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Deschizînd noi orizonturi colaborării reciproc avantajoase 
pe plan economic și în alte domenii, cooperării prietenești
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9

IN KUWEIT S-A ÎNCHEIAT
Atmosfera de

profundă ^rdialitate,
la plecarea din 

capitala kuweitiană
Miercuri după-amiază s-a încheiat 

vizita oficială de prietenie pe care 
au efectuat-o în Kuweit președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și tovară
șa Elena Ceaușescu, Ja invitația emi
rului statului Kuweit, șeic Sabah 
Al-Salem Al-Sabah, și a doamnei 
Norryyah Al-Sabah.

La ora 16,00, la Palatul Dasman, 
reședința oficială a înalților oaspeți 
români, sosește emirul Kuweitului, 
însoțit de prințul moștenitor și prim- 
ministru al guvernului, de alte înalte 
oficialități ale țării-gazdă.

După ce s-au Întreținut cordial, 
cei doi șefi de stat au luat loc în 
mașinile oficiale, escortate de moto- 
cicliști. Coloana oficială se îndreap
tă spre aeroportul internațional al 
orașului Kuweit, traversind marile 
artere ale capitalei, împodobite săr
bătorește,- pe sub arcuri de triumf 
ornate cu portretele celor doi șefi de 
stat, cu urări de prietenie. Locuitori 
ai capitalei aplaudă cu căldură în 
momentul trecerii mașinilor oficiale.

La sosirea pe aeroport, împodobit 
eu drapelele celor două state, are loc 
ceremonia plecării.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, însoțiți de 
emirul ” " ' ___
bun de la membrii guvernului ku
weitian, de la șefii misiunilor diplo
matice, . ' ' _ ' "
ambasadei române. Copii ai perso
nalului ambasadei române, îmbrăcați 
în costume naționale, oferă președin
telui Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu buchete de flori, îi 
îmbrățișează.

Cei doi șefi de stat se îndreaptă 
spre podiumul de onoare. Garda mi
litară aliniată pe aeroport prezintă 
onorul. Sint intonate imnurile de 
stat ale României și Kuweitului.

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
emirul Sabah Al-Salem Al-Sabah 
trec în revistă garda de onoare.

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu își iau apoi 
rămas bun de la înaltele oficialități 
kuweitiene : șeic Jaber AI-Ahmed 
Al-Jabo~ Al-Sabah, prințul moșteni- 

’P^mul ministru al guvernului, 
Khalid Sa,,^ Al-Ghunaim, președin- 

Adună-,;i Naționale, Jaber Al- 
Abdula, con,,iieruj Special al emiru
lui, șeic Jaby Ai-Alt Al-Salim Al- 
Sabah, vicepri\_m|njstru mjnjstru 
ai informațiilor, ^ei0 gabah Al-Ah-

Kuweitului, își iau rămas

precum și de la membrii

med Al-Jaber, ministrul afacerilor 
externe, șeic Saad Al-Abdullah Al- 
Salem Al-Sabah, ministrul de in
terne și al apărării, Abdullah Yous
sef Al-Ghanem, ministrul electrici
tății și apelor, șeful misiunii de o- 
noare constituite cu prilejul vizitei 
înalților soli ai poporului român.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
emirul Kuweitului își iau apoi un 
călduros rămas bun, își string mîi- 
nile cu prietenie, se îmbrățișează. La 
rîndul său, tovarășa -Elena Ceaușescu 
își ia un cordial rămas bun de la 
emirul Kuweitului.

Șeful statului kuweitian mulțumeș
te președintelui Nicolae Ceaușescy și 
tovarășei Elena Ceaușescu pen
tru faptul că au răspuns invitației 
sale și au vizitat Kuweitul. El și-a 
exprimat apoi convingerea că

ceastă vizită constituie un moment 
deosebit de important, care va con
tribui la dezvoltarea relațiilor dintre 
Kuweit și România.

Mulțumind pentru ospitalitatea ce 
i-a fost rezervată în Kuweit, pre
ședintele României a apreciat. Ia 
rindul său, că vizita întreprinsă în 
această țară va duce Ia extinderea 
și aprofundarea conlucrării româno- 
kuweitiene.

înalții oaspeți urcă scara avionu
lui, in timp ce sint trase 21 salve de 
salut.

La ora 16,30, ora locală, aeronava 
prezidențială decolează, lndreptîn- 
du-se spre patrie. t

Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu în Kuweit a luat, astfel, 
sfirșit, înscriindu-se ca o pagină de

referință în cronica relațiilor româ- 
no-kuweitiene. în urma înțelegerilor 
convenite în cadrul convorbirilor 
fructuoase dintre cei doi șefi de stat, 
a dialogului la nivel înalt româno- 
kuweitian, desfășurate intr-un cli
mat de stimă și considerație recipro
că. legăturile de prietenie și colabo
rare dintre cele două state vor cu
noaște o nouă dezvoltare, în benefi-
(Continuare in pag. a III-a)

Întoarcerea In tară 
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
Mii de cetățeni ai Capitalei au salutat cu căldură pe 
președintele Republicii și pe tovarășa Elena Ceaușescu, 
exprimînd astfel satisfacția întregului popor pentru rezul

tatele rodnice ale vizitei în Grecia și Kuweit

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu s-au 
întors, miercuri seara, în Capitală, 
din vizitele oficiale întreprinse în 
Grecia, la invitația președintelui Re
publicii Elene, Constantin Tsatsos, și 
în Kuweit, la invitația emirului sta
tului, șeicul Saba’n Al-Salem Al-Sa- 
bah, și a doamnei Norryyah Al-Sabah. 

în aceste vizite, șeful statului ro
mân a fost însoțit de George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor externe, 
Nicolae Doicaru, consilier al pre
ședintelui republicii, Nicolae Ionescu, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, Constantin 
Mitea, consilier al președintelui re
publicii, de alte persoane oficiale.

La aeroportul Otopeni, unde a avut 
loc ceremonia sosirii, r domnea o at
mosferă sărbătorească. Pe frontispi
ciul aerogării se afla portretul to
varășului Nicolae Ceaușescu, încadrat 
de drapelele partidului și statului.

La ora 19.20, aeronava preziden
țială a aterizat. La coborîrea din 
avion, tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu «înt întîm-

pinați de tovarășii Manea Mănescu, 
Ștefan Voitec, Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Gheorghe Cioară, Lina Cio- 
banu, Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescu, Leon- 
te Răutu, Iosif Uglar, Ștefan Andrei, 
Mihai Dalea, Mihai Gere, Nicolae 
Giosan, Ion Ioniță, Vasile Patilineț, 
Ion Ursu. Tovarășii din conducerea 
de partid și de stat au venit împreu
nă cu soțiile.

Erau prezenți membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, perso
nalități ale vieții culturale, generali.

A fost de față Athanase A. Cami
los, însărcinat cu afaceri ad-interim 
al Republicii Elene la București.

Se aflau, de asemenea, șefi dp mi
siuni diplomatice acreditați în țara 
noastră.

Mii de locuitori ai Capitalei au ve
nit la aeroport pentru a saluta cu 
însuflețire pe 
Ceaușescu și 
Ceaușescu. Ei ;

; tovarășul Nicolae 
pe tovarășa Elena 

au scandat îndelung

LA ZI ÎN

Calitatea însâmînțârilor

Construirea halelor, montarea 
utilajelor — in același ritm

„Ceaușescu-P.C.R.“, reafirmîndu-și 
sentimentele de profupdă dragoste, 
stimă și recunoștință față de secreta
rul general al partidului, pentru acti
vitatea neobosită pe care o consacră 
prosperității patriei, creșterii presti
giului și rolului României socialiste 
in viața internațională, edificării 
unei lumi mai drepte și mai bune.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu căldură manifestărilor pline de 
simpatie ale populației Capitalei.

In primirea entuziastă făcută de 
bucureșteni și-au găsit o grăitoare 
expresie deplina aprobare și satisfac
ție cu care întreaga noastră națiune 
a luat cunoștință de rezultatele re
marcabile ale vizitelor efectuate 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tțț 
râșa Elena Ceaușescu în Gre<, -*• 
Kuweit, vizițe ce se înscria ți. 
mente de mare importanță șț semni
ficație în dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare multilaterală 
dintre România și aceste țări, dintre 
popoarele noastre, ca o contribuție 
de seamă la cauza păcii, înțelegerii 
și cooperării internaționale.

Intărirea disciplinei 
la fiecare loc de munca
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înainte de plecare, la Palatul Daemon, reședința o -u •..■tUci a înalților oaspeți
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cu privire la vizita tovarășului Nicolae

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a efectuat, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, o vizită oficială de 
prietenie în Kuweit, în perioada 
29—31 martie 1976, la invitația emi
rului statului Kuweit, șeicul Sabah 
Al-Salem Al-Sabah.

Cu ocazia vizitei, președintele Re
publicii Socialiste România și emi
rul statului Kuweit au avut convor
biri oficiale, care s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie și în
țelegere reciprocă. La aceste discu
ții au luat parte membrii suitei ofi
ciale care l-a însoțit pe președintele 
României, precum și înalte perso
nalități kuweitiene.

în cursul discuțiilor, cei doi șefi 
de stat au trecut în revistă stadiul 
dezvoltării relațiilor bilaterale 
tre România și Kuweit ,și au 
notă cu profundă satisfacție de 
gresele realizate in raporturile 
prietenie și colaborare dintre
două țări și popoare. Ei au subliniat 
importanța Acordului comercial și a 
Acordului de cooperare economică și 
tehnică încheiate între cele două 
țări.

Cei doi șefi de stat au analizat în 
profunzime aspectele concrete refe
ritoare la consolidarea raporturilor 
bilaterale și au scos in evidență po
sibilitățile existente privind dezvol
tarea și diversificarea acestora in 
viitor.

Pornind de la dorința de lărgire 
a cadrului juridic pentru dezvoltarea 
continuă a raporturilor lor bilatera
le. cele două părți au procedat la 
semnarea unor acorduri de coopera
re in următoarele domenii : cultural, 
științific, turismului, informațiilor, 
transporturilor aeriene civile, poște-, 
lor și telecomunicațiilor.

Cele două părți și-au exprimat 
dorința fermă de a intensifica ne
gocierile dintre ele pentru a se a- 
junge cit mai curind posibil la în-

din- 
luat 
pro- 

de 
cele

cheierea de noi acorduri de coope
rare în domeniile : financiar, al 
transporturilor internaționale rutie
re de mărfuri și pasageri și asisten
ței juridice.

Cele două părți 
laboreze, cit mai 
studiu detaliat de 
vire la proiectul 
trochimic în România, cu scopul de 
a coopera pentru realizarea acestui 
proiect, pe baza studiului menționat. 
Părțile au convenit, de asemenea, 
să coopereze la pregătirea de per
sonal kuweitian în domeniile petro
lului, chimiei și petrochimiei.

Cele două părți, conștiente de im
portanța acordată creșterii rapide a 
relațiilor româno-kuweitiene, au ex
primat dorința de a promova și 
încuraja contactele la toate nivelurile 
intre cele două țări și popoare.

Cei doi șefi de stat au procedat la 
un amplu și util schimb de păreri cu 
privire la problemele internaționale 
de interes comun. Ei și-au exprimat 
convingerea că relațiile între națiuni 
trebuie să fie bazate pe respectarea 
independenței și suveranității națio
nale, deplina egalitate în drepturi, 
respectul reciproc și cooperare activă, 
care să conducă la garantarea și con
solidarea păcii și securității în lume. 
Părțile au subliniat necesitatea res
pectării stricte de către toate statele 
a principiilor unanim recunoscute ale 
relațiilor internaționale.

Cele două părți au subliniat im
portanța rolului pe care trebuie să-l 
joace Organizația Națiunilor Unite în 
promovarea păcii, securității și coope
rării internaționale 
sprijinul lor 
eforturile care 
lului acestei 
ționale.

Cei doi șefi de stat au scos în evi
dență rolul important pe care îl au 
țările in curs de dezvoltare, țările 
nealiniate la discutarea și regiemen-

au convenit să e- 
curînd posibil, un 
fezabilitate cu pri- 
unui complex pe-

și au . reiterat 
ferm pentru toate 

tind spre întărirea ro- 
organizații interna-

tarea problemelor internaționale care 
confruntă în prezent omenirea.

Cele două părți au reafirmat hotă- 
rîrea lor de a continua să depună 
toate eforturile în vederea instaură
rii unei noi ordini economice inter
naționale, mai echitabilă, menită să 
asigure o reală dezvoltare tuturor 
națiunilor și să conducă la reducerea 
decalajelor care separă in prezent ță
rile în curs de dezvoltare de țările 
dezvoltate. Părțile au subliniat im
portanța dreptului tuturor națiunilor 
de a-și exercita suveranitatea națio
nală asupra resurselor lor naturale. 
Cei doi șefi de stat au reafirmat ne
cesitatea punerii în practică a prin
cipiilor înscrise în Carta drepturilor 
și obligațiilor economice ale statelor.

In cursul acestor discuții, o impor
tanță deosebită a fost acordată situa
ției din Orientul Mijlociu, care con
tinuă să se deterioreze și să pună în 
pericol pacea și securitatea mondială. 
După ce au expus poziția țărilor lor 
în acest domeniu, cele două părți au 
condamnat politica și acțiunile repre
sive ale autorităților israeliene împo
triva poporului palestinean și au 
reafirmat ferma lor convingere că 
retragerea Israelului din toate teri
toriile arabe ocupate, precum și re
stabilirea drepturilor naționale legi
time ale poporului arab palesti
nean constituie premisele realiză
rii unei păci juste și durabile în 
Orientul Mijlociu. Cele două părți 
au exprimat. în continuare, deplinul 
lor sprijin pentru lupta poporului 
palestinean și au reafirmat dreptul 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, ca singur reprezentant legi
tim al acesteia, de a participa la toa
te eforturile care se fac în scopul 
realizării unei păci juste și durabile 
in Orientul Mijlociu.

Președintele Republicii Socialiste 
România a prezentat emirului Ku
weitului situația actuală din Euro
pa, după încheierea Conferinței pen-

Ceausescu,» 1

statul Kuweit
tru securitate și cooperare, precum 
și modul in care sint transpuse 
viață prevederile Actului final 
acestei conferințe. Cei doi șefi 
stat, pornind de la considerentul 
pacea mondială este indivizibilă, 
exprimat ideea că realizarea unui sis
tem real de securitate și cooperare 
în Europa va avea o influență po
zitivă asupra păcii și securității în 
întreaga lume.

Cei doi șefi de stat au scos în evi
dență faptul că. pentru a se asigura 
pacea și securitatea mondială, tre
buie întreprinse măsuri concrete și 
eficace care să conducă la realiza
rea dezarmării generale. Ei au sa
lutat eforturile făcute 
creării de zone de pace și libere de 
arme nucleare în diferite părți ale 
lumii și au exprimat sprijinul țări
lor lor față de aceste eforturi.

Cele două părți au scos în evidență 
cu multă satisfacție semnificația vi
zitei președintelui Republicii Socia
liste România în statul Kuweit, con- 
siderînd-o drept o contribuție deo
sebit de importantă la consolidarea 
relațiilor de prietenie și cooperare 
dintre cele două țări și popoare.

Președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și to
varășa Elena Ceaușescu au expri
mat profunda lor mulțumire pentru 
primirea caldă și ospitalitatea care 
le-au fost rezervate în timpul vizi
tei in Kuweit de către emir, guver
nul și poporul acestei țări.

Președintele Republicii Socialis
te România, Nicolae Ceaușescu, a 
transmis o invitație cordială emiru
lui statului Kuweit, șeicul Sabah 
Al-Salem Al-Sabah, de a efectua o 
vizită oficială, de prietenie în Repu
blica Socialistă România. Invitația a 
fost acceptată cu plăcere, data vizi
tei urmînd a fi stabilită ulterior, pe 
canale diplomatice.

Orașul Kuweit, 31 martie 1978.

