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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! Damascul a salutat Ieri cu stimă și cordialitate
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SOSIREA PREȘEDINTELUINICOLAE CEAUȘESCUÎN REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ/OM VIZITEI
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN REPUBLICA LIBANX

b Satisfacție pentru deplina înțelegere manifestată în con
vorbiri ■ Perspective rodnice adîncirii relațiilor de colaborare 
prietenească româno-libaneze, conlucrării internaționale

pentru promovarea destinderii și consolidarea păcii

Cel doi președinți își string cu câldurâ rpiinlle

COMUNICAT COMUN
cu privire la convorbirile dintre președintele Consiliului

de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu,
și președintele Republicii liban, Suleiman Frangieh

Duminică dimineața, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae , Ceaușescu, și-a încheiat vizita oficială de prietenie făcută în Republica Liban.La ora 9,00, președintele Nicolae Ceaușescu părăsește reședința prezidențială, însoțit de președintele Libanului, Suleiman Frangieh, îndreptîn- du-se spre aeroport.Pe aeroport sînt prezenți Takieddine Solh, președintele Consiliului de Miniștri, Fouad Ghosn, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Kamel El Assad, președintele Camerei Deputaților, Fouad Naffah, ministrul de externe, Nazih Al Bizri, ministrul economiei, Edmond Rizki, ministrul educației nafionale, Bahije Takieddine, ministrul "de interne, Nasri Maalouf, ministrul a- părării, Kazem El-Khalil, ministrul justiției, alți înalți demnitari libanezi, decanul corpului diplomatic și alte persoane oficiale.La sosire, garda militară a- liniată pe aeroport prezintă onorul. Sînt intonate imnurile de stat ale celor două țări. Cei doi președinți trec in revistă garda de onoare.în salonul oficial, șeful statului român și persoanele care îl însoțesc își iau rămas bun de la gazde.Copii oferă președintelui Nicolae Ceaușescu buchete de flori. Președintele României este ovaționat călduros de mulțimea aflată pe balcoanele aerogării.La scara avionului, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Suleiman Frangieh își string călduros mîinile, se felicită pentru rezultatul convorbirilor, își exprimă convingerea că ele marchează o nouă etapă în dezvoltarea relațiilor bilaterale, o contribuție la cauza păcii și colaborării internaționale. Cei doi șefi de stat își urează o revedere cit mai apropiată, la București.Avionul prezidențial decolează, îndreptîndu-se spre Damasc, cea de-a treia etapă a vizitei pe care șeful statului român o face, în aceste zile, în unele țâri arabe.

Manifestările din prima zi a vizitei - o ambianță 
de bun augur pentru întîlnirile și convorbirile consa
crate dezvoltării prieteniei și colaborării multilaterale 

dintre popoarele român și sirian

Sosirea la Damasc
Damascul — străvechi oraș, cu un 

bogat trecut istoric incrustat in ves
titele sale vestigii și moderna ca
pitală de azi a Republicii Arabe Si
riene — a inlimpinat, la 17 februa
rie, într-o atmosferă sărbătorească, 
ps președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, se
cretarul general al Partidului Comu
nist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care întreprinde în a- 
ceastâ țară o vizită oficială de prie
tenie la invitația președintelui Re
publicii Arabe Siriene, secretar ge
neral al Comandamentului Național 
al Partidului Baas Arab Socialist, 

i Hafez Al-Assad.
Drapele române și siriene flutură 

pe marile artere ale orașului, unde 
numeroși cetățeni s-au adunat spre a 
saluta cu căldură pe șeful statului 
român.. Din loc în loc, lozinci in 
limbile română și arabă purtau în
scrise cu litere mari urări de bun 
venit adresate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Aeroportul internațional din Da
masc, împodobit festiv, este gata să 
primească cu toate onorurile pe 
șeful statului român. Pe frontispiciul 
aerogării, dominat de portretele ce
lor doi președinți, încadrate de dra
pelele ambelor țări, au fost înscrise 
in limbile română și arabă cuvin
tele : „Prețuim poporul român prie
ten și pe conducătorul său militant"

Este ora 10,00. Aeronava preziden
țială, arborind stegulețe cu culorile 
naționale siriene și române, ateri
zează pe panglica de asfalt a aero
portului.

La coborîrea din avion, președin
tele Nicolae Ceaușescu este intimpi- 
nat cu deosebită cordialitate de pre
ședintele Republicii Arabe Siriene. 
Hafez Al-Assad. Cei doi conducători 
de partid și de stat se îmbrățișează, 
își string îndelung mîinile.

Apoi, președintele Hafez Al-Assad 
prezintă șefului statului român per
soanele" oficiale siriene* venite; de 
șemenea, în întimpinare : Mahmoud 
Al Ayoubi, președintele Consiliului 
de Miniștri. Abdul Al Ahmar, secre
tar general adjunct al Partidului 
Baas Arab Socialist. Abdul Halim 
Khaddam. vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul afaceri
lor externe, Mouhamad Haydar.

vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri pentru probleme economice, 
alți membri ai guvernului.

La rindul său, președintele Nicolae 
Ceaușescu prezintă gazdei persoanele 
oficiale care il însoțesc : Cornel 
Burtică, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, George Macoves
cu, ministrul afacerilor externe. 
Mircea Malița și Nicolae Doicaru, 
consilieri ai președintelui Consiliu
lui de Stat. Este prezent Emilian 
Manciur, ambasadorul României la 
Damasc.

Cei doi președinți iau loc pe po
diumul de onoare. Se intonează 
imnurile de stat ale României și Si
riei, in timp ce, în semn de salut, 
sînt trase 21 de salve de artilerie. 
Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Hafez Al-Assad trec în 
revistă garda de onoare.

In continuarea ceremoniei, șefului 
statului român îi sint prezentate ce
lelalte personalități prezente la so
sire, reprezentanți ai autorităților ci
vile și militare siriene, șefii misiu
nilor diplomatice acreditați la Da
masc, alți membri ai corpului diplo
matic. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este salutat cu multă dragoste și 
căldură de membrii ambasadei ro
mâne, de tehnicieni și specialiști ro
mâni care lucrează 
drul acordurilor de 
cele două țări. .

Un grup de copii ... .
Nicolae Ceaușescu frumoase buchete 
de flori.

Cei doi președinți iau loc într-o 
mașină escortată de motocicliști, în- 
dreptindu-se spre reședința rezer
vată la Damasc înaltului oaspete ro
mân.

Coloana oficială de mașini se în
scrie pe moderna autostradă in lun
gime de peste 30 de km, ce leagă ae- 
roportur de capitală.

încă de la marginea orașului, mii 
de cetățeni aclamă cu căldură pe 
înaltul oaspete român. Asistăm și 
aici, în Siria, la fel ca și în cele
lalte țări arabe vizitate, la emoțio
nante manifestații de simpatie și pro
fund respect față de conducătorul 
României socialiste. Pe fețele oame-

în Siria in ca- 
cooperare dintre
oferă tovarășului

nilor se citește bucuria de a-1 ve
dea și saluta pe președintele Nicolae 
Ceaușescu, de a-i ura bun venit pe 
pămintul Siriei prietene.

Coloana de mașini străbate apoi 
marile bulevarde care duc spre cen
trul capitalei, împodobit și el sărbă
torește, în onoarea șefului statului 
român. Mulțimea aplaudă pe cei doi 
președinți, scandează „Ceaușescu — 
Assad", „Siria — România", expri- 
mînd 
întări 
tenie 
mân.

Ne _____
vată șefului statului român. Se trece 
printr-un coridor viu de oameni care 
aclamă îndelung pe cei doi șefi de 
stat. Pe o mare pancartă, înălțată 
între cele două laturi ale străzii ce 
duce spre reședință, citim cuvinte 
scrise cu litere mari în română și 
arabă : „Damascul revoluționar sa
lută pe ilustrul președinte român, 
Nicolae Ceaușescu. Apreciem spriji
nul dumneavoastră pentru lupta 
noastră dreaptă și legitimă".

Sînt cuvinte ce exprimă în mod e- 
locvent, la fel ca și multiplele mani
festații de simpatie ale populației Da
mascului, înalta prețuire pe care o 
dă poporul sirian nobilei și neobosi
tei activități a conducătorului parti
dului și statului român, pusă în 
slujba păcii, prieteniei și colaborării 
între popoare, solidarității mili
tante și sprijinului activ al Româ
niei socialiste față de cauza po
poarelor arabe, contribuției perso
nale a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la soluționarea pe cale pașnică a si
tuației din Orientul Mijlociu, la In
staurarea unei păci juste și trainice 
în această zonă a lumii.

înaltele onoruri cu care a fost pri
mit la Damasc conducătorul partidu
lui și statului nostru, manifestațiile 
de simpatie, de caldă prietenie și 
profund respect, atmosfera deosebit 
de cordială în care s-au desfășurat 
primele contacte și convorbiri dintre 
cei doi șefi de stat ilustrează, in 
chip grăitor, bunele auspicii sub care, 
Incepind de azi, se desfășoară în Re- 

oficială 
Nicolae

năzuința poporului sirian de a 
și dezvolta legăturile de prie- 
și colaborare cu poporul ro-

apropiem de reședința rezer-

publica Arabă Siriană vizita 
de prietenie a președintelui 
Ceaușescu.

VIZITĂ PROTOCOLARĂPreședintele Nicolae Ceaușescu a făcut, duminică la amiază, o vizită protocolară președintelui Hafez Al-Assad, la Palatul prezidențial din Damasc.Președintele Consiliului de Stat al României a fost însoțit de tovarășii Cornel Burtică, Ion Pățan,
George Macovescu și celelalte persoane oficiale române.Au asistat Abdul Halim Khad- dam, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și ministru al afacerilor externe, Mouhamad Haydar, vicepreședinte al Consiliului de

Miniștri pentru problemele mice, și alți înalți demnitari rieni.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă de o deosebită cordialitate, în spiritul tradiționalelor relații de prietenie și colaborare dintre cele două țări și popoare.
econo- 

sl-

începerea convorbirilor oficialeDuminică după-amiază, la Palatul prezidențial din Damasc au început convorbirile oficiale din- tie președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, secretar general al Partidului Comunist Român, Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Arabe Siriene, secretar general al Comandamentului Național al Partidului Baas Arab Socialist, Hafez AI-Assad.La convorbiri participă, din partea română. Cornel Burtică,

membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Nicolae Doicaru și Mircea Malița, consilieri ai președintelui Consiliului de Stat, Emilian Man- ciur, ambasadorul României la Damasc, și Lucian Petrescu, director în Ministerul Afacerilor Externe.Din partea siriană, participă Ab-
Regional al Arab Socia- Khaddam, de ex- vi- de eco-

La invitația președintelui Republicii Liban, Suleiman 
Frangieh, președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a efectuat o vizită 
oficială în Liban între 14—17 februarie 1974.

Oaspeților români le-a fost rezervată o primire căl
duroasă, care reflectă sentimentele de prietenie și apre
ciere reciprocă dintre popoarele român și libanez.

Cei doi președinți au avut convorbiri, la care au parti
cipat :

Din partea română : Cornel Burtică, membru supleant 
al Comitatului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul ■ 
comerțului exterior, George Macovescu, ministrul afaceri
lor externe, Mircea Malița și Nicolae Doicaru, consilieri 
ai președintelui Consiliului de Stat, Mihai Levente, amba
sador extraordinar și plenipotențiar in Republica Liban, 
Lucian Petrescu, director in Ministerul Afacerilor Externe.

Din partea libaneză : Takieddine Solh, președintele Con
siliului de Miniștri, Fouad Naffah, ministrul afacerilor 
externe, Boutros Dib, director general al Președinției re
publicii, Antoine Fattal, secretar general in Ministerul 
Afacerilor Externe, Emil Mattar, ambasador extraordinar 
șl plenipotențiar al Republicii Liban la București, Adel 
Ismail și Khalil Haddad, directori în Ministerul Afaceri
lor Externe.

în cursul convorbirilor, care s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială, cei doi președinți s-au informat re
ciproc asupra preocupărilor actuale ale celor două țări și 
au procedat la un larg schimb de vederi referitor la dez-

voltarea relațiilor bilaterale, precum și asupra, unor pro
bleme internaționale de intere? comun.

Cei doi șefi de stat au constatat cu satisfacție că rela
țiile dintre Republica Socialistă România și Republica 
Liban se întăresc și se dezvoltă continuu.

Cei doi șefi de stat și-au exprimat dorința comună de 
a menține și in viitor contactele dintre ei, în interesul 
celor două țări și popoare, al păcii și înțelegerii interna
ționale.

Cei doi președinți au evidențiat, in cursul convorbirilor 
lor, posibilitățile de dezvoltare a relațiilor economice bila
terale și au convenit să se întreprindă noi măsuri pentru 
lărgirea cadrului de colaborare in domenii de interes 
reciproc.

Apreciind importanța schimburilor culturale pentru o 
mai bună cunoaștere și apropiere între cele două țări și 
popoare, părțile au subliniat hotărîrea lor de a dezvolta 
și in viitor schimburile de delegații și informații intre 
organisme de stat și alte instituții, cooperarea în dome
niile invățămîntului, presei, televiziunii, cinematografiei, 
turismului și sportului.

In timpul vizitei au fost semnate : acord de cooperare 
turistică, convenție sanitar-veterinară, program de schim
buri culturale și științifice, înțelegere privind acordarea 
de facilități în domeniul vizelor.

