
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITl-VĂt
O

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

cu rezultate deosebit de pozitive, deschizind noi si ample 
perspective relațiilor de colaborare româno-iordaniene

Anul XLIV Nr. 10158 Prima ediție Vineri 18 aprilie 1975 4 PAGINI-30 BANI

I

TOVARĂȘII NICOLAE CEAUȘESCU 
A SOSIT IN TUNISIA

O Entuziasta primire rezervată șefului statului român, 
expresie a sentimentelor de înaltă stimă și considerație

• Vizita debutează sub auspiciile dorinței comune de 
adîncire a prieteniei și conlucrării multilaterale 
româno-tunisiene

Sosirea la Tunis

începerea convorbirilor oficiale
Joi după-amiază au început, la 

Palatul Cartagina, convorbirile ofi
ciale între președintele Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republicii 
Tunisiene, Habib Bourguiba.

Din partea română au participat 
Gheorghe Oprea, viceprim-ministru 
al guvernului, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe. Vasile 
Pungan și Constantin Mitea, consi
lieri ai președintelui republicii, Con
stantin Stanciu, adjunct al ministru
lui comerțului exterior și cooperăriiDineu oficial în onoarea președinteluiNicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu

Joi seara, președintele Habib 
Bourguiba și doamna Wassila 
Bourguiba au oferit în saloanele Pa
latului Cartagina un dineu oficial 
în onoarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Au participat Gheorghe Oprea, 
George Macovescu, dr. Radu Păun, 
Vasile Pungan, Constantin Mitea, 
Constantin Stanciu, alte persoane ofi
ciale române.

Au participat, de asemenea, Hedi 
Nouira, dr. Sadok Mokaddem, Habib 
Chatti, alți membri ai guvernului tu

economice internaționale, Marin Ră- 
doi, ambasadorul României la Tunis.

Din partea tunisiană au participat 
Hedi Nouira, primul ministru al Tu
nisiei, Habib Chatti, ministrul afa
cerilor externe, Chedli Klibi. minis
tru, director al Cabinetului preziden
țial, Mohamed Sayah, ministru dele
gat pe lingă primul ministru, Abde
laziz Lasram, ministrul economiei 
naționale, și Taieb Sahbani, ambasa
dorul Tunisiei la București.

în timpul convorbirilor a fost 
examinată evoluția relațiilor româno- 

nisian, membri ai Biroului Politic și 
ai Comitetului Central al Partidului 
Socialist Desturian, reprezentanți ai 
organizațiilor naționale, înalte oficia
lități civile și militare, personalități 
ale vieții economice, științifice și cul
turale, șefi ai misiunilor diplomatica 
acreditați în capitala tunisiană.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale României și Tunisiei. 

TOASTURILE ROSTITE
ÎN PAGINA A III-A

tunisiene în domeniile economic, teh- 
nico-științific și cultural și s-a ajuns 
la concluzia că există largi posibili
tăți pentru amplificarea colaborării 
și cooperării în producție, pentru 
dezvoltarea în continuare a schim
burilor economice și culturale între 
cele două țări. A fost exprimată ho- 
tărîrea de a se acționa în continuare 
pentru punerea în valoare a acestor 
posibilități. în folosul celor două po
poare, al cauzei generale a colaboră
rii și păcii în lume.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de caldă cordialitate.

înainte de dineu, președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu le-au fost prezentați invi
tații care au venit să aducă omagiul 
lor înalților oaspeți români.

în timpul dineului, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă de caldă cor
dialitate, președintele Habib Bour
guiba și președintele Nicolae 
Ceaușescu au rostit toasturi.

Joi 17 aprilie, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au sosit la Tunis, unde, la 
invitația președintelui Republicii Tu
nisiene, Habib Bourguiba, și a doam
nei Wassila Bourguiba, fac o vizită 
oficială de prietenie.

La fel ca pe întregul itinerar stră
bătut pe meleagurile Orientului înde
părtat și celui mijlociu, și in Tunisia 
— noua etapă a soliei românești de 
pace, prietenie și colaborare — popu
lația a făcut o primire deosebit 
de călduroasă președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, întimpinîndu-i într-o at
mosferă de mare entuziasm, cu sen
timente de profundă prietenie și res
pect.

De la Amman la Tunis, aeronava 
prezidențială a survolat teritoriul Li
banului, partea de est a Meditera- 
nei, Egiptul și Libia. De la bordul 
avionului sînt transmise telegrame 
de salut președintelui Libanului, 
Suleiman Fratagieh, președintelui Re
publicii Arabe Egipt, Anwar El Sa
dat, și președintelui Republicii Ara
be Libiene, Moamer El-Geddafi.

...Este ora 12,00, ora locală. Aero
nava prezidențială aterizează pe 
aeroportul internațional ..Tunis- 
Carthage", împodobit sărbătorește eu 
drapelele României și Tunisiei, care 
încadrează portretele cșlor doi pre
ședinți.

Sosirea solilor poporului român 
este marcată de 21 salve de tun. De 
pe terasa aerogării, un mare grup de 
cetățeni salută cu căldură sosirea 
înalților oaspeți, ovaționează în cin
stea prieteniei româno-tunisiene. Se 
disting în mulțime lozinci de bun 
venit, se flutură stegulețe tricolore și 
tunisiene.

La scara avionului, președintele 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt salutați cu deosebită 
prietenie de președintele Habib 
Bourguiba și soția sa, Wassila 
Bourguiba, de primul ministru Hedi 
Nouira, secretar general al Partidului 
Socialist Desturian, cu soția. Cei doi 
președinți îșy string miinile cu căl
dură, își exprimă bucuria de a se 
revedea, de astă dată pe pămîntul 
Tunisiei.
’ Apoi, președintele Nicolae 

Ceaușhscu prezintă președintelui 
Habib Bourguiba persoanele oficiale 
care îl însoțesc : tovarășii Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al guver
nului, George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, dr. Radu Păun, 
ministrul sănătății, Vasile Pungan și 
Constantin Mitea. consilieri ai pre
ședintelui republicii.

Un grup de fete oferă înalților 
oaspeți buchete de flori.

Președintelui Republicii Socialiste
(Continuare în pag. a IlI-a)

«s:

Joi dimineața s-a încheiat vizita 
oficială de prietenie pe care au efec
tuat-o în Iordania președintele Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu, la invitația regelui 
Hussein și a reginei Alia.

La reședința înalților oaspeți ro
mâni sosesc suveranul Iordaniei și 
regina Alia.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, precum și 
Maiestățile Lor regele Hussein și re
gina Alia, iau loc în mașinile ofici
ale, escortate de motocicliști.

Coloana oficială se îndreaptă spre 
aeroportul din Amman, traversînd 
marile artere ale capitalei, împodo
bite sărbătorește. Ca și la sosirea in 
Iordania, cetățenii Ammanului au 
ieșit in număr mare pe străzi pen
tru a saluta pe solii poporului ro
mân. Fanfare, diverse alte formații 
muzicale, numeroși _ elevi și studdnț'l 
cu stegulețe românești și iordanieni 
grupuri numeroase de bărbați Și fc» 
mei de toate vîrstele completează 
tabloul unei mari manifestații popu
lare, reflectare a sentimentelor de 
adîncă satisfacție pentru rezultatele 
fructuoase ale vizitei solilor poporu
lui român.

La sosirea pe aeroportul Ammanu
lui. ornat cu drapelele celor două 
state și cu mari pancarte expri- 
mînd urări pentru dezvoltarea in 
continuare a legăturilor de prietenie 
româno-iordaniene, are loc o puter
nică și caldă manifestare a senti
mentelor de stimă și respect ale ce

IN ZIARUL DE AZI:

• SEMĂNATUL PORUM
BULUI PE OGOARE
LE UNITĂȚILOR A- 
GRICOLE DE STAT;

• ANGAJAMENTELE IN 
ÎNTRECERE SE ÎN
DEPLINESC CU SUC
CES;

• RUBRICILE NOAS
TRE: SPORT; DE 
PRETUTINDENI 

tățenilor Ammanului, care aclamă 
îndelung și scandează „Ceaușescu- 
Hussein“, „România-Iordania".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu își iau rămas 
bun de la specialiștii și tehnicienii 
români care lucrează în Iordania în 
cadrul acordurilor de cooperare eoo- 
nomică, de la membrii ambasadei și 
agenției economice române, care, îm
preună cu familiile lor, îi acla
mă îndelung pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, își exprimă emoția și 
bucuria de a-i putea saluta și a le 
ura drum bun și mult succes în con
tinuarea nobilei solii de pace, prie
tenie și colaborare. Copiii oferă bu
chete de flori, ii îmbrățișează pe 
înalții oaspeți.

Pe aeroport, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de regele Hussein 
și regina Alia. își iau rămas bun de 
la șefii misiunilor diplomatice acre
ditați la Amman.

Cei doi șefi de stat se îndreaptă 
apoi spre podiumul de onoare. în
cepe ceremonia oficială.

Garda regală, în ținută de gală, 
prezintă onorul. Sînt intonate Imnu
rile de stat ale României și Iorda
niei.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
regele Hussein, însoțiți de comandan
tul gărzii de onoare, trec în revistă 
detașamentul de ostași. La încheierea 
ceremoniei. în semn de salut, răsună 
salve de artilerie.

1N TRANȘEELE ROMÂNEȘTI ALE MARELUI

FRONT ANTIHITLERIST

Din dragostea de patrie 
se năștea eroismul ostăsesc

în urmă cu trei
sprezece ani, căutînd să 
adun unele elemente 
ce aveau să constituie 
compozițional acțiunea 
romanului- meu „La 
porțile Severinului", 
pe lingă altele am stat 
de vorbă cu foarte 
mulți cetățeni ai urbei 
danubiene, care atunci, 
în zilele de foc ale in
surecției din august 
1944, au pus mina pe 
arme și alături de mi
litarii garnizoanei au 
nimicit pe cei 1 600 de 
hitleriști ce voiau să 
cotropească orașul ca 
să-și croiască drum 
spre Timișoara. Și in- 
trebîndu-1 pe unul și 
pe altul dintre munci
torii șantierului na
val sau ai atelierelor 
C.F.R. ce sentimente 
i-au animat atunci, în 
acele clipe de grea în
cercare pentru viața 
orașului, îmi amintesc 
că unul dintre ei, 
vechi ilegalist, cel care 
avea să fie Ion Raicu 
în cartea mea, mi-a 
răspuns : „Apăi, tova- 
rășule, eu nu-s meșter 
la vorbe, ci la nituit 
șlepuri și vapoare. în
trebi dumneata ce-am 
gîndit noi atuncea. Ce 
să gîndim ? Ne-am 
gîndit la pămîntul 
ăsta al nostru româ
nesc, care de cînd îl 
știm n-a putut suferi 
pe scoarța lui talpă 
străină. Din moși-stră- 
moși am vrut să fim 
liberi și pentru liber
tate, țărîna asta româ
nească a fost stropită 
cu rîuri de singe, 
după cum spune isto
ria. Și n-a fost stropi
tă în zadar. Uite, a 
venit 23 August prin 
lupta noastră, * co

muniștilor. A venit 
libertatea. Și numai 
la trei zile după ce 
ne-am văzut liberi să 
intrăm iară în robia 
fascistă ? Așa că am 
pus mina pe arme și 
ne-am apărat liber
tatea, asta am făcut!" 

într-adevăr, cele 
spuse atunci de bă- 
trînul nituitor, vorbe 
simple pornite din a-

Evocare de
Ion GRECEA

dîncul inimii, repre
zintă sentimente fi
rești ce i-au însuflețit 
— asemenea tuturor 
celor ce au luptat 
de-a lungul veacu
rilor, pentru indepen
dența și libertatea 
gliei străbune — și pe 
militarii armatei ro
mâne ce au acționat 
eroic pentru elibera
rea părții de nord a 
Transilvaniei, a în
tregului teritoriu al 
Ungariei și Ceho
slovaciei. Continuînd 
tradiția de jertfă și 
sînge a înaintașilor 
lor — oștenii lui Mir
cea, Ștefan, Mihai 
Viteazul, a celor ce la 
Vidin, Grivița, Ra
hova, Smirdan și 
Plevna, care au înge
nuncheat trufia oto
mană ce subjuga de 
veacuri Balcanii ; a 
eroilor de la Mărăști, 
Mărășești, Oituz ce 
și-au transformat de
viza „pe aicea nu se 
trece 1“ In supremul

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu își iau ră
mas bun de la membrii guvernului 
iordanian prezenți pe aeroport, pre
cum și de la înaltele oficialități ior- 
daniene care i-au condus pînă la 
scara avionului: prințul Mohamed, 
fratele suveranului, cu soția, primul 
ministru Zeid Rifai și doamna Muna 
Rifai, Mudar Badran, șeful Curții re
gale, și Ra’ad Bin Zeid, ministrul 
Curții regale.

A sosit momentul despărțirii; pre
ședintele Nicolae Ceaușescu mulțu
mește încă o dată pentru căldura și 
ospitalitatea manifestate de Maiestă
țile Lor, de cetățenii Ammanului, de 
poporul iordanian, pentru zilele plă
cute pe care le-au petrecut împreună, 
și exprimă dorința de a-i reîntîlni pe 
regele Hussein și regina Alia cît mai 
curind în România.

La rîndul său, regele Hussein mul- 
țurriește pe'fttru vizita îhâlților oaspeți 
români și le urează succes deplin în 
continuarea soliei lor de pace și prie
tenie.

Cei doi șefi de stat, tovarășa Elena 
Ceaușescu și regina Alia își iau un 
călduros rămas bun, își string priete
nește miinile, se îmbrățișează.

La ora 8,30 (ora locală), aeronava 
prezidențială decolează îndreptîn- 
du-se spre Tunis. Deasupra terito
riului iordanian, aeronava este escor
tată de ayioane cu reacție ale forțe
lor aeriene iordaniene.

crez al datoriei ostă
șești, victorie sau 
moarte — cei 500 000 
de militari români ce 
au luptat împotriva 
fascismului au intrat 
in nemurire și în con
știința neamului prin 
tributul de sînge ce 
l-au dat în crincenele 
bătălii purtate din 
Dobrogea pînă în po
dișul Boemiei, dînd 
lovituri nimicitoare 
inamicului și adueîn- 
du-și, alături de arma
tele sovietice, contribu
ția de seamă la marea 
victorie de la 9 mal 
1945.

Sentimentul acesta 
înălțător și nobil, dra
gostea pentru liberta
tea și independența 
țării, a Cuprins în
treaga suflare a oști
rii române, dc la sol
dat la general, de la 
cel mai tînăr luptător, 
Marin Lungu, caporal 
la nouă ani, pînă la cel 
mai vîrstnic —pensio
narul învățător Gheor
ghe Pănoiu, logodnicul 
Ecaterinei Teodoroiu, 
plecat voluntar pe 
front la vîrsta părului 
alb ca să răzbune, 
poate, peste timp, 
moartea eroinei de la 
Jiu. Toți ca unul și 
unul ca toți, un singur 
îndemn și o singură 
voință, sub faldurile 
tricolore ale drapelelor 
de luptă, cei o jumă
tate de milion de ostași 
au mărșăluit 260 de 
zile sub ploaia de 
gloanțe, cu chipul pa
triei in gind și viito
rul ei de aur în inimi, 
acoperindu-se de glo-
(Continuare 
in pag. a Ii-a)

Președinții Nicolae Ceaușescu și Habib Bourguiba răspund ou cordialitate salutului locuitorilor capitalei Pe aeroport tovarășa Elena Ceaușescu și doamna Wassila Bourguiba
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ȘEDINȚA CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
AL REPODLICII SOCIALISTE ROMANIA
în ziua de 17 aprilie a avut loc șe

dința Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România.

1. în cadrul ședinței, guvernul a 
dezbătut analiza pe bază de bilanț a 
rezultatelor economico-financiare ob
ținute în anul 1974, modul in care 
s-a desfășurat activitatea în primul 
trimestru al anului 1975 șl a apreciat 
că în ansamblu s-au obținut rezultate 
pozitive în Îndeplinirea planului și 
execuția bugetului de stat, precum 
și în aplicarea măsurilor hotărîte de 
partid pentru ridicarea nivelului de 
trai al poporului.