în 
al 
de 
că 
au

în vederea
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LA ÎNCHEIEREA VIZITEI PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU IN kuweit

Conferință de presă
La încheierea vizitei oficiale de 

prietenie în Kuweit, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, s-a in- 
tîlnit cu reprezentanții presei și ra- 
dioteleviziunii din această țară, pre
cum și cu corespondenții și trimișii 
speciali ai agențiilor internaționale 
de presă și din Orientul Mijlociu.

Conferința de presă a fost deschisă 
de Abdullah Al-Ghanem, ministrul 
electricității și apelor, șeful misiunii 
de onoare constituite cu prilejul vi
zitei președintelui României.

Răspunzînd invitației de a se a- 
dresa reprezentanților presei, pre
ședintele NICOLAE CEAUȘESCU a 
făcut următoarea declarație :

„Aș dori de la început să exprim 
deplina mea satisfacție pentru- rezul
tatele convorbirilor pe care le-am 
avut cu emirul, cu prințul moșteni
tor, cu unii membri ai guvernului și 
alte personalități din Kuweit. Am 
constatat, împreună, cu satisfacție, 
cursul ascendent al relațiilor dintre 
România și Kuweit. Am convenit să 
acționăm pentru extinderea colaboră
rii dintre popoarele noastre pe tă- 
rim economic, tehnico-științific, cul
tural și în alte domenii. Avem în 
vedere să acționăm pentru extinde
rea mai puternică a schimburilor e- 
conomice, a cooperării în realizarea 
diferitelor obiective economice în 
comun. In acest sens voi menționa 
faptul că s-a convenit în principiu 
să realizăm împreună un complex 
petrochimic în România. De aseme
nea, am convenit să acționăm pentru 
realizarea unor obiective în Kuweit, 
să găsim posibilități de cooperare 
împreună și în alte țări. Am acordat 
o atenție deosebită problemei coope
rării în domeniul științific și cultural, 
în domeniul pregătirii cadrelor.

Pornind de la toate acestea, pot a- 
precia că rezultatele vizitei și con
vorbirilor sint deosebit de bune, că 
ela deschid perspective mari pentru 
o colaborare multilaterală între 
România și Kuweit.

Am discutat, desigur, și o serie de 
probleme ale situației internaționale. 
Este de înțeles că un loc important 
l-a ocupat situația din Orientul Mij
lociu. După cum se știe, România 
s-a pronunțat ferm pentru soluțio
narea politică a problemelor din 
Orientul Mijlociu, pentru retragerea 
Israelului din teritoriile arabe ocu
pate, pentru soluționarea problemei 
poporului palestinean, inclusiv pen
tru formarea unui stat palestinean 
independent. Dorim să se ajungă la o 
pace trainică și justă, care să asigure 
integritatea, suveranitatea tuturor 
statelor din această zonă.

România — ca țară europeană — 
se preocupă In mod deosebit de pro
blema securității în Europa, pornind 
și de la faptul că securitatea și pacea 
in acest continent vor exercita o in
fluență puternică asupra întregii 
vieți internaționale.

Acordăm o mare atenție probleme
lor subdezvoltării. România, țară so
cialistă, este și țară in curs de..

'■nltare. Recent, la Manilâ, Româ- 
jțt primită în mod oficial in 

rindul țăiilor în curs de dezvoltare. 
Aceasta va face să acționăm cu și 
mai multă hotărire in viitor în direc
ția soluționării problemelor subdez
voltării și făuririi noii ordini eco
nomice internaționale. Avem in ve
dere lichidarea vechilor raporturi de 
inechitate și făurirea unor relații noi. 
de egalitate și echitate între toate 
națiunile. Pornim de la faptul că in 
lume s-au produs schimbări funda
mentale, că popoarele își afirmă cu 
tot mai multă putere voința de a fi 
libere și stăpîne pe destinele lor, că 
mișcările de eliberare națională din 
diferite țări au înregistrat succese 
istorice, că, practic, acum se pune 
problema lichidării definitive a ulti
melor rămășițe ale colonialismului 
și întăririi solidarității țărilor în 
cdrs de dezvoltare pentru dezvol
tarea lor economico-socialâ indepen
dentă.

Ne pronunțăm hotărît pentru dezar
- - ■ 

)

mijlocul cadrelor didactice și studenților Universității din Kuweit
Președintele Nicolae Ceaușescu și 

tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat 
in cursul dimineții de miercuri Uni
versitatea din Kuweit, instituție 
creată cu numai un deceniu in 
urmă, în cadrul politicii promovate 
de guvernul emiratului pentru pre
gătirea de cadre naționale necesare 
înfăptuirii importantelor programe 
economice, pentru dezvoltarea știin
ței și culturii.

Nenumărate drapele românești flu
tură, în această frumoasă dimineață, 
pe clădirile și in incinta universi
tății. Sentimentele de prietenie și de 
înaltă stimă pe care le nutrește 
față de distinșii oaspeți colectivul de 
cadre didactice și studenți sint ex
primate în cuvintele „Bun venit 
președintelui Nicolae Ceaușescu și 
doamnei Elena Ceaușescu pe platfor
ma universității", înscrise la intra
rea în această prestigioasă institu
ție de cultură.

Inalții oaspeți sint lntîmpinați cu 

mare și, în primul rind, pentru dezar
marea nucleară, pentru o politică de 
colaborare între toate statele, fără 
deosebire de orînduire socială, pen
tru respectarea dreptului fiecărui po
por de a fi stăpin pe destinele sale.

Fiind țară socialistă, dezvoltăm larg 
relațiile cu toate țările socialiste. A- 
cordăm o mare atenție colaborării cu 
țările în curs de dezvoltare și cu 
țările nealiniate, considerind că ță
rile mici și mijlocii trebuie să joace 
un rol tot mai important in viața in
ternațională. Totodată, dezvoltăm larg 
colaborarea cu țările capitaliste dez
voltate în spiritul principiilor de 
coexistență pașnică. La baza tuturor 
relațiilor așezăm principiile deplinei 
egalități în drepturi, respectului in
dependenței și suveranității naționa
le, neamestecului în treburile inter
ne, renunțării la forță și la amenin
țarea cu forța în raporturile inter
naționale.

Considerăm că trebuie să acționăm 
tot mai activ pentru întărirea Orga
nizației Națiunilor Unite, a altor or
ganisme internaționale, să facem to
tul pentru ca minunatele cuceriri ale 
științei contemporane să fie puse in 
serviciul omului, al popoarelor, al 
bunăstării și fericirii lor. Avem de
plina încredere că popoarele, acțio- 
nind într-o solidaritate deplină, pot 
realiza o lume mai dreaptă și mai 
bună, o lume a păcii.

Doresc să menționez cu multă sa
tisfacție că asupra problemelor in
ternaționale discutate am ajuns la 
concluzia comună de a întări colabo
rarea dintre România și Kuweit și pe 
plan mondial. în Comunicatul comun 
care a fost adoptat, și care va fi dat 
publicității în această seară, se ex
primă dorința de a întări colabora
rea atit pe plan bilateral, cit și in 
viața internațională. Iată de ce do
resc să menționez deplina satisfac
ție pentru vizita pe care am efec
tuat-o în Kuweit, pentru convorbiri
le cu Alteța Sa emirul, cu prințul 
moștenitor, cu alți membri ai guver
nului și personalități kuweitiene. 
Aceste rezultate mă îndreptățesc să 
afirm că vizita, convorbirile, docu
mentele adoptate deschid o pagină 
nouă în raporturile româno-kuwei- 
tiene.

Nu aș putea să închei fără a men
ționa ospitalitatea pe care am sim
țit-o pretutindeni, prietenia oameni
lor, a cetățenilor Kuweitului".

în continuare, președintele Nicolae 
Ceaușescu a răspuns la întrebările 
puse de ziariști :

Magdi Abdulazi („Al-Qabas") :■ 
Domnule președinte, cum ați 
putea rezuma relațiile dintre 
România și statele din Golf, mai 
bine zis statele din Peninsula 
Arabică ?

Președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU : Am menționat 
deja că raporturile româno-kuweitie- 
ne cunosc o dezvoltare puternică, câ 
înțelegerile la care am ajuns deschid 
foarte mari perspective în această di
recție:

în ce privește relațiile României cu 
țările din Golf, ele sjnt actualmente, 
de ordin economic, se dezvoltă pe un 
drum buh. Sperăm că vom ajunge, 
intr-un viitor nu prea îndepărtat, la 
stabilirea de relații diplomatice și la 
dezvoltarea unei colaborări largi în 
diferite domenii de activitate.

Abdala Al-Qag („Ar Rai al- 
Amm“) :. Domnule președinte, 
ne-af.i putea spune, in citeva cu
vinte, situația din Orientul Mij
lociu in momentul de față. Ați 
putea vorbi despre influența 
dumneavoastră in direcția solu
ționării problemei Orientului 
Mijlociu și dacă, pentru perioa
da următoare, aveți in vedere o 
ficțiune deosebită in acest sens ?

Președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU: Apreciem că 
menținerea încordării în Orientul 
Mijlociu prezintă un permanent peri
col pentru pacea in zonă, cu implica
ții foarte mari pentru pacea din în

deosebită considerație de ministrul 
educației, Jassem Al-Marzouk, rec
torul universității, dr. Hassan Al- 
Ibrahim. secretarul general al uni
versității. Anwar Al-Nuri, membri 
ai șenatului, decanii tuturor facul
tăților. cadre didactice, studenți.

La sosire, ca și in cursul vizitării 
unor unități ale universității, cadrele 
didactice și studenții saluta cu vii 
aplauze pe reprezentanții poporului 
român.

Adresind, în holul senatului, un 
cald salut oaspeților, ministrul edu
cației. Jassem Al-Marzouk, a subli
niat că întregul colectiv al univer
sității se simte deosebit de onorat 
pentru prilejul de a-i avea ca oaspeți 
pe președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu. „Permi- 
teți-mî — a spus el — să-mi exprim 
speranță că în cadrul bunelor rela
ții ce S-au stabilit între țările noas
tre se va dezvolta colaborarea și in 
diferite domenii ale culturii. Fără 

treaga lume. De aceea, România s-a 
pronunțat și se pronunță ferm pentru 
soluționarea politică, rapidă a con
flictului din Orientul Mijlociu. Avem 
în vedere — după cum am mai men
ționat — retragerea Israelului din 
teritoriile arabe ocupate, soluționarea 
problemei poporului palestinean, in
clusiv formarea unui stat palestinean 
independent, realizarea unei păci care 
să asigure securitatea și independen
ța tuturor statelor, incluzind aici și 
noul stat palestinean independent, 
care eventual s-ar constitui.

România a acționat în această di
recție in relațiile sale internaționale, 
în raporturile sale cu alte state. 
Am avut nenumărate convorbiri 
cu țările arabe direct interesate, 
inclusiv cu Organizația pentru Eli
berarea Palestinei. Doresc să men
ționez că relațiile noastre cu O.E.P. 
sint deosebit de bune. De altfel, 
în România se găsește, de doi 
ani, un reprezentant permanent al 
acestei organizații. Chiar astăzi, cu 
puțin înainte, am avut aici o întîlni- 
re cu reprezentanții O.E.P. in Kuweit.

Desigur, avind relații diplomatice 
cu Israelul, România a acționat și a 
căutat să facă cunoscut și conducăto
rilor israelieni punctul său de vedere, 
căile pentru soluționarea probleme
lor. Apreciem că pentru viitor un rol 
important îl poate juca Organizația 
Națiunilor Unite, avind în vedere că 
O.E.P. este recunoscută de această or
ganizație, ceea ce i-a și permis să 
participe la ultimele două sesiuni ale 
Consiliului de Securitate pe proble
mele Orientului Mijlociu. Există 
o mare majoritate a popoarelor 
care se pronunță pentru soluțio
narea cît mai rapidă a problemei pa- 
Iestinene în sensul dreptului la auto
determinare și formarea unui stat 
palestinean independent. Desigur, a- 
preciem că și conferința de la Geneva 
sau orice altă reuniune poate juca un 
rol in această direcție, cu condiția 
participării, neapărat, a reprezentan
ților O.E.P. în această direcție, atit 
la O.N.U.. cît și prin toate mijloace
le sale, România va acționa și in 
viitor pentru soluționarea acestor 
probleme.

Nabil Suiedan („Al Siyassa") : 
Cunoaștem, domnule președinte, 
că in ultima vreme România s-a 
orientat și se orientează tot mat 
puternic către statele lumii a 
treia și dezvoltă raporturile cu 
aceste state. Trebuie să înțele
gem. prin aceasta că România își 
consolidează poziția față de 
Uniunea Sovietică 1

A doua întrebare : se afirmă 
că raporturile dintre România și 
țările arabe ar fi utilizate pen
tru ca, intr-un anumit moment, 
să se ajungă la o anumită solu
ție care să intervină in zonă, 
avind in vedere șt bunele relații 
cu O.E.P. Este adevărat acest 
lucru ?

A treia întrebare : se afirmă- 
că România este interesată si 
capete dreptul de membru plin 
al lumii a treia. Pină la ce limită 
ar putea sâ meargă ea in a- 
ceastă direcție, finind seama că 
este legată de blocul socialist și 
are obligații față de acest bloc ?

Președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU : Trebuie să men
ționez de la început că România în
treține relații bune cu toate țările 
socialiste și. in ac'est cadru, relații 
bune cu Uniunea Sovietică. în ce 
privește relațiile României cu țările 
în curs de dezvoltare, ele pornesc de 
la considerentele principiale ale po
ziției României, ca țară socialistă și 
ca țară in curs de dezvoltare, care 
nu poate decît să sprijine activ lupta 
țărilor în curs de dezvoltare pentru 
lichidarea subdezvoltării. Deci, rela
țiile României sint legate de politica 
consecventă antiimperialistă, antico
lonialistă promovată de țara noastră. 
Ea pornește de la necesitatea ca po
poarele să devină stăpine pe bogății
le naționale și să le folosească in 
scopul dezvoltării lor economico-so- 

îndoială că în însăși vizita dumnea
voastră in țara noastră vedem ga
ranția dezvoltării acestor raporturi".

Un cordial cuvint de salut la a- 
dresa înalților oaspeți a fost rostit 
și de rectorul universității, dr. Has
san Al-Ibrahim. Subliniind că suc
cesele României pe drumul dezvol
tării sociâl-econOmice. in înflorirea 
culturii și științei, sint bine cunos
cute și se bucură de multă aprecie
re în Kuweit, vorbitorul și-a expri
mat dorința de a se stabili contacte 
directe, și de a se dezvolta colabora
rea între Universitatea din Kuweit 
și universități românești.

Solii poporului român sint apoi 
informați despre evoluția și impor
tanța acestui for de cultură. Cele 
cinci facultăți ale sale — avind 
ca profil pregătirea de specia
liști pentru economie și mai ales 
pentru industria petrolieră, ca și în 
domeniile culturii arabe și univer
sale — au fost absolvite de șase 

ciale independente. Aceasta ■ cores
punde pe deplin intereselor tuturor 
țărilor socialiste. De altfel, aceasta 
constituie un principiu fundamental 
al societății socialiste însăși. Nu se 
poate vorbi de socialism fără egali
tate în drepturi, fără relații de echi
tate și egalitate.

în ce privește lumea a treia am mai 
menționat că România este membră 
cu drepturi depline a grupului ță
rilor în curs de dezvoltare. Aceasta 
nu vine deloc in contradicție cu po
ziția României ca țară socialistă și 
ca membră a C.A.E.R. sau a altor 
organisme, inclusiv a Tratatului de la 
Varșovia. De asemenea, România 
dorește să participe ca observator la 
activitatea țărilor nealiniate, consi
derind că politica ei de sprijinire a 
luptei antiiinperialiste, a luptei de 
eliberare națională, a independenței 
popoarelor se îmbină în mod armo
nios cu preocupările acestor țări. 
Faptul că România este membră a 
Tratatului de la Varșovia nu con
stituie un obstacol în participarea 
ei ca observator la activitatea țări
lor nealiniate. Aș dori numai să re
amintesc că. la constituirea Tratatu
lui de la Varșovia, s-a afirmat câ 
el este vremelnic, că se va desființa 
odată cu desființarea N.A.T.O. Noi 
avem ferma convingere că trebuie 
să ajungem la desființarea tuturor 
blocurilor militare și să realizăm o 
colaborare nouă, pe principiul egali
tății, o lume a păcii și colaborării.

