țări. 
Se pare că ziarul respectiv s-a fă
cut ecoul unor cercuri provocatoa
re. care nu văd cu ochi buni rela
țiile de prietenie șl colaborare din
tre țările arabe șl România. .

HAMDI FUAD — AI Ahram : 
în această privință, domnule pre
ședinta, considCTaji că te va inau
gura o ară nouă, de relații mal prie
tenești intre Rouidnta jl țările a- 
rabe ?
Tovarășul NICOI.AE CEAUȘESCU : 

Consider că vizita pe caro am 
făcut-o In trei țări arabe. în
tre care sl Egipt, constituie un mo
ment Important, care deschide o eta
pă nouă în cooperarea economică. 
tehnlco-șUlnțiticfi șl politică dintre 
România șl țările arabe, aceasta re- 
flectlnclu-.’!; in solidaritatea In lupta 
împotriva.;/politicii Imperialista de

Ați pi 
ședințe.^. , ,
le va avea președintele Ni.ron cu 
conducătorii sovietici la Moscova ? 
Care ar putea fi rezultatele acestor AnrtnnrMTi ? " ' ; ■ I :

po-uiiEii împănai urce
«i Plata comună. Dar țările soda- forță ș! dictat, colonialiste si neoeo-
" ' .' --- 'a — totafiaa.'s loniâlltțe.1 pentru apărarea Uberifitir*'

................. ” ” “ atei «unu- »• independente! popoarelor.
liste — deci șl Romania ■ 
relații largi cu țările Plete! comu
ne șl. Intr-un fel sau altul, exista 
șl anumite relații tehnice șl cu or
ganismele Pieței comune, tn acest 
sens, există din partea României o 
serie de contacte șl. mal cu seamă, 
discuții legate de problema preferin
țelor vamale.

Noi pornim de la faptul că Piața 
comună este o realitate și. ca atare. 
In dezvoltarea relațiilor economice 
cu țările Pieței comune-trebuie să 
ținem seama de această realitate.,

NABILA MEGALLI - D.P.A. : 
Domnule președinte, vorbind des
pre criza din Orientul-Apropiat ați

în încheiere aș dori să vă rog să 
transmiteți poporului egiptean cale 
mal bune urări de prosperitate si de 
pace.

Aș dori să-1 rog pe reprezentanții 
presei In general, și îndeosebi pe ce! 
prezent! nici, să tină scama că presa 
are un roi important In informarea 
corectă a opiniei oubllce. Eu apre
ciez foarte mult rolul presei șl. ma! 
cu seamă, a] acele! prese care îsl 
face datoria șl consideră un punct 
de onoare a contribui la cauza prie
teniei șl pârii.

Vă mulțumesc I (Aplauze puter
nice).

32,23 Dana șl muzică de pretutin
deni. Folclor din R.S.S. Ar
meană.

cinema
• Fells țl OilUa (ambele serii) ; 
PATRIA - 84); 13: 1043; 33. FLO- 
REASCA - 13.»; 19.
s Program pentru copil s DOINA 
- 10.
a Hei, puțllule ! ■ DOINA — II43î 
13.43: 19: 10,13; 33,SX
o Preria i FESTIVAL - 9; 11,13;

■ 1340; 16; 1043; 59,43.
Evadare din Planeta malmute- 

□r : LUCEAFĂRUL - 9; 11,15; 
1343;, îs: 10.50: 59.45. BUCUREȘTI
— 8: 11.15; 1343; IC.S3; 1B.45: 31.
• Mary Poppins t SALA PALA
TULUI - 17.15 (seria do bilete - 
4124); 1943 (scria de bilete - 41SS). 
SCALA - 043: 13: 1049; 59. FA
VORIT - 949: 1243: 1049; 1943. 
CAPITOL - 8.15: 1X33: IB.13; 19,43.
• Pentru eă se lubeac i CENTRAL
- 9; 11.13: •"■*■ -■ *■”'>
MELODIA - 
1040: 33.43.

n Asediul a LUMINA
: II: M43. > ,

• Tom șl Jery — 10; U: 1443, 
Frații Mars — oqcnțl seerețl — 
10.39; 18.13. Anton Ivanovlel se au- 
plra - a : CINEMATECA (sala 
Union).
• Micul seâldâlor « VICTORIA — 
S: 11,15: 1349: 18: 1843; M.4S, MIO
RIȚA - io: 1349: is: 17.M: 39.
a Pldnrea pierduta ; GRIVITA - 
0: 91.15: 13.19: 18; 18.15: ».». AU
RORA - 9: 11,13: 1341: 15'45: 18: 
13.13.
a Incidentul : FEROVIAR - 8: 
ii.io: 1343: io: 18,39: m.43. volga 
- 10: 1243: 13: 1749: 39. GLORIA 
- 9: n.is: ia.»: ic: ta.is: ».».
o Intrarea llberâ la Ofldul steril 
civile I VHTOnUL - IS: IB: 39.
• Tarzan, omul junglei i 9—1043 
tn conslnunre ; Program de filme 
documentare — SJ.tB : TIMPURI 
NOI.
a Aventuri tn Ontario : PRO
GRESUL - 13.»: 10: 33.13.
s Pnterea sJ Adev&ral t RAHOVA 
-■IB.»: 19
• Adio,' domnule Chips t EXCEL-' 
SlOn - 943: 13: 15.13: 1940. MO
DERN - 9: 12.33: is: IS.J3.
• Facerea Intnll : UNIREA — 
16.59: I®: S0.I5

S Fericit cel care, ca Ullso : TO-
IS - 9: 11.IS: 1343: 18;' 18,1.55 

1'343. FLAMURA - 0: 11.15: 1343: 
II: 10.16: 1940.
o Decolarea î FERENTARI —
1549: 17.45: II,
• Steaua Sudului ■ BUCEGI —
1343: 18: SS49.
o Viata de familie : POPULAR — 
1543: IS: 39.13.
a Saeco ți Vanzetti s BUZESȘTT — 
1349: 18: 8340.

a Torentul de fler 1 MUNCA — 
IS; ÎS: KL
a Love Story > PACEA — 11; 
1B.45: 18; 81
a Tatâ cu de-a alia i ARTA — 
13.33: 18; S3.1B.
o Ultimul războinic i URA — 
I3.M: in: 50.13. j-
o Greșeală fatală i LAROMET — 
1340: 17.3®: 1949.
a Locotenentul Bnllltt I DRUMUL 
SĂRII - 1343: 17.43; 35. CIU
LEȘTI - 15.39; 18; M.M.
a Dreptul do a te nație t MOȘI
LOR - 15.30: IB; 30.15.
a Osceola ; CRÎN'GAȘI — IS.M: 
18: 29.13. FLACĂRA ------
I7,«: sa
O Waterloo î COSMOS - 1543: IS. 
a Mirii anului II s VTTAN — 1343: 
17.45; S3.

o-

15.23;

»

I

t e a t r e

13,83: IS; 13,15: î«a.
9: 11.13; 13Jâ; iS:

o; ll;

e Filarmonica de stat „George 
Encmru* fia Ateneul JRoman) : 
Concert simfonic. Dirijor ■ Mlhai 
Bredleeaou — M.
■ Conscrvaiorul de muzicii 
prlan Porumbescu* fsala G.
cu) : Muzlc4 de earners — 
a Teatrul de operetă : VInt 
bertate - 1943.
a Teatrul National „I. L. 
Riale* fstala Comedia) : 
Ianfce țl Cadtr ;;.
dlo) : Dulcea pasăre a Unerelll — 
premiera - M.
a Teatrul „Luda Slurdza llu- 
lăndra” (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanui : D-ale carnavalului — 
39: (sala din ’ ’ - ■ ■ ■
Spectacol de
- 83.
a Teatrul de 
Courage. — 39.
a Teatrul Mic ; Balul absolvenți
lor - 1943.
a Teatrul „C. L Nottara* fsala 
Matjheru) : Omul rare... — I9.M; 
fsala Studio) ; Gaițele — M: (la 
Tehnic club) : Conștiința — l®.
a Teatrul GluleșU Comedie eu 
olteni - I0.M.
a Teatrul „Ion Creangă" : Snoave 
cu măști — 19: Seoala din llumu- 
Iești — îs.
a Teairal „Țăndăriră* (sala din 
Calea VJrtorlel) 1 N'lnl^ra «I Allsru
- 10: Nocturn tn — 5148: fsala
din str. ArademleB : Cartea cu 
Apolodor — 10
<• Studioul f AT C. ..I. L. Cara- 
glate* : Slnzlana șl Pepelea — M. 
«« Teatrul satirlc-muriral ,.r Tă- 
nate* (sala Savo®) : lllmblrlrtl — 
19.70: fmia din C»’ea Vle>orl“< "r. 
174) : Sl remelle Inacă fotbal
- l'.a.ta.
a Teairal de revirta vi comedie .. _ _ . rev0|Vrr(.țe

..Rpnsodia' 
m' mărita re

,d- 
Enes- 
ra.
de 11-

Cara-
Tahe, -

63: (sala Stu-

str. Alex. Sabla) : 
poezie șl muzica

Comedie : Mutter

„Ton Vasgescu* : Clr.d 
tac:- 19.S3.
a Ansamblul artistic 
nn-n'-ș- : Ghiocel.» 
— !aT
• Circul „Glnbtts* s Planetele rid 
sub cupolă — 18.»

ii.

I

'Ș;
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HANOI

de către Comitetul județean Arad al P. C. R.
lemnului, 
lonslUului

Primire la Marea Adunare Națională

jl

9

REPORTERII NOȘTRI, PE AEROPORTUL BÂNEASA

(Urmare din pag. I)

(Agerpres) Miniștri al

(Agerpres)

francez Andre Bettencourt LA BAIA MAREI

Adunare festivă organizată cu prilejulConsl-

3?:

f.

In-r
Re-

etlmnie
reprezentantul fidel al

națiunii

zile, senatorul 
întrevedere cu 
secretar al Co

poii tic’s extemă a

lupă-amltizâ a suslt In Capl- 
nciriS Bettencourt, ministru dc-

T ’ ■ / y < '
cu, afaceri ad

ia București.

al 
al
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Tovarășului LE DUAN
Prim-seeretar al Comitetului Central 

al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam
1

Telegrama adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu

Stimate tovarășe secretar general

Asemenea întregului popor rom fin. 
oamenii mund! din ludoțul Arad au 
urmărit zi de zi. cu viu interes și 
«sentimente de profundă satisfacție. . 
desfășurarea vizitei oficiale Intre-’ 
prinsă de delegația do partid sl gu
vernamentală a tării noastre, con
dusă de dumneavoastră, iubite tova
rășe Nlcolae Ceaușescu, In unele lărl 
ale continentului african.

