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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
A SOSIT IERI IN IORDANIA

„Avem convingerea că 
am pus bazele unei colabo
rări economice, tehnico- 
științifice și culturale, de 
prietenie și conlucrare 
trainică între popoarele 
noastre"

Președintele
NICOLAE CEAUȘESCU

„Vizita dumneavoastră 
a fost marcată de un schimb 
liber de idei care a condus 
la convorbiri foarte utile, 
rodnice și la rezultate foar
te bune"

Președintele 
FERDINAND MARCOS

la Amman continuă 
dialogul fructuos, 
început la București, 
sub semnul dorinței 
reciproce de a adinei 
relațiile prietenești, 
de a promova cauza 
păcii și înțelegerii 

între popoare Moment solemn, inolntea plecâril de pe aeroportul din Manila

Publicăm In pagina a ll-a î

Banchet oficial în onoarea președintelui
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu

Luni seara. In aalonul da recepții 
al Palatului regal din Amman, regele 
Hussein al Iordaniei fi regina Alia 
au oferit un banchet oficial in onoa
rea președintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și * 
tovarășei Elena Ceaușescu.

La banchet au participat t Gheor- 
ghe Oprea, viceprim-ministru, Geor

ge Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, dr. Radu Păun, ministrul 
sănătății, Vasile Pungan și Constan
tin Mitea, consilieri ai președintelui 
republicii, celelalte persoane oficia
le române care îl însoțesc pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu in vi
zita in Iordania.

Au participat, de asemenea, Alte
țele lor prințul Mohammad și prin
țesa Firyal, prințul moștenitor Has
san și prințesa Sarvath, primul mi
nistru și ministru de externe și al 
apărării, Zeid Rifai, ministrul recon
strucției și dezvoltării, Subhi Amin 
Amr, alți membri ai guvernului, »e-

ful Curții regale, alte persoane ci
vile si militare iordanlene.

Se intonează imnurile României fi 
Iordaniei.

în timpul banchetului, desfășurat 
intr-o atmosferă de caldă cordiali
tate. regele Hussein fi președintele 
Nicolae Cekușescu au rostit toasturi.

• Cuvîntările rostite de cei doi președinți pe aeroportul 
din Manila și relatarea plecării din Filipine

• Comentariul nostru: „Un eveniment cu profunde 
semnif icații“

Toastul regelui 
Hussein

Excelență, drag prieten.
Stnt foarte fericit să vă adresez, in 

numele meu și al reginei Alia, dum
neavoastră si stimatei doamne Elena 
Ceaușescu un călduros salut. îm
preună simțim bucuria ce ne este 
prilejuită de vizita dumneavoastră, 
puțind exprima sentimentele calde 
de stimă și prețuire ale poporului 
iordanian pentru poporul României 
prietene si stimatul său conducător.

Dragă prietene.
Sinteți. astăzi, oaspeți ai unei țări 

care urmărește cu interes si admi
rație realizările strălucite ale tării 
dumneavoastră. Colaborarea pe plan 
Internațional, realizată in spiritul 
realismului și al înțelegerii, grija 
pentru dezvoltarea prieteniei cu toa
te națiunile reprezintă caracteristica 
fundamentală a politicii Iordaniei în 
relațiile internaționale. Iordania, care 
are relații prietenești cu multe sta
te. pornește de ia premisa stabilirii 
de raporturi de prietenie si stimă re
ciprocă si nicicind dușmănia nu a fost 
caracteristica politicii sale față de 
alte popoare. Singura situație cînd 
Iordania a fost nevoită să iasă 
din aceste coordonate a fost prile
juită de agresiunea tmpotriva națiu
nii, și aceasta intr-o manieră incă ne- 
Inregistrată de istoria sa. A fost clar, 
încă de Ia tnceput, că Iordania a pri
vit acest conflict ca o situație deose
bită ce l-a fost impusă, ei $1 națiunii 
arabe, șl care nu l-a oferit o altă cale. 
Cu toate acestea, Iordania, care înțe
lege sensul demnității și onoare! na
țiunii, s-a angajat in toate etapele 
luptei, fiind convinsă de Justețea cau
zei sale si încrezătoare In triumful 
dreptului său. Iordania, Împreună cu 
statele arabe frățești, nu a ezitat să 
ofere lumii posibilitatea de a pune 
capăt luptei intr-un mod onorabil și 
just,

Stimate dragă prietene,
Foarte multă lume, căreia ne ală

turăm intru totul, vede in dumnea
voastră un conducător înțelept și cu
rajos. Urmărim cu admirație și pro
fundă stimă calitățile dumneavoastră 
deosebite de conducător al țării și al 
harnicului popor român, progresul 
multilateral al poporului dumnea
voastră spre cele mai înalte culmi ale 
civilizației. în același timp, apreciem 
cu multă stimă rolul deosebit pe care 
il aveți in realizarea unor adevărate 
legături de prietenie intre popoare, 
pentru destindere și înlăturarea răz
boiului rece în relațiile Est-Vest. 
Și, deși acțiunile dumneavoastră au 
fost pași de pionierat în anii ce au 
trecut, acum mulți alții vă urmează 
pilda, încercînd să extindă căile de 
apropiere intre Est și Vest. Iar cînd 
ați făcut acest lucru, dragă prietene, 
nu ați pornit de la poziția celui fără 
de putere sau dezorientat, ci plecind 
de la forța pe care o dă puterea de 
convingere. Sînteti ideologul care știe 
să-și apere principiile și, totodată, o- 
mul politic cu multă clarviziune și 
responsabilitate istorică. Cuvintele 
dumneavoastră au fost întotdeauna 
clare și ferme. Ați mers pe acea cale 
pe care, cu convingere, ați văzut-o 
că, răspunzind intereselor poporului 
dumneavoastră, răsnunde Intereselor 
comunității internaționale. Părerile 
dumneavoastră au fost întotdeauna 
Importante pentru alții, deoarece ele 
an izvorît dintr-un profund patrio
tism, credință si dăruire personală 
fată de popor și convingerile sale. 
Iată de ce dumneavoastră sinteți 
prietenul iubit a! Iordaniei, apropiat 
inimilor noastre.

Noi, ca și dumneavoastră, credem 
că misiunea unui conducător este a- 
ceea de a face totul pentru a sluji in
teresele poporului său.
(Continuare in pag. a III-a)

Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Dragă prietene, maiestate,
Este pentru mine și soția mea, 

precum și pentru colaboratorii care 
mă însoțesc, o deosebită plăcere că 
ne aflăm in Iordania, că ne-am întâl
nit cu dumneavoastră. Doresc ca, în 
numele meu și al soției, să vă adre
sez și cu acest prilej, dumneavoastră 
și reginei Alia, salutul nostru căl
duros.

Doresc, totodată, să exprim mulțu
miri pentru primirea călduroasă, 
pentru ospitalitatea cu care ne în
conjurați și să adresez salutul nos
tru, al poporului român poporului 
prieten iordanian.

Venim în țara dumneavoastră ani
mați de sentimente de prietenie și 
cu dorința de a identifica împreună 
noi posibilități de extindere a cola
borării între popoarele noastre în 
toate domeniile de activitate.

Ați fost in România și ați putut 
constata atât sentimentele de priete
nie ale poporului român, cit și do
rința sa de a trăi in colaborare și 
pace cu toate popoarele lumii. Po
porul român, ca și multe popoare 
arabe, a cunoscut mult timp domi
nația străină. In acei ani, cu secole 
in urmă, intre poporul român și 
arabi s-au statornicit relații de cola
borare activă.

România și-a cucerit deplina Inde
pendență cu 30 de ani in urmă și 
a pășit pe calea infăptuirii unei vițți 
noi in cadrul făuririi societății socia
liste. în cei 30 de ani, industria ro
mânească s-a dezvoltat de peste 30 
de ori, iar în ultimii 5 ani producția 
industrială a crescut intr-un ritm a- 
nual de 14 Ia sută. Am dezvoltat pa
ralel agricultura, știința, cultura, în- 
vățămintui, am pus toate realizările 
in slujba bunăstării și fericirii în
tregului nostru popor. Tot ceea ce am 
realizat noi. ca și alte țări de altfel, 
demonstrează că atunci cind un po
por este liber, stăpîn pe bogățiile 
naționale, poate înfăptui tot ce dorește 
pentru bunăstarea sa.

Totodată, trebuie să menționez că 
am putut obține aceste realizări și 
datorită unei largi colaborări inter
naționale. în epoca actuală, a revo
luției tehnico-științifice, colaborarea 
internațională, pe principiul deplinei 
egalități in drepturi, este o necesi
tate obiectivă pentru progresul fie
cărei națiuni, pentru pacea și cola
borarea tuturor popoarelor.

Sintem bucuroși că in cadrul cola
borării pe care o dezvoltăm larg cn 
țările socialiste, cu țările In curs de 
dezvoltare, cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orinduire socială, 
colaborarea cu țările arabe — prin
tre care și Iordania — ocupă un loo 
important.

V-ați referit la unele probleme ale 
situației internaționale. într-adevăr, 
dragă prietene, in lume au loc mari 
schimbări, atit pe pian social si na
țional, cit și în raportul de forte 
internațional. Sintem martorii unor 
schimbări fundamentale in lume, al 
reașezării relațiilor dintre state, ai 
afirmării cu putere a voinței tuturor 
popoarelor de a fi stăpine pe bogă
țiile naționale, de a pune capăt ve
chii politici de dominație colonialis
tă și neocolonialistă. Ca rezultat, in 
viața internațională s-au realizat 
anumiți pași pe calea spre destin
dere ; dar, din păcate, nu se poate 
vorbi de un curs ireversibil. Dimpo
trivă, trebuie să fim cu toții conști- 
enți că sint incă multe pericole pen
tru destindere și pentru pace.

România se găsește pe continentul 
european, de unde — după cum știți — 
au pornit cele două războaie mon
diale din secolul nostru. Și astăzi In 
Europa continuă să existe probleme 
foarte complexe și grave. în primul 
rînd. In Europa se află concentrate 
mari mijloace militare, forțe armate. 
Inclusiv arme atomice. In fond, in 
Europa se găsesc față In fată cele 
două blocuri militare — pactul de la
(Continuare in pag. a III-a)

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a făcut o vizită în Pakistan

Convorbirile oficiale de la Karachi ilustrează bunele 
relații româno-pakistaneze, dorința reciproc 

împărtășită de a impulsiona colaborarea prietenească 
in multiple domenii

• Toasturile rostite de președintele Nicolae Ceaușescu

și de primul ministru Zulfikar Aii Bhutto 

• Comunicatul comun
IN PAGINA A IV-A

INTERVIUL ACORDAT DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
presei și Radioteleviziunii tunisiene în pagina a vi-a
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LA ÎNCHEIEREA VIZITEI PREȘEDINTELUI NICOLflE CEAJISCUJLFILIPINE
Declarația solemnă comună afirmă voința și hotărîrea României și Filipinelor de a acționa cu fermitate și consec
vență pentru dezvoltarea cooperării prietenești cu toate celelalte națiuni, pentru instaurarea efectivă a păcii, securității 

și înțelegerii în Europa, în Asia, pe întregul glob, pentru a se ajunge la o lume mai bună și mai dreaptă.

Ceremonia plecării din Manila, 
marcată de momente memorabile, 
de calde sentimente prietenești

TELEGRAME DE LA BORDUL AVIONULUI PREZIDENȚIAL

Duminică dimineața, președintele 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, si tovarășa Elena 
Ceaușescu au părăsit Manila, în- 
cheindu-și vizita oficială in Filipine.

De la Palatul Malacanang, mașinile 
oficiale escortate de motocicliști s-au 
îndreptat spre aeroportul internatio
nal al Manilei. Pe marile artere care 
leagă reședința de aeroport, pavoa
zate cu drapele românești și filipi- 
neze, mii și mii de cetățeni ai capi
talei filipineze au aclamat Îndelung 
pe cei doi președinți, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna Imelda 
Romualdez Marcos, exprimîndu-și 
satisfacția pentru vizita prieteneas
că a oaspeților români, pentru re
zultatele ei deosebit de rodnice.

Pentru a-și lua rămas bun de la 
tnalții oaspeți au sosit la aeroport 
membri ai guvernului filipinez. alte 
oficialități filipineze civile si mili
tare. Au fost prezenți șefi al unor 
misiuni diplomatice acreditați In ca
pitala Filipinelor.

Cuvintul președintelui 
Ferdinand Marcos

Cuvintul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Domnule președinte.
Doamnă Ceaușescu,
Domnule vlceprlm-minlstrn.
Domnule ministru de externe șl 

distinși oaspeți rom&ni,
Excelențe, domnilor membri al 

corpului diplomatic,
Distinși oaspeți.
Doamnelor și domnilor.
Astăzi * sosit timpul să vă spu

nem la revedere din partea Întregu
lui popor filipinez, din partea pri
mei doamne și a guvernului nostrn.

Vizita dumneavoastră a fost prea 
scurtă, dar ea a fost marcată de nn 
schimb liber de idei eare a condus 
la convorbiri foarte utile, rodnice și 
lă rezultate foarte bune, eare s-nu 
concretizat In noi acorduri șl. In pri
mul rind, in Declarația solemnă eo- 
mună care s-a semnat Intre țările 
noastre.

Ați venit la noi, domnule pre
ședinte, Intr-o perioadă foarte critică 
pentru Istoria noastră. Dumneavoas
tră, ca președinte al poporului ro
mân, ați pus și puneți bazele unei 
națiuni și unei țări care poate fi 
considerată acum una din cele mai 
progresiste țări est-europene, care 
luptă pentru pace, demnitate și 
autodeterminare. Și noi, In Filipine, 
am considerat că trebuie să înteme
iem o nouă societate și să folosim 
toate mijloacele pentru a stabili a- 
eeastă nouă societate și a elimina 
Inechitățile. In schimburile noastre 
de păreri, domnule președinte, 
ne-am dat seama de marii pași caro 
au fost făcuți de țara dumneavoas
tră. sub înțeleaptă dumneavoastră 
conducere.

Acesta este un moment Istorie 
pentru poporul filipinez, pentru că 
deschide calea relațiilor noastre cu 
țările est-europene. Aceasta nu este 
numai prima vizită a unui șef de 
stai socialist; aceste acorduri pe care 
le-am încheiat cu dumneavoastră pot 
fi practic încheiate de Republica FI" 
Opine cu oricare altă tară socialistă.

Ați venit Intr-o perioadă tn eare

Garda militară pe aeroport a pre
zentat onorul. S-au intonat imnuri
le de stat ale celor două țări și s-au 
tras, în semn de salut, 21 de salve 
de artilerie. Un mare ansamblu de 
elevi și eleve, tn pitorești costume 
filipineze, au marcat ceremonia ple
cării printr-un frumos program ar
tistic.

Apoi cei doi șefi de stat au trecut 
In revistă garda de onoare. Pe po
diumul de onoare. președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Ferdinand Marcos au rostit cuvîntări, 
subliniate cu Îndelungi aplauze de 
întreaga asistență.

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu și-au luat 
apoi un călduros rămas bun de la 
oficialitățile venite în întîmpinare, 
de la președintele Ferdinand Mar
cos și de la doamna Imelda Romual
dez Marcos.

La ora 9,50, ora locală, avionul 
prezidențial a decolat, Indreptin- 
du-se spre Karachi.

lumea este In criză, cind există o 
mulțime de probleme economice 
care confruntă toate națiunile, mari 
sau mici, dezvoltate sau mai puțin 
dezvoltate. Ați venit intr-o perioadă 
cind echilibrul delicat din Asia a În
ceput să fie pus in pericol.

Noi am repetat de mai multe ori 
principiile interdependenței. Și, to
tuși, interdependența nu are nici o 
semnificație pentru pace — și aces
ta este lucrul care contează astăzi
— dacă pacea depindea numai de 
politica pe care o duceau unele țări 
mari din această zonă ; Insă această 
pace poate fi susținută astăzi și de 
către noi, de toate țările lumii.

Este In intenția societății noastre 
de a întemeia o nouă țară. Am as
cultat cu interes expunerea dumnea
voastră privind planurile de dezvol
tare ale poporului dumneavoastră, 
precum și încercările prin care po
porul român a trebuit să treacă pen
tru a ajunge la stadiul actual de 
securitate și dezvoltare. Noi, in Fi
lipine, vom încerca să facem față 
problemelor noastre cit mai bine po
sibil. Deci, sintem fericiți că vizita 
dumneavoastră ne-a dat posibilita
tea să reafirmăm principiile de bază
— independența, suveranitatea, 
neamestecul in treburile interne, 
neagresiunea, reglementarea proble
melor pe cale pașnică și renunțarea 
la forță in viața internațională și 
națională, precum și unitatea națio
nală pentru atingerea țelurilor pe 
care ni le propunem. Noua afirmare 
a politicii Interne și internaționale 
trebuie să ne încurajeze In efortu
rile noastre naționale.

In acest moment in care ne luăm 
rămas bun, vrem să vă spunem că 
este speranța mea și a doamnei 
Marcos să răspundem invitației 
dumneavoastră cit mai curind posi
bil și să venim in țara dumnea
voastră.

Pină atunci, să fiți siguri că aveți 
toate Inimile poporului filipinez ș! 
vă adresăm cele mai bune urări din 
partea Întregii națiuni ! (Aplauze).

Domnule președinte.
Doamnă Marcos,
Domnule secretar pentru afacerile 

externe,
Domnilor miniștri,
Doamnelor șl domnilor,
încheiem in acest moment vizita 

— este adevărat sourtă, dar deosebit 
de plăcută și cu bune rezultate — 
in frumoasa dumneavoastră țară. 
Intr-adevăr, în aceste zile am pur
tat convorbiri asupra problemelor 
colaborării dintre țările noastre, cit 
și asupra unor probleme ale situa
ției internaționale. Rezultatul aces
tor convorbiri se găsește înscris atit 
in Declarația solemnă comună po 
care am semnat-o, cit și in celelalte 
acorduri. Avem convingerea Că im 
pus bazele unei colaborări economi
ce, tehnico-științifice și culturale, 
de prietenie și conluorare trainică 
intre popoarele noastre. Iată de ce 
putem aprecia că vizita și convorbi
rile pe care le-am avut împreună 
constituie un moment Istoric în re
lațiile dintre România și Filipine.

Am constatat cu multă bucurie 
preocupările dumneavoastră, ale po
porului prieten filipinez de a păși 
hotărit pe calea dezvoltării econo
mico-sociale independente, de fău
rire a unei vieți mai bune și libere.

Știm din experiența noastră pro
prie că realizarea unor profunde 
transformări, edificarea unei in
dustrii și agriculturi puternice cer 
eforturi susținute din partea între
gului popor ; Republica Filipine dis
pune de mari posibilități pentru a 
asigura dezvoltarea unei industrii și 
agriculturi puternice — și de aceea 
dorim să exprimăm urările noastre 
sincere de a obține succese tot mai 
mari în realizarea acestor deziderate 
de dezvoltare economico-socială.

Intr-adevăr, vizita noastră are loe 
în împrejurări internaționale deose
bite, cînd pe plan internațional se 
desfășoară o reașezare a relațiilor 
internaționale, în cadrul profundelor 
transformări revoluționare care se 
produc în lume. Popoarele doresc să 
pună cu desăvirșire capăt politicii 
de dominație colonialistă, neocolo- 
nialistă, să întemeieze relații noi, 
de egalitate, respect al independen
ței și suveranității, de neamestec în 
treburile interne, de renunțare la 
forță și la amenințarea cu forța in 
relațiile internaționale.

Oriunde am privi pe planeta noas
tră vedem că, in mersul înainte spre 
independență, spre bunăstare, po
poarele obțin victorii după victorii. 
Nu există astăzi forțe în lume în 
stare să oprească popoarele, să îm
piedice un popor dornic de libertate 
și bunăstare de a-și Înfăptui dezi
deratele sale, dacă acționează în de
plină unitate pentru a-șl asigura in
dependența și suveranitatea.

In vizita și convorbirile pe eare 
le-am avut am pus bazele unei prie
tenii trainice. întemeiate pe aceste 
principii de egalitate între popoarele 
noastre.

Poporul român are In lume mulțl 
prieteni. Poporul filipinez are, de a- 
semenea, mulți prieteni in lume. 
Prin prietenia pe care am stabilit-o 
Intre popoarele noastre urmărim să 
consolidăm vechile prietenii, dar și 
să adăugăm noi prietenii. Cu cit po
poarele, guvernele, șefii de stat se 
vor întîini, vor purta discuții asupra 
problemelor cooperării și păcii, vor 
stabili relații de prietenie, cu atit 
vom putea progresa mai rapid spre 
o lume a păcii și colaborării interna
ționale. Putem spune că prin rela
țiile de prietenie pe eare le-am sta
bilit între popoarele noastre aducem 
o contribuție nu numai pentru țările 
noastre, dar și pentru cauza colabo
rării internaționale.

Vom duce cu noi cele mai alese 
sentimente de prietenie și vom vorbi 
poporului român despre prietenia pe 
care am simțit-o în timpul vizitei 
noastre. Vom spune că avem în po
porul filipinez un prieten, așa cum 
și poporul filipinez are in poporul 
român un prieten sincer.

Vom fi bucuroși să vă salutăm pe 
dumneavoastră, domnule președinte, 
și pe doamna Marcos cit de curind 
in România. Vă rog să fiți siguri că 
veți fi intîmpinați cu calde senti
mente de prietenie.

Doresc să urez, in încheiere, po
porului prieten filipinez succese tot 
mai mari pe calea dezvoltării eco
nomico-sociale independente, spre 
bunăstare și fericire.

Vă urez dumneavoastră și doamnei 
Marcos succese in înfăptuirea tutu
ror dezideratelor dumneavoastră și 
ale poporului filipinez, multă sănă
tate !

Vă spunem la revedere șl dorim 
să vă vedem in curind în România I 
(Aplauze).

UN IMPORTANT 
CONTRACT ECONOMIC

Duminică dimineața, în salonul de 
ceremonii de la Palatul Malacanang, 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Ferdinand Marcos au a- 
probat, prin semnăturile lor. con
tractul încheiat între Corporația e- 
nergetică națională din Manila și 
Uzinexportimport privind livrarea 
proiectului, echipamentului șl insta
lațiilor pentru o termocentrală de 50 
MW, cu combustibil lichid sau căr
bune.

La ceremonie au participat tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna Imelda 
Romualdez Marcos. Au fost prezenți, 
de asemenea, Gheorghe Oprea, Geor
ge Macovescu, Vasile Pungan, Con
stantin Mi tea, precum și Carlos P. 
Romulo, ministrul afacerilor externe, 
alte persoane oficiale filipineze.