în ce privește problemele Orientu
lui Mijlociu am menționat pe larg 
cum privește România această pro
blemă și cum a acționat și gindește ea 
să acționeze în viitor. Nu ne-am 
propus și nu ne propunem să jucăm 
rol de mediator In această problemă 
pentru că considerăm că organizații
le internaționale, in primul rlnd 
Organizația Națiunilor ' Unite, con
stituie cel mai bun mijloc în această 
privință. Desigur, în acest cadru, 
ne vom aduce și noi contribuția. în 
al doilea rind. țările arabe, ele 
insele, știu să vorbească cel mai bine 
în numele lor.

Nagib Abdel Hadi („Al Wat- 
tan") : Se spune. domnule pre
ședinte, câ dumneavoastră ați 
juca un rol de mediator in ve
derea obținerii unei păci -juste 
și trainice in Orientul Mij
lociu. Ați putea să ne prezen
tați citeva elemente din care si 
rezulte stadiul unde s-a ajuns 
in urma contactelor cu părțile 
interesate ?

România are raporturi bune 
cu toate țările arabe fără de
osebire de regimuri sociale. In 
ce domenii ar putea țara dum
neavoastră să acorde, in parti
cular, ajutor țărilor arabe și, in 
general, țărilor lumii a treia 1

Președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU: Repet că Româ
nia nu și-a propus și nu își propune 
să joace rolul de mediator în pro
blema Orientului Mijlociu. Ea acțio
nează. in limita posibilităților sale, 
pentru a contribui la soluționarea ra
pidă și realizarea imei păci trainice 
și juste, pe baza celor ce am men
ționat anterior.

într-adevăr, România întreține re
lații bune cu aproape toate țările a- 
rabe. încă nu avem relații diploma
tice cu Arabia Saudită și cu Emira
tele Arabe. Am arătat insă că într-un 
timp nu prea îndepărtat vom ajunge 
la stabilirea de relații și cu aceste 
state.

Cu multe țări arabe avem o cola
borare foarte largă, incepind, desi
gur. cu schimburile economice, cu 
cooperarea în producție, cu asistența 
tehnică. România a construit și are 
in curs de execuție o serie de între
prinderi foarte importante, într-un 
mare număr de țări arabe. Avem, de 
asemenea, o serie de societăți mixte. 
Lista ar fi prea mare pentru a enu
mera toate aceste întreprinderi reali
zate în țările arabe cu contribuția 
României. Lucrăm in domeniu’ pe
trolului in toate țările care au petrol.

serii de studenți. iar în actualul an 
de lnvățămînt numărul tinerilor care 
frecventează cursurile depășește 
5 000.

După ce se Interesează de diferite 
aspecte ale activității universității, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu rostește 
o alocuțiune : „Aș dori să mulțu
mesc pentru salutul adresat și pen
tru primire și, la rindul meu, să vă 
adresez dumneavoastră, tuturor pro
fesorilor și cadrelor didactice, stu
denților un salut călduros. Sintcm 
bucuroși că, in cadrul vizitei pe care 
o facem în Kuweit, vizităm univer
sitatea dumneavoastră, putem cu
noaște eforturile care se fac pentru 
pregătirea cadrelor kuweitiene in di
ferite domenii.

într-adevăr, raporturile noastre — 
dintre România și Kuweit — cunosc 
o dezvoltare bună. în convorbirile pe 
care le-am avut in aceste zile cu 
emirul, cu primul ministru și cu alte 
personalități kuweitiene am ajuns la 
înțelegeri bune cu privire la extin
derea colaborării in diferite domenii, 
inclusiv stabilirea unei colaborări în 
domeniul pregătirii cadrelor. Ani 
convenit să încheiem un acord de 
cooperare in domeniul invățămintu- 
lui, științei, culturii și, desigur, in 
acest cadru, se vor putea dezvolta 
și relațiile dintre universitățile ro
mânești șl universitatea dumnea
voastră.

în România învață un număr mare 
de studenți din alte țări, printre care 
aproape 2 000 din țările arabe, ți, de 
asemenea, un număr mare de spe
cialiști români in domeniile petrolu
lui, medicinei și învățămintului lu
crează in diferite țări".

După ce a adresat invitația ea o 
delegație a Universității kuweitiene 
să viziteze România, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a referit la mo
dul de organizare și dimensiunile in- 
vățămintului de toate gradele din 
țâra noastră. „Pregătim toate cadrele 
in țară. Trimitem numat la speciali
zare, la schimb do experiență in 
diferite domenii". Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că, în același 
timp, in România învață, in prezent, 
peste 8 000 de studenți străini, iar 
aproape 8 000 de specialiști români 
lucrează in diferite țări — în primul 
rind țări tn curs de dezvoltare — 
inclusiv în statele arabe, in dome
niul tehnic, al medicinei și învăță- 
mîntului.

In încheiere, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu a subliniat : „Slntem gata 
să colaborăm cu dumneavoastră. In
tr-adevăr, să punem tineretul nostru 

contribuim cu specialiști, livrări de 
utilaje, asistență tehnică, la realiza
rea unor obiective, printre care aș 
menționa numai rafinăria de 6 mili
oane tone din Siria. In domeniul mi
nier, de asemenea, exista o serie de 
întreprinderi mixte și unități de pre
lucrare în diferite țări : și în Siria, 
și in Egipt, și in Maroc, și in Sudan, 
și în Algeria. Avem o colaborare 
largă cu Libia și în domeniul petro
lier. și în realizarea unor societăți 
mixte. în agricultură. în construcții, 
în general, cu toate țările în curs de 
dezvoltare — mă refer, de altfel, Ia 
țările africane — avem o serie de so
cietăți mixte în domeniul minier, a- 
gricol. Unor țări România le-a acor
dat credite de citeva sute de mii de 
dolari. Un rol important are însă a- 
sistența tehnică. Citeva mii de spe
cialiști romani lucrează în țările în 
curs de dezvoltare — în activități 
economice. în medicină. în invăță- 
mint — iar peste 8 000 de tineri din 
aceste țări învață în România. Apre
ciez că în această privință există po
sibilități mari , și ele se vor mări in 
viitor.

Abdul Namid Al-Attar (..Daily 
News") : Avem trei întrebări : 
Dacă ș-a cerut României me
dierea 'in problema Orientului 
Mijlociu și dacă România, uti- 
llzind poziția sa neutră față de 
părțile aflate direct in conflict, 
ar putea să ajute la soluțio
narea crizei din Orientul Mijlo
ciu ?

Dacă România este de acord 
cu maniera in care marile pu
teri acționează pentru soluțio
narea crizei din Orientul Mij
lociu ?

Care este, după părerea dum
neavoastră, efectul destinderii in 
viața internațională pentru cele
lalte state, in particular pentru 
statele din Orientul Mijlociu 1

Președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU: Am menționat
că România nu a acționat și nu in
tenționează să medieze in Orientul 
Mijlociu. în al doilea rind. nu avem 
deloc o poziție de neutralitate și nu 
«intern neutri în nici o problemă, deci 
nici in problema Orientului Mijlo
ciu. Noi acționăm ferm pentru 
realizarea unei păci juste și trai
nice, care să asigure tuturor popoare
lor independența și suveranitatea, să 
le permită să se preocupe de dez
voltarea lor economico-socială inde
pendentă.

în ce privește marile puteri, de
sigur, trebuie ținut seama că intr-un 
fel acționează Uniunea Sovietică, în
tr-un alt mod acționează Statele U- 
nite. Noi considerăm că ele au un 
rol important în soluționarea proble
melor din Orientul Mijlociu. De alt
fel. Uniunea Sovietică și S.U.A. sint 
copreședinți ai Conferinței de la Ge
neva. Dar — așa cum am mai men
ționat — acordăm un măre rol Or
ganizației Națiunilor Unite, altor 
state, precum și opiniei publice in
ternaționale. Soluționarea probleme
lor Orientului Mijlociți poate fi 
realizată cu o acțiune Susținută din 
partea multor state pe plan interna
țional.

în ce privește destinderea, desigur 
ea este rezultatul schimbărilor în 
raportul de forțe pe plan interna
țional, al faptului că popoarele vor 
să lichideze vechea politică de do
minație. Deci, accentuarea acestui 
curs înseamnă creșterea rolului po
poarelor în viața internațională, a- 
firmarea principiilor egalității și su
veranității naționale.

în acest context, fără nici o îndo
ială că și țările din Orientul Mijlociu 
vor avea numai de ciștigat, puțind 
să-și consolideze politica lor de dez
voltare eeonomico-socială indepen
dentă,. să asigure ridicarea nivelului 
de viață al popoarelor lor.

Ahmed Nuredin („Agial")'. 
S-ău făcut afirmații, ducă vizita 
președintelui Ford in România, 
c.ă ar exista o schimbare a pozi
ției României in ce privește so

Să conlucreze, să învețe să trăiască 
iu pace, să edifice o lume mai 
dreaptă ți mai bună".

Mulțumind pentru cuvintele a- 
dresate de președintele Nicolae 
Ceaușescu, ministrul educației, Jas
sem Al-Marzouk. a spus : „Vedem 
în acestea un mijloc important de 
întărire a frăției, a prieteniei dintre 
popoarele kuweitian și român, dintre 
generațiile actuale și viitoare din ță
rile noastre".

Președintelui Nicolae Ceaușescu i 
se înmînează apoi de către rector 
placheta de argint a Universită
ții din Kuweit, iar tovarășei Elena 
Ceaușescu placheta de argint a Fa
cultății de științe și o bogată colecție 
de reproduceri ale unor reprezentati
ve opere de artă arabă. Președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu semnează In Cartea de 
aur a universității.

în continuare, se vizitează Facul
tatea de , științe. Pe frontispiciul 
acestui edificiu este înscrisă cu li
tere mari urarea : „Facultatea de 
științe salută călduros vizita pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și a 
doamnei Elena Ceaușescu, soli ai po
porului român și distinși reprezen
tanți ai științei românești".

După ce au făcut cunoștință Cu 
bogata bibliotecă științifică și didac
tică aflată aici, oaspeții au fost con
duși într-o serie de laboratoare. în
deosebi cu profil chimic, petrochimic 
și de tehnologia petrolului, unde li 
se oferă detaliate explicații. în ca
drul laboratorului de chimie analiti
că, tovarășa Elâna Ceaușescu dă o 
înaltă apreciere modului funcțional 
de organizare a acestui centru de 
studii, aparaturii moderne cu care 
este dotat. Este vizitată și secția de 
prelucrare, cu ajutorul computerelor, 
a datelor statistice, activitate care pe 
lingă scopurile pedagogice «ervește 
organismelor de planificare ale țârii. 
Un ultim popas este făcut în Mu
zeul secției de geologie.

în încheiere, președintele Nicolae 
Ceaușescu, adresîndu-se ministrului 
educației, rectorului, membrilor se
natului. cadrelor didactice, a dat o 
bună apreciere bazei materială, pre
gătirii cadrelor de care dispune uni
versitatea. a reafirmat dorința de a 
se dezvoltă O bună conlucrare româ- 
no-kuweitiană pe tărîmul invățămîn- 
tului, științei și culturii și, în aplau
zele celor prezenți. a urat noi succe
se în activitatea prestigioasei insti
tuții.

De la trimișii speciali 

luționarea problemelor din O- 
rientul Mijlociu, in particular 
față de Conferința de la Geneva. 
Care ar fi in rezumat părerea 
dumneavoastră in ce privește ■ 
asigurarea unei păci trainice și 
juste in Orientul Mijlociu ?

Președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU: în ce privește 
vizita președintelui Ford în România, 
desigur, în cadrul ei au fost abordate 
probleme ale relațiilor bilaterale, pre
cum și un șir de probleme interna
ționale. Este de înțeles că, între aces
tea, problemele Orientului Mijlociu 
au ocupat un loc important. Aș men
ționa numai faptul că în timpul vizi
tei în România președintele Ford s-a 
întîlnit, atit la venire, cît și la ple
care. cu reprezentantul Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei care se 
găsește în România. Nu poate fi vor
ba de vreo schimbare în poziția 
României.

Am expus deja cum vedem noi re
zolvarea conflictului din Orientul 
Mijlociu. Este evident că nu poate fi 
vorba de pace in această zonă fără 
soluționarea problemei palestinene. 
Noi așteptăm ca Statele Unite să 
ajungă la recunoașterea publică a 
acestei necesități — așa cum au fă
cut și alte state — și astfel să se 
ajungă mai repede la o pace trainică 
și justă în Orientul Mijlociu.

Mohamad Younes („Al-Nah- 
da") : tn mai multe comentarii 
și aprecieri din surse diplomati
ce față de politica României in 
raporturile sale cu Estul și Ves
tul se fac și afirmații privind 
existența unor presiuni asupra 
politicii românești. Este adevă
rat că ar exista asemenea pre
siuni și care ar fi poziția țărilor 
mici in această direcție ?

Președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU: Am vorbit mai 
înainte de principiile politicii inter
naționale a României. Aceste prin
cipii se bucură astăzi de o aprobare 
aproape unanimă. Nu poate fi vorba 
ca cineva să exercite presiuni pentru 
schimbarea politicii României, pentru 
că această politică corespunde pe de
plin principiilor socialiste, principii
lor egalității între națiuni, respectu
lui independenței și neamestecului in 
treburile interne ; această politică se 
elaborează în mod colectiv de poporul 
român, de organele. alese de poporul 
român.

Abdel Magid Ayoub („Qatar 
News Agency") : Ați putea, să 
ne dați anumite idei despre 
proiectul complexului petrochi
mic asupra, căruia ați căzut de 
acord in timpul vizitei in Ku
weit ?

Am vrea, de asemenea, să ne. 
spuneți opinia dumneavoastră 
despre poziția, realistă a state
lor arabe pentru soluționarea 
crizei din Orientul Mijlociu, 
compara'iv cu poziția celeilalte 
părți adverse. in particular 
in ce privește drepturile legi
time ale poporului palestinean ?

Președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU : Am menționat 
că am ajuns la înțelegeri comune cu 
conducătorii Kuweitului privind 
realizarea unor obiective economice 
în cooperare. Am exemplificat, prin
tre acestea, cu complexul petrochi
mic ce urmează să fie realizat in 
România. Desigur, fiind un proiect 
încă în discuție, mi-ar ti greu sâ 
intru in detalii ; urmează ca specia
liștii celor două părți să detalieze și 
să ajungă la înțelegeri corespunză
toare. Complexul se va baza pe o 
participare la realizarea lui atit a 
României, cit și a Kuweitului. în 
principiu, legislația românească pre
vede ca cel puțin 51 la sută din ca
pital să fie românesc atunci cind o- 
biectivul respectiv se realizează in 
România. Atunci cind se realizează 
în altă țară; noi considerăm că, de 
asemenea, cel puțin 51 lă sută sau 
atit cît este prevăzut de legislația 
fiecărei țări trebuie Să aparțină ță
rii respective și — pe această bază
— să organizăm întreaga activitate 
pentru a asigura eficiența economică 
maximă.

în ce privește Orientul Mijlociu, 
apreciez in mod deosebit faptul că 
țările arabe — mă refer în primul 
rind la cele direct interesate — ac
ționează cu tot mai multă fermitate 
pentru a se ajunge cît mai rapid la 
o soluție. în acest sens, am apre
ciat și dezangajarea din Sinai și 
Golan din 1974, cît și ultima dezan
gajare militară dintre Egipt și Israel 
din 1975.