Pentru valorificarea superioară a 
resurselor, folosirea eficientă a fon
durilor materiale șl financiare, creș
terea rentabilității producției și spo
rirea acumulărilor, guvernul a stabilit 
măsuri care să asigure transpunerea 
neabătută în viață, de către fiecare 
minister și unitate economică, a ho
tărârilor adoptate de Comitetul Poli
tie Executiv al C.C. al P.C.R., a in
dicațiilor tovarășului secretar general 
Nicolae Ceaușescu eu privire la rea
lizarea integrală, în mod ritmic, de
cadal și lunar, a prevederilor de plan 
și de buget pe trimestrul II, pe întreg 
anul 1975 și asigurarea creșterii efi
cienței economice în Industrie, con
strucții, agricultură, în activitatea de 
comerț interior și exterior, în trans
porturi.

Consiliul de Miniștri a aprobat ac
țiunile ce trebuie întreprinse de mi
nistere, centrale și întreprinderi în 
perioada următoare pentru accelera
rea îndeplinirii programelor de asi
milări de noi produse și tehnologii 
și de modernizarea celor existente, 
asigurarea fabricării și livrării de că
tre întreprinderile ministerelor in
dustriei construcțiilor de mașini 
grele șl industriei construcțiilor de 
masini-unelte și electrotehnicii a 
utilajelor tehnologice necesare șan
tierelor pentru punerea neîntîrziată 
in funcțiune a obiectivelor economi
ce planificate, scurtarea termenelor 
de atingere a parametrilor proiectați 
la noile capacități de producție.

Guvernul a trasat sarcină consilii
lor de conducere din ministere, co
mitetelor executive ale consiliilor 
populare, consiliilor oamenilor mun
cii din centrale și comitetelor din 
întreprinderi să asigure folosirea co
respunzătoare a capacităților de pro
ducție, ritmicitatea aprovizionării cu 
materii prime și materiale, reali
zarea sarcinilor de recrutare, prteță- 
tire și perfecționare a cadrelor, de 
creștere a productivității muncii și 
încadrarea riguroasă în normele de 
consum de materiale, combustibili și 
energie electrică planificate pe 1975,

Excelenței Sale Domnului MAMDOUH SALEM 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Arabe Egipt

CAIRO
Cu ocazia numirii dumneavoastră în înalta funcție de prim-minis

tru al Guvernului Republicii Arabe Egipt, am plăcerea de a vă trans
mite, în numele Guvernului Republicii Socialiste România și al meu 
personal, sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire 
personală.

Sînt convins că relațiile de prietenie și colaborare fructuoasă, sta
tornicite între Republica Socialistă România șl Republica Arabă Egipt, 
vor continua să se dezvolte și să se întărească în interesul reciproc al 
celor două țări Și popoare, al colaborării și păcii în lume.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Primire la Consiliul Central al U.G.S. R.
Joi după-amiazâ, tovarășul Gheor- 

ghe Pană, președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R., a primit dele
gația Federației Generale a Sindi
catelor Muncitorilor din Libia 
(F.G.S.M.L.), formată din Elfituri Mo
hamed Dali, secretar general ad
junct al F.G.S.M.L., și Mohamed Se-

Cronica zilei
Joi după-amiază «-a înapoiat de 

la Damasc Angelo Miculescu. vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul agriculturii, industriei alimenta
re si apelor, unde a avut convorbiri 
cu oficialități siriene privind coope
rarea economică româno-siriană.

La sosire, pe aeroportul Otopenl, 
se aflau Ion Cosma. ministrul turis
mului. membri ai conducerii Minis
terului Agriculturii, Industriei Ali
mentare și Apelor.

★
în cursul zilei de îoi. generalul de 

armată Ion Ioniță. ministrul apără
rii naționale al Republicii Socialiste 
România, a primit delegația militară 
italiană, condusă de generalul de 
corp de armată Vincenzo Leonelli, 
subșeful Statului Major general al 
armatei, care se află lntr-o vizită 
oficială în tara noastră.

La convorbiri a luat parte genera
lul colonel Ion Coman, prim-adjunct 
al ministrului apărării naționale și 
șef al Marelui Stat Major. A fost 

pentru respectarea strictă a discipli
nei de plan și financiare.

2. S-a examinat modul în care se 
desfășoară producția și livrarea la 
fondul pieței a bunurilor de consum 
și s-au indicat măsurile necesare de 
întreprins in continuare de către mi
nisterele producătoare pentru asigu
rarea bunei aprovizionări a popula
ției în perioada de primăvară.

3. Au fost stabilite măsurile ce tre
buie luate de Ministerul Finanțelor, 
Comitetul de Stat al Planificării. Mi
nisterul Aprovizionării Tehnico-Ma- 
teriale și Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe, împreună cu minis
terele și centralele industriale in ve
derea lichidării imobilizărilor de fon
duri materiale și bănești in investiții 
neterminate, readucerii în circuitul 
economic a stocurilor supranorma- 
tive da valori materiale și prevenirii 
formării de noi stocuri, evitării ori
căror cheltuieli neeconomicoase, ast
fel încît fiecare unitate să se înca
dreze în nivelul aprobat al costurilor 
de producție, să obțină rentabilitatea 
planificată, să îmbunătățească ges
tiunea economică.

4. Consiliul de Miniștri a analizat 
Btadiul desfășurării lucrărilor din 
campania agricolă de primăvară și a 
stabilit măsurile ce trebuie luate, în 
continuare, de Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor, mi
nisterele industriei constructoare de 
mașini și organele agricole județene, 
pentru livrarea tuturor mașinilor și 
utilajelor agricole, a pieselor de 
schimb, in scopul încheierii la timpul 
optim a insămintărilor si asigurarea 
irigării întregii suprafețe planificate 
in acest an.

5. Guvernul a analizat, ne baza 
Directivelor Congresului al XI-lea al 
P.C.R.. a indicațiilor conducerii parti
dului si statului, stadiul lucrărilor 
de elaborare a cincinalului 1976— 
1980 și a proiectului planului națio
nal unic de dezvoltare economico-so- 
cială pe anul 1976 si a adoptat un 
program concret de măsuri privind 
pregătirea din timp a producției, a- 
provizionării tehnico-materiale, a 
exportului si livrărilor la fondul pie
ței. a investițiilor și punerilor in 
funcțiune a capacităților din planul 
anului viitor.

6. Guvernul a examinat șl aprobat 
planul de repartizare in producție a 
absolvenților institutelor de invăță- 
mînt superior, de la cursurile de zi, 
promoția 1975. în conformitate cu ne
cesitățile sectoarelor economice și 
sociale, precum și măsurile pentru 
integrarea absolvenților in procesul 
de producție.

7. în continuare. Consiliul de Mi
niștri a rezolvat unele probleme ale 
activității curente.

nusi Sherif, președintele Uniunii 
sindicatelor muncitorilor mecanici 
și timplari din Libia, care, la invita
ția Consiliului Central al U.G.S.R., e- 
fectuează o vizită de prietenie în 
țara noastră.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

prezent generalul Mario dl Palma, 
atașatul militar, aero și naval al Ita
liei la București.

Delegația militară italiană. însoțită 
de generalul locotenent Constantin 
Popa, locțiitor al șefului Marelui Stat 
Major, a vizitat Școala militară de 
ofițeri activi de aviație ..Aurel Vlai- 
cu“. Institutul de marină .,Mircea 
cel Bătrin". Nava-școală ..Mircea", 
precum si monumente istorice și o- 
biective turistice de pe litoralul ro
mânesc al Mării Negre.

★
Ambasadorul Republicii Populare 

Ungare, Gyorgy Biczâ, a oferit joi 
la amiază un cocteil cu prilejul or
ganizării în tara noastră a Zilelor 
culturii ungare, dedicate celei de-a 
30-a aniversări a eliberării Ungariei 
de sub jugul fascist.

Au participat reprezentanți ai Con
siliului Culturii si Educației Socialis
te. Ministerului Afacerilor Externe, 
oameni de cultură si artă.

, ' (Agerpres)

SEMĂNATUL PORUMBULUI PE OGOARELE UNITĂȚILOR AGRICOLE DE STAT

Se poate mai repede, dacă lucrările sint bine organizate
Potrivit prevederilor, întreprinderile agricole de stat cultivă in acest 

an 600 000 ha cu porumb, multe din'aceste suprafețe fiind amplasate 
in sistemele de irigații. Pentru obținerea unor recolte mari se cere ca 
si in aceste unități insămintările să fie făcute in timpul optim si la 
un nivel calitativ ridicat. Ultima situație centralizată la Ministerul 
Agriculturii arăta că, procentual, suprafețele insămințate cu porumb 
în întreprinderile agricole de stat (37 la sută) sînt mai mici decît cele 
realizate în cooperativele agricole (42 la sută). De ce lucrările nu se 
desfășoară in toate unitățile in ritm corespunzător 7 Am căutat răs
puns la această întrebare cu prilejul unui raid-anchetă organizat in 
județele Ialomița. Timiș și Neamț.

IALOMIȚA. Mare parte din cele 
72 350 ha ce se vor cultiva în acest an 
de întreprinderile agricole de stat 
din județul Ialomița sînt cuprinse in 
marile sisteme de irigații sau pe te
renurile cîștigate pentru agricultură 
din Lunca Dunării. în aceste zile, 
mecanizatori, motopompiști, specia
liști din unitățile care au terenuri în 
..baltă" sint toti Ia posturi în întrea
ga zi-lumină. Lingă o solă l-am în- 
tîlnit ne ing. Claudiu Coțofană, direc
torul I.A.S. Bordușani. „Condițiile de 
lucru din această primăvară — vîn- 
turi puternice care favorizează pier
derea apei din sol — ne cer să 
adaptăm tehnologia la această si
tuație — ne spunea directorul. De 
aceea semănătoarea urmează ime
diat după disc. Chiar la două 
minute". Ne-am convins pe deplin 
de aplicarea întocmai a acestei re
comandări.

Din dragostea de patrie 
se năștea eroismul ostăsesc»

(Urmare din pag. I)
tie într-unele dintre 
cele mai crîncene bă
tălii ale istoriei.

Istoria o făuresc oa
menii. Ei, oamenii, 
sînt istoria. în tranșee 
și pe parapete, la asal
tul cazematelor și for
țarea cursurilor de ape, 
ducînd lupte corp la 
corp cu baioneta, sîn- 
gerînd prin șuierul 
schijelor și sub cata
clismul bombardamen
telor de artilerie, fău
ritorii noii noastre is
torii, ei, ostașii ro
mâni, au trăit din plin 
tragedia războiului, dar 
au și arătat lumii în
tregi că virtuțile eroi
ce născute din semin
țiile lui Decebal dau 
aură de legendă unui 
neam ce n-a putut su
feri și nu va suferi 
apăsarea și umilința, 
cătușele și subjugarea.

Jertfele au fost nea
semuit de mari și de 
dureroase... Este bine 
să se știe de către cei 
ce azi cresc odată cu 
țara, cum spune poe
tul, că în numele li
bertății și al demnită
ții. al gloriei și onoa- 
rei și-au plecat frun
tea în țărînă o sută 
șaptezeci de mii dintre 
cei mai buni fii ai a- 
cestei țări. în acest 
sens, o cifră este eloc
ventă, dar și cutremu-' 
rătoare : numai în cî- 
teva zile, Ia repetatele 
atacuri date de armata 
noastră pe Dealul Sîn- 
giorgiu în Ardeal, la 
sfirșitul lui septem
brie 1944, au căzut 
7 000 de viteji ! 7 000
de lujere tinere s-au 
frînt sub tăișul de 
coasă al războiului I 
7 000 de inimi au fost 
străpunse de gloanțe 
sau sfîrtecate de schije 
și eroii își dorm som
nul de veci în pămîn- 
tul transilvan ce le-a 
fost dat în păstrare de 
Gelu și Menumorut... 
Jertfa lor și a celor ce 
i-au urmat, căzînd la 
datorie, este înscrisă 
la loc de cinste în 
cartea de aur a țării.

Veștile , pe care le

primeau din țară osta
șii aflați în bătălii, din 
care înțelegeau că sub 
conducerea comuniști
lor se plămădeau noi 
rinduieli pentru cei ce 
muncesc, îi înflăcărau 
și le dădeau înzecite 
puteri să ducă greul 
războiului în condiții 
neînchipuit de aspre, 
într-un scurt răgaz 
dintre două lupte, 
fruntașul Prică, ser
vant de tun, scrie 
mamei sale în țară : 
„Crezînd că poate-n- 

. tîmplător, / Afla-vei 
de-a mea soartă, / Tu 
pasul ți-1 îndrepți u- 
șor, / De-atîtea ori la 
poartă. / Dar n-aștepta 
de minq vești, / Că 
viața nu mă lasă ; / La 
datorie simt că sînt / 
Cit zece de acasă !“ 
Entuziastul poet ama
tor însă n-a mal apu
cat să se bucure ală
turi de camarazii săi 
în zilele de mai ale 
victoriei ; el a căzut la 
Viișoara într-o crînce- 
nă luptă împotriva 
tancurilor hitleriste ce 
voiau să contraatace 
pozițiile noastre. Așa 
cum un alt entuziast, 
ce mi-a fost coleg de 
Ș"oală militară, Paul 
Mihu Sadoveanu, fiul 
marelui nostru scri
itor, ofițer în regimen
tul 90 infanterie, a că
zut în fruntea ostașilor 
săi ce-i conducea la 
asaltul cotei 152, la 
nord de localitatea 
Luna. Și primul său 
roman a rămas în ma
nuscris ca o pasăre cu 
aripile frînte.

Dragostea pentru in
dependența și liberta
tea țării ce-i făceau pe 
militarii noștri să se 
simtă „cit zece de a- 
casă", după cum scria 
tunarul căzut la Viișoa
ra, a dat o înflăcărată 
putere de dăruire, de 
vitejie și abnegație ce
lor ce cu armele des
chideau drum către 
prezentul de azi al ță
rii. Căci ce altceva l-a 
îndemnat pe locote
nentul Gheorghe Ghi- 
ță ca la Oarba de 
Mureș, cu ostașii săi 
desculți prin noroi, ca

De la C. E. C.
în ziua de 23 aprilie a.c., ora 

16,30, vor avea loc în Capitală 
(sala Clubului finanțe-bănci, str. 
Doamnei nr. 2) tragerile la sorți 
pentru trimestrul I 1975 ale li
bretelor de economii pentru con
struirea de locuințe, libretelor 
de economii cu cîștiguri în ma
teriale de construcții șl librete

lor de economii pentru turism.
Așa cum s-a mai anunțat, la 

aceste trageri la sorți. Casa de

Seara s-a făcut bilanțul zilei: 
300 de hectare semănate — exact cit 
prevedea graficul. „De altfel, toate 
cele 10 I.A.S.-uri din baltă au reali
zat zilnic viteza de lucru prevăzută 
— 2 550 11a. afirma ing. Gheorghe 
Ciolănescu, directorul trustului I.A.S. 
Dacă se va menține acest ritm, in 
8 zile bune de lucru vom încheia 
semănatul".

Pînă la 16 aprilie, din cele 72 350 
hectare au fost insămințate cu po
rumb 37 236 hectare. Dacă în între
prinderile agricole de stat Făcăeni, 
Ivănești. Borcea. Dragalina. Drumu- 
Subtire. Grădiștea. Jpgălia si Stel- 
nica. lucrările sint avansate, la cele 
din Ciulnița. Balaciu. Andrășești, 
Lehliu viteza de lucru este mică. 
Principala cauză a ritmului slab o 
constituie insuficienta folosire a ma
șinilor. I.A.S. Andrășești. bunăoară, 
a semănat pînă la 16 aprilie 815

J
să nu fie auziți, să se 
strecoare în dispoziti
vul inamic și, deși ră
nit, să atace totuși 
două înălțimi, luptînd 
cu grenada și baione
ta ? Sau pe locotenen
tul aviator Lazăr Mun- 
teanu, comandant de 
escadrilă, care, văzînd 
din aer un avion din 
subordinele sale lovit 
la pămînt, iar pe ad
jutantul Bulac înconju
rat de fasciști, să ate
rizeze din înălțimi ca 
un vultur, răpindu-1 
ne pilot de sub nasul 
hitleriștilor. Și nu oare 
tot nobilul simțămint 
al dragostei pentru 
viitorul patriei, pentru 
libertatea și indepen
dența ei l-a făcut pe 
utecistul Ion Purcaru, 
textilist din Buhuși, 
să moară împuns de 
baionetele fasciștilor 
la Visoka, în Ceho
slovacia, dar să nu tră
deze, așa cum jurase 
țării, situația tovarăși
lor săi aflați in ofen
sivă ?