Organizația județeană de partid, 
toți locuitorii meleagurilor arâdene. 
Ișl exprimă deplinul lor acord șl 
înalta apreciere fală do activitatea 
desfășurată șl cu acest prilej do de
legație. de dumneavoastră personal, 
mult stimate tovarășe Nlcolae Ceaușeseu. ......
năzuințelor și Idealurilor 
noaslre. purtător el mesajului el de 
prietenie sl pace intre poooare. mi- 
/.i.isr. ncllv pentru stringerea rela
țiilor dintre toate țările lumii, pen
tru unirea tuturor forțelor antllmpe- 
rinllsre.

tacrllndu-se ca o nouă si luml-

prezenta dumneavoastră In mijlocul 
locuitorilor Aradului, de indicațiile 
prețioase pe caro ni le-all dat Vă 
putem raporta, scumpe tovarășe 
Ceaușescu, că muncitorii, inginerii și 
tehnicienii, toii cel ce lucrează In in
dustria județului. ttcUohlnd neabătut 
pentru traducerea în viață n Indica
țiilor primite, nu asigurat ca.planul 
producției Industriale pe primul tri
mestru gă fie îndeplinit sl ehlar de
pășit. dînd peste Dlnn o producție su
plimentară de 79 milioane leL

Strips uniți In jurul ■ Partidului 
Comunist Romfin. al Comitetului său 
Central. In frunte' cu dumneavoastră, 
tovarășa secretar general, exprimăm 
holfiriren nestrămutată a comuniști
lor. a tuturor celor ce muncesc din 
județul Arad de a înfăptui neabătut 
politica Internă șl externă ‘a partidu
lui șl ne angajăm-să nu precupețim 
nici un efort pentru realizarea mă
rețului program trasat de cel de-al 
X-!ea Congres nl partidului, pentru 
înflorirea scumpei noastre patrii —

noasă pagină In cronica prietenie! po
porului român cu popoarele țărilor 
din Africa, vizita delegației de partid 
și guvernamentală română a consti
tuit» totodată, un important prilel 
de reafirmare o holărirli partidului 
șl statului nostru do a dezvolta 
necontenit legă tu rile de prietenie șl 
colaborare cu toate țările. Indiferent 
de orindulreu lor. pe baza respecifi- 
ril Independenței si suveranității na
ționale. egalității In drepturi, respec
tului reciproc.

Activitatea desfășurată de dum
neavoastră. tovoriUe oe-cretar gene
ral. In fruntea delegație!/ constitute 
pentru no! un prilej do îiwlitlcaiă 
mlndrie patriotică, regăsind In cu- 
vlntărlle rostita de dumneavoastră 
glodurile noastre, ale tuturor. întru
chiparea modulul de a Hindi si a ac
ționa al Întregului nostru potxtr.

Deși au trecut două luni de la vi
zita ai care ne-ntl, onorat cu prile
jul aniversării s M de ani de exis
tență o uzinei de vagoane, trăim incS 
sub semnul entuziasmului general
sl bucuriei colective dedânsate do Republica Socialistă România.

j- ■ •: ■ ■ s. — .■ " i. - ■ •’ ’ • . “■ ' ■■’C'.'S‘ ; y ■J •-/! ' ».■

CUVINTE GlNDURI, SENTIMENTE NOTATE IERI DE

Ioalf Banc, Petro Blnjovlcl. Mlron 
Constandnescu. Mlhal Dalea. MIu Do- 
brescu. Mlhal Gere. Ion Ionltă. Vasile 
PatULneț, Ion Stănescu. Cornel 
Burtică, Împreună cu soțiile.

Erau prezcnțl. de asemenea, mem
bri al C.C. ai P.C.R.» ai Consiliului 
do Stal șl al guvernului, conducători 
ai Instituțiilor centrale șl organiza
țiilor obștești, generali, zlarirtl români 
șl corespondenți al presei străine.

Au fost de față Antoine Bakouzu, 
însărcinatul cu afaceri ad-!nterim a! 
Republicii Africa Centrală. Jean 
BapiWe Louncta. ambasadorul Renu- 
bllcll Populare Congo. Jean Zltu, 
Însărcinatul cu afaceri ad-lnterlm al 
Republicii Zair, Ibrahim Yourjm. 
însărcinatul cu afaceri ad-lnterlm al 
Republicii Arabe Egipt In Repu
blica Socialistă România, șefi al mi
siunilor diplomatice acreditați la 
București, alți membri al corpului 
diplomatic.

Este ora 17. Aeronava prezidenția
lă. cu care conducătorul partidului șl 
statalul nostru n călfitorit pe conll- 
r.ontai african, aterizează. La co!>>- 
rireh din avion." tovgrt.șul:*. Nlcolae 
Ceaușescu. tovarășa' El-—• —
slnt salutați cu deOtebl _ ____
de tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
de ceilalți conducători de partid șl 
de stat venlțl pe aeroport. Din rln- 
durile mulțimii Izbucnesc ropote de 
aplauze : s-e aud urate șl ovații, lo
zinci In cinstea Partidului Comunist 
Român, a Republicii Socialiste 
România. Secretarul .general al parti
dului răspunde cu cordialitate ma
nifestărilor de stimă., urărilor de bun 
venit adresate de bucurcșlenL

Pionieri și tineri in costume na
ționale înconjoară pe tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu. pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, oferlndu-le Hori.

în numele oamenilor muncii din 
Capitală, tovarășul Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. a! P.C.R., a adresat tovarășului 
Nlcolae Ceaușescu șl tovarășei Elena 
Ceaușescu un cald bun venit pe 
pămîntul patriei. „Cetățenii Bueu- 
reșHuIui, întregul nostru popor — a 
opus vorbitorul — au urmărit cu un 
deosebit Interes vizita pe care ați 
făcut-o In cele 8 țări de pe conti
nentul african. Noi slntem convinși 
cA această vizită va da un nou Itn-

< gjub relațiilor bune dintre poporul 
"rofnăn șl popoarele țărilor vizitate, că 

ea. va întări legăturile noaslre cu ce
lelalte popoare din lumea întreagă. în 
lupta împotriva Imperialismului, pen
tru pace*.

în aplauzele șl uratele ce’.or pre- 
zențl a luat apoi cuvintul tovarășul 
Nlcolae CeauștMcu.

Cuvlntarea conducătorului partidu
lui șl statalul este urmărită cu a- 
tențle. fiind subliniată In repetata 
rlnduri de aplauze, de ovații șl urale.

Cu dlevn minute înainte de sosirea 
avionului prezidențial, ca șl după 
Încheierea adunării populare, in flu
viul de oameni ce se îndrepta spre 
oraș am consemnat cuvintele unora 
dintre ce! care l-au Intlmpinat bo 
tovarășul Nlcolae Ceaușescu. Iată 
dteva din declarațiile pe care le-am 
înregistrat :

— ZI de zi am urmărit Ia televizor 
imaginile transmise de pe parcursul 
vizitei șl am citit ziarele — ne-a 
sous Anghel Drăcănescu. lăcătuș la 
Uzinele „2.3 August*. Am fost Impre
sionat de primirea călduroasă, prie
tenească ce I s-o făcut peste tot con
ducătorului partidului șl statului nos
tru șl să spun sincer, aveam de fie
care dată un sentiment de bucurie, 
de mlndrie patriotică. Ce arătau acla
mațiile. toate acele gesturi spontane 
de simpatie șl prietenie 7 Erau. cred, 
expresia admirație! față de tara

Marți dimineața, la Consiliul Cen
tral nl UnlunlLGenernle n Sindicate
lor din România, au Început convor
birile latre delegația Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., condusă de tovarășul 
Vlrgll Trotln, președintele Consiliu
lui Central al U.G.S.R.. șl delegația 
Congresului Sindicatelor Britanice 
(T.U.C.). condusă de Victor Feather, 
«ecretar general al T.U.C.

Din delegația T.U.C. fac parte 
George Smith președintele Consiliu
lui Generai ei T.U.C.. secretar gene
ral al Stadicatulul murtcitorllor din 
construcții și Industria lemnului, 
Jock Jones, membru al Consiliului 
General al TU.C.. secretar general al 
Sindicatului muncitorilor din trans
porturi. J. A. Hargreaves, șeful sec
ției relații Internaționale a T.U.C.

La convorbiri au luat parte' tova
rășii Gheorghe Petrescu, vicepre
ședinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R.. Larlsa Munteanu. secretar 
al Consiliului Central nl U.G.S.R.. 
Orban Arpad, membru al Comitetu
lui Executiv al Consiliului Central nl 
U.G.S.R, președintele Comitetului 
Uniunii sindicatelor din Industria

lemnului si silviculturii. Alexandru 
Grecu membru al Consiliului Cen
tral al" U.G.S.R». președintele Comi
tetului Uniunii sindicalelor din 
transporturi șl telecomunicații. Iile 
Frunză, adjunct al șefului Comisiei 
pentru relații Internationale a Con
siliului Contrai al U.G.S.R.

Convorbirile s-au desfășurat Intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

*
în cursul dupS-amlezJl. delegația 

Congresului Sindicatelor Britanice, 
condusă de Victor Feather, secretar 
general al T.U.C.. a vizitat Bucu- 
reșiiui, Intere&lndu-se despre con
strucțiile de locuințe șl perspectivele 
dezvoltării urbanistice a Capitalei. 
Oaspeții britanici nu apreciat linia 
arhitectonică modernă șl amploarea 
noilor construcții din București.

In aceeași zi. delegația T.U.C. a 
vizitat Muzeu] de Artă al Republici! 
Socialiste România.

ir
Seara. Biroul Executiv al Consiliu

lui Central al U.G.S.R. a oferit o 
masă In cinstea delegației Congresu
lui Sindicatelor Britanice.

Dragă tovarășe Le Duan,
Cu ocazia celei de-a 05-a aniversări a zilei dumqeavoastrii de naștere 

vfi adresez. In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român 
șl a! meu personal, felicitări cordiale. împreună cu cele mal bune urări de 
.sănătate și noi succese In activitatea pe care o deslășurațl In fruntea Co
mitetului Central ol Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, pentru 
construirea socialismului In Republica Democrată Vlelnam, pentru 
izblnda deplină o poporului vietnamez împotriva agresiunii imperialiste, 
pentru libertatea șl Independența patriei.

îmi exprim convingerea eă relațiile de prietenie șl solidaritate fră
țească dintre partidele și țările noastre vor cunoaște o dezvoltare con
tinuă, In spiritul convorbirilor fructuoase pe care le-om purtat cu prllejul 
vizitei In Ura dv., spre binele popoarelor român și vietnamez, In Interesul 
cauzei socialismului șl al păcii In lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Președintele Mori! Adunări Națio
nale. Ștefan Voitec. a primit, lol di
mineața. pe senatorul Abbas Mas- 
soudl, președintele Grupului de pu
blicații ETTELA’AT din Iran, care, 
la Invitația conducerii Ministerului 
Afacerilor Externe, tace o vizită în 
tara noastră.

în timpul întrevederii, care s-a 
desfășurat Intr-o atmosferă cordială, 
au fost abordate probleme privind 
activitatea celor două parlamente.