Apreciem, de asemenea, în mod 
pozitiv poziția tot mai activă a 
O.E.P. în direcția soluționării pro
blemei palestinene, cară să ducă la 
constituirea unui stat palestinean in
dependent. Am declarat nu o dată 
că Israelul are o poziție rigidă, care 
împiedică să se ajungă la soluțio
narea problemelor. La Consiliul 
de Securitate, la ultima reuniu
ne, am exprimat condamnarea noas
tră față de măsurile adoptate 
în Ierusalim și în alte teritorii 
ocupate, îndeosebi față de palestineni. 
Am expus nu o dată Israelului pozi
țiile noastre, inclusiv în mod public
— și considerăm că Israelul trebuie 
să-și revizuiască pozițiile și să adop
te o atitudine realistă.

în acest sens, acordăm un mare 
rol Organizației Națiunilor Unite, ac
tivității altor state pe plan interna
țional și — repet — activității «arilor 
arabe. Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei. Noi avem convingerea că 
se poate ajunge la realizwea păcii 
in Orientul Mijlociu, pe principiile la 
care m-am referit.

Nezâr Fahmi Sreh („Reuter"): 
O întrebare cțire se leagă de 
construirea complexului chimic. 
Cum s-ar yfmtea realiza acest 
obiectiv, rplecind de la conside
rentul cei el se realizează de o 
orinduirșe socialistă printr-o in
vestiției' care este supusă profi
tului. rCum se realizează pro
fitul* 7

A1, doua întrebare : dorește 
Ro mânia să cumpere petrol ku- 

' v>e ttian ? Daci este adevărat, 
can t la.ee nivel a.preciați acest 
import de petrol? Cum se va 
efe ctua plata acestui petrol, in 
dcv.iize libere sau contra produse?

Președintele NICOLAE 
C E A I 'J Ș E S C U : în ce privește 
eomple: <ul. petrolier, este vorba de 
participarea — cum am atătat — a 
două i părți. Fiecare, desigur, va ră- 
mine ș u proprietarul asupra părții cu 
cate ’ rine la acest complex. Benefi
ciile \ -or fi repartizate in raport cu 
pârtie' marea la realizarea obiectivu
lui. D ‘acă Kuweitul va participa, de 
exemț >lu. cu 49 la sută, atunci vă luă 
în mc id proporțional 49 la sută din 
benefij cii. Am impresia că aveți pă
rerea că în socialism nu se acordă 
atenți e eficienței economice și bene

ficiului ; dimpotrivă, noi acordăm o 
mare atenție, ne preocupăm ca orice 
activitate economică să fie cit mai 
eficientă, să aducă beneficii cît mai 
mari. între țările unde există pro
prietatea particulară și noi, deosebi
rea este că la noi veniturile merg la 
stat, deci in beneficiul întregului po
por, pe cînd la cealaltă parte benefi
ciile merg la cei ce participă la co
operare.

Avem de pe acum în România une
le societăți mixte realizate cu firme 
din Statele Unite, din Anglia, R. F. 
Germania, Franța — și nu s-a ivit 
nici o contradicție, pentru că ele nu 
afectează nici orinduirea socialistă a 
României, nici cea capitalistă din 
aceste țări.

In ce privește petrolul, am discutat 
și dorim să importăm petrol din Ku
weit. De altfel, acest complex petro
chimic se va baza pe prelucrarea pe
trolului kuweitian. Dar. în afară de 
aceasta, noi dorim să importăm pe
trol din Kuweit. în ce privește pro
blemele metodelor de plată, ele se 
Incadtează ip relațiile și în politica 
pe care o duce fiecare țară.

Fathi Sherif (Agenția M.E.N.): 
Ați amintit puțin mai înainte 
că statele lumii pot beneficia 
de pe urma politicii de destin
dere, in special dintre cele două 
mari puteri. Care ar putea sâ 
fie rolul statelor ce doresc 
să-și asigure independența și 
posibilitatea de a înlătura orice 
amestec in treburile interne ? 
Crește rolul lor in acest sens ? 
Credeți că continuarea politicii 
„de echilibru" și a politicii de 
destindere poate să aducă o so
luție pentru problemele inter
naționale, cum ar fi Orientul 
Mijlociu sau securitatea euro
peană ?

Președintele NICOLAE 
C E A U Ș E SC U : Am menționat 
mai Înainte faptul că destinderea este 
un rezultat al schimbărilor revoluțio
nare care s-au produs pe arena mon
dială. Aceasta face ca destinderea să 
nu fie rezultatul numai al relațiilor 
dintre Uniunea Sovietică și Statele 
Unite. De'sigur, relațiile dintre cele 
două mari țări — una socialistă, alta 
capitalistă — au o mare importanță 
în viața internațională ; dar destin
derea nu se reduce numai la aceasta, 
în lume sint încă forțe puternice care 
joacă un rol tot mai important In 
viața internațională. Sînt 15(5 de state 
și — cum am menționat — țările mici 
și mijlocii, țările in curs de dezvol
tare au un rol tot mai important in 
schimbările care au loc pe plan inter
național. Nici nu s-ar putea concepe 
o politică de destindere sau. mai clar, 
de egalitate între popoare, de respect 
al independenței fiecăruia, fără ca 
toate aceste state să participe eu 
drepturi depline, la viața internațio
nală.

Tocmai pornind de la rolul impor
tant pe care îl au popoarele, de la 
creșterea conștiinței lor în viața in
ternațională. noi avem deplina încre
dere.câ omenirea sd îndreaptă spre o 
politică de pace și colaborare. Fără 
îndoială că accentuarea acestei poli
tici pe plan internațional va contribui 
la soluționarea problemelor complexe
— intre care și ale Orientului Mijlo
ciu — prin participarea activă a tutu
ror statelor Ia viața internațională. 
Noi avem ferma convingere că nici 
o problemă complexă — cum sint 
subdezvoltarea, dezarmarea — nu 
poate fi soluționată decît cu partici
parea cu drepturi egale a tuturor sta
telor, indiferent de mărimea lor.

Fouzat AI-Emadin („Siria 
News Agency") : Domnule pre
ședinte. ați vorbit mult despre 
raporturile româno-palestinene. 
Dacă s-ar putea să ne precizați, 
in acest context, rolul pe care, il 
are. România in a determina 
Israelul să recunoască drepturi
le poporului arab palestinean. tn 
situația de reticență a. israelului, 
care este părerea dumneavoastră 
despre viitorul raporturilor din
tre România și Israel, mai ales 
dacă avem in vedere că Româ
nia este unica, țară socialistă 
care are relații cu Israelul ?

Președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU : România a pornit 
întotdeauna de la faptul că atunci 
cind se ivesc conflicte între unele 
state, să acționăm nu pentru Snco-- 
darea lor, ci pentru realizarer, nțele- 
gerii și păcii. Așa am preȘhut, de 
exemplu, în timpul răzbMUlu* ou? 
Vietnam. Desigur, nimeni.n“ î, ruPl 
relațiile cu Statele Unite, •ieși Româ
nia nu o dată a condanr,a';. interven
ția S.U.A. în Vietnam. a ajutat activ 
poporul vietnamez ie lupta sa împo
triva intervenției, JȘ același timp, am 
dezvoltat relațiile ?i c.u Statele Unite. 
Și aceasta a contribuit, intr-o măsu
ră, la sfirșitul acestui război.

De la acelea? principii am acțio
nat și în Orie’tul Mijlociu. Noi con
siderăm războiul ca ceva vremelnic
— nu ca ■» stare permanentă — și 
dorim ca /ceastă stare vremelnică să 
fie cit m*’ scurtă. De aceea, menți- 
nlnd reMțiil® diplomatice atit cu ță
rile arabe, cît și cu Israelul am ac- 
țțr^iat în spiritul politicii principiale, 
Socialiste a României. Am condam
nat insă ocuparea de teritorii străine, 
arabe, am militat și milităm pentru 
retragerea Israelului din aceste teri
torii și soluționarea problemei pales
tinene in sensul în care am vorbit. 
Cred că problema care se pune acum
— și o discutăm și cu conducătorii 
sirieni — este ce să facem pentru a 
realiza mai repede pacea. Și acest 
lucru îl discutăm și cu palestinenii ; 
inclusiv astăzi am discutat cum să 
facem ca poporul palestinean să-și 
constituie mai rapid un stat inde
pendent.

Pornind de aici, România — cum 
am mai menționat — va acționa ca 
și pină acum, cu multă fermitate, 
pentru a 4e ajunge la realizarea unei 
păci juste și trainice în Orientul 
Mijlociu.

Abdullah Al-Ghanem, mi
nistrul electricității și apelor : 
Mulțumim foarte mult domnu
lui președinte pentru cuvintele 
spuse aici, pentru frumoasa 
conferință de presă realizată. 
PernUteți-mi să exprim incă 
o dată satisfacția și mulțumi- ■ 
rile noastre deosebite domnului 
președinte. Să-i mulțumim încă 
o dată pentru prezența sa tn 
Kuweit și la această conferință 
de presă de înaltă ținută.

Președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU: V-aș ruga, in 
încheiere, să transmiteți cititorilor 
dumneavoastră, poporului kuweitian 
salutul meu și cele mai bune urări 
de bunăstare și fericire. Desigur, 
aceste ur&ri le adresez și celorlalte 
țări și popoare arabe pe care le re- 
prezentați. Și urarea de a se realiza 
cit mai repede pacea în această re
giune.
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Cronica zilei
în cursul vizitei pe care o între

prinde în {ara noastră, la invitația 
C.C. al P.C.R., dejegația Uniunii 
Naționale a Forțelor Populare din 
Maroc formată din Abdallah Ibra
him, secretar general al U.N.F.P., 
Tahar Sentissi si Abdelhak Terrab, 
membri ai Biroului Executiv al C.C.,. 
a. avut întîlniri la Comitetele jude-, 
țene Buzău și Galați ale P.C.R., Ia 
Universitatea din București, la In
stitutul de cercetări economice și la 
redacția ziarului „Scînteia". De ase
menea, oaspeții au vizitat unele o- 
biective din industrie, întreprinderi 
agricole de stat și stațiuni experi
mentale, instituții culturale și soci
ale din municipiul București, din 
județele Prahova, Buzău și Galați.

în încheierea vizitei, delegația 
U.N.F.P. a avut o intilnire la C.C. 
al P.C.R. cu tovarășii Cornel Burti
că, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., și Mihai Da- 
lea. membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Colegiului Central de 
Partid. Au fost abordate probleme 
de interes comun privind dezvoltarea 
raporturilor dintre P.C.R. și U.N.F.P., 
în interesul extinderii, pe multiple 
planuri, a legăturilor de prietenie și 
colaborare dintre cele două țări și 
popoare.

PE SCURT DIN
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"

A apărut: „VIITORUL SOCIAL'* nr. 1/1976
în deschidere este publicat studiul 

„Trăsături caracteristice ale dezvol
tării social-economice reflectate prin 
prevederile de plan pe anul 1976“ de 
Roman Moldovan. în continuare sînt 
inserate studiile : „Consiliile popu
lare — organe de conducere demo
cratică a județelor și localităților 
țării" de loan Ceterchi. „Baza teh- 
nico-materială a societății și legită
țile dezvoltării ei în condițiile. revo
luției științifice și tehnice" (I) de 
Valter Roman. „Probleme actuale 
ale sistematizării teritoriului națio
nal Și așezărilor umane in România" 
de Cezar Lăzărescu și „Probleme de 
redi.stribuție in noua ordine econo-

mică internațională" (II) de Mircea 
Malița.

La rubrica „Metodologia științelor 
sociale" sînt inserate studiiie : „Un 
model matematic al migrației inter
ne în România" de Ioan Measnicov, 
„Sistemul conceptual operațional și 
regulile relațiilor dintre indicatori" 
de O. Hoffman și „Probleme meto
dologice ale cercetării empirice și 
construcției teoretice" de Mihaela 
Vlăsceanu.

Revista mai conține rubricile : 
„Cercetări de teren". ..Demografie". 
..123 de ani do la nașterea lui Spiru 
Haret". „Comentarii". ..Viața științi
fică internă și internațională" și „Re
cenzii și note de lectură".

vremea
Timpul probabil pentru 2, 3 șl 4 apri

lie. Jn țară : Vremea va fi ușor insta
bilă in Crișana, Maramureș, Transil
vania șl Moldova, unde cerul va fi mal 
mult noros și vor cădea ploi locale și 
cu caracter de averse, tn celelalte re-

giuni cerul va fi variabil, iar aversele 
izolate. Vlntul va sufla potrivit. Tempe
ratura aerului va înregistra o ușoară 
scădere la începutul intervalului. Mi
nimele vor fi cuprinse intre minus 3 și 
plus 7 grade, iar maximele între 8 și 
18 grade, local mai ridicate. In Bucu
rești : Cerul va fi variabil, cu înnorări 
in a doua parte a intervalului, cînd vor 
cădea ploi slabe. Vînt moderat. Tempe
ratura ușor variabilă.

BRAILA. Peste 50 000 de cetățeni 
din Brăila ajutați de 15 buldozere, 56 
de tractoare cu remorci, autobascu
lante. excavatoare și gredere au lu
crat in ultima săptămină in cadrul 
unor ample activități de înfrumuse
țare și bună gospodărire a munici
piului. Au fost curățate spațiile verzi, 
s-au amenajat altele noi, s-au elibe
rat terenurile din perimetrele supuse 
demolărilor, s-ău văruit și curățat 
arbori. în mod deosebit s-au remarcat 
angajații întreprinderii „Lamino
rul", Șantierului naval, Combinatului 
pentru prelucrarea lemnului, I.J.I.L., 
întreprinderii de reparații, precum 
și elevii din toate școlile orașului. 
(Mircea Bunea).

MUREȘ. „Luxor junior" este firma 
magazinului universal pentru copii
— unul din cele mai mari din țară
— care a fost inaugurat in Piața Tea
trului din municipiul Tg. Mureș. 
Avind un spațiu comercial de 3 000 
mp, noul magazin, pe trei niveluri, 
este organizat integral pe principiul 
autoservirii. Sînt puse în vînzare 
peste 20 000 de articole specifice co
piilor. de la vîrsta de o zi pină la 
adolescență. (Cornel Pogăceanu).

BUCUREȘTI. La Atelierele centra
le I.T.B. a fost realizat cel de-al 
100-lea tramvai „V 3 A", compus din 
trei tronsoane articulate cu o capaci
tate de încărcare de peste 300 călă
tori. care urmează ca in aceste zile 
să fie pus in circulație. Asimilat in 
fabricație cu concursul întreprinderii 
de reparații auto „Grivița", al între
prinderii de mașini electrice Bucu
rești și al altor întreprinderi bucu- 
reștene, acest tip de tramvai, datori
tă unor îmbunătățiri constructive, 
oferă condiții superioare de exploata
re și confort pentru călători. De sub
liniat că numai in acest an vor fi 
realizate încă 60 de asemenea tram
vaie, care vor intra in dotarea I.T.B. 
(Dumitru Tircob).

DÎMBOVIȚA. în numeroase locali
tăți ale județului Dîmbovița, primă

vara își face simțită prezența pe 
șantierele muncii patriotice. în comu
na Valea Mare tinerii fac ultimele 
pregătiri pentru apropiata dare în 
folosință a unui complex cultural- 
sportiv, care cuprinde o sală de cine
matograf, bibliotecă, ștrand, terenuri 
de tenis, baschet și volei. La Băleni 
și Ludești, cetățenii participă la con
struirea unor magazine sătești reali
zate în cea mai mare parte prin 
muncă patriotică. Lucrările de între
ținere a arborilor ornamentali și de 
amenajare a spațiilor verzi, curățirea 
și adincirea șanțurilor, plantările de 
pomi pe marginea arterelor de circu
lație sînt în aceste zile acțiuni la 
care participă, în frunte cu deputății, 
numeroși cetățeni tineri și virstnici 
din toate localitățile dimbovițene. (Al, 
Dumitrache).