Luînd cuvintul, președintele FER
DINAND MARCOS a spus :

Domnule președinte,
Doamnă Ceaușescu,
Am aprobat un contract între Cor

porația energetică națională și Uzin- 
exportimport pentru construcția unei 
termocentrale de 50 MW, care să 
poată folosi atît cărbunele, cit și ți
țeiul. Aș vrea să afirm că aceasta 
este o nouă manifestare a colaborării 
dintre țările noastre pe tărîmul eco
nomic. Sper că acesta constituie un 
început al unor relații mai largi și 
tot mai intense. Ca atare, vă exprim 
mulțumirile poporului meu pentru 
acest contract semnat.

Vă mulțumesc foarte mult ! (A- 
plauze).

A luat apoi cuvintul președintele 
NICOLAE CEAUȘESCU :

Domnule președinte,
Doamnă Marcos, 
Domnilor miniștri,
Faptul că, înainte de plecare, am 

aprobat acest contract, care a fost 
semnat de Corporația energetică na
țională și de Uzinexportimport, con
stituie o concretizare a acordurilor 
semnate de noi în aceste zile cu pri
vire la colaborarea economică, la ex
tinderea relațiilor comerciale.

Aș dori — ca și dumneavoastră — 
ca acest fapt să constituie un imbold 
pentru organizațiile filipineze și ro
mânești în vederea extinderii acestei 
colaborări economice, tehnico-științi
fice dintre țările noastre.

Eu apreciez aprobarea de către 
noi inșine a acestui contract ca o 
expresie a voinței guvernelor noas
tre, a șefilor de stat ai României și 
Filipinelor de a extinde cit mai mult 
colaborarea economică in avantajul 
popoarelor noastre.

Fie ca energia electrică ce va re
zulta din această termocentrală să 
lumineze nu numai casele și institu
țiile din Filipine, dar să lumineze și 
calea prieteniei și colaborării dintre 
România și Filipine ! (Aplauze).

Excelenței Sale Domnului FERDINAND MARCOS
Președintele Republicii Filipine

încheind vizita în frumoasa dumneavoastră țară și despărțindu-ne 
de ospitalierul popor filipinez, doresc încă o dată ca, în numele meu 
și al soției, să vă transmit, stimate domnule președinte și stimată 
doamnă Imelda Marcos, cordiale mulțumiri pentru primirea deosebit 
de caldă și prietenească pe care ne-ați rezervat-o.

Sînt convins că întîlnirile și convorbirile pe care le-am avut, docu
mentele semnate vor constitui o bază solidă pentru dezvoltarea pe mul
tiple planuri a relațiilor româno-filipineze, în interesul celor două țări 
și popoare, al păcii, cooperării și înțelegerii internaționale.

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră și întregului 
popor filipinez călduroase urări de sănătate și fericire personală, de 
noi și mari succese pe calea dezvoltării economico-sociale independente 
a Republicii Filipine.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Maiestății Sale
TUANKU ABDUE HALIM MUIADZZAM SHAH 

IBNI AL MARHUM SULTAN BADILISHAH 
Regele Malay eziei

Cu ocazia survolării teritoriului Malayeziei, doresc să vă transmit 
urările mele sincere de sănătate și fericire personală, de pace și bună
stare pentru poporul malayezian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale General SUHARTO 
Președintele Republicii Indonezia

Survolarea teritoriului Republicii Indonezia îmi oferă plăcutul prilej 
de a vă adresa un călduros salut, împreună cu urările mele sincere de 
sănătate și fericire, de pace și prosperitate pentru poporul indonezian 
prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului FAKHRUDIN ALI AHMED

Președintele Republicii India
Cu prilejul survolării teritoriului Republicii India, doresc să vă a- 

dresez dumneavoastră șl poporului indian prieten un cordial salut și 
cele mai bune urări de sănătate și fericire, de noi și mari progrese pe 
calea propășirii economico-sociale independente a întregii țări.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele '

Republicii Socialiste România 

Alteței Sale
Șeic ZAYD BIN SULTAN AL-NAHYYAN 

Președintele statului Emiratele Arabe Unite
îmi este deosebit de plăcut ca, survolînd teritoriul țării dumnea

voastră, să vă transmit salutări călduroase și cele mai sincere urări de 
sănătate și fericire personală, de pace, prosperitate și progres poporului 
prieten din Emiratele Arabe Unite.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului AHMED HASSAN AL-BAKR

Președintele Republicii Irak
Zburind deasupra teritoriului Republicii Irak, doresc să vă adreseji 

dumneavoastră și poporului irakian prieten un călduros mesaj de saluț, 
precum și calde urări de sănătate și fericire, de pace și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului HAFEZ EL-ASSAD 
Președintele Republicii Arabe Siriene

Survolind teritoriul Republicii Arabe Siriene, ăm deosebita plăcere 
de a vă adresa personal un călduros salut prietenesc, împreună cu cele 
mai bune urări de sănătate și fericire. Folosesc acest prilej pentru a 
transmite poporului sirian prieten urările mele de pace și succes p« 
calea făuririi unei' vieți libere și prospere.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Rezultat» bogat», deosebit d» po
zitive, sintetizate în Declarația 
solemnă comună, în Comunicatul 
comun și celelalte documente înche
iate, încununează vizita oficială pe. 
care președintele Nicolae Ceaușescu 
a făcut-o, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Filipine — cea 
de-a doua etapă a actualului itine
rar de pace șl colaborare prieteneas
că. Subliniind concluziile vizitei, ex
primîndu-și satisfacția pentru con
vorbirile avute cu președintele țării- 
gazdă, Ferdinand Marcos, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta : „Putem 
aprecia că vizita și convorbirile pe 
care le-am avut împreună constituie 
un moment istoric in relațiile dintre 
România și Filipine. Putem spune 
că prin relațiile d» prietenie pe car» 
le-am stabilit între popoarele noas
tre aducem o contribuție nu numai 
pentru țările noastre, dar și pentru 
cauza colaborării internaționale".

în această constatare îmbucu
rătoare iși găsește o nouă confir
mare justețea orientării ferme a po
liticii externe a României, care, a- 
dincind continuu relațiile frățești cu 
celelalte țări socialiste, promovează, 
totodată, o deschidere largă spre toate 
țările și zonele globului, de la cel» 
mai apropiate la cele mai îndepăr
tat», corespunzător realităților lumii 
contemporane și comandamentelor 
majore ce decurg din ele.

în acest sens, această vizită — 
prima în Filipine a unui șef de siat 
român și prima a unui șef de stat 
dintr-o țară socialistă — este deose
bit de semnificativă, aducind o nouă 
confirmare punctului de vedere susți
nut permanent de țara noastră, po
trivit căruia deosebirile de orînduire 
și ideologie nu constituie un impe
diment pentru dezvoltarea relații
lor reciproc avantajoase, cînd se 
pornește de Ia interesele vitale ale 
popoarelor și se acționează ferm tn 
acest sens. De altfel, este cit se poa
te de concludent faptul că oficialită
țile și presa filipineze au caracteri
zat vizita ca inaugurînd o „eră 
nouă" nu numai în relațiile cu 

România, dar și cu alte țări «ocia- 
liste.

în această optică principială, vizi
ta s-a caracterizat, de la primul pină 
la ultimul moment, printr-un spirit 
prietenesc și o ambianță de cordia
litate remarcabile. Solii poporului 
nostru au fost înconjurați cu o ospi
talitate desăvîrșită, marcată nu numai 
prin cele mai mari onoruri de stat, 
dar și prin manifestarea, sub dife
rite forme, a înaltei considerații și 
«tim». Pe străzile Manilei, în alte 

IN COLABORAREA ROMÂNO-FILIPINEZĂ, IN RELAȚIILE INTERNAȚIONALE

Un eveniment cu profunde semnificații
centre, la obiectivele industriale, cul
turale și istorice vizitate, cetățenii au 
salutat cu căldură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, exprimindu-și, prin ges
turi pline de afecțiune, prin aclama
ții, bucuria de a-i avea în mijlocul 
lor pe reprezentanții unui popor 
față de care poporul filipinez nutreș
te sentimente de prietenie și admira
ție.

Ce denotă toate aceste mani
festări, oare l-au îndreptățit pe pre
ședintele Marcos să declare că „Ia 
plecare, veți lua cu dumneavoastră 
Inimile Întregului popor filipinez" ? 
Explicația constă în faptul că două 
popoare, despărțite de mări și 
oceane, s-au descoperit reciproc, au 
identificat acele afinități care le 
cheamă să-și dea mîinile, să-și 
unească eforturile în numele unor 
năzuințe comune lor și tuturor po
poarelor. Poporul „țării comorilor". 

cum î se mai spun» arhipelagului 
filipinez, a cunoscut, ca și poporul 
român, veacuri de dominație străi
nă, a dps o luptă îndelungată pentru 
libertate și independență — luptă 
căreia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
i-a adus un vibrant omagiu.

în noua epocă istorică deschisă de 
marea victorie a popoarelor asupra 
fascismului, popoarele român și fili
pinez au in comun aspirația de a li
chida rămînerile în urmă, moștenire 
de Ia trecutul Întunecat, de a-și dez

volta eoonomia, știința, cultura, spre 
a păși în rindul țărilor avansate 
eoonomicește. Iată de ce în Filipine 
se manifestă un interes viu pentru 
experiența poporului nostru în fău
rirea vieții noi, socialiste, pentru 
realizările sale, dovadă vie de ce 
este in stare să înfăptuiască un po
por care și-a luat soarta in mîinile 
sale.

Odată cu expresia sentimentelor 
prietenești față de țara și poporul 
român, poporul-gazdă și-a manifes
tat în modul cel mai viu sti
ma si admirația fată de președin
tele Nicolae Ceaușescu, prețuit pre
tutindeni ca o personalitate proemi
nentă a vieții internaționale, și care, 
prin această vizită, a slujit din nou, 
în mod strălucit, cauza prieteniei și 
colaborării între popoare, a progre
sului și păcii. „Trebuie să spun — 
declara președintele Ferdinand Mar
cos — dă nici noi nu am putut ști 
cît de adinei și reale sini posi

bilitățile de colaborare între ță
rile noastre, însă Excelența Sa 
președintele Republicii Socialiste 
România este un om cu o mare pu
tere de înțelegere a celuilalt în toate 
problemele care se discută, atît în 
privința problemelor economice, cît 
și a celor politice sau sociale".

Convorbirile dintre cei doi pre
ședinți, desfășurate într-o atmosferă 
de stimă și înțelegere reciprocă, au 
avut un pronunțat caracter de lu
cru, ceea ce ș-a concretizat în fina

lizarea și semnarea Ia cel mai înalt 
nivel a nu mai puțin de cinci docu
mente de bază, la care se adaugă un 
șir de acorduri semnate Ia nivel mi
nisterial. Aceste instrumente, politi
ce și juridice, sînt menite să așeze 
colaborarea româno-filipineză — pe 
plan politic, eoonomic, cultural, ©a și 
pe arena internațională — pe o bază 
trainică, de largă perspectivă, să le 
confere un conținut bogat, superior.

Pe plan politic, o însemnătate ca
pitală are Declarația solemnă co
mună, în care sînt afirmate princi
piile pe care cele două țări înțeleg 
să-și clădească relațiile reciproce, ca 
și relațiile Cu alte state — princi
piile egalității în drepturi, respectu
lui independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în tre
burile interne, avantajului reciproc, 
nerecurgerii la forță și la amenin
țarea cu forța. înscriind și dezvol- 
tind aceste principii, Declarația ro

mâno-filipineză, care se adaugă do
cumentelor similare semnate de sta
tul nostru cu peste 30 .de țări ale 
lumii, reprezintă o nouă contribuție 
la lupta pentru abolirea vechii poli
tici imperialiste, de dominație și 
dictat, pentru consacrarea acestor 
principii ca temelie de nădejde a 
unor noi relații internaționale, a 
unei noi ordini economice și politi
ce, de echitate, justiție și etică in
ternațională.

Pe plan economic, convorbirile o

ficiale, ca și discuțiile cu reprezen
tanții cercurilor de afaceri au rele
vat amplele posibilități care există 
atît in ce privește cooperarea in 
producție, asistența tehnică, cît și 
dorința comună de a le fructifica, în 
interesul dezvoltării economice a 
celor două țări, în acest sens, cele 
trei documente semnate de pre
ședinți — Acordul de bază de coope
rare economică și tehnică, Acordul 
comercial și Acordul de colaborare 
tehnică — conturează un cadru fer
til pentru o largă cooperare econo
mică. pe bazele egalității în drepturi 
și avantajului reciproc. în același 
timp, in cursul vizitei au fost con
cretizate o serie de înțelegeri în di
ferite domenii între industria româ
nească și unele sectoare filipineze 
de activitate economică — un exem
plu edificator fiind contractul pentru 
construcția în Fili.oine a unei termo
centrale de 50 MW. Acordarea în 
mod reciproc a clauzei națiunii ce

lei mai favorizate, înființarea comi
siilor mixte guvernamentale de coo
perare vor facilita realizarea înțele
gerilor convenite și identificarea de 
noi domenii de cooperare.

La măi buna cunoaștere reciprocă 
a valorilor spirituale, la apropierea 
celor două popoare va contribui A- 
cordul cultural, semnat de cei doi 
președinți.

Deschiderea ambasadelor Ia Ma
nila și la București va favoriza, desi
gur, realizarea tuturor hotăririlor 

convenite, strîngerea legăturilor re
ciproce.

Dialogul la nivel înalt româno-fili- 
pinez a permis să se constate cu sa
tisfacție identitatea sau similitudinea 
punctelor de vedere ale celor două 
țări în probleme fundamentale ale 
vieții internaționale, dintre care cea 
mai acută — după cum arăta tova
rășul Nicolae Ceaușescu în cuvinta- 
rea de la Universitatea Filipinelor 
cu prilejul conferirii titlului de 
doctor honoris causa — este cea 
a subdezvoltării, a împărțirii lumii 
în țări bogate și țări sărace. 
In directă legătură cu această 
problemă se află actuala criză de 
energie, de produse alimentare si 
materii prime. criza economică și 
financiară — fenomene acute care 
impun luarea cit mai grabnică a u- 
nor măsuri concrete și eficiente, fără 
de care se poate ajunge la o gravă 
instabilitate economică și politică 
internațională. în condițiile de in

terdependență economică pe plan 
mondial, capătă o importanță deo
sebită — așa cum s-a reliefat cu tă
rie în cursul dialogului la nivel înalt
— consultarea și cooperarea între 
toate statele — mari, mijlocii și mici
— pentru găsirea unor soluții cores
punzătoare cerințelor instaurării u- 
nei noi ordini economice și politice 
internaționale, lichidării decalajelor, 
dezvoltării tuturor țărilor pe calea 
progresului.

Este salutar, de asemenea, faptul 
că România și Filipinele au păreri 
comune sau apropiate cu privire la 
necesitatea de a se acționa pentru 
accentuarea cursului spre destindere 
și cooperare, pentru reglementarea 
pe cale politică a situației complexe 
din Indochina, Orientul Mijlociu și 
Cipru, pentru înfăptuirea dezarmării 
generale și în primul rînd a celei 
nucleare. Asemenea poziții comune 
sint de natură să favorizeze conlu
crarea celor două țări la O.N.U., tn 
organismele și reuniunile internațio
nale, în vederea creșterii rolului și 
eficienței acestora, democratizării 
relațiilor internaționale, soluționării 
problemelor contemporane in intere
sul popoarelor.

Desfășurarea vizitei în Filipine, 
documentele semnate, hotărîrea celor 
doi președinți de a continua dialo
gul în cadrul vizitei pe care preșe
dintele Marcos o va face la Bucu
rești deschid cu adevărat perspecti
ve minunate relațiilor româno-filipi
neze, corespunzător intereselor celor 
două popoare, ale cauzei păcii și 
progresului în lume.

Poporul român salută și aprobă 
din inimă rezultatele rodnice ale vi
zitei în Filipine, dă o înaltă apre
ciere activității tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. care. îndeplinind cu stră
lucire această nouă acțiune impor
tantă a politicii noastre externe, 
face să sporească și mai mult presti
giul internațional al României socia
liste. contribuind la promovarea as
pirațiilor înaintate ale tuturor po
poarelor.

Ion FINTINARU

I
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Cel doi șefi de stat, pe aeroportul de la Amman Tovarâșel Elena Ceaușescu I se conferâ cea mal înaltâ distincție iordaniană

Solemnitatea fastuoasă, ambianta
' I

cordială și entuziasmul populației 
au caracterizat primirea la Amman

Capitala Iordaniană, Împodobită 
eu mii de drapele românești și ale 
țării-gazdă, cu arcuri de triumf ri
dicate in cinstea lnalților oaspeți, a 
lntîmpinat, la 14 aprilie, cu deosebită 
căldură și entuziasm, pe președinte
le Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu, care au sosit la 
Amman, într-o vizită oficială, la in
vitația regelui Hussein și a reginei 
Alia.

De la Karachi la Amman, aero
nava prezidențială a survolat terito
riile federației Emiratele Arabe Uni
te, Irakului și Siriei. De la bordul 
avionului sînt transmise telegrama 
de salut șefilor de stat respectivi.

...Ora 11. Escortată, de la In
trarea In spațiul aerian iordanian, 
de o formație de avioane de vînă- 
toare cu reacție ale forțelor aeriene 
regale, aeronava prezidențială își 
face apariția de deasupra colinelor 
ce Înconjoară capitala, aterizind pe 
pista principală a aeroportului in
ternațional al Ammanului.

La coborlrea din avion a lnalților 
oaspeți români, răsună 21 de salve 
de artilerie.

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt întîm- 
pinați cu deosebită căldură de regele 
Hussein și regina Alia, precum și de 
prințul moștenitor Hassan și prin
țesa Sarvath.

Oaspeți și gazde își string mîi- 
nile îndelung, se îmbrățișează. Un grup 
de copii oferă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu frumoase buchete de flori.

Pe terasa deschisă a aeroportului 
se află un mare număr de cetățeni 
care ovaționează. Se scandează 
„Trăiască prietenia dintre popoarele 
Iordaniei și României !“

Șeful statului iordanian prezintă 
președintelui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu pe Zeid 
Rifai, prim-ministru, ministru de ex
terne și al apărării, Mudar Badran, 
șeful Curții regale, pe ministrul 
Curții regale și pe alți membri ai 
guvernului, pe comandantul șef al 
Forțelor armate iordaniene.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
prezintă persoanele oficiale care il 
Însoțesc : Gheorghe Oprea, viceprim- 
ministru. George Macovescu. minis
trul afacerilor externe, dr. Radu 
Păun, ministrul sănătății. Vasile Pun- 
gan și Constantin Mitea, consilieri 
ai președintelui Republicii Socialiste 
România, Constantin Stanciu, ad
junct al ministrului comerțului exte
rior și cooperării economice inter
naționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu urcă. 
Împreună cu regele Hussein, pe un 
podium de opoare. Sînt intonate im
nurile de stat ale României și Iorda
niei. Cei doi șefi de stat trec în re
vistă garda de onoare In mare ținută, 
alcătuită din militari ai diferitelor 
arme. In continuare, se primește de
filarea gărzii de onoare.

Președintelui României șl tovarășei 
Elena Ceaușescu le sînt prezentați 
apoi celelalte personalități iordaniene 
civile și militare venite în întîmpina- 

Entuziasm popular pe strâzile capitalei Iordaniei

re, precum și șefii misiunilor diplo
matice acreditați în capitala Iorda
niei. Șeful statului român și tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt invitați în sa
lonul oficial, unde se întrețin cu cor
dialitate cu regele și regina Iordaniei.

Cei doi șefi de stat își exprimă 
deosebita satisfacție de a se reîntilni 
pe pămîntul Iordaniei, de a continua 
dialogul fructuos început la Bucu
rești și a da astfel un nou impuls 
relațiilor prietenești de colaborare și 
cooperare dintre cele două țări și 
popoare.

Coloana oficială, escortată de moto- 
cicliști, se îndreaptă spre palatul de 
reședință al oaspeților români. Tra
seul, de peste 20 de kilometri, traver
sează întregul oraș, cu casele sale 
albe, construite în scară pe ver
santele celor șapte coline ale 
Ammanului. Deasupra străzilor flutu
ră steagurile românești și iordaniene. 
In întreg orașul se pot citi, în lim
bile arabă și română, lozincile : „Vă 
întimpinăm cu dragoste și respect, 
președinte al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
doamnă Elena Ceaușescu !“, „Prima
rul și consiliul municipal al Amma
nului, în numele locuitorilor capita
lei, salută călduros pe distinșii oas
peți !“, „Femeile iordaniene întîmpi- 
nă cu căldură pe doamna Elena 
Ceaușescu", „întîlnirea celor doi 
conducători, Ceaușescu și Hussein, 
este o contribuție la întărirea păcii în 
lume !“. Pe marile clădiri și bulevar
de se află portretele președintelui 
Nicolae Ceaușescu și regelui Hus
sein, încadrate de drapelele de stat 
ale celor două țări.

Coloana înaintează printr-o mare 
mulțime de locuitori ai orașului, 
zeci și zeci de mii de oameni ieșiți 
în întîmpinarea oaspeților manifes- 
tindu-și prin urale și aclamații 
bucuria de a fi martori ai acestui 
fericit eveniment, de însemnătate is
torică în relațiile româno-iorda- 
niene, sentimentele calde de priete
nie pentru poporul român, pentru 
țara noastră, înalta considerație pen
tru președintele său, cunoscut ca 
luptător neobosit și consecvent pen
tru cauza nobilă a păcii, .prieteniei 
și colaborării între popoare, ca spri
jinitor activ al cauzei popoarelor 
arabe, al aspirațiilor lor de progres, 
al instaurării unei păci juste și trai
nice în Orientul Apropiat. Din loc 
în loc, fanfare și grupuri folclo
rice, în pitorești costume tradi
ționale, execută cîntece închinate 
prieteniei dintre cele două țări și 
popoare.

Coloana sosește la reședința 
oficială. Aci, gazdele se despart 
de președintele României și to
varășa Elena Ceaușescu, urmînd a 
se reîntilni în cadrul altor manifes
tări înscrise în programul zilei.

Reporta|ul vizitei a fost 
realizat de :
Victor STAMATE 
Llvlu RODESCU 
Crăciun IONESCU
Foto : Anghel PASAT

Vizită protocolară 

la Palatul Basman
Președintele Republicii Socialiste 

România, Nicolae Ceaușescu, și to
varășa Elena Ceaușescu au făcut, 
luni după-amiază, o vizită protoco
lară la Palatul Basman regelui Hus
sein al Iordaniei și reginei Alia.

LA BANCHETUL OFICIAL
Toastul regelui 

Hussein
Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I) «iz
Dumneavoastră, stimate prieten, ați 

făcut ceea ce v-au dictat conștiința 
dumneavoastră, convingerile in nece
sitatea slujirii omului ; de aceea sîn- 
teți iubit de oameni și ați ciștigat 
stima și prețuirea istoriei. Iată de ce 
omenirea vă rămine mult Îndatorată.