*
în cursul aceleiași 

Iranian a avut o 
Alexandru Ioneseu. 
misiei pentru ._____  _ ...
Marii Adunări Naționale, redactor- 
șef al ziarului „Sclnteln*.

ir
Doamna Abbas Mnssoud! a făcut

*
Seara. însărcinatul 

interim al Iranului . .
Ahmad Ajciari. a oferit o recepție In 
onoarea oaspetelui. Au participat 
Meria Groza, vicepreședinte nl Marii 
Adunări Naționale, vicepreședintă a 
Consulului NnționaJ al Femeilor. Va
sile Gllga. adjunct ol ministrului 
afacerilor externe. Ion Măraineanu. 
secretar al M.A.N.. directorul gene
ral ai Agenție! Romăne de Presă 
„Agerpres*. Alexandru lonescu. se
cretar a! Comisiei nontru politi
că externă a M.A.N.. re-dactoc- 
Mf ol ziarului „Sdntela*. Mlhnea 
Gheorghiu, prim-vlcopreședlnte nl 
LR.R.C.S., alte persoane oficiale.

(Agerpres)

La plecare, pe aeroportul dba Hel
sinki. delegația P.C.R. a fost condu
să de tovarășii Arvo Aalto, secre
tar general al Partidului Comunist 
Finlandez, șl Olawl Hannlnen, vice
președinte al P.C. Finlandez. Era 
prezent Mircea Bălănescu, ambasa
dorul Republicii Socialiste România 
In Finlanda.

Dclegațls Partidului Comunist Ro
mfin, condusă de tovarășul Janos Fa- 
zekns. membru al Comitetului Execu
tiv o] C.C. al P.C.R., care a partici
pat la lucrările ceiui de-al XVI-lea 
Congres nl Partidului Comunist Fin
landez, s-a Înapoiat joi seara In Ca
pitală.

Din delegație au făcut parte Ghl- 
zels Voss, membru al C.C. ai P.C.R., 
șef de secție la C.C al P.C.R.. Geor
ge Homaștean. membru al C.C. al 
P.C.R., prlm-secretar al Comitetului 
județean Alba nl P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Internațio
nal Olopehl, delegația a fost Inîlmpl- 
nată de tovarășii Emil Drăgănescu, 
membru ol Comitetului Executiv al 
C.C. a! P.C.1L, Teodor Marinescu șl 
Ion Sovu. membri ai CC. al P.C. ft, 
șefi de secție la C.C. hi P.C.R., de 
activiști' de partid.

? fi

Vizitele președintelui Comitetului de Stat 
pentru problemele de muncă și salarii 
al Consiliului de Miniștri al II. R.S.S.

gocial-culturale-și turistice din jude
țele Argeș și Vllcea.

A. P. Volkov a avut o Intilnlro 
cu Petro Dănlcă. prlm-secretar ni 
Comitetului județean Vllcea al 
P.C.R.. președintele consiliului popu
lar județean.

♦
în drum spre patrie, delegația P.C.R. 

a făcut o escală la Berlin, unde a fost 
salutată de Wemer Lamberz» mem
bru al Biroului Politic, secretar 
C.C. al P.S.U.G„ de activiști 
P.S.U.G.

A fost do față Nlcu Șerban, 
sărclnat cu afaceri ad-lnterlm ol 
publici! Socialiste România In R. D. 
Germană.

noastră, de poporul nesfru. de poli
tica României socialiste. "

— Peste tot — completează Gheor- 
ghe lancu. director adjunct al Li
ceului „23 August* — conducătorul 
nostru Iubit o dus mesajul poporului 
romăn de pace și prietenie, de cola
borare. pe baza respectării neabătute 
a independenței; suveranității națio
nale. a dreptului fiecărui popor de 
a-și făuri destinele potrivit Intere
selor proprii, de ă-șl alege singur, 
fără amestec din afară, drumul dez
voltării. de a-șl Întări, pe toate căile, 
neatirnnrea.

— Am însoțit cu Inima șl cu gln- 
dul vizita tovarășului Nlcolae 
Ceaușescu. această solie a Drielcnîel 
și solidarității cu popoarele Africii 
luptătoare pentru libertate, progres 
și pace — a ținut să ne spună Con
stantin Ghenea. strungar la între
prinderea de confecții metalice șl a- 
parataje-București. Au fost Intllnlrl 
rodnice nle iubitului conducător ol 
poporului nostru cu șefii statelor afri
cane vizitate. In spiritul ©Urnei șl res
pectului reciproc. Pentru mine, toata 
acestea slnt dovezi ale prestigiului de 
care se bucură azi RomBnla In lume, 
ale stimei pe care o Inspiră politica 
Internă și externă a l 
statului»nostru. <-10/., <■/ ■ > -

—, Am fost foarte bucuros — ne 
mărturisește tovarășul Anghel Ste
lla». prlm-secretar al Comitetului 
U.T.C. din sectorul 3 — ori de cite 
ori am citit cuvintele de înaltă pre
țuire pa core șefii statelor vizitate., 
alte personalități ale vletll politice, 
ziarele din țările vizitate le-nu avut. 
In unanimitate, pentru conducătorul 
nostru, tovarășul Nlcolae Ceaușescu. 
Eu cred că inima fiecărui comunist, 
a fiecărui patriot a tresări, de 'mln- 
drle In oftarea acestor aprecieri.

Iosif Tudor, revizor tehnic la În
treprinderea „Energoutilal* 
București : „Am urmărit cu viu 
teres lntllnlrlle emoționante 
muncitori din diverse uzine șl obiec
tive Industriale (In unele dintre n- ■ 
cestea nu fost Intllnlți și muncitori 
și specialiști români). $1 mă gln- 
deam că tonte acestea au arătat 
încă o dată. In mod concret. Interna
ționalismul consecvent al partidului 
și statului nostru, dînd o puternică 
expresie solidarității militante dintre 
clasa muncitoare din Romflnia s! 
clasa muncitoare din statele vizitate, 
căreia, ca pretutindeni II revine un 
rol Istoric In lunta pentru apărarea 
cuceririlor revoluționare. pentru 
construcția rtoll societăți.

— De ta țărmurile Mcditerane! șl 
plnă în îndepărtata Zombie, tovară
șul Ceaușescu a reafirmat necontenit 
hotărirea poporului nostru de a cola
bora șl coopera Intens cu nolle state 
Independente ale Africii — ne-a de
clarat Ștefan Bălău. m^nlc la Uzi
na de reparalll auto Grlvlța. Așa 
cum a» spus tovarășul Ceausescu, tre
buie să tindem spre făurirea unor a- 
semenen relații Incit ele să consti
tuie un mode] de colaborare intre 
state.

— Consecventa cu IntreăgB el poli
tică. cu ființa el. aș spune — ne de
clară Monica Bad. asistentă la Uni
versitatea București — Romănla a 
dovedit încă o dată că este un spri
jin de nădejde o) popoarelor care 
șl-au clștlgnt de curind Indepen
dența. Este una din notele dominan
te ale acestei călătorii strălucite.

— Am fost Impresionat de o Idee 
care a străbătut ca un fir roșu toa
te cuvlntările tovarășului Nlcolae 
Ceaușescu — ne-n declarat Mlhnl 
Mlncu, tehnician la Cenlrnla Indus
trială de producție a energie! elec
trice și termice — aceea a rolului pe 
care slnt chemate să-l joace In lu
mea contemporană statele mici șl 
mijlocii, care, in cea mnl mare parte, 
și-au cucerit de curind Indepandența 
șl luptă pentru dezvoltarea lor liber®

' i . ■- , y; ■ - ,'yy .,// '
șl suverană. Am admirat consec
vența neabătută cu care președin
tele nostru promovează această Idee 
prețioasă, adevărat fundament ai e- 
chllățli In viața politică internațio
nală.

— Fără Îndoială — ne spune Ga
briel Apostoleanu. student la Institu
tul de construcții din Bucurași,!, iti
nerarul a avut numeroase momente 
deosebit de semnificative. între a- 
costen se înscriu șl Intllnlrlle avute 
de tovarășul Ceatrescu cu repre
zentanți al mișcărilor de eliberare na
țională de pe ..pămîntul fierbinte* al 
Africii. Poporul român, care a luptat 
vreme îndelungată pentru obținerea 
independentei sale naționale. înțelege 
șl sprijină multilateral lupta șl țe
lurile de libertate nle popoarelor. 
România socialistă, prin glasul el 
cel mal autorizat, șl-a! reafirmat ast
fel solidaritatea activă cu mișcarea 
de eliberare 'națională. cu toate po
poarele care luptă ru hotărî re. ade
seori cu arma in mină, pentru lichi
darea definitivă a rușinoasei domi
nații coloniaie, pentru ca toate po
poarele Afrldl să devină staplne pe 
destinele lor.

Președintele Comitetului de Slat 
pentru problemele de muncă și sa- • 
larii al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.. A. P. Volkov, care. Împreu
nă cu un grup de specialiști, se află 
in tara noastră, la invitația minis
trului muncii. Petre Lupu. a vizitat, 
miercuri șl lol. obiective Industriale.

în aceeași zL președintele 
țiului Economic. Manea Mănescu. a 
primit tn vizită protocolară pe Andre 
Bettencourt, ministru delegat po 
lingă primul ministru al Franței. în
sărcinat cu probleme de planificare șl 
amenajarea teritoriului Franței. în
trevederea 6-a desfășurat tnlr-o at
mosferă cordială.

■ *
Seara, președintele Consiliului

Economic, Manca Mănescu/ ă bfăril ' 
un dineu In. onoarea ministrului
francez Andră Bettencourt. Au par
ticipai miniștri, reprezentanți ai 
conducerii Ministerului Afacerilor 
Externe, al unor Instituții econo
mice centrale, membri al Ambasa
dei Franței la București.

(Agerpres)

Joi dui 
tală Ani. 
legat ne lingă primul ministru al 
Franței. însărcinat cu probleme do 
planificare și amenajarea teritoriului 
Franței, care va tace o vizită in tara 
noastră.

La sosire» pe aeroportul Olopeni. 
oaspetele n fost Intlmpinat do Fiorea 
Dumitrescu, ministrul finanțelor; 
Ion SL Ion. vicepreședinte al Consi
liului Economic? Vlrgll Pîrvii,3 vlce- 
preși^llnteial Comitetului de Stat el 
Pianlflcărll. Dumitru Mllîall, direc
tor In Ministerul Afacerilor Ex
terne»

Au fost de față Jean-Marle Le 
Breton, însărcinat cu afaceri ad-in- 
terim nl Franței la București, 
membri al ambasadei.