Desigur, „eroi aii 
fost, eroi sînt încă 
și-or fi in neamul 
românesc", spune poe
tul, și acest adevăr a 
fost dovedit cu priso
sință prin marile fap
te de arme, prin nenu
măratele jertfe și prin 
strălucitele împliniri 
ale datoriei ostășești 
ce le-am cunoscut și 
trăit în timpul războ
iului antihitlerist. Iar 
aceasta pentru că ero
ismul și-a avut geneza, 
firesc, în înălțătoarele 
trăiri ale neamului, ale 
poporului, in faptul că 
așa după cum spu
nea atit de sim
plu, dar pornit din 
inimă, bătrinul nituitor 
navalist „pămîntul nos
tru românesc n-a plt- 
tut suferi pe scoarța 
lui talpă străină !“ Și, 
în\ numele acestui 
adevăr, dragostea pen
tru libertatea și inde- 
penderița țării a fost, 
putem spune, în tim
pul războiului antihi
tlerist, principalul a- 
tribut care i-a dus pe 
ostașii noștri la victo
rie.

Economii și Consemnațiuni va 
acorda titularilor ale căror li
brete au ieșit cîștigătoare im
portante cîștiguri în bani, cîști- 
g-.iri în excursii organizate de 
O.N.Ț. la Paris, Roma și in 
U.R.S.S., precum și cîștiguri în 
bani pentru efectuarea de 
excursii individuale peste hota
re. Cei interesați sint invitați să 
ia parte la aceste trageri la 
sorți. 

hectare din 2 330. Ing. Ilie Mitrache, 
directorul întreprinderii, arată că 
viteza redusă la semănatul porum
bului (135 hectare cu 10 semănători) 
se explică prin aceea că semănăto- 
rile sînt folosite la soia. Dar indi
cația ministerului a fost ca să se în
cheie semănatul porumbului și apoi 
să se treacă la soia. De ce nu se 
respectă 7 (Lucian Ciubotaru).

TIMIȘ. Pe ogoarele întreprinderi
lor agricole de stat, care au de cul
tivat cu porumb 75 000 hectare, lu
crările au reînceput în după-amiaza 
zilei de marți, 15 aprilie, pentru ca 
miercuri și joi să se insămînțeze su
prafețe însemnate, în special In zo
na de șes, unde pă'mîntul se zvîntă 
mai repede. Suprafața semănată a 
aiuns la aproape 12 000 de hectare. 
..Pentru a recupera răminerea în 
urmă si a încheia semănatul în cel 
mult 10—12 zile — ne spunea ing. 
Nicolae Gherescu. directorul Trus
tului I.A.S. Timiș — va trebui să 
realizăm zilnic o viteză de lucru 
superioară celei stabilite initial Pe 
baza măsurilor luate se asigură uti
lizarea neîntreruptă a întregii forte 
mecanice, cel puțin 13 ore pe zi, 
adică de cum se luminează si pînă 
seara tîrziu. La pregătirea terenu
lui am introdus schimbul de noap

tv
PROGRAMUL I

18,00 Teleșcoală.
17,00 Telex.
17,05 Emisiune în limba germană.
18.50 Tragerea Loto.
19,00 Județele tării pe verticala 

dezvoltării. Azi — județul 
Mureș.

10,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Moment folcloric cu Ana 

Pop Corondan.
20.10 Revista economică TV.
20.30 Film artistic : „Fata lui Bu

be" — o producție ttalo-fran- 
ceză.

22.10 24 de ore.

Carnet cultural
„LAURI" 75'

La Brașov se desfășoară cea de-a 
5-a ediție a prestigioasei manifes
tări „Lauri" '75, care își propune 
să aducă un omagiu tuturor ace
lora .care, tn cursul anului trecut, 
ău obținut rezultate remarcabile 
in Industrie și agricultură, in do
meniul științei și tehnicii, al artei 
și culturii, tnvățămintului și «por
tului.

In cadrul manifestărilor din acesl 
an vor fi sărbătoriți 139 oameni ai 
muncii și 12 unități economice, care 
anul trecut s-au distins prin reali
zări deosebite. Șirul manifestărilor 
se va Încheia vineri printr-o adu
nare festivă. Cu acest prilej va fi 
vizitată expoziția de distincții, 
trofee și machete și va fi prezen
tat spectacolul festiv „Laudă mun
cii creatoare", la care, alături de 
sărbătoriți, de colegii și de familiile 
lor, vor participa conducători ai or
ganelor de partid și de stat jude
țene. (Nicolae Mocanu).

EXPOZIȚII
LA TEATRUL NAȚIONAL

Concomitent cu efectuarea unor 
lucrări de reamenajare a sălii Tea
trului Național „Vasile Alecsandri" 
din Iași, s-a pus mai bine în valoare 
și holul de la etajul I, care găz
duiește expoziții de artă plastică. 
Astfel, de la reluarea activității tea
trale in sală (14 februarie a.c.), la 
galeriile de artă ale teatrului au fost 
vernisate două expoziții de pictură. 
Prima a Inclus lucrări realizate de 
pictorul Dimitrie Gavrilean și arh. 
Nicolae Vericeanu. Cea de-a doua, 
intitulată „Case memoriale", a reu
nit lucrări ale pictorilor Victor 
Mihăilescu-Craiu și Mircea Isplr. 
(Manoie Corcaci).

vremea
Timpul probabil pentru zilele rte 19, 

28 șl 21 aprilie. In (ară : Cerul va fi mai 
mult noros în estul țării, la începutul 
Intervalului, cind vor cădea ploi locala. 

te. apelînd la combiner!. meca
nici agricoli din ateliere etc. In a- 
cest fel vom realiza o viteză zilnică 
de semănat de 15 hectare pe fiecare 
semănătoare, ceea ce la dotarea me
canică de care dispun unitățile noas
tre înseamnă minimum 7 000 ha in- 
sămînțate cu porumb în fiecare zi 
bună de lucru". (Cezar Ioana),

NEAMȚ. întreprinderile agricole 
de stat din județul Neamț au de in- 
sămlnțat cu porumb 2 600 ha — o 
suprafață relativ mică. Pentru a- 
ceasta, unitățile dispun de 21 semă
nători SPC-6 cu care se pot realiza, 
în medie, 300 ha pe zi. Dar chiar din 
prima zi de lucru acest ritm nu a 
fost respectat. De ce ? în unele fer
me. lucrul in cîmn începe tîrziu. nu 
se rezolvă operativ anumite proble
me legate de aprovizionarea cu car
buranți, piese de schimb. Din aceas
tă cauză, pînă la 17 aprilie au fost 
Insămințate cu porumb doar 800 ha. 
De asemenea, acum, in plină cam
panie de însămînțări. s-a ajuns la 
concluzia că Întreprinderile agricole 
de stat din județul Neamț au un de
ficit de sămintă din hibrizi timpurii 
pentru 50 ha. Sint probleme care 
trebuie rezolvate urgent, astfel încît 
însămîntatul porumbului să se în
cheie în timpul optim. (Ion Manea),

PROGRAMUL O
17.30 Telex.
17.35 Portativ ’75.
18.10 Dunărea — această legendă 

în formă de fluviu.
18.30 Bucuroși de oaspeți... la Clu

bul stderurglștllor din Hune
doara.

19.30 Telejurnal.
20,00 Teatru scurt : „Oameni fă

ră adresă" de Mlhai Dutes- 
cu. Scenariu premiat la 
concursul organizat de Ra- 
dtotelevlzlunea română — e- 
dițla 1973. Interpretează: Cos- 
tel Constantin. Cornel Co- 
man. Regia : Letlția Popa

20.40 Treptele afirmării : Tînăru) 
violonist Virgil Slmonis.

21.05 Contemporanele noastre.
21.35 Telex.
21.40 Film serial : „Kojak-,

TRIBUNA TINERETULUI

Săptămînal, tineri de diferite 
vârste și profesii din municipiul 
Focșani se întilnesc la casa de cul
tură a sindicatelor pentru a parti
cipa la manifestările organizate în 
cadrul programului intitulat „Tri
buna tifieretului". Iată citeva din 
temele discutate : Munca și forma
rea personalității umane. Azi elev 
— mîine constructor. Tineretul și 
viitorul comunist al patriei. Bilunar, 
casa de cultură găzduiește și alte 
manifestări cultural-educative in 
cadrul clubului tinerelor fete. La 
manifestări sînt invitați activiști de 
partid și de stat, specialiști din în
treprinderi șl instituții, oameni cu 
o bogată experiență de viață și de 
muncă. (Dan Drigulescu).

FESTIVAL CORAL

în sala Teatrului maghiar de stat 
din. Sfîntu-Gheorghe, 12 coruri ale 
caselor de cultură și ale căminelor 
culturale din județul Covasna au 
participat la tradiționala întâlnire a 
corurilor din județ. Programul pre
zentat — cîntece patriotice, popu
lare — a fost mult apreciat de spec
tatori. (Găza T3m6ri).

„ȚARA MEA DE GLORII"

Sub acest generic s-a desfășurat 
la Zalău etapa județeană a festiva
lului cultural-artistic al pionierilor 
și școlarilor din județul Sălaj. Peste 
1 400 copii — români și maghiari — 
interpreti ai cîntecului și jocului 
sălăjean, îmbrăcați în splendide 
costume populare din această zonă 
a țării, au realizat interesante spec
tacole Închinate muncii, patriei și 
partidului. (Gheorghe Rusu).

în rest, ploi Izolate. Vtnt cu Intensifi
cări de scurtă durată in estul tării. 
Temperatura va crește în ultimele zile. 
Minimele vor fi cuprinse între 1 și 11 
grade, iar maximele intre 14 și 24 de 
grade, pe alocuri mal ridicate. In Bucu
rești : Cerul va fi temporar noros, fa
vorabil ploii de scurtă durată. Ia în
ceputul intervalului. Vînt moderat. 
Temperatura va crește în ultimele zile.

ANGAJAMENTELE
IN ÎNTRECERE

ALTE ÎNTREPRINDERI 
BUCUREȘTENE 

Șl-AU REALIZAT 
CINCINALUL

Ieri, colectivul de muncă al 
Întreprinderii de mașini agrico
le „Semănătoarea" din Bucu
rești a îndeplinit sarcinile de 
producție ale actualului cincinal, 
devansind cu două luni și 13 
zile angajamentul asumat iniți
al. Obținerea acestui succes se 
datorește eforturilor perseve
rente ale constructorilor de ma
șini agricole pentru folosirea 
mai bună a mașinilor, organiza
rea judicioasă a producției și 
promovarea unor tehnologii mo
derne, de înaltă eficiență eco
nomică. Drept rezultat, produc
ția realizată acum în întreprin
dere este de două ori mai mare 
decît cea din 1972. în prezent, 
acest harnic colectiv de muncă 
este hotărit ca, prin folosirea 
mai bună a resurselor producti
ve de care dispune, să realizeze, 
peste prevederile actualului cin
cinal, o producție in valoare de 
1,3 miliarde lei,' echivalentul a 
6 550 combine „Gloria" C-12. Cu 
acest prilej, colectivul între
prinderii a adresat o telegramă 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășu
lui Nicolae Ceausescu.

De asemenea. în aceste zile 
premergătoare marii sărbători 
a muncii și alte colective bucu- 
reștene, puternic angajate in 
marea întrecere socialistă, au 
raportat îndeplinirea cincina
lului. Printre acestea se numără 
cele de la „Suveica", întreprin
derea de reparații auto Obor și 
„Marmura". care și-au creat 
astfel condiții ca pină la sfir
șitul anului să realizeze o pro
ducție suolimenfară în valoare 
de 565 milioane lei. (D. Tîrcob)

SUPLIMENTAR — 
fOO MILIOANE kWh 
ENERGIE ELECTRICA

In intervalul de timp care a 
trecut de la începutul acestui an 
și pînă în prezent, colectivele 
celor trej, puternice unități ener
getice din Oltenia — hidrocen
trala „Porțile de Fier" și termo
centralele de la Ișalnița și Rovi- 
nari-Rogojelu — au furnizat e- 
conomiei naționale, peste preve
deri, mai bine de 100 milioane 
kilowați-oră energie electrică.

MINERII tSl ONOREAZĂ 
CUV1NTUL DAT

DEVA (Corespondentul ..Scîn- 
teii", Sabin lonescu). — Minerii 
din Valea Jiului ridică zi de zi 
ștacheta realizărilor obținute in 
intîmpinarea sărbătorii muncii. 
De la inceoutul anului și pînă 
la 16 aprilie, pe ansamblul a- 
cestui bazin carbonifer s-au ex
tras, peste prevederile planului, 
26 000 tone cărbune. în această 
lună, cele mai mari sporuri de 
producție se înregistrează în 
abatajele minelor Vulcan și Uri- 
cani, de unde. în perioada 1—16 
aprilie, s-au extras suplimentar 
aproape 9 000 tone cărbune.

★
O știre transmisă de la Rovi- 

nari anunță că întreprinderea 
minieră din localitate iși ser
bează cei 25 de ani de existență 
cu un bilanț de prestigiu : 42 
milioane tone de cărbune extras 
in decursul acestui sfert de veac. 
Evenimentul este cinstit și prin- 
tr-un alt succes de prestigiu : 
160 000 tone lignit extrase peste 
prevederile planului pe această 
perioadă a anului.

• SPORT • SPORT • SPORT « SPORT » SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT « SPORT

IERI, LA MADRID

ROMÂNIA - SPANIA 1-1
Ieri seara, la Madrid, s-au lntîlnlt 

echipele reprezentative ale României 
și Spaniei într-un meci oficial din 
campionatul european intertări (gru
pa a IV-a).

Formația spaniolă a deschis repede 
scorul prin mijlocașul Velasquez 
(mln. 6). Această situație a determi
nat pe jucătorii noștri să atace cu 
mai multă decizie, dar pînă la pauză 
scorul a rămas neschimbat (in mi
nutul 43, jucătorii Kun — accidentat 
— și Nunweiller au fost inloculți cu 
Iordănescu și, respectiv. Crișan). In 
repriza a doua, jocul a fost mult 
mai spectaculos, cu faze interesante 
la ambele porți. în minutul 71. echi-

ȘTIRI DIN
Peste 40 000 de spectatori au urmă

rit la Goteborg meciul amical din
tre echipele Suediei și Scoției. In- 
tîlnlrea s-a Încheiat cu scorul de 
1—1. Suedezii au deschis scorul în 
minutul 44 (prin Sjoeberg), scoțienii 
egalînd, cu 4 minute înainte de flu
ierul final, prin McDougaL

pa română a fructificat unul dintre 
atacurile sale, reușind să egaleze 
prifl Crișan.