Excelență,
Dacă insuficiența veniturilor este o 

problemă a multor țări In curs de 
dezvoltare, atunci ceea ce grevează 
foarte mult asupra dezvoltării multor 
state este și faptul că o mare parte 
din veniturile lor sint orientate spre 
necesități de autoapărare, in Ioc să 
fie utilizate in scopurile dezvoltării, 
progresului și reconstrucției.

Nouă, in Iordania, ne-a fost impus 
să ne situăm in rindul țărilor care 
sint confruntate cu problema insufi
cienței veniturilor, iar acțiunea de 
dezvoltare ne-a determinat să folosim 
In primul rind posibilitățile țării 
noastre, fapt reflectat in acțiunea de 
realizare a mai multor obiective ; au 
fost și situații cind realizarea altora 
a fost aminată.

Noi. in Iordania, am putut să de
pășim aceste greutăți prin puterea 
voinței noastre si hotărîrea de a pro
ceda la realizarea unei conlucrări în
tre cetățeni și responsabili. în toate 
domeniile si sectoarele de activitate. 
Cetățeanul iordanian constituie bogă
ția cea mai de preț, forța cea mal 
concretă în realizarea tuturor succe
selor noastre în domeniul dezvoltării 
pe termen lung.

Problema noastră, ca si a altor sta
te arabe, este in continuare condi
ționată de războiul si pericolul de a- 
gresiune. Noi avem încredere depli
nă că vom primi un ajutor efectiv 
din partea altor state care doresc, in
tr-adevăr. realizarea unei păci în zona 
Orientului Mijlociu, pentru c» po
poarele din această regiune să se 
poată concentra asupra dezvoltării șl 
progresului lor.

Agresiunea împotriva poporului pa- 
lestinean, desfășurată cu multă ură șl 
violență, a început cu aproape un 
sfert de secol in urmă și apariția ei 
a creat tragedia unui popor fără că
min. fără adăpost, care a devenit un 
popor fără patrie, lipsit de pămint.

Agresiunea s-a extins pină cind a 
cuprins, prin forța armelor, acum 
citiva ani. regiuni întinse aparținind 
altor state arabe.

întîmpinați la intrarea In palat de 
maiestățile lor, Inalții oaspeți ro
mâni au fost conduși în salonul de 
onoare, unde a avut loc o discuție 
cordială, prietenească.

încă de Ia început. Israelul s-a si
tuat pe o poziție rigidă in ce pri
vește soluționarea acestei situații tra
gice ; aceeași poziție este menținută 
Si în prezent. Dacă arabii nu ar fi 
reușit să convingă lumea că Israe
lul nu dorește pacea, atunci Israelul 
ar fi convins-o el. Poziția Israelului 
a devenit clară întregii lumi și poate 
chiar poporului evreu din Israel ți 
din exteriorul său.

Sper că poziția arabilor este acum 
clară pentru toți, in egală măsură, 
deoarece ea are la bază rațiunea, 
obiectivitatea și adevărul. Noi, Exce
lență, in Iordania, împreună cu frații 
noștri arabi, facem apel la necesitatea 
realizării a două cerințe fundamen
tale : retragerea trupelor israeliene 
din teritoriile ocupate în 1967, in pri
mul rind din Ierusalim, și recunoaș
terea drepturilor naționale legitime 
ale poporului palestinean. Fără reali
zarea acestor două cerințe nu există 
nici o speranță de reinstaurare a pă
cii în Orientul Mijlociu și, probabil, 
in întreaga lume.

Prieten drag,
In Iordania și In România, ea de 

altfel in multe alte țări, au fost ob
ținute realizări importante care, odi
nioară, păreau iluzii pentru mulți. 
Doresc să repet și cu acest prilej că 
poporul meu, cu voință, perseveren
ță, dăruire și sinceritate, a avut ca
pacitatea de a transforma visul in 
realitate ; noi sintem gata să vă ofe
rim prilejul ca, in această vizită, să 
constatați citeva dintre aceste reali
zări.

Vă asigurăm că vedem in dumnea
voastră prietenul drag, a cărui prie
tenie ne este scumpă și admirăm 
prestigiul dobindit de poporul român 
in rindul comunității internaționale. 
Dorim să extindem și mai mult legă
turile noastre de prietenie, in toate 
domeniile.

Dorim ca această vizită, eu care ne 
onorați, împreună cu doamna Elena 
Ceaușescu, să fie o sursă inepuizabi
lă pentru prietenia dintre țările și 
popoarele noastre.

Fie ea eforturile dumneavoastră 
curajoase puse in slujba cauzei păcii 
in regiune și in lume să fie încunu
nate permanent de noi victorii șl suc
cese ! Vă urăm multă sănătate ii fe
ricire !

Să Înflorească și să se consolideze 
prietenia dintre popoarele noistre, 
relațiile româno-arabe 1 (Aplauze).

CONFERIREA UNOR ÎNALTE DISTINCȚII
In cadrul vizitei protocolare, regele 

Hussein a conferit tovarășei Elena 
Ceaușescu ordinul „Kiladeh Al-Hus- 
sein Bin Aii" — cea mai înaltă dis
tincție iordaniană.

Președintele Nicolae Ceaușescu • 
lnmînat reginei Alia ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România", cla
sa I.

Conferirea acestor decorații, măr
turie a stimei și prețuirii reciproce 
dintre cele două popoare, vine să 
întregească schimbul de înalte dis
tincții românești și iordaniene Inau-

(Urmare din pag. I)

Varșovia și N.A.T.O. — ou tot ceea 
ce decurge de aici. Iată de ce po
poarele europene sint vital interesate 
in înfăptuirea securității europene, 
intr-o politică nouă, de colaborare 
intre toate statele europene, care să 
excludă forța, amenințarea cu forța 
și orice agresiune.

Sintem bucuroși că ș-au Înregistrat 
succese in elaborarea documentelor 
privind securitatea europeană și avem 
convingerea că in acest an se va pu
tea ajunge Ia ultima fază a confe
rinței la nivel inalt, care să adopte 
documentele și să deschidă calea în
făptuirii unei securități reale in Eu
ropa. Aceasta va putea avea o influ
ență de importanță istorică nu numai 
pentru continentul nostru, ci și pen
tru întreaga lume.

Trebuie să vă declar deschis că sin
tem profund îngrijorați de situația 
din Orientul Mijlociu. In urma eve
nimentelor din ultimul timp, a nereu
șitei misiuni a dr. Kissinger, s-a creat 
o situație complicată, care poartă in 
sine pericole foarte grave. Nu vreau, 
dragă prietene, să tac istorie. Cunoaș
teți insă că România s-a pronunțat 
întotdeauna cu fermitate pentru o 
pace trainică și justă in Orientul Mij
lociu. Am considerat și considerăm 
că realizarea păcii in Orientul Mijlo
ciu se poate obține numai pe calea 
tratativelor politice, pașnice. In defi
nitiv. orice acțiune militară trebuie 
să se incheie cu pacea, deci cu tra
tative. De aceea, noi considerăm că 
in situația creată trebuie intensifica
te eforturile pentru o soluție poli
tică. pașnică in Orientul Mijlociu.

Desigur, reluarea Conferinței de la 
Geneva constituie un lucru impor
tant. dar. așa cum am afirmat de la 
început, este necesară o lărgire a a- 
cestei conferințe prin participarea șl 
a altor state. In același timp, se im
pune o intensificare a eforturilor tu
turor statelor interesate in pacea din 
Orientul Mijlociu — fie că sint, fie 
că nu sint la Geneva. Mai mult ca 
oricind este necesară unirea efortu
rilor popoarelor pentru a se ajunge 
la o pace rapidă In Orientul Mijlo
ciu. Concepem în primul rind pacea 
în Orientul Mijlociu prin retragerea 
Israelului din teritoriile arabe ocu
pate in urma războiului din 1967. In 
al doilea rind, considerăm că trebuie 
să-si găsească o soluție corespunză
toare problema poporului palestinean. 
In conformitate cu interesele sale na
ționale. inclusiv in ce privește for
marea unui stat palestinean indepen- 

gurat anul trecut, la București, cu 
prilejul vizitei făcute de regele 
Hussein în România.

înminînd înaltele ordine, suveranul 
hașemit și președintele Nicolae 
Ceaușescu au felicitat cu căldură pe 
tovarășa Elena Ceaușescu și pe 
regina Alia.

La rîndul lor, tovarășa Elena 
Ceaușescu și regina Alia au mulțu
mit pentru înaltele distincții ce le-au 
fost conferite.

Maiestățile lor și lnalțil oaspeți ro
mâni s-au întreținut cu cordialitate, 
s-au fotografiat împreună.

dent. Avem ferma convingere că. so
luționarea problemei poporului pales
tinean. inclusiv formarea unui stat 
palestinean. va exercita o influență 
pozitivă in întregul Orient Mijlociu. 
Trebuie să exprim șl aici punctul 
nostru de vedere, după care Iorda
nia poate juca un rol important în 
realizarea acestor obiective. Odată 
realizată pacea — asigurind. desi
gur. integritatea și securitatea tutu
ror statelor din zonă — se va des
chide calea unei colaborări noi în
tre toate statele din Orientul Mijlo
ciu. Noi avem convingerea că *- 
ceasta este posibil — și trebuirf să 
facem totul pentru a realiza cît mai 
repede această pace.

In lume sînt și alte probleme com
plicate. dar popoarele acționează ferm 
pentru soluționarea lor. In Indochi
na. prin acțiunea fermă a popoare
lor din această zonă, se creează con
diții pentru soluționarea deplină a 
situației de acolo și instaurarea unei 
păci trainice, in cadrul căreia po
poarele să-și poată hotărî singure 
dezvoltarea lor. In Africa, colonia
lismul si rasismul iși trăiesc ulti
mele zile — se poate spune. In A- 
merica de Sud și, în general, in A- 
merica Latină s-a intensificat lupta 
popoarelor pentru a-și așeza relațiile 
pe o bază nouă, de deplină egalitate.

Iată de ce putem privi cu încre
dere desfășurarea evenimentelor in
ternaționale. Dar, desigur, trebuie să 
tragem si anumite concluzii. Și pri
ma concluzie este că problemele com
plexe nu se mai pot soluționa nu
mai de citeva state ; este necesară 
participarea activă a tuturor țărilor, 
indiferent de mărimea lor, la rezol
varea problemelor internaționale. In 
soluționarea problemelor internațio
nale în interesul tuturor popoare
lor, al cauzei progresului și păcii, un 
rol mai important trebuie să aibă 
țările mici și mijlocii, țările in curs 
de dezvoltare, țările nealiniate.

In altă ordine de idei, trebuie șă 
tragem concluzii corespunzătoare în 
legătură cu rolul tot mai important 
ce revine Organizației Națiunilor U- 
nite in viata internațională, inclusiv 
in soluționarea problemelor din O- 
rientul Mijlociu. Trebuie să pornim 
cu toții de la necesitatea respectă
rii dreptului fiecărei națiuni la inde
pendență. Orice popor care dorește să 
fie liber trebuie să înțeleagă că tre
buie să respecte la rîndul său inde
pendenta si libertatea altor popoare. 
Pacea si colaborarea internațională 
nu se pot asigura prin forță si do
minație, ci pe baza deplinei egalități 
in drepturi, a respectului suverani
tății si independentei naționale, a 
neamestecului in treburile interne.

Intr-adevăr, rolul conducătorilor de 
state, al guvernelor este de a înțe
lege sensul schimbărilor din viața 
contemporană, de a se identifica cu 
năzuințele popoarelor lor, ale tutu
ror popoarelor care doresc pacea si 
colaborarea internațională.

In fine, trebuie să tragem conclu
zia că voința popoarelor este deter
minantă pentru intreaga dezvoltare a 
vieții internaționale. Pornind de aici, 
putem spune că nu există forte in 
lume care să poată împiedica po
poarele să-și cucerească independen
ta. să-si făurească o viată' liberă, așa 
cum o doresc. (Aplauze).

Aș dori, dragă prietene, să ex
prim dorința noastră ca relațiile de 
colaborare dintre România și Iorda
nia să se dezvolte atît pe plan bi
lateral, cit și pe tărimul vieții inter
naționale.

Acționînd in această direcție, ser
vim atit interesele celor două țări și 
popoare, cit și cauza păcii și colabo
rării internaționale.

Doresc să vă urez dumneavoastră 
și reginei Alia multe succese in ac
tivitatea închinată dezvoltării econo- 
mico-sociale și fericirii poporului 
Iordanian și multă fericire.

Fie ca prietenia și colaborarea ro- 
mâno-iordaniană să înflorească ne
contenit 1

Să se înfăptuiască pacea și colabo
rarea in intreaga lume 1 (Aplauze).

„întimpinăm 
cu sufletul deschis 
si bucurie pe iluștrii 

oaspeți români"
Declarațiile unor persona-* 
litâți marcante, comentarii
le presei și radioteleviziunii 
exprimă satisfacția opiniei 

publice iordaniene

Personalități politice de vază, ex- 
ponenți ai opiniei publice au ținut, 
in declarații făcute reprezentanților 
presei române, să-și exprime de
osebita satisfacție pentru dialogul 
româno-iordanian la nivel înalt. în 
acest sens, BAHJAT TALHOUNY, 
președintele Senatului, cunoscută 
personalitate politică, de mai multe 
ori prim-ministru în perioada 
1960—1970, a declarat : „Iordania este 
foarte fericită de a primi pe pă- 
mintul său pe ilustrul președinte 
Nicolae Ceaușescu. Noi urmărim cu 
multă atenție politica românească și 
prețuim relațiile de prietenie pe care 
România, țară prietenă, apropiată 
inimilor Iordaniene, le are cu toate 
țările arabe. Sint convins că exce
lentele relații dintre țările noastre 
se vor dezvolta și vor deveni și mai 
puternice in viitor, ca urmare a a- 
cestei vizite". în același sens, minis
trul culturii și informațiilor, SALAH 
ABU ZEID, preciza : „Sintem feri
ciți că relațiile româno-iordaniene 
se dezvoltă cu succes. Am în vedere 
nu numai aspectul politic al acestor 
relații, ci toate celelalte domenii. 
Iordania este interesată, de pildă, in 
experiența României in anumite 
domenii ale culturii. Ca membru al 
guvernului, vă pot spune că există 
un interes deosebit și față de ex
periența dobindită de țara dv. in in
dustria petrolieră. Convorbirile dintre 
președintele Ceaușescu și regele 
Hussein vor avea, fără Îndoială, 
ca rezultat lărgirea cooperării dintre 
țările noastre in multe domenii. 
Totodată, vizita .președintelui 
Ceaușescu, față de care nutrim 
o inaltă stimă, are pentru noi 
și o altă semnificație. Anume, 
avem certitudinea că dezvoltarea re
lațiilor dintre Iordania și România 
este in folosul cauzei drepte a po
poarelor arabe".

La rindul său, ministrul turismu
lui, CHALEB BARACAT, a decla
rat : „Ne bucură profund vizi
ta Excelenței Sale președintele 
Nicolae Ceaușescu, eminentă per
sonalitate politică a zilelor noastre.. 
Și in domeniul de care mă ocup 
sintem Interesați in experiența de 
care dispune România. In eforturile 
noastre de dezvoltare a bazei turisti
ce ne gindim la o cooperare pe scară 
largă cu țara dumneavoastră. Sintem 
siguri că in urma vizitei relațiile 
dintre Iordania și România vor cu
noaște o nouă și puternică dezvol
tare, in folosul reciproc".

Primarul capitalei iordaniene, MO
HAMMED TU KAN, subliniind că 
„Ammanul intimpină cu sufletul 
deschis, cu toată bucuria și căldura 
pe iluștrii oaspeți români", a arătat 
că întregul oraș s-a pregătit în mod 
intens pentru această primire sărbă
torească. „Pentru noi, vizita președin
telui României este un eveniment 
istoric, care va întări cu siguranță 
și mai mult relațiile prietenești, de 
fructuoasă colaborare dintre cele 
două țări și popoare".

Directorul general al companiei 
iordaniene a petrolului, AL TAL, a 
ținut să-și exprime satisfacția pen
tru activitatea desfășurată de grupul 
de muncitori și specialiști români 
care implantează, în plin deșert, o 
nouă conductă petrolieră, ceea ce 
va permite triplarea capacității rafi
năriei de la Zarka, unică în țară. 
„Există insă și alte posibilități de 
cooperare intre țările noastre — a 
spus el. Rafinăria va fi dotată cu 
noi instalații moderne de prelucrare 
și am fi bucuroși să folosim realiză
rile României in acest domeniu. Sint 
sigur că vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu va stimula dezvoltarea co
operării intre Iordania și România și 
pe acest plan".

Vorbindu-ne cu căldură de munca 
rodnică, desfășurată în condiții grele 
de muncitorii și specialiștii români, 
inginerul SEFIAN ABDALAH de la 
rafinăria din Zarka ne-a spus : „11 
cunoaștem pe președintele României 
ca pe un prieten sincer al poporului 
iordanian, al popoarelor arabe. Știm 
că România sprijină cauza noastră 
justă și-i sintem foarte recunoscă
tori. Exprim sentimentele tuturor co
legilor mei spunind că politica 
României, eforturile ei pentru găsi
rea unei soluții juste problemei ma
jore din zona noastră se bucură la 
noi de o inaltă apreciere".

întreaga presă din Amman salută 
cu satisfacție vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu. Influentul cotidian 
„Al Ra’i" publică fotografiile celor 
doi șefi de stat sub titlul „Maiestatea 
sa regele Hussein și poporul Iorda
niei spun bun venit președintelui 
Nicolae Ceaușescu". „Al Ra’i" pu
blică, de asemenea, biografiile pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu, împreună 
cu un articol intitulat „România : 
Destindere internațională și înflorire 
economică". în care se subliniază im
portanța vizitei lnalților oaspeți ro
mâni, politica de destindere dusă de 
România, poziția principială a țării 
noastre în diverse probleme Internaționale.

„Ad Doustour" publică portretele 
celor doi șefi de stat sub un titlu pe 
toată . pagina intii : „Iordania sa
lută și urează bun venît președinte
lui Nicolae Ceaușescu". Cotidianul 
subliniază continua dezvoltare a re
lațiilor româno-iordaniene și spriji
nul României acordat popoarelor arabe.

Săptămlnalul „Al Sahafi" Inserea
ză un cald editorial intitulat 'Bun 
venit distinsului nostru oaspete", în 
care se evidențiază relațiile de prie
tenie și cooperare activă dintre cele 
două țări, exprimindu-se speranța 
că. prin actuala vizită, legăturile ro- 
mano-iordaniene vor continua să sa 
dezvolte Intr-o și mai mare măsura.

Posturile de radio și televiziune 
acordă în cadrul programelor zilnice 
spații însemnate vizitei lnalților oas
peți români, infățișind imagini su
gestive din viața și realizările po
porului român.
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN PAKISTAN
O importantă contribuție la dezvoltarea și consolidarea prieteniei

dintre cele două țări, la cauza păcii 

BANCHET OFERIT ÎN ONOAREA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU

și înțelegerii internaționale 

CONVORBIRI RODNICE, OSPITALITATE DISTINSA 

SI CĂLDUROASA LA KARACHI

Toastul primului ministru 
Zulfikar Aii Bhutto

Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Excelenta Voastră domnule pre
ședinte,

Doamnă Ceaușescu,
Distinși oaspeți români. 
Doamnelor și domnilor.
In numele poporului șl Guvernu

lui Pakistanului, în numele meu per
sonal, vă urez un foarte călduros bun 
venit în Pakistan. Sintem fericiți că 
ați avut posibilitatea să faceți o es
cală la Karachi, în cursul actualului 
dumneavoastră itinerar. Deși «vizita 
Excelenței Voastre este scurtă, noi a- 
preciem acest prilej de a efectua un 
schimb de păreri în probleme de in
teres comun.

Domnule președinte,
Ritmul rapid de dezvoltare a țării 

dumneavoastră în ultimele trei de
cenii vorbește elocvent despre reali
zările poporului dumneavoastră. Con
sacrarea conducerii românești cauzei 
progresului, viziunea și curajul in 
afirmarea drepturilor națiunilor mici 
și mijlocii au cucerit respectul și ad
mirația profundă a tuturor națiuni
lor iubitoare de pace din lume.

Relațiile dintre cele două țări ale 
noastre s-au dezvoltat permanent in 
decursul anilor. Sintem convinși că 
Excelența Voastră a adus, personal, 
o mare contribuție la consolidarea 
prieteniei dintre cele două țări ale 
noastre, prin vizita din 1973, la scurt 
timp după ce Pakistanul suferise o 
tragedie națională. In timpul vizitei 
dumneavoastră am semnat o Decla
rație solemnă comună care se ba
zează pe principiile egalității suve
rane a tuturor statelor, respectului 
reciproc și neamestecului in aface
rile interne ale celuilalt. Ea subli
niază în special dreptul fiecărui po
por de a-și decide singur soarta, fără 
nici un amestec 'din afară, constrân
gere sau presiune. Ea scoate, de 
asemenea. în evidentă dreptul fiecă
rui stat de a participa, pe picior de 
egalitate, la rezolvarea problemelor 
mondiale.

Este, de asemenea, un motiv de 
mare satisfacție pentru noi faptul că 
s-au întreprins pași concreți în pu
nerea unor baze solide colaborării 
pe termen lung între cele două țări 
ale noastre. Pakistanul șl România 
au semnat un acord de colaborare 
economică, tehnică și științifică și 
un protocol privitor la realizarea 
acordului.

Apreciem asistența pe care Româ
nia ne-o oferă în extinderea nnei ra
finării la Karachi. Sînt convins că. 
In perioada ce va urma, colaborarea 
noastră crescîndă în domeniile eco
nomic, cultural și științific va aduce 
și mai mari beneficii reciproce po
poarelor noastre.

Excelență,
Deși sistemele economice șl sociale 

ale celor două țări ale noastre sint 
deosebite, țelul nostru este același. 
In Pakistan noi dorim eradicarea 
completă a exploatării unui grup de 
către altul, a muncitorului de către 
moșier, a micului investitor de către 
reprezentanții marilor afaceri și fi
nanțe. In acest scop, am instituit o 
serie de reforme, care încep deja să 
dea roade. Situația economică inter
națională creează noi greutăți, dar 
sintem convinși că poporul nostru va 
depăși situația dificilă și că vom fi 
martori ai unei îmbunătățiri în cali
tatea vieții.

Aș dori, de asemenea, să mă refer 
la sarcina importantă pe care ne-am 
propus-o in ce privește elaborarea 
Constituției. Noi am incheiat această 
sarcină în aprilie 1973, cînd noua 
Constituție a Pakistanului a fost a- 
doptată de Adunarea Constituantă. 
Ea reflectă aspirațiile maselor pentru 
democrație si dezvoltare, prevede o 
bază democratică legală unității na
ționale si propășirii politice sl econo
mice a tării.