în sola Teatrului dramatic din două popoare, prietenie care se dez- 
Baiu.Mare o avut, loc, io! după- . voltă an de an.-pe toate planurile.' 
amiază, o adunare festivă organizată In interesul celor două tărt.
de Consiliu! Județean Maramureș el A luni apoi cuvintul Ferenc Mar-;
Frontului Unității Socialiste, cu ori-, tin. ambasadorul Republicii Popu- 
lejul sărbătoriri! celei de-n XXVlf-'o lore Ungare la- București, care a evo

cat lupta poporului maghiar pentru 
zdrobirea jugului fascist Vorbitorul 
n dat o Înaltă apreciere contribuției’ 
aduse de armata română la elibera
rea Ungariei, la Infrlngerea hltlerls- 
mulul. în continuare, ambasadorul 
R. P Ungare a vorbit despre adln- 
clrca .continuă n colaborării si coope
rării pe tfirlm economic, științific șl 
tehnic dintre Romftnln și Ungaria, 
despre lărgirea schimburilor cultura
le dintre cele două țâri, despre con
tinua dezvoltare o prietenie! româno- 
ungare. In interesele celor două po
poare.

în încheiere, ansamblul folcloric 
„Maramureșul* a oferit un fnimos 
program artistic.

Romnnla In lume.
o Inspiră poMUca — Cred că viața a dovedit cu pri-
- ‘partidului șl «oslnță ~ ne spune Ing. Mlhnl Caral-

man, de la uzinele de țevi „Republi
ca* — di de Importante sini, ce rol 
deosebit au contactele personale din
tre șefii de stale, dintre conducăto
rii de partide. Călătoria pe care to
varășul Nlcolae Ceaușescu a Intre* 
prins-o Io opt țări ale Africii a de
monstrai cil de rodnice șinl discuțiile 
purtate la cel mal înalt nivel. Impor
tanța lor ca Instrument politic de
osebit de eficace. Am venit să-l In- 
tlmpln pe ce! mol de seamă sol al 
poporului nos'ru cu dragoste și re
cunoștință. Doresc să vă mai spun că 
am admirat energia, puterea de 
muncă neobosită a tovarășului Nlcolae 
Ccaujdseu. cure. împreună cu tova
rășa .Elena Ceausescu, a vizitat opt 
state, a purtat nenumărate convor
biri oficiale. a participat, la adunări 
populare, a realizat acorduri atit de 
Importante pentru taro noastră. îi 
urez din adlncui Inimii aceeași Irrni- 
floțitoare putere de muncă nenlru 
binele țării pentru binele nostru, al 
tuturor.

... Glndurl, rimtămlnta ; de adincă 
emoție, de bucurie, de stimă șl dra
goste. Prin glasul lor. întreaga țarf. 
toți cs! ce muncesc, uniți ca un sin
gur om In junii Partidului Comunist 
Român, l-au adresat conducătorului 
iubit un fierbinte „Bine ați venit 1“

din 
In- 
cu

*

y

în urma tratativelor care ‘ t_
desfășurat la București, la (1 apri
lie, a tosl semnat, la Mlnlsteril 
Transporturilor șl Telecomunicații
lor. Acordul Intre Republica Socia
listă România șl Republica Popu
lară Chineză privind transporturile 
aeriene civile. Cu același orilel. au 
fost încheiate înțelegerile privind 
deschiderea In viilor a liniei Inler- 
noțlonale București—Pekin șl de 
colnboira-e Intre companiile aeriene 
din cele două țări,

Acordul a fost semnat de Lourian 
Medvedovlcl. adjunct a! ministrului 
transporturilor șl telecomunicațiilor.

s-bu președintele Consiliului Aviație! Ci
vile, șl Mn Jen-huel, adjuncl al șe
fului Administrației Generale a A- 
vlațlel Civile.

La semnare nu participat Florian 
Dănălacbo. ministrul transporturi
lor sl telecomunicațiilor, membri al 
conducerii ministerului, ol Consi
liului Aviației Civile, -reprezentanți 
al Ministerului Afacerilor Externe, 
precum și al unor ministere șl in- 
silluțll centrale economice.

Erau prezenU Cian Haî-fun. am
basadorul R.P. Chineze la Bucu
rești. șt membri al ambasadei.

(Agerpres)

Frontului Unității Sodallsle. cu prl-, 
lejiil sărbătoriri! celei de-a XXVll-’a 
aniversări a eliberării Ungarie! de 
sub Jugul fascist La adunare au 
participat mineri, metaluralștl. chl- 
mlșll, constructori din cadrul între
prinderilor Industriale Mlmfirene. 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid șl de stal.

Lulnd cuvlntul la această adunnre. 
Vasile Dancoș, prlm-secretar ol 
Comitetului municipal Bala Marc al 
P.C.R., primarul ornșuldl. a relevot 
succesele obținute de poporul ma
ghiar pe drumul construcției socia
liste. Vorbitorul a înfățișat, de ase
menea. realizările poporului romfin 
In opera de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate. El n 
subliniat totodată. Însemnătatea 
prieteniei trainice care leagă cele

LA BUCUREȘTI

(Agerpres)
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Primele meciuri

ale semifinalelor cupelor 

europene intercluburi
I

Pentru amatorii 
de pronosticuri sportive

Simpozion pe teme de educație
' / ’-0 '“"’ț- IȚ ’ ■: > '■.• ! c

Ieri dimineață au început in 
București lucrările simpozionului 
„Conțiiballa școlii Ia educația Ideo- 
logico-pollllră a elevilor*. Organizat 
de Inspectoratul școlar al munici
piului — pg linia Droeramulul adop
ta! de plenara C.C. a! P.C.R. din 
3—5 noiembrie 1071, care n pus In 
fața cadrelor didactice noi răspun
deri In îndeplinirea misiunii nobile 
de a forma un tineret cu un larg 
orizont 
tldulul. 
cjallsle 
patria 
unește ___ ___ . ___
generale din Capitala, profesorii de 
științe soclole. responsabilii cercu
rilor pedagogice. Inspectori școlari, 
activiști.

în deschiderea lucrărilor au fort

rspirlluai, devoint cauzei par- 
a construirii societății so- 
mulllla'leral dezvoltate In 
noastră — simpozionul re- 
dlrecioril liceelor și școlilor

prezentate referate privitoare la 
„Valorile formative ale procesului 
didactic*. „Rolul științelor socialo 
In formarea In elevi a convingerilor 
Ideoloslco-politlce" sH „Aspecte ale 
colaborării Școlii șl organizațiilor do 
tinerei în formarea Idealurilor co
muniste la elevj". Simpozionul so 
desfășoară pe mai multe secții : 
științe sociale, Istorie, limbă șl li
teratură română. geografie. mote- 
matlcă-flzlcă-chlmle. biologie si 
limb! străine. în acest cadru, pro
fesori de Io școlile bucurwstene. lec
tori șl conferențiari unlversItarL 
cercetători de la Institutul de cer
cetări pedagogice. Inspectori șco
lari susțin o sultă de referate sl co
municări dedicate Importantului su
biect supus dezbateri L

« t i ' , .
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5
oară. Judnd acasă. Bologna păstrează 
Intacte șansele. în tar: 0—0. Pro
nostic L

VIL Catanzaro — Atalanta. ȘI du
minica trecută. Catanzaro a J 
acasă, dor a pierdut cu 1—3 In fața 
torinezLlor. De data aceasta raportul 
de forțe este cu totul altul. în tur : 
0—L Pronostic : 1.

VIII. Florentina — Cagliari. Două 
echipe aflate In cursa directă do ur
mărire a liderului (au același număr 
de puncte). Pentru Cagliari va fl a- 
proape imposibil să obțină mnl mult 
de un punct la Firenze. In tar : 0—0. 
Pronostle : I, x.

IX. Intcrnazionale — Lanerossi. A- 
parent, m-eci echilibrat, țlnlnd cont că 
Inter a jucat miercuri In semifinalele 
„Cupe! campionilor europeni*. To
tuși... în tur : 4—0. Pronostic : 1.

X. Roma — Milan. Se pare 
echipa capjtalel Italiene are șl de a- 
ceaslă dată prima șansă, pentru că 
Milan nu-ș! găsește 
că In deplasare. în 
nostlc : I.

XI. Samptlorla — 
săplămlnă In urmă. Sampdorln a fă
cut doar meci nul, pe teren propriu, 
cu penultima clasată. Mnntovn. A- 
cum primește replica liderilor Ce 
șanse poate avea ? tn tur : 1—3. Pro
nostic : x. Z.

« XII. Torino — Napoli. Propulsați 
pe locul doi. după victoria In depla
sare din etapa precedentă, torinezli 
sini aproape siguri de victorie. Napoll 
nu se simte bine clnd Joacă Pe tato
nări străine ■ în tar : 1—1. Pro-
nostic : 1.

XIII. Varese — Slantova. .Derbiul 
codașelor" Dacă pentru 
mnl exista «speranțe de 
pentru gazde orice efort 
în tur : 2—2. Pronostic :

Divizionarele „B" Ișl fac „debutul* 
oficial In concursurile „Pronosport* 
din acest an. Duminici. In programul 
concursului nr. 15, sini induse cinci 
dintre cele mal pasionante meciuri 
ale diviziei B șl opt partide din cam
pionatul italian.

I. Șantierele Navale Oltenița —
Metalul Tirgovlște. Echipa locală ore 
nu numai avantajul terenului pro
priu, el. pentru moment, și pe cel al 
fot-mei mal bune în tur : 0—2.
Pronostic : I.

II. Metalul Plopenl — F. C. Galați. 
Avlntul echipei antrenate de Teașcă 
este de luat In seamă cel' puțin In 
aceeași măsură In care Metalul Plo- 
penl, Juclnd acasă, a pus probleme 
și altor formați! aflate ad In vlfllă 
(vezi șl „cazul* selBețlonabllIlor..). 
tn tur : 0—2. Pronostic : x.

III. Poiana Cimplna — C.F.R. Paș
cani. Pentru acest Început de retur. 
Poiana manifestă un evident progres, 
suficient pentru ca duminică, mal 
ales că Joacă po teren propriu, să I so 
acorde toate șansele. în tur : 0—2. 
Pronostic : 1,

TV. Chimia Făgăraș - C.S.M. Re
șița. Fotbaliștii făgărflșenl, ca d su
porterii lor. vor Încerca să arate că. 
In anumite condiții, liderii autoritari 
a! serici (pentru cere promovarea In 
divizia A este, după unii, ca șl rea
lizată) pol fl învinși. In tur : 1—3. 
Pronostic : L. x.

V. Olimpia Oradea — C.F.R. Timi- 
. șoara. O echipă moderată (care nu 

marchează multe goluri, dar nici nu 
primește prea multe) contra unei for
mații care, cu numai o săptămlnă In 
urnă, a înregistrat un record de 

Pronos-

câ

vremea
ritmul dnd 
tur : 0—3.

eficacitate. In tur : 0—2. 
tic : x.