în urma acestui meci, in clasamen
tul grupei a IV-a conduce echipa 
Spaniei, cu 6 puncte din 4 partide, 
urmată de echipa României — 2 
puncte, din 2 jocuri, echipa Scoției 
— 1 punct din 2 partide și echipa 
Danemarcei — 1 punct din 2 partide, 
în această primăvară, reprezentativa 
României Va mai juca în campiona
tul european cu echipa Danemarcei 
(11 mai) și Scoției (1 iunie), ambele 
partide fiind programate la Bucu
rești

FOTBAL
La Londra pe stadionul „Wem

bley", in prezența a peste 65 000 de 
spectatori, echipa Angliei a intîlnit 
selecționata Cipru, in preliminariile 
campionatului european. Fotbaliștii 
englezi au repurtat victoria cu scorul 
de 5—0 (2—0). Toate golurile le-a 
marcat Malcom McDonald.

box întrecerile pentru,. Centura de aur"
Chiar după ce, spre surprinderea 

tuturor, Gabriel Pometcu ieșise din 
cursa pentru „Centura de aur", spe
ram că meciurile semifinale ale cate
goriei pană vor opune combatanți cu 
palmares internațional. Iată insă că 
ieri după-amiază atit fostul campion 
european, Badari Tibor, cit și Maria
no Alvarez au fost eliminați din În
treceri I Autorii performanței aces
teia nu sint, cum s-ar putea crede, 
adversarii din ring, ci cei din jurul 
ringului — cițiva arbitri-judecători, 
de a căror competență dați-mi voie 
să mă îndoiesc. Nu mă bazez, fireș
te, exclusiv pe notările proprii la 
respectivele meciuri, dimpotrivă, am 
consultat diverși specialiști (spre 
știința cititorilor, menționez că arbi
trii care oficiază la un turneu n-au 
voie, pină la sfirșitul acestuia, să 
facă declarații publice, nici favorabi
le, nici critice). Concluzia generală 
în cazul lui Badari Tibor era că a- 
cesta ciștigase net la puncte ; con
cluzia, aproape generală în cazul lui 
Alvarez îi era favorabilă acestuia, 
care ciștigase suficient de clar două 
dintre cele trei reprize. Acum, cițiva 

arbitri (subliniez : In mare majori
tate de peste hotare) ne-au făcut 
cadou o semifinală Ciochină — Plo- 
ieșteanu, ca și cind pentru aceasta 
ar fi fost nevoie de un turneu inter
național I Pe Gruescu nu-1 vom pu
tea vedea și testa in compania lui 
Alfredo Perez ; iată că nici Gheor
ghe Ciochină nu-și va proba torțe
le cu Alvarez ori Badari, sau, cum 
ar fi fost drumul normal, pe rind cu 
amindoi.

Bine că la categoria semimijlocie 
juriile n-au scos din cursă nici pe 
Emilio Correa, nici pe ugandezul 
Bbege. Ar ti fost prea de tot 1 Se 
cuvine aici să subliniez curajul și 
ambiția cu care doi boxeri români, 
mai puțin experimentați și mai pu
țin cunoscuți — David Tănase și, 
respectiv, George Agapșa — i-au în
fruntat pe Correa și pe Bbege.

Prin urmare, Victor Silberman 
(ieri, învingător prin descalificarea 
adversarului) va fi pus in fața unui 
test de maximă dificultate — semi
finală contra lui Emilio Correa, tn 
cealaltă semifinală, Pavel Nedelcea 
și tinârul coreean Li En Ciun — 19 
ani.

La categoria mijlocie mică, atit 
Alfredo Lemus, cit și Luis Fellppe 
Martinez au trecut relativ ușor de 
adversarii lor (D. Cimpoieșu și V. 
Didea), iar, astfel, chiar in semifi
nale, se anunță un meci la inalt ni
vel între cei doi boxeri de peste o- 
cean. tn cealaltă semifinală se vor 
Întrece Al. Tirboi și N, Tudor,

V. M.
tn gala de ieri seara s-au înregis

trat rezultatele : Categoria semiușoa- 
ră : Vlad întrece la puncte pe Giafar 
(R. A. Egipt) ; Ștefanovici, bate la 
puncte pe Sirbu ; categoria ușoară : 
Simion Cuțov Întrece la puncte pe 
Mohamad (R. A. Egipt) : Calistrat 
Cuțov dispune la puncte (3—2) de 
Budușan ; P. Dobrescu întrece la 
puncte pe Udelino (Venezuela).

tn limitele categoriei «emigrea, 
pugilistul român C. Văran l-a tnvins 
la puncte pe Hambarrduhinian 
(Iran).

Astăzi se desfășoară semifinalele 
in două gale, de la ora 15,00 și res
pectiv 19,00,

S-a dat startul In raliul 
automobilistic international 

Moscova - Berlin
MOSCOVA 17 (Agerpres). — Marți 

s-a dat startul in raliul automobi
listic internațional Moscova—Berlin, 
consacrat celei de-a 30-a aniver
sări a victoriei asupra fascismului. 
Traseul cursei măsoară 11 000 kilo
metri, concurenții urmînd să treacă 
prin Sofia, București, Budapesta, 
Praga, Varșovia. Sosirea Ia Berlin 
va avea loc la 9 mai, in Ziua victo
riei.

Actualitatea la tenis
• In ziua a treia a turneului inter

național de la Valencia, Iile Năsla- 
se l-a eliminat cu 6—4, 6—3 pe bra
zilianul Mandarino. Alte rezultate : 
Caujolle (Franța) — Spear (Iugosla
via) 6—3, 6—7, 6—2 ; Prajoux (Chi
le) — Kronk (Australia) 6—2. 6—2 ; 
Loyo Mayo (Mexic) — Jauffret 
(Franța) 6—1, 7—6 ; Orantes (Spa
nia) — Hărădău (România) 6—3, 6—1.

LAMINATE PESTE PLAN, 
INTR-O GAMA 
DIVERSIFICATA

De la începutul anului si pină 
acum, colectivele unităților din 
industria siderurgică au ous la 
dispoziția constructorilor de ma
șini. peste sarcinile de plan, mai 
bine de 52 000 tone de laminate 
finite pline din oțel și țevi, în- 
deplinindu-și astfel angaja
mentul asumat în cinstea zilei 
de 1 Mai. Paralel, gama de pro
duse s-a Îmbogățit cu noi sor
timente.

1 850 MII MP ȚESĂTURI 
DE MĂTASE

PESiE PREVEDERILE 
CINCINALULUI

întreprinderea tesătoria de 
mătase1 din Sighișoara a reali
zat sarcinile de plan pe între
gul cincinal. Harnicul colectiv 
de muncitori, ingineri si tehni
cieni al unității s-a angajat, în 
telegrama adresată cu această 
ocazie Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu, să 
realizeze peste prevederile cin
cinalului o producție valorică de 
85 milioane lei concretizată in 
peste 1 850 mii mp țesături de 
mătase.
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN TUNISIA
Toastul președintelui 

Habib Bourguiba
Excelente,
Doamnelor și domnilor,
Este o mare plăcere pentru soția 

mea si pentru mine de a primi pe 
președintele Republicii Socialiste 
România si pe doamna Elena 
Ceausescu, de a le ura bun venit 
in Tunisia.

Vizita dumneavoastră, domnule 
președinte, capătă in ochii noștri o 
semnificație deosebită, căci ea ex
primă sentimentele de profundă prie
tenie si de mare stimă care animă 
popoarele tunisian si român.

Ati luptat în trecut pentru elibe
rarea României si nu încetați în 
prezent să luptați pentru a-i conso
lida independenta si pentru a-i salv
garda identitatea.

Atașamentul dumneavoastră pentru 
suveranitatea națională este egalat 
de voința dumneavoastră de a pro
mova raporturile de prietenie între 
popoare si cooperare între națiuni.

Ca președinte al Republicii Socia
liste România, conduceți lupta po
porului român pentru demnitate Și 
prosperitate, in condiții pe care na- 
tvra si istoria nu le-au vrut Prea 
ușoare.

Noua viată culturală si dezvoltarea 
economică pe care ati atins-o nu lasă 
indiferent pe orice vizitator al fru
moasei dumneavoastră țări.

In lume, politica activă pe care 
dumneavoastră o duceți în favoarea 
păcii și cooperării internaționale con
feră României un meritat prestigiu.

Tunisia, care vă aduce omagiul său, 
împărtășește aspirațiile dumneavoas
tră profunde de pace, în condițiile 
respectării suveranității și identității 
fiecăruia.

Această convergentă de idei iși are 
Izvorul, fără îndoială, in numeroasele 
analogii din istoria popoarelor noas
tre, care, amindouă, au suferit tira
nia invadatorilor și care au știut să 
reziste oprimării cuceritorilor, pentru 
a-și recăpăta libertatea și salvgarda 
identitatea lor.

De la obținerea independentei, Tu
nisia nu a încetat, in ceea ce o pri
vește, de a se preocupa continuu de 
schimbarea societății tunisiene, acțiu- 
nind, înainte de toate, pentru a 
schimba omul, făuritorul, in ultimă 
instanță, al oricărui progres. La a- 
ceastă luptă noi am căutat să obți
nem, cu răbdare, adeziunea maselor 
care participă astăzi, cu ardoare și 
hotărîre, la realizarea marilor teluri 
naționale : organizarea unei societăți 
prospere bazate pe egalitate in drep
turi, justifie socială și solidaritate in
tre toate clasele sociale, ca șl pe în
florirea personalității umane, elibe
rată de umilință și mizerie.

Acest crez în acțiunea noastră so
cialistă constituie programul partidu
lui si guvernului nostru. Transpu- 
nind aceste aspirații pe scara comu
nității internaționale. Tunisia aderă 
Ia valorile moralei universale înscri
se în Carta Națiunilor Unite. De a- 
semenea. ea nu poate rămine indi
ferentă Ia nedreptatea si opresiunea 
cărora le sînt victime oameni sau 
popoare. Ea nu poate uita, desigur, 
că în Africa supraviețuiesc regimuri 
coloniale si rasiste, anacronice. Nu 
poate uita nici că în Indochina răz
boaiele fratricide continuă inutil, în 
ciuda nenorocirilor pe care le aduc 
acestor popoare ce îndură atitea su
ferințe.

Foarte aproape de noi, in Orien
tul Mijlociu, persistă o mare nedrep
tate făcută tot unui popor, frustrat

Convorbire intre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Habib Bourguiba

Joi după-amiază, la Palatul 
Cartagina, reședința înalților oas
peți români, a avut loc o con
vorbire între președintele Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Repu

ÎNTÎLNIRE
Tn după-amiaza zilei de joi, Ia Pa

latul Cartagina a avut loc o întilni- 
re de lucru între Gheorghe Oprea, 
vlceprim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, șl 
Hedi Nouira, primul ministru al 
Tunisiei.

La întilnire, desfășurată într-o 
ambianță de cordialitate și înțelege
re reciprocă, au mai luat parte Ched- 
Ii Klibi, ministru, director al Cabi- 

de patria sa si condamnat să tră
iască in exil si in lagărele mizeriei 
si disperării. De un sfert de secol 
1 s-a contestat totul, inclusiv iden
titatea națională.

Dacă Tunisia susține fără rezerve 
lupta acestui popor, nu o face numai 
in numele solidarității arabe, ci pen
tru că, înainte de toate, cauza sa 
este dreaptă. Tunisia denunță, de 
asemenea, ocuparea teritoriilor arabe 
prin război, ceea ce face să persiste 
amenințări grave asupra securității 
în regiune si asupra păcii în întreaga 
lume. Pentru noi. responsabilitatea a- 
cestei situații o poartă in exclusivi
tate Israelul, care se încăpătinează 
să refuze pacea, agătîndu-se de a- 
vantajele iluzorii și atit de efemere 
ale armelor.

Noi cunoaștem și apreciem intere
sul manifestat întotdeauna de Româ
nia pentru o soluție justă si durabilă 
in conflictul din Orientul Mijlociu.

In ceea ce ne privește, am susținut 
fără încetare că nu există o soluție 
posibilă in afara respectării legii in
ternaționale, care se află la originea 
creării statului Israel, chiar dacă 
această lege este in esență nedreap
tă. De aceea, continuăm să credem 
că numai revenirea la legalitatea 
O.N.U. și la rezoluția din 1947 ar pu
tea să readucă pacea în regiune.

Domnule președinte,
In timp ce pe planeta noastră per

sistă conflicte mai vechi, comunitatea 
internațională este azi confruntată cu 
probleme noi. care pun in joc nu nu
mai prosperitatea, ci și supraviețuirea 
însăși a geniului uman. Criza ener
giei a făcut ca popoarele să devină 
conștiente de amenințările pe care 1« 
reprezintă fenomenele de penurie și 
degradarea mediului înconjurător, a- 
gravate de fenomenul de suprapopu
lare. Bazele sistemului de schimburi 
Internationale, pus Ia grea încercare 
de crizele economice interne, sînt as
tăzi. pe bună dreptate, contestate de 
către țările sărace, care vor să do- 
bîndească un potential economic și 
să-și valorifice în propriul lor inte
res bogățiile naționale.

Pe acest front, chemarea lansată 
diferitelor națiuni este aceea de a 
crea. înainte de a fi prea tîrziu, o 
nouă ordine mondială, in care egois- 
mele si dorințele de dominare Să ce
deze locul spiritului de echitate, de 
solidaritate si de cooperare.

Domnule președinte,
Noi sîntem datori, în această pri

vință, să ne conjugăm eforturile pen
tru a contribui, pe măsura posibili
tăților noastre, la stabilirea concer
tării si a dialogului necesar.

Permiteti-mi să exprim marea sa
tisfacție oe care ne-o dau rezulta
tele cooperării între Tunisia si Roma
nia în domeniile economic, cultural 
si tehnic.

Schimburile de vizite care Se mul
tiplică între reprezentanți ai guver
nelor noastre, partide, sindicate și 
mișcări de tineret sînt garanția dez
voltării sale viitoare.

Excelente,
Doamnelor și domnilor,
Ridic paharul în sănătatea si pen

tru fericirea domnului președinte al 
Republicii Socialiste România și a 
doamnei Elena Ceaușescu, precum Ș> 
pentru prosperitatea României și 
pentru prietenia tunisiano-română ! 
(Aplauze).

blicii Tunisiene, Habib Bourguiba.
Au fost de față tovarășa Elena 

Ceaușescu și doamna Wassila Bour
guiba.

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

DE LUCRU
netului prezidențial, și Abdelaziz 
Lasram, ministrul economiei națio
nale.

Reporta|ul vizitei a fost 
realizat de :
Victor STĂMATE
Liviu RODESCU 
Mircea S. IONESCU
Foto : Anghel PASAT

Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor, 
Prieteni,
Este o mare bucurie pentru noi că 

ne aflăm pe pămintul Tunisiei prie
tene. in numele meu și al soției, do
resc să mulțumesc pentru ospitali
tatea și urările de bun venit, și să 
adresăm, Ia rindul nostru, președin
telui Tunisiei si doamnei Bourgui
ba un salut călduros. Folosesc acest 
prilej pentru a exprima cele mai vii 
mulțumiri locuitorilor Tunisului pen
tru sentimentele călduroase de prie
tenie cu care am fost intimpinați. Ve
dem în aceasta o expresie a relații
lor de colaborare prietenești dintre 
cele două țări și popoare. Sîntem 
bucuroși că vom avea prilejul să cu
noaștem din realizările și preocupă
rile poporului tunisian pe calea dez
voltării economico-sociale indepen
dente a patriei dumneavoastră.

Intr-adevăr, popoarele noastre au 
cunoscut multă vreme dominația 
străină, au dus lupte grele pentru 
dobindirea independenței și sînt ani
mate de dorința de a-și făuri o via
ță liberă, de bunăstare și fericire, 
încă cu multe secole în urmă, o serie 
de cronicari români au scris în lu
crările lor despre poporul dumnea
voastră, au avut loc schimburi tra
diționale de mărfuri, s-au statornicit 
legături prietenești între popoarele 
noastre.

Cunoaștem, domnule președinte, 
rolul dumneavoastră important pe 
care I-ați avut în lupta de eliberare 
și preocupările actuale pentru dez
voltarea economico-socială indepen
dentă a Tunisiei. Ca prieteni sinceri, 
ne bucură realizările obținute de po
porul dumneavoastră și vă urăm 
noi succese.

Ați avut posibilitatea, eu cițiva ani 
în urmă, cînd ați vizitat România, 
să cunoașteți unele realizări și pre
ocupări ale poporului român. De a- 
tunci, România a obținut noi succe
se pe calea dezvoltării economico- 
sociale, a edificării orinduirii socia
liste și a intrat într-o etapă nouă 
de dezvoltare — făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate — 
de ridicare a țării pe noi culmi de 
progres și civilizație. Voi menționa 
numai faptul că în ultimii cinci ani 
industria românească s-a dezvoltat 
într-un ritm anual de 14 la sută. Tot 
ceea ce facem este îndreptat spre 
bunăstarea și fericirea poporului, spre 
crearea celor mai bune condiții de 
participare activă a maselor popu
lare Ia conducerea întregii societăți, 
de asigurare a independenței și su
veranității patriei.