Domnule președinte,
în domeniul afacerilor externe, no! 

am continuat politica de prietenie șl 
colaborare cu toate țările și, in spe-

După rostirea toastului de către 
președintele Nicolae Ceaușescu, pri
mul ministru Zulfikar Aii Bhutto a 
luat din nou cuvintul șl a făcut urmă
toarea declarație: „Noi sintem foarte 
buni prieteni și am avut discuții rod
nice, care au fost deschise, sincere. 
Aș vrea să-l felicit pe domnul pre
ședinte pentru înțelegerea sa lucidă 
a situației internaționale actuale. în
treaga situație din lume arată că sint 
în curs mari schimbări. Se produc 
schimbări în Europa, în America La
tină, în Asia. Aceasta arată că nimeni 
nu poate opri forțele revoluționare, 
ale reformelor înnoitoare de a schim
ba actuala stare de lucruri din lume. 
S-ar putea ca cei care nu gindesc 
așa să aibă unele lucruri de 
spus împotriva acestor puncte de 
vedere; dar energia poporului care 
dorește acest lucru nu va putea 
fi înfrîntă. Dacă ar mai fi nevoie de 
vreun exemplu sau de vreo dovadă, 
acestea sînt asigurate de situația din 
Asia de sud-est, din Cambodgia, 
Vietnam și Laos. Aceste popoare 
mici au arătat cum pot să reziste 
unor țări mari și puternice. Ele 
au fost amenințate cu distru
gerea nucleară, au fost amenin
țate cu alinieri ortodoxe sau neorto- 
doxe. Dar ați văzut, domnule pre
ședinte, că ele au ieșit victorioase 
și noi nu putem să facem altceva 
decit să salutăm curajul și bra
vura lor. Și acesta nu este decit 
un început. Acest curent va continua 
și vom merge tot mai departe. Și 
nimeni nu se va putea opune 
voinței popoarelor de a merge mal 
departe pe calea progresului, împo
triva exploatării.

Aceasta este o lecție semnificativă 
pentru popoarele din sud-estul Asiei 
și o lecție fundamentală pentru po
poarele subcontinentului. Și subcon- 
tinentul nostru trebuie să aibă o 
mare parte din astfel de schimbări. 
Popoarele subcontinentului trebuie 
să înțeleagă asemenea schimbări, 
altfel nu vor mai vedea ziua de 
miine. Și vreau să vă spun, domnule 
președinte, că noi vrem să așteptăm 

cial, cu vecinii noștri. Pacea este o 
cerință a progresului și a realizării 
bunăstării economice, eliberată de 
flagelele sărăciei, ignoranței și bolii. 
In lumina acestei dorințe sincere de 
pace și prietenie în sudul Asiei, noi 
am elaborat în iunie 1972 un acord 
pentru rezolvarea problemelor ime
diate dintre India și Pakistan. Am 
aderat la Acordul de la Simla, așa 
cum este cunoscut. Au fost multe în- 
tîrzieri și piedici în punerea în apli
care a acestui acord, dar sînt bucuros 
să spun că s-a înregistrat, de aseme
nea, un progres real în anul care a 
trecut către normalizarea situației, In 
Ciuda provocărilor și piedicilor rezul
tate din evenimente pentru care Pa
kistanul nu a fost răspunzător.

Experiența nucleară a Indie! d!n 
mai 1974 nu poate fi privită decit cu 
serioasă îngrijorare de către toate 
statele iubitoare de pace și, mai ales, 
de către vecinii apropiat! ai Indiei. 
Această îngrijorare nu poate fi în 
nici un fel diminuată de declarația 
Indiei că experiența a fost efectuată 
pentru scopuri pașnice. Deși expe
riența a însemnat o lovitură grea, 
îndreptată împotriva tratatului de 
neproliferare, am Încercat să îmbu
nătățim situația, promovind concep
tul unei zone fără arme nucleare in 
Asia de sud. Este speranța noastră 
sinceră că consultările între statele 
sud-asiatice preconizate în rezoluția 
Națiunilor Unite vor avea loc intr-un 
viitor apropiat pentru materializarea 
acestei propuneri. Prin Acordul de la 
Simla, Pakistanul și India se anga
jează să caute o soluție pașnică pen
tru disputa Kașmirului, nerezolvată 
încă. Noi sperăm că vor avea loc 
negocieri Ia timpul potrivit pentru 
a se găsi o rezolvare viabilă și echi
tabilă finală, pe baza principiului 
autodeterminării. Orice încercare de 
a impune o reglementare arbitrară 
ponorului din Kașmir pe calea unor 
înțelegeri politice cu persoane indivi
duale este sortită eșecului. O astfel 
de încercare nu poate fi acceptată 
nici de Pakistan, nici de poporul din 
Kasmir și va duce astfel numai Ia 
prelungirea tensiunii în această re
giune.

Trebuie să spunem cu regret că re
lațiile noastre cu țara vecină nouă, 
Afganistan, nu au putut fi îmbună
tățite, în ciuda tuturor eforturilor 
noastre. Am fost reținuți și am păs
trat o atitudine calmă în fața provo
cărilor grave din partea Afganistanu
lui și sintem pregătiți să începem 
convorbiri cu această tară, fără con
diții prealabile, în vederea rezolvării 
diferendelor noastre, pe baza prin
cipiilor coexistentei pașnice.

Domnule președinte,
Trăim vremuri care sînt, deopo

trivă, îmbucurătoare și grave. Bucu
ria se amestecă cu suferința ; deși 
vechile cătușe cad, victoria nu a fost 
încă realizată. Lupta împotriva ex
ploatării, a nedreptăților și rasismu
lui, împotriva rămășițelor colonialis
mului devine din ce în ce mai inten
să, pe zi ce trece. Națiunile lumii a 
treia poartă o luptă hotărită pentru 
a se elibera de imperialism, neocolo
nialism și expansionism și pentru a 
recuceri suveranitatea deplină asupra 
resurselor lor naționale.

Noi sprijinim pe deplin lupta po
poarelor din Asia, Africa și America 
Latină împotriva ordinii economice 
internaționale inechitabile și pentru 
restructurarea el potrivit principiilor 
dreptății. Noi continuăm să credem 
că, pentru această nouă ordine, cău
tările trebuie să se facă prin discuții 
Si cooperare internațională, șl nu 
prin confruntare.

îmi face o deosebită plăcere să-! 
rog pe toți distinșii oaspeți să mi se 
alăture in toastul închinat în sănăta
tea președintelui Republicii Socialiste 
România și a doamnei Elena 
Ceaușescu. a distinșilor oaspeți din 
România și pentru prietenia trainică 
dintre Pakistan și România 1 (A- 
plauze).

o asemenea z! de miine, oare va fi 
a poporului. Și vă pot asigura că noi, 
în Pakistan, deși aderăm la o poli
tică flexibilă, sintem hotăriți să 
luptăm împotriva exploatării și opre
siunii poporului. Uneori, birocrații 
mai spun că nu pot să facă acest 
lucru și încearcă să mă frustreze de 
o serie de lucruri.

Unii spun — și o spun în intere
sul lor, evident — că dacă vom face 
acest lucru va fi un dezastru, o ca
tastrofă. Dar nu se va intimpla așa 
dacă facem lucruri juste, care sint 
in folosul poporului. Am fost ales de 
popor și astăzi am ajuns să luăm 
unele hotărîri pe care poporul înainte 
nu era pregătit să le ia. Dar noi 
ne vom ține promisiunea față de 
popor, ii vom acorda întregul spri
jin, un sprijin adevărat, bazat pe 
lumina științei.

Vizita dumneavoastră aici este im
portantă nu numai pentru că am 
purtat discuții și am căzut de acord 
asupra problemelor internaționale, 
asupra chestiunilor privind Orien
tul Mijlociu, ci și pentru că încu
rajează guvernul meu să acționeze 
pe linia de care a beneficiat și țara 
dumneavoastră.

Aici, în seara aceasta, lucrul cel 
mai important pe care mi l-ați ex
primat a fost că in ultimii ani ați 
avut o rată a inflației de numai 2,4 
la sută, iar eu vă spun că am avut o 
rată de inflație de 30 la sută. La 
dumneavoastră dezvoltarea industria
lă a fost de 14 la sută anual, la noi 
ritmul de creștere a fost numai de 
3 la sută, iar ritmul de creștere a 
populației Ia noi este tot de 3 la sută. 
Aceste lucruri nu mai pot continua, 
ele trebuie să se schimbe. De aceea, 
consider că este mult mai important 
să discutăm despre aceste chestiuni 
fundamentale și practice care afec
tează foarte mult viata poporului, 
viitorul copiilor noștri. Chiar miine, 
după plecarea dumneavoastră, nu mai 
am de gînd să ascult la vechile po
vești privind dezvoltarea capitalului 
fi necesitatea de a nu ne atinge de

Domnule prim-ministru,
Doamnă Bhutto.
Doamnelor și domnilor.
Este pentru mine și soția mea, pre

cum și pentru colaboratorii mei care 
mă însoțesc, o deosebită bucurie că 
ne aflăm din nou in Pakistanul prie
ten, că ne-am reîntîlnit cu dumnea
voastră.

De la vizita din 1973 și pînă în pre
zent, relațiile dintre România șl 
Pakistan au cunoscut o dezvoltare 
continuă în toate domeniile de activi
tate. Este adevărat că avem docu
mente care reglementează relațiile de 
prietenie și colaborare In domeniile 
politic, economic, științific și cultural, 
pe care le-am semnat împreună. De 
aceea, în cursul convorbirilor pe caro 
le-am avut astăzi am făcut o trecere 
In revistă a felului cum se înfăptu
iesc acordurile, cum se dezvoltă cola
borarea intre popoarele noastre. Ca 
să fiu sincer, cred că am fi putut 
face ceva mai mult pînă acum. Sper 
insă că intilnirea și convorbirile care 
le-am avut astăzi vor impulsiona 
activitatea miniștrilor noștri, a spe
cialiștilor, astfel incit să recuperăm 
întirzierea care există în unele dome
nii. Noi dorim ca cooperarea econo
mică, tehnico-științifică dintre Româ
nia și Pakistan — așezată pe principii 
trainice de egalitate și respect reci
proc — să cunoască o dezvoltare pu
ternică, în folosul ambelor popoare.

Mi-a făcut o deosebită plăcere să 
ascult preocupările dumneavoastră, 
ale poporului pakistanez pentru dez
voltarea economico-socială, pentru 
solutionarea unor probleme menite să 
asigure progresul mai rapid pe calea 
bunăstării și fericirii poporului prie
ten pakistanez. Și România a obținut 
în acești ani o serie de rezultate pozi
tive in dezvoltarea sa economico-so
cială. Voi menționa numai faptul că, 
în anii 1971—1975, producția industria
lă a României a crescut intr-un ritm 
de 14 la sută anual. Ținînd seama de 
programul de dezvoltare a României 
și de programul de dezvoltare a 
Pakistanului, consider că avem toate 
condițiile pentru a dezvolta o colabo
rare reciproc avantajoasă, care să 
contribuie la mersul înainte al țărilor 
noastre.

Domnule prim-ministru.
Aș dori și eu să mă refer la unele 

probleme ale situației internaționale. 
Din 1973 pînă in prezent s-au produs 
transformări uriașe. Raportul de forțe 
s-a schimbat și se schimbă continuu 
în favoarea forțelor progresiste, anti- 
imperialiste, anticolonialiste. Pe toate 
continentele, popoarele își afirmă cu 
putere voința de a fi stupine pe bo
gățiile naționale, de a-și asigura dez
voltarea liberă, așa cum o doreso, 
fără nici un amestec din afară.

In Europa. Conferința pentru secu
ritate europeană, care se desfășoară 
de aproape trei ani, se apropie de 
sfirșit. Sperăm că documentele care 
vor fi adoptate și semnarea lor, la 
ultima etapă a conferinței Ia nivel 
înalt, de șefii de state sau de primii 
miniștri din Europa vor deschide ca
lea unor relații noi pe continentul eu
ropean, constituind, in același timp, 
un moment de importanță deosebită 
pentru asigurarea păcii in intreaga 
lume.

Mi-a făcut plăcere să vă aud spu- 
nind că unele probleme complicate 
din subcontinentul dumneavoastră — 
despre care am discutat în 1973 — 
s-au soluționat in mod favorabil. Ați 
menționat că mai sint încă de făcut 

sectorul privat și așa mai departe. 
Noi vom merge mai departe și vom 
acționa în interesul poporului, chiar 
dacă va trebui să trecem prin dife
rite riscuri, prin diferite experiențe, 
sau va trebui să elaborăm diferite re
forme sau să efectuăm unele dislo
cări.

Vă mulțumesc foarte mult !“ (A- 
plauze).

Luînd, la rîndul său, cuvintul, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a spus : 

„Este adevărat că am discutat Ș> 
despre problemele economice, pre
cum și despre ce trebuie făcut pen
tru a asigura un ritm .mai rapid de 
creștere a economiei naționale.

In lume sînt, intr-adevăr, schim
bări revoluționare, sociale și națio
nale. O nouă ordine economică și 
politică nu se poate realiza pe ve
chea structură socială, iar transfor
mările sociale revoluționare nu se pot 
înfăptui fără participarea activă a 
maselor populare, a popoarelor în
seși. 

Excelenței Sale
Domnului FAZAE ELAHI CHAUDHRY

Președintele Republicii Islamice Pakistan
Părăsind teritoriul Republicii Islarrice Pakistan, doresc să vă adre

sez un cordial salut și să vă exprim calde mulțumiri pentru ospitalita
tea de care ne-am bucurat în timpul scurtei noastre vizite de prietenie 
la Karachi.

îmi exprim convingerea că vizita, convorbirile pe care le-am avut 
cu domnul prim-ministru Zulfikar Aii Bhutto și cu alți reprezentanți 
ai vieții politice și de stat pakistaneze vor contribui Ia dezvoltarea pe 
mai departe a bunelor relații de prietenie și colaborare dintre Republica 
Socialistă România și Republica Islanică Pakistan, în interesul celor 
două popoare, al cauzei colaborării și păcii în lume.

Folosesc acest prilej pentru a vă transmite dumneavoastră și po
porului pakistanez prieten cele mai bine urări de sănătate și fericire, 
de progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

pași inainte pentru a se ajunge la sta
bilirea unor relații de colaborare trai
nică în această parte a lumii, în spiri
tul relațiilor de prietenie cu dumnea
voastră, cu celelalte popoare din 
această parte a lumii. Noi dorim să 
vă urăm soluționarea tuturor acestor 
probleme pe calea tratativelor paș
nice, în interesul prieteniei și colabo
rării și al păcii.

Sintem martorii schimbărilor care 
au loo în Indochina, ai victoriei po
poarelor din această zonă in lupta lor 
pentru a-și hotări dezvoltarea liberă, 
fără amestec din afară. Am sprijinit 
întotdeauna poporul vietnamez, am 
sprijinit Guvernul Regal de Unitate 
Națională, în frunte cu prințul Sianuk. 
Dorim să ne exprimăm convingerea 
că In curînd aceste popoare, care au 
avut atit de suferit, vor putea trece 
la dezvoltarea pașnică, pentru a-șl 
crea o viată nouă, liberă. Fără îndoia
lă că aceste evenimente vor exercita 
influență in tot sud-estul Asiei — și 
nu numai aici, ci asupra întregii dez
voltări a vieții internaționale.

In 1973 am discutat și despre situa
ția din Orientul Mijlociu. Din păcate, 
și astăzi in aoeastă zonă situația con
tinuă să fie destul de gravă. Este de 
înțeles că toate popoarele sînt intere
sate in realizarea unei păci trainice 
și drepte în Orientul Mijlociu. Dar, 
pentru aceasta, este necesar ca Israe
lul să-și retragă trupele din teritoriile 
ocupate în urma războiului din 1967, 
să fie soluționată problema poporului 
palestinean prin constituirea unui stat 
independent palestinean, să fie reali
zate raporturi noi care să garanteze 
integritatea și suveranitatea tuturor 
statelor din această zonă. (Aplauze).

In Africa, popoarele de sub domi
nația colonială a Portugaliei își vor 
cîștiga in acest an deplina indepen
dență. Fără nici o îndoială că aceasta 
va grăbi șfîrșitul complet al domina
ției coloniale și al politicii rasiste din 
Africa.

Au apărat probleme noi, cum sînt 
cele din Cipru, care sperăm să fie 
soluționate pe cale pașnică. Au apă
rut, totodată, probleme economice 
complexe, care cer eforturi susținute 
pentru crearea unei noi ordini econo
mice și politice, in care să se asigure 
o egalitate deplină și să se creeze 
condiții pentru un progres mai rapid 
al țărilor subdezvoltate.

Toate aceste schimbări și toate 
aceste probleme complexe demon
strează cu putere că depinde de voin
ța popoarelor, de unitatea și de soli
daritatea lor in luptă pentru a asi
gura dezvoltarea pe o cale nouă a 
vieții internaționale.

Viața demonstrează că țările mici și 
mijlocii, țările în curs de dezvoltare 
și cele nealiniate au de jucat un rol 
tot mai important în soluționarea 
tuturor problemelor internaționale.

Aș dori ca în această activitate 
complexă internațională România șl 
Pakistanul să conlucreze tot mai 
strins, împreună cu alte popoare, 
pentru asigurarea progresului spre o 
pace trainică.

Deoarece vizita noastră a fost atit 
de scurtă, așteptăm să vizitați cit mai 
curind România, împreună cu doamna 
Bhutto, pentru a putea continua con
vorbirile noastre atit de rodnice.

Doresc să ridic acest toast pentru 
prosperitatea și bunăstarea poporului 
prieten pakistanez ; pentru colabo
rarea tot mai strinsă intre România 
și Pakistan ; in sănătatea primului 
ministru și a doamnei Bhutto ! 
(Aplauze).

Din experiența României știm că 
lichidarea subdezvoltării cere efor
turi serioase. Noi alocăm anual 33 la 
sută din venitul național pentru dez
voltare. Fără nici o îndoială că atunci 
cînd un guvern, un partid își pro
pune să soluționeze probleme fun
damentale din țară, poate realiza 
aceasta dacă se va sprijini pe popor.

In fiecare țară sînt condiții deose
bite — și orice dezvoltare trebuie să 
țină seama de realitățile concrete din 
țara respectivă, dar orice transfor
mare socială trebuie să fie pusă în 
serviciul poporului, al asigurării bu
năstării și independenței sale.

Firă să mă amestec in treburile 
dumneavoastră interne, doresc să vă 
ures mult succes in întreaga activi
tate de dezvoltare economico-socială 
a Pakistanului, de ridicare a bunăstă
rii materiale și spirituale a întregu
lui popor 1" (Aplauze).

★
Banchetul s-a desfășurat intr-o at

mosferă de caldă cordialitate.
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După primele două etape ale nou
lui itinerar de? prietenie, pace și co
laborare al președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu în Japonia și Filipine, 
solii poporului român au sosit du
minică după-amiază în Pakistan, 
într-o vizită de prietenie.

La coborîrea din avion, pe aero
portul internațional din Karachi, 
împodobit sărbătorește cu drapelele 
celor două țări, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați, cu de
osebită cordialitate, de primul mi
nistru al Republicii Islamice Pa
kistan. Zulfikar Aii Bhutto, și de 
doamna Nusrat Bhutto, oaspeți și 
gazde exprimindu-și bucuria de a se 
revedea pe pămintul Pakistanului.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au părăsit, luni diminea
ța, Karachi.

De la Casa guvernamentală, oaspe
ții sint însoțiți la aeroport de primul 
ministru, Zulfikar Aii Bhutto, și de 
doamna Nusrat Bhutto. Pe Întregul 
traseu, pavoazat cu drapele ale Româ
niei si Pakistanului, inalții oaspeți 
români sint salutați cu căldură de 
numeroși cetățeni ai marelui oraș.

Pe aeroportul internațional din 
Karachi sint prezenți Rana Moham
mad Hanif. ministrul de finanțe, 
Ghulam M. Jattoi. ministrul principal 
al provinciei Sind. Aziz Ahmad, mi-

COMUNICAT COMUN
La invitația primului ministru al 

Republicii Islamice Pakistan. Zulfikar 
Aii Bhutto, si a doamnei Nusrat 
Bhutto, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
președintele Republicii Socialiste 
România. împreună cu tovarășa Elena 
Ceausescu, a făcut o vizită de priete
nie la Karachi — Pakistan, in zilele 
de 13 si 14 aprilie 1975.

în timpul șederii în Pakistan, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu si pri
mul ministru Zulfikar Aii Bhutto au 
purtat convorbiri asupra evoluției 
relațiilor bilaterale si au avut un 
schimb de vederi privind situația 
internațională actuală. Convorbirile 
s-au desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie, cordialitate si înțele
gere reciprocă, caracteristică relații
lor dintre cele două țări si popoare.

La discuții au participat, din partea 
română, tovarășii : Gheorghe Oprea, 
viceorim-ministru al guvernului. 
George Macovescu, ministrul afaceri
lor externe, Vasile Pungan si Con
stantin Mitea, consilieri ai președin
telui republicii. Constantin Stanciu, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior si cooperării economice inter
naționale. Lucian Petrescu, ambasa
dorul României în Pakistan, si Mar
cel Dinu, director în Ministerul Afa
cerilor Externe.

Din partea pakistaneză au partici
pat : Rana Mohammad Hanif. minis
tru de finanțe, Ghulam Mustafa Jat
toi. prim-ministru al provinciei Sind, 
Aziz Ahmed, ministru de stat pentru 
apărare si pentru afacerile externe, 
A. G. N. Kazi. secretarul general al 
Ministerului de Finanțe. Agha Shah, 
subsecretar de stat la Ministerul Afa
cerilor Externe. Abdul Sattar, direc
tor general, și Abul Fazi, director in 
Ministerul Afacerilor Externe.

Președintele Nicolae Ceaușescu »i 
primul ministru Zulfikar Aii Bhutto 
si-au exprimat deplina satisfacție față 
de dezvoltarea pozitivă a relațiilor 
dintre România si Pakistan in toate 
domeniile. Ei au dat expresie hotă- 
ririi lor de a extinde in continuare 
aceste relații, pe baza principiilor 
înscrise în Declarația solemnă comu
nă semnată la Rawalpindi, la 9 ia
nuarie 1973. cu ocazia vizitei oficiale 
întreprinse de președintele Nicolae 
Ceaușescu in Pakistan. Ei au reafir
mat convingerea lor că. pentru reali
zarea unei păci durabile în lume, 
este esențial ca toate statele să aplice 
principiile înscrise in Declarația so
lemnă. si anume : respectarea suve
ranității si egalității depline in drep
turi a tuturor statelor, respectarea 
independentei naționale si a integri
tății teritoriale, neintervenția în tre
burile interne ale altor state, renun
țarea la forță si la amenințarea cu 
forța sau la exercitarea oricăror for
me de presiune sau de măsuri co
ercitive. precum si rezolvarea dispu
telor pe cale pașnică, pe baza drep
tului si. justiției internaționale și in 
conformitate cu Carta Organizației 
Națiunilor Unite.