VL Bologna — Verona. Echipe de 
valoare apropiată. ..vecine* de altfel 

clasament, In partea lui Inferi-

cea
", Innourări 

s-au produs In

jucat

Ieri In tară ! Vremea a fost căl
duroasă. îndeosebi In jumătatea de 
est Cerul a fost variabil _ In 
mal mare parte, a țării, 
mal accentuate ----- .---- .
cursul dupfi-amlez.ll in Maramureș, 
Transilvania, nordul șl vestul Mol
dovei. estul Banalului., zona subcar
patică a Munteniei și In Carpalli 
Meridionali, unde local eu efizut 
averse de ploi Insolite de descărcări 
electrice. Vlntul a suflat potrivit 
din sectorul sudie. Temperatura ae
rului a înregistrai o ușoară «scădere 
în Banat șl Oltenia. La ora i‘< tem
peratura aerului oscila Intre 10 gr'i-

de la Sullna șl 27 grade
la Tecuci La București t Vremea 
s-n menținui călduroasă, cu cor va
riabil. mal mult acoperit lu sflrsl- 
tul Intervalului. Vlntul a suflat slab, 
plnă la poțrlvlL Temperatura maxi 
mă a fost de 25 grade. ”

Timpul probabil pentru zilele de 
8, 9 șl 10 aprilie. în tară : Vremea 
va fi In genera! instabilă In vpstnf 
șl nordul tărlL unde cerul va fl mai 
mul* noros.șl unde vor cădea ploi 
locale. în celelalte regiuni cerul va 
fl variabil, iar ploile vor aven un ca
racter Izolai. Vini potrivit cu In
tensificări de scurtă durată. Tem- 
peraiura acrului va marca o usoniă 
scădere la începutul Intervalului 
mal ales in regiunile nordice ale 
țării. Minimele vor fi cuprinse in
tre 2 șl 12 grade, iar maximele In
tre. H sl 21 grade La București : 
Vremea va fl schimbătoare, cu cer 
temporar noros. Vini potrivit, teru- 
paralura ușor variabilă.

în „Cupa campionilor europeni*, la 
Milano, renumita formație Inlcrna- 
zlonale nu a reușit să Învingă echipa 
scoțiană Celtic Glasgow, cu care a 
terminat la egalitate (0—0). In cea 
de-a doua semifinală, AJax Amster
dam o clșllgalj pa teren propriu, doar 
cu 1—0 in fața echipei Benttca Lisa
bona. Portughezii. In frunte cu Euse
bio. au șanse serioase de a obține re
vanșa In mecltil retur.

Cu două rezultate de egalitate, con-,, 
semnate la același scor (1—1), s-an 
Încheiat meciurile din cadrul „Cupei 
cupelor*. Dynamo. Berlin nu a putut 
profita de avantajul terenului In jo
cul cu Dlnamo Moscova, de altfel ca 
șl Bayern MOnchen. in partida Juca
tă In compania echipe! scoțiene Glas
gow Rangers.

Este Interesant, de arătat că punctul 
echipei scoțiene a fost înscris , In 
proprie poartă de fundașul vest-ger- 
man Zobel. Breitner a adus cgnlarea 
In urma unei 1 excelente pase primite 
de la Gerd MCller.

Corespondenții agențiilor Interna
ționale do presă relevă jocul bun 
prestat de Tolicnham Hotspur în me
ciul iustinul rla Londra. în codrul 
„Cupei U E.F.A.", cu echipa A.G Mi
lan. Fotbaliștii englezi au obținut vic
toria cu wore! de 2—1.

Ferencvaros Budapesta șl Wolver
hampton au terminat la egalitate 
(2—2). Jucătorii maghiari au trecut 

■ pe lingă o, victorie de prestigiu. La 
scorul de 2—1 ei au ratat o lovlturfi 
de la, 11 m.

La 19 aprilie. In cele trei compe
tiții. dup® desfășurarea locurilor re
tur nle semifinalelor, vor ti cunoscute 
echipele finalista.

Covoare de Bacău
BACAU (Cdre.'jpondeatul „Scln- 

tell*. Gh. Baltă). - De la fa
brica de postav „Proletarul" din 
Bacău n fost expediat primul 
lot de covoare plușate lucrate 
manual. Pentru colectivul fabri
cii. aceasta constituie o adevă
rată premieră Industrială. în
ființată la începutul acestui an 
noua secție de covoare a fost 
dotată cu utilaje moderne de 
înaltă tehnicitate Alei se află șl 
un atelier de rreațle cu oameni 
priceput! In meserie. .Klrmon” 
„Keshun*. „Sivas* — sini doar

cileva din cele pesto 1G3 de mo
dele de covoare do tip oriental, 
In culori pastelate, care vor fl 
realizate in ocesi an la Bacău, 
în ocesl scop, pe lingă secția 
organizată In fabrică, au fost 
deschise mai multe ateliere in 
orașele ludețulul sl s-a exlins 
lucrul la domiciliu. Inginera E- 
qateilna Munteanu. șefa secției, 
ne spunea că. In momentul d® 
fală. In fabrică se lucrează "a 
realizarea unor Instalații spe
ciale pentru luna, spălat si ut- 
cat covoare.

Juventus. Cu o

oaspeți ar 
a se salva, 

apare inutil.

Devenită tradițională, tragerea 
specială Loto a primăverii, din 
ziua de 11 aprilie oferă In 
acest un o listă mal amplă de 
clștlgurl declt la edițiile prece
dente. Se vor atribui 23 de 
categorii de clștlgurl. în afară 
de clștlgurile In bani, do valoare 
fixă $1 variabilă, ie vor atribui. 
In număr nelimitat, autoturisme 
„Dada-13®0*, „Dada-llOtl* șl 
„Skodn-S-l(Ml*. asemenea.

tragerea specială Loto a primă
verii acordă, toi In număr ne
limitat. excursii in U.R.S.S. și 
Finlanda, cu trenul, pe o durată 
de circa H zile La această *"»- 
gere se poate participa cu va
riante de 2. 5 șl 15 lei. cele de 
15 le! avlnd dreptul de dstlg 
la toate extragerile Se vor efec
tua 5 extrageri. In 3 faze. In to
tal. vor fi extrase 33 de nu
mere. 1
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VIETNAMUL DE SUD

PUTERNICE ATACURI
ALE FORȚELOR PATRIOTICE

AgenUile, de presă anunță amplifi
carea angajamentelor in regiunea 
saîgonezâ, in provinciile Binh Long 
și .PliuOc Long, la aproximativ 1M ki- 
lomelri nord și nord-csl de Salgon. 

______ , _ Forțele palriolîec au atacat orașul An 
le întăriri inamice — Loc, capitala provinciei Binb I.orig șl 

baza saigoneză din ' zona plantației 
Quang Lol, care a fost evacuată. 
Pistele do .aterizare din regiune, in 
special cete dc la Loc Nlnh și Quang 
Lol, se află sub tirul arlilerloi pa- 
trloțlior. Un corespondent al agenției 
Reuter anunță, pe do alto parte, că 
la numai 60 kilometri de Saigon a 
fost tăiată principala șosea spre fron
tiera cambodgian!!.

“ Refcrîndu-se In Intensificarea bom
bardamentelor aviației amerlenrto. a- 
gențla Franco Pressc menționează că 
intre 3 și 5 aprilie numărul raiduri-

VIETNAMUL DE SUD S (Ager- 
P'.cs). — In provincia Quang Trl, 
pairioțli sud-vleinamfezl desfășoară, 
în continuare, puternice acțiuni, In 
pofida Intensificării bombardamente
lor amerlcano-safooneze șl a sosirii 
unor substanțiale ■ ’ •-----
aproximativ 12 MO dc militari, care 
încearcă să organizeze contraatacuri. 
Ample angajamente militare s-au 
semnalat In imediata apropiere a ca
pitalei uce-stei provincii, practic ' în- 

. conjurată de unitățile forțelor patrio
tice. Lupte se dau In speria! in zonă 
șoselei nr. 1, core pornește din Quring 
Trl spre sud, spre fosta capitală im
perială Hue, slnjțuro cale de comuni
cație ce permite încă aprovizionarea 
inamicului.

Patrio’Ji îșl continuă acțiunile și 
la ®ud de Quang Trl, în zona orașu
lui Hue. unde aii fast atacate două 
bazo inamice. , ~ :.,t/ ----- - - - ----■

în zona Platouritor înalte luptele foc aviației.americane cuprlnzind șl 
s-au dat In jurul orașului honlum ș! 
al bazei de artilerie hr. 5, care este 
încercuită.

bombardierele strategice 'B-52. a spo
rit da' la 137 la 222 In.'cursul unei 
zile. . ■

o „ÎNGRIJORARE SERIOASĂ" LA CASA ALBĂ
WASHINGTON fl (Agcrprea). — 

După cum transmit agențiile Asso
ciated Presa sl United Press Interna
tional. purtătorul dc cuvlnt preziden
țial Ronald Ziegler a declarat, in ca
drul unei conferințe de presă. că. la 
Casa Albă există „o îngrijorare se-

rloasă" In legătură cu ofensiva forte-’ 
lor nalrtotlce în Vlcinaipul de sud, 
El a precizat că Președintele Nixon 
va hotărî in-următoarele zile ce mă
suri ‘intenționează gă!.la. dar a refu
zat să discute asunră acestora.

o „0 MĂRTURIE CLARĂ CĂ POLITICA REVOLTĂTOARE A 
V1ETNAMIZĂRII CONSTITUIE UN EȘEC"

WASHINGTON 6 (Agerpres). -- 
Un grup de 12 membri democrațl al 
Camerei Reprezentanților a Statelor 
Unite a adresai președintelui Nixon 
o scrisoare prin care atrag atenția 
asupra coasecințolor posibile In ca- 
5cul luării unor măsuri de represalii 
ta ofensiva forțeior patriotice dl:î 
Vietnamul de sud. Autorii scrisorii 
Iși exprimă In acest sens „îngrijora
rea gravă în ceea ce privește conse
cințele unor bombardamente ale s- 
vtațlel Statelor Unite asupra terito
riului Vietnamului de nord san a ori
căror acțiuni do1 represalii care ar

putea contribui la lărgirea râzboiu- 
lni“. ■

In același sens, senatorul Edward 
Kennedy n cerut. ’ 
președintelui Nixon să pună capăt 
oricăror acțiuni ale tortelor militare 
americano din Vietnamul do sud, 
subliniind că „holărirca de a trimite 
bombardierele pentru a lansa asu
pra vietnamezilor un masiv val de 
moarte ți distrugere constituie o măr
turie clară ci politica revoltătoare a 
vletnamlzirlî constituie un eșec, un 
pretext pentru a-1 menține pe Thlcu 
Ia piliere".

Intr-o declarație,

• CONDAMNARE FERMĂ A ESCALADĂRII RĂZBOIULUI 
DE CĂTRE S.U.A.