îfrocedind la un larg schimb de vederi în legătură cu 
situația internațională actuală, cei doi președinți au apre-
(Continuare în pag. a IlI-a)

INTERVIUL ACORDAT DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 

ziarului tunisian „Al AMAL“
Textul Interviului în pagina a lîl-a

Se trece in revista garda de onoare

dul Al Ahmar, secretar general adjunct al Partidului Baas Arab Socialist, Mahmoud Al Ayoubi, președintele Consiliului de Miniștri, Muhammad Jaber al Baj- bouj, secretar general 'adjunct al Comandamentului Partidului Baaslist, Abdul Halim vicepreședinte al Consiliului Miniștri, ministrul afacerilor terne, Mouhamad Haydar, cepreședinte al Consiliului Miniștri pentru probleme nomice, Georges Saddikhni, ministrul informațiilor, Moustafa Al Hallage, ministru de stat pentru problemele planificării, și dr. Mou- hammad al Imadi, ministrul economiei și comerțului exterior.în cadrul convorbirilor au fost abordate probleme ale relațiilor bilaterale și aspecte ale situației internaționale.Atmosfera plină de cordialitate care s-a degajat din primele momente, spiritul deschis, sincer al întrevederilor la nivel înalt au caracterizat ampla trecere în revistă a elementelor politice, economice, sociale, menită să conducă la dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări, în folosul ambelor popoare, al cauzei destinderii și păcii.Hotărîrea comună de a acționa pentru întărirea luptei împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, relevarea dorinței de a contribui la afirmarea raporturilor de tip nou, de deplină egalitate, care să excludă forța și amenințarea cu forța, care să permită împlinirea aspirațiilor de progres și prosperitate ale tuturor popoarelor reprezintă, de asemenea, componentele ariei tematice examinate pe larg de cei doi președinți.Pornind de la cadrul principial convenit în plen, avînd ca dominantă semnificativă identitatea punctelor de vedere, colaboratorii președinților Nicolae Ceaușescu și Hafez Al-Assad au trecui la analizarea și aprofundarea posibilităților de dezvoltare a colaborării în diferite domenii.După reuniunea plenară, cei doi președinți au continuat dialogul lor politic.
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SCENA
PREMIERE TEATRALE

• TEATRUL TV prezintă marți 19 
februarie a.c. în cadrul ciclului „Oa
meni ai zilelor noastre" premiera ab
solută a spectacolului cu piesa „Ca 
o pasăre in colivie" de Anda Boldur, 
lucrare distinsă cu premiul II la 
Concursul de scenarii TV — ediția 
1972. în distribuție : Silvia PopoVici, 
Vasile Nițulescu, Coca Andronescu, 
Ștefan Tăpălagă, Petre Gheorghiu.

Scenografia : arh. Teodora Dinu- 
lescu și Mariela Celarianu. Regia : 
Sanda Mânu.

• TEATRUL RADIOFONIC va 
prezenta azi în premieră „Cad frun
ze ruginii de toamnă" de Miroslav 
Stonis. Traducere de Eugen Torgoșev. 
In distribuție : Ilinca Tomoroveanu, 
Gina Patrichi, Corado Negreanu, Lu
cian Muscurel, lea Matache.

• TEATRUL „ION CREANGA" a 
Înscris pe afișul său premiera „O- 
mul invizibil", dramatizare după ro
manul lui H. G. Wells de Ion Ho- 
bana. Regia : Olimpia Arghir. Sce
nografia : Elena Simirad Munteanu. 
în distribuție : Lucian Muscurel, G. 
Gimă, Monica Roman, Laura Riga, 
Mircea Mușatescu, Gh. Vrinceanu, 
Mișu Andreescu, Ion Petratu, D. An- 
ghel. Gh. Tomescu și Gh. Crăciun.
• TEATRUL DRAMATIC DIN 

BRAȘOV anunță cea de-a IV-a 
premieră „Atenție la cotitură" de 
Măhes Gyorgy. (Premieră pe țară In 
limba română). Traducerea: Veronica 
Bîrlădeanu. Regia: Ștefan Farkaș a- 
sistat de E. Mihăilă Brașoveanu. .Sce
nografia : Ion Cristodulo. în distri

FILME DE SCURT-METRAJ 
PE ECRANELE CAPITALEI
(18—29 FEBRUARIE 1974)
Melodia—Excelsior : Vizita pre

ședintelui Nicolae Ceaușescu in 
Statele Unite ale Americii ; Victo
ria—Flacăra : Vizita oficială a to
varășului Nicolae Ceaușescu in Re
publica Cuba ; Grivița—Moșilor : 
Vizita oficială a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Republica Columbia ; 
Buzești : Vizita oficială a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în Republica 
Costa Rica ; Bucegi—Volga : Vizita 
oficială a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Republica Venezuela ; 
Lira—Giulești : Vizita oficială a to
varășului Nicolae Ceaușescu în Re
publica Ecuador ; Floreasca—Popu
lar : Vizita oficială a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Republica 
Peru ; Flamura : Vizita oficială a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
Republica Costa Rica ; Munca : Vi
zita de lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în județele Mureș, Buzău, 
Prahova ; Scala ; Colibaba ; Capi
tol : Țepi III ; București : Adresan
tul... cunoscut ; Luceafărul : Gala
xia ; Central : Bun ca ziua ; Lumi
na : Pasiențe ; Doina : In pădure ; 
înfrățirea: Sărbătoarea; Dacii:
Revista premierelor ; Unirea—Crin- 
gași : Țepi II; Drumul Sării : Ju
căriile Mihaelei — Revista premie
relor ; Ferentari : Cutezanța ; Co- 
troceni : începuturi ; Pacea : Ori
zont științific nr. 12/1973 ; Viitorul : 
Spre luceafărul dimineții ; Gloria : 
începuturi ; Aurora : Viața roman
țată a lui Gherase — Revista pre
mierelor ; Cosmos : Cadoul ; Arta : 
Nunta de aur ; Vitan : Sărbătoarea 
nepoatelor ; Modern : Orizont știin
țific nr. 1/1974 ; Rahova : Și totuși 
s-a întîmplat ; Progresul : Cinci 
pictori contemporani ; Club. Uz. Re
publica : Proprietarul.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT «SPORT • SPORT
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„CUPA TINERETULUI"

Și acum, finala!
Ieri, în majoritatea județelor s-au disputat penultimele 

întreceri ale ediției de iarnă
SUCEAVA (Corespondentul 

„Scînteii", Gh. Parascan). — Timp 
foarte frumos. Zăpadă suficientă. 
Gheață lucioasă. O puternică am
bianță de întrecere. Iată cîteva ele
mente caracteristice ale concursu
lui care a avut loc ieri, la Vatra 
Dornei, în cadrul etapei județene 
a „Cupei tineretului". Participant! 
— 400 tineri suceveni din între
prinderi, instituții, școli și de la 
sate, cîștigători ai etapelor anteri
oare. Alături de ei, alți aproxima
tiv 300 tinâri din județele BOTO
ȘANI și IAȘI, veniți să-și dispute 
întîietatea aici, din cauza lipsei de 
zăpadă in județele respective.

Pe pîrtia de schi și bob, de lingă 
parcul stațiunii, in prezența a sute 
de oameni ai muncii veniți la 
odihnă și tratament, au avut loc 
probele la schi și sanie. în același 
timp, pe pîrtia de gheață din in
cinta stadionului orașului s-au în
trecut concurenții de la patinaj. De 
remarcat și de această dată pre
zența ia întreceri, în cadrul fazei 
județene, a unui numeros grup de 
tineri din satele sucevene, localități 
cu vechi tradiții in sporturile spe
cifice sezonului alb. Și încă ceva : 
cu acest prilej a avut loc inaugu
rarea propriu-zisă a primei insta
lații de schi-lift, la construirea 
căreia tinerii din orașul Vatra 
Dornei și-au adus o însemnată 
contribuție, efectuînd un important 
volum de lucrări prin muncă vo- 
luntar-patrîotică.

Pe pîrtia special amenajată în 
punctul Dealul Sasului, din județul 
ARGEȘ, S-a desfășurat duminică 
etapa județeană de schi a „Cupei 
tineretului". întrecerile, rezervate 
studenților și tinerilor lucrători 
din unitățile cooperației meșteșu
gărești, au reunit la start peste 100 
de concurenți.

La Sinaia — unde vremea a con
tinuat să fie favorabilă practicării 
sporturilor de iarnă — s-a desfă
șurat etapa județeană PRAHOVA a 
întrecerilor de schi alpin și schi 
fond, contînd pentru marea com
petiție de masă „Cupa tineretului". 
Au participat tineri și tinere din 
asociațiile sportive, precum și re

Carnet cultural tv

buție : Ștefan Alexandrescu, Geta 
Grapă, Gabriel Săndulescu, Con
stanța Comănoiu, Costache Babii, C. 
Voinea Delast, Victor Ionescu, Ele
na Stescu, Pușa Siminie, Ruxandra 
Țințu, Mircea Andreescu, E. Mihailă 
Brașoveanu. „

• TEATRUL MAGHIAR DE STAT 
DIN CLUJ anunță premiera specta
colului cu „Critica școlii femeilor" și 
„Școala femeilor" de Moliere. Re
gia : Mârton Iânos. Scenografia : Cs. 
Erdos Tibor. Costume : Kunovits 
Schrantz Edith.

• TEATRUL „VICTOR ION POPA" 
prezintă publicului o nouă premieră 
(a IV-a din actuala stagiune) cu o 
comedie mai puțin cunoscută din o- 
pera Iui Mihail Sorbul — „Corlolan 
Secundus", realizată în premieră pe 
țară.

Premiere cinematografice
VN NOV FILM ROMANESC t
• DINCOLO DE NISIPURI, pro

ducție a Casei de filme UNU, Sce
nariul : Fănuș Neagu, după romanul 
său „îngerul a strigat". Regia : Radu 
Gabrea. Imaginea : Dinu Tănase. Mu
zica : Tiberiu Olah. Decoruri : Hel
muth StUrmer. Costume : Doina Le- 
vința. Cu : Dan Nuțu, George Con
stantin, Mircea Albulescu, Emil 
Botta, Gina Patrichi, Violeta Andrei, 
Vasile Nițulescu, Gheorghe Dinică, 
Ernest Maftei, Constantin Rauțchi, 
Ștefan Mihăilescu-Brăiia, Ștefan Ra- 
dof, Alexandru Herescu.

• AURUL NEGRU DIN OKLAHO
MA — producție a studiourilor ame
ricane. Regia : Stanley Kramer. Cu :

Manifestări culturale județene
• La casele de cultură din orașele 

Covasna, Tg Secuiesc. Baraolt, la că
minele culturale din comunele Zagon, 
Vîrghiș. Brețcu, Zăbala. Brateș etc., 
din Județul Covasna, au fost evocate, 
în cadrul unor manifestări cultural- 
educative, glorioasele lupte revolu
ționare ale muncitorilor petroliști și 
ceferiști din România din februarie 
1933.
• Aceluiași eveniment l-a fost con

sacrat, la Casa de cultură a sindi
catelor din Oradea, un spectacol festiv. 
Salariații stațiilor C.F.R. din Oradea și 
Episcopia Bihorului, împreună cu 
familiile, au urmărit programul pre
zentat de corul C.F.R., de formații 
de dansuri populare, precum și un 
montaj literar. (Tomorl Gâza și 
D. Gâță).

• Ieri (17 februarie) a fost inau
gurată, lntr-un cadru festiv, o nouă 
ediție a „Zilelor culturii brăilene". 
manifestare politico-educativă șl cul- 
tural-artistică dedicată celebrării 
marilor evenimente istorice ale anu
lui. în sala teatrului municipal 
„Maria Filottî", în prezenta unui 
numeros public, a avut loc diminea
ța o adunare festivă. Corul bărbătesc 
centenar „Armonia" a susținut un 
concert cu cele mâi alese piese 
din repertoriul său. în toate co
munele din județ a fost prezentată 
expunerea „Trei decenii de mari în

prezentative din alte județe ale 
țării, lipsite de zăpadă. Primii cla
sați urmează să ia parte la etapa 
finală.

Peste 120 de pionieri, elevi, ti
neri din întreprinderile, instituții
le și comunele județului VÎLCEA 
s-au întrecut, duminică, pe pirtiile 
de pe virful Văleanu, la schi și să
niuțe. Tot duminică, la școala sa
nitară și liceul teoretic „Nicolae 
Bălcescu" din Rîmnicu-Vilcea s-a 
desfășurat etapa municipală la șah 
și la tenis de masă, în cadrul că
reia și-au disputat întîietatea peste 
200 de tineri snortivi din școlile, 
întreprinderile și instituțiile ora
șului.

în zona Munților Apuseni, Ia 
Abrud și Cîmpenl, unde zăpada 
mai persistă, s-a desfășurat etapa 
județeană la schi, cu participarea a 
peste 300 elevi și tineri din mai 
multe localități ale județului ALBA 
care au obținut cele mal bune re
zultate la întrecerile pe centre.

Pe pirtiile din masivul Paring 
s-a organizat de către Consiliul ju
dețean HUNEDOARA pentru edu
cație fizică și sport și consiliul ju
dețean al sindicatelor concursul de 
schi la probe alpine, competiție la 
care au luat startul peste 70 schi
ori tineri muncitori și alți salariați 
din întreprinderi și instituții, cla
sificați la întrecerile pe orașe și 
municipii. La Hunedoara șl în alte 
centre urbane ale Județului s-a des
fășurat, de asemenea, faza orășe
nească la tenis de masă.

Sflrșitul șăpt&mînli a fost bogat 
în evenimente sportive și în jude
țul HARGHITA. In prim-plan, 
penultimele întreceri pentru ediția 
de iarnă a „Cupei tineretului". 
Pirtia din Izvorul Mureș a găzduit 
întrecerile celor peste 330 tineri și 
tinere, fruntași ai fazei pe orașe și 
comune, care acum au participat la 
finala județeană la schi (cros șl sla
lom) și săniuțe. Pe un teren bine 
pregătit, in ciuda valului de căl
dură, s-a dat o luptă pasionantă 
pentru a decide care dintre concu- 
rențl vor reprezenta județul Har
ghita in finala pe țară.

EXPO
• La galeria „Galateea" din Capi

tală — Calea Victoriei 132 — expune, 
începind din această săptămină, pic
torul Eremia Profeta.

• Consecvent în organizarea unor 
manifestări plastice. Teatrul de co
medie din București găzduiește ex
poziția de pictură Constantin Nlrcă.

• După expoziția de pirogravură a 
medicului emerit Ștefan Ardevan, fi
liala Arad a Uniunii ziariștilor, îm
preună cu centrul județean de în
drumare a creației populare și a 
mișcării artistice de masă, a orga
nizat o interesantă expoziție de ce
ramică și tablouri din lut, ce cuprind 
lucrări aparținind artistului plastic 
amator Petru Anghel din Arad. Ver
nisajul expoziției a avut loc la clu
bul presei din municipiul Arad.