Ne bucură faptul că, în ultimii ani, 
relațiile de colaborare economică, 
tehnico-științifică și culturală dintre 
țările noastre au făcut progrese im
portante. Aș dori ca vizita pe care o 
întreprindem acum in țara dumnea
voastră, convorbirile pe care le vom 
avea să marcheze un nou pas înainte 
spre extinderea relațiilor de priete
nie și cooperare în toate domeniile de 
activitate, aceasta corespunzînd pe 
deplin atît intereselor popoarelor 
noastre, cit și cauzei păcii și colabo
rării internaționale.

Domnule președinte,
Vizitam țara dumneavoastră in îm

prejurări emu in lume se proauc mari 
transiormari revoluționare, sociale și 
naționale, schimbări rauicale in ra
portul ne torțe. Asistam la inieusi- 
ticarea luptei popoarelor împotriva 
ponticii ne dominație imperialista, 
colonialista și neocolonialism, a anr- 
marn voinței lor de a ii stupine pe 
bogățiile naționale, de a-și asigura 
dezvoltarea libera și independenta. 
Toate acestea au dus ia inaugurarea 
unei politici de destindere m viata 
internațională. Din păcate, trebuie 
spus ca nu sîntem decit abia la în
ceput. itiai siut încă multe connicte, 
mai exista forțe reacționare, retro
grade, care pot pune in primejdie 
destinderea, pacea și securitatea in
ternaționala. Toate acestea impun in
tensificarea luptei unite a forțelor 
progresiste, antinnperialiste, a tuturor 
popoarelor pentru o politica nouă, ba
zata pe principiul deplinei egalități in 
drepturi, respectului independentei și 
suveranității naționale, neamestecul 
in treburile interne, de renunțare ia 
forță și la amenințarea cu forța in 
relațiile internaționale.

în soluționarea problemelor com
plicate din viața internațională noi 
acordăm o atenție deosebită proble
melor securității în Europa, încheie
rii cu succes a conferinței generai- 
europene prin adoptarea unor docu
mente care să așeze relațiile pe con
tinentul european pe principii noi, să 
deschidă calea unei cooperări largi 
în toate domeniile de activitate, să 
excludă orice agresiune și să inau
gureze o epocă de pace și colabo
rare. încheierea cu succes a confe
rinței va marca o eră nouă in isto
ria Europei, in dezvoltarea vieții in
ternaționale, spre o politică de pace 
si colaborare în întreaga lume.

Sîntem deosebit de preocupați de 

situația încordată din Orientul Mij
lociu. Considerăm că trebuie inten
sificate eforturile tuturor statelor 
pentru realizarea unei păci drepte și 
juste, care să garanteze integritatea 
Si suveranitatea tuturor statelor din 
această zonă. Fără îndoială că pen
tru aceasta se impune retragerea tru
pelor israeliene din teritoriile arabe 
ocupate in urma războiului din 1967, 
precum și soluționarea problemei po
porului palestinean in conformitate 
cu interesele sale naționale, inclusiv 
prin formarea unui stat palestinean 
independent.

în Africa, popoarele au obținut noi 
succese pe calea lichidării colonia
lismului. Avem ferma convingere că 
se apropie momentul lichidării de
finitive a colonialismului, a politicii 
rasiste de pe acest continent.

Considerăm că evoluția evenimen
telor din Indochina deschide per
spectiva realizării păcii in această 
zonă greu incercată și dezvoltării li
bere, independente a popoarelor. 
România a sprijinit întotdeauna Gu
vernul Regal de Unitate Națională 
și considerăm că instaurarea acestui 
guvern in Cambodgia va deschide 
calea pentru dezvoltarea economico- 
socială independentă, pentru o Cam- 
bodgie democratică și liberă.

în ce privește evenimentele din 
Vietnamul de Sud, ele demonstrea
ză că sînt necesare aplicarea con
secventă a Acordurilor de la Paris, 
lichidarea oricăror intervenții străi
ne, pentru a permite poporului viet
namez să-și soluționeze problemele 
în mod democratic, fără nici un a- 
mestec din afară.

în general, desfășurarea vieții in
ternaționale atestă cu putere necesi
tatea renunțării cu desăvîrșire Ia po
litica de forță și de amenințare cu 
forța, recunoașterea dreptului fiecă
rui popor de a fi stăpin pe destinele 
sale.

Una din problemele cele mai grele 
ale vieții internaționale contemporane 
este aceea a subdezvoltării, faptul că 
lumea continuă să fie împărțită in 
țări bogate și sărace.

Este necesar de a se acționa cu ho
tărîre pentru lichidarea acestor stări 
de lucruri, pentru crearea condițiilor 
necesare dezvoltării mai rapide a ță
rilor rămase în urmă, prin soluționa
rea gravelor probleme economice, pe 
baza deplinei egalități, cu participa
rea tuturor statelor și formarea unei 
noi ordini economice și politice in
ternaționale.

Nu putem să nu fim preocupați de 
faptul că, in timp ce sute și sute de 
milioane de oameni trăiesc în con
diții grele de subdezvoltare, în 1974 
s-au cheltuit pentru înarmare peste 
250 miliarde dolari, că uriașe forțe 
umane, oameni de știință, cele mai 
avansate tehnologii sînt puse în sluj
ba înarmării. Dacă numai o parte din 
aceste cheltuieli și din forțele umane, 
științifice, din cuceririle tehnicii și 
cunoașterii contemporane ar fi alo
cate soluționării problemelor grave 
economice și de alimentație, omeni
rea ar putea înregistra progrese u- 
riașe.

Iată de ce apreciem că trebuie in
tensificate eforturile pentru a se pune 
capăt cu hotărîre cursei înarmărilor, 
pentru dezarmare și, in primul rînd, 
pentru dezarmarea nucleară. Realiza
rea destinderii, colaborării și păcii 
impune întărirea Organizației Națiu
nilor Unite, ca factor important în so
luționarea problemelor complexe in
ternaționale. Totodată, se impune par
ticiparea la întreaga viață interna
țională, la soluționarea problemelor 
care preocupă omenirea contempora
nă, a tuturor statelor, indiferent de 
mărimea lor.

Un rol deosebit considerăm că au 
în această direcție țările mici și mij
locii, țările în curs de dezvoltare, ță
rile nealiniate, care trebuie să-și în
tărească solidaritatea și să acționeze 
cu mai multă fermitate pe plan inter
național pentru-o lume mai bună și 
mai dreaptă, o lume a păcii și co
laborării internaționale.

Domnule președinte, I
Aș dori să exprim satisfacția mea, 

a guvernului și poporului român pen
tru colaborarea realizată și pe plan 
internațional între România și Tu
nisia. Am convingerea că vizita pe 
care o efectuăm în țara dumnea
voastră, convorbirile pe care le vom 
avea vor duce la identificarea de noi 
domenii de colaborare economică, 
tehnico-științifică dintre țările noas
tre, vor deschide perspectiva unei 
conlucrări tot mai largi pe plan in
ternațional, ceea ce va fi, fără îndo
ială, în folosul ambelor țări și po
poare, al cauzei generale a păcii și 
securității internaționale.

Cu această convingere, doamnelor 
și domnilor, vă invit să ridicăm pa
harul.

în sănătatea președintelui Repu
blicii Tunisiene și a doamnei Bour
guiba, pentru fericirea poporului tu
nisian ;

Pentru o colaborare tot mai trai
nică intre poporul român și poporul 
tunisian ! (Aplauze).

Populația capitalsi tunisiene salutâ cu câldură pe solii poporului român, ovaționează în cinstea prieteniei dintre 
cele douâ țări și popoare

(Urmare din pag. I)
România ii sint prezentate înaltele 
personalități tunisiene venite pe ae
roport : dr. Sadok Mokaddem, pre
ședintele Adunării Naționale, Habib 
Chatti, ministrul afacerilor externe, 
Chedli Klibi, ministru, director al 
Cabinetului prezidențial, cu soțiile, 
Mohamed Sayah, director al P.S.D., 
ministru delegat pe lingă primul mi
nistru, Mohamed Mzali, ministrul 
sănătății publice, Abdallah Farhat, 
ministrul transporturilor și telecomu
nicațiilor, Habib Achour, secretar 
general al Uniunii Generale a Mun
citorilor Tunisieni, Bali Slaheddine, 
ministrul justiției, alți membri ai 
guvernului, conducători ai organiza
țiilor de masă și obștești.

Sînt, de asemenea, prezenți amba
sadorul României la Tunis, Marin 
Rădoi, ambasadorul Tunisiei la Bucu
rești, Taieb Sahbani, precum și șefii 
misiunilor diplomatice acreditați în 
capitala tunisiană.

Specialiștii român) care lucrează 
în Tunisia, veniți în întîmpinarea 
solilor poporului român, își mani
festă marea bucurie de a-1 revedea 
pe conducătorul iukțit al partidului 
și statului nostru, de a-i strînge 
mina aici, departe de țară.

Cei doi președinți iau loc pe un po
dium de onoare. Se intonează imnu
rile de stat ale României și Tuni
siei. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
primește raportul comandantului 
gărzii de onoare, alcătuită din mili
tari ai diferitelor arme, în uniformă 
de . paradă, după care, împreună, cu

>

„Tunisia primește astăzi un mare prieten,
un șef de stat de prestigiu internațional11
Ample ecouri ale vizitei în presa tunisiană, la posturile de radio și televiziune

întreaga presă tunisiană salută vi
zita pe care a început-o in Tunisia 
președintele Nicolae Ceaușescu. con- 
sacrînd spații foarte largi acestui e- 
veniment politic major. Pe primele 
pagini, ziarele centrale inserează 
urarea „Bun venit președintelui si 
doamnei Elena Ceaușescu". insoțită 
de portretele tovarășului Nicolae 
Ceausescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Ziarul „L’ACTION" — organ al 
Partidului Socialist Desturian — 
publică o pagină specială intitulată 
„România de astăzi, țară in plin pro
gres". precum și ample biografii ale 
oaspeților. în articolul „O prezență 
remarcabilă pe scena internațională", 
ziarul scrie : „Tunisia primește as
tăzi în persoana domnului Nicolae 
Ceaușeșcu. președintele Republicii 
Socialiste România și secretar-gene
ral al Partidului Comunist Român, 
un mare prieten, un șef de stat de 
prestigiu internațional, ale cărui clar
viziune si atitudine militantă fată de 
cauzele drepte au înălțat continuu 
țara sa în concertul națiunilor. Activi
tatea desfășurată de președintele 
Nicolae Ceaușescu, inițiativele, con
tactele și întrevederile sale cu oameni 
de stat din diferite țări ale lumii con
stituie una din marile pîrghii ale ac
țiunii românești în vederea edificării 
păcii în lume. Prezentă activă în viata 
internațională. Republica Socialistă 
România acționează persistent în 
nobilul scop al așezării relațiilor po
litice și economice intre state pe o 
bază nouă — cea a respectului in
dependentei si suveranității naționa
le. a unei depline egalități in drep

SOSIREA LA TUNIS
președintele Habib Bourguiba, trece 
în revistă garda de onoare.

Oaspeți și gazde se îndreaptă apoi 
spre \ salonul de onoare al aeropor
tului, unde se întrețin cîteva minu
te intr-o atmosferă cordială, priete
nească.

întreaga ceremonie a primirii pe 
aeroport a fost transmisă în direct 
de posturile de radio tunisiene.

Cei doi șefi de stat iau loc apoi 
într-o mașină deschisă escortată de o 
gardă de motocicliști. îndreptindu-se 
spre reședința oficială rezervată oas
peților — Palatul prezidențial din 
Cartagina, la 20 km de Tunis, durat 
chiar pe țărmul Mediteranei, pe rui
nele falnicei așezări africane de o- 
dinioară. Asistăm le scene de mare 
entuziasm popular. De o parte și de 
alta a marilor artere ale capitalei, 
împodobite cu drapelele celor două 
țări, cu numeroase portrete ale 
președinților Nicolae Ceaușescu și 
Habib Bourguiba. ale tovarășei Elena 
Ceaușescu și doamnei •Wassila 
Bourguiba, cu pancarte și urări de 
bun venit, zeci și zeci de mii de ce
tățeni, bărbați și femei, tineri și 
virstnici, aclamă îndelung pe cei doi 
șefi de stat. Este o atmosferă de , 
mare sărbătoare, expresie elocventă 
a sentimentelor de caldă prietenie, 
de stimă și prețuire fată de solii po
porului român. De-a lungul traseu
lui, numeroase formații artistice. în 
costume tradiționale, interpretează 
melodii populare tunisiene. Din rîn- 
dul mulțimii, numeroși reprezentanți 
di organizațiilor politice și de masă 

turi. neamestecului in afacerile in
terne si nerecurgerii la for
ță sau la amenințarea cu forța. 
Prin aceste inițiative, prin constanța 
cu care promovează acest crez politic, 
România a adus și oontinuă să aducă 
o contribuție substanțială și activă la 
promovarea principiilor fundamentale 
ale dreptului internațional, la instau
rarea unei ordini economice și poli
tice mondiale, de natură să asigure 
dezvoltarea armonioasă a tuturor sta
telor. României ii revine inițiativa de 
a fi supus în Adunarea Gene
rală a O.N.U. proiectul de rezo
luție privind elaborarea unei car
te economice mondiale incluzind 
principiile fundamentale pe care 
trebuie să se bazeze relațiile econo
mice între statele mari și mici, bo
gate și sărace. Pot fi enumerate mul
te, foarte multe acțiuni ale României 
în favoarea dreptății, păcii, prosperi
tății și umanității, acțiuni de altfel 
foarte cunoscute de Tunisia, care le 
apreciază la justa lor valoare. Toate 
aceste acțiuni ale României sînt în
truchipate în personalitatea președin
telui Nicolae Ceaușescu. a omului pe 
care noi îl primim astăzi cu cea mai 
mare bucurie, configurează chipul po
porului său, al minunatei țări pe care 
o reprezintă".

într-un alt articol publicat de „L’Ac- 
tion" sub titlul „Relațiile tunisiano- 
românești — strălucit exemplu de co
laborare fructuoasă" se subliniază că 
„după 12 ani de cooperare strînsă și 
fructuoasă, bazată pe respectul suve
ranității și prieteniei dezinteresate, 
Tunisia și România oferă astăzi lu
mii un model de relații exemplare de 

oferă oaspeților mari buchete de 
flori.

Pe măsură ce se apropie de centrul 
orașului — Piața Libertății — coloa
na oficială străbate un adevărat 
culoar viu. Entuziasmul este de 
nedescris. Mașina prezidențială - se 
oprește. Cei doi șefi de stat răspund 
la aclamațiile mulțimii care nu con
tenesc. Asemenea scene se repetă pe 
întregul traseu pînă la Cartagina. 
Este o zi de neuitat pentru locuitorii 
capitalei tunisiene, care au ținut să 
fie prezenți în număr cit mai mare, 
să-și exprime marea bucurie de a 
avea în mijlocul lor pe președin
tele României socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu.

ColAana oficială ajunge la Carta
gina, astăzi una din cele mai fru
moase localități ale Tunisiei, cu clă
diri moderne, îmbinate armonios cu 
vestigiile trecutului. Pe un arc de 
triumf se află urarea „Bun venit 
președintelui Ceaușescu și doamnei 
Ceaușescu !“

La intrarea în reședința înalților 
oaspeți — Palatul prezidențial din 
Cartagina, edificiu impunător din 
piatră și marmură albă, în stilul 
arhitecturii arabe — o gardă din 
ostași îmbrăcați în pitorești costume 
de epocă prezintă onorul.

în interiorul palatului, cel doi pre
ședinți, tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Wassila Bourguiba se între
țin din nou cordial, apoi se despart, 
ur.mînd a se reîntîlni în cadrul celor
lalte manifestări înscrise în progra
mul zilei.