’ HANOI 8 (Agerpres). — Un pur
tător dn cuvlnt al Mlntâterulul ■ Afa
cerilor Externe al R. D. .Vleijiam a 
dat publicității joi o declarații; in 
care ce arată că la I si 3 aprilie 
avioane americane, inclusiv bombar
diere „B-52". au , atacat zone popu
late din provincia Quang Blnh și 
zona Vinb Linh. în același Ump. ar
tileria americană de &o navele din 
zo.’ifl a bombardat teritoriul R. D 
Vietnam. în urma acestor acte au 
fori înregistrate victime omenești-

Ministerul Afacerilor Externe ‘ al 
R. D. Vietnam, ee subliniază’ In de
clarație. condamnă cu fermitate sl 
demască aceste acțiuni militare ale 
ImperinllstLSor ' americani și cere .cu 
hotărire Incetaren Imediată a tutu
ror acțiunilor-care atentează la Su
veranitatea 'jl securitatea R.D.V.

•
Zece avioane de vînătoare ameri

cane au fost doborlte de artileria 
antiaeriană a Armatei populare viet
nameze deasupra provinciei Quarsa 
Blnh și ■ regiunii Vlnh Linh. Nu- ' 
mărul avioanelor americane dobo- 
rite deasupra R- D. Vietnam se ridică 
la 3 561.

PARIS 8 (Agerpres). — Deiesaila 
R. D. Vietnam ia Conferința cvndrî- 
pa-tltă de la Paris ‘n probiemele 
Vietnamului a dat - publicității. foi o 
declarație In care condamnă cu fer
mitate escaladarea războiului de că
tre Statele Unite sl cere Adminis
trației americane «5 pună capăt line- , 
dlat tuturor acțiunilor militare in cele 
două zone ale Vietnamului, precum 
sl Ln.Cambodaln sl Laos.

Ministrul 'Paris 8 (Ajărpres). — Ministrul 
afacerilor externe’ al Guvernului Re
voluționar ■ Provizoriu, al Republicii 
Vietnamului de Sud. Nguyăn.Tlil 
Blnh. a declarat in cadrul unei con
ferințe de presă-desfășurată la Paris, 
efl evenimentele din ultimii trei ani 
demonstrează intenția Statelor Unite 
do a impune voința lor populației 
din Vietnamul de sud, că, ele nu do
resc ta bună capăt războiului de n- 
grexlunb.. ..

Populația sud-vletnomeză. a rclevnt 
Nguyen Th! Binh. dorește pacea ri 
depune toate eforturile pentru a o 
obține. în fata acțiunilor Statelor 
Unite, populația 'sud-vietnameză-nu 
are dedl o singură ieșire : continua
rea, luptei plnă ia. eliberarea, totală 
a patriei.

în pârlea finală a' expunerii sale, 
doamna Nguyen Thl Binb a relevot 
că in ultimele zile forțele armate 
de eliberare și nopuialia din Viet
namul de said nu obținut victorii 
mari pe clmpul de luptă., .victorii 
care ou confirmat eșecul politicii n- 
merlcnne dc „vietnamizare" a .răz
boiului. Cu tonte acestea, nețlnlr.d 
cont de realitate. Statele Unite re 
lansează intr-o nouă aventură mi
litară. nartleipind activ la lupte 
in Vietnamul de sud. Intensifici nd 
bombardamentele asupra R, D. Viet
nam'/. ", ' ■> '■ ' ' ' ,• '• •

Statele Unite — a precizat doamna 
Blnh — trebuie să dea un răsouna 
serios Io planul in șapte puncta al 
Guvernului Revoluționar Provizoriu, 
să nună capăt poîllidi de „vletnaml- 
zare" a războiului, folosirii aviației 
șl marinei in sprijinirea administra
ției de la Săleon. să Înceteze, sabo
tarea conferinței de la ParU In pro- 
blama Vietnamului.

f

5'

In ultimele zile, liderii partidelor 
turce s-au reunit in lungi consfătuiri 
separate pentru a .decide asupra 
soartel ModJilLsuliil. Spre n evita un 
act de abolire n formațiilor parla
mentare, președintele republicii. Cev- 
det Sunay. a cerut principalelor 
partide să renunțe la activitatea po
litică proprie, araumentlnrl că «Ista- 
rea octivltaUl „de tip electoral" se 
impure pentru o fi prolntlmpinată 
preluarea administrării directe a 
țării de către comandamentul mili
tar.

In urma reacțiilor nefavorabile în
registrate în organismele de-condu
cere alo partidelor fată de această 
cerere, șeful guvernului., Nlhal Erlm. 
a ținut să precizeze că grelele exi
gențe puse In fota formațiilor poil- 
tlce nu trebuie interpretate ca un 
..ultimatum", cum au făcut unii, li
deri. ci. dimpotrivă, ca un act -vo- 
nlnd In intlmplnarea dorinței lor de 
a nu se dizolva parlamentul. Parti
dele sint deci solicitate să renume 
o'.e Insele la promovarea prosrame- 
lor lor. dacă nu vor ca această deci
zie sS fie iuat-ă de armata. în pe
rioada asupra căreia se va extinde 
aceasta măsură — „oină la alegerile 
din 1'fffiS? — a snus premierul, flu- 
vornul vb acționa orin decrete d? 
lege care nu vor necesita aprobarea 
parlamentului.

Cererea adresata partidelor a fort 
precedată de dezbateri in cadrul 
Consiliului securității naționale (or
ganismul consultativ suprem a! țării, 
alcătuit din președintele republicii, 
primul ministru, cltlvn membri ai 
guvernului șl șefii forțelor- armate) 
Bl

Noi luări fe pozife io foraarea riHon 
fc către R.F.G. a tratatelor locheiate 

cu U.R.S.S. si Polonia
BERLINUL OCCIDENTAL 8 (A- 

gerpres). — Lulnd cuvlntul ta o con
ferință de presă, Klaus Schuetz, pri
marul Bcrîinulul oecidtnlal. s-a pro
nunțai pentru ratlflearea fără tergi
versări a (rafalelor încheiate de R.F. 
a Germanici cu Uniunea Sovietică și 
cu Polonia. în acest context, Schuetz 
a relevat că intrarea în vigoare a 
acordului evadrlparlîi privind Berli
nul occidental este legală de railfica-- 
rea Tratatelor semnate Ia Moscova și 
Varșovia, „lată dc eo — a spus el — 
ap el Sur insistent; la deputății din 
Bundestag și Bundeșral să aprobe a- 
ceste tratate".

german. Adreslndu-se conducătorilor 
U.C.D. - U.C.S., Mlschnlck arată că 
ojMfzlțta parlamentară vesT-germană 
trebuie să-și schimba atitudinea față 
de cele două tratate, recunoseind că 
îndoielile sale privind toate punctele 
principate nie acestora „fie eă s-nu 
<’.ovet‘.:t uefundamentate, fie că au 
fost risipite". Actuala poziție adop
tata de U.C.D. - U.C.S. le împinge 
lnir-o deplină izolare in fața opiniei 
Întregii lumL, arată Wolfgang Miseh- 
nick in articolul său.

1,
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POLITICA P. C. I.

BONN 0 (Agerprea). — Ratificarea 
tratatelor It.l-. a Germaniei eu 
L.It.S.S. ți R.p; Polonă nr avea „o 
importanță deosebita pentru asigura
rea pricii" — relevă Intr-un articol 
publicul de ziarul ..Express* Wolf- 
ganș Mischnlclt. președintele' frac
țiunii parlamentarei n Partidului Lî- 
bar-Democro! In Bundestagui vest-

BERLINUL OCCIDENTAL 6 (A-
gerpres). — Comitetul pentru tine
ret ai centralei sindicale din Berli
nul occidental a dnt publicității o 
declarație In care se pronunță cu 
hotărire pentru ratificarea tratate
lor încheiate de R. F. a Germaniei 
cu Uniunea Sovietică șl Polonia. în 
declarație se subliniază efi încheie
rea tratatelor reprezintă un pas im
portant-pa calea asigurării păcii = in 
Europa.

al orașului Sofia
SOFIA 8 (Agerprea). — La Sofia a 

avut loc o consfătuire a activului da 
partid șl economic ui orașului Sofia 
in probleme privind desfășurarea la 
scară națională a Întrecerii socialista 
șl angajamentele colectivelor de oa
meni nî muncii din capitala bulgară 
da a depăși prevederile celui de-al 
șaselea plan cincinal.

Cu acest prilej, Todor Jivkov, prim- 
secrelar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria, a analizat principalele mo
mente ale dezvoltării soclal-econo- 
mlce a țării in anul 1971. Vorbitorul 
s-a referit la principiile de bază ale 
construcției socialismului in Bulgaria 
șl a analizat procesul de elaborare a 
prognozelor, a diferitelor concepții șl 
programe complexe. Todor Jivkov a 
abordat, dc asemenea, probleme pri
vind mecanismul economic al con
ducerii economiei naționale și pune
rea acestui mecanism In concordanță 
cu cerințele Întrecerii ttoctallsle. pre
cum șî problema îmbinări! corespun
zătoare a stimulentelor morale șl ma
teriale in toate sferele producției șl 
vieții 
B.T.A.

sociale — rclat'cază agenția

PRIVIND MEZZOGIORNO
INȚERVIV ACORDAT 7.1 ARULUI „L'UNITA0 DE LUIGI LONGO

: ■ - " .1, - - 
trebui circa 6®D 0®0 de noi posturi 
de muncă, in timp ce nu există da
ci: 4OT 000*.

Ară’Ind apoi că aceaaiă situație se 
datoreșle politicii urmate de guver
nele in care partidul democrăl-cres- 
tln a deținut totdeauna majoritatea, 
Longo a subliniat că „Uplca forță 
care poate da astăzi maselor meridio
nale Încredere este partidul comunist. 
Pentru a înfrunta si rezoiva in- mod 
democratic problemei^ tării. Intre care 
In primul rlnd cea ă sudului — a 
continuat el — este necesar un gu
vern care să exprime Interesele cela 
mal arzătoare ale maselor sl care s& 
cuprindă toate tortele noilUce a! de
mocratice de aținem. Noi luptam pen
tru un calfei de guvern, care să alM. 
la bază un program de înnoire jsl de 
progres șl care — respectlnd carac
teristicile si formele de organizare 
șl de lupta ale fiecărei torte carețl] 
frpriilnă — să realizeze o amplă 'gtypȚj 
pare politică șl socială In apărarea

V

BONN 6 (Agârpreș). — Agențiile 
A.D.N. șj D.P.A. au Informat că la 
5 și 9 aprilie, la Bonn. Michael Kohl, 
secretar de stal ia Consiliul de Mi
niștri al R. D. Germane, gi • Egon 
Bahr, secretar de Stat la ■ Cancelaria 
federală a R. F. a Germaniei, au 
continuat tratativele cu privire la în
cheierea unui acord general de trans-

O DECLARAȚIE A
BONN S (Agerpres). — Michael 

Kolil, secretar de stat la Consiliul 
de Miniștri al ILD Germane, afla: 
la Bonn pentru tratative cu Egon 
Bahr, secretar de stat La Cancelaria 
federală a R.F. a Germaniei. In 
vederea negocierii unul ocord gene
ral asupra troficului de persoane sl 
de bunuri Intre RJD.Gi și R.F.G., a 
făcut o declarație In care — dună 
cum relatează agenția A.D.N. — g-a 
arătat optimist cu ’privire la sta
diul actual al acestor tratative.