COVASNA. în lunca rîului Negru, 
unul din afluenții Oltului, au în
ceput lucrurile de combatere a exce
sului de umiditate. Vor fi realizate 80 
km de canale de desecare, numeroase 
podețe. Lucrarea va fi terminată în 
cursul acestui an și va avea ca re
zultat scoaterea de sub efectul exce
sului de umiditate a unei suprafețe 
de 11 300 ha. (Tombri Gâza).

IALOMIȚA. Zilele acestea. în car
tierul Mircea Vodă din Călărași s-au 
turnat fundațiile la primele șapte 
blocuri turn de aici, fiecare cu cite 
11 niveluri. Lucrările sint în avans 
fată de grafice cu aproximativ două 
luni de zile. După cum se desfășoară 
activitatea pe acest șantier, sfnt crea
te condiții pentru ca, spre sfîrșitul a- 
nului, alte 460 de familii să se mute 
in apartamente noi. De menționat că 
în primele două luni in Călărași au 
fost date în folosință 160 apartamen
te din planul de peste 1100 prevă
zute pentru acest an. (Aurel David).

ALBA. Uniunea județeană a coope
rativelor meșteșugărești construiește 
în regie proprie apartamente pentru 
lucrătorii din unitățile sale. In muni
cipiul Alba Iulia, cooperația mește-

TARĂ
TRANSMIT:
șugărească a construit un bloc de lo
cuințe cu 20 de apartamente. La 
parterul acestui bloc a fost amena
jată o creșă pentru copii. Un nou 
bloc de locuințe va fi dat in curind 
în folosință pentru meșteșugarii din 
Aiud. La parterul blocului vor func
ționa unităti prestatoare de servicii. 
(Ștefan Dinică).

BACAU. în municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej au fost date in folosință 
primele blocuri de locuințe din ca
drul microraionului nr. 9 care închi
de piața din centrul civic al orașului. 
Aici se află in construcție alte 
blocuri cu circa 2 000 de apartamen
te, unități comerciale și de servire, 
creșe și grădinițe, ateliere școlare. 
Tot aici se va inălța și noul sediu 
politico-administrativ al municipiului 
de pe Trotuș. (Gheorghe Baltă).

IAȘI. In noul cartier de locuințe 
..Alexandru cel Bun" din Iași, aflat 
în construcție pe șesul Bahluiului, 
s-a înălțat apartamentul cu numărul 
10 000. în același cartier s-au dat în 
folosință numeroase unități comercia
le și de servire a populației, școli, 
grădinițe, cămine de copii etc. Cartie- , 
rul s-a îmbogățit zilele acestea și cu | 
un nou oficiu P.T.T.R. Nu de mult, 
a început construcția unui nou corn- i 
plex sportiv și de agrement. (Manole 
Corcaci).

ARGEȘ. în Piața Lenin din Pitești 
s-a dat în folosință un complex mo- [ 
dern cu 5 niveluri, al cooperației meș
teșugărești. Cea mai mare suprafață 
este ocupată de croitori și cizmării 
de comandă, de unități de marochi- 
nărie. tricotaje, lenjerie. Tot aici a 
fost amenajat un magazin-expoziție 
pentru desfacerea produselor mește
șugarilor și pentru a sonda gusturile 
publicului cumpărător. Complexul 
mai dispune de unități de bijuterie, 
coafură, cosmetică, de unități spe
cializate în vînzarea de obiecte de 
artă populară și de artizanat. (Gh. 
Cirstea).

t V
PROGRAMUL I

16,00 volei feminin : Dinamo Rapid 
(turneul final al Campionatului 
național).

17,55 Pentru .timpul dv. liber vă reco
mandăm...

18.05 Cabinet juridic.
18.25 Muzica — emisiune de actualitate 

muzicală.
18.45 Universitatea TV.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Pe drumul luminos. Program de 

cîntece revoluționare și patriotice 
in interpretarea corului „Gavril 
Musicescu" al Filarmonicii din 
Iași. Dirijor : ion Pavalache.

20.10 Omul și' mediul înconjurător.
20,50 Studioul șlagărelor — emisiune 

transmisă de Televiziunea din 
R.D.G.

21,15 Fără cuvinte... Săritura cu coarda.
21.25 Foaie pentru minte, inimă și li

teratură.
22.10 24 de ore.

PROGRAMUL II
20,00 concert susținut de orchestra de 

studio a Radioteleviziunii, dirijor 
carol Litvin.

32,05 Pagini de umor : Ce vrăji a mal 
făcut nevasta mea.

• SPORT 9 SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

foiBAL. etapa A XXII-A
REZULTATE TEHNICE

21), Manea• RAPID — U.T.A. 2—1 (1—1). Au marcat : Grigoraș (min. 
ftnin. 85) pentru Rapid si, respectiv, Colnic (min. 18).

• SPORTUL STUDENȚESC — POLITEHNICA TIMIȘOARA
Au marcat : Marica (min. 8). Rădulescu (min. 19). Grigoraș (min. 
Mircea (min. 90) pentru gazde și Dembrovschi (min. 61 ” '
11 m) pentru oaspeți.

• F. C. ARGEȘ — Steaua 0—1 (0—0). A marcat Năstase (min. 74).
• JIUL — DINAMO 0—0.
e F. C. OLIMPIA — UNIVERSITATEA CRAIOVA 4—0 (2—0). Au mer

est : Iancu (min. 15). Popa (min. 41 și 58) și Hațeganu (min. 82).
• F. c. CONSTANȚA - F.C.M. REȘIȚA 1-0 (0-0). A marcat Marian 

Popescu (min. 58 — din lovitură de la 11 m).
• „U" CLUJ-NAPOCA — POLITEHNICA IAȘI 3-0 (1—0). Au marcât : 

Batacliu (min. 25). Vesa (min. 63). Cozarec (min. 66).
• S. C. BACAU — F. C. BIHOR 4—0 (1—0). Au marcat : Botez (min. 

44), Pană (min. 48). Chitaru (min. 76). Catarglu (min. 79).
• A.S.A. — C.F.R. 1—0 (0—0). A marcat Pislaru (min. 71).

Odată cu faptul că Steaua este o 
echipă in creștere (poate chiar singu
ra echipă din divizia A aflată pe 
drum ascendent), amatorii de sport 
observaseră incă din toamnă la a- 
ceastă formație tendința spre un 
joc mai rapid, cu acțiuni și combi
nații tehnice efectuate cu o viteză 
mai mare decit la alte echipe. To
tuși, in meciul de duminică, la 
București, cu A.S.A., ca și în partida 
de ieri de la Pitești, această tendin
ță spre joc modern pare să se es
tompeze. E adevărat, Ia Pitești e- 
chipa bucureșteană n-ă recurs ex
clusiv la apărare, dimpotrivă — pro- 
fitînd și de condiția, ieri atit de 
nesatisfăcătoare, a argeșenilor — a 

^înaintat deseori pe întreaga linie de 
atac. Dar viteza de jPc a echipei, in 
ansamblu, ca și iuțeala jucătorilor 
luați individual au scăzut cbnside- 
rabil față de trecutul apropiat. Cre
dem că Steaua, conducerea ei tehni
că și jucătorii trebuie să reia firul 
întrerupt, să persevereze din răs
puteri spre fotbalul modern, să con-

4—1 (2—0).
50). Sandu 

din lovitură de la

tribuie deci la promovarea Iui în 
campionatul primei noastre divizii. 
Desigur, aceasta nu e o datorie de 
excepție, ci o obligație a fiecărui 
participant la întrecerile naționale.

După etapa de ieri, campionatul 
diviziei A se întrerupe in scopul 
pregătirii celor două partide Româ
nia — Olanda (6 și 14 aprilie) din 
preliminariile olimpice. Campionatul 
se va relua la 18 aprilie.

Valeriu MIRONESCU

Clasamentul

• A.S.A. — C.F.R. 1—0 (0—0). A
Dacă socotim și meciul pentru 

„Cupa României", rezultă că echipa 
Steaua a jucat șase partide oficiale 
In acest sezon, ciștigîndu-le pe toate, 
ehiar dacă unele dintre ele avuse
seră loc pe terenuri „străine", cum 
sint acelea de la Satu-Mare, Con
stanța sau Pitești. Ieri, Steaua s-a 
mai distanțat cu un pas de Dinamo, 
avînd acum cinci puncte în plus față 
de principala sa rivală la titlul de 
campioană națională. Iar după felul 
in care arată programul ulterioare
lor etape e foarte posibil ca viitorul 
meci Steaua—Dinamo (23 mai) s-o 
găsească pe actuala fruntașă a cla
samentului 
substanțial

Totuși, 
fotbalului 
tru nu trebuie 
Meciiil de ieri dintre F.C. Argeș și 
Steaua, meci televizat. în direct, ne 
spune că fotbalul pe care 
Ticat cele două echipe la Pitești 
s , deosebit în conținut de cel 
Care l-au văzut telespectatorii în 
tapa a XX-a, in partida Rapid — 
niversitatea Craiova. De aceea 
punctele de vedere critice cu privire 
la calitatea jocului — exprimate 
atunci la rubrica de sport a ziarului 

ostru — rămîn neschimbate. încă 
echipe din elita fotbalului nostru 

, ' jjfnnonstrat ieri că in campio-
Sviziei A se joacă demodat, 
îr fără intensitatea acțiunilor, 
d do cefințele principale ale 
f,ui Internațional.

Steaua 22 15 4 3 48-17 34
Dinamo 22 13 3 6 45-23 29
S. C. Bacău 22 11 2 9 26-25 24
Poli-Tuuișoara 22 10 4 8 33-33 24
Sportul Stud. 22 10 3 9 29-30 23
Poli-Iași 22 9 4 9 33-31 22
Jiul 22 9 4 9 32-32 22
A.S.A. 22 10 2 10 29-30 22
F. C. Bihor 22 9 4 9 25-28 22
F. C. Argeș 22 8 6 8 23-28 22
F.C.M. Reșița 22 10 2 10 24-33 22
Rapid 22 9 3 10 25-29 21
F. C. Constanța 22 9 2 ti 25-24 20
U.T.A. 22 9 2 11 26-34 20
Univ. Craiova 22 7 5 10 27-27 19
F. C. Olimpia 22 7 5 10 22-34 19
C.F.R. 22 5 6 11 17-30 16
U. Cluj-Napoca 22 6 3 13 26-27 15

Consfătuirea pe țară a 
universităților populare 

în suita manifestărilor de cele mai 
diverse profiluri, inițiate în toată 
această perioadă premergătoare 
Congresului educației politice și I 
culturii socialiste, s-a inscris și 
consfătuirea pe țară privind univer
sitățile populare, desfășurată miercuri 
în Capitală. La dezbateri au parti
cipat rectori, directori de cursuri, 
alte cadre didactice din sectorul 
universităților noastre populare, t 
cursanți, activiști culturali. Consfă
tuirea a fost axată pe probleme ac
tuale. precum perfecționarea și mo
dernizarea procesului de învățămint 
popular, ridicarea pe plan superior , 
a eficienței activității universităților 
populare, a finalității sociale a aces
tora. Prin comunicările prezentate și 
discuțiile ce au avut loc s-au eviden
țiat specificitatea universităților 
populare în structura instituțiilor de 
instrucție publică a maselor, modul 
în care acestea contribuie la răspîn- 
direa celor mai noi cunoștințe știin
țifice, la formarea gîndirii materia
liste a oamenilor muncii. (Agerpres)

Prezențe românești 
la tirguri internaționale 

de carte
După participările, din această 

lună, la tirgurile internaționale de 
carte de la Bruxelles și Leipzig, țara 
noastră va fi prezentă, în curind, la 
o altă confruntare internațională de 
acest fel, la Bologna. Este vorba de 
Tirgul internațional de carte pentru 
copii (8—11 aprilie), ajuns anul aces
ta la a 13-a ediție. Standul românesc 
Va reuni apariții recente ale princi
palelor case de editură romanești 
specializate in acest gen de carte — 
„Ion Creangă" și „Albatros", cu pre
cădere. Pentru tradiționalul tirg ita
lian au fost expediate aproape 200 de 
titluri de cărțj pentru copii și tine
ret, literatură originală și traduceri 
din patrimoniul universal, ediții rea
lizate într-o manieră grafică deose
bită și bogat ilustrate.

Pentru 1976, România și-a anunțat', 
de asemenea, participarea la alte 
citeva tirguri internaționale de carte.

(Agerpres)

EXCURSII PESTE HOTARE
Agenția de excursii cu turiști 

români in străinătate și oficiile 
județene de turism organizează 
excursii în R.P. Bulgaria. R.S. 
Cehoslovacă, R. P. Chineza, 
RPD. Coreeană, R.D. Germană, 
R S.F. Iugoslavia, R.P. Polonă, 
R.P. Ungară, U.R.S.S. Durata 
este intre 1 și 24 zile.

Posibilitățile de alegere sînt 
mari. Se oferă peste 120 de pro
grame pe trasee diferite. Prin
tre altele, se pot face excursii 
cu sejur de odihnă la Varna sau 
Soci în sezon, excursii pentru 
meciul de fotbal Bulgaria — 
România (Cupa balcanică), la 12 
mai a.c. la Sofia, excursii cu 
prilejul „Sărbătorii trandafiri
lor" in luna iunie în R.P; Bul
garia.

Cu ocazia diferitelor excursii 
se vizitează cCle mai reprezen
tative obiective turistice din 
fiecare țară.

înscrieri se fac la Agenția de 
excursii cu turiști români în 
străinătate din București (Calea 
Victoriei nr. 100) și ia oficiile 
județene de turism.

LISTA OFICIALA
a libretelor de economii eu ciștiguri 
ieșite ciștigătoare la tragerea la sorți 

pentru trimestrul I 1976

LISTA OFICIALĂ
i a obligațiunilor C.E.C. ieșite Cîștigă-
i toare la tragerea la sorți lunară din 

31 martie 1976

departajată destul de 
de echipa adversă, 
problema principală a 
și a campionatului nos- 

s-o căutăm aici.
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itație la sport 
ftimpul vacanței
le primăvară
IS ȘI JUDO. Și în apropiata 

vă de primăvară, la ștrandul Ti- 
âlui din Capitală vor fi organi- 
gaursuri de inițiere pentru ele- 
vicureșteni. Responsabilul com- 
piui sportiv, M. Nicolau, ne-a in- 
fd că, sub Îndrumarea unor an- 
tri de înaltă calificare, aici vor 
fuma cursuri Ia tenis și judo, 
p« tenis elevii urmind a primi 
m și rachete. Cursurile se vor 
ddde luni. 5 aprilie, și vor con- 
tiHzilnic, cite două ore dimineața) 
pila sfîrșitul vacanței de primă- 
va Informații suplimentare și in
sei — la ștrandul Tineretului (te
le 173925).

LETISM. Pe timpul vacanței 
fete, cluburile bucureștene Dina- 
rndlimpia, Voința, Progresul, C.S.S. 
Si 5.A. organizează pe stadioanele 
prdi, în fiecare joi (dimineața și 
du-amiaza), concursuri de atletism 
peu începători. Sînt invitați toți 
eld care îndrăgesc atletismul și vor 
săi selecționați pentru secțiile atle- 
ticale cluburilor menționate.

cinema
«Tom ți Jerry: CAPITOL — 9,15;
1 12,45; 14,45; 16,45: 18,30: 20.15. 
«Zgomotul motorului : TIMPURI 
Dl — 9; 11.15: 13,30: 20,45.
{Muntele ascuns : TIMPURI NOI 
-15,45: 18.
< Darling Llli : PATRIA — 9; 
145; 14,30; 17,15; 20.15. BUCU- 
EȘTI — 9; 12; 16,15; 19,30, MO- 
ERN — 9; 12; 16,15; 19.30.
< Frați de cruce : LUCEAFĂRUL 
- 9; 11.15: 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
SALA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
2,30, FESTIVAL — 9; 11,15; 13.30;

Etapa
(18 aprilie)

F.C.M. Reșița - F.C. Argeș. S.C. 
Bacău — A.S.A.. U.T.A. — F.C. O- 
limpia, F.C. Bihor — Rapid, Dina
mo — F.C. Constanța, Steaua — „U" 
Cluj-Napoca. C.F.R. — Jiul, Politeh
nica Timișoara — Universitatea 
Craiova, Politehnica Iași — Sportul 
studențesc.