George C. Scott, Faye Dunaway, John 
Mils, Jack Palance. O poveste sim
bolică, tratată de Stanley Kramer cu 
forță și vigoare. O poveste care, chiar 
dacă se situează în 1913, are puterni
ce rezonanțe actuale.

• SEMURG, PASAREA FERICI
RII — producție a studiourilor so
vietice. Scenariul : Inna Filimonova. 
Regia : Habibulla Faiziev. O poveste 
cinematografică pentru tinerii spec
tatori. îndrăgostit de Narizad, fiica 
hanului, păstorul Buniad — un tinăr 
sărac, dar neînfricat, izbutește, aju
tat de Semurg, zîna cea bună, să iasă 
învingător dintr-o întrecere al cărei 
preț era tocmai mîna frumoasei prin
țese.

făptuiri în județul Brăila", iar la 
însurăței, teatrul municipal „Măria 
Filotti" a susținut un spectacol cu 
piesa „Opinia publică", de Aurel 
Baranga, prilej cu care s-a consti
tuit și un cerc de prieteni ai teatru
lui. De asemenea, în după-amiaza 
aceleiași zile, teatrul muzical „Nicolae 
Leonard" din Galați a prezentat, pe 
scena clubului „Progresul", opereta 
„Farmecul unui vals" de Oscar 
Strauss.

Zilele culturii brăilene vor conti
nua timp de două săptămîni cu un 
program în Care pe primul plan se 
vor situa manifestările politico-edu
cative și cetățenești, simpozioane, 
conferințe, dezbateri, întîlniri cu oa
meni de știință și cultură. Un bo
gat program artistic va antrena 
prestigioase formații profesionale și 
de amatori. (Valeriu Stoiu).

• Sîmbătă la Arad, în prezența 
reprezentanților organelor locale de 
partid și de stat, a avut loc o nouă 
ediție a tradiționalei manifestări 
cultural-artistice „Parada portului 
german din județul Arad". în fața 
unui numeros public, pe scena sălii 
de festivități a fabricii de zahăr — 
unde s-a desfășurat parada — au 
evoluat formații de artiști amatori 
din localitățile cu populație germa
nă din județ, precum și din muni
cipiul Arad. Parada a fost însoțită 
de un bogat program artistic. Purtă
torilor celor mai frumoase costume 
le-au fost acordate premii. (Constan
tin Simion).

TENIS

FINALIȘTII TURNEELOR DE 
LA TORONTO SI BOLO
GNA : NĂSTASE-OKKER Șl 

ASHE-COX
Aseară tîrziu (rezultatul neparve- 

nindu-ne pînă la închiderea ediției). 
Ilie Năstase și Tom Okker au 
disputat finala turneului interna
țional de tenis de la Toronto. 
In semifinale, Năstase l-a învins cu 
6—3, 6—4 pe americanul Riessen, iar 
Okker, cu 7—6, 6—2, pe australianul 
Alexander.

★
In finala turneului internațional 

de tenis de la Bologna se vor întilni 
americanul Arthur Ashe și englezul 
Mark Cox. In semifinale, Ashe — 
Taylor 6—0. 4—6, 6—2, Cox — Țiriac 
6—3, 6—4;

JUDO Campionii
Sala sporturilor din Pitești a găz

duit finalele campionatului republi
can de judo pentru juniori. Iată cîș- 
tigătorii : juniori II : categ. 58 kg — 
Gh. Bortoș (Agronomia Timișoa
ra) ; categ. 65 kg — V. Baltă 
(Trotușul Gh. Gheorghiu-Dej) ; ca
teg. 75 kg — D. Sapta (Șc. Sp. De
va) ; categ. 85 kg — E. Mihnea (Șc.

Ion dimineața, in prima $lc pd a cu: s ai ;je circuit „Cupa primăverii’. Ciști 
gâtoril: juniori II — D. Timirigiu (Ș.S. 2) ; țuniori I — R. Simion (Ș.S. 1) ;

seniori — G. Hianu (Dinamo) Foto : E. Dichiseanu

Z I T 11
• în sala de expoziții a muzeului 

județean din Sf. Gheorghe a avut 
loc vernisajul expoziției de pictură 
și desen a artistului Nagy Ervin — 
cea de-a doua expoziție de artă plas
tică organizată în acest an de ce
naclul din Sf. Gheorghe a U.A.P.

Actualitatea 
muzicală

• Simfonicul Radiotelevizibniî, Joi, 
21 februarie, va fi dirijat de Mircea 
Basarab. Solist : Achile Colassis (El
veția).

• La Filarmonică, vineri 22, sîm- 
bătă 23, ora 20 (Ateneul Român), 
concertele vor fi dirijate de Mircea 
Cristescu. Partea solistică va fi sus
ținută de Liana Șerbescu.

• Duminică, 24 februarie, ora 11, 
Ia Studioul de concerte al Radiote- 
leviziunii va avea loc un festival 
Mozart, prezentat de studenții Con
servatorului „Ciprian Porumbescu". 
Dirijează : Cristian Brîncuși și Pe
ter Oschanitzky. Soliști : Elena Po
pescu și Cornelia Man.

• Cel de-al doilea concert susți
nut de violonistul Ion Voicu în ca
drul ciclului „Celor șase concerte 
extraordinare" va avea loc duminică, 
24 februarie, ora 20, la Ateneul Ro
mân.

• Amintim și recitalul violonistei 
Maria Masalici-Madru. laureată a 
Concursului Enescu 1970 : simbătă, 
23 februarie, ora 18,30 în sala „G 
Enescu" a Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu".

• Centrul de îndrumare a creației 
populare și Consiliul județean al sin
dicatelor Dîmbovița au invitat la 
Cluljul petroliștilor din Tirgoviște, în 
cadrul unei consfătuiri de lucru, in
structorii brigăzilor artistice de agi
tație din județ, directorii căminelor 
culturale, caselor de cultură și clu
burilor muncitorești, responsabilii 
culturali din comitetele de sindicat. 
Participanții au pus în discuție, pe 
bază de referate și a unei se- 
lecțiuni-etalon din programele bri
găzilor artistice, contribuția acestei 
eficiente forme a muncii politice de 
masă la promovarea principiilor eti
cii și echității socialiste, modul in 
care .intervin în procesul muncii bri
găzile artistice de agitație. (C. Soci).

• Sîmbătă și duminică s-a desfă
șurat la Deva, Petroșani și Simeria 
faZa finală a ediției a V-a a festiva
lului „Călușarul transilvănean". Am
pla manifestare folclorică a antrenat 
în faza sa de masă 61 de formații 
din satele județului Hunedoara.

• în municipiul Odorheiu-Secuiesc 
s-â inaugurat duminică prima ediție 
a unui ciclu de manifestări care se 
va desfășura în cursul săptămînii sub 
genericul „Zilele culturii". Par
ticipă o serie de oameni de știință, 
artiști și scriitori invitați din țară, 
mulți dintre ei originari din locali
tate. (I. Bartunek).

Poiana Brașov

Campionatele naționale 
de schi alpin

Campionatele naționale de schi al
pin au continuat sîmbătă și dumi
nică la Poiana Brașov. în proba de 
slalom uriaș, la masculin, victoria a 
revenit lui Dan Cristea (Dinamo Bra
șov). Proba feminină a cîștigat-o Da
niela Munteanu (Institutul pedagogic 
Oradea).

Ieri, ultima Zi de întreceri, S-a 
disputat proba de slalom special. 
Cîștigători : loan Cavași (Dinamo 
Brașov) și Daniela Munteanu (I.P. 
Oradea).

juniori pe 1974
Sp. Unirea Iași) ; categ. peste 85 kg 
— I. Balint (Unirea Arad) ; juniorii: 
categ. 63 kg — M. Nuțu (Trotușul 
Gh. Gheorghiu-Dej) ; categ. 70 kg — 
L. Loghin (Unirea Arad) ; categ. 80 
kg — I. Moraru (Șc. Sp. Unirea 
Iași) ; categ. 93 kg — L. Ferencz 
(Șc. Sp. Miercurea Ciuc) ; categ. pes
te 93 kg — C. Georgescu (I.E.F.S.).

Două răspunsuri so
site la redacție relie
fează două moduri di
ferite de analiză și so
luționare a probleme
lor ridicate în două 
scrisori care se refe
reau la fapte asemă
nătoare.

Analiză 
serioasă — 
cu măsuri 

corespunzătoare
Prima se referea la 

conducerea grupului 
școlar „Hidromecani
ca" din Brașov și se
siza abateri grave. Se 
mai arăta că organiza
ția de partid din școa
lă nu se ocupă de e- 
ducarea cadrelor di
dactice în spiritul e- 
ticii și echității socia
liste, nu ia poziție 
față de lipsuri.

Comitetul județean 
Brașov al P.C.R. ne-a 
trimis un amplu re
ferat de cercetare, din 
care rezultă că fapte
le din scrisoare au 
fost analizate temei
nic, iar măsurile sint 
luate cu responsabili
tate. După ce sînt re
latate abuzurile comi
se, daunele aduse 
statului, in răs
puns se afirmă : 
„Lipsurile și neajun
surile existente se da- 
toresc, intre altele, sti
lului defectuos de 
muncă folosit de con
ducerea școlii in des
fășurarea procesului 
instructiv-educativ și 
mai ales modului în
gust de gindire și con
cepție, alterat de ten
dința obținerii de ve
nituri cit mai mari, 
chiar dacă parte din 
acestea s-au realizat 
nelegal și fără muncă, 
prin diferite aranja
mente și falsuri in 
acte". Referindu-se la 
activitatea organizației 
de bază a școlii, răs
punsul subliniază că 
„aceasta nu a reușit să 
promoveze un stil de 
muncă eficient și 
combativ față de 
neajunsurile manifes
tate în activitatea și 
comportarea unor 
membri de partid 
și mai ales a acelora 
care dețin funcții de 
conducere... Cu toate 
că biroul organizației 
de bază cunoștea li
nele neajunsuri din 
activitatea conducerii 
școlii, nu a analizat 
cauzele care au gene
rat aceste lipsuri și 
nu le-au pus in dis
cuția adunării genera
le a comuniștilor, in 
vederea lichidării lor" 
(subl. ns.).

în încheiere, răs
punsul redă măsurile 
stabilite de biroul Co
mitetului municipal de 
partid Brașov : „1)
Pentru abaterile sesi
zate, tov. Vasile Tău- 
tu (director — n.n.) a 
fost sancționat cu 
„vot de blam cu aver
tisment", Gh. Cotin- 
ghiu și V. Vîscă (di
rectori adjunct! — 
n.n.) au fost sancțio
nați eu „vot de blam", 
iar Petru Bixt cu 
„mustrare". 2) Biroul 
comitetului municipal 
de partid a ajuns la 
concluzia că cei din 
conducerea școlii nu 
mai pot îndeplini 
funcțiile ce le dețin, 
fapt pentru care a re
comandat organelor de 
resort să ia măsuri de 
înlocuire a lor. 3) Con
cluziile rezultate din 
cercetarea efectuată și 
din dezbaterile care au 
avut loc în cadrul bi
roului comitetului mu
nicipal de partid vor 
fi prelucrate in prima 
.adunare generală a 
organizației de bază, 
apoi cu toate cadrele 
didactice de la grupul 
școlar „Hidromecani
ca" și cu conducerile 
școlilor și secretarii 
organizațiilor de bază 
din municipiul Bra
șov. 4) S-au luat mă
suri de recuperare a 
întregului prejudiciu, 
din care pînă in pre
zent s-a depus jumă
tate din sumă. 5) Pen
tru prevenirea abate
rilor s-au stabilit și 
alte măsuri, printre 
care efectuarea unor 
controale la celelalte 
grupuri școlare și școli 
profesionale, referi
toare la modul în care 
organizațiile de bază 
și conducerile respec
tive se ocupă de în
tărirea disciplinei de 
partid și de stat, de 
respectarea cu stricte
țe a prevederilor le
gale care reglementea
ză activitatea din școli 
sub toate aspectele". 
Un răspuns concret, la 
obiect, care face de 
prisos orice comenta
riu.

...Și o perfectă 
simetrie — 

dar viceversa
.Spicuim din ceea ce 

se afirma într-o am
plă scrisoare sosită la 
redacție, cu privire la 
conducerea Liceului 
mecanic agricol din 
Roman, județul Neamț: 
persecuția celor ce în
drăznesc să critice 
conducerea liceului, 
tendința de căpătuia

Actualitatea la baschet
Campionatele naționale de baschet 

au programat prima etapă a celui 
de-al treilea tur, partidele celor trei 
participante în cupele europene, 
Steaua (masculin), Politehnica și 
I.E.F.S. (feminin), fiind insă aminate.

In grupa superioară a diviziei 
masculine, în Capitală a avut loc 
partida I.E.F.S. — Universitatea Ti
mișoara, ambele candidate la meda
lia de bronz. Formația icefiștilor, o 
adevărată revelație a actualului cam
pionat, a produs din nou o bună im
presie, prin circulația rapidă a ba
lonului, prin contraatacurile reușite, 
ptin aplicarea unei apărări extrem 
de incomode (zonă-presing), prin a- 
runcările remarcabile de la semidis- 
tanță. din acest ultim punct de ve
dere remarcindu-se doi tineri bas- 
chetbaliști — recent promovați în lo
tul național — Braboveanu (23 p.) și 
Molnar (15 p.). Victoria a revenitÎN CÎTEVA RÎNDURI

HOCHEI. — La patinoarul „23 
August" din Capitală s-a disputat 
ieri seară meciul revanșă de hochei 
pe gheață dintre selecționatele de 
juniori ale României și Bulgariei. 
Hocheiștii români au obținut victo
ria cu scorul de 4—0 (0—0, 2—0, 
2—0). Simbătă, in primul joc, echipa 
României a cîștigat cu 8—3.

• In localitatea iugoslavă Zrenianin 
s-a desfășurat ieri întîlnirea interna
țională amicală de box dintre selec
ționatele orașului București șl a re
giunii Vojvodina. Tinerii pugiliști ro
mâni au terminat învingători cu sco
rul de 9—2. Au cîștigat partidele res
pective. Robu, Buzdugeanu. Ghiță. 
Sîrbu, Hajnal, Cimpoieșu, Istrate, Di- 
dea și Dafinoiu.