Cele două părți — apreciind că a- 
cordurile convenite cu ocazia vizitei 
președintelui Republicii Socialiste 
România in Pakistan, in 1973. și-au 
demonstrat importanța și utilitatea 
pentru dezvoltarea relațiilor bila
terale — și-au exprimat hotarîrea de 
a asigura îndeplinirea integrală și la 
timp a acestor acorduri.

în timpul convorbirilor, cele două 
părți au examinat problemele creș
terii schimburilor comerciale și ale 
dezvoltării cooperării economice și 
tehnice dintre cele două țări. Păr
țile și-au exprimat convingerea că 
există Încă largi posibilități pentru 
extinderea în continuare a cooperă
rii economice și tehnice dintre 
România si Pakistan, pe baza avanta
jului reciproc, îndeosebi in domeniile 
industriilor extractivă, construcții
lor de mașini, chimică și materiale
lor de construcții, ca și in domeniul 
agriculturii. în acest context, păr
țile și-au exprimat satisfacția față 
de lucrările și recomandările ulti
mei sesiuni a comisiei mixte guver
namentale de cooperare economică.

Trecind in revistă situația interna-

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
premierul Zulfikar Aii Bhutto au 
luat loc pe podiumul de onoare. Co
mandantul gărzii de onoare a pre
zentat raportul. Au fost intonate 
imnurile de stat ale celor două țări, 
în semn de salut s-au tras 21 de 
salve de artilerie.

De pe terasa aeroportului, nu
meroși cetățeni pakistanezi au ova
ționat cu căldură, manifestindu-și 
sentimentele de înaltă stimă și prie
tenie față de oaspeți, față de po
porul român.

Coloana oficială s-a îndreptat apoi 
către Mausoleul lui Muhammad Aii 
Jinnah, părintele națiunii pakista
neze, unde președintele Nicolae 
Ceaușescu a depus o coroană de 
flori.

* * * 
nistru de stat pentru afacerile ex
terne și apărare, membri ai guver
nului provinciei Sind, alte oficiali
tăți civile și militare.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu iși iau ră
mas bun de la oficialitățile pakista
neze, de la reprezentanții corpului 
diplomatic, precum și de la membrii 
coloniei române — tehnicieni și spe
cialiști care lucrează la Karachi în 
cadrul acordurilor de cooperare ro- 
mâno-pakistaneze.

Apoi, președintele Nicolae 
Ceaușescu și primul ministru Zulfi
kar Aii Bhutto iau loc pe podiumul 
de onoare. Se intonează imnurile de 
stat ale celor două țări, după care 

țională actuală, președintele Nicolae 
Ceaușescu și primul ministru Zulfi
kar Aii Bhutto au dat expresie ho- 
tărîrii țărilor și popoarelor lor de 
a continua să depună eforturi sus
ținute pentru consolidarea păcii și 
securității internaționale.

Cele două părți au apreciat că si
tuația internațională din epoca noas
tră necesită participarea activă și 
directă a tuturor statelor, indiferent 
de sistemul lor politic și social, de 
mărime sau de potențial economic, 
la examinarea și rezolvarea tuturor 
problemelor privind pacea și securi
tatea in lume. Părțile au subliniat 
importanța contribuției țărilor mici 
și mijlocii la democratizarea rela
țiilor internaționale, la consolidarea 
climatului de pace, justiție și secu
ritate în lume, precum și la dezvol
tarea relațiilor de prietenie si co
operare între toate națiunile.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
primul ministru Zulfikar Aii Bhutto 
au discutat unele aspecte ale si
tuației economice internaționale, pro
blemele materiilor prime, ale resur
selor de energie, precum și chestiu
nile financiare și monetare interna
ționale. Ei au căzut de acord că a- 
ceste probleme au agravat situația 
de instabilitate economică, avînd con
secințe negative pentru întreaga via
tă economică mondială. Părțile au 
apreciat că stabilirea unor relații e- 
conomice internaționale mai echitabi
le. precum și eliminarea fenomenului 
de subdezvoltare, asigurarea unui pro
gres economic și social mai rapid al 
țărilor. în cura de dezvoltare, toate 
acestea sînt cerințe esențiale pentru 
pacea și securitatea lumii. Lichida
rea decalajelor existente cere instau
rarea unei noi ordini economice și 
politice internaționale, care să asi
gure și să garanteze dreptul fiecă
rei națiuni la dezvoltarea sa econo
mică. independență și la libertate. 
Părțile au exprimat sprijinul lor 
ferm fată de lupta popoarelor țări
lor în curs de dezvoltare împotriva 
actualei ordini economice internațio
nale — bazate pe inechitate — pen
tru restructurarea acesteia potrivit 
principiilor justiției internaționale. 
Ele au reafirmat dreptul fiecărei 
țări de a-și exercita suveranitatea 
asupra resurselor sale naturale.

Cele două părți au luat notă cu 
interes de progresele realizate de 
Conferința general-europeană pen
tru securitate și cooperare și și-au 
exprimat speranța că această confe
rință se va încheia cu succes. Păr
țile și-au exprimat, de asemenea, 
speranța că realizarea securității eu
ropene va exercita o influentă pozi
tivă asupra întregii vieți politice in
ternaționale. Primul ministru al Pa
kistanului și-a exprimat aprecierea 
fată de contribuția importantă a 
României la cauza edificării șecu- 
ritătii europene.

Progresele realizate în normaliza
rea situației din regiunea Asiei de 
sud au fost notate cu satisfacție. 
Cele două părți au subliniat că sta
bilirea unei păci durabile, in intere
sul tuturor popoarelor din regiune, 
necesită respectarea principiilor e- 
galității suverane a tuturor statelor, 
respectul pentru independenta lor 
politică și integritatea teritorială, ne
intervenția în treburile interne, ab
ținerea de la recurgerea la forță sau 
de la amenințarea cu forța. Președin
tele României a exprimat aprecierea 
sa față de contribuția importantă a 
Pakistanului la cauza unei păci du
rabile in această regiune.

Cele două părți au examinat situa
ția actuală din Orientul Apropiat și 
si-au exprimat convingerea că o pace 
justă și durabilă in această regiune 
poate fi realizată numai pe baza în
deplinirii rezoluțiilor pertinente ale 
O.N.U.. a creării condițiilor care 
să conducă la retragerea completă a 
trupelor israeliene din toate terito
riile arabe ocupate, garantarea drep
turilor naționale legitime ale po
porului palestinean, inclusiv dreptul 
său la autodeterminare, precum și 
garantarea securității tuturor state
lor și popoarelor din regiune.

în cursul după-amiezii. la Casa 
guvernamentală din Karachi, reșe
dința rezervată oaspeților, au avut 
loc convorbiri oficiale intre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pri
mul ministru Zulfikar Aii Bhutto, în 
cadrul cărora au fost abordate, într-o 
atmosferă de caldă cordialitate, pro
bleme ale dezvoltării in continuare a 
relațiilor prietenești și de colaborare 
româno-pakistaneze. precum și unele 
probleme actuale ale situației in
ternaționale.

Seara, premierul Zulfikar Aii 
Bhutto și doamna Nusrat Bhutto ău 
oferit un banchet în onoarea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu . și a 
tovarășei Elena Ceaușescu. în timpul 
banchetului, președintele Nicolae 
Ceaușescu și premierul Zulfikar AII 
Bhutto au rostit toasturi.

se trece în revistă garda de onoare 
aliniată pe aeroport.

Președintele României și premie
rul Pakistanului primesc, în conti
nuare, defilarea gărzii de onoare.

La scara avionului, președintele 
Nicolae Ceaușescu, premierul Zulfi
kar Aii Bhutto, tovarășa Elena 
Ceaușescu, doamna Nusrat Bhutto 
își iau un călduros rămas bun, își 
string miinile îndelung, se îmbrăți
șează. Despărțirea înalților oaspeți 
de distinsele gazde este salutată, po
trivit ceremonialului local, de salve 
de artilerie.

La 8,50, ora locală, aeronava pre
zidențială decolează, indreptindu-se 
spre Amman.

Cele două părți și-au exprimat în
grijorarea fată de situația din Cipru. 
Ele s-au pronunțat in favoarea unei 
reglementări juste și imediate a pro
blemei cipriote, pe baza respectării 
independenței, suveranității și inte
grității teritoriale a Republicii Ci
pru. a respectării drepturilor legiti
me ale comunităților greacă si turcă 
din insulă.

Cele două părți au căzut de acord 
asupra, importanței prioritare a dez
armării generale pentru asigurarea 
păcii și securității internaționale. 
Ele au căzut, de asemenea, de acord 
asupra necesității imperative de a 
se adopta măsuri concrete și efica
ce care să conducă la încetarea 
cursei Înarmărilor, la încetarea pro
ducției de noi arme nucleare și la 
distrugerea stocurilor existente, la 
reducerea bugetelor militare și a tru
pelor, la desființarea bazelor milita
re străine și la lichidarea blocurilor 
militare existente. Părțile au subli
niat importanta transformării unor 
regiuni, cum sint zona Balcanilor 
sau a Oceanului Indian. în zone de 
pace și cooperare, lipsite de arme 
nucleare.

Ambele părți au subliniat impor
tanța pe care o prezintă creșterea 
rolului O.N.U., în așa fel incit a- 
ceastă organizație să poată contri
bui cu mai multă eficiență la regle
mentarea problemelor internaționale 
și la stabilirea unor condiții mai bu
ne pentru promovarea cooperării, 
păcii și securității în lume, pentru 
asigurarea unei vieți demne tuturor 
popoarelor și națiunilor.

Părțile și-au exprimat atașamen
tul față de dreptul la autodetermi
nare al tuturor popoarelor, pentru 
realizarea rezoluțiilor adoptate de 
O.N.U. în acest domeniu.

Ambele părți au luat notă cu »a- 
tisfacție de obținerea independenței 
depline de către Guineea-Bissau și 
de progresele semnificative obținute 
in procesul decolonizării de popoa
rele din Mozambic, Angola și din 
alte foste colonii portugheze. Tot
odată, părțile și-au exprimat adînca 
îngrijorare față de politica de ra
sism și apartheid practicată de regi
murile minoritare din sudul Africii. 
Ele au reafirmat necesitatea lichi
dării rămășițelor colonialismului și a 
respectării drepturilor fundamenta
le ale omului.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
primul ministru Zulfikar Aii Bhutto 
au exprimat speranța că vor fi cre
ate condițiile nesesare pentru reali
zarea unei păci durabile în Indochi
na, astfel îneît popoarele din aceas
tă regiune să poată decide liber ca
lea lor de dezvoltare politică, econo
mică și socială, potrivit aspirațiilor 
lor legitime, fără amestec din afară.

Vizita la Karachi a președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, convorbirile care 
au avut loc cu acest prilej consti
tuie o importantă contribuție la 
dezvoltarea și consolidarea prieteni
ei dintre cele două țări, la cauza pă
cii și înțelegerii internaționale.

Guvernul și poporul pakistanez 
au rezervat distinșilor oaspeți români 
o primire caldă și cordială, care ex
primă sentimentele de prietenie ce 
animă relațiile dintre Republica So
cialistă România și Republica Isla
mică Pakistan.

Președintele Republicii Socialista 
România. Nicolae Ceaușescu, și to
varășa Elena Ceaușescu au exprimat 
sincere mulțumiri primului ministru 
al Republicii Islamice Pakistan, 
Zulfikar Aii Bhutto; și doamnei 
Nusrat Bhutto, poporului și guver
nului pakistanez, pentru primirea de
osebit de călduroasă de care s-au 
bucurat în timpul vizitei.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au subli
niat că poporul român așteaptă cu 
deosebit interes vizita primului mi
nistru Zulfikar Aii Bhutto și a 
doamnei Nusrat Bhutto in România. 
Primul ministru Zulfikar Aii Bhutto 
și doamna Nusrat Bhutto au declarat 
că așteaptă cu interes și plăcere «ă 
efectueze vizita in România, în vii
torul apropiat.
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SEMĂNATUL 
PORUMBULUI

• Acolo unde s-a muncit cu hărnicie, lucrările 
s-au încheiat sau sînt pe sfîrșite

• In toată țara, condițiile sînt prielnice 
grăbirii însămînțărilor

• Calitatea — principala preocupare a specia
liștilor și mecanizatorilor

Semănatul porumbului este principala lucrare care concentrează în 
aceste zile eforturile cooperatorilor, mecanizatorilor din S.M.A. si I.A.S. 
Si ale specialiștilor din agricultură. Hotăriti să încheie insămîntarea 
porumbului in limitele timpului optim si la un nivel calitativ ridicat, 
oamenii muncii din agricultură au ieșit si duminică in mare număr 
Ia cimp, această acțiune fiind susținută îndeaproape de organele si 
organizațiile de partid. De asemenea, s-a muncit intens în grădinile 
de legume, plantindu-se suprafețe întinse cu culturi timpurii, s-a ac
ționat pentru înlăturarea stricăciunilor provocate de vînt la solarii etc. 
In cursul zilei de luni a continuat cu si mai multă intensitate semă
natul porumbului — in multe unități agricole si chiar județe existind 
condiții să se încheie această lucrare înainte de sfîrsitul săptăminii. 
Corespondenții noștri județeni au transmis numeroase vesti privind 
acțiunile desfășurate duminică pe ogoare, din care consemnăm aspec
tele mai semnificative.

DOLJ. Subliniem. în primul rînd, 
o cifră : 55 000 hectare, atit reprezin
tă suprafața însămintată cu porumb 
în județ pînă duminică seara, adică 
4S a sută din prevederi. în al doilea 
rînd. merită evidențiat faptul că. in 
seara zilei de duminică, unitățile 
care fac parte din consiliile inter- 
cooperatiste Segarcea si Robănești 
au raportat încheierea însămîntării 
porumbului. Și cîteva secvențe de 
muncă. La cooperativa agricolă Cer- 
nătesti. după cum ne-a informat Iu
lian Lăcătușu. ajutor de șef de fer
mă. încă de sîmbătă s-au luat toate 
măsurile pentru ca a doua zi să se 
lucreze la însămintat cu toate for
țele. La Argetoaia. echipele mixte da 
cooperatori si mecanizatori erau în
soțite de cîte un cadru tehnic. 'Lotuși, 
unii lucrau la voia întimplării. De 
ce ? Pentru că inginerul Cristici A- 
lexandru era plecat la Craiova. Este 
demn de consemnat faptul că. deși 
la Poiana Mare a fost duminică săr
bătoare, prilejuită de primirea unor 
înalte distincții de către două coope
rative si stațiunea de mecanizare din 
localitate, cooperatorii si mecanizato
rii au pornit din zori Ia însămintatul 
porumbului. în ansamblu, viteza me
die la însămîntarea porumbului în 
județ este de circa 11 000 hectare pe 
zi. ceea ce dă garanția că în maxi
mum o săptămînă se va încheia în- 
sămîntatul acestei importante culturi. 
(Nicolae Băbălău).

NEAMȚ. Pe baza programelor de 
lucru întocmite în fiecare unitate 
s-au creat condițiile ca întreaga su
prafață prevăzută a se cultiva cu po
rumb să fie însămintată pînă la 20 
aprilie. Este si motivul pentru care 
duminică s-a lucrat din plin. Astfel, 
la indicația biroului comitetului ju
dețean de partid, încă din primele 
or» ale dimineții marea majoritate a 
tractoarelor si semănătorilor s-au a- 
flat in brazdă. Ca urmare a bunel 
organizări a muncii, pînă seara au 
fost însămîntate cu porumb peste 
2 800 ha. iar pregătirea terenului s-a 
făcut pe 4 755 ha. Cele mai bune 
rezultate au fost obținute în coope
rativele agricole Girov. Podoleni, 
Gostisa. Tămășeni. Butnărești și al
tele. unde într-o singură zi. dumini
că. s-au însămintat cu porumb cite 
50—60 ha. Sînt insă și unităti agri
cole. ca bunăoară cele din Boghicea, 
Brusturi. Davideni. Dragomirești, 
Făurei. (Izvoare etc., unde duminică 
nu s-a însămintat nimic. Multe trac
toare din aceste unităti nici nu au 
fost scoase în cimp. (Ion Manea).

MEHEDINȚI- Pe ogoarele mehe- 
dintene au lucrat duminică peste 
30 000 de oameni. Pe primul plan s-a 
situat, cum este și firesc, semăna
tul porumbului, lucrare care s-a e- 
xecutat în această zi pe 4 200 ha. în 
cooperativele agricole au fost însă- 
mînțate pînă acum 80 la sută din 
suprafețele prevăzute, iar 32 unități 
au încheiat semănatul porumbului.

„Chiar din această zi — ne spunea 
ing. Ion Floricică, directorul trustu
lui județean pentru mecanizarea a- 
griculturii — noi am trecut la efec
tuarea unor mutații de tractoare și 
semănători spre cooperativele agri
cole din zonele de centru și nord ale 
județului, pentru a grăbi ritmul și 
în aceste unități. Ne-am propus, de 
altfel, ca în cursul acestei săptămâni 
să încheiem semănatul porumbului 
pe întreaga suprafață". Tot dumini
că, în zonele legumicole din județ 
s-au recoltat peste 10 000 kg legume 
timpurii ce au fost livrate spre pie
țele județului. De asemenea, s-au exe
cutat lucrări de întreținere în plan
tațiile de pomi și vii, în legumicul
tura. (Virgiliu Tătaru).

BRĂILA. Mobilizați de către orga
nizațiile de partid din satele și co
munele județului, duminică, pe ogoa
rele brăilene au ieșit la lucru 23 600 
țărani cooperatori, mecanizatori, in
gineri și tehnicieni din agricultură. 
Folosindu-se în mod corespunzător 
capacitatea mașinilor, în această zi 
s-au însămînțat cu porumb peste 
8 600 de hectare. Cooperatorii din 
Mihai Bravu. Grădiștea și Vultureni 
au raportat terminarea acestei lu
crări. (Mircea Bunea).

ARGEȘ. Duminică au fost însă- 
mînțate cu porumb 4 280 ha. față de 
3 700 hectare cît a fost planificat. 40 
cooperative agricole din județ au în
cheiat această lucrare. S.M.A. Bîrla, 
de exemplu, este prima stațiune din 
județ care a terminat duminică seara 
semănatul pe cele 3170 hectare. Din 
cadrul unităților fruntașe, utilajele 
rămase disponibile au fost dirijate 
in cooperativele cu suprafețe mai 
mari de porumb. (Gh. Cirstea).

VRANCEA. în multe unități agri
cole cooperatiste și de stat s-a lu
crat duminică pentru a se urgenta in- 
sămințarea porumbului. La coopera
tiva agricolă Vînători, ing. Melania 
Arsinte, președintele unității, pre
zentă la una din solele pe care se 
semănau ultimele hectare, ne-a in
format că în cele 4 ferme cu plan 
la cultura porumbului lucrările se 
execută sub supravegherea directă a 
inginerilor care conduc aceste fer
me. precum și a specialiștilor din 
sectorul de mecanizare. Așa au pro
cedat și cadrele tehnice și ingine
rești din cooperativele Rîmniceni, 
Nănești, Sihlea, Milcovul și altele. 
Dacă pentru marea majoritate a lu
crătorilor din agricultură angrenați în 
această lucrare ziua de duminică a 
fost o zi plină de lucru, pentru alții 
ziua a însemnat doar cîteva ore de 
muncă. La Mărtinești, de exemplu, 
abia trecuse' de ora 10 și 7 tractoare 
echipate cu polidiscuri se și retră- 
seseră în incinta sectorului de me
canizare. în jurul orei 11, tractoare 
cu polidiscuri erau și in incinta sec
torului de mecanizare din Bogza. 
(Dan Drăgulescu).

LIBRETUL DE ECONOMII CU ClȘTIGURI IN MATERIALE 
DE CONSTRUCȚII

Avantajul specific oferit de 
acest libret îl constituie cîști- 
gurile în bani cu care titularii 
libretelor ieșite câștigătoare au 
dreptul să cumpere cu prioritate 
de la organizațiile comerciale 
de stat și de la unitățile coope
rației de consum principalele 
materiale necesare construirii 
de locuințe : ciment, tablă, var, 
carton asfaltat etc. Cîștlgurile 
se acordă prin trageri la sorți 
trimestriale din fondul consti
tuit din dobînda de 3,5 la sută 
pe an pe care Casa de Economii 
și Consemnațiuni o acordă titu
larilor acestor librete. Astfel, la 
tragerea la sorți pentru trimes
trul I 1975. care va avea loc la 
data de 23 aprilie 1675. ora 
16,30, în sala clubului Finanțe- 
bănci din București, str. Doam
nei nr. 2. se vor atribui câști
guri In bani între 5 000 și 15 000 
de lei.

Libretele de economii cu câș
tiguri in materiale de construc
ții se emit nominal sau la pur
tător cu o depunere fixă de 
1 000 de lei. Libretele de econo
mii cu cîștiguri în materiale de 
construcții nominale se emit de 
unitățile C.E.C. proprii, precum 
și de agenții C.E.C., mandatarii 
contractuali C.E.C., unitățile 
P.T.T.R. și cooperativele de cre
dit din localitățile în care nu se 
construiesc locuințe proprietate 
personală în antrepriză. Pentru 
localitățile în care nu funcțio
nează unități C.E.C. proprii sau 
mandatare, aceste librete se e- 
mit de sucursalele, filialele sau 
agențiile C.E.C. în a căror rază 
de activitate intră localitatea 
respectivă. Libretele de econo
mii la purtător se emit de su
cursalele si filialele C.E.C.. pre
cum și de agențiile C.E.C. auto
rizate.

cinema
• Norii : LUMINA — 5; 11; 13,15; 
16; 18; 20.
• Hans, Rockle și diavolul : DOI
NA — 11,30; 13,15; 15; 18; 20.
• Program de desene animate : 
DOINA — 10: 16,45.
• Iarba de mare : SCALA — #,15; 
11,30: 13,45; 16,15; 18,30; 20,45.
• Marea cursă : SALA PALATU
LUI (seria de bilete 5049) — 17; 
(5050) — 20,30, PATRIA — 9,30; 
12,45; 16; 19,30.
• Pirații din Pacific — Insula co
morilor : VICTORIA — 9,30; 12,30; 
16; 19,30, TOMIS — 9; 12,30; 16;
19, FLAMURA — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Ziua delfinului ; LUCEAFĂRUL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 20,45, 
FAVORIT — 9,15; 11,30; 13.45; 16; 
18.15; 20,30
• Trimestrul V : TIMPURI NOI
— 9.
• Un cățel „sărat- : TIMPURI 
NOI — 11; 13; 15; 17; 19.30.
• Invincibilul Luke : CAPITOL — 
9,30: 11,15: 13; 14,45; 16,30; 18,30; 
20.30. CASA FILMULUI — 10;' 12: 
14; 16; 18; 20.