Răirpunzlnd inlrebărlior piwe de 
ziariști. înainte de începerea noii 
runde de tratative. Michael Kohl n 
doclnral că se doreșto o avansare 
La ritm susținut a acestora șl, in

porturi Intre R.D.G. ș! R.F.G. Cele 
două delegalll au fost însoțite de ex
pert!.

In cursul tratativelor,, desfășurate 
Intr-o atmosferă de lucru Intens, au 
fost realizate noi progrese, mențio
nează agențiile. Convorbirile urmea
ză gă fio reluate la 12 
Berlin.

LVI MCHAEL KOIJL
ciuda faptului că mal 
prezent multe 
„multe nu fost dela clarificaie",

Referlndu-se
recente pentru virilele pe care ce
tățenii din Berlinul de vest le-nu 
făcut In R.D.G., Michael Kohl a 
apreciat că ..guvernul R.D. Germa
ne a făcut lot posibilul, exlstlnd In 
aceiași timp p toarte bună desfășu
rare a traficului de tranzit".

Un purtător de cuvlnt oficial al 
guvernului R.F. a Germaniei a co
municat — după cum transmite a- 
gențla de preta D.P.A, — că în vii
tor reprezentanții celor două stata , 
tfo vor îniîlnl săptămlnal. In tor de 
bilunar ca plnă acum.

aprilie, in
• rVly/X1’ p-'.’.-

există si In 
nelămurite.

... ... uifii ;i ikiw; ,
iu realemenLfirile

puncîe

;

ROMA 8. — Corespondentul Ager
pres. N. Pulcea, transmite: Ziarul 
„L’Unlta" publică un Interviu acor
dat de Lutgl Longo, președintele 
Partidului Comunist Italian, In le
gătură cu politica P.C.!. privind su
dul subdezvoltat al țârii. așa-nu- 
mitul MezzogJorao. Reterindu-se în
deosebi la regiunea Calobrta. Longo 
subliniază că. de la alegerile din 1083 
și plnă in prezent, nici una dintre 
problemele acute — emigrări, șomaj, 
reforme In agricultură. Irieftrl. dez
voltarea Industrială, crearea unor In
stituții cu caracter sorini — nu nu
mai că nu au fost rezol vote, dar nici 
măcar analizate in mod se
rios. „în perioada de după război, 
un milion șl iumătate 'de cala- 
brezi — de fapt forțele cele mal 
active — au rost constrinț! să plece 
In nordul Italiei sau in alte țâri pen
tru a căuta de lucru. Alt! 3®fl 0®9 s-au 
deplasat in alte regiuni din centrul 
șl sudul țării. Se apreciază că. în -- - • ,
Cnlabrta. se înregistrează o pierdere democrației". Președintele P.C.I. a re
petă de » de muncitori. în plus. le™ mw că nu exista posibilitatea
In fiecare an. intre 40 000 ?l MW de o se da vțală^unul aaifei de ou-

s'. inie.- ’era fără sprijinul si contribuția ho- de no! muncitori manua l si Ini. iarUoare a partidului comunist, care
lectuall nu po. găsi ds lucru. Pen,- reprezintă o mare porta a clasei
tiu a asigura de lucru taatror ar muncitoare 81 a maselor populare.

■ Acestaestesensulcotiturlldemocra- 
——_—-_———————— tJce pentru care luDlă comuniștii, ce

ri rid votul oamenilor muncii de tas
te, ca legării le. ai tinerilor, al.funcțio
narilor și Intelectualilor In căutare 
do lucru— a spus Lonao In încheie
rea IntervtuluJ aău.

li

A. Kosîghin a sosit Ia Bagdad
BAGDAD 6 (Agerpres). La 

Bagdad a sosit Joi o delegație de 
partid șl guvernamentală sovietică, 
condusă do Alexei Kosighln, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., pentru a participa la fes
tivitățile prilejuite do Inaugurarea 
primei exploatări petrolifere din Ru- 
mella de nord, construită cu ajutorul

- j;■. .

economic ?! tehnic al Uniunii Sovie
tice. transmite agenția T.A.S.S.

La sojlre, Alexel Kosîghin a fost 
intlmplnnt de Saddam Huseln, secre
tar general adjunct al conducerii re
gionale a Partidului Renașterii Socia
liste Arabo (Baat.) din Irak, vicepre
ședinte al Consiliului Comandamen
tului Revoluției d'h Irak, șl de alte 
persoane oficiale.

VARȘOVIA
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• CUV1NTAR1LE ROSTITE DE KLM IR SEN Șl NORODOM 
S1ANUK

Kim Ir Vietnamul de sud și Tallanda. Noro
dom Stanuk a exprimat sprijinul de
plin a! Guvernului Regal de Uniune 
Națională al Cambodglel față de lup
ta poporului corecun pentru unifi
carea pașnică n patriei sale.

PHENIAN 6 (Agor'pres). — Kim Ir 
Sen șeful, statului, președintele Ca
binetului de Miniștri al H. P. D. Co
reene. a primit pe. Norodom Slanuki 
șeful stalului cambodgian, președin
tele Frontului Unit National al Cam- 
bodglei, care efectuează o vizită ofi
cială do prietenie In R. P. D. Coreea
nă. Cu acest prilej — informează 
A.C.T.C. — a avut loc o convorbire 
cordială; prietenească.

Președintele Cabinetului de Miniș
tri ni li. P D. Coreene, Kim Ir Sen. 
a oferit o recepție in cinstea Iul No
rodom Slanuît. ,

Lulnd cuvIntuL Kim tr Sen a salu
tat noile vicipril dbblndlto de luptă
torii forțelor^ armate populare de eli
berare națională din Camtexlglo in 
lupta antilmperlailsiă. pentru salva
rea națională șl a reafirmat că gu
vernul Ri P. D. Coreene șl poporul 
coreean sprijină cu fermitate cauza 
poporului cambodgian. Vorbito:u! a 
apreciat că vizita Jn.'Ri P. D. Coreea
nă a șefului, statului cambodgian va 
constitui o nouă contribuție Ia întări
rea și dezvoltarea solidarități! mili
tante ,jl a cooperării dintre cele două 
popoare. '

In cuvlntul do răspuni, Norodom 
Siamik a scos In/evidență hotărlrea 
poporului khmer de a continua cu șl 
mal multă vigoare lupta pentru eli
berarea- deplină a teritoriului ,‘națip- 
nal. in potato Încercărilor regimului 
marionetă de In Pnom Penh de a ®e 
imenIJno la putere, cu sprijinul mili
tar al S.U.A. și ai guvernanților din

I

REUNIUNEA 
GUVERNULUI EGIETEAN
CAIRO'S (Agerpres). — Agenția 

M.E.N. relatează că Joi după-amiază 
a- a:ut loc o reuniune a guvernului 
egiptean prezidată de președintele 
Republicii Arabo Egipt, Anwar Sadat

După reuniune, vlc’epremlerui Ab
del Kader Hatein a declarat că au 
fost discutate probleme referitoare la 
relațiile politice cu regimul Iordanian 
și ia perspectivele acțiunii in etapa 
ylttoare. cJnd^ ..lupta ne-a fost .im
pusă ca singura alternativă".

în încheiere. Hatein a declarat că 
președintele Sadat se va inlllnl, de 
asemenea, cu membrii Comitetului 
Contra! al .Uniunii S&clnllste Araba 
și membrii Adunării Poporului, rela- 
tenză agenția ;M.,E.N

J

Si a Institutelor de învățăminl. vi
zați fiind, potrivit preeel anliarezo. 
funcționari. ; cadre didactice sl sta
tion IL,

în -opinia edltorlallslulul de la 
„Terltumen". acțiunile întreprinse pe 
linia - acalihftrll* se datore» ..uriu! 
diagnostic greșit", nvlndu-se In vede
re că-inemultu,mlrile ce ®a manifesta 
constituie nu cauza, ci ‘ efectul p-oblo- 
meior complexe pe care le Intimolnfl 
țara, Este cunoscut ‘că In urmă cu 
un an a tout formulat un program ge
neral de reînnoire: vlzlnti îndeosebi 
repartizarea mai demotTalică a veni
tului national sl înfăptuirea refor
mei .agrare. Cel dțlva miniștri „re- 
formîș!,!" din primul guvern ai pro-' 
fewulul' Nlhal Erini au lucrai In
tens in vederea concretizării orblede- 
lor‘ de renovări. El nu și-au văzut 
inta finalizate Intențiile sl au trebuit 
să nărfeeaiscă guvernul din cauza 
„nțanevrelor si saboîaluiui exercitate 
la toate nivelurile" do forțele opuse 
schlmbărlior sl aspirațiilor maselor 
populare, cum declara fostul ;.vice- 
premier Keraosmanoeiu

Reformele — declară adesea facto
rii’ guvernamentali — constituie o- 
bicctlvul Principal aT actualului cabi
nei. Aceste reforme — opinează la rin- 
dul lor tax’.er.tatorii politici — ar fi» 
.bine venite șl ar,ofer! M>!ut!l la unele

asupra situației din țară la un an de 
ta înlăturarea guvernului Demlrel. 
perioadă care corespunde cu 11 luni 
de aplicare a stării-excepționale 
Potrivit aprecierilor presei turce sfo 
constatat cu acest priiel că obîacti
vul inițial de „a calma țara" conti
nuă să rărnină un deziderat. „Orga
nizațiile puse in afara leali — 
scrie ziarul „Mllllyeî" — nu au Înce
tat să existe, ci sl-ou schimbat for
mele de activitate. De altfel, primul 
ministru declara recent că arestările 
cresc* . ' -

Cazul unor tineri extremiști lurfc- 
catl ,sl condamnați pentru acte tero- 
^tote si. in Legătură cu acest, caz o 
afacere de rănire pusă la cale de 
protectorii acestor tineri, nu reținut 
între, altele atenția oblnlei publice in 
ultimul timp

Referindu-șe ta aceste evenimente, 
șefuî guvernului declara că „Turela 
nu re află In sltuatlo de a putea fi 
condusă fără starea excepțională" Ca 
rezultat, ea a fost oreiunallă pentru 
a waa oară. Dină ta 33 mai.

în aceste condiții a germinat îdeea 
devora necesitatea sporirii eficientei 
legii militare o-in sistarea activității 
proprii" a pirlldelor. Potrivit observa-; 
torului ziarului ' „Mllllvet" este virat 
îndeosebi Partidul republican - ooou*. 
iar. 81, cărui, lider, fsmet InănQ. , a ...____
deraorolMl unele măsuri Inlreorlnre d|n Drob!emri9 m care . p-elunairea
in. «.'1™! oroaramum! de. ..«talm.-ire re^telfi a. stării .excepționale, deoar-
h (Orii" sl a cerut forțelor armate „să 
se reîntoarcă in cazărmile lor" Șeful 
guvernului arăta, de asemenea, că.In
tenționează. să promoveze. In afara 
parlamentului, o serie de măsuri Intre 
cara ..epurarea" administrației de stat

te de a lo; rezolva, la-a fficul si- mal 
evidente. '

Atena’
AI. CAMPEANU

geneva Lucrările Comitetului
pentru dezarmare

GENEVA 0 (Agerpres). — în ca
dru! ședinței de Joi. a 5îî-a. a Co
mitetului pentru dezarmare de la Ge
neva au luat cuvlntul delegații Un- 
giirigl. Argentinei șl Braziliei.