ATLETISM. • In cadrul campio
natelor europene universitare de 
atletism în sală, care se desfășoară 
la Sofia, atleta cehoslovacă Helena 
Fibingerova a stabilit un nou record 
mondial (pe teren acoperit) la arun
carea greutății, cu rezultatul de 
20,36 m.

Ieri, echipa masculină a României 
(Petrescu, Melinte, Dulgheru, Tănă- 
sescu) a cîștigat proba de ștafetă 
4X1 tur de pistă cu timpul de 1’29”. 
In proba de săritură în lungime, în 
care victoria a revenit lui Klaus 
(R. D. Germană) cu 7.83 m. Valentin 
Jurcă a ocupat locul doi, cu 7,63 m.

FOTBAL. Ieri la Pitești s-a dispu
tat meciul internațional amical de fot

lă, lipsa de control și 
îndrumare a cadrelor 
didactice, organizarea 
defectuoasă a practi
cii în producție 
ș.a.m.d. „în colecti
vul de profesori — se 
arăta în scrisoare — 
s-a instaurat o atmos
feră de neîncredere 
reciprocă, de suspiciu
ne. de individualism și 
dezbinare, alimentate 
de faptul că tov. di
rector apreciază mai 
favorabil pe salariații 
care îi aduc servicii 
personale".

Redăm integral răs
punsul primit din 
partea Ministerului A- 
griculturii. Industriei 
Alimentare și Apelor, 
semnat de directorul 
adjunct al direcției 
personal. învățămînt 
și propagandă : „S-a 
constatat că unele 
din faptele semnalate 
în această scrisoare 
corespund realității, 
directorul, directorul- 
adjunct și contabilul- 
șef ai școlii făcîndu-se 
vinovați de abateri de 
la îndatoriri de servi
ciu șt de la normele 
de etică și echitate so
cialistă. în consecință, 
s-au luat măsuri ime
diate de recuperare a 
pagubelor aduse insti
tuției de către cei de 
mai sus. de punere în 
ordine a evidenței în 
contabilitatea școlii, 
iar pentru activitatea 
lor necorespunzătoare 
cei trei au fost pro
puși conducerii minis
terului pentru sanc
ționare cu retrograda
rea în funcție". Oricît 
de meșteșugit ar fi aș
ternute pe hîrtie cu
vintele, fondul proble
mei, realitatea nu pot 
fi eludate : răspunsul 
recunoaște prejudicie
rea avutului obștesc. 
In această situație, o 
simplă sancțiune dis
ciplinară este sufi
cientă ? Celelalte învi
nuiri, mai puțin evi
dente, mai puțin „con
tabilizate", pot fi a- 
tît de ușor calificate 
simple „abateri de la 
îndatoririle de servi
ciu" și „activitate ne
corespunzătoare" ? De 
fapt sînt sesizate abu
zuri, comportări total 
străine principiilor e- 
ticii și echității socia
liste.

Pentru prestigiul 
semnatarilor anche
tei ar fi bine ca lu
crurile să fie mai 
atent și mai serios 
privite. Sint tot a- 
tîtea motive care obli
gă la reanalizarea fap
telor. pentru a se 
trage concluziile cu
venite.

Neculai ROȘCA

echipei I.E.F.S., mai ușor decît arată 
rezultatul de 91—81 (46—32). La Con
stanța, fruntașa clasamentului, Dina
mo, a întrecut clar formația gazdă 
Farul cu scorul de 114—89 (50—37).

Rezultate din grupa inferioară : 
Politehnica Cluj — Rapid 69—67 ; 
C.S.U. Galați — Politehnică Bucu
rești 96—64 ; Voința Timișoara — 
I.C.H.F. 62—65.

In grupa I a campionatului fe
minin, „U“ Cluj n-a mai repetat evo
luția bună de săptămîna trecută, cînd 
a întrecut I.E.F.S. și a părăsit te
renul propriu învinsă categoric de 
Voința București cu scorul de 89—59 
(45—27).

în grupa a Il-a s-au înregistrat 
rezultatele : Olimpia — „U“ Iași 
58—49 ; Sănătatea Satu-Mare — Con
structorul 63—70 ; Voința Tg. Mu
reș — Crișul Oradea 73—82.

bal dintre echipa locală F.C. Argeș și 
formația cehoslovacă Sparta Praga. 
Piteștenii au obținut victoria cu scorul 
de 2—0 (0—0), prin golurile înscrise 
de Mustățea (min. 47) și Troi 
(min. 81). • Două meciuri amicale : 
Autobuzul — Dinamo București 3—2; 
Șoimii Sibiu — U.T.A. 1—0.

ȘAH. — Cea de-a 12-a partidă din
tre marii maeștri Tigran Petrosian 
(U.R.S.S.) și Lajos Portisch (Unga
ria), care își dispută la Palma de 
Mallorca unul din meciurile turneu
lui candidaților la titlul mondial de 
șah, s-a terminat cu victoria lui Por
tisch. întreruptă la mutarea a 40-a, 
într-o poziție aproximativ egală, 
partida s-a decis după alte 26 de 
mutări in favoarea marelui maestru 
maghiar. Scorul la victorii este acum 
egal 2—2.

BOX. • Panamezul Ernesto Mar
cel și-a păstrat titlul mondial la ca
tegoria pană, învingind la puncte în 
15 reprize pe Alexis Arguello (Nica
ragua).

PATINAJ VITEZA. Pe patinoarul 
din Innsbruck a Început ce-a de-a 
5-a ediție a campionatelor mondiale 
de patinaj viteză, rezervate sprinte
rilor. La masculin, titlul a revenit 
norvegianului Per Bjoerang cu un 
total de 160,750 puncte, iar la femi
nin americanei Leah Poulos cu 
180,415 puncte.

PROGRAMUL I
16,S0 Emisiune tn limba maghiar*. 
19,00 Publicitate.
19,03 Interpretul preferat : Angeli

ca Stolcan.
19.20 1001 de seri : „Callmero”.
19.30 Telejurnal.
20,00 Prim-plan : Ion Deicea. Erou 

al Muncii Socialiste — S.M.A. 
Circea, Județul Dolj. Emisiu
ne de Ion Sava.

20.23 Publicitate.
20.30 Povestea unui cîntec ' —- 

Cîntecul mamei. Interpretea
ză riorica Bradu.

10.43 Revista llterar-artistic* TV. 
Principiile eticii si echității 
socialiste reflectate in litera
tura și arta de azi.

21.30 Roman foileton : „Germinai”. 
Ecranizare după Emile Zola. 
Producție a studiourilor de 
televiziune engleze.

32,15 24 de ore.
PROGRAMUL TI

17.30 Telex.
17,33 Avanpremieră.
17,40 Album coral. Corul bărbă

tesc „Gheorghe Danga" al 
eesel de cultură „Nicolae 
Bălcescu", sectorul S din Ca
pitală. In program : prelucrări 
folclorice șl clntece patrio
tice.

17.30 Intllnirt cu filmul șl cu iu
bitorii lui.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Film serial pentru copii j 

„Comoara din 13 case”. Epi
sodul III.

20,25 Viața economică a Capitalei. 
Spiritul gospodăresc în acțiu
ne. Azi — sectorul 4.

20.43 Muzica românească tn con
temporaneitate. Sigismund 
Toduță.

31,13 Baladă pentru acest pămtnt: 
Muntele Cozia.

21.30 Gala maeștrilor : Basul Nt- 
colae Sasu.

22,00 „Ordine tntr-un material viu 
șl mișcător". E. Lovlnescu. 
Istoria literaturii române 
contemporane.

cinema
• Dincolo de nisipuri (spectacol 
de gală) : scala — 19,30.
• Aurul negru din Oklahoma i 
FESTIVAL — 8,4S; 11; 13,30; 16: 
18,30; 21, FAVORIT — 2,13; 11,30: 
13,45; 10; 18,15; 20,30.
• Semurg, pasărea fericirii : LU
MINA — 9; 11,16; 13,30; 16; 18.30: 
20,43.
• întoarcerea iul Magellan : 
SCALA — 11,15; 13,30, CENTRAL
— 9,15; 11,30; 13,43; 16: 18,15;
20,30, GLORIA — 8,43; 11,15; 13,30; 
15,43; 16,15; 20,30.
• Cldul : PATRIA — »; 12,45;
16,30; 20,15.
• Chemarea străbunilor : SALA 
PALATULUI — 17,15 (seria de bi
lete — 4927); 20,15, (seria de bilete
— 4928), LUCEAFĂRUL — 8.30;
11; 13.30; 16; 18,30; 21, BUCUREȘTI
— 8,30; 11; 13,30; 16: 18,30; 21.
• Capcana : VICTORIA — 9; 11,ÎS; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, POPULAR — 
15,30; 18; 20,16.
• Trecătoarele iubiri : CAPITOL
— 9,30: 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45, 
COTROCENI — 13,45: 16; 18.15;
20.30. VOLGA — 9; 11,15; 13,30;
13,43: 1»; 20,30.
• Omul cu creierul transplantat ;
MODERN — 9; 11,15; 13.30; 16:
18,16; 20,30.
• Cojocelul fermecat t DOINA —
13.30.
• Steaua fără nume : DOINA — 
16; 18,15; 20,30.
• Misterioasa prăbușire : EXCEL
SIOR — 9,15; 12; 15,30; 18; 20,30, 
AURORA — 9; 11.15; 13,30; 13,45; 
13; 20,13, FLAMURA — »; 11.15; 
13,30; 16; 18.15; 20.30.
• Insula misterioasă : GRIVITA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Din nou Împreună — 14,30,
Vechi și nou — 16,30, Virata de 
aur — 18,45. Vițeii — 20.45 : CINE
MATECA (sala Union).
• Cercul : ÎNFRĂȚIREA între 
POPOARE — 16,30; 18; 20,15.
• Dragostea Începe vineri : VI
TAN — 16.30; 18; 20.
• Aventura Iul Darwin : BU
ZEȘTI — »; 11,13; 13,30: 16; 18,15;
20.30. MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.30; 20,45.
• Vifornița : UNIREA ‘ — 16;
18; 20.
• Luna furioasă > FLOREASCA
— 15,30; 18; 20,30.
• Veronica se Întoarce : DRU
MUL sării — 13,30; 18: 20,15.
• Joe Kidd : BUCEGI — 15,30;
18; 20,15, GIULEȘTI — 15,30; 1»;
20.30.
• Marele vals i PROGRESUL — 
16; 19, MOȘILOR — 9; 12.15; 16;
19.30.
• Fapt divers in prima pagină : 
PACEA — 15,30; 17,45.
• Decolarea : PACEA — 30.
• Judo I FLACAHA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45: 18; 20,15.
• O floare și doi grădinari : 
DACIA — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Nu trișa, dragă : ARTA — 16; 
18; 20,13.
• Torino negtu : LIRA — 15,30; 
16; 20,15.
• Bună seara, doamnă Champ-
bell : FERENTARI — 15.30;
17,43; 20.
• Jandarmul se Însoară : COS
MOS — 15,30.

teatre
• Teatrul de comedie : Opinia 
publică — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Audiții muzicale 
comentate — 19. (sala din str. A- 
cademiei) : Răi și nătărăi — 15.

PRONOEXPRES
REZULTATELE TRAGERII 

EXCEPȚIONALE 
DIN 17 FEBRUARIE 1974

FAZA I
EXTRAGEREA I ; 38 45 2 29 19 40 

21 34 16.
EXTRAGEREA a II-a : 39 43 33 28 

14 17 27 37 30.
EXTRAGEREA a III-a : 3 21 2 28 

1 43 14 39 34.
FAZA a II-a
EXTRAGEREA a IV-a : 32 18 41

43 13 38 31 39.
EXTRAGEREA a V-a : 32 23 41 31

25 30 33 8.
EXTRAGEREA a Vl-a : 14 21 40

18 5 37 2 43.
FOND GENERAL DE CIȘTIGURI 

(provizoriu) : 2 543 200 lei.

PRONOSPORT
etapa din 17 februarie 1974

Bologna — Sampdoria 2-1 1
Foggia — Florentina 2—1 1
Genoa — Lanerossi 1—1 X
Lazio — Juventus 3—1 1
Milan — Roma 2—0 1
Napoli — Internazionale 2—1 1
Torino — Cagliari 1—2 2
Verona — Cesena 2—1 1
Bari — Varese 0—0 X
Reggiana — Brindisi 2—0 1
Taranto — Arezzo 1—0 1
Reggina — Brescia 2—1 1
Ternana — Parma 3—0 I

FOND DE PREMII LEI 402 320
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încheierea vizitei
tovarășului Nicolae Ceausescu

După cum s-a anunțat, Ia 31 ianuarie a.c., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general ai Partidului Comunist Român, pre- 

, ședințele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a 
primit pe ziaristul tunisian Abdallah al-Kahlaoui, căruia i-a acor
dat un interviu pentru ziarul „Al Amal“, organ al Partidului So
cialist Desturian din Tunisia.

Interviul acordat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu
ziarului tunisian „AL AMAL“

La plecare, pe aeroportul internațional din Beirut

COMUNICAT COMUN
cu privire la convorbirile dintre președintele Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceausescu, 
și președintele Republicii Liban, Suleiman Frangieh

(Urmare din pag. I)

ciat tendința spre intensificarea co
laborării între state, afirmarea tot 
mai puternică a voinței popoarelor 
de a asigura destinderea și pacea, 
de a promova metoda tratativelor ca 
mijloc de soluționare a problemelor 
internaționale litigioase.

Ei au scos în evidență creșterea 
rolului și influenței forțelor păcii, 
democrației și progresului în lumea 
contemporană și necesitatea de a se 
acționa perseverent pentru asigura
rea respectării dreptului popoarelor 
de a decide de sine stătător căile de 
dezvoltare economică și socială.

Cele două părți au subliniat cu 
satisfacție rolul și contribuția pe care 
popoarele țărilor mici și mijlocii o 
aduc la instaurarea unui climat de 
pace și securitate în lume, la dez
voltarea relațiilor de prietenie și co
laborare între națiuni.