• Nu filmăm să ne-amuzăm t 
AURORA — 9: 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20,15, CENTRAL — 9.15; 11,30; 
13,45: 16; 18,15; 20,30.
• Răfuiala : BUCUREȘTI — 9; 
11,45; 14,30; 17,15; 20, FEROVIAR
— 8,45; 11,15; 13,30: 15,45; 18,15;
20.45. MELODIA — 8.45; 11; 13.30; 
16; 18.30; 20,45, MODERN — 8,30; 
11; 13.30; 16; 18,30; 20,45.
• Actorul și sălbaticii : DACIA
— 9; 12,30; 16; 19,30.
• Fugi ca să te prindă : UNIREA
— 15,45; 18; 20,15.
• Ai greșit, inimă !: EXCELSIOR
— 9; 11,30; 13.45; 16; 18.30: 20,45, 
FESTIVAL — 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,15; 20,30.
O Prințul Bob : LIRA — 13,30; 18; 
20,15.
• Cerul Balticii — 14,30. Psalmul 
roșu — 18.45, întîlnire cu John 
Doe — 20,45 : CINEMATECA (sa
la Union).
• Ochii Shivanei : GRIVITA — 
9; 12; 16; 19, MIORIȚA — 9; 12; 
16; 19.
• Ulzana — căpetenia apașilor : 
FERENTARI — 15,30; 18: 20,15.
• Un bărbat fatal : BUZEȘTI —
9: 11,15; 13,30; 16: 18.15; 20.30.
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16:
18,15; 20,30.

Cronica zilei
Luni, tovarășul general de armată 

Ion Ionită. membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al Comi
tetului Central al P.C.R.. ministrul 
apărării naționale, a primit delegația 
Partidului Congolez al Muncii, con
dusă de tovarășul Ekamba Elombe 
Nikodeme. membru al Comitetului 
Central al partidului, adjunctul șe
fului Statului major general pentru 
miliția populară. în cadrul convor
birilor. desfășurate intr-o atmosferă 
caldă, tovărășească, au fost abordate 
probleme de interes comun.

La convorbiri au luat parte gene
ral-colonel Ion Coman, membru al 
Comitetului Central al P.C.R.. prim- 
adiunct al ministrului apărării națio
nale si sef al Marelui Stat Major, 
generalul-locotenent Vasile Milea, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
șeful de stat major al gărzilor pa
triotice de la C.C. al P.C.R.. generali 
si ofițeri superiori din Ministerul A- 
părării Naționale. A fost prezent, de 
asemenea. M’Bouma Barthelemy, în
sărcinatul cu afaceri ad-lnterim al 
Republicii Populare Congo la Bucu
rești.

★
La invitația Uniunii Naționale a 

Cooperativelor Agricole de Produc
ție. luni dimineața a sosit în tara 
noastră. într-o vizită de schimb de 
experiență, o delegație a Consiliului 
National al Cooperativelor Agricole 
de Producție din Republica Populară 
Ungară, condusă de Nyiri Bela. vice
președinte al consiliului.

★
La Galeriile „Căminul artei" din 

Capitală a avut loc, luni la amiază, 
vernisajul expoziției de grafică din 
Cuba, manifestare înscrisă în înțe
legerea de colaborare dintre Uniunea 
artiștilor plastici din tara noastră și 
Asociația scriitorilor și artiștilor din 
Cuba, fiind replica unei expoziții ro
mânești deschise anul trecut la Ha
vana. Cele 120 de lucrări expuse de
monstrează caracterul dinamic și 
militant al artei artiștilor cubanezi, 
exprimate cu vigoare și fantezie în 
cele mai diverse sectoare și tehnici 
de grafică publicitară. Afișul politic 
se remarcă prin forța de expresie și 
capacitatea de convingere.

în cadrul festivității inaugurale au 
luat cuvintul Ion State, secretar al 
Uniunii artiștilor plastici, și Pedro 
Oora. secretar al Asociației scriitori
lor și artiștilor din Cuba.

Au participat Brăduț Covaliu, pre
ședintele U.A.P., numeroși artiști 
plastici, altl oameni de cultură Și 
artă.

Au fost prezent!, de asemenea, Ni
colas Rodriguez, ambasadorul Repu
blicii Cuba la București, și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

★
Absolvenții promoției 1975 a Cen

trului de aviație civilă din Saint- 
Yan. Franța, care au efectuat o vizi
tă de documentare si schimb de ex
periență în tara noastră, au părăsit 
luni dimineața Capitala. în timpul 
șederii în România, oaspeții au avut 
o întîlnire cu reprezentanți ai avia

ției civile române, organizată la Casa 
Centrală a Armatei de Asociația de 
prietenie româno-franceză si Coman
damentul TAROM. Cu acest prilej, 
acad. Elie Carafoli a relevat rolul 
tradiționalelor legături prietenești 
dintre școlile aviatice română si fran
ceză in contextul bunelor relații exis
tente între cele două țări.

★
La Casa de cultură a Institutului 

român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea a avut loc, luni, o seară 
culturală dedicată Zilei naționale a 
Danemarcei. Cu acest prilej, ziaristul 
Nicolae Popescu a împărtășit publi
cului impresii dintr-o recentă vizită 
efectuată în această tară. în conti
nuare au fost prezentate filme docu
mentare daneze.

Au participat loan Botar. secretar 
general al I.R.R.C.S.. reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe și 
ai Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, oameni de știință, artă și 
cultură, un numeros public. A fost 
de fată Niels Boel, ambasadorul Da
nemarcei la București.

★
La Cinemateca din București a în

ceput luni retrospectiva filmului un
gar, în cadrul căreia sint prezentate 
filmele : „Iubire", „Tatăl", „Familia 
Toth", „Fotografie" și „Psalmul roșu".

★
Colectivul Teatrului Național din 

Budapesta a sosit luni după-amiază 
în Capitală. Artiștii oaspeți vor pre
zenta o serie de spectacole la Bucu
rești și Cluj-Napoca, în cadrul Zi
lelor culturii ungare.

★
Ca urmare a semnării unei înțe

legeri intre Centrala transporturilor 
auto din Ministerul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor și întreprinde
rea sovietică de transporturi rutiere 
„Sovtransavto" din Moscova, recent 
a fost deschisă linia internațională 
de autobuze București — Huși — 
Chișinău. Plecările din București sînt 
programate pentru zilele de miercuri 
și duminică, iar cele de la Chișinău 
pentru zilele de joi și simbătă. 
Cursele se efectuează cu autobuze 
ale celor două unităti specializate 
din Republica Socialistă România și 
Uniunea Sovietică.

★
în cadrul Festivalului național. al 

studenților din institutele de artă, 
ediția a IlI-a — 1975, la Casa artelor 
din Sibiu s-a deschis salonul stu
dențesc de artă plastică, unde au 
fost expuse 150 de lucrări de pic
tură, grafică, sculptură, arte decora
tive și design, rod al efortului crea
tor al tinerilor din institutele și fa
cultățile de arte plastice de la Bucu
rești, Cluj-Napoca. Iași și Timișoara. 
Juriul a acordat titlul de laureat al 
Festivalului national al studenților 
din institutele de artă — 1975 unui 
număr de 11 studenți. De asemenea, 
C.C. al U.T.C. și Uniunea artiștilor 
plastici au acordat premii, iar revis
tele „Viata studențească" și „Amfi
teatru" o mențiune specială.

(Agerpres)

Ședința Consiliului pentru coordonarea 
și îndrumarea activității de aprovizionare 

și prestare de servicii către populație
Luni a avut loc ședința Consiliului 

pentru coordonarea si îndrumarea 
activității de aprovizionare si presta
re de servicii către populație.

Cu acest prilej a fost analizat mo
dul cum a fost îndeplinit planul de 
aprovizionare a populației în primele 
trei luni ale anului, apreciind că a- 
ceastă acțiune s-a desfășurat în bune 
condiții, punîndu-se la dispoziția 
populației cantități sporite de mărfuri 
si intr-un sortiment variat Pentru 
trimestrul II al acestui an este pre
văzută desfacerea unui volum de 
mărfuri cu 7.2 la sută mai mare de- 
cit în perioada corespunzătoare a 
anului trecut.

Membrii consiliului au analizat 
apoi situația stocurilor existente în 
comerț, adoptîndu-se măsuri pentru

asigurarea structurii sortimentelor în 
magazine potrivit cerințelor popu
lației. precum și felul cum a fost în
deplinit programul de măsuri pri
vind ușurarea muncii femeii în gos
podărie. Consiliul a adoptat, totoda
tă. programul privind dezvoltarea si 
îmbunătățirea activității cantinelor- 
restaurant.

în încheierea lucrărilor a luat cu- 
vîntul tovarășul Janos Fazekas, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. vicenrinț- 
ministru al guvernului, președintele 
Consiliului pentru coordonarea si în
drumarea activității de aprovizionare 
și prestare de servicii către popu
lație.

(Agerpres)

Un important succes al proiectanților 

și constructorilor de avioane români și iugoslavi

Pe linia relațiilor frățești, de prie
tenie și colaborare, existente intre 
Republica Socialistă România și Re
publica Socialistă Federativă Iugo
slavia, cele două țări au realizat, in 
cooperare, un avion de luptă pentru 
înzestrarea forțelor armate ale ambe
lor țări.

Proiectanții și constructorii din 
cele două țări au elaborat cu succes 
proiectul și au fabricat prototipurile 
avionului. Pentru construcția acestui 
avion de luptă modem au fost ne
cesare investigații și experimentări.

care s-au efectuat, în comun, în labo
ratoarele din România și Iugoslavia.

Noul avion corespunde necesități
lor de dotare a aviației militare din 
cele două țări și a fost conceput și 
fabricat conform prevederilor ini
țiale.

Realizarea acestui produs modern 
și complex reliefează potențialul teh
nologic și de concepție ridicat din 
cele două țări și reprezintă un deo
sebit succes al proiectanților și con
structorilor de avioane români- și 
iugoslavi.

vremea
Ieri la țară t Vremea ■ fost în ge

neral instabilă în jumătatea de nord- 
vesț, unde cerul a fost mal mult aco
perit. Au căzut precipitații locale, mai 
ales sub formă de ploaie în Banat, sub 
formă de lapoviță și ninsoare și izolat 
ploaie în nordul și estul Transilvaniei, 
in nord-vestul Moldovei șl în estul Ma
ramureșului. In zona de munte din a- 
ceste regiuni a’ nins. în rest, vremea a 
fost relativ frumoasă, cu cerul varia
bil.

Timpul probabil pentru zilele de 16, 
17 și 18 aprilie. In țară : Vremea se va 
încălzi, mai ales în a doua parte a in
tervalului. Cerul va fi variabil, cu 
lnnorări mai accentuate în nordul țării, 
unde, pe alocuri, va ploua. în zona de 
munte, izolat, se va semnala lapoviță. 
Vlntul va sufla' moderat din sectorul 
vestic. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 2 și 12 grade, iar cele ma
xime între H și 24 de grade, mai ridi
cate în sud-vest. In București : Vremea 
se va încălzi, mai ales în a doua parte 
a intervalului. Cerul va fi variabil, mai 
mult senin. Vlntul va sufla moderat din 
sectorul vestic.

în Intervalul

15 aprilie—15 iunie

Pescuitul 
este interzis

în vederea realizării prevederilor 
legii cu privire la piscicultură si pes
cuit. Ministerul Agriculturii. Indus
triei Alimentare si Apelor a stabilit 
prohibiția generală a pescuitului pe 
anul 1975 în toate apele colinare și 
de șes în perioada 15 aprilie — 15 
iunie. In acest interval este interzis 
pescuitul industrial si cel sportiv în 
aceste ape. pentru a crea peștilor 
condiții optime de reproducere si 
nutriție.

(Agerpres)
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Sportivii noștri in două mari 
concursuri internaționale

împreună cu. marile concursuri o- 
ficiale — campionate europene sau 
mondiale — întrecerile internațio
nale amicale servesc date și terme
ne de comparație pentru Jocurile O- 
limpice. Comentind, deci, CAMPIO
NATELE DE GIMNASTICA ALE 
ROMÂNIEI (concurs internațional, 
aflat la a XVIII-a ediție), se cuvine 
să observăm nu atît victoriile con
crete. cît demonstrația de calitate a 
reprezentanților noștri de frunte. 
Dan Grecu și Alina Goreac, precum 
și progresul constant al foarte tine
rei sportive Georgeta Gabor (14 ani). 
Știrea despre succesul repurtat la 
Londra, la „Turneul campionilor", 
de către „speranța" gimnasticii noas
tre feminine. Nadia Comăneci (care 
abia spre sfîrșitul lui 1975 va îm
plini 14 ani). întregește imaginea 
despre sirguința pregătirilor pentru 
viitoarele Jocuri Olimpice .Totuși, în 
spiritul și pe baza criteriului pe 
care le-am expus la început, consta
tăm că recentul concurs bucureștean 
și rezultatele lui tehnice nu trebuie 
supraapreciate. aceasta din cauza ab
sentei unor termeni de comparație 
corespunzători (adversari de primă 
importanță internațională). într-o a- 
semenea idee, pregătirea gimnaștilor 
fruntași se cuvine intensificată, iar 
rezultatele acestei pregătiri confrun
tate cu adversari valabili ; într-o a- 
semenea idee, perfecționarea și ro
darea celor foarte tineri — Georgeta 
Gabor (clasată abia pe locul Vili la 
concursul feminin de la Riga) și 
chiar Nadia Comăneci — trebuie con
tinuate perseverent, pe baza datelor 
reale ale recentelor întreceri. înlă- 
tnrîndu-se decis orice supraevaluare 
care ar putea să frîneze progresul 
sportivilor pentru turneul olimpic 
din 1976.

Cea de-a IV-a ediție a turneului 
de box „CENTURA DE AUR", care 
se desfășoară în această săptămînă 
la Palatul sporturilor și culturii din 
București, e, foarte probabil, cel mai 
valoros concurs neoficial al anului 
pugilistic 1975. Delegații din 15 țări 
— Bulgaria, Cehoslovacia, R.P.D. Co
reeană, Cuba, Egipt, Franța, Iran,

Iugoslavia, Mongolia, Polonia, Tuni
sia. Turcia, Uganda, Ungaria și Ve
nezuela — însumînd 155 de oaspeți, 
dintre care 127 de pu.giliști, se vor 
întrece alături de 70 dintre cei mai 
buni boxeri români. Desigur, tăria 
competiției nu e dată atit de numă
rul concurenților, cît de valoarea 
foarte inaltă a unor campioni bine
cunoscut pe plan mondial. Să amin
tim. de pildă, că la categoria 48 kg 
(semimuscă) vor urca pe ring GedS 
(Ungaria), campionul olimpic, și 
Jorge Hernandez (Cuba), recent 
campion mondial ! Șirul așilor 
străini e impresionant — cuba
nezul Teophilo Stevenson, ma
ghiarul Badari și venezueleanul Al
fredo Lemus, ugandezii MuruM și 
Odwori. iranianul Masis Hambarsu- 
mian (campionul Asiei la categoria 
semigrea), celelalte vedete ale boxu
lui cubanez — Emilio Correa, Mon
toya. Alvarez și L. F. Martinez 
ș.a.m.d. Iată, prin urmare, că, la 
multe dintre categorii. îdeea de con
fruntare Valorică a boxerilor noștri 
cu unii dintre cei mai buni luptă
tori din lume va prinde viață. Pen
tru ca scopurile majore ale unui a- 
semenea turneu de prestigiu să fie 
îndeplinite, cerem un arbitrai exem
plar de corect, cerem boxerilor și 
antrenorilor noștri nu o goană oarbă, 
„cu orice preț", după victorii și me
dalii, ci o desfășurare reală și am
bițioasă a întregului potențial teh
nic. tactic, psihic și fizic pe care-1 
dețin reprezentanții noștri. In aceeași 
ordine de idei. îndemnăm pe spec
tatori să fie ca întotdeauna obiectivi, 
corecți și entuziaști pe timpul gale
lor și al fiecărui meci în parte.

Valeriu MIRONESCU
Citeva rezultate din galele de 

ieri : Constantin Gruescu obți
ne decizia la puncte contra lui 
Odwori (Uganda) : Abdul Magb 
(Egipt) obține decizia la puncte con
tra lui Perez (Venezuela) ! ; P. Dragu 
b.p. Donose ; Lamiri (Tunisia) b.p. 
Benzad (Iran) ; Eroglu (Turcia) b.p. 
Dulgujab (R. P. Mongolă), Lemus 
(Venezuela) b.p. Filip (România)

Acțiuni modei pentru trecerea normelor complexului 
„Sport și sănătate4*

CLUJ-NAPOCA (Corespondentul 
„Scînteii", Alexandru Mureșan). — 
La complexul sportiv Clujeana a 
avut loc recent o acțiune model pen
tru trecerea normelor complexului 
„Sport și sănătate", acțiune organi
zată de asociația sportivă cu același 
nume și consiliul județean al sindi
catelor. Au participat 300 de tineri

muncitori din asociațiile sportive 
Record, Clujeana, Terapia și C.F.R. în 
aceeași zi și pe același complex spor
tiv s-au desfășurat, de asemenea, fi
nalele și semifinalele „Cupei tinere
tului" la tenis de masă, popice, șah, 
fotbal, handbal pentru muncitorii de 
la combinatul de piele și încălțăminte 
„Clujeana".

fotbal Echipa reprezentativă 

a României pleacă azi la Madrid
Astăzi, în cursul dimineții, echipa 

reprezentativă a României pleacă la 
Madrid. După cum se cunoaște, joi, 
de la ora 20,30, pe stadionul „San
tiago Bernabeu" din capitala Spaniei, 
echipa noastră va întîlni formația 
reprezentativă a țării gazdă intr-un 
meci oficial din campionatul euro
pean interțări (grupa a IV-a).

La conferința de presă care a avut 
loc ieri s-a comunicat lotul compus 
din următorii 16 jucători : Răduca- 
nu, Iorgulescu — Cheran, Sătmărea- 
nu II, G. Sandu, Anghelini, Sameș — 
Dumitru, Dinu, Georgescu, Bălăci, 
Boloni — Nunweiller, Kun, Lucescu 
și Crișan. Din lot lipsește jucătorul 
Dobrău (accidentat mai grav la „ten- 
danul lui Achile"). La antrenamentul

de ieri de Ia Snagov (joc-școală cu 
echipa T.M.B., — 75 de minute), s-a 
reaccidentat jucătorul Dinu (întin
dere). De asemenea. Boloni n-a parti
cipat la jocul de ieri (contuzie pu
ternică la coapsa stingă, contractată 
la precedentul meci de antrenament), 
în cazul în care Cornel Dinu nu va 
fi recuperat pînă joi, atunci linia de 
mijloc va fi compusă din Dumitru, 
Bălăci și Georgescu. Există și varian
ta retragerii lui Nunweiller în li
nia de halfi, în această eventualitate 
preconizîndu-se trecerea lui Crișan 
pe aripa dreaptă.

Amintim că meciul România—Spa
nia va fi transmis în direct la tele
viziune.

Voleibalistele noastre s-au calificat în faza finală 

a campionatului european
Sala sporturilor Floreasca din Ca

pitală a găzduit aseară întîlnir.ea in
ternațională de volei dintre echipele 
feminine ale României și Spaniei, 
contind pentru preliminariile cam
pionatului european. Partida s-a în
cheiat cu scorul de 3—0 (15—3, 15—3,

15—5) in favoarea voleibalistelor 
românce, care se califică astfel la 
faza finală a campionatului Eu
ropei ce va avea loc anul acesta în 
Iugoslavia, cu începere de la 18 oc
tombrie.

• Filip cel bun : COTROCENI — 
14; 16: 18; 20.
• Șapte mirese pentru șapte 
frați : BUCEGI — 15,45: 18; 20,15, 
ARTA — 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Trecătoarele iubiri : PACEA 
— 15,30; 17,45: 20.
• Moulin Rouge ; DRUMUL SĂ
RII — 15,30: 18; 20.15.
a Ștefan cel Mare — Vaslui 1475: 
RAHOVA — 10; 15,30; 19.
• Un milion pentru Jake ; CIU
LEȘTI 15,30; 18; 20,15, FLACA- 
RA — 15,30; 18; 20,15.
• Nemuritorii : CRÎNGAȘI — 16;
18.15.
• Ilustrate cu flori de cimp : 
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.
• Răzbunarea Iul Dani : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.
O Pline și ciocolată : VOLGA — 
9,30; 11.30; 13,30; 16; 18; 20.
• Ce culoare are dragostea: FLO
REASCA — 15,30; 18; 20,15.
• Baltagul : VIITORUL — 15,30; 
18; 20,15.
• Dragoste la 16 ani : MUNCA — 
16; 18: 20.
• Muntele ascuns : COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.
• Zidul : VITAN — 15.30; 18;
20.15.
• Sutjeska ; MOȘILOR — 15,30: 19.

teatre
• a.R.la (sala mare a Teatru
lui Național „I. L. Caraglale") : 
Teatrul Național din Budapesta 
cu piesa „Banul Bânk“ de Kato- 
na J6zsef — 19,30.
• Teatrul Național București (sa
la mică) : Dona Diana — 19,30.
• Opera Română : Carmen — 19.
• Teatrul de operetă : Miss He- 
lyett — 19.30.
• Teatrul „Lucia sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Ivanov — 19,30, (sala 
din str. Alex. Sahia) : Noile sufe
rințe ale tlnărului „W“ — 19,30.
• Teatrul Mie : Râsptntia cea 
mare — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Studio): 
Corrida — 19.
• Teatrul Gtulești : Omul care * 
văzut moartea — 15. ...Eseu — 
19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Pardon, scu
zați, bonsoar — 19.30.
• Teatrul de revistă și comedie

„I. Vaslleăcu* 1 Dudul Iul Traian
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Pă
pușa cu piciorul rupt ; Pufușor 
și Mustăcioară — 10.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : Tigrlșorul Petre
— 17.
• Ansamblu! artistic „Rapsodia 
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 17,30; 19,30.
• Circul de stat : Hal să rfdem la 
circ — 19,30.

t V
PROGRAMUL I

8,30 Curs de limba germană. 
9,00 Teleșcoală.

10,00 Curs de limba franceză.
10,30 File de dicționar e> Meda

lion Fernaridel : • Filmul ar
tistic „Caidul" — producție 
a studiourilor franceze, in 
regia lui Bernard Borderie.