FOTBAL: tn cupele europene
La Barcelona, in primul meci din

tre echipele C.F. Barcelona și F.C. 
Liverpool, contînd pentru semifina
lele „Cupei U.E.F.A.". fotbaliștii en
glezi au obținut victoria cu scorul de 
1—0 (1—0). prin golul inscris. în îjii- 
nutul 15, de atacantul central John 
Toshack.

La Karl Marx-Stadt, in meci tur 
pentru semifinalele competiției de 
fotbal „Cupa cupelor", echipa bel
giană S.C. Anderlecht a învins cu

scorul de 3—0 (2—0) formația Sach
senring Zwickau (R. D. Germană).

Meciurile disputate aseară S-au în
cheiat cu următoarele rezultate : 
„Cupa campionilor europeni" : Real 
Madrid — Bayern Mîlnchen 1—1, 
St. Etienne — Eindhoven (Olan
da) 1—0 ; „Cupa cupelor" : Ein
tracht Frankfurt pe Main — West 
Ham United (Anglia) 2—1 ; „Cupa 
U.E.F.A." : S.V. Hamburg — F.C. 
Bruges (Belgia) 1—1.

Campionatele europene de tenis de masă
PRAGA 31 (Agerpres). — Proba 

feminină pe echipe din cadrul Cam
pionatelor europene de tenis de masă 
s-a încheiat cu victoria selecționatei 
U.R.S.S., care a întrecut in finală cu 
scorul de 3—2 reprezentativa Angliei.

învingind cu scorul de 3—2 echi
pa Suediei, formația feminină de te

nis de masă a României s-ă clasat 
pe locul 5 in competiția pe echipe 
a campionatelor europene. Iată re
zultatele tehnice ale acestui meci : 
Mihuț—Olsson 2—1 ; Alexandru— 
Hellman 2—0 ; Olsson—Alexandru 
2—0 : Hellman—Mihuț 2—0 ; Ale
xandru, Mihuț—Olsson, Hellman 2—0 
(21—18, 21—13).

Actualitatea la automobilism
• Pe circuitul din incinta comple

xului expozițional de lingă „Casa 
Scinteii", duminică dimineața ăre loc 
cea de-a patra ediție a cursei de vi
teză „Memorialul Jean Calcianu". 
întrecerile — primul start la ora 
10.30 — reunesc pe cei mai buni 
automobiliști în astfel de probe, pre
cum și o serie de tineri sportivi re
cent posesori ai licențelor de alergă
tori. Trofeul va reveni automobilis
tului cu cel mai bun timp la clasă 
„Dacia", pentru care vor exista curse 
și Clasamente separate (1100 șl 1300).

• Săptămină viitoare începe cam
pionatul de viteză in circuit. Etapa 
inaugurală este programată la Timi
șoara, în ziua de 11 aprilie. De men
ționat că pentru autoturismele ro
mânești „D<’ia 1300“ (grupă I și 
grupa II) se vor alcătui clasamente 
separate.

• „Raliul Someșului" și „Raliul 
Iașiului" sint următoarele două etape 
ale campionatului național de ra
liuri. Primul va avea loc în zilele 
de 1 și 2 mai. iar celălalt in zilele 
de 15 și 16 mai.
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50 000
1 99944 41 25 000
1 18388 43 15 000
1 90890 50 10 000
1 08614 57 5 000
1 92869 12 5 000
1 63642 \ 71 5 000
1 91023 J 65 5 000
1 46976 41 5 000
1 98482 70 3 00(1
1 39202 39 3 000
1 39411 12 3 000
1 85836 16 3 000
1 61499 54 3 000
1 24316 09 3 000
1 19492 27 3 000
1 52868

Termina
ția seriei 
obligațiu

nilor

27 3 000

100 248 74 2 000
100 290 40 2 000
100 578 77 2 000
100 479 29 2 000
100 709 21 2 000
100 965 66 1 000
100 518 04 1 000
100 646 27 1 000
100 117 12 1 000
100 773 22 i ooo
100 390 07 I 000
100 889 14 1 000
100 094 52 1 000
100 ,932 21 1 000
100 681 61 1 000
100 469 23 1 000
100 360 38 1 000
100 963 04 1 000
100 181 20 1 ooo

1 000 10 75 800
1 000 01 18 < 800
1 000 50 70 800
1 000 06 77 800

5 917 TOTAL: 5 749 000

Ciștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 lei. în valoarea ciștigu
rilor este cuprinsă și valoarea nomi
nală a obligațiunilor cîștigătoare.

Plata ciștigurilor se efectuează prin 
sucursalele și filialele C.E.C.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 31 MARTIE 1976

EXTRAGEREA I: 37 42 23 19 11 1
EXTRAGEREA a II-a: 39 24 4 15 25
Fond general de ciștiguri: 1 709 973, 

din care 793 572 lei report

Nr. crt
Terminațiile 
numerelor 
libretelor 

ciștigătoare

Procentele de 
clștig

1 390 250%
2 923 200%
3 275 100%
4 494 50%
5 872 25%
6 389 25%
7 071 25" o
8 548 25% 1
9 221 25" ș

10 575 25% I
11 304 25% |
12 542 25%
13 912 25%

1 14 034 25%
15 437 25%

Calcularea și înscrierea ciștigurilor 
în librete se efectuează de către 
sucursalele (filialele) C.E.C.

LISTA
a libretelor de economii cu 

la tragerea la sor

OFICIALĂ
dobindă și ciștiguri ieșite ciștigătoare 
i pentru trimestrul I 1976

Numărul ciștigurilor Nr. libretu
lui cișligălur

Valoarea ciștigurilor

parțială totală

1 3073553 50 000 50 000
1 1241056 40 000 40 000
1 * 387761 30 000
1 50972 30 000
1 206678 30 000
1 885898 30 000 120 000
1 1630211 20 000
1 2618002 20 000
1 1304006 20 000
1 1326034 20 000
1 2701258 20 000
1 210553 20 000 120.000

Terminația 
tibretului

39 57248 10 000
39 77576 10 000 780.060
39 59392 5 000
39 83219 5 000
39 34214 5 000
39 88981 5 000
39 74349 5 080 975.000

386 3671 2 000
386 3328 2 000
386 9416 2 000
386 6589 2 000 3.088.000
386 5282 1 000
386 3866 1 000
386 2192 1 000
386 6711 1 000
386 0494 1 000
386 8294 1 000
386 7242 1 ooo 2.702.000
386 7613 500
386 9036 500
386 6168 500
386 1258 500
386 9032 500
386 9736 500
386 8797 500
386 1348 500
386 3919 500 1.737.000 (

Total : 8 005 Ciștiguri în obiecte în valoare de lei 9.612.000

16: 18.15; 20.30. FAVORIT — 11,36; 
13,45; 16: 18.15; 20,30.

Mr. Majestyk : VICTORIA — 
9.15: 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30, 
FEROVIAR — 9: 11,15; 15,30: 16: 
18,15: 20.30, AURORA — 11,15;
13,30: 15,45; 18: 20.15.
• Prin cenușa imperiului : CEN
TRAL — 9.15; 11,30; 13.45; 1'6; 18.15;
20.30, MELODIA — 9; 11,15: 13.30;
16; 18,15; 20.30, ARTA — 15,30;
17,45; 20.
• Comoara rechinilor : SALA 
PALATULUI (seria de bilete 538) 
— 17,15, (539) — 20.15, BXCEL- 
SIOR — 9;x 11,15; 13.30; 161 18,15;
20.30, FLAMURA — 9; 11,15; 13,30 
15,45; 18: 20,15.

Un țăran pe bicicletă : COTRO- 
CENI — 10: 12.30: 15: 17.30; 20.
• Zorro ; GRIVIȚA — 9; 11,45;

14.15; 17; 19.45. MIORIȚA — 9;
11.30; 14; 16.45: 19.30, TOMIS — 9;
11,45: 14,•âO; 17.15: 20.
• Călina roșie : LUMINA — 9;
11,15: 13.30; 15.45: 18; 20,13.
• Arborele cu frunze roz : CASA
FILMULUI — 10: 12: 14: 16: 18: 
20, FLOREASCA — 15.30: 18: 20.15, 
BUZEȘTT — 9; 11,15; 13,30; 16;
18.15: 20.15.
• Automobilul, vioara și cățelul: 
DOINA — 13; 15,15; 20.
• Program de desene pentru co
pii : DOINA — 9,30: 11,15: 17,30.
• Cei trei mușchetari : bACIA 
— 9: 11,15; 13.30: 15,45: 18; 20,15, 
PACEA — 15,45: 18; 20.15.
• Chemați nr. 777 — 14.15; 16.15.
Meandre — 18 30, Jurnalul Annei 
Frank — 20,30 : CINEMATECA
(sala Union).

• Eu ș! dragile mele mătuși : 
UNIREA — 16: 18; 23.
• Casa de la miezul nopții : BU-
CEGI — 13.45: 18; 20, LIRA —
15,30: 18: 20.15.
• Cerul e cu noi : GLORIA — 9; 
11.15: 13.30: 16: 18.15; 20,30.
• Dincolo de pod : DRUMUL SĂ
RII — 15.30: 18: 20.15.
• Un cîntec pe Broadway : GTU- 
LEȘTI — 15,30; 19,15.
• Cursa : FERENTARI — 15,30; 
18; 20,15.
• Patima : CRÎNGAȘI — 17, FLA- 
CÂRA — 15,30; 18; 20.
•- Dragoste amară : VOLGA — 9; 
11,15: 13,30; 15.45: 18; 20,15.
• Secretul cifrului : MOȘILOR — 
15,30: 18: 20,15.
• Mireasa lui Zandy : VIITORUL
— 15.30; 18; 20.15.

încă nu e seară : MUNCA — 
15,45; 18; 20.
• Inspectorul Brannigan : POPU
LAR — 15.30: 18: 20.15.
• Singurătatea florilor : COSMOS 
— 15.30; 18; 20.

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mare) : Peripețiile bravului 
soldat Svejk — 19,30, (sala mică): 
Valiza cu fluturi — 19,30, (sala 
Atelier) : Capul — 17.
• Opera Română : Carmen — 19.

• Teatrul de operetă : Victoria 
și-al ei husar — 19.30.
O Teatrul de comedie : Trei su
rori — 19.30.
e Teatrul ,.Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu) : 
Nepotul lui Rameau — 19.30, (sala 
Grădina Icoanei) : Azilul de noap
te — 19.
C Teatrul Mic: Profesiunea doam
nei Warren — 19.
• Teatrul „Nottara44 (salâ Maghe- 
ru) : Lady X — 19,30.
«b* Teatrul Giuiești : Fotbal — 
19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Di
vorțul — 19,30.
• Teatru] satiric-muzical ,,C. TĂ- 
nase“ (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — ,19.30, (sala Victoriei) : 
Uite că nu tac — 19,30.

Ansamblul artistic ,,Rapsodia 
română44 : Țară bogată-n frumu
seți — 17,30: 19.30.
• Teatrul „i. vasiiescu44 : cape
te rotunde și capete țuguiete — 
19.30.
• Teatrul ,.ion Creangă44 : Păpu
șa cu piciorul rupt ; Pufușor și 
Mustăcioară — 10, Bogdan Dra
go? — 19.30.
• Teatrul ..Țăndărică44 (sala Vic
toria) : Pisica de una singură — 
17, (sala Academiei) : Petrică și 
lupul — 10, Un băiat isteț și un 
rege nătăfleț — 17.
• Circul București : Zoo Circus 
Praga — 16; 19,30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Cinci seri — 19.30.

iFAPTUCi 
| DIVERS |
I Bobiță
. mulțumește
| Bobifă este numele unui băie

țel care a depășit de puțin timp

I vîrsta de... un an și care a în
ceput să rostească primele cu
vinte : ma-mă, ta-tă, tan-ti.

ICine este „tan-ti" ? Aflăm • 
din scrisoarea trimisă de | 
mama lui Bobită, învățătoarea | 
Narcisa Badea, din comuna Stil- .

Ipeni, județul Argeș: „Tanti este I 
doctorița Aurelia Dumitrescu, de I 
Za spitalul de copii din Cimpu-

Ilung, care i-a salvat viața lui |
> Bobiță. Internat in spital in sta

re foarte gravă, pus sub un clo- I

Ipot cu oxigen, șase zile și șase . 
nopți am vegheat la căpătiiul lui. i 
tn tot acest răstimp, doctorița a | 
făcut tot ce e omenește posibil 
să-l salveze pe Bobiță".

Ce poate 
I să facă o rață
IO rață* poate să facă ouă. Sau 

poate ti făcută ea... rață pe varză.

I Alții sint insă de altă părere.
Să-1 ascultăm pe O.R. din Sebeș :

— Eu, onorată instanță, pro
pun noi martori care să dove- 

Idească precum că dumneaei nu 
are dreptate. Și să mai știe dum
neaei că nu mă las pină...

I „Dumneaei" — A.I., tot din 
Sebeș :

— 11 învăț eu minte ! Nu mă

Ilas pină...
Și astfel, procesul între cei 

doi — aflat pe rol la Judecătoria 
din Alba Iulia — continuă. Din

Ice în ce mai aprins. Totul a i 
pornit de la o rață : a cui e și 
de ce e sau de ce nu e... Pină I

Iacum. cheltuielile de judecată 
au depășit de multe ori prețul I 
raței. Dar coi doi nu se lasă. Le | 
place să se „rățoiască".

| Falsul ofițer |

I

de miliție
9

La ușa locuinței lui G. Simian 
din Baia Mare s-ău auzit bătăi 
in ușă.

— Cine-i acolo 7
— Dacă deschizi măi repede, 

sint. om bun, dacă nu...
Gazda ,i-a deschis si l-a mai 

întrebat o dată :
— Cu cine am onoarea ?
— Ai onoarea să vorbești 

acum cu un ofițer de miliție st 
aș vrea să știu dacă ai vreo per
soană străină in casă.

— N-am o persoană. Am 
două. Sint din Cluj-Napoca și 
n-au avut unde dormi.

Imediat, „ofițerul" a început, 
să cotrobăie prin obiectele oas
peților, a luat tot ce-a apucat 
și a plecat. Dar avea să se tre
zească față-n față cu un ofițer 
adevărat, in fața căruia a mărtu
risit că, de fapt, pusese totul la 
cale chiar cu gazda. $i, astfel, a 
devenit șt gazda oaspete la ares
tul miliției.

Ce făcuși,• *

Tudorică?
Era de profesie instalator tn 

comuna Bechet-Dolj. tn loc 
să-și vadă de țevile și calori
ferele lui. Tudorică Negrită 
și-a descoperit o pasiune ire
zistibilă : voiajul. Dar numai 
cu trenul. Intr.-o zi a plecat 
din Craiova spre Petroșani. In 
apropiere de Tg. Jiu, profitind 
de moțăiala unui călător și de 
neatenția altuia, dar. mai ales 
de iuțeala lui de mină, a sus
tras geanta vecinei, sale de 
compartiment și a dat să coboa
re. Dar — ghinion — a nimerit 
in brațele unui milițian. Care 
brațe nu i-au mai dat drumul 
pină cînd instalatorul n-a fost 
„instalat" la locul său, instanța 
condamnîndu-l la un an și două 
luni. După cum ne informează 
președintele Judecătoriei Tg. 
Jiu, C. Banta, sentința a rămas 
definitivă, recursul fiind res
pins. Era și cazul.

Amendă 
pentru 
calomnie

Un sătean, din localitatea Ro- 
gojel, județul 'Cluj, a Învi
nuit un om din același sat pre
cum că acesta l-ar „dușmăni", 
că „are el ce are cu mine".

— Ce are ? — l-a întrebat un 
vecin.

— Are și pietre, cu care arun
că în mine. Odată era gata-ga- 
ta să mă omoare.