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republicii 
Liban, Suleiman Frangieh, au subli
niat necesitatea instaurării între sta
te a unor relații bazate pe respectul 
și aplicarea riguroasă a principiilor 
dreptului internațional, enunțate în 
Carta O.N.U., principiilor egalității 
suverane, independenței, neinterven
ției, nerecurgerii la forță, regle
mentării pașnice a diferendelor. Ei 
și-au exprimat hotârîrea de a spri
jini dreptul sacru al fiecărui popor 
de a dispune de el însuși și de a-și 
alege in mod liber calea de dez
voltare.

Cei doi șefi de stat și-au mani
festat îngrijorarea față de situația 
din Orientul Apropiat. Ei au apreciat 
că ținerea sub ocupație de către 
Israel a teritoriilor arabe, cucerite 
prin forță în urma războiului din 
1967, constituie o permanentă sursă 
de conflict și încordare.

Cei doi șefi de, stat au căzut de 
acord că o pace durabilă în această 
regiune nu se poate realiza decît 
prin evacuarea de către Israel a teri
toriilor arabe ocupate, printr-o solu
ționare a problemei palestinene în 
conformitate cu aspirațiile. naționale 
și drepturile legitime ale poporului 
palestinean.

Cei doi președinți au apreciat sem
narea Acordului de dezangajare și

V 

Excelenței Sale
Domnului SULEIMAN FRANGIEH

Președintele Republicii Liban

BEIRUT

Părăsind teritoriul Libanului, am plăcerea a vă adresa, 
Excelență, sincere mulțumiri pentru calda ospitalitate 
de care ne-am bucurat în tot timpul șederii în țara dum
neavoastră, pentru sentimentele de prietenie manifestate 
față de poporul român.

îmi exprim, totodată, satisfacția pentru convorbirile 
fructuoase pe care le-am purtat, fiind convins că acestea 
vor servi la amplificarea și diversificarea raporturilor 
prietenești și de colaborare existente între cele două țări 
și popoare, la promovarea păcii și înțelegerii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Țin să mulțumesc Excelenței Voastre pentru sentimen
tele amicale pe care le exprimă la adresa poporului li
banez. Primirea cordială pe care Libanul a rezervat-o 
Excelenței Voastre nu face decit să reflecte sentimentele 
de sinceră prietenie și înaltă considerație pe care le nutrim 
față de poporul român. Această prietenie, pe care o pu
nem în serviciul justiției și al păcii, s-a întărit și mai 
mult in urma schimburilor de* vederi, pătrunse de o de
plină sinceritate și încredere, pe care le-am avut, ani
mați de speranța fermă că astfel de convorbiri vor aduce 
o contribuție tot mai mare Ia cauza păcii și dreptății.

Țin să vă reiterez pe această cale expresia prieteniei 
mele sincere și cordiale.

SULEIMAN FRANGIEH
Președintele Republicii Liban

separare a forțelor militare ale Egip
tului și Israelului ca un pas impor
tant spre o soluție de pace și sta
bilitate în regiune.

Cele două părți și-au exprimat 
speranța că conferința de Ia Geneva 
va da rezultatele așteptate pentru o 
rezolvare justă și durabilă a conflic
tului din Orientul Apropiat.

Cei doi șefi de stat au subliniat 
necesitatea aplicării declarației și re
zoluțiilor O.N.U. cu privire la lichi
darea Colonialismului și acordarea 
independenței țărilor și popoarelor 
coloniale, condamnind politica de 
apartheid și toate formele de discri
minare rasială. Ei au exprimat ho- 
tărîrea lor de a sprijini mișcările de 
eliberare națională din teritoriile 
aflate sub dominație colonială.

Cei doi președinți apreciază că 
reducerea și lichidarea decalajului 
între țările în curs de dezvoltare și 
țările economic dezvoltate reprezintă 
o problemă de importanță majoră ; 
soluționarea sa corespunzătoare este 
de interes fundamental pentru întă
rirea păcii și progresul omenirii în
tregi. Ei au exprimat convingerea că 
pentru combaterea fenomenului sub
dezvoltării economice este necesar ca 
fiecare țară să pună în valoare bo
gățiile naturale și resursele umane, 
conform principiilor unei juste coo
perări internaționale, ca fiecare stat 
să poată dispune, în mod liber, de 
dreptul de a participa, în condiții de 
deplină egalitate, la examinarea și 
soluționarea problemelot* economice 
și monetare internaționale.

In acest context, cei doi președinți 
sprijină inițiativa Algeriei în vede
rea convocării unei sesiuni extraor
dinare a Adunării Generale a Națiu
nilor Unite pentru examinarea pro
blemelor materiilor prime.

Ei au subliniat, de asemenea, nece
sitatea creșterii rolului O.N.U. în 
viața internațională și, în special, 
pentru aplicarea programelor dezvol
tării, cooperării și asistenței tehnice 
în țările în curs de dezvoltare.

Procedînd la un schimb de vederi 
asupra situației din Europa, cei doi 
șefi de stat au apreciat în mod pozi
tiv lucrările Conferinței general-eu- 
ropene pentru securitate în Europa, 
conferință chemată să asigure rela
țiile dintre statele continentului pe 
noile baze ale păcii, securității și 

cooperării, astfel ca fiecare stat să-și 
poată dedica eforturile dezvoltării e- 
conomice și sociale independente.

Ei au fost de acord că înfăptuirea 
securității și intărirea cooperării in 
Europa vor influența pozitiv cauza' 
destinderii și colaborării în lumea în
treagă.

Ei au salutat restabilirea păcii în 
Vietnam și acordurile cu privire Ia 
Laos, exprimînd speranța că aceste 
acorduri vor crea condiții astfel ca 
popoarele din Indochina să-și poată 
consacra forțele dezvoltării lor eco
nomice și sociale.

Cei doi șefi de stat au discutat, de 
asemenea, probleme ale cursei înar
mărilor, ale dezarmării generale și 
ale dezarmării nucleare, de care de
pinde mersul înainte al civilizației 
umane.

Ei au exprimat, de asemenea, con
vingerea că schimbul de vizite in
tre cei doi șefi de stat și convor
birile purtate cu această ocazie re
prezintă o contribuție importantă la 
dezvoltarea relațiilor de prietenie și 
cooperare între cele două țări și po
poare.

Cei doi șefi de stat au manifestat 
deplina lor satisfacție pentru priete
nia care unește popoarele român și 
libanez, pentru deplina înțelegere în 
care s-au desfășurat convorbirile o- 
ficiale.

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România și pre
ședintele Republicii Liban au expri
mat dorința lor de a lărgi și dezvolta 
și în viitor contactele reciproce la 
diferite niveluri, precum și coopera
rea și colaborarea între cele două 
națiuni. în toate domeniile de inte
res reciproc.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
adresat cele mai sincere mulțumiri 
președintelui Suleiman Frangieh, gu
vernului și poporului libanez pentru 
prietenia și ospitalitatea ce i-au fost 
rezervate in timpul vizitei în Liban.

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România., Nicolae 
Ceaușescu, a adresat președintelui 
Republicii Liban. Suleiman Frangieh, 
invitația de a face o vizită oficială 
în România, însoțit de soția sa. In
vitația a fost acceptată cu plăcere, 
data urmînd a fi stabilită ulterior pe 
cale diplomatică.

ÎNTREBARE: Domnule pre
ședinte, cum apreciați sta
diul relațiilor economice și cul
turale dintre Tunisia și Româ
nia 7 Există o orientare prac
tică spre dezvoltarea acestor 
relații in viitor ?RĂSPUNS : Se poate spune că relațiile economice și culturale dintre România și Tunisia se găsesc pe un drum bun. Există o serie de acorduri privind schimburile economice, cît și în ce privește cooperarea în producție ; au avut și au loc schimburi culturale, științifice, în domeniul învățămîntu- lui. Aș putea spune însă că schimburile și colaborarea economică nu se dezvoltă la nivelul posibilităților și al acordurilor și înțelegerilor existente între țările noastre.Ținînd seama atît de dezvoltarea României, cît și de preocupările pentru dezvoltare ale Tunisiei, a- preciez că există o perspectivă bună și sper că, în următorii cîți- va ani, schimburile economice, cooperarea în producție să se dezvolte într-un ritm mult mai intens decît pînă acum ; la fel, dorim să extindem colaborarea culturală, științifică și în toate domeniile de activitate.ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, ce ne puteți spune 
despre colaborarea și prie
tenia dintre România și sta
tele arabe 7 Cum vedeți evo
luția acestei colaborări in 
viitor 7RĂSPUNS : Relațiile României cu statele arabe sînt, în general, bune. Schimburile economice și colaborarea în producție cu multe dintre aceste state s-au dezvoltat intens în ultimii ani, ajungînd la aproape 300 milioane dolari. Avem cu aceste țări o serie de înțelegeri, acorduri de colaborare și de cooperare în producție, ceea ce creează condiții pentru o dezvoltare și mai intensă a schimburilor în următorii ani. Apreciez că există deci toate condițiile pentru o extindere a cooperării economice și tehnico- ștîhițîfîce, precum1 și pentru extin* derea colaborării/pe- calea dezvâl-; tării economico-sociale iridepeh-* dente, în afirmarea în lume a unei politici noi, bazate pe egalitatea în drepturi, respectul independenței, suveranității, neamestecul în treburile interne și avantajul reciproc.ÎNTREBARE : România se 
numără printre țările care 
au chemat fără încetare la 
respectarea dreptului poporu
lui palestinean la autodeter
minare. Avînd în vedere pres
tigiul deosebit de care se bucu
ră România în cadrul comu
nității internaționale și rela
țiile româno—israeliene, ce ați 
întreprins în scopul traducerii 
in viață a dreptului poporului 
palestinean la autodetermi
nare 7.RĂSPUNS: într-adevăr. România a considerat și consideră că realizarea unei păci drepte, durabile în Orientul Mijlociu trebuie să ducă și la soluționarea problemei poporului palestinean. Aceasta trebuie să permită poporului palestinean de a-și Organiza viața corespunzător năzuințelor sale. în acest spirit, în relațiile sale cu alte state, România a militat pentru o înțelegere corespunzătoare a necesității soluționării problemei palestinene, ca o condiție a rezolvării conflictului din Orientul Mijlociu. Desigur, rolul hotărîtor în a- ceastă privință îl au însă statele di*n această zonă și, în primul rînd, îl are însuși poporul palestinean Poporul palestinean trebuie , să hotărască — de sine stătător — forma de organizare cea mai corespunzătoare asigurării dezvoltării economico-sociale independente și participării dfn plin la întreaga viață internațională.Noi vom sprijini în mod activ aspirațiile poporului palestinean spre o viață corespunzătoare năzuințelor sale naționale, Spre înde- .
LUCRĂRILE AGRICOLE DE PRIMĂVARĂ
• Duminică, mii de țărani coope

ratori, mecanizatori și lucrători din 
I.A.S. au fost prezenți pe ogoarele 
județelor Buzău, Prahova și Dîm
bovița. lucrind intens la pregătirea 
terenului, la însămînțarea prime
lor culturi din urgența întîi și la 
realizarea programelor locale de 
hidroameliorații. Au fost executate 
arături pe suprafețele rămase din 
toamnă, însumînd circa 800 ha și 
s-au însămînțat cu orz, mazăre și 
alte culturi 250 ha.

• Tn unitățile agricole sucevene 
se fac intense pregătiri pentru înce
perea campaniei de primăvară. Pînă 
la această dată s-a încheiat fertili
zarea solului pe întreaga suprafață 
planificată, transportîndu-se în 
cîmp peste 473 000 tone îngrășămin
te naturale, adică cu 27.4 Ia sută 
mai mult decît se prevăzuse inițial. 

pendență, spre bunăstare și fericire. ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, ce părere aveți des
pre tratativele de pace care au 
loc intre părțile interesate din 
Orientul Mijlociu 7 Considerați 
rezultatele pozitive la care 
s-a ajuns tn ultima vreme ca 
un pas încurajator pe calea 
instaurării unei păci definitive 
în zona Orientului Mijlociu, 
fără ignorarea dreptului po
porului palestinean 7RĂSPUNS : România s-a pronunțat întotdeauna pentru o soluție politică, pașnică a problemelor din Orientul Mijlociu. Am privit cu îngrijorare luptele care au avut loc cu cîteva luni în urmă, ținînd seama de pericolul pe care îl reprezintă pentru agravarea situației internaționale. Considerăm că este necesar de a se acționa cu multă perseverență pentru realizarea dezangajării militare între toate statele implicate în conflict; în a- cest sens, apreciem pozitiv începutul dezangajării între Egipt și Israel și sperăm că în cel mai scurt timp se va ajunge la înțelegeri corespunzătoare și între celelalte state interesate. /Toate acestea constituie factori pozitivi și creează condițiile pentru a se asigura desfășurarea cu succes a negocierilor în cadrul conferinței de pace de la Geneva. După părerea noastră, este necesar ca la această conferință, care să se desfășoare sub egida Națiunilor Unite, să participe, în afara țărilor direct interesate, și un anumit număr de țări, în primul rînd dintre țările arabe, unele țări din Europa și din Africa, pornind de la interesul și preocuparea pe care acestea le au pentru realizarea unei păci trainice, drepte, în Orientul Mijlociu. După părerea noastră, realizarea păcii în Orientul Mijlociu presupune retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate, realizarea condițiilor corespunzătoare pentru garantarea integrității teritoriale, independenței și su- ■ veranifății tuturor statelor din l-zOfrăț-pfecum și soluționarea problemei poporului palestinean, în sensul celor ce am menționat mai înainte.ÎNTREBARE : Care este 
rolul României în cadrul e- 
forturilor ce se depun pentru 
instaurarea unui sistem de re
lații noi între țările continen
tului european 7 Cum apre
ciați perspectivele conferinței 
pentru securitate în Europa 1RĂSPUNS : România s-a pronunțat în mod constant, împreună cu țările socialiste și alte state europene, pentru înfăptuirea securității pe continent. Am acționat pentru desfășurarea cu succes a lucrărilor pregătitoare, a celor de început ale conferinței și luăm parte activă la lucrările comisiilor pentru elaborarea principiilor și documentelor care urmează să fie adoptate de Conferința general-eu- ropeană. Apreciem că rezultatele obținute pînă acum deschid perspectiva încheierii cu succes a conferinței, ceea ce va crea condiții pentr.u așezarea pe baze noi a relațiilor de colaborare dintre statele continentului europeah, de a întări încrederea, de a da mai multă securitate și posibilități de extindere a colaborării economice, tehnico-științifice, culturale, prin înlăturarea unei serii de îngrădiri existente.Succesul Conferinței general-eu- ropene va marca un moment important, aș putea spune fstoric, nu numai pentru Europa, ci pentru viața internațională.ÎNTREBARE : Cum credeți, 
domnule președinte, că pot fi 
apărate interesele statelor 
mici și mijlocii într-o comuni
tate internațională care, din 
nefericire, nu are în momentul 
de față deplina capacitate de 
a impune o pace bazată pe 
justiție, de a pune capăt răz
boaielor agresive, de a apăra

Din întreaga cantitate, o mare 
parte a fost destinată suprafețelor 
de pe care agricultorii suceveni 
și-au propus să realizeze o medie 
de 30 000 kg cartofi la hectar.