în ' Intervenția sa, reprezentantul 
ungar. îrnre Komlves. a suațlriut pro
iectul de convenție privind Interzice
rea perfecționării, fobrlcăril si stocă
rii armelor chimice si distrugerea s- 
cestora, printre al cărui coautori se 
numără sl România. Reprezentantul

■ ' ■’ *J ■

■ NEW VORK 6 (Agerpres). — Co
misia O.N.U. pentru drepturile dinu
lui, a cărei șeyfuno l?i continuă lu
crările la New York, a adoptat cu 
36 voturi pentru și 3 abțineri un 
proiect de rezoluție vlzind întărirea 
cooperării Internationale In ceea ec 
privește depistarea, arestarea, extră
darea șl pedepsirea persoanelor cul
pabile de crime de război sau erlmo 
împotriva umanității, prezentat de 
delegația R.S.S. Bieloruse in cadrul 
dezbaterilor asupra crimelor do 
război.

Ungariei s-a pronunțat, ne de altă 
parte. In favoarea participării la 
convorbirile In problema dezarmării 
a ambelor state germane, a Franței 
șl a R. P. Chine», a R. D, Vjeln'nni. 
R.P.D. Coreene șl a Republicii Ban
gladesh.

In cadrul aceleiași ședințe, delega
tul U.R.S.S.. A. Roșcln. o prezentat 
membrilor comitatului textul miel de
clarații a guvernului R. D. Germane 
in problema dezarmării.

A țo®t, de asemenea, adoptat un 
proiect dc rezolufle, prezentat de de
legația Republicii Arabe Egipt, circ 
cere secretarului general al O.N.U. sâ 
pregătească ud document privind ca
zurile de violare gravă a eonventfel 
de ta Geneva privitoare Ia crimele 
de război. Propunerea egipteană este 
fondata’ pa rezoluția cu privire la 
drepturile omului in teritoriile ocu
pata de Israel adoptată de comisie 
la 22 martie.

VARȘOVIA 6 (Agerpres). — La 
Varșovia s-au desfășurat Joi lucrările 
ședinței plenare a Frontului Unității 
Poporului. Au participat Edward 
Gierck. alțl conducători de partid și 
de atat polonezi. 1

Partlelpanțll au ales nou! Prezidiu 
?1 Comitat Național ale' Frontului. în 
continuare. Janusz Groszkowakl, pre
ședintele Comitetului Națlona.1 al 
Frontului, n prezentat un raport cu 
prlvire la recenta campanle electorală 
Si sarcinile Frontului in realizarea 
,progrn.Tiu!uiTîe:'d<:zvo!tnre soclal-ecd- 
nomlcă. a (firii.

Plenara a adoptat o hotărire In care 
cheamă întregul popor să-și Intensi
fice eforturile pentru Îndeplinirea 
acestui program. ■ |

PRAGA

Ședința comisiei permanente 
a C. A. L R.

pentru industria ușoara
(Agerpres). — Zilele ■- 
desfășurat io Praga lu- 

---- -—-----de-a 16-a ședințe a Co
misiei Permanente a C.AE.R. pen
tru industria ușoară.

CA.E.

PRAGA. 6 
cesleă s-au 
crările celei

agențiile de presă transmit:
\ . ... . -• ...............

Intr-un memorandum al Vizita ministrului de ex- 
Mmisîeruiui Ocrotirii Sana- teme cehoslovac în R.D.G. 
tații al R. D. Germane,diIlEWt 
de agenția A.D.N., este subliniată' ne
cesitatea admiterii R.D.G. in Organi
zația Mondială a Sârtatațll ( (O.M.S.).
Aceasta, relevă memorandumul adre
sat țărilor membre ale O.M.S., ar co
respunde principiilor umanismului și 
uhlveraailMțil O.M.S., ar contribui Ja 
dezvoltarea colaborării Lnlre țoale 
Btatele. - ■

'T-.

Paul Vemer șl Hermann Axen. mem
bri al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G.. |-au primit pe Bohudav 
Chnoupek. ministrul afacerilor exter
ne al Cehoslovaciei, aflat Intr-o vi
zită oficială In R. O. Germană. Au 
Cosi discutate probleme privind dez
voltarea colaborării dintre cele două 
țări. Ministrul de externe cehoslovac 
a fost, de asemenea, primit de Will! 
Sloph. președintele Consiliului de Mi
niștri al R. D. Germane.

Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a sosit joi 
la Paris intr-o vizită oficială, ta Invi
tația guvernului francez.

Lucrările Congresului na
țional palestinean nu fOTt 
deschise la Cairo de către Khaled Al 
Fnhoum. președintele consiliului na- 
țtonaî pnlestlnean. După cum relatea
ză agenția M.E.N., președintele Repu
blicii Arabe Egipt, Anwar Sadat, a 
rostit o amplă cțivintaro.

Ungaria și Australia au 
stabilit relații diplomatice. 
După cum anunță agenția M.Ț.L. gu
vernele IIP. Ungare șl .Australiei, 
pornind de la dorința de a dezvolta

In funcția de secretar ge
neral adjunct al O.N.U. pen
tru problemele politice' și 
ale decolonizării 8 fost numit 
Tana Ming. Chao (R. P. Chineză), de 
către Kurt Waldheim, secretar gene
ral ui Organizație! Națiunilor Unite, 
a anunțat un purtător de cuvlnt ofi
cial al O.N.U

Formarea unui Cabinet 
reslrîns în Irlanda de Nord 
a fost anunțată de William Whitelaw. 
noul sec.-etar de. stal însărcinat de 
guvernul britanic cu' problemele 
Ulșterului. Noul organism are menirea 
să-l ajuți pe Whitelaw‘In exercitarea 
funcțiunîtor «ale, prețuind maîorita- 
leă prerogativelor pe caro le dețineau 
guvernul local' și parlamentul. Pe de 
altă parte. A.F.P. transmite cfs numă
rul persoanelor care Jș!-au pierdui
viata in Ulster. In ulUmil do! ani si relațiile dintre cele două țări ne bara
jumătate, din cauza atentatelor sau evantaiului reciproc, au hotflrit să
conflictelor de stradă, a alum stabilească relații diplomatice ia nivel 
miercuri la ÎS',. de ambasadă

î 
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Dezbaterile în procesai 
intentat la Harrisburg (P“- 
nsylvania)-reverendului Philip Berri- 
gân șl altor șase pacifiști americani 
s-au încheiat Joi. După aproape o 
săplărnlnă de dezbateri, juriul nu n 
reușit să cadă da acord asupra prin
cipalelor capete de acuzare și mal 
ales asupra așa-zlse! tentative de con
spirație In scopul răpirii consilierului 
prezidențial pentru problemelș secu
rității naționale a S.U.A., Henry Kis
singer. șl a pregătirii unor atentate 
cu bombe In vederea paralizării acti
vități) guvernului.

f

Organizații obștești și 
sindicale din Danemcncd 
au adoptat hotărlrea de a organiza, 
la sediul Parlamentului danez. in 
ziua de 15 aprilie, o conferință, ta 
care urmează să tio examinate pro
blemele . privind intensificarea acțiu
nilor pentru recunoașterea de către 
Danemarca a R. D. Germane sl In fa
voarea primirii R.D.G. în O.N.U. ș! 
in alte organizații internaționale.

„Cosmos-484"
Sovietică e fost’ lansat Joi satelitul 
artificial al PfimfhtuluJ „Cosmos-ț84“*. 
care va continua cercetarea spațiu
lui cosmic in . conformitate cu pro
gramul dinainte stabilit.- trajuanlte 
agenția T.A^.S.

Heinrich Luebke a înce
tat din viața la Bonn. Ei a fost 
președinte al Republicii Federale a 
Germaniei In perioada U3S9—IMS.■ b '

La .ședința comisiei au luat parte, 
delegațiile țărilor membre ale? 
C.A.E.R. : R. P. Bulgaria. R. S. Ceho
slovacă, R. D. Germană. R. P. Mon
golă, R. P. Polonă. Republica Socla- 
itsiă Romănio. R. P. Ungară șl Uniu
nea Sovietică.

Aii fost examinate o serie do pro
bleme importante ale colaborării i In 
domoniul Lnduslrlej ușoare, privind 
înfăptuirea programului complex ai 
adlndriJ1 șl perfecționării In conti
nuare o colaborării șl dezvoltării in
tegrării economice socialiste a țări
lor membre ale C.A.E.R.. intre căra 
cele alo acordului de colaborare teh- 
nlco-ștllnțjflcă privind „elaborarea 
de noi,sortimente de piele sintetică 
de calitate superioară". Do aseme
nea, cu privire la elaborarea propu
nerilor In domeniul folosirii pe sca
ră mai largă a fibrelor sintetice l in 
industriile textilă șl de tricotaje, a- 
slgurărll industriei textile -cu colo
rant! de buhă calitate, precum' șl 
organizarea colaborării in domeniul 
producției unor mașini șl utilaje dln-j 
tre cele mal modeme pentru indus
tria ușoară.

Comisia a examinat probleme pri
vind elaborarea propunerilor In dri-i 
meniul specializării șl al cooperării 
In fabricarea produselor Industriei 
de prelucrare a lemnului si in coo
perarea In livrările produselor auxi
liare pentru Industria mobilei pre
cum șl cele privind ’ colaborarea ță
ri lor membre ale C.A.E.R. in dome
niul specializării in producția'de 
materiaie pentru branțurL

Au fost examinate, de’ asemenea, 
propuneri privind colaborarea in do
meniul proiectării întreprinderilor 
Industriei ușoare șl Industriei de 
prelucrare a lemnului: a fost adop
tată prognoza de necesități plnă in 
anul 1C®3 a țărilor membre ale 
C.A;E.R. in ce privește mașinile șl 
utilajele pentru Industria pielăriei și 
producerea sortimentelor de piele 
sintetică, elaborată In conformitate 
cu Programul complex. Totodată s-a 
eonvenll elaborarea prognoze! de 
dezvoltare a producției ramurlior 
industriei ușonre In perioada cu prin- 
k) oină In anul 19®.

Comisia a adoptat o serie de re
comandări in domeniul standardiză
rii șl a examinat o serie de alte pro
bleme privind dezvoltarea coinboră- 
Hl Intre țările membre aîe C.A.E.R.

Ședința comisiei s-a desfășurat 
Intr-o atmosferă de Prietenie și de
plină înțelegere reciprocă.
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