Văzind că nu-1 poate potoli, 
cel învinuit l-a chemat in jude
cată pentru calomnie... La pro
ces. „năpăstuitul", neputind do
vedi cu fapte și martori învi
nuirile aduse consăteanului său, 
s-a ales cu o amendă de 2 500 
de lei. Că-i stăteau rău in bu
zunar.

Micii mari 
grădinari

Școala generală nr. 6 din car
tierul Platoul Romanilor din 
Alba Iulia. Clădire nouă, mo
dernă. tn urma înălțării școlii 
rămăsese un petic de teren ne
amenajat. „Ce-ar fi să-l trans
formăm in grădină de legumei" 
O întrebare pe care și-au pUS-o 
dascălii și la care elevii au 
răspuns cu...- hirlețele in mani. 
Au curățat terenul de moloz, 
au adus pămint fertil din altă 
parte, l-ău săpat, l-au udat. 
Apoi, micii mari grădinari 
l-au1 plantat cu ceapă șt uitu- 
roi, care au și încolțit. Primă
vara viitoare și-au propus să 
construiască aici un solar. Sin- 
terri informați că inițiativa lor 
incepe să „rodească" și la alte 
școli.

L_

Rubricd redac’otd de 
Petre POPA 
cu sprijinul corespondenților
„Scinteii" _____ I
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Sesiunea Comisiei economice a O. N. U. pentru Europa

Dezvoltarea schimburilor, adîncirea cooperării,
cerința de bază a destinderii 
și securității pe continent»

Cuvîntarea reprezentantului României
GENEVA 31 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul în cadrul dezbaterilor celei 
de-a XXXI-a sesiuni a Comisiei 
economice a O.N.U. pentru Europa, 
șeful delegației României, Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului aface
rilor externe, a arătat că actuala 
reuniune se desfășoară într-un mo
ment deosebit, cînd profundele trans
formări intervenite In viața interna
țională au dat un puternic impuls 
luptei popoarelor împotriva politicii 
de inegalitate și forță, pentru afir
marea voinței lor de a fi stăpîne 
pe propriile destine, pe bogățiile lor 
naturale, de a-și alege în mod liber 
căile dezvoltării economice și sociale.

în ansamblul marilor schimbări 
petrecute în viața internațională, a 
spus vorbitorul, se încadrează și pro
cesul de normalizare și dezvoltare a 
relațiilor dintre statele europene, de 
edificare a securității și extindere a 
cooperării pe continent, care a permis 
desfășurarea cu succes a Conferinței 
pentru securitate și cooperare în 
Europa.

în prezent este necesar ca efortu
rile tuturor statelor participante să 
fie orientate spre aplicarea în prac
tică, prin măsuri și acțiuni concrete, 
pe plan bilateral și multilateral, a 
prevederilor din Actul final. în ace
eași măsură sînt necesare rezolva
rea problemelor încă nesoluționate, 
identificarea de noi domenii și for
me de colaborare pentru asigurarea 
continuității procesului de edificare 
in Europa a unui sistem trainic de 
securitate și cooperare, la care să-și 
aducă contribuția toate statele parti
cipante, în condiții de egalitate.

România, a spus în continuare 
vorbitorul, ca țară socialistă și, în 
același timp, ca țară în curs de dez
voltare, angajată într-un efort susți
nut de dezvoltare economică și so
cială, consideră că în etapa actuală 
o Europă a unei cooperări largi șl

neîngrădite poate și trebuie să fie In 
măsură să-și aducă contribuția la so
luționarea problemelor urgente din 
viața internațională, intre care cele 
privind eliminarea fenomenelor de 
subdezvoltare ocupă un Ioc principal. 
O astfel de Europă trebuie, de ase
menea, să acționeze cu hotărîre pen
tru extinderea colaborării cu țările 
în curs de dezvoltare pentru a răs
punde, într-o manieră constructivă, 
preocupărilor legitime, reafirmate 
la Manila, cu prilejul recentei re
uniuni ministeriale a „Grupului ce
lor 77".

Relevînd că Comisia ________
O.N.U. pentru Europa a contribuit 
la extinderea relațiilor de cooperare 
între statele membre, 
arătat că activitatea acestui organism 
s-a făcut prea puțin simțită în so
luționarea marilor probleme eco
nomice ale continentului nostru, 
programele sale s-au limitat adesea 
la domenii marginale sau la elabo
rarea de studii. S-a constatat, de a- 
semenea, că normele și procedurile 
de lucru ale comisiei nu mai cores
pund exigențelor actuale ale relații
lor internaționale, ale noului curs 
definit de Conferința pentru securi
tate și cooperare in Europa. Astfel, 
s-au menținut practici ale concepției 
perimate a dialogului de la bloc la 
bloc, ceea ce nu poate asigura valo
rificarea optimă a participării directe 
și efective a fiecărui stat membru 
soluționarea problemelor.

în concepția țării noastre — 
subliniat vorbitorul — comisia 
trebui să-și definească programele 
strînsă legătură cu documentele 
recomandările adoptate la sesiunile 
extraordinară și ordinară ale Adună
rii Generale a O.N.U., să contribuie 
la așezarea raporturilor economice 
între state pe bază de egalitate și 
echitate.

Realizarea acestor

economică

vorbitorul a

Ia

a 
ar 
în 
Și

obiective, a

arătat reprezentantul României, pre
supune reevaluarea activității comi
siei și a programelor sale de lucru. în 
acest scop, comisia trebuie să con
tribuie la asigurarea valorificării su
perioare a resurselor materiale și 
umane de care dispun țările mem
bre și Ia creșterea potențialului eco
nomic al fiecărei țări, în special al 
celor în curs de dezvoltare de pe con
tinent, în vederea reducerii și elimi
nării decalajelor care le separă de 
țările dezvoltate și pentru egalizarea 
relativă a nivelurilor de dezvoltare a 
statelor membre. Prin activitatea sa, 
comisia trebuie să contribuie, de ase
menea, Ia eliminarea 
țiilor, discriminărilor 
in calea schimbului 
avantajos, de bunuri 
odată, comisia va trebui să contribuie 
din plin la sprijinirea cooperării pe 
plan subregional în Europa, cum ar fi 
în regiunea Balcanilor. Comisia ar 
putea sprijini încheierea de acorduri 
de cooperare pe termen lung în di
verse domenii, executarea de proiec
te de interes comun pentru mai mul
te state. în această ordine de idei — 
a spus vorbitorul — trebuie să rele
văm cu satisfacție că un inceput pro
mițător l-a reprezentat recenta re
uniune de la Atena privind coopera
rea economică și tehnică multilate- 
'raiă intre statele balcanice.

România, a spus In încheiere vor
bitorul, va acționa ferm, în strînsă 
colaborare cu toate celelalte state 
membre, pentru ca actuala sesiune să 
contribuie substanțial Ia întărirea 
rolului comisiei, la adaptarea acțiu
nii sale la cerințele economice și po
litice ale vieții internaționale, pen
tru instaurarea unor relații cu ade
vărat noi între statele europene, 
pentru o dezvoltare largă a colabo
rării în condiții de deplină egalitate, 
care să contribuie la cauza păcii în 
Europa și în întreaga lume.

tuturor restric- 
și obstacolelor 
liber, reciproc 
materiale. Tot-

Noul președinte 
al Argentinei despre politica 

internă si externă 
a actualului guvern

BUENOS AIRES 31 (Agerpres). — 
în primul mesaj radio-televizat adre
sat națiunii, noul președinte al Ar
gentinei, generalul Jorge Videla, s-a 
referit la unele coordonate ale situa
ției interne pe plan politic și social- 
economic, la perspectivele de dezvol
tare, precum și la politica actualului 
guvern în sfera raporturilor interna
ționale.

După ce a subliniat că restabilirea 
încrederii în guvern este indispensa
bilă pentru a pune capăt crizei na
ționale, președintele Videla a chemat 
poporul argentinean să-și îndepli
nească responsabilitățile ce-i revin 
ținînd cont de „situația de gravă 
dezorganizare de care suferă țara". 
Șeful statului argentinean a precizat 
că „procesul de restructurare națio
nală nu este îndreptat împotriva 
nici unui partid politic sau grup so
cial". Deși activitatea partidelor po
litice este suspendată în prezent — 
a spus el — forțele armate reafirmă 

o hotărîrea lor de a asigura în viitor 
existența partidelor politice.

Pe plan internațional — a spus In 
continuare președintele Videla — Ar
gentina dorește să-și dezvolte rela
țiile cu toate țările lumii, în special 
cu națiunile sud-americane, pe baza 
respectării reciproce a independenței 
și suveranității naționale, a neames
tecului în treburile interne și a co
laborării.

Lucrările celui de-al Xl-lea Congres
al P. C

SOFIA 31 — Corespondentul Ager
pres transmite : Miercuri au conti
nuat, la Sofia, lucrările celui de-al 
Xl-lea Congres al Partidului Comu
nist Bulgar cu dezbateri pe marginea 
rapoartelor prezentate la congres.

Au luat cuvîntul, printre alții, To
dor Stoicev, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.B., prim- 
secretar al Comitetului județean 
Varna al P.C.B., Gheorghi Pankov, 
ministrul industriei chimice, acad. 
Pantele! Zarev, președintele Uniunii

Bulgar
scriitorilor, Petăr Diulgherov, prim- 
secretar al Comitetului județean Bla- 
goevgrad al P.C.B., Ivan Mandov, di
rectorul uzinei „Ceavdar" din Botev- 
grad, Anghel Țvetkov, secretar al 
Comitetului Național al Frontului 
Patriei.

Conducătorii unor delegații de pes
te hotare, prezente la lucrări, au sa
lutat, în numele partidelor pe care le 
reprezintă, înaltul forum al comu
niștilor bulgari.

Lucrările congresului continuă.

DE PRETUTINDENI

Dezbaterile din Consiliul de Securitate

• CU TRENUL SPRE 
CERCUL POLAR. In Uniu- 
nea Sovietică a început con
struirea unei linii ferate ce va 
lega localitatea Surgut din Si
beria de vest de Uregoi, locali
tate situată pe Cercul polar. în 
final, calea ferată, destinată, în 
principal, transportului de măr
furi, va măsura 600 km lungime; 
ea va străbate regiuni mlăști
noase și pămînturi veșnic înghe
țate, pentru construcția sa fiind 
necesare, între altele, 38 de po
duri și circa 600 de viaducte.

Actuala sesiune a Comisiei eco
nomice pentru Europa a Națiunilor 
Unite (C.E.E./O.N.U.) capătă o 
semnificație deosebită, ținînd sea
ma de faptul că are loc în condi
țiile create după încheierea cu 
succes a Conferinței pentru securi
tate și cooperare în Europa și 
semnarea Actului final, care cu
prinde, după cum se știe, o serie 
de prevederi și recomandări în 
scopul dezvoltării schimburilor co
merciale, extinderii și adîncirii 
cooperării între statele continen
tului în domeniile economiei, știin
ței și tehnicii. în perioada care a 
trecut de la istoricul eveniment, 
preocupările pentru aplicarea hotă- 
rîrilor conferinței au ocupat un loc 
deosebit. în activitatea Comisiei 
economice a O.N.U. pentru Europa, 
actuala sesiune urmînd să orienteze 
CU prioritate dezbaterile spre pro
blemele cooperării economice, ca o 
componentă esențială a securității 
și destinderii pe continent.

în raportul secretarului executiv 
al C.E.E./O.N.U., pregătit pentru 
sesiune, se arată că schimbările 
pozitive survenite în viața politică 
și economică a Europei creează 
premise pentru amplificarea cola
borării economice între țările a- 
cestei regiuni. Un exemplu al 
preocupării pentru fructificarea a- 
cestor premise îl constituie și re
centa reuniune pentru cooperare 
interbalcanică de la Atena, care ■

conturat perspective promițătoare 
pentru dezvoltarea conlucrării pe 
plan economic între statele din a- 
ceastă regiune a Europei, materia
lizarea proiectelor examinate 
realizarea de noi pași înainte 
această cale, fiind de natură 
aducă o contribuție importantă 
cauza colaborării și securității.

Semnificativ este faptul că nu
mărul contractelor de cooperare in
dustrială încheiate între statele 
europene a crescut — potrivit da
telor furnizate de experții C.E.E./ 
O.N.U. — de la 600. în 1972, la 
peste 1 000 în momentul de față. 
Aceste contracte se referă, în pri
mul rînd, la relațiile dintre țări cu 
oiînduiri social-politice diferite, 
ilustrînd avantajele cooperării ca 
formă complexă a relațiilor inter
naționale contemporane, factor im
portant de promovare a progresului 
economic al fiecărei țări, de dimi
nuare și lichidare a decalajelor 
economice și, în același timp, de 
Înțelegere și apropiere între po
poare.

Subliniind că „s-a întărit voința 
de dezvoltare și aprofundare a 
cooperării intre toate statele, fără 
a se ține seama de diferențele ce 
caracterizează sistemele lor poli
tice, sociale și economice", raportul 
secretarului executiv al C.E.E./ 
O N.U. precizează că, în perioada 
următoare, programele comisiei vor 
fi orientate în direcția intensificării

Și 
pe 
să 
la

colaborării intereuropene, a elimi
nării diferitelor obstacole care mai 
persistă in calea schimburilor, a 
aplicării de noi măsuri în favoarea 
comerțului și cooperării.

Desigur, în acest cadru, o însem
nătate deosebită ar avea îmbunătă
țirea legislațiilor naționale, efec
tuarea de studii și schimburi de 
experiență în probleme specifice 
ale activității de cooperare indus
trială, perfecționarea mecanismelor 
și modalităților de garântare și asi
gurarea investițiilor și a creditelor, 
acordarea de facilități speciale ac
țiunilor de cooperare ale țărilor în 
curs de dezvoltare, inclusiv acelea 
de pe teritoriul Europei, așezarea 
schimburilor și cooperării pe prin
cipii juste și echitabile, care să răs
pundă cerințelor instaurării noii or
dini economice mondiale.

Lucrările actualei sesiuni se des
chid sub auspicii favorabile. Inte
resul viu pe care îl suscită acest 
eveniment în cercurile largi econo
mice și politice europene este jus
tificat de rolul tot mai însemnat pe 
care Comisia economică 
pentru Europa poate și 
să-l joace în extinderea conlucrării 
economice și tehnico-științifice în
tre țările europene, pentru înfăp
tuirea năzuințelor de progres și 
bunăstare ale tuturor popoarelor 
continentului.

Agravarea subnutriției 
și șomajului 

Un studiu al B.I.M.
GENEVA 31 (Agerpres). — Biroul 

Internațional al Muncii (B.I.M.) a 
dat publicității la Geneva un amplu 
studiu în care se arată că in anul 
1972 peste 700 milioane de persoane 
sufereau de sărăcie și de gravă sub
nutriție. Studiul recomandă o „nouă 
strategie a dezvoltării axate pe su
primarea inegalităților celor mai șo
cante". Cu condiția de a se proceda 
la anumite schimbări structurale — 
reforma agrară, redistribuirea veni
turilor și proprietății, reforma fisca
lă etc. — țările în curs de dezvoltare 
pot atinge obiectivele lor economice 
și sociale fundamentale pînă în anul _ 
2 000, cu rate de creștere realiste de 
6—8 la sută pe an, consideră auto
rii studiului B.I.M.

Documentul apreciază că, în pofi
da unei creșteri economice rapide, a 
sporit simultan populația globului a- 
fectată de sărăcie și analfabetism. 
Astfel, în perioada 1963—1972, numă
rul celor afectați grav de subnutri
ție a sporit în 17 țări, ajungînd la 39 
la sută din întreaga populație a ță
rilor în curs de dezvoltare.

Estimările B.I.M. pentru anul 1975 
arată că 40 la sută din populația ță
rilor în curs de dezvoltare nu a avut 
de lucru sau a exercitat o muncă in
suficient remunerată.