In același timp s-au efectuat im
portante lucrări de desecare și de 
amenajare a sistemelor de irigații. 
Intre altele, au fost terasâte mai 
multe canale cu un volum de 
26 000 mc terasamente. De aseme
nea, se apropie de sfirșit acțiunea 
de reparare a tractoarelor și mași
nilor agricole.

• Mai mult de zece mii de țărani 
cooperatori din așezările mehedin- 
țene au fost prezenți simbătă și 
duminică în cîmp, unde au executat 
diferite lucrări de hidroameliorații, 
curățirea unor suprafețe agricole 
de mărăcinișuri, arbori și arbuști 
răzleți, au pregătit terenul pentru 
plantări de legume etc., cel mai 

independența și dreptul fiecă
rui stat de a urma calea cea 
mai corespunzătoare dezvol
tării sale de sine stătătoare 7RĂSPUNS : După cum se știe, în lume s-au produs schimbări u- riașe. Toate acestea creează condiții pentru afirmarea cu tot mai multă putere a unor relații noi între state. Aceste schimbări dau posibilitatea unei participări mai active a tuturor statelor la soluționarea marilor probleme internaționale.' De aceea, România se pronunță în mod ferm pentru o participare activă a statelor mici și mijlocii la soluționarea tuturor problemelor internaționale. Numai în acest mod aceste state vor putea să joace un rol ma? activ în realizarea unei lumi mai bune și mai drepte, în afirmarea în viață a principiilor egalității și respectului independenței, a dreptului fiecărui1 popor de a fi pe deplin stăpîn pe destinele sale. Fără îndoială că trebuie depuse eforturi serioase pentru lichidarea politicii imperialiste de forță și dictat, a colonialismului1, neocolonialismului, a oricărei agresiuni sau pretenții de dominare asupra altor popoare. Succesul acestei politici depinde de felul în care toate statele, forțele antiimperialiste de pretutindeni — și în acest cadru statele mici și mijlocii au rolul lor important — vor acționa. Avem convingerea că popoarele înțeleg tot mai mult că depinde de ele însele a- sigurarea unui viitor mai bun, respectarea dreptului lor la dezvoltare economico-socială independentă și, de aceea, sîntem optimiști și privim cu încredere viitorul. ÎNTREBARE: în ultimul 
timp, președintele Bourguiba a 
efectuat un turneu în cîteva 
țări africane și, cu acest pri
lej, a propus înlocuirea rela
țiilor de dominație cu un sis
tem de acorduri de cooperare în 
vederea dezvoltării. Cum apre
ciați această inițiativă și sem
nificația ei politică 7RĂSPUNS : Desigur, așezarea relațiilor dintre țările africane și celelalte state pe bază de deplină egalitate constituie o necesitate o- biectivă pentru lichidarea subdezvoltării, pentru progresul lor rapid economico-social, pentru ridicarea bunăstării generale a popoarelor respective. De altfel, același lucru este valabil pentru toate popoarele lumii. In acest sens, fără nici o îndoială, inițiativa președintelui Bourguiba de a sugera găsirea căilor corespunzătoare, de a așeza relațiile pe baza unor acorduri de colaborare în deplină egalitate are o importanță mare și sper că a- ceasta va contribui la intensificarea luptei împotriva diferitelor forme de dominație, pentru afirmarea dreptului fiecărui popor la dezvoltarea independentă.ÎNTREBARE : tn ultimul 
timp s-a discutat mult despre 
criza energiei în lume. Cum 
explicați, domnule președinte, 
această criză 7 A avut ea o 
influență asupra consumului 
și prețului petrolului în 
România 7RĂSPUNS : Criza energiei preocupă astăzi întreaga omenire, a produs greutăți în multe state și, fără îndoială, ea s-a reflectat într-o anumită măsură și în România. Consider că aceasta impune măsuri corespunzătoare pe plan național în vederea folosirii mai raționale a diferitelor surse de e- nergie. În același timp, apare însă necesitatea unei înțelegeri mai bune îndeosebi între țările deținătoare de petrol și țările lipsite de petrol, pentru a se ajunge la o reglementare care să țină seama de un raport mai echitabil între prețul petrolului și cel al produselor petroliere, dar să asigure, totodată, accesul, și utilizarea acestora în folosul dezvoltării generale a omenirii. Aceasta corespunde intereselor tuturor țărilor, inclusiv ale țărilor deținătoare de petrol, intereselor dezvoltării și progresului general al omenirii. •ÎNTREBARE: Care sînt re
zultatele vizitei dumneavoastră 
în țările America Latine și în 
țările africane 7

mare număr de participanți înre- 
gistrîndu-se în localitățile Prunișor. 
Strehaia, Vînju-Mare, Salcia și al
tele. La Prunișor, de pildă, unde 
cu o săptămină în urmă a fost 
inaugurat un important șantier de 
combatere a eroziunii solului, peste 
250 de localnici, tineri și virstnici, 
au luat parte la defrișări, execu
tarea de drumuri. Este, de altfel, 
semnificativ că acțiunile pe care 
lucrătorii ogoarelor mehedințene le 
desfășoară sub lozincile „1974 — 
anul producțiilor record** și „Nici 
o palmă de teren necultivat** ur
mează să se concretizeze in acest 
an în amenajarea pentru irigații 
cu forțe proprii a 462 hectare, reali
zarea a 70 km șanțuri de scurgere 
a apei de pe culturi, combaterea 
eroziunii pe 467 hectare etc.

(Agerpres)

RĂSPUNS: Vizita în țările A- mericii Latine a dus la o dezvoltare puternică a relațiilor dintre România și țările vizitate, țări cu care România întreține, de altfel, relații pe multiple planuri. Ea se înscrie în politica generală a României de dezvoltare largă a colaborării cu țările care se pronunță pentru o politică de dezvoltare economico-socială independentă, pentru dreptul fiecărui popor de a fi pe deplin stăpîn pe bogățiile naționale, pe destinele șale.Vfeita pe care am făcut-o, cu doi ani în urmă, într-un număr de opt țări ale Africii, dezvoltarea continuă a relațiilor cu aproape toate țările Africii — mai puțin țările unde există regimuri rasiste — sînt, de asemenea, expresia aceleiași politici de dezvoltare a unei colaborări largi, de întrajutorare reciprocă pe calea dezvoltării economico-sociale independente și se înscriu în contextul mai larg al solidarității în lupta împotriva politicii colonialiste, neocolonialiste, pentru o politică de egalitate între toate națiunile, pentru pace și colaborare internațională.ÎNTREBARE: în ce stadiu 
se află ideea creării unei co
munități balcanice ca garan
ție a păcii, securității și coo- 
perării în această zonă geo
grafică 7RĂSPUNS : România s-a pronunțat și se pronunță în mod constant pentru dezvoltarea unor relații de largă colaborare între țările din Balcani, considerînd a- ceasta ca o parte a preocupărilor sale pentru securitatea în Europa și in întreaga lume. Pot spune că în această direcție s-au obținut u- nele rezultate atît în ce privește dezvoltarea și îmbunătățirea relațiilor Românitei cu toate țările balcanice, cît și în ce privește îmbunătățirea, în general, a relațiilor dintre țările balcanice. De aceea, apreciem că există perspective ca în viitor să obținem noi progrese în transformarea acestei regiuni într-o zonă a colaborării pașnice, într-o zonă a păcii.ÎNTREBARE: tn discursu
rile dumneavoastră ați vorbit 
deseori despre tineret ca un 
factor dinamizator, esențial 
pentru mersul înainte. Care 
este condiția social-pdttttcă a 
tineretului din România 7RĂSPUNS : Intr-adevăr, am considerat întotdeauna și consider și acum că tineretul joacă un rol important în dezvoltarea omenirii, fiind un factor activ prin însuși faptul că este chemat de a asigura dezvoltarea pe baze noi, superioare,'a societății omenești, că el este direct interesat ca relațiile dintre state, relațiile din societate, în general, să fie așezate pe principii mai drepte, pe principii de dreptate socială, de echitate, să se excludă războaiele, asuprirea sub orice formă. Așa se și explică preocuparea și participarea tot mai activă a tineretului în viața internațională.In ce privește România, trebuie să spun că tineretul este un parti- cipant activ la tot ceea ce am înfăptuit și înfăptuim împreună cu întregul nostru popor. Tineretului îi sînt asigurate condiții economice, politice tot mai bune pentru învățătură, muncă și viață, pentru afirmarea capacităților sale creatoare în toate domeniile de activitate. Tocmai datorită acestor condiții create de orînduirea socialistă, tineretul se numără printre forțele cele mai dinamice din România în înfăptuirea politicii partidului, atît pe plan intern, cît1 și pe plan internațional.ÎNTREBARE: Dorește dom
nul președinte să adreseze 
cîteva cuvinte cititorilor zia
rului „Al Amal“ 7RĂSPUNS: Aș dori să adresez cititorilor ziarului dumneavoastră, întregului popor tunisian urarea de lărgire continuă a colaborării și a- dîncirii prieteniei dintre popoarele român și tunisian, urarea de a obține succese tot mai mari în dezvoltarea sa economico-socială, în întărirea independenței și suveranității naționale. Aș dori să-l transmit, de asemenea, urarea mea de bunăstare și fericire.
Prin munca 
cetățenilor

ALEXANDRIA (Coresponden
tul „Scînteii**. Al. Brad). — Pes
te 20 000 de locuitori ai orașe
lor Alexandria, Roșiorii de 
Vede, Videle. Zimnicea și din 
municipiul Turnu-Măgurele au 
participat duminică la acțiunile 
de înfrumusețare a localităților 
lor. între altele, au fost plantați 
pomi fructiferi și plopi pe 10 
hectare, s-au amenajat spații 
verzi pe 94 000 mp și au 
fost săpate șanțuri pe 26 500 ml. 
De asemenea, mulți dintre 
participanții la această acțiune, 
înscrisă în rîndul faptelor de 
muncă, închinate , celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
patriei și Congresului al XI-lea 
al partidului, care se desfășoară 
în județ, au contribuit la execu
tarea unor lucrări de îmbunătă
țiri funciare.



viața internațională
Presa din Damasc salută cu căldură irak Investiții sporite in domenii

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

vizita tovarășului Nicolae Ceausescu
„Un eveniment
istoric în relațiile
româno siriene"

Ziarele, posturile de radio și tele
viziune siriene acordă, în numerele 
și programele lor din 17 februarie, 
un larg spațiu vizitei oficiale de 
prietenie pe care o face în Repu
blica Arabă Siriană președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, secretarul ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Principalele publicații siriene, 
„AL BAAS" și „AL SAOURA", 
apărute duminică dimineața, con- , 
sacră pagini întregi importantului 
eveniment istoric din cadrul rela
țiilor prietenești româno-siriene, 
salutînd cu cea mai mare căldură 
prezența ilustrului oaspete român 
pe pămintul Siriei prietene.

Cotidianul „AL BAAS", sub un 
titlu pe întreaga pagină întii — 
prin care anunță sosirea la Damasc 
a președintelui Nicolae Ceaușescu 
— omagiază personalitatea șefului 
statului român, evocînd momentele 
importante din viața sa de revolu
ționar militant, bogata sa activitate 
politică pusă în slujba intereselor 
poporului român, ale păcii, priete- ' 
niei și colaborării între popoare. 
Pagina este 
fotografie a 
Ceaușescu.

întreaga pagină a doua a ziarului 
constituie un vibrant mesaj de sti
mă reciprocă și caldă prietenie. 
Fotografiile alăturate ale președin
ților Nicolae Ceaușescu și Hafez 
Al-Assad sînt încadrate de următo
rul text : „Cercurile comerciale si
riene, Împreună cu întreprinderile 
comerciale române, care activează 
în Siria, salută vizita președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
și-și exprimă convingerea că întil- 
nirile dintre cei doi șefi de stat vor 
fi fructuoase. în interesul celor 
două țări prietene, al cooperării 
economice constructive, spre binele 
poporului arab sirian și al poporu
lui român".

Ziarul publică, de asemenea, un 
amplu articol pe târna dezvoltării

ilustrată de o mare 
tovarășului Nicolae

pe multiple planuri a relațiilor de 
cooperare dintre cele două țări. 
Evidențiind însemnătatea deosebită 
a vizitei șefului statului român în 
Republica Arabă Siriană, articolul 
subliniază mulțiplele posibilități de 
dezvoltare permanentă a relațiilor 
de cooperare româno-siriene în cele 
mai diferite domenii. în articol 
sint prezentate numeroase exemple 
ale colaborării economice dintre 
România și Siria, relevîndu-se, 
printre altele, și faptul că țara 
noastră a acordat Siriei un credit 
de 100 milioane de dolari pentru 
cumpărarea de instalații complete, 
mașini și aparatură tehnică din 
România. ,

Ziarul „AL BAAS" relatează, de 
asemenea, că, în cadrul cooperării 
economice, România va participa la 
construirea în Siria a unor obiec
tive industriale importante. „Rela
țiile dintre cele două țări — subli
niază ziarul — vor cunoaște, în 
viitor, o tot mai largă dezvoltare, 
în interesul și avantajul reciproc al 
celor două țări".

Ziarul „AL SAOURA" publică, 
însoțită de fotografii ale celor doi 
șefi 'de stat, o relatare privind im
portanța vizitei în Siria a președin
telui. Nicolae Ceaușescu. Ziarul a- 
preciază această vizită drept „un 
eveniment de o deosebită însemnă
tate în istoria relațiilor între cele 
două țări și popoare, o contribuție 
activă la extinderea și adîncirea 
acestor relații, in interesul reciproc 
al ambelor popoare".