îauqsA si. t

colaborare strînsă". Scoțînd în evi
dență, inclusiv prin imagini fotogra
fice. succesele obținute de poporul 
român sub conducerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu în industrie, în 
agricultură, în celelalte domenii ale 
vieții economice și sociale, ziarul con
tinuă : „Ceea ce a contribuit larg la 
obținerea acestor rezultate pe plan 
intiy n și internațional și a conferit 
Rairiâniei o mare reputație în lumea 
întreagă este tocmai politica ei 
atît de clarvăzătoare". „Vizita 
șefului statului român în țara 
noastră — relevă la rîndul său 
„LA PRESSE" în editorialul „O co
operare model" — a fost așteptată cu 
atîta interes tocmai pentru că ea 
reprezintă o confirmare a unei prie
tenii reale și a unor relații fruc
tuoase, trainic stabilite".

Același ziar publică pe trei co-. 
Ioane un articol despre viața cultu
rală din România, precum și nume
roase imagini fotografice înfățișînd 
aspecte ale vizitelor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în diverse județe 
ale țării.

în cursul zilei de joi, posturile de 
radio și televiziune au transmis pro
grame speciale închinate țării noas
tre, înfăptuirilor sale pe calea con
struirii societății socialiste multila
teral dezvoltate, politicii sale de 
prietenie și solidaritate cu popoare
le arabe, cu toate popoarele lumii.

Televiziunea tunisiană a transmis 
în cursul serii imagini de la toate 
manifestările legate de vizita șe
fului statului român.

S-a încheiat, cu rezultate deosebit 
de rodnice, o nouă etapă a itinera
rului de pace, prietenie si colabo
rare al președintelui României so
cialiste. Mereu alături, cu inima și 
cu gindul. urmărind cu sentimente 
da profundă dragoste și prețuire 
activitatea prodigioasă desfășurată 
de tovarășul Nicolae Ceausescu, po
porul român s-a simțit — ca și în 
etapele precedente — martor și păr
taș la vizita oficială de prietenie în 
Iordania.

Ilustrare grăitoare a consecvenței 
cu care partidul și statul nostru — 
traducind în viată orientările fun
damentale jalonate de Congresul al 
XI-lea al P.C.R. — acționează pen
tru dezvoltarea prieteniei, colaboră
rii si solidarității militante cu țările 
care au pășit pe calea independentei, 
în rîndul cărora un loc important îl 
ocupă țările arabe, vizita șefului sta
tului român în Iordania marchează 
un moment de o deosebită însem
nătate în evoluția relațiilor româno- 
iordaniene. Sintetizind rezultatele 
rodnice ale convorbirilor la cel mai 
înalt nivel. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia : „sperăm că vi
zita. convorbirile, acordurile si docu
mentele care au fost semnate în a- 
ceste zile vor deschide o pagină nouă 
in relațiile dintre tarile noastre, vor 
da un impuls si mai puternic extin
derii colaborării in toate domeniile 
de activitate".

Derulînd momentele vizitei, ne re
vin în memorie imaginile pline de 
strălucire ale manifestărilor oficiale, 
însoțite de cele mai înalte onoruri 
de stat, imagini înlănțuite pe tot 
parcursul cu secvențele emoționante 
al* intîlnîrilor cu oamenii muncii. 

ale entuziasmului cu care populația 
din Amman si din celelalte localități 
vizitate i-a întîmpinat pe președin
tele Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu. în toate aceste 
manifestări iși găsesc oglindire sen
timentele de profundă simpatie și 
stimă care leagă, pe deasupra dis
tantelor geografice, popoarele român 
si iordanian, prețuirea față de Româ
nia socialistă, fată de politica ei con
secventă și principială, admirația si 
înalta considerație de care se bucu
ră personalitatea proeminentă- a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
„prieten iubit al Iordaniei și apropiat 
inimilor poporului iordanian", cum 
l-au caracterizat gazdele. Exprimînd 
aceste sentimente. regele Hussein 
declara : „Foarte multă lume, căreia 
ne alăturăm întru totul, vede în dum
neavoastră un conducător înțelept și 
curajos. Urmărim cu admirație si 
profundă stimă calitățile dumnea
voastră deosebite de conducător al 
tării si al harnicului popor român, 
progresul multilateral al poporului 
dumneavoastră sore cele mai înalte 
culmi ale civilizației".

Pe temeiul acestor sentimente de 
prietenie si respect reciproc, rela
țiile dintre România si Iordania be
neficiază de cele mai bune auspicii 
pentru o continuă înflorire. De o 
deosebită însemnătate in acest sens 
este semnarea de către cei doi șefi 
de stat a Declarației solemne comu
ne. care definește cadrul unei co
laborări rodnice pe plan bilateral și 
international. statuînd principii și 
norme cardinale ale dreptului inter
national : dreptul fiecărui stat la 
existentă în pace si libertate, la in
dependență si suveranitate naționa

lă : dreptul inalienabil al fiecărui 
popor de a-și alege sistemul politic, 
economic si social, de a-și valorifica 
resursele naturale conform propriilor 
interese ; deplina egalitate în drep
turi a tuturor statelor ; dreptul fie
cărui stat de a participa la exami
narea și rezolvarea problemelor in
ternaționale de interes comun ; ne
amestecul in treburile Interne sau 
externe ale altor state ; abținerea de

0 pagină mă in relațiile mm-irtniene
la folosirea forței sau amenințarea 
cu forța ; inadmisibilitatea dobindi- 
rii de teritorii prin forță ; respecta
rea inviolabilității frontierelor de 
stat si a integrității .teritoriale ; re
glementarea tuturor diferendelor pe 
cale pașnică. Prin consemnarea so
lemnă a acestor principii, Declarația, 
care se adaugă altor declarații co
mune, tratate și înțelegeri semnate 
de tara noastră cu un mare număr 
de state din Europa. Asia. Africa, 
America Latină, constituie o contri
buție de preț la lupta pentru abo
lirea vechii politici de dominație și 
dictat, pentru instaurarea unor re
lații democratice între toate statele 
lumii, pentru făurirea unei noi or
dini politice mondiale.

Atît Declarația solemnă. Comuni
catul comun, cit si celelalte docu
mente oficiale semnate în timpul 

vizitei dau expresie dorinței ambe
lor părți de a lărgi si intensifica co
laborarea multilaterală dintre Româ
nia si Iordania. Punind in evidență 
evoluția favorabilă pe care a cunos- 
cut-o colaborarea româno-iordania- 
nă. în special în urma vizitei de 
prietenie întreprinse în urmă cu un 
an in tara noastră de regele Hussein, 
convorbirile la cel mai înalt nivel, 
ca si schimbul de păreri prilejuit de 

întîlnirile cu reprezentanți. ai cercu
rilor de afaceri, au reliefat aprecie
rea comună că economiile celor două 
țări. programele de dezvoltare ale 
României și Iordaniei oferă noi po
sibilități pentru lărgirea si diversifi
carea colaborării pe multiple planuri. 
Fructificării acestor posibilități ii 
slujesc Acordul general de coopera
re. memorandumul privind schimbu
rile comerciale, ratificarea acordului 
de cooperare economică si tehnico- 
Stiintifică si în domeniul petrolier, 
celelalte înțelegeri concrete semnate 
la Amman.

Pe lingă evidențierea năzuinței co
mune de întărire a conlucrării, vizi
ta președintelui Nicolae Ceaușescu. 
convorbirile la nivel înalt au prile
juit sublinierea apropierii sau iden
tității punctelor de vedere asu
pra marilor procese ale lumii con

temporane. Evoluțiile profunde ce 
au loc pe arena internațională — 
evoluții marcate de schimbarea con
tinuă a raportului de forțe în favoa
rea forțelor păcii și progresului, de 
afirmarea puternică a voinței po
poarelor de a fi stăpîne pe propria 
soartă — demonstrează, o dată mai 
mult, rolul ce revine țărilor mici și 
mijlocii în statornicirea unui climat 
de pace și justiție. Acesta este ca

drul larg în care România și Iorda
nia și-au exprimat vpința de a ac
ționa, alături de toate forțele iubi
toare de pace și progres, pentru con
solidarea proceselor pozitive, a 
cursului spre destindere, pentru so
luționarea pe calea tratativelor a 
problemelor litigioase.

Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Iordania a prilejuit, 
totodată, reafirmarea sentimentelor 
de caldă solidaritate internaționalis- 
tă a poporului român cu lupta po
porului iordanian, a tuturor popoa
relor arabe,' pentru consolidarea in
dependenței, pentru propășire eco
nomică și socială. După cum se știe, 
înfăptuirea obiectivelor de dezvol
tare ale acestor popoare este grav 
afectată de situația existentă în re
giune. în cursul întîlnirilor și con
vorbirilor de la Amman, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a subliniat din 
nou poziția consecventă a României 
socialiste, care s-a pronunțat întot
deauna cu fermitate pentru o pace 
trainică și justă în Orientul Mijlo
ciu, iar întreaga desfășurare a vi
zitei, inclusiv declarațiile factorilor 
de răspundere, ecoul larg în presa 
iordaniană, manifestările de caldă 
prietenie ale populației vin să con
firme simpatia și înalta apreciere 
fată de această poziție principială.

Așa cum s-a subliniat și in cadrul 
dialogului la nivel înalt, menținerea 
de către Israel a teritoriilor arabe o- 
cupate în 1967 generează o perma
nentă situație de încordare, amenin- 
țînd pacea și securitatea în zonă și 
în întreaga lume. De aceea, atît 
România, cît și Iordania consideră 
că realizarea unei păci juste și dura
bile în Orientul Apropiat necesită 
retragerea imediată a trupelor israe
liene din teritoriile arabe ocupate în 

■1967, restabilirea drepturilor națio
nale legitime ale poporului palesti
nean, inclusiv a dreptului său la 
autodeterminare, precum și garan
tarea integrității teritoriale, indepen
denței și suveranității tuturor state
lor din zonă, prin aplicarea strictă a 
rezoluțiilor Adunării Generale a 
O.N.U. și ale Consiliului de Secu
ritate în acest domeniu. Subliniind 
necesitatea intensificării eforturilor 
pentru soluționarea problemelor O- 
rientului Mijlociu — la care pot și 
trebuie să aducă o contribuție utilă 
si alte state ale lumii — cei doi șefi 
de stat au hotărît să mențină con
tacte și să aibă consultări bilaterale 
permanente, în efortul comun de a 
se ajunge la o pace justă și durabilă 
in această regiune.

Schimbul de păreri la nivel înalt 

asupra evoluției vieții internaționale 
a reliefat pozițiile comune ale Româ
niei și Iordaniei într-o serie de pro
bleme de actualitate — necesitatea 
lichidării decalajelor economice, asi
gurarea securității europene, lupta 
de eliberare națională, împotriva co
lonialismului, neooolonialismului, a- 
partheidului, evenimentele din Indo- 
clpna, _ lupta împotriva continuării 
neînfrinate a cursei înarmărilor — 
subliniindu-se, și de data aceasta, 
rolul ce revine popoarelor în găsirea 
unor soluții Conforme cu interesele 
lor vitale de pace, securitate și pro
gres.

Desfășurarea vjzitei, bilanțul po
zitiv cu care ea se încheie, docu
mentele semnate conferă o bază 
trainică, de largă perspectivă, rela
țiilor de prietenie și colaborare din
tre cele două țări și popoare. De 
aici decurge, în mod firesc, și hotă- 
rirea celor doi șefi de stat de a in
tensifica schimburile de vizite și con- 
tattele directe la diferite niveluri, 
cu convingerea că o tot mai strînsă 
conlucrare, atît pe plan bilateral, cît 
și internațional, corespunde interese
lor ambelor popoare și reprezintă, 
totodată, o contribuție la promova
rea cauzei păcii și înțelegerii în 
lume.

Salutînd cu căldură și satisfacție 
rezultatele rodnice ale vizitei tova
rășului Nicolae Ceaușescu în Iorda
nia, poporul român își exprimă ho- 
tărîrea de a acționa pentru tradu
cerea în viață a acordurilor și înțe
legerilor convenite, pentru cimenta
rea tot mai puternică a relațiilor de 
prietenie și solidaritate cu poporul 
iordanian, cu toate popoarele arabe.

Dumitru ȚINU
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Eliberarea capitalei Cambodgei - 
0 SIB/ilUClTfl VICTORIE A POPORULUI KHMER, 

A CAOZEIEIBERTAIII POPOARELOR

Sînt necesare măsuri pentru dezvoltarea 
armonioasă a tuturor statelor europene
Punctul de vedere al României fajâ de problemele de pe agenda 

sesiunii Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa

Veștile privind eliberarea Pnom 
Penhului, capitala Cambodgiei, ca
pitularea și capturarea guvernu
lui trădător, sînt salutate și întîm- 
pinate cu vie satisfacție de po
porul român — ca o strălucită vic
torie și Încununare a luptei pentru 
libertate și independență a po
porului khmer prieten.

Bătălia pentru Pnom Penh s-a 
transformat într-o epopee a erois
mului și voinței unui popor de a 
învinge, de a fi liber și stăpîn pe 
soarta sa. Prin eliberarea capitalei, 
practic, întregul teritoriu cambod
gian — cu excepția cîtorva pungi 
de rezistență, care, la ora cînd 
apar aceste rînduri, sînt probabil 
pe punctul de a fi lichidate — se 
află sub controlul Guvernului Regal 
de Uniune Națională (G.R.U.N.C.) 
și al Frontului Unit Național 
al Cambodgiei (F.U.N.C.), în frun
te cu șeful statului, Norodom 
Sianuk. Se apropie astfel de 
sfîrșit încercările acestui popor 
care, timp de peste cinci ani, 
a fost nevoit să ducă o luptă grea 
pentru a-și apăra libertatea, ființa 
națională, legalitatea constituționa
lă, dreptul său sacru de a-și hotărî 
singur viitorul, potrivit voinței și 
intereselor sale. In această luptă 
a suferit o înfrîngere zdrobitoare 
clica lui Lon Noi, care, uzurpind 
puterea, s-a pus în slujba unor in
terese cu totul străine celor ale na
țiunii, a înșelat-o și a împins-o spre 
catastrofă. Bătălia împotriva regi
mului trădător, care, ajutat din 
afară, dispunea de o mașină de 
război puternică, înzestrată cu 
echipament militar modern, n-a 
fost ușoară ; ea a cerut grele sa
crificii de singe și materiale. Dar 
strălucita victorie de la Pnom 
Penh, întreaga desfășurare a lup
tei de eliberare dusă de formațiu
nile patriotice vin să confirme 
încă o dată că în epoca noas- 
stră nu există forță în; stare 
să îngenuncheze un popor hotărît 
să-și apere cu orice preț li
bertatea și independența naționa
lă. Factori decisivi ai izbînzilor po
porului khmer au fost și sînt uni
tatea sa națională, în jurul condu
cerii legale, precum și solidaritatea 
militantă a forțelor revoluționare,

• Joi, la ora 7 (ora locală) s-a anunțat capitularea lonnoliștilor • La ora 9 a fost instaurat 
controlul complet asupra orașului • Atmosferă de sărbătoare pe străzile Pnom Penhului.

PNOM PENH 17 (Agerpres). — După un asediu înde
lungat și lupte in cursul cărora au măcinat treptat forțele 
regimului antipopular lonnolist, forțele de eliberare khmere 
au eliberat joi dimineața complet capitala Cambodgiei, o- 
rașul Pnom Penh. Precedate de pătrunderea incă din zi
lele anterioare în oraș a unor detașamente ale patrioților 
cambodgieni in contextul unei degringolade accelerate in 
rindul trupelor inamice, evenimentele din cursul zilei de 
joi s-au succedat rapid, relevînd incapacitatea grupării 
antinaționale de la Pnom Penh de a se mai opune acțiunii 
forțelor populare. După ce patrioții au ocupat clădirea 
Ministerului Informațiilor șl au pus stăpinire pe postul 
de radio al așa-zisului „comitet militar suprem", repre
zentanții acestuia au anunțat, Ia ora 7 dimineața, capitula
rea lor. Pină la ora 9 dimineața au fost lichidate in capi
tală ultimele focare de rezistență inamice și forțele patrio
tice și-au instaurat controlul complet asupra orașului, iar 
la scurtă vreme după aceasta eliberarea totală a Pnom 
Penhului era anunțată oficial de reprezentanții forțelor 
populare și devenea cunoscută, apoi, prin intermediul a- 
gențiilor de presă, intregii lumi. între timp, o parte a con
ducerii antipopulare care guvernase la Pnom Penh, între 
care și șeful „guvernului". Long Boret, și cei șapte membri 
ai „comitetului militar suprem", părăsiseră capitala cam
bodgiana.