12,35 Telex.
15,00 Turneul internațional de box 

„Centura de aur". (Transmi

siune directă de la Palatul 
sporturilor și culturii).

18,00 Matineu de vacantă : „Pan 
Tau" (III).

16,50 Monumente ale Independen
ței — film documentar (I) 

17,00 Telex.
17,05 Din țările socialiste.
17,15 Legile țării — legile noas

tre !
17,25 Algoritm TV — emisiune en

ciclopedică pentru tineret.
17,55 „Numai soare" — muzică u-

18.10 Mult e dulce...
18.30 Pagini glorioase din istoria 

patriei,
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Moment folcloric.
20.10 Seară de teatru : „Cadavrul 

viu" de Lev Tolstoi, Premie
ră TV. Adaptare pentru 
televiziune de Cornel Popa 
și Valentin Plătăreanu. Re
gia artistică : Cornel Popa., 
in distribuție : Amza Pelea, 
Gina Patrichi, Clody Ber- 
thola, Fory Etterle, Mariana 
Mihuț, Valentin Plătăreanu, 
Migri Avram Nicolau, Tama
ra Krețulescu, Constantin 
Rauțchi, Draga Otteanu, 
Florin Scărlătescu, Dinu Ian- 
culescu, Ion Henter, Virgil

Ogățanu, Călin Florian, Ion 
Ilie Ion, Alfred Demetriu, 
Vasile Florescu, Cornel Elef- 
terescu, Ovidiu Schumacher, 
Luchian Botez, Gheorghe Si- 
monca, Ion Colomleț, Ion 
Porsllă, Ion Igorov. Elena 
Lupașcu, George Ulmeni. 
Cintă Ala Baianova și Sma- 
randa Toscani. Dansează:
Ștefan Thuri șl Sica Gerota. 

22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

30,00 Film serial pentru copii : 
„Daktarl". Episodul „A fost 
odată ca niciodată" (I).

20,25 Melodii... melodii... cu Ga
briela Stănescu. Jeanina Ma
tei, Nicu Pop, Ion Bănică șl 
formația „Venus N“.

20,40 Azuga +~ ilustrate de demult 
șt de acum.

20,55 „Țara mea, frumoasă floa
re" — cîntece și dansuri
populare interpretate de : 
Maria Ciobanu, Doina 
Schiau, Ion Lăceanu și gru
pul folcloric „Fluierașul".

21,05 Film artistic : „Prima lec
ție" — producție a studiouri
lor cinematografice din R.P. 
Bulgaria. Regla : Ranghel 
Vîlceanov.

Ffaptul 
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Faptă 
de grăniceri

La ora aceea tîrzie, liniștea 
nopții a fost sfișiată de un zgo
mot puternic, însoțit de strigă
te care veneau dinspre Dunăre. 
Grănicerii de la pichetul co
mandat de locotenentul Dumi
tru Vasilache s-au repezit ime
diat spre locul cu pricina. Ce se 
întimplase? Un autobuz (21-MH- 
1057) al întreprinderii de trans
port Orșova, condus de șoferul 
C. Georgescu cu viteză excesivă 
și sub influența alcoolului, pă
răsise șoseaua și se prăbușise 
în golful Bahna, de Ia o înălți
me de 30 de metri ! Prin inter
venția promptă și energică a 
grănicerilor au fost salvați, de 
la o moarte sigură, 10 oameni.

Lancea de la
de vie
Șinte- 
coope- 
a des-

Șintereag
în timp ce planta viță 

pe un deal din comuna 
reag (Bistrița-Năsăud), 
rătorul Vasile Mocodean
coperit, întîmplător, niște așchii 
de metal de forme ciudate. A 
săpat ceva mai adînc și a dat 
peste o sabie și o lance de fier, 
în același punct, arheologii bis- 
trițenl au mai descoperit și al
te obiecte de valoare istorică și 
documentară. Tot ei au stabilit 
că relicvele datează din secolul 
V și aparțin culturii gepide. Cea 
mai de preț dintre toate rămîne 
lancea de fier găsită de coope
ratorul Vasile Mocodean. Se a- 
preciază că, prin formă și di
mensiuni, ea constituie un uni
cat în această parte a țării.

Șapte femei | 
contra 
vîntului
Noapte. Întuneric beznă. Vint 

puternic, in rafale. Im usa in
ginerului agronom. Marcel Ciu- 
percescu, șeful Centrului de 
producere a răsadurilor de la 
Cimpia Turzii, se aud bătăi, 
zgomote. Nici n-a apucat bine 
inginerul să deschidă ușa, că 
le-a și auzit pe cele șapte lu
crătoare, venite In grabă să-l 
dea de veste :

— Solarul. Ni-l ia vintul.
Cele 7 și cu inginerul 8 au 

pornit imediat la solar. Foliile 
de polietilenă desprinse de pe 
acoperiș jilfiiau ca aripile unui 
stol de păsări speriate. Au prins 
foliile din zbor si le-au cusut 
cu grijă la loc, pe intuneric, in 
bătaia viatului năprasnic. Mili
oane de fire firave de răsaduri 
au fost puse la adăpost. Nume
le celor șapte femei : Iustina 
Petraș, Maria Bungărdean, Ma
ria Pamfilie, Elena Uiorean, Su
tana Adam, Cornelia Mureșan 
și Ana Munteanu. Am consem
nat toate cele șapte nume, în
soțite de același, binemeritat, 
Bravo 1

N-slm învățat 
nimic ?

Semnalam în rubrica noastră 
din 26 martie cazul inspectoru
lui de trafic auto Răzvan Cuți- 
toiu de la I.T.A. Craiova, care 
fusese prins in flagrant de lua
re de mită. Aflăm că a și fost 
condamnat la trei ani închisoa
re. Dar mai aflăm, cu stupe
facție, că alți doi colegi, tot in
spectori, și tot de la aceeași în
treprindere — Ilie Banță și Ma
rin Nedelcuț — au fost prinși 
de organele de miliție exact in 
aceeași postură de luare de mi
tă. Numai că ei ridicaseră „ta
riful" de la 200 de lei, cît 
pretinsese Cuțitoiu, la 1000 și 
2 000 lei. Cu alte cuvinte, cei 
doi nu numai că nu s-au învă
țat minte din pățania celuilalt, 
dar au făcut-o și mai boacănă. 
Oare cazul lui Cuțitoiu o fi fost 
dezbătut de conducerea între
prinderii craiovene cu lucrăto
rii ei ? Sau poate că de la dez
batere au lipsit tocmai... in
spectorii ?

Un joc cu 
sfîrșit tragic

Cu citva timp in urmă, patru 
copii minori din satul Nemțișor, 
județul Neamț, au dat peste un 
proiectil neexplodat, rămas in 
pădurea din apropierea satului, 
încă din timpul războiului. Co
piii i-au anunțat pe părinții lor, 
dar aceștia, prinși cu treburile, 
nu s-au dus să vadă nici pro
iectilul, nici să anunțe organe
le in drept să ia măsuri. Ducin- 
du-se din nou prin pădure, cei 
patru copii au început să se 
joace cu proiectilul. Acesta a 
explodat și toți patru și-au pier
dut viata.

„Specialista
Vasilica Goliciuc a lucrat un 

timp ca îngrijitoare la mater
nitatea spitalului Odobești, din 
județul Vrancea. Tot trăgind 
cu ochiul in dreapta și-n stin
gă, și-a spus intr-o zi că nu-i 
mare lucru să incerce să lu
creze „pe cont propriu", drept 
care și-a deschis acasă un „ca
binet personal" și a început să 
dea sfoară in țară că e „mamoș 
specialist". Faptul că n-avea 
dectt patru clase elementare 
n-o deranja cituși de puțin. 
Bani să iasă. Și i-au ieșit bani 
grei de la citeva întreruperi de 
sarcini, dar i-au ieșit și vorbe, 
care au ajuns la urechea mili
ției. De aici pină la judecăto
ria din Focșani n-ă mai fost 
decit un pas. Instanța a tri
mis-o pentru trei ani și jumă
tate intr-un loc unde să învețe 
cum să se lecuiască de aseme
nea năravuri.

Rubricâ redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scintell"

«
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Interviul acordat de tovarășul DAR ES SALAAM Convorbiri economice româno-cehoslovace

Nicolae Ceaușescu
presei și Radioteleviziunii tunisiene

După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a primit la 2 aprilie un grup de ziariști tunisieni.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
interviu :

acordat următorul

Președintele Tanzaniei a primit 
pe ambasadorul României

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, este prima dumneavoas
tră vizită oficială in Tunisia 
după vizita președintelui Bour- 
guiba in anul 1968 in România. 
Sinteți satisfăcut de evoluția re
lațiilor dintre Tunisia și Româ
nia, dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Socialist Des- 
turian ? Care sint sectoarele și 
domeniile in care relațiile din
tre țările 
noaște o 
voltare ?

noastre ar putea cu- 
și mai puternică dez-

Aștept cu deosebităRĂSPUNS:
plăcere să mă reîntîlnesc cu pre
ședintele Bourguiba cu prilejul vizi- 

Tunisia. Sper că a- 
va constitui un nou 
vizita președintelui 

dezvoltarea relațiilor 
și Tunisia, dintre po-

tel oficiale în 
ceastă întîlnire 
moment, după 
Bourguiba, în 
dintre România 
poarele noastre.

în ultimii ani, relațiile dintre țările 
noastre au cunoscut o dezvoltare as
cendentă. S-au dezvoltat, de aseme
nea, raporturile dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Socialist 
Desturian. Fără îndoială, extinderea 
acestor relații, intensificarea schim
burilor de vizite la diferite niveluri 
au avut o influență pozitivă pentru 
prietenia și colaborarea dintre po
poarele noastre.

Nu aș putea însă să spun că nu 
mai există încă largi posibilități pen
tru extinderea acestei colaborări. De 
aceea, dorim ca în viitor să realizăm 
o extindere mai puternică a colabo
rării economice, a cooperării in pro
ducție, în domeniul științei, tehnicii, 
învățămîntului, culturii, să asigurăm 
o legătură tot mai strînsă între parti
dele noastre, ceea ce va servi pe de
plin interesele ambelor popoare, cit 
și cauza colaborării și păcii în lume.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, puteti să ne vorbiți 
despre problemele pe care in
tenționați 
cuțiile cu 
ba ?

să le abordați în dis- 
președintele Bourgui-

în cadrul convorbirl-RASPUNS : _____ „___ ___
lor cu președintele Bourguiba vom 
aborda în primul rînd problemele de 
interes comun cu privire la colabora
rea economică, tehnică, științifică, 
culturală. Dar, fără îndoială, vom 
face și un schimb de păreri asupra 
unor probleme complexe ale situației 
internaționale, în primul rînd ale si
tuației din Orientul Mijlociu, asupra 
căilor pentru realizarea unei păci 
trainice și juste în această zonă.

ÎNTREBARE : In ce context 
international considerați posibil, 
domnule președinte, să se pună 
capăt subdezvoltării in lume, să 
se accelereze progresul econo
mic și social al țărilor rămase 
in urmă ?

RĂSPUNS : Lichidarea subdezvol
tării constituie astăzi, după părerea 
mea, problema principală a vieții in
ternaționale. Pentru soluționarea în 
mod corespunzător a acestei proble
me, pentru asigurarea progresului e- 
conomic și social mai rapid al popoa
relor rămase în urmă se impune în 
primul rînd lichidarea vechilor relații 
de dominație imperialistă, colonia
listă, neocolonialistă, realizarea unor 
raporturi de echitate și colaborare pe 
principiul deplinei egalități în drep
turi. Sînt necesare eforturi susținute 
din partea țărilor în curs de dezvol
tare, o preocupare mai susținută 
pentru folosirea în interes propriu a 
bogățiilor naționale, intensificarea 
pregătirii cadrelor, care constituie 
factorul hotărîtor al dezvoltării în 
orice stat și, fără îndoială, realizarea 
unei cooperări mai strînse pe plan 
internațional, în primul rînd între 
țările în curs de dezvoltare, între a-

socialiste, precum ți 
lumii, fără deosebire

cestea și țările 
cu toate statele „_ __ ____________
de orînduire socială. Cooperarea eco
nomică internațională constituie, în 
actualele condiții ale revoluției teh- 
nico-științifice, un factor de impor
tanță deosebită pentru lichidarea sub
dezvoltării.

în acest cadru se pune șl 
problema unui ajutor mai substan
țial din partea țărilor dezvoltate pen
tru țările în curs de dezvoltare ; 
dar esențială este realizarea unor 
raporturi echitabile, care să asigure 
prețuri corespunzătoare pentru ma
teriile prime, să asigure accesul la 
tehnologiile moderne și asistenta teh
nică în vederea dezvoltării pe baza 
celor mai noi cuceriri tehnico-știin- 
țifice.

ÎNTREBARE : După eșecul 
misiunii domnului Kissinger in 
Orientul Mijlociu, cum 
dumneavoastră situația 
ceastă zonă ?

mul rînd, de orinduirea socială din 
fiecare țară, de ceea ce își propune 
să realizeze. Fără îndoială. într-un 
fel se prezintă lucrurile pentru șe
fii de stat din țările socialiste sau 
din țările progresiste : alte sarcini 
își propun aceștia în țările cu o orîn- 
duire veche din punct de vedere e- 
conomic și social.

Din punct de vedere al relațiilor 
internaționale, consider însă că șe
fii de stat ar trebui să pornească 
permanent de la interesele popoa
relor lor, ale întregii omeniri, de la 
necesitatea realizării unor relații noi 
de egalitate, echitate, de respect al 
suveranității și neamestec în tre
burile altor state, de înfăptuire a 
unei colaborări în toate domeniile, 
in scopul unei păci trainice în lume. 
Aceasta cere. în primul rînd. să se 
țină seama de năzuințele maselor 
populare, pentru că nici un șef de 
stat nu-și poate, după părerea mea, 
îndeplini misiunea sa decît în măsu
ra in care se identifică cu năzuințe
le de progres și bunăstare ale pro
priului său popor, cu cauza păcii si 
securității internaționale.

DAR ES SALAAM 14 (Agerpres)
— Președintele Republicii Unite 
Tanzania. Julius K. Nyerere. l-a 
primit pe ambasadorul României la 
Dar Es Salaam, Ion Drinceanu. Cu 
acest prilej, ambasadorul român a 
transmis președintelui Julius K. 
Nyerere din partea președintelui 
Republicii Socialiste România. Nicolae 
Ceausescu, un mesaj de salut, pre
cum și calde urări de sănătate ți 
progres pentru poporul tanzanian.

Președintele Julius K. Nyerere a

mulțumit pentru mesaj, adresînd, la 
rîndul său. salutări cordiale și 
calde urări președintelui Nicolae 
Ceaușescu. Totodată, el și-a expri
mat bucuria că, în curind. va avea 
Prilejul de a-1 reîntîlni la Bucu
rești pe președintele României.

în cursul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească, au fost abordate pro
bleme privind evoluția și stadiul re
lațiilor bilaterale româno-tanzaniene.

PRAGA 14 —. Corespondentul A- 
gerpres transmite : Luni a sosit la 
Praga o delegație economică română, 
condusă de tovarășul Ion Pățan, vi- 
ceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele părții române în Comisia 
mixtă guvernamentală româno-ce- 
hoslovacă de colaborare economică 
și tehnico-științifică. pentru a parti-' 
cipa la lucrările celei de-a VIII-a 
sesiuni a Comisiei mixte.

Pe aeroportul Ruzyne, delegația 
a fost salutată de Jan Gregor, vice
președinte al guvernului R.S. Ceho
slovace. președintele părții ceho
slovace în comisie, de reprezentanți 
ai unor ministere economice.

A fost de față Teodor Haș, amba
sadorul României la Praga.

In aceeași zi au început lucrările 
celei de-a VIII-a sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale româno-ceho
slovace de colaborare economică.

în cadrul lucrărilor, care se des
fășoară într-o atmosferă cordială, 
prietenească, cele două părți exami
nează dezvoltarea în continuare a 
relațiilor de colaborare economică 
între Republica Socialistă România 
și Republica Socialistă Cehoslovacă, 
în diverse probleme de interes reci
proc.

CAIRO VIETNAMUL DE SUD DE PRETUTINDENI

vedeți 
in a-

secre-RĂSPUNS : Eșecul misiunii____
tarului de stat Kissinger în Orientul 
Mijlociu a creat o situație nouă. în 
care se accentuează pericolul unei 
agravări a raporturilor dintre state
le din această zonă. De aceea, con
sider că sînt necesare eforturi sus
ținute din partea tuturor statelor în 
vederea soluționării pe cale politică 
a conflictului din Orientul Mijlociu.

în acest sens, reluarea conferinței 
de la Geneva, cu participarea țărilor 
interesate, inclusiv a Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, precum 
și a altor state. îndeosebi din Euro
pa și Africa, ar putea să aibă un rol 
important în realizarea unui progres 
substanțial spre o pace trainică și 
justă.

în acest context, fără îndoială, vor 
trebui continuate eforturile și pe alte 
căi pentru a se ajunge la acorduri 
corespunzătoare, care să ducă la re
tragerea Israelului din teritoriile a- 
rabe ocupate în urma războiului din 
1967, precum și la soluționarea pro
blemei poporului palestinean. in
clusiv a formării unui stat palesti
nean independent.

ÎNTREBARE : Ca om politic 
care ați cunoscut in tinerețe di
ficultățile luptei revoluționare și 
care ați adus o mare contribu
ție la dezvoltarea actuală a 
României, v-am ruga să ne spu
neți, domnule președinte, care a 
fost idealul politic urmărit de-a 
lungul intregii dumneavoastră 
vieți 1

RĂSPUNS : Am început activita
tea revoluționară în cadrul Partidu
lui Comunist Român. Am militat în
totdeauna pentru eliberarea socială 
și națională a poporului meu. pentru 
realizarea unei societăți în care oa
menii muncii, poporul să fie pe de
plin stăpîn pe destinele sale, să-șl 
poată făuri o orînduire socială nouă, 
socialistă, care să-i asigure condi
ții de viață tot mai demnă, pe baza 
principiilor de dreptate și echitate 
socială. Aș putea să remarc cu sa
tisfacție că aceste idealuri de drepta
te și echitate socială, de libertate 
națională Srau realizat în bune con
diții și poporul român obține succe
se tot mai mari în făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, în 
ridicarea bunăstării sale materiale și 
spirituale.

ÎNTREBARE : Care sint. după 
părerea dumneavoastră, calită
țile esențiale ale unui șef de 
stat pentru a putea invinge di
ficultățile de orice fel ?

RĂSPUNS : Este o întrebare foar
te grea pentru că activitatea unul 
șef de stat este determinată. în pri-

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

GENEVA

Ăz7 începe sesiunea
Comisiei Economice a O.N. U.

pentru Europa
Palatul Națiunilor 

din Geneva găzduiește, 
începînd de astăzi, lu
crările celei de a 30-a 
sesiuni a Comisiei E- 
conomice a O.N.U. 
pentru Europa (C.E.E./ 
O.N.U.). Ca de fiecare 
dată, sesiunea va de
buta cu o analiză a si
tuației economice din 
Europa și a activități
lor desfășurate de 
C.E.E./O.N.U. în ulti
mele 12 luni.

Nota caracteristică a 
documentelor elabora
te de secretariatul 
C.E.E./O.N.U. pentru 
sesiunea din acest an 
o constituie, 
doială, 
favoarea 
cooperării 
între țările continentu
lui european. Aceste 
documente țin să sub
linieze, înainte de toa
te, „climatul favorabil 
instaurat pe continent 
șl, îndeosebi, progre
sele realizate de Con
ferința pentru securi
tate și cooperare în 
Europa". în același 
timp, se remarcă evo
luțiile recente din via
ta economică si finan
ciară în Europa și în 
lume, dificultățile în- 
tîmpinate de diferite 
state occidentale, fiind 
citate în acest sens 
„disparitatea balanțe
lor de plăti, presiunea

. fără în- 
pledoaria în 

extinderii 
economice

inflaționistă. încetini
rea activității comer
ciale și industriale, scă
derea ritmului crește
rii. extinderea șoma
jului și instabilitatea 
monetară".

Evocînd extinderea 
cooperării între țările 
din Estul și Vestul 
continentului, docu
mentele C.E.E./O.N.U. 
subliniază că dezvol
tarea economică deose
bită pe care au cunos
cut-o țările europene în 
ultimele trei decenii a 
fost însoțită de „creș
terea interdependen
ței economice pe plan 
internațional. foarte 
clară îndeosebi în ce 
privește comerțul între 
țările membre ale co
misiei". Astfel, pon
derea importurilor de 
articole manufacturate 
în țările Europei a 
crescut de la 11.5 la 
sută în 1955 la 18 la 
sută în 1969. Această 
interdependentă spo
rită — continuă stu
diul — se manifestă în 
toate sectoarele econo
mice și în toate țările, 
fapt care demonstrea
ză, în modul cel măi 
convingător, necesita
tea intensificării ra
porturilor de cooperare 
între țările continen
tului, în forme noi, 
moderne, reciproc a- 
ventajoase. în virtu-

unor 
nor-

în-

tea acestui fapt, docu
mentele comisiei sub
liniază importanța pro
movării. de către sta
tele europene, a unei 
politici comerciale vi- 
zînd înlăturarea ob
stacolelor din calea 
schimburilor și stimu
larea instaurării 
relații comerciale 
male între state.

Relevînd rolul
semnat al comisiei în 
promovarea cooperării 
economice între statele 
continentului, docu
mentele sesiunii sub
liniază : „Marea valoa
re a C.E.E./O.N.U. 
constă în faptul că ea 
este o organizație de 
state suverane și ega
le în drepturi, în ca
drul căreia țările mem
bre, mari și mici, cu 
sisteme politice și eco
nomice diferite și afla
te în stadii diferite de 
dezvoltare, examinea
ză împreună proble
me de interes comun. 
Cooperarea în cadrul 
C.E.E./O.N.U. urmează 
să beneficieze de pe 
urma acordurilor în
cheiate în cadrul Con
ferinței pentru secu
ritate și cooperare, a 
noului climat politic 
ce se va instaura pe 
continent".

Cornellu VLAD

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, care este condiția fe
meii în România și ce rol ii 
revine în cadrul programului de 
dezvoltare adoptat de Congresul 
al XI-lea al P.C.R. ?

RĂSPUNS : Orinduirea socialistă a 
realizat deplina egalitate în drepturi 
a femeii în toate domeniile de acti
vitate. Femeile participă astăzi, 
în deplină egalitate, la întreaga ac
tivitate economico-socială, la condu
cerea tuturor domeniilor de activi
tate în raport numai de capacită
țile și posibilitățile pe care le au.