„AL SAOURA" publică, de ase
menea, biografia tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, subliniind activitatea sa 
rodnică și prestigioasă pe plan 
tern și internațional. ■ ,

Postul
consacrat, 
duminică,
sale, spații largi vizitei 
Nicolae Ceaușescu.

Televiziunea siriană a prezentat, 
la rindul ei, numeroase imagini fil
mate de la Sosirea la Damasc și 
de la celelalte momente din prima 
zi a vizitei.

de 
in 
In

radio 
cursul 
toate

V 1

sa-și reia
i teroriste

NICOSIA 17 (Agerpres). — Presa 
din Nicosia semnalează intenția gru
părilor organizației ilegale „EOKA-21' 
de a relua pe scară largă activități
le teroriste. Apelul adresat de pre
ședintele Makarios membrilor aces
tei organizații de a ieși din ilegali
tate și a preda armele nu a găsit 
ecou. Presa a informat, de asemenea, 
că un comando al acestei organizații 
a atacat, zilele trecute, un post al 
gărzii naționale cipriote din localita
tea Ammohostos, de lingă Famagus
ta, de unde a fost sustrasă o impor
tantă cantitate de arme.

Analizînd aceste elemente și faptul 
că organizația „EOKA-2" a acceptat 
doar un „armistițiu" de o lună de 
zile, guvernul cipriot a apreciat că 
„situația internă se menține fluidă", 
afirmîndu-și hotărîrea de a lua toate 
măsurile pentru menținerea ordinii.

in-

a 
de

Damasc 
zilei 

emisiunile 
tovarășului

prioritare ale economiei
BAGDAD 17 (Agerpres). — Programul central de investiții al Ira

kului pe anul fiscal 1973—1974, început în aprilie trecut, este caracteri
zat printr-o creștere sensibilă a fondurilor, comparativ cu anii prece- 
denți, scrie publicația „THE BAGDAD OBSERVER".

Investițiile pe perioada respecti
vă au fost repartizate astfel : 21 la 
sută în agricultură, 18 la sută în 
industrie, 13 la sută pentru trans
porturi și comunicații și 15 la sută 
pentru construcții și servicii. Su
mele alocate Companiei naționale 
irakiene de petrol, Companiei na
ționale de minergle, precum și 
pentru dezvoltarea regiunii nordice 
a țării totalizează 37 la sută din 
bugetul de investiții.

în domeniul agriculturii, progra
mul de investiții prevede încheie
rea lucrărilor de drenaj, forarea a 
250 noi puțuri arteziene.

în industrie, obiectivele majore 
urmărite prin efectuarea noilor in
vestiții sînt creșterea venitului net 
furnizat de această ramură a eco
nomiei 
sale la 
de noi 
alocate 
zintă o 
Iru înfăptuirea actualului plan de 
dezvoltare națională. întrucît 40 
la sută, din investițiile din indus- 
trig sînt destinate noilor proiecte 
care urmează să fie realizate în a- 
cest an fiscal.

prin sporirea contribuției 
venitul național și crearea 
locuri de muncă. Fondurile 
sectorului industrial pre- 
importanță deosebită pen-

în ceea ce privește transporturile 
și comunicațiile, investițiile Sînt 
destinate construirii unei noi rețele 
de drumuri, totalizind 940 km, îm
bunătățirii comunicațiilor rutiere 
principale și secundare, construir’i 
de noi autostrăzi, în lungime de 
250 km, a unor poduri etc. Se pre
văd, de asemenea, extinderea re
țelei de comunicații telefonice și 
telegrafice.

Pe plan social, investițiile vor 
urmări asigurarea aprovizionării cu 
apă potabilă a populației, construi
rea de noi locuințe, școli și spitale.

Politica economică a guvernului 
de la Bagdad se bazează pe prin
cipii ca valorificarea veniturilor 
petroliere în vederea creării unei 
economii puternice și diversificate, 
elaborarea unei strategii de dezvol
tare pe termen lung, a unei politici 
economice și fiscale care să fie în 
armonie cu obiectivele 
tare viitoare a țării, 
sectorului de stat în 
dezvoltarea sectoarelor 
reducerea diferențelor 
giunile rurale și urbane — mențio
nează publicația „The Bagdad 
Observer".

de dezvol- 
extinderea 
economie, 

productive, 
dintre re-

A GAMBIEI DE PRETUTINDENI
Excelenței Sale SIR O A WDA JA WARA

Președintele Republicii GambiaCea de-a IX-a aniversare a proclamării independenței Republicii Gambia îmi oferă plăcutul prilej să adresez Excelenței Voastre, in numele Consiliului de Stat, al guvernului și poporului român, precum și al meu personal, calde felicitări, urări de sănătate și fericire, de pace și bunăstare poporului gambian prieten.îmi exprim speranța că relațiile de prietenie existente între cele două țări ale noastre se vor dezvolta în viitor, spre binele popoarelor român și gambian, al păcii și înțelegerii internaționale.
*

Cu prilejul celei de-a IX-a aniver
sări a Zilei naționale a Republicii 
Gambia, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste ~România,

NICOLAE CEAUȘESCUPreședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

*
George Macovescu, a transmis o te
legramă de felicitare omologului 
său gambian, Andrew David Kamara.

LIMA 17 (Agerpres). — Conceptul 
de securitate, care capătă noi valen
țe in contextul actualității latino-a- 
mericane, și noua conștiință a po
poarelor din această regiune consti
tuie aspectele fundamentale ce tre
buie să fie luate în seamă de statele 
Americii Latine in dialogul lor cu se
cretarul de Stat al S.U.A. — a de
clarat. referindu-se la apropiata Con
ferință de la Ciudad de Mexico a 
miniștrilor de externe de la sud și 
nord de Rio Grande, premierul pe
ruan, generalul Edgardo Mercado 
Jarrin. intr-un interviu acordat re
vistei ,.Oiga“. In prezent — a remar
cat primul ministru peruan — rela
țiile Americii Latine cu S.U.A. nu 
mai pot fi «menținute în cadrul tra
diționalului 
primul rînd 
in lume se 
dorința de
și că realitățile din regiune sînt al-

Reuniunea de la Ciudad de Mexico 
a miniștrilor de externe din regiune 
trebuie să deschidă noi căi dialogului 
interamerican, în conformitate cu 
schimbările survenite în viața so- 
cial-politică a continentului și a lu
mii. in genere" — a subliniat premie
rul peruan.

— a subliniat premie-

Cu 10 400 kmp și 
400 000 de locuitori, 
Gambia, situată pe li- 
to' aiul occidental 
Africii, este 
mic stat i----,r... .
de pe continent. înve- 
cinîndu-se din trei 
părți cu teritoriul Se
negalului, Gambia se 
întinde pe ambele ma
luri ale fluviului cu 
același nume. Cîndva, 
europenii acostau pe 
aceste ținuturi în cău
tarea legendarei țări a 
aurului. în Gambia nu 
s-au descoperit metale 
prețioase, dar această 
tară își are aurul ei: 
arahidele, care alcătu
iesc 90 la sută din ex
porturi, fiind principa
la sursă de venituri. 
Circa 50 de cooperative

al 
cel mai 

independent

pentru cultivarea ara- 
hidelor — ai căror 
membri sint sprijiniți 
de stat cu semințe și 
credite — sînt grupa
te in Uniunea coope
ratistă in Gambia.

Conștient de servi
tutile monoculturii, 
care face economia 
țării vulnerabilă față 
de fluctuațiile pieței 
mondiale, tinărul stat 
depune eforturi însem
nate pentru diversifi
carea economiei națio
nale, extinderea pes
cuitului, exploatarea 
potențialului forestier. 
Clima oceanică blinda, 
plajele cu nisip 
car" se întind pe 
mulți kilometri, 
dat naștere unei

fin, 
mai 

au 
acti-

economice de 
viitor : turismul.

plan extern,
vități 
mare

Pe
Gambia promovează o 
politică de colaborare 
cu toate statele, se 
pronunță pentru con
solidarea unității țări
lor africane, 
mișcările de 
națională de 
nent.

In dorința 
bune cunoașteri și a- 
propieri reciproce, gu
vernele României și 
Gambiei au hotărît, cu 
trei ani în urmă, să 
stabilească relații di
plomatice, colaborarea 
dintre ce’e două țări 
dezvoltindu-se în inte
resul ambelor popoare, 
în interesul cauzei pă
cii și înțelegerii inter
naționale.

susține 
eliberare 
pe conți -

unei mai

agențiile de presă transmit:
concept al securității, în 
ținînd cont de faptul că 
afirmă tot mai puternic 
destindere internațională

EOKA-2" intenționează
cipru Organizația ilegală

In cadrul lucrârilor de reconstrucție din R. D. Vietnam sint depuse eforturi 
susținute pentru refacerea căilor ferate
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sub o perdea de nori întunecați" Al R. D. VIETNAM

Turneul lui K. Waldheim.
Sosit la Dakar — a doua etapă a tur
neului pe care il întreprinde prin 13 
țări din Africa de vest — secretarul 
general al Organizației Națiunilor 
Unite, Kurt Waldheim, a declarat că 
organizarea „unei sesiuni, extraordi
nare a Adunării Generale a O.N.U. 
în privința energiei, materiilor prime 
și dezvoltării „reprezintă un prim 
pas pe calea abordării acestei pro
bleme la o scară globală, evitîndu-se 
confruntările directe".

0 delegație a Frontului 
Național Progresist din Irak, 
formată din Năeem Haddad, mem
bru al conducerii regionale a Parti
dului Baas, și Mehdi Al^-Chafuz, 
membru al C.C. al P.C. din Irak, a 
fost primită de Konstantin Telalov, 
secretar ' * - • ■

Sub auspiciile Asociației 
internaționale de literatură 
comparată 8 apârut la Paris- 
sub coordonarea profesorului Wets- 
stein de la Universitatea din Bloo
mington (S.U.A.), primul volum din 
Istoria literaturilor de limbi euro
pene. Tipărit in colaborare de edi
tura pariziană Marcel Didier și edi
tura Akademiai Kiado din Buda
pesta. tomul este dedicat studierii 

-expresionismului, privit ca fenomen 
literar internațional. Secțiunea con
sacrată analizării expresionismului 
românesc este redactată de Al. Dima 
și Dan Grigorescu. Cartea a fost pri
mită cu un viu interes.

ani a fost creată o comisie comună 
in vederea acordării independenței 
Surinamului și Antilelor Olandeze, 
dar că lucrările acestei comisii, care 
ar fi trebuit să fie deja încheiate, 
intîrzie în mod nejustificat.

al C.C. al P.C. Bulgar.

In comunicatul comun
publicatpublicat la încheierea vizitei in Ku
weit a președintelui Mobutu se arată 
că „Kuweitul și Republica Zair sint 
ferm convinse că instaurarea unei 
păci juste și durabile in Orientul A- 
propiat nu poate avea loc deCit după 
eliberarea teritoriilor arabe ocupate 
și restabilirea drepturilor legitime 
ale poporului palestinean". Cele două 
țări își reafirmă sprijinul total față 
de țările africane care luntă împo
triva rasismului și colonialismului.

Vicepremierul Consiliu
lui de StOt, Li Sien-nien. a pri
mit delegația economică irakiană, 
condusă de Abdul Fatah Al-Yșssen, 
membru al conducerii regionale a 
Partidului Baas. Agenția China 
Nouă precizează că a avut loc o 
convorbire prietenească.

Miniștrii finanțelor și e- 
conomiei ai țârilor arabe 
au început la sediul 
Cairo o reuniune 
proiectul de acord 
Băncii arabe pentru 
nomică în Africa,

Ligii Arabe din 
care va discuta 
privind crearea 
dezvoltare eco-

0 mare rafinărie de pe
trol va fi construită în .orașul Ale
xandria, la capătul conductei petro
liere care va lega orașul Suez de 
țărmul Mării Mediterane, anunță a- 
genția M.E.N. Se precizează că fi
nanțarea construcției, care va nece
sita investiții de 500 milioane dolari, 
va fi asigurată din capitaluri prove
nind din țările arabe. Cea mai mare 
parte a producției viitoarei rafinării 
va fi exDortată în țările Pieței co
mune, menționează agenția egip
teană.

Ultimul bilanț oficial al 
inundațiilor provocate de p'°i!e 
torențiale care ș-au abătut, de peste 
două săptămini, asupra Argentinei 
anunță că 35 de persoane și-au pier- 

. dut viața, 200 sint date dispărute și 
alte 50 de mii, rămase fără adăpost, 
au fost evacuate ; pagubele materiale 
nu au putut fi încă evaluate. Guver
nul a declarat „zonă calamitată" trei 
provincii — Jujuy, Salta și Santiago 
del Estero — din cele 11 afectate de 
revărsări.

Convorbiri sovieto—fin- 
landozo. Nik01ai Podgomii, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem, și Alexei Kosîghin, președin
tele Consiliului de Miniștri, au avut 
o convorbire cu președintele Fin
landei, Urho Kekkonen, aflat în
tr-o vizită neoficială la Moscova 
Agenția T.A.S.S. precizează că a fost 

-efectuat un schimb larg de păreri a- 
supra problemelor relațiilor bilate
rale și a unor aspecte internaționale 
de interes comun.

Primul ministru al Suri
namului Henk Aar°n, a declarat 
în parlamentul local că acest terito
riu, în prezent dependent de Olanda, 
va deveni stat independent la sfir- 
șitul anului 1975. El a arătat că, în 
acest scop, în urmă cu aproape doi

Un uriaș incendiua distrus> 
duminică, 800 de case dintr-un car
tier al Bangkok-ului, lăsînd fără a- 
dăpost peste patru mii de persoane. 
Amploarea incendiului, care nu a 
putut fi localizat imediat după izbuc
nire, se datorește, in primul rînd, 
faptului că majoritatea clădirilor 
erau construite din lemn.