La asaltul final asupra orașului Pnom Penh, ultimul pu
ternic bastion al regimului Lon Noi, au participat peste 
40 000 de patrioți khmeri — care și-au făcut intrarea tri
umfală in oraș prin sectorul nordic..

In cartierul nordic, zona rezidențială, unde se află am
basada Franței, spitalul francez Calmette și hotelul „Le 
Phnom", in timp ce patrioții inai.itau, de-a lungul bule
vardelor erau înălțate drapele albe și pancarte de bun 
sosit învingătorilor, iar soldații guvernamentali depuneau 
armele. Aproape in același moment, in partea sudică a 
orașului grupări de patrioți ocupau palatul Chancarmon. 
pe care mareșalul Lon Noi l-a părăsit la 1 aprilie, plecind

*
Luînd cuvîntul In cadrul unei 

conferințe de presă organizate joi la 
Paris, Chau Seng, membru al Bi
roului Politic al C.C. al F.U.N.C., re
prezentant special al șefului statu
lui cambodgian, Norodom Sianuk, a 
arătat că în Cambodgia s-a pus ca
păt regimului trădător de la Pnom 
Penh. El a subliniat că F.U.N.C., 
Guvernul Regal de Uniune Naționa
lă al Cambodgiei (G.R.U.N.C.) si for
țele armate de eliberare naționa
lă ale poporului cambodgian sint 
stăpîne pe situație atît în capitală, 
cit și pe întregul teritoriu al țării. 
Arătînd că în Cambodgia urmează 
să fie promovată o politică de uni
une națională, el a relevat că pe 
plan extern F.U.N.C. și G.R.U.N.C. 
intenționează să promoveze o poli
tică de neutralitate și nealiniere.

Australia a hotărît să recunoască 
Guvernul Regal de Uniune Naționa
lă al Cambodgiei (G.R.U.N.C.). con-

VIETNAMUL DE SUD

Trupele saigoneze silite să abandoneze
noi localități

VIETNAMUL DE SUD 17 (Ager
pres). — Capitala provinciei Ninh 
Thuan, orașul Phan Rang, a trecut 
sub controlul populației răsculate și 
al forțelor armate populare de eli
berare, informează agenția de presă 
„Eliberarea". In cursul luptelor duse 
în această zonă, menționează agenția 
„Eliberarea", un mare număr de 
soldați și ofițeri ai trupelor saigo
neze s-au alăturat forțelor revoluțio
nare. La Phan Rang se afla una din 
bazele aeriene saigoneze folosite 
pentru lansarea raidurilor împotriva 
zonelor eliberate.

Trupele lui Thieu au părăsit, de 
asemenea, orașul Kiem Tan de pe 
șoseaua nr. 20, una din principalele 
căi rutiere spre Saigon. Garnizoana 
orașului, situat la 12 kilometri nord 
de capitala de provincie Xuan Loc, 
a suferit grele pierderi, retrăgîndu- 

antiimperialiste, ale păcii și progre
sului din toată lumea, care au spri
jinit activ cauza sa dreaptă.

Poporul român, prieten de nă
dejde al poporului cambodgian, 
care s-a aflat în permanență. în 
momentele cele mai grele, alături 
de forțele progresiste din Cambod- 
gia, în lupta lor împotriva forțelor 
reacționare interne și a interven
ției imperialiste, salută cu cea mai 
mare bucurie această străluci
tă victorie. Animată de spirit 
profund internaționalist, Româ
nia socialistă a înțeles din pri
mul moment sensul revoluționar 
și democratic al luptei poporului 
khmer, menținînd tot timpul rela
țiile cu reprezentanții săi legi
timi ; ea a fost unul din primele 
state care a recunoscut G.R.U.N.C. 
ca unicul exponent legal al a- 
cestui popor, i-a aqordat tot spri
jinul moral, politic și material 
ce i-a stat în putință. Evolu
ția evenimentelor a dovedit și 
în acest caz clarviziunea parti
dului nostru, a conducerii sale, 
datorită căreia politica României se 
află neabătut în consens cu dez
voltarea progresistă a istoriei. în
tregul nostru popor împărtășește 
gîndurile și sentimentele exprima
te de tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 
care, cu numai cîteva zile înainte, 
în cursul vizitei în Filipine, a de
clarat : „în ce privește Cambodgia, 
România de Ia început nu a recu
noscut clica Iui Lon Noi, ci numai 
guvernul revoluționar, în frunte cu 
prințul Sianuk. Avem satisfacția că 
evenimentele au confirmat, și aici, 
justețea politicii afirmate de Româ
nia și de alte țări care au urmat 
acest curs".

De altfel, la 13 aprilie, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu a transmis șe
fului statului cambodgian, prin in
termediul ambasadorului român la 
Pekin, un mesaj exprimînd cele 
mai călduroase felicitări pentru noi
le și strălucitele victorii obținute pe 
poporul cambodgian în lupta sa 
eroică, în scopul înfăptuirii nobile
lor sale aspirații de libertate și 
independență.

La adîncirea prieteniei si solida
rității militante dintre popoarele 
român si cambodgian, o contribu
ție de cea mai mare însemnătate

Norodom Sianuk
*

dus de președintele
— a anuntat. joi, ministrul' austra
lian al afacerilor externe. Donald 
Willesee, precizînd că țara sa este 
gata să furnizeze Cambodgiei ajutor 
pentru reconstrucția tării.

Republica Sri Lanca a recunoscut 
Guvernul Regal de Uniune Națională 
al Cambodgiei, se arată într-o decla
rație publicată de primul ministru 
Sirimavo Bandaranaike.

Guvernul portughez a hotărît să 
stabilească relații diplomatice cu 
Guvernul Regal de Uniune Națională 
al Cambodgiei (G.R.U.N.C.), s-a 
anunțat oficial la Lisabona.

Japonia va recunoaște noul guvern 
cambodgian care va fi instituit de 
Frontul Unit Național al Cambodgiei 
la o dată apropiată — a declarat mi
nistrul de externe adjunct, Fumihi- 
ko Togo.

se într-o zonă aflată la numai 37 ki
lometri de Saigon. în prezent, gru
pările saigoneze din Xuan Loc sînt 
complet izolate și situația lor este 
apreciată de agenția France Presse 
drept critică.

Forțele populare au declanșat un 
atac de artilerie asupra marii baze 
aeriene Bien Hoa (30 kilometri de 
Saigon), lovind cel puțin patru apa
rate militare de tipul „F-5". în ace
lași timp, în. delta Mekongului, pa- 
trioții au deschis foc de artilerie asu
pra unui convoi fluvial saigonez.

★

80 de deputati britanici au cerut 
guvernului să recunoască G.R.P. al 
Republicii Vietnamului de sud. ac
țiune care înseamnă condamnarea 
..odiosului regim al lui Thieu de la 
Saigon". 
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au adus-o întîlnirile dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușeseu si No
rodom Sianuk. șeful statului cam
bodgian — întîlniri și contacte care, 
în toti acești ani. au avut un ca
racter sistematic, desfășurîndu-se 
rodnic, atît la Pekin, cit și la Bucu
rești. Cu prilejul acestor întîlniri, 
Norodom Sianuk a adresat po
porului român, conducerii sale, 
personal tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu. cele mai profunde mul
țumiri pentru sprijinul consecvent, 
permanent și multilateral acordat 
poporului cambodgian de la începu
tul luptei sale juste.

„Poporul cambodgian — sublinia 
Norodom Sianuk în mesajul adre
sat tovarășului Nicolae Ceaușeseu 
cu ocazia Congresului al XI-lea al 
P.C.R. — nu va uita niciodată că, 
în cele mal grele momente ale is
toriei sale. Excelența Voastră, 
Partidul Comunist Român, Gu
vernul și poporul Republicii Socia
liste România au acordat și acordă 
în continuare un sprijin militant, 
puternic și eficace, cauzei noastre 
juste".

Victoria forțelor patriotice cam
bodgiene va avea, în mod indis
cutabil, o mare însemnătate pen
tru întreaga evoluție a situației 
din Peninsula indochineză. în timp 
ce în Cambodgia regimul lonnolist 
s-a prăbușit atît de lamentabil, în 
Vietnamul de sud, forțele de eli
berare și populația răsculată obțin 
mari izbînzi în lupta împotriva re
gimului dictatorial al lui Thieu, 
pentru instaurarea deplină a păcii. 
După cum anunță ultimele tele
grame, practic acum încep bătălii 
decisive pentru eliberarea Saigo- 
nului. Urmărind desfășurarea în 
continuare a acestor lupte, po
porul român își exprimă con
vingerea că ele vor fi încu
nunate de victoria finală, care 
să ducă la instaurarea păcii. Po
poarele cambodgian si vietnamez, 
atît de greu încercate, trebuie să 
fie lăsate să-și hotărască singure 
soarta, să-și poată concentra efor
turile operei de reconstrucție, să-și 
realizeze pe deplin aspirațiile de 
libertate, unitate și progres.

Ion FINTÎNARU

în străinătate. In acest cartier forțele F.U.N.C. nu au mai 
intimpinat rezistență. Personalul unităților de blindate ale 
colei de-a 2-a divizii de infanterie a regimului agonizant 
s-a predat forțelor patriotice, arborind steagurile albe. Sol
dați neinarmați, treci nd pe străzile orașului in mașini 
blindate, scandau „pace", „pace", in timp ce grupuri mari 
de locuitori ai orașului, cu steaguri și lozinci, au inun
dat principalele străzi ale Pnom Penhului, pentru a saluta 
intrarea unităților G.R.U.N.C. și încetarea ostilităților.

Comandamentul forțelor populare a adresat tuturor mi
litarilor trupelor regimului marionetă infrint in bătălia 
pentru controlul asupra capitalei apelul de a depune ar
mele și de a se ralia neintirziat Frontului Unit Național 
al Cambodgiei. Apelul a chemat, totodată, populația capi
talei eliberate să păstreze calmul. De asemenea, postul de 
radio eliberat din Pnom Penh a adresat garnizoanelor din 
Battambang, Kompong Som și din alte centre importante 
înconjurate de forțele patriotice apelul de a capitula și a 
chemat populația să sprijine pretutindeni forțele armate 
populare.

După eliberarea capitalei khmere, zeci de mii de locuitori 
au ieșit pe străzi pentru a-i saluta pe ostașii din detașa
mentele armatei populare și întregul oraș a fost cuprins 
de o atmosferă sărbătorească. Eliberarea Pnom Penhului 
este considerată de populația sa ca un eveniment care 
vestește încetarea războiului din Cambodgia dezlănțuit de 
regimul antipopular. Pe străzile capitalei cambodgiene pa
trulau militarii forțelor de eliberare și mulți dintre ei 
purtau steaguri albe, simbol al încetării focului. Totodată, 
partizanii Guvernului Regal de Uniune Națională al Cam
bodgiei, care vreme îndelungată au activat in ilegalitate 
in Pnom Penh, au organizat mitinguri menite să marcheze 
marea victorie a poporului cambodgian, la care populația 
a participat cu entuziasm. După cum informau agențfile 
de presă, joi seara la Pnom Penh atmosfera de sărbă
toare era dublată de aceea de calm, forțele populare de 
eliberare exercitindu-și ferm autoritatea.

Chemarea C.C. al P.C. din Cuba

în intîmpinarea congresului partidului

HAVANA 17 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Ziarul „Granma", 
organ al C.C. al P.C. din Cuba, a 

‘ P.C. din 
Congresu- 
eveniment 
socialiste. 
P.C. din

publicat chemarea C.C. al 
Cuba pentru întîmpinarea 
lui partidului comunist, 
de seamă în viața Cubei 
Biroul Politic al C.C. al___ __
Cuba, se arată în chemare, a hotărît 
convocarea, în mod oficial, a primu
lui Congres al partidului comunist. 
Congresul, se arată în chemare, va 
înscrie pe ordinea de zi analiza ac
tivității desfășurate de partid și po
por in anii de luptă intensă pentru 
apărarea revoluției, pentru așezarea 
bazelor construcției socialiste, va e- 
labora platforma activității viitoare 
în politica internă și externă, va

ORIENTUL APROPIAT
CAIRO 17 — Corespondentul nos

tru transmite : Miercuri, noul guvern 
egiptean, condus de Mamdouh Salem, 
a depus jurămîntul în fața președin
telui republicii. Anwar El Sadat. Du
pă ceremonie, șeful statului a prezi
dat prima ședință a noului cabinet, 
care, în actuala sa componență, are 
35 membri, unele ministere mai vechi 
fiind comasate odată cu crearea al
tora noi. Președintele A. Sadat l-a 
numit pe vicemareșalul Mahmoud 
Shaker Abdel Moneim în postul de 
comandant al Forțelor aeriene egip
tene, succedindu-i lui Mohamed 
Husni Mubarak, care a fost desemnat 
vicepreședinte al republicii.

★
Miniștrii de externe ai R. A. 

și R.F.G., Ismail Fahmi și 
Dietrich-Genscher, au semnat
curi, la Cairo, două acorduri de coo
perare economică și tehnică, în baza 
cărora R.F.G. va oferi Egiptului 265

Egipt 
Hans 
mier-

GENEVA 17 (Agerpres). — în ca
drul dezbaterilor generale ale celei 
de-a XXX-a sesiuni a Comisiei eco
nomice a O.N.U. pentru Europa a 
luat cuvîntul șeful delegației Româ
niei, Nicolae Ștefan, prim-adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
care a expus punctul de vedere al 
țării noastre față de problemele 
aflate pe ordinea de zi a reuniunii.

După ce a arătat condițiile spe
ciale în care are loc sesiunea din a- 
cest an a comisiei, marcate de preo
cupările comunității internaționala 
de a găsi răspuns problemelor eco
nomice și politice presante care con
fruntă omenirea, vorbitorul a relevat 
necesitatea sporirii rolului comisiei 
ca instrument eficace în stimularea 
cooperării țărilor europene, a îmbu
nătățirii activității comisiei pentru 
a-i spori capacitatea de acțiune, a 
căuta și oferi soluții concrete unor 
probleme foarte precise ale coope
rării economice a statelor membre.

Referindu-se, în continuare, la ra
portul secretarului executiv privind 
activitățile viitoare ale ■ comisiei, re
prezentantul român a expus princi
piile pe baza cărora țara noastră 
concepe îmbunătățirea întregii acti
vități a comisiei.

Sugestiile și propunerile concrete 
pe care țara noastră le-a formulat in 
această chestiune au constituit tema 
unui memorandum prezentat actua
lei sesiuni.

Comisia, a arătat vorbitorul, tre
buie să aibă ca obiectiv dezvoltarea 
armonioasă a tuturor statelor mem
bre, desfășurarea unor relații stabile

Conferința
pentru securitate

și cooperare in Europa
In dezbatere — elaborarea 

unui sistem de reglementare 
pașnica a diferendelor

GENEVA 17 (Agerpres). — In ca
drul măsurilor pentru aplicarea prin
cipiilor destinate să guverneze rela
țiile dintre statele participante, la 
Conferința de la Geneva pentru 
securitate și cooperare în Europa 
s-a examinat în detaliu un proiect 
propus de delegația Elveției privind 
elaborarea unui sistem de reglemen
tare pașnică a diferendelor în Eu
ropa.

în urma negocierilor care au avut 
loc pină în prezent, s-a ajuns la un 
anumit acord reflectat intr-un text 
depus de delegația elvețiană în șe
dința de miercuri. 16 aprilie, care 
este luat ca bază de discuție. In a- 
ceșt sens, proiectul respectiv reafir
mă în mod solemn hotărirea statelor 
participante de a reglementa exclu
siv prin mijloace pașnice diferendele 
lor si de a căuta o soluție rapidă și 
echitabilă a acestora conform drep
tului internațional, prin procedurile 
prevăzute și, în primul rînd, prin ne
gocieri.