Aș dori să menționez că apreciem 
în mod deosebit contribuția și rolul 
pe care femeile din România le-au 
avut și le au în întreaga dezvoltare 
economico-socială. în acest sens, și 
în realizarea Programului adoptat 
de Congresul al XI-lea al Partidului 
Comunist Român de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate, femeilor — ca tuturor cetățeni
lor patriei noastre — le revine un 
rol activ, deoarece societatea pe 
care noi o edificăm nu se poate 
realiza decît cu participarea întregu
lui popor și se realizează pentru 
întregul popor. în acest sens, și 
femeile au un roi deosebit de im
portant în dezvoltarea societății so
cialiste, în ridicarea nivelului de 
trai material și spiritual al întregu
lui nostru popor.

ÎNTREBARE : Domnule 
ședințe, ați declarat recent 
problema 
necesită o soluție 
să ia in considerare 
unui stat palestinean. Cum ve
deți dumneavoastră acest stat ?

RĂSPUNS : România s-a pronun
țat și se pronunță constant pentru 
soluționarea problemei din Orientul 
Mijlociu pe o bază de deplină egali
tate între toate statele, care să asi
gure fiecărui popor dreptul Ia dez
voltarea liberă, independentă, la bună
stare și fericire. în acest context, 
considerăm că rezolvarea problemei 
poporului palestinean este un factor 
esențial pentru o pace trainică și 
justă in Orientul Mijlociu. Avem în 
vedere crearea în Cisiordania și 
Gaza a unui stat palestinean, urmînd 
ca palestinenii înșiși să determine 
caracterul acestui stat și relațiile lui 
viitoare cu celelalte state din zonă. 
Fără îndoială, un asemenea stat va 
trebui să colaboreze strins cu cele
lalte țări arabe in formele în care 
vor ajunge la înțelegere ele însele 
și să stabilească treptat raporturi 
corespunzătoare de colaborare și cu 
Israelul.

Aș dori, în încheiere, prin inter
mediul dumneavoastră, să urez po
porului prieten tunisian bunăstare și 
fericire, realizarea tuturor năzuințe
lor sale.

Bre
ed 

Orientului Mijlociu 
care trebuie 

crearea

ALGER

Reuniunea consacrată 
celei de-a XX-a aniversări 
a Conferinței de la Bandung

CAIRO 14 — Corespondentul nos
tru transmite : Reuniunea interna
țională jubiliară O.S.P.A.A., consa
crată celei de-a XX-a aniversări a 
Conferinței de la Bandung, și-a con
tinuat lucrările, luni dimineața,, prin 
luările de cuvînt ale delegaț.ilor pre- 
zenți, care au abordat principalele 
aspecte ale luptei popoarelor din 
Asia și Africa împotriva imperialis
mului și colonialismului, pentru con
solidarea independenței lor naționala 
și pentru progres social.

A luat, de asemenea, cuvîntul re
prezentantul Ligii Române de Prie
tenie cu Popoarele din Asia și Africa, 
profesorul Stanciu Stoian, care a 
exprimat sentimentele de solidari
tate ale poporului român față da 
eforturile depuse de popoarele celor 
două continente în vederea înfăptui
rii aspirațiilor lor legitime.

Mesajul președintelui Nicolae 
Ceaușescu, citit de președintele pre
zidiului reuniunii, Youssef El Sibai, 
a fost inclus de către secretariat în 
documentele reuniunii și difuzat de- 
legaților împreună cu alte mesaje 
de salut.

In pregătirea 
Conferinței internaționale asupra 
energiei și a materiilor prime

PARIS 14 — Corespondentul nos
tru transmite : Luni au continuat, la 
Paris, lucrările reuniunii pregătitoa
re în vederea .Conferinței internațio
nale asupra energiei si a materiilor 
prime. După cum se știe, la reuniu
ne participă zece delegații reprezen- 
tind țări producătoare de petrol, țări 
consumatoare industrializate si țări 
consumatoare în curs de dezvoltare.

Țările producătoare și în curs de 
dezvoltare au adoptat o atitudine co
mună. cerind înscrierea pe ordinea 
de zi a. viitoarei conferințe, în afară 
de problemele energetice, și a altor 
chestiuni referitoare la materiile pri
me si Ia cooperarea internațională.

ORIENTUL APROPIAT
CAIRO 14 (Agerpres). — La Cairo 

s-a anunțat oficial, luni seara, că 
președintele Anwar El Sadat a în
sărcinat pe Mamdouh Salem să for
meze noul guvern al R. A. Egipt. în 
guvernul demisionat al lui Abdel 
Aziz Hegazi, Mamdouh Salem a ocu
pat funcțiile de viceprim-ministru și 
ministru al afacerilor interne.

★
într-un interviu acordat cotidianului 

,.A1 Nah.ar", președintele Anwar El 
Sadat a declarat că rezolvarea justă și 
de durată a situației din Orientul 
Apropiat necesită reîntoarcerea la 
granițele din 1967 și constituirea unui 
stat palestinean. „Nu vom accepta 
o reîntoarcere la starea de nici 
pace, nici război. Vom merge la 
Geneva — a relevat șeful statului e- 
gintean — pentru a obține nu o nouă 
retragere sau o nouă dezangajare, 
ci pentru a căuta o soluție definiti
vă și o pace durabilă, in cadrul de
ciziilor perfinente ale Națiunilor U- 
nite".

„Felicitări specialiștilor
O știre apărută in 

cotidianul algerian „La 
„Răpublique" (Oran) 
anunță că la Gdyel, 
localitate din apropie
rea marelui centru pe
trochimic Arzew. a 
luat ființă. în cadrul 
acordurilor de colabo
rare româno-algeriene, 
prima unitate sanitară 
— o clinică de mater
nitate. cu 60 de paturi, 
răspunzîndu-se astfel 
nevoilor urgente ale 
populației 
Construită 
șase luni, 
mează a fi

din zonă, 
în numai 
clinica ur- 
completată

In următorii ani și cu 
alte secții medicale, 
pentru a deveni un 
centru sanitar com
plet. Ea este dotată cu 
aparatură medicală 
fabricată la „I.O.R."- 
București, printre care 
bloc-operator. bloc de 
sterilizare, instru
mente pentru sălile 
de reanimare și de 
urgență etc. Cu prile
jul inaugurării ei. or
ganele locale au tipă
rit un pliant cu aspec
te din activitatea aces
tei unităti. în prefața 
căruia șeful dairatului

români"
(district) Oran. Moha
med Berkane. scrie : 
„Felicitări specialiști
lor români pentru in
geniozitatea si devota
mentul fată de profe
sie. fată de bunăstarea 
populației din zona 
noastră. Clinica de la 
Gdyel este o expresie 
a prieteniei dintre po
poarele român si alge- 
rian. si cu siguranță 
constituie o nouă con
tribuție la dezvoltarea 
acestei prietenii în in
teresul reciproc". (Co
respondentă » de la 
Mircea S. Ionescu).

agențiile de presă
Festivități la Sekerka pe 

Odei l°ca^tatea poloneză Se
kerka pe Oder au avut Ioc duminică 
festivități prilejuite de împlinirea a 
30 de ani de la luptele duse aici îm
potriva trupelor hitleriste. La festi
vități a luat cuvîntul Piotr Jaros- 
zewicz, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.U.P., președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Polone.

luni, re
de firme 
Acestora 
firme și 
România

Tîrgul internațional de 
la Milano s~a deschis
unind la actuala ediție 2 365 
și expozanți din 83 de țări.
li se adaugă peste 7 000 de 
expozanți din țara-gazdă.
este prezentă cu un birou comercial, 
în cadrul căruia sînt reprezentate 
principalele ministere economice și 
întreprinderi de comerț exterior ce 
întrețin relații cu firmele italiene.

Condidații sprijiniți de 
Partidul Comunist din Japo- 
jjjQ în alegerile locale de duminică au 
repurtat victoria în trei dintre pre
fecturile puternic industrializate — 
Tokio, Kanagawa și Osaka. în capi
tală, actualul guvernator, Ryokichi 
Minobe, și-a reînnoit pentru a doua 
oară mandatul, fiind susținut — în 
afara P.C.J. — de partidul socialist 
și de Komeito. în alte 14 prefecturi 
ale căror posturi de guvernator au 
fost disputate duminică, victoria a 
revenit reprezentanților partidului 
liberal-democrat (de guvernămînt) 
sau unor candidați sprijiniți de 
P.L.D, cu excepția prefecturii Shu- 
mane, unde a învins candidatul sus
ținut de partidul socialist.

Comunicatul comun egip- 
teano—Iugoslav privind vizita

ÎN REGIUNILE ELIBERATE SE CONSOLIDEAZĂ
PUTEREA REVOLUȚIONARA

VIETNAMUL DE SUD 14 (Ager
pres). — Corespondenții agențiilor 
internaționale de presă relatează că, 
la 12 aprilie, în gara centrală din 
Da Nang a avut loc o adunare so
lemnă în legătură cu plecarea pri
mului tren de pasageri din acest 
mare oraș spre vechea papitală impe
rială — Hue. Magistrala de oțel a 
fost repusă în funcțiune pe porțiu
nea ce leagă marele oraș-port cu no
dul feroviar din zona centrală Chon 
May. După cum informează Comite
tul revoluționar popular din Da 
Nang, în curînd vor fi reluate legă
turile feroviare curente între Da 
Nang și Hue.

Trenul care a pornit luni din Da 
Nang era înțesat de vietnamezi care 
se întorceau spre locurile natale, pe 
care trupele saigoneze în retragere 
i-au silit să le părăsească.

Printr-o dispoziție a Comitetului 
revoluționar popular din Da Nang, 
în oraș ,a fost creat un centru pentru 
ajutorarea populației refugiate. Zil
nic, aproximativ 5 000 de persoane 
părăsesc orașul Da Nang, îndrep- 
tîndu-se spre locurile natale.

★
Sase foști colonei ai armatei 

goneze care au refuzat să mal 
jească regimul lui Thieu și se 
îh zona controlată de administrația

revoluționară au adresat genenalilor, 
ofițerilor și soldaților saigonezi o 
scrisoare deschisă, în care îi cheamă 
să fie conștienti de imperativele si
tuației actuale și să contribuie la a- 
firmarea cauzei revoluției sud-viet- 
nameze.

sai- 
slu- 
află.

Lupte în apropierea 
Saigonului

Luni au continuat luptele între 
populația răsculată, sprijinită de for
țele populare de eliberare, și unități 
ale armatei saigoneze în zona orașu
lui Xuan Loc. Forțele patriotice au 
angajat lupte și într-o zonă situată 
la numai 24 km de Saigon.

Din Saigon, agențiile de presă re
latează că luni a fost format un nou 
„guvern", condus de Nguyen Ba Can, 
fost președinte al Camerei inferioare 
a parlamentului saigonez, care succe-' 
de lui Tran Thien Khiem. demisio
nat recent ca urmare a gravelor e- 
șecuri militare și politice ale admi
nistrației Thieu. Acest așa-zis „cabi
net militar" nu a reușit să atragă în 
rîndurile sale nici un reprezentant al 
opoziției, care apreciază crearea noii 
echipe ministeriale ca o farsă, menită 
să mascheze criza gravă de ordin 
militar, politico-social și economic.

• O MONEDĂ JUBI
LIARA de o rublă va fi emisă 
in U.R.S.S. la 13 aprilie — au 
anunțat Ministerul Finanțelor și 
conducerea Băncii de Stat a 
U.R.S.S. Noua monedă, emisă 
cu prilejul împlinirii a 30 de am 
de la înfrîngerea Germaniei 
fasciste, are un diametru de 31 
mm și . este turnată dintr-un a- 
liaj de aramă și nichel. Pe fata 
monedei șe află stema U.R.S.S., 
iar pe verso sînt imprimate 
sculptura „Patria-mamă" din 
ansamblul dedicat apărătorilor 
de la Volgograd, o stea cu se
cera și ciocanul, inscripția 
„1941—1945“ și cuvintele „30 de, 
ani de la victoria in Marele 
război de apărare".

G.R.P. CONDAMNĂ PLANURILE DE SPORIRE 
A AJUTORULUI PENTRU REGIMUL SAIGONEZ

G.R.P. al Republicii 'Vietnamului 
de Sud a dat publicității o declarație 
în care condamnă intențiile S.U.A. 
de a spori ajutorul militar către re
gimul saigonez și de a folosi forțele 
sale armate în vederea așa-zisei „e- 
vacuâri" a populației din Vietnam^ 
de sud. Regimul Thieu — se spune) 
In document — este falimentar. Con-

tinuînd să extindă ajutorul pentru 
guvernul Thieu. guvernul S.U.A. în
calcă grav spiritul și litera Acordu
lui de la Paris, în care se stipulează 
clar' că „stșlele străine nu trebuie să 
influențeze populația din Vietnamul 
de sud. prin tendințe politice sau 
prin anumiți lideri".

• GENEVA, STAȚIUNE 
CURATIVA. în urma unor 
foraje efectuate la cererea Ser
viciului federal al apelor din 
Geneva. în subsolul cartierului 
Queue d’Arve a fost descoperit 
un zăcămînt de ape bogate în 
substanțe minerale, datînd. după 
părerea specialiștilor, din epoca 
terțiară. Fără să formeze pături 
freatice continue, cum este ca
zul îndeobște, apa se află depo
zitată în bazine naturale, din 
care țîșnește uneori prin fisurile 
rocilor. Specialiștii consideră că 
datorită calităților acestor ape, 
conținutului ridicat de sulfați de 
sodiu și magneziu. Geneva ar 
putea rivaliza cu multe stațiuni 
vestite în ape minerale. Deocam
dată însă, datorită cheltuielilor 
legate de punerea în exploata
re, aceasta nu este o chestiune 
la ordinea zilei. ■

« DECLARAȚIA M.A.E. AL R. D. VIETNAM
HANOI 14 (Agerpres). — Ministe

rul Afacerilor Externe al R.D. Viet
nam a dat publicității o declarație în 
legătură cu cererea făcută de pre
ședintele Statelor Unite, Gerald 
Ford, în fața celor două Camere ale 
Congresului american, de a se acorda 
regimului Thieu un ajutor suplimen
tar. Declarația subliniază că „Statele

Unite își pot menține demnitatea în 
rezolvarea problemei vietnameze nu
mai transpunînd în viață cu consec
vență Acordul de la Paris cu pri
vire la Vietnam și răspunzînd favo
rabil propunerilor făcute de Guver
nul Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud în De
clarația din 21 martie anul acesta".

•„GENERALI DE 
PLUTON". în cinci ani 
de război in Cambodgia, numă
rul generalilor regimului de la 
Pnom Penh a crescut de zece 
ori, iar al coloneilor de aproape 
douăzeci de ori. Cu un aseme
nea ritm de „generalizare" a 
armatei, ironizează ziarul „Sun
day Times" din Singapore, nu 
este exclus ca, înainte de înfrin- 
gerea totală a regimului, plu- 
toanele și grupele să nu mai fie 
conduse de sublocotenenți și 
respectiv sergenți, ci de gene
rali, sau cel puțin de colonei 1

CAMBODGIA

PUTERNICA OFENSIVA ASUPRA PNOM PENHUIUI
• PESTE 1 OOO DE PATRIOT! AU PĂTRUNS ÎN CAPITALA
• DERUTA ÎN RÎNDUL CĂPETENIILOR MILITARE LONNOLISTE

PNOM PENH 14 (Agerpres). — For
țele patriotice de eliberare din Cam
bodgia au Lansat, în zorii zilei de luni, 
o ofensivă împotriva capitalei Pnom 
Penh. Agențiile internaționale de pre
să, semnalează că deasupra unor clă
diri situate la numai 9 km nord de 
capitală au fost arborate drapelele 
forțelor de eliberare. De asemenea, 
aerodromul Pochentong este ținta unor 
puternice atacuri ale patrioților. A- 
genția France Presse relatează că în 
mica localitate Pochentong. situată 
între Pnom Penh și aeroport, se des
fășoară lupte corp Ia corp.

Peste 1 000 de patrioți — mențio
nează agenția — au pătruns, luni. în 
capitală, străoungînd liniile trupelor 
lonnoliste în tot perimetrul din jurul 
capitalei cambodgiene.

în rîndul conducerii militare care a 
preluat puterea la Pnom Penh se 
manifestă derută și confuzie. Agen
ția Associated Press relevă că un a- 
vion al forțelor aeriene lonnoliste 
a bombardat Statul Major al armatei, 
unde „Comitetul suprem" — organis
mul militar care și-a asumat puterea 
la Pnom Penh — era întrunit pentru 
a analiza . situația tot mai' gravă 
care este confruntat..

Pe ae altă parte, se informează 
forțele de eliberare cambodgiene 
preluat controlul asupra centrului
mițător de la Kambaul, aflat la 5 km 
de aeroportul Pochentong, fapt care a 
dus la întreruperea comunicațiilor te
lefonice și prin telex cu exteriorul 
ale administrației de la Pnom Penh.

CU
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După lovitura de stat militară din Ciad
N’DJAMENA 14 (Agerpres). — 

După lovitura de stat întreprinsă, du
minică, de armata națională din Ciad 
împotriva regimului președintelui 
Tombalbaye, generalul Odingar, co
mandantul forțelor armate, a anun
țat suspendarea Constituției, precum 
și a guvernului și Adunării Naționa
le a țării. A fost suspendată, de ase
menea, Mișcarea națională pentru re
voluția culturală și socială, partid 
unic în Ciad. După cum s-a anunțat, 
fostul președinte și-a pierdut viata în 
ciocnirile ce au avut loc la. N’Dja
mena.

„Grupul ofițerilor forțelor armate 
din Ciad intenționează să mențină 
toate angajamentele și acordurile in
ternaționale existente între această 
tară și țările frățești și prietene" — 
se arată în comunicatul generalului 
Odingar. comandantul șef interimar 
al armatei, difuzat de postul de ra
dio national.

în ce privește motivele care au de
terminat lovitura, comunicatul face 
referiri la nemulțumirile provocate de 
„un regim caracterizat printr-o per
manentă inechitate".

transmit prezentată în cadrul unei emisiuni 
teatru la microfon de către postul 
radio național din Buenos Aires, 
premieră pe țară.

de 
de 
In

• DE CE VORBESC 
ENGLEZII MAI MULT LA 
TELEFON. Creșterea, 
cîteva săptămîni în urmă, 
prețurilor la timbrele poștale 
Marea Britanie are ca efect

CU
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scădere a traficului poștal, pa
ralel cu sporirea apreciabilă a 
numărului de convorbiri telefo
nice. Persoanele particulare și 
conducerile întreprinderilor, de
opotrivă, consideră că este mai 
avantajos telefonul decît poșta. 
O comunicare locală eu durata 
de patru minute costă numai 
șapte pence în timpul zilei, iar 
noaptea pentru aceeași sumă 
durata se poate prelungi pînă 
la o. oră ! Ce se va întîmpla 
însă cînd se vor mări tarifele 
și Ia telefoane, acțiune prevă
zută a avea loc in curind ?

DE N.£- 
BRAZILIA

• EPIDEMIA 
NINGITĂ DIN 
a provocat în primele trei luni 
ale acestui an 890 de morți. 
în regiunea Sao Paulo s-au 
înregistrat 599 de cazuri. Pentru 
stăvilirea epidemiei, autoritățile 
au declanșat' o vastă campanie 
de vaccinare. Numai în statul 
Sao Paulo urmează să fie vac
cinate 12 milioane de persoane.

• CINCI GEMENI. ° 
femeie de 30 de ani, Ruth Win- 
terberger, internată la o mater
nitate din Berna, a adus pe lu
me doi băieți și trei fetițe. Este 
pentru a doua oară cînd în El
veția se nasc quintuoleți. Po
trivit statisticilor, există o șansă 
din 40 de milioane ca să se pro
ducă un asemenea eveniment. 
După 1957, cînd s-au înregistrat 
primii quintupli europeni. în 
lume s-au semnalat încă 42 de 
cazuri similare.

efectuată la Cairo de Miloș Minici, 
vicepreședinte al Consiliului Executiv 
Federal, secretar federal pentru afa
cerile externe al R.S.F. Iugoslavia, și 
convorbirile sale cu Ismail Fahmi, 
ministrul egiptean al afacerilor ex
terne, și cu alți reprezentanți ai țării- 
gazdă relevă dezvoltarea constantă a 
relațiilor dintre cele două țâri.

Guvernul jamaican a pre- 
luat controlul asupra minelor conce
sionate firmei „Reynolds", subsidiară 
a companiei nord-americane „Rey
nolds Metals Co", a anunțat primul 
ministru jamaican, Michael Manley.

La Luxemburg a început 
luni o reuniune a miniștrilor de ex
terne ai țărilor membre ale C.E.E.

Piesa „0 noapte furtu
noasă" de L Caragiale a fost

In alegerile din landul 
Schleswig-Holstein (R.F.G.), 
Uniunea Creștin Democrată — de o- 
poziție — a înregistrat un regres față 
de alegerile din 1971. Rezultatele sint 
apreciate de observatori ca o modi
ficare de tendință în favoarea parti
delor coaliției guvernamentale. Ele
mentul nou survenit în compoziția 
landtagului îl constituie reintrarea îh 
parlament a Partidului Liber Demo
crat — partenerul de coaliție al Parti
dului Social-Democrat — care a. în
trunit 7.1 la sută din .voturi.

Poliția spaniolă a interveni‘ 
contra unei manifestații a studenți
lor. Luni au avut loc incidente intre 
studenții mai multor facultăți ale 
Universității din Madrid. Studenții 
au fost dispersați cu jeturi de apă. 
Forțele polițienești au procedat, de 
asemenea, la arestări în rîndul stu
denților și asistenților de la Faculta
tea de drept, care a fost evacuată cu 
forța.

• UN SPITAL PENTRU 
PEȘTI a fost deschis în orașul 
japonez Toba. Pavilioanele spi
talului sînt enorme rezervoare 
cu apă dulce sau sărată, unde 
medicii specialiști, mînuind cu 
dexteritate plase anume, con
sultă „pacienții" și le prescriu 
tratamentul adecvat.

• PRIMUL OM CARE 
A TRĂIT CU DOUĂ 
INIMI, Ivan Taylor, a încetat 
din viață, anunță ziarul „Sun
day Express", care apare la Jo
hannesburg. Lui Taylor i s-a 
implantat o a doua inimă la 24 
noiembrie 1974. Operația a fost 
efectuată de echipa celebrului 
chirurg sud-african Christian 
Barnard, la spitalul din Groote 
Schuur. Cel de-al doilea pacient 
ăl lui Barnard care a suferit la 
1 ianuarie o operație similară a 
părăsit spitalul la sfîrșitul lunii 
februarie și și-a reluat servi
ciul.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața Sclntell. Tel 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzoril din tntreprinderi șl instituții Din străinătate, abonamentele M fac prin „ROMPRESFILATELIA" București
Calea Grivițel nr. 64—66 P.O.B. — 2001. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCINTEU <0 360