MARGINALII

Tensiunii ce caracterizează via
ța politică portugheză i se adaugă 
noi factori de agravare. în contex
tul actualei crize energetice, difi
cultățile economiei portugheze ca
pătă noi dimensiuni. însuși minis
trul portughez al economiei și fi
nanțelor recunoștea recent că se 
conturează perspective deosebit de 
amenințătoare pentru industria me
talurgică, textilă, transporturi, ca 
și pentru alte domenii industriale. 
Inflația este în continuă creștere, 
se face tot mai mult simțită lipsa 
produselor de larg consum. înflo
rind, in schimb, bursa neagră și 
specula. Toate acestea au făcut și 
mai apăsătoare poverile războiu
lui colonial, au determinat o creș
tere a nemulțumirii maselor mun
citoare, care suportă consecințele 
unei politici nepopulare.

Așa se explică de ce frămîntările 
sociale au cuprins în ultimul timp 
principalele orașe portugheze : Por
to, Lisabona. Coimbra. Leiria și 
Torres Vedras. Se intensifică 
lupta muncitorilor și a celor mai 
diferite pături ale populației 
împotriva creșterii galopante a 
costului vieții. între numeroasele 
acțiuni revendicative din ultime
le săptămini trebuie menționate 
greva de două zile a muncitorilor 
de la „Robiallac", întreruptă cu 
forța în urma intervenției poliției, 
ocuparea pentru o zi de către mun
citori a fabricii de textile „Com- 
panhia Fabril do Cavado", greve
le de trei, patru și cinci zile ale 
muncitorilor de la „Automatica 
Electrica" și „Standard Electrica", 
precum și de la „Electronica Si a 
neics do Portugal". în afara re
vendicărilor cu caracter economic, 
în centrul acestor acțiuni s-au a-

flat și obiective politice — de la 
exprimarea cererii de democratizare 
a organelor sindicale, obținerea de 
drepturi și libertăți democratice, la 
proteste împotriva dependenței tot 
mai accentuate a țării față de ca
pitalul străin. Muncitorii metalur- 
giști, din industria energiei elec
trice, textiliști, ■ funcționari de la 
bănci și din comerț din orașele Li
sabona și Porto folosesc cadrul 
„sindicatelor" patronate de regim 
pentru a impune revendicările lor 
și a alege în posturi de conducere 
candidați proprii.

O mare amploare au luat mani
festările de protest în fața re
presiunilor săvîrșite de regimul 
portughez împotriva forțelor demo
cratice. Se știe că numai în ulti
mele săptâmini au fost arestați 
peste 150 de studenți, au fost în
chisă mai multe facultăți din pi- 
sabona, au fost înscenate procese 
contra unor scriitori și ziariști, au 
fost arestate personalități religi
oase. Toate aceste acțiuni represi
ve nu au putut insă frîna lupta 
populară. La Porto, sute de stu
denți au manifestat in fața sediu
lui D.G.S. (poliția politică), cerînd 
eliberarea colegilor lor arestați. La 
Peniche, chiar în apropierea în
chisorii în care se află mai multe 
sute de deținuți politici, a fost or
ganizată o impunătoare manifes
tare de protest.

„Orizontul este acoperit de nori 
întunecați", declara 
trul portughez al apărării, 
un adevăr 
vede, nu-1 
autoritățile

recent minis- 
Este 

pe care, după cum se 
mai pot ascunde nici 
de la Lisabona...

HANOI 17 (Agerpres). — Minis
terul de Externe al R.D. Vietnam a 
dat publicității o declarație în care 
arată că, în ultima vreme. Statele 
Unite au amplificat asistența milita
ră acordată administrației saigoneze. 
Relevînd că asemenea acțiuni favori
zează actele de subminare a înce
tării focului și de sabotaj comise de 
regimul de la Saigon, declarația cere 
Statelor Unite și părții saigoneze sȘ 
respecte cu strictețe prevederile A- 
cordului de la -Faris privind Vietna
mul.

Plenara C.C. al P.C. 
iadin

TOK1O 17 (Agerpres). — La To
kio au început lucrările plenarei C.C. 
al Partidului Comunist din Japonia, 
consacrată discutării unor probleme 
legate de pregătirea alegerilor din 
vara acestui an în Camera Superi
oară a parlamentului și dezvoltarea 
acțiunilor cu caracter de masă în 
țară.

Roma
Radu BOGDAN

BRUXELLES

Agendă încărcată la reuniunile ministeriale ale Pieței comune
BRUXELLES (Agerpres). — La 

Bruxelles se vor deschide azi lucră
rile reuniunii miniștrilor agriculturii 
din țările membre ale Pieței comune, 
care are drept sarcină principală fi
xarea prețurilor produselor agricole 
pentru campania 1974—1975. După
cum se știe, în cele două reuniuni 
precedente miniștrii n-au reușit să 
ajungă la o soluție 
din cauza pozițiilor 
planul prezentat de

Pe de altă parte, 
rale care urmează 
în Marea Britanie și Belgia îi deter
mină pe observatori să aprecieze că 
sînt șanse puține de succes în găsi
rea unei soluții in această chestiune, 
înainte de 1 martie, așa cum se pre
văzuse inițial. în această eventuali
tate. nu este exclusă posibilitatea 
convocării unei noi reuniuni a ..ce
lor nouă".

de compromis 
diferite fată de 
Comisia C.E.E. 
alegerile gene- 

să se desfășoare

Miniștrii finanțelor din țările mem
bre ale Pieței comune se reunesc la 
Bruxelles pentru a dezbate o serie 
de probleme cu care este confruntată 
în prezent comunitatea. Reuniunea 
este prima de la flotarea indepen
dentă a francului francez, măsură 
considerată de natură să intîrzie pro
iectele de realizare a unității mone
tare a C.E.E.

Pe agendă figurează. între_ altele, 
deteriorarea balanțelor de plăți ale 
statelor membre in actuala conjunc
tură energetică Potrivit estimărilor, 
majorarea prețului petrolului va cos
ta in total țările Pieței comune, in 
1974, 17,5 miliarde dolari. Miniștrii 
de finanțe vor examina, de aseme
nea, posibilitatea majorării prețului 
oficial al aurului In cadrul tranzac
țiilor dintre băncile centrale ale țări
lor lor.

Cînd abuzurile sînt săvîrșite
cu ajutorul computerelor

Computerul a deve- 
nit astăzi tot mai larg 
răspindit. El ține ges
tiunea 
lor, dirijează 
urban și 
culează 
mărfuri 
numără i 
vizează 
cele mai diferite 
menii, întocmește pla
nuri urbanistice, face 
prognoze și multe al
tele. Chiar și poliția 
apelează, de multă 
vreme, la servicii
le „computerului-comi- 
sar", deținătorul unui 
vast tezaur de infor
mații asupra delicven- 
ților. Dar „compu- 
terul-comisar" are un 
redutabil adversar 
în „computerul-gang- 
ster". apariție destul 
de recentă printre cre- 
ierele electronice. Fo
losită cu abilitate, ma
șina se poate transfor
ma intr-un infractor 
„desăvirșit", care nu 
face uz de forță și nu 
lasă probe materiale, 
tn acest fel a procedat 
programatorul unei 
firme vest-germahe 
din Sollingen pentru 
a sustrage importante 
sume de bani. Cind 
programa calculatorul 
In vederea întocmirii

intreprinderi- 
traficul 

aerian, cal- 
stocurile de 
din depozite, 

voturile, fur- 
informații din 

do-

statelor de plată, el 
introducea în mașină 
și numele unor per
soane care nu mai 
lucrau demult în în
treprindere. Salariile 
acestora le dirija au
tomat spre conturile 
deschise de el la 
verse societăți 
credit, de unde 
le ridica, după 
ță. Controalele 
tate n-au dat 
vreme de firul 
cheriei. Doar la 
fruntarea statelor 
plată cu numele fiecă
rui salariat falsul a 
ieșit la iveală.

Paralel cu astfel de 
delapidatori se con
stată și o altă for
mă de abuz prin 
care se realizează ade
vărate averi pe calea 
sustragerii informații
lor deținute de ordina
toare, informații vin- 
dute apoi întreprinde
rilor concurente. Este 
de ajuns să se cunoas
că numărul de cod al 
unei firme pentru a se 
obține, printr-un sim
plu apel telefonic, pro
gramul computerului...

Problema securității 
computerelor a ajuns, 
de aceea, o problemă 
de prim ordin în mul
te țări occidentale.

di- 
de 

apoi 
dorin- 
repe- 
multă 
escro- 

con- 
de

„Infracțiunile compu
terizate" sînt comise, 
de regulă, de către a- 
naliști programatori, 
operatori, care posedă 
cunoștințele 
manevrării 
electronice, 
zădărnici < 
delicte este i 
un adversar 
șiri cel puțin 
alte cuvinte, 
tectîvi" în ,______
electronice. Un astfel 
de detectiv este Rai
ner Mullen, cercetător 
la Universitatea din 
Kbln, care a investi
gat 130 de cazuri de 
„corupere" a creiere
lor electronice. Pe de 
altă parte, cunoscu
tul concern american 
l.B.M. a alocat 40 mi
lioane de dolari pentru 
elaborarea unui sistem 
de apărare a compu
terelor, atît împotriva 
sustragerii datelor în
magazinate, cit și îm
potriva' abuzării de 
„naivitatea" mașinilor. 
Se speră că in acest 
fel calculatoarele elec
tronice vor înceta sd 
mai contribuie, chiar 
și fără „voia" lor, la 
înfăptuirea unor fapte 
necurate.

necesare 
creierelor 
Pentru a 

asemenea 
nevoie de 
cu insu- i egale, cu 

. de „de- 
probleme
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• AVIZ UNOR AUTO- 
MOBILIȘTI. ™°tarea unei 
mașini tn stare de ebrietate este 
considerată în toate țările lumii 
drept contravenție sau infrac
țiune, pedepsele aplicate în ase
menea cazuri diferind conside
rabil de la o țară la alta. în 
Australia, de pildă, se practică 
detențiunea pe diferite termene, 
concomitent cu inserarea, într-o 
rubrică specială din presa lo
cală. a numelor celor în cauză, 
în Malayezia, vinovății sînt tri- 
miși la închisoare, împreună cu 
soțiile lor ; în Turcia, șoferul 
contravenient este obligat să 
străbată pe jos, sub paza poli
ției, minimum 30 km.

• IN PAS CU MODA, 
în plin centrul New York-ului, 
pe Madison Avenue, un bijutier 
și-a amenajat vitrina cu ele
mente de fundal originale : cer
cei, brățări, inele, coliere — ex
puse printre... canistre de ben
zină. în felul acesta el a vrut 
să demonstreze că magazinul 
său nu ține decît lucruri de 
preț.

Alt caz petrecut în același 
oraș : la o onomas.tică, unul din 
prieteni a oferit sărbătoritului 
un cadou insolit — jumătate de 
galon de benzină. in ambalaj 
special, cu funduliță.

• UN NOU FILTRU 
PENTRU ȚIGARETE. Cer‘ 
cetătorii Institutului de chimie 
organică și anorganică din Pra- 
ga, dr. ing. J. Pliml și ing. J. 
Simondes — au realizat, după 
îndelungate cercetări și experi
ențe, un material absorbant de
numit „carsigel". Produsul este 
destinat captării substanțelor 
toxice ale tutunului și urmează 
a fi folosit la realizarea unui 
nou tip de filtru pentru țiga
rete, cu calități superioare celor 
cunoscute pînă acum. Deși a- 
pără mai bine organismul de 
substanțele nocive ale tutunului, 
se precizează însă că noul pro
dus nu este în măsură să asi
gure o protecție deplină fumă
torilor.

• IEFTIN Șl NEPO
LUANT. Compania petrolieră 
„Occidental Petroleum" a pus la 
punct un procedeu de obținere 
a petrolului din șisturi bitumi
noase — la un preț de cost con
venabil, evitîndu-se, totodată, 
poluarea mediului înconjurător. 
Metoda constă în încălzirea în 
subsol a rocii pină la 485 grade 
C„ in vederea lichefierii petro
lului pe care aceasta il conține. 
Gratie sistemului propus, se 
evită extragerea din zăcămîntul 
respectiv a șisturilor (din care 
se folosesc doar 5 la sută, res
tul fiind deșeuri inutilizabile). 
Valorificarea pe această cale a 
unor șisturi bogate, cum sint 
cele din Colorado, asigură o e- 
conomie de cel puțin 67 cenți 
de baril, in comparație cu dife- • 
rite alte procedee în curs de 
examinare.

• GUMĂ DE MESTE
CAT ÎN APĂRAREA POȘ
TAȘILOR. Departamentul 
poștelor din Australia a lansat . 
un sortiment de gumă de mes
tecat destinată... ciinilor răi. 
Foarte apetisantă pentru cîini, 
guma amintită le provoacă însă 
încleștarea maxilarelor timp de 
zece minute, ceea ce permite 
poștașului să înmîneze destina
tarului plicul sau telegrama, 
fără a risca să fie mușcat de 
cerberii locuinței respective.

• GEOLOGUL AUTO
MAT. „Taiga" este denumirea 
Unei stații automate portabile, 
cu comandă de la distanță (în 
fotografic), folosită pentru cer
cetarea structurii Pămintului 
pină la o adîncime de 10 kilo
metri. Construit de Institutul

de cercetări geologice, geofizice 
și minerologice din Siberia, a- 
paratul a fost experimentat, în 
condiții de iarnă, intr-o regiune 
greu accesibilă a Siberiei. „Tai
ga" a înregistrat, automat, pe 
bandă de magnetofon, unde 
seismice care se produc în inte
riorul Pămîntului și a transmis 
datele la o stație centrală. Cu 
ajutorul acestui aparat, expedi
țiile geologice au cercetat struc
tura subsolului siberian pe o 
suprafață de 20 000 kmp.

• DERMĂ SINTETICĂ? 
O peliculă artificială menită să 
înlocuiască pielea organismului, 
distrusă ca urmare a arsurilor, 
se află în Curs de experimen
tare în Statele Unite. Această 
peliculă, avînd grosimea de 0,025 
mm, a fost obținută prin poli- 
merizarea acidului lactic, extras 
din lapte sau fructe, și a acidu
lui glicolic, obținut din sucul 
trestiei de zahăr. Organismul 
omenesc, conținind acești acizi, 
îi poate absorbi și include în 
procesul metabolic, fără a se 
produce fenomene de respin
gere. Experiențele făcute deo
camdată pe animale au demon
strat că pelicula artificială îm
piedică pierderea umidității din 
corp.
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