Pornind de la acest angajament, 
propunerea elvețiană preconizează 
examinarea și elaborarea după con
ferință, 
tionale 
general 
pașnică _______ ____ .
îndeosebi, examinarea modalităților 
de alegere si punere în aplicare a 
mijloacelor de reglementare pașnică 
a diferendelor. In acest scop, se are 
în vedere convocarea unei reuniuni 
a expertilor tuturor statelor partici
pante. care să prezinte propuneri or
ganismului ce va fi creat de con
ferință.

Numeroase delegații, între care 
cele ale Suediei, Austriei, Ciprului, 
Liechtensteiniilui, României, Iugosla
viei, U.R.S.S:, Finlandei, R. D. Ger
mane, Cehoslovaciei, Bulgariei, Bel
giei, Franței și S.U.A., au subliniat 
importanța inițiativei elvețiene și ne
cesitatea de a se trece rapid la ela
borarea recomandărilor conferinței 
pe baza acestei propuneri.

în cadrul urmărilor institu- 
ale acesteia, a unui sistem 

acceptabil de reglementare 
a diferendelor. Se prevede.

aproba statutul partidului, va exa
mina proiectul Constituției socialiste, 
va stabili sistemul de conducere a e- 
conomiei, va trasa linia de acțiune a 
organelor puterii populare, va adop
ta directivele principale pentru anii 
viitori în activitățile politice, econo
mice și sociale fundamentale și va 
alege Comitetul Central al parti
dului.

Biroul Politic al C.C. al P.C. din 
Cuba cheamă întregul popor munci
tor să participe la pregătirea Con
gresului. la discutarea principalelor 
documente și își exprimă convinge
rea că la obținerea unor noi și im
portante victorii în construcția socia
listă vor contribui decisiv clasa mun
citoare și întregul popor.

milioane mărci vest-germane sub 
formă de împrumuturi și facilități 
financiare pentru finanțarea unei se
rii de proiecte de dezvoltare 
economică egiptene. La o con
ferință de presă, organizată la 
încheierea vizitei, Genscher a de
clarat că, printre subiectele inter
naționale de interes comun discutate 
cu oficialitățile egiptene, la loc de 
frunte s-a situat poziția R.F.G. față 
de Orientul Mijlociu.

DAMASC 17 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei, Hafez El Assad, a 
primit, miercuri, pe Miloș Minici, vi
cepreședinte al Consiliului Executiv 
Federal, secretar federal pentru afa
cerile externe al Iugoslaviei, aflat in 
vizită la Damasc. Au fost discutate, 
cu acest prilej, relațiile economice 
iugoslavo-siriene, situația din Orien
tul Mijlociu și rolul țărilor nealiniate 
în lume.

condițiilor 
dezvoltării

și echitabile, eliminarea diviziunii 
continentului, considerînd Europa ca 
o entitate avînd vechi tradiții de 
cooperare. Este necesar, în acest 
sens, ca programele de activitate ale 
comisiei să răspundă ---- —
specifice și obiectivelor 
fiecărei țări, astfel incit fiecare să 
găsească în participarea la activită
țile comisiei un instrument eficace 
în sprijinirea eforturilor sale de dez
voltare. Comisia trebuie, de aseme
nea, să identifice soluții pentru pro
blemele specifice cu caracter priori
tar ale țărilor în curs de dezvoltare 
din Europa și să susțină eforturile 
lor de eliminare a decalajelor ce le 
separă de statele avansate economic.

O altă idee privind activitatea 
Viitoare a comisiei, expusă și în me
morandumul amintit, se referă la 
necesitatea concentrării eforturilor 
comisiei, cu si mai multă hotărîre, 
pentru realizarea unor acțiuni con
crete, cu finalitate practică pentru 
toate țările membre.

Pe de altă parte, definirea progra
melor comisiei trebuie să se facă în 
legătură strînsă cu documentele re
cente ale Adunării Generale privind 
instaurarea unei noi ordini economi
ce internaționale și aplicarea Cartei 
drepturilor și îndatoririlor economi
ce ale statelor.

O atenție specială trebuie acordată 
preocupărilor comune ale statelor 
europene și ale altor țări ale lumii 
pentru a facilita cooperarea reciproc 
avantajoasă a acestora și sprijinirea 
eforturilor țărilor în curs de dezvol
tare.

Un alt domeniu de îmbunătățire a 
activității comisiei se referă la pu
nerea de acord a metodelor și proce
durilor de lucru ale acesteia cu evo
luțiile pozitive din lume. Este nece
sar ca fiecare stat membru să ia 
parte directă la toate fazele lucră
rilor ca stat suveran și independent, 
în condiții de deplină egalitate. Re
comandările și deciziile comisiei 
trebuie să fie adoptate prin con
sens. cu participarea directă a fie
cărui stat, în afara oricărei grupări 
oficiale sau neoficiale. Statele mem
bre trebuie să fie reprezentate de o 
manieră justă și echitabilă în foru
rile conducătoare ale 
organele subsidiare, cit 
secretariatului. Practica 
economice regionale de 
sesiunile- lor în diferite 
ar trebui urmată atît de comisie, cit 
și de organele sale subsidiare.

comisiei, în 
și în cadrul 
altor comisii 
a organiza 

țări membre

agențiile de presă transmit
Ministrul industriei con

strucțiilor de mașini grele, 
loan Avram, care se află în S.U.A., 
a avut întrevederi și a purtat discu
ții cu Gabriel Hauge, președintele 
părții americane în Consiliul româ- 
no-american pentru promovarea re
lațiilor economice și președinte al 
Consiliului de administrație al cor
porației „Manufacturers Hanover 
Trust", precum și cu conducerile 
unor companii americane din ramura 
construcțiilor de mașini. Au fost e- 
xaminate aspecte ale dezvoltării re
lațiilor comerciale și de cooperare 
bilaterală.

Tîrgul internațional de la 
Hanovra <R-F-G-> S1'3 deschis por
țile. Participă peste 4 000 de firme 
dii) 35 de țări. România este prezentă 
cu exponate ale industriei producă
toare de mașini-unelte, utilaje pen
tru construcții și transporturi, ca și 
alte produse ale industriei grele.

Președintele Organizației 
Populare din Africa de sud- 
Vest (SWAPO), a declarat că or
ganizația sa ar putea purta negocieri 
cu guvernul sud-african numai în 
cazul cînd Republica Sud-Africană 
ar recunoaște dreptul poporului Na
mibiei la independență, ar respec
ta integritatea teritorială a Nami
biei și ar recunoaște SWAPO ca 
singurul reprezentant autentic al po
porului Namibiei. Totodată, Repu
blica Sud-Africană trebuie să elibe
reze toți deținuții politici din închi
sorile sud-africane și din Namibia și 
să retragă toate forțele militare și 
polițienești de pe teritoriul Nami
biei.

La Moscova a soslt Primul 
echipaj de astronauți americani 
participant la pregătirea zborului ex
perimental în comun al navelor cos
mice sovietică și americană de tip 
„Soiuz" și „Apollo". Se anunță, 
totodată, că la Moscova va avea loc 
o nouă reuniune a grupului comun de 
lucru al specialiștilor în zboruri cos
mice sovietici și americani.

Secretarul general al 
P.CJF., Georges Marchais, a decla
rat, la o conferință de presă, 
partidul comunist este hotărît 
militeze pentru consolidarea și ex
tinderea uniunii tuturor forțelor

că 
să

LISABONA

Miting in sprijinul măsurilor 
de naționalizare adoptate 

de guvern
LISABONA 17 (Agerpres). — Zeci 

de mii de persoane au participat, 
miercuri după-amiază, la Lisabona, 
la mitingul organizat din inițiativa 
P.C. Portughez, în semn de adeziune 
față de recentele măsuri anunțate de 
guvern privind naționalizarea unor 
întreprinderi din sectoarele de bază 
ale economiei naționale, exproprierea 
unor mari proprietăți agricole și 
promovarea unei noi politici a pre
țurilor și veniturilor. La manifesta
ție au aderat membrii Mișcării De
mocratice Portugheze, ai Mișcării 
Stîngii Socialiste, ai Frontului Socia
list Popular. Manifestanții s-au în
dreptat spre Palatul Sâo Bento, re
ședința primului ministru, Vasco 
Goncalves, scandînd lozinci în care 
își exprimau adeziunea față de pro
gramul Mișcării Forțelor Armate.

PE ITINERARUL AMMAN-TUNIS. 
TELEGRAME DE LA BORDUL AVIONULUI PREZIDENȚIAL 

Maiestății Sale HUSSEIN IBN TALAE
Regele Regatului Hașemit al Iordaniei

Părăsind frumoasa dumneavoastră țară, doresc ca, în numele meu 
și al soției, să exprim cele mai sincere mulțumiri Maiestății Voastre și 
reginei Alia, pentru primirea ospitalieră de care ne-am bucurat în tot 
timpul vizitei noastre în Iordania.

Am ferma convingere că vizita făcută, convorbirile pe care le-am 
avut, precum și documentele semnate cu acest prilej se vor înscrie ca 
o nouă și prețioasă contribuție la dezvoltarea, pe multiple planuri, a 
bunelor relații dintre Republica Socialistă România și Regatul Hașemit 
al Iordaniei, in interesul celor două popoare ale noastre, al 
laborării și păcii în lume.

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră 
lui iordanian prieten cele mai călduroase urări de sănătate 
de prosperitate și pace.

Excelenței Sale
Domnului SULEIMAN FRANGIEH

Președintele Republicii Liban
Survolînd teritoriul Republicii Liban, am plăcerea de a vă transmite 

dumneavoastră și poporului libanez prieten un cordial salut prietenesc, 
precum și călduroase urări de pace și progres pe calea propășirii 
libere și independente, a făuririi unei vieți prospere și fericite.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului ANWAR EL SADAȚ• f V• Președintele Republicii Arabe Egipt
Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Arabe Egipt, doresc să 

vă adresez un cordial salut prietenesc și cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, de succes deplin în îndeplinirea aspirațiilor 
legitime de pace și progres ale poporului egiptean prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Colonel MOAMMER EL-GEDDAFI
Președintele Consiliului Comandamentului Revoluției 

al Republicii Arabe Libiene
Survolarea teritoriului Republicii Arabe Libiene îmi oferă plăcutul 

prilej de a vă adresa un salut cordial și cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală, de pace și progres pentru poporul libian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

populare în jurul programului co
mun de guvernămint adoptat de for
mațiile politice ale stîngii. El a ară
tat că acest program își păstrează 
întreaga valoare față de actuala cri
ză economică și socială prin care 
trece Franța.

Primul ministru al Japo- 
niei, Takeo Miki, a declarat că 
abordează problema încheierii unui 
tratat de pace și prietenie cu R. P. 
Chineză ca pe o sarcină prioritară. 
El a precizat că tratatul va fi în
cheiat pe bazele Comunicatului co
mun chino-japonez, publicat la Pe
kin în septembrie 1972.

Expoziția internațională 
a cărții pentru copii s a cles- 
chis la Lisabona, cu participarea a 
peste 30 de țări. Printre lucrările 
românești figurează cărți pentru co
pii de Creangă, Ispirescu, Eminescu, 
Arghezi, Blaga și alții.

La Viena ®luat sfîr?it ■ 
cincea rundă a negocierilor privind 
reducerea forțelor armate și arma
mentelor și măsuri adiacente în Eu
ropa centrală. Participanții au con
venit să reia negocierile la 15 mai.

Primul ministru al Fran- 
fei, Jacques Chirac, a conferit, joi, 
cu premierul Greciei, Constantin Ca-

De pretutindeni
• UN NOU CABLU 

TRAVERSEAZĂ ATLAN
TICUL în ciuda unor prog
noze anterioare, dezvoltarea te
lecomunicațiilor prin satelit nu 
a frînat cîtuși de puțin extin
derea telecomunicațiilor trans
atlantice care se folosesc de 
cabluri suboceanice. La finele 
anului viitor urmează să fie dat 
în exploatare un nou cablu 
transatlantic, prin intermediul 
căruia se vor putea desfășura 
concomitent patru mii de con
vorbiri telefonice. Capacitatea 
noului cablu de a servi tra
ficul telefonic va fi egală cu a 
celor opt cabluri transatlantice 
existente în momentul de față. 
Lungimea noii căi de telecomu
nicație — circa 6 700 km.

A- 
in
Și 
în 
nu

•TAINELE STRÎMTO- 
Rll BERING. In ultimii ani, 
geologii și arheologii au desfă
șurat ample cercetări asupra 
urmelor așa-numitei Beringii, 
adică a uscatului care lega odi
nioară Asia de nord-est de 
merica. Cercetările efectuate 
Ciukotka. Alaska. Kamciatka 
Insulele Aleutine, precum și 
Marea Bering au arătat că 
era vorba, așa cum s-a crezut 
pină nu de mult, de o îngustă 
limbă de pămînt, ci de o por
țiune de uscat cu o lățime de 
peste 1 000 de km. Probabil că 
acest uscat a fost traversat de 
mamuți și mastodonți, care 
Lumea Nouă au rezistat l 
mult mai 
Eurasia. Cercetările arheologilor 
sovietici și americani au scos Ia 
iveală, în acest sens, urme de 
tabere ale unor grupuri de vi- 
nători din paleolitic.

■ in 
timp 

îndelungat decît în

cauzei co-

șl poporu- 
și fericire,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

ramanlis, aflat în vizită la Paris. A 
fost abordată problema dezvoltării 
relațiilor dintre cele două țări și 
s-au trecut in revistă principalele 
probleme internaționale, acceptul 
punîndu-se pe situația din Cipru.

Sarwepalli Radhakrish- 
nanr fost Pre?edinte al Republicii 
India în perioada 4962—1967, a înce
tat din viață în vîrstă de 87 ani.

Congresul canadian pen
tru apărarea păcii a înalntat 
parlamentului o scrisoare în care își 
exprimă protestul față de prelungi
rea Acordului privind comandamen
tul comun canadiano-american de 
apărare antiaeriană a Americii de 
Nord (NORAD), care expiră la 12 
mai 1975. Considerînd acordul 
NORAD drept un anacronism pe
riculos, un produs al „războiului 
rece", militanții pentru pace cana
dieni cer anularea lui.

Provocare neofascistă la 
MilanO. Gn stu^ent a fost ucis, 
miercuri, în Piața Cavour, din Milano', 
de către un grup de neofasciști. în- 
tr-un comunicat al Federației P.C.I. 
din Milano se arată că acest act cri
minal se înscrie în lanțul de violențe 
care își au originea în comploturile 
forțelor fasciste și reacționare, tin- 
zînd să ducă țara la haos și să dis
trugă democrația republicană.

arti-
Di-

• SUPERSTIȚIILE SI 
TATUAJUL. Dintr-un 
col apărut în „L’Humanite 
manche" aflăm că 8,5 milioane 
de francezi (adică 17 la sută din 
populația țării) poartă tatuaje. 
Moda tatuajului, care în trecut 
era practicată mai mult de ex- 
ponenții lumii interlope, se ex
tinde în prezent cu rapiditate în 
rindul unor cercuri din cele 
mai diferite. Deși posedă, după 
cum se vede, un număr sub
stanțial de „tatuați", Franța nu 
se situează totuși în „fruntea 
clasamentului". Danemarca — 
cu 67 la sută, Marea Britanie — 
cu 63 la sută și S.U.A. — cu 43 
la sută din populația respectivă 
sînt „campioane" ale acestei bi
zare practici. Incercînd să des
cifreze ce-i determină pe acești 
oameni să se „decoreze pe via
ță" cu diferite desene sau in
scripții, autorul articolului amin
tit consideră că superstițiile, în
curajate pe față, inclusiv prin 
mijloacele de informare în ma
să, care publică cu regularitate 
rubrici... astrologice. joacă un 
rol determinant.

• CARTE COMESTI
BILĂ. O editură engleză a 
publicat în ziare următorul a- 
nunț : „Oricine pleacă în călă
torie ne mare trebuie să ia cu 
el culegerea de versuri «Cînte- 
cul bătrînului marinar» de Co
leridge, editată de noi. Această 
carte , nu numai că vă v.a salva 
de plictiseală in timpul liber, ci 
și de la moartea prin foame în 
caz de naufragiu : ea este per
fect comestibilă. întrucît hîrtia 
utilizată la confecționarea ei 
este făcută din plante marine 
nutritive".
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