Proiect de rezoluție prezentat de un grup de state, printre care 
și România, privind agresiunea R.S.A. împotriva Angolei

NAȚIUNILE UNITE 31 (Agerpres).
— Consiliul de Securitate s-a întru
nit miercuri într-o nouă ședință pen
tru a continua dezbaterile asupra si
tuației create prin actele de agre
siune comise de forțele regimului ra
sist sud-african împotriva Republicii 
Populare Angola.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor din Consiliul de Securitate, în 
calitatea sa de președinte al Consi
liului O.N.U. pentru Namibia, amba
sadorul zambian, Dunstan Kamana, 
a apreciat că retragerea forțelor sud- 
africane din Angola în Namibia nu 
este suficientă pentru a îndepărta pe
ricolul pe care acestea îl prezintă 
pentru pacea internațională și secu
ritatea din sudul Africii. Reamintind 
că Africa de Sud ocupă în mod ile
gal Namibia, Dunstan Kamana a ce
rut Consiliului de Securitate să 
adopte măsuri pentru retragerea to
tală a trupelor sud-africane din Na
mibia.

De altfel, esența marii majorități 
a intervențiilor rostite pînă acum în

Consiliul de Securitate este conți
nută în prevederile unui proiect de 
rezoluție, prezentat miercuri Consi
liului de Securitate în această pro
blemă, avînd ca autori statele Benin, 
Guyana, Libia, Panama, România și 
Tanzania. în principalele paragrafe 
ale capitolului dispozitiv al acestui 
document autorii săi condamnă agre
siunea sud-africană împotriva R.P. 
Angola, cer guvernului de la Preto
ria să respecte independența, suvera
nitatea și integritatea teritorială a ti
nerei republici africane șl să pună 
capăt utilizării teritoriului Namibiei 
pentru desfășurarea unor acte agre
sive sau provocatoare împotriva R.P. 
Angola, sau a oricărui alt stat afri
can vecin. în sfîrșit, documentul cere 
guvernului sud-african să răspundă 
revendicărilor juste ale R.P. Angola 
privind compensațiile pentru pagu
bele și distrugerile suferite de acest 
stat și restituirea echipamentului și 
materialelor capturate de forțele 
sud-africane invadatoare.

• MESE SPECIALE 
PENTRU NEFUMĂTORI. 
In statul american Michigan a 
fost adoptată recent o lege con
form căreia, începînd cu luna 
aprilie a anului viitor, toate res
taurantele cu o capacitate mai 
mare de 50 de locuri trebuie să 
aibă rezervate mese speciale 
pentru nefumători. Acestea tre
buie să se deosebească de cele
lalte, pentru a putea fi identifi
cate ușor. în cazul nerespectării 
legii, proprietarii localurilor 
sînt pasibili de amenzi sau 
chiar de pedepse cu închisoarea.

Geneva

O declarație a secretarului general al O.N.U
NAȚIUNILE UNITE 31 (Agerpres). 

— în cadrul unei întîlniri cu mem
brii Asociației corespondenților de 
presă acreditați pe lîngă O.N.U. 
(U.N.C.A.), secretarul general al Na
țiunilor Unite, Kurt Waldheim, a 
abordat unele probleme actuale ale 
vieții internaționale.

Referindu-se la situația din Orien
tul Apropiat, el și-a exprimat îngri
jorarea in legătură cu perpetuarea 
unei stări explozive în, această parte 
a lumii. Secretarul general al O.N.U. 
a reafirmat necesitatea unei regle
mentări politice de ansamblu a si
tuației din Orientul Apropiat, cu 
participarea tuturor părților intere
sate, inclusiv a Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, pentru a se a- 
junge la o pace justă și durabilă in 
regiune. Referindu-se la „tragedia 
pe care o reprezintă ultimele eve
nimente din Liban", Kurt Waldheim 
și-a exprimat îngrijorarea in legă
tură cu situația din această țară și 
a atras atenția asupra consecințelor 
negative pe care le-ar putea avea 
aceasta asupra întregului Orient 
Apropiat.

Cu privire la problemaCu privire la problema cipriotă, 
secretarul general al O.N.U. a decla
rat că aceasta trebuie să-și găsească 
soluționarea ținîndu-se seama atit 
de interesele poporului cipriot, cît și 
de cele ale păcii și securității în ba
zinul mediteraneean. El a făcut apel 
la părțile implicate să depună noi 
eforturi pentru încheierea cu succes ■ 
a convorbirilor intercipriote, pe baza

rezoluțiilor adoptate de O.N.U. în 
problema Ciprului.

Kurt Waldheim s-a pronunțat, 
totodată, pentru rezolvarea pașnică a 
problemei Timorului de est, conform 
rezoluției adoptate la cea de-a 
XXX-a sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U.

Secretarul general al 
subliniat, de asemenea, 
transpunerii în viață a 
O.N.U. privind acordarea 
independenței popoarelor din sudul 
Africii, în primul rind a poporului 
Zimbabwe și populației din Namibia. 
„Zilele regimului minorității albe 
din Rhodesia sînt numărate" — a 
spus Kurt ■ Waldheim, adăugind că 
opinia publică mondială cere în mod 
hotărît să se pună capăt rasismului 
în Africa de Sud. Abordînd proble
ma încheierii unui tratat universal 
privind nefolosirea forței în relațiile 
internaționale, secretarul general al 
O.N.U. a subliniat că „principiul ne- 
recurgerii la forță constituie o parte 
integrantă fundamentală a activității 
O.N.U. și a Cartei organizației, care 
statuează fără echivoc nefolosirea
forței în relațiile internaționale. în
cheierea unui tratat internațional
privind nefolosirea forței in relațiile 
internaționale ar corespunde scopu
rilor și principiilor Cartei O.N.U. și 
ar contribui la reducerea pericolului 
unui război nuclear, la crearea unor 
condiții mai favorabile pentru con
solidarea păcii mondiale — a subli
niat el.

O.N.U. a 
necesitatea 
rezoluțiilor 
libertății și

Acțiuni revendicative ale muncitorilor italieni
ROMA 31 (Agerpres). — Mai multe 

sute de șomeri au organizat, miercuri, 
la Napoli, o acțiune de protest în 
gara centrală a orașului, blocînd 
complet traficul. Comitetul pentru 
șomaj din acest oraș, care a organi
zat demonstrația, a anunțat că astfel 
de acțiuni vor avea loc și în zilele 
următoare și ele au drept scop să. 
atragă atenția autorităților asupra si
tuației dificile în care se află cei 
fără locuri de muncă, într-o regiune 
în care rata șomajului este mult mai 
ridicată decit în alte provincii ale 
Italiei.

în aceeași zi, peste 60 000 de mun
citori de la uzinele FIAT au pârtiei-, 
pat la manifestații de protest împo
triva creșterii continue a costului 
vieții și în sprijinul revendicărilor 
lor privind încheierea unor noi con
tracte colective de muncă.

La Roma a avut loc, de asemenea, 
miercuri, o grevă temporară a per
sonalului unuia din aeroporturile in
ternaționale ale capitalei.

Pe de altă parte se anunță că li
derul Partidului Democrat Creștin 
din Italia, Benigno Zaccagnini, s-a 
pronunțat în favoarea planului eco
nomic de urgență inițiat de liderul 
Partidului Republican, Ugo La Malfa. 
Planul economic luat în dezbatere de 
cei doi lideri preconizează, între al
tele, reducerea cheltuielilor publice, 
relansarea economică, crearea de noi 
locuri de muncă. Asupra aceluiași 
plan, care a fost întîmpinat favora
bil și de P.C.I., urmează să se pro
nunțe socialiștii-democratici și lide
rii celor trei mari centrale sindicale 
Italiene.

O.N.U. 
trebuie

Dr. Ion NIȚA

IN DEZBATERILE

SEMINARULUI DE LA LIMA

LIMA 31 (Agerpres). — La Lima 
au fost deschise lucrările unui semi
nar pe tema „Administrația și coo
perarea andină", la care participă 
delegați reprezentînd cele șase state 
membre ale grupului andin : Bolivia, 
Columbia, Chile, Ecuador, Peru și 
Venezuela.

In alocuțiunea inaugurală, minis
trul educației al țării-gazdă, Ramon 
Miranda Ampuero, a subliniat că 
unitatea statelor andine poate con
tracara în mod eficient dominația 
exercitată în zonă de, marile între
prinderi transnaționale. El a arătat 
că cele șase țări din Pactul Andin 
pot și trebuie să acționeze strins uni
te în direcția extinderii și diversifi
cării relațiilor lor de cooperare și, 
totodată, a schimbării raporturilor 
dintre ele și firmele transnaționale, 
fapt ce va contribui la lichidarea 
subdezvoltării.

Referindu-se la importanța semi
narului, ministrul peruan a remarcat 
că acesta trebuie să-și concentreze 
atenția asupra aspectelor legate de 
transferul de tehnologie, domeniu in 
care țările andine suferă presiunile 
exercitate de marile consorții. Aces
tea, a spus el. oferă statelor andine 
tehnologii inadecvate, dar întotdeau
na la prețuri cit se poate de ridi
cate.

Declarație comună 
la încheierea convorbirilor dintre 

delegațiile P. C. din Japonia și P. C. din Spania
TOKIO 31 (Agerpres). — La înche

ierea convorbirilor de la Tokio dintre 
delegația P. C. din Spania, condusă 
de secretarul general Santiago Car
rillo, și P. C, din Japonia, condusă 
de Kenji Miyamoto, președintele Pre
zidiului C.C., a fost dată publicității 
o declarație comună în care se pre
cizează că în cadrul discuțiilor a fost 
efectuat un schimb de păreri în le
gătură cu situația politică din cele 
două țări, precum și cu privire la 
unele aspecte ale situației mondiale 
actuale și ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

Documentul precizează că cele două 
partide acordă o importanță princi
pială și practică deosebită edificării 
în perspectivă a societății socialiste 
în țările lor, pornind de la condițiile 
istorice și sociale concrete ale țărilor 
respective, de la tradițiile și caracte
risticile naționale proprii.

în legătură cu trăsăturile situației 
internaționale actuale, cele două par
tide apreciază că datorită avîntului 
luptei forțelor progresiste, democra
tice, în cadrul cărora un rol de frun
te îl are mișcarea comunistă și mun
citorească internațională, în lume se 
afirmă viguros dreptul popoarelor la 
o viață liberă și independentă, cursul 
spre destindere, pace și cooperare. In 
context se subliniază importanța e- 
forturilor pentru refacerea și întări
rea unității mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, pe baza 
respectării și recunoașterii stricte a 
principiului autonomiei fiecărui par
tid, a egalității și neintervenției in 
treburile altor partide — cerințe ale 
dezvoltării creatoare a marxism-leni- 
nismului în condițiile complexe ale 
vieții internaționale contemporane.

• TELEVIZIUNEA, 
PRINCIPALA DISTRAC
ȚIE. Din nou este incriminată 
vizionarea exagerată a emis lu
nilor de televiziune. O recei 
investigație efectuată în Marc.. 
Britanie în legătură cu modali
tățile de petrecere a timpului 
liber a relevat că, din rîndul 
celor 15 000 de persoane ches
tionate, 92,7 la sută preferă te
levizorul ca „distracție" prin
cipală. în schimb, prea puțini au 
fost aceia care să se evidențieze 
ca adepți ai mișcării în aer li
ber sau ai sportului. S-a con
statat că în ce privește, de pildă, 
cricketul și atletismul, numai 
1,7 Ia sută și, respectiv, 0,24 Ia 
sută mai practică asemenea 
sporturi de veche tradiție in 
Anglia.

• CONTROLUL CALI
TĂȚII APEI. Tehnica protec
ției mediului înconjurător cu
noaște o continuă dezvoltare. în 
Polonia se produce acum în se
rie instalația automată pentru 
controlul calității apei denumită 
„Aquamer 5", cu largă utilizare 
în industrie și gospodăria co
munală. „Aquamer 5“ înregis
trează automat temperatura a- 
pei, conținutul de oxigen liber, 
indicatorul pH, conductibilitatea 
electrică și alți indicatori, sem- 
nalizînd totodată depășirile ni
velurilor maxime admise. 4,

agențiile de presă transmit
• EPIDEMIE DE GRIPA 

IN SLOVENIA. O epidemie 
de gripă afectează grav Slove
nia (Iugoslavia), înregistrîn- 
du-se pînă în prezent 32 000 ca
zuri de îmbolnăviri, din care 
24 000 numai în orașul Maribor. 
Un număr de 15 persoane 
decedat.

au

Convorbiri suedezo^u- 
gOSlaVO. Stockholm au început 
convorbirile între președintele R.S F. 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito, și primul 
ministru al Suediei, Olof Palme. Sint 
abordate probleme ale securității eu
ropene și ale situației internaționale 
în ansamblu, precum și aspecte ale 
relațiilor dintre țările dezvoltate și 
cele in curs de dezvoltare.

ției din insulă. Propunerile respective 
urmează să fie înmînate reprezentan- 

Perez de 
a fost dat

tului O.N.U. în Cipru, 
Cuellar. Conținutul lor nu 
publicității.

Reprezentanții întreprinderii

„Dow Chemical" au semnat un

Președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.,Alexei 
Kosîghin, l-a primit pe Hans Fride- 
richs, ministrul economiei al R.F.G., 
care se află la Moscova cu prilejul 
lucrărilor Comisiei mixte de colabo
rare economică și tehnico-științifică 
dintre cele două țări. Au fost abor
date probleme ale relațiilor bilatera
le, precum 
multilaterale europene în domeniile 
economiei, științei, tehnicii și in
dustriei.

HAVANA. Ansamblul 
al Operei Române, 
turneu in Cuba, a prezentat un' 
spectacol de gală in sala tea
trului „Garda Lorca" din Ha
vana. Au participat personali
tăți ale vieții cultural-artistice, 
șefi ai misiunilor diplomatice, 
un numeros public. A fost 
prezent ambasadorul țării noas
tre la Havana, Petre lonescu.

de balet 
aflat in

Acord iugoslavo-amerl 
can.
I.N.A. din Zagreb și ai firmei ame
ricane
acord privind construirea în apropie
re de Rieka a unui complex de zece 
fabrici ale industriei petrochimice. 
Valoarea acestuia se ridică Ia peste 
700 milioane dolari.

irtw._________  ___ ....
și ale cooperării bi și

Libia și R.P. Angola au h°- 
tărît să stabilească relații diplomati
ce la rang de ambasadă — anunță a- 
genția libiană de informații A.R.N.A., 
la încheierea vizitei întreprinse la 
Tripoli de primul ministru al Repu
blicii Populare Angola, Lopo do 
Nascimento. în cursul vizitei, premie
rul angolez a fost primit de șeful sta- 
tului-gazdă, Moamer El Geddafi, și a 
avut convorbiri cu omologul său li
bian, Abdel Salam Jalloud. Angola și 
Libia au semnat acorduri de coope
rare economică, tehnică și culturală 
bilaterală.

La Panmunjon a avut loc- 
miercuri, o nouă ședință a Comisiei 
militare de armistițiu din Coreea, în 
cadrul căreia reprezentantul R.P.D. 
Coreene a protestat ferm împotriva 
unor recente încălcări ale acordului 
de armistițiu comise de forțele mi
litare sud-coreene și americane. El a 
cerut să se pună capăt provocărilor 
împotriva R.P.D. Coreene.

Președintele Ciprului, ftr* 
hiepiscopul Makarios, guvernul și 
Consiliul Național au aprobat. în ca
drul unei ședințe comune, mai multe 
propuneri ale părții cipriote-greceșli 
privind soluționarea politică a situa-

Rezerve în
unui „superparlament" al Pieței comune

ia

ISLAMABAD. — Teatrul 
pentru copii și tineret din Iași 
și Teatrul de păpuși din Tirgu- 
Mureș care s-au aflat in turneu 
in Pakistan au prezentat spec
tacole la Karachi, Lahore, Isla
mabad și Rawalpindi, unde s-au 
bucurat de o deosebită aprecie
re din partea publicului și a 
presei. In încheierea turneului, 
ministrul de stat al culturii, 
științei și tehnologiei, Malik 
Mohamed Jafar, a oferit un di
neu in onoarea artiștilor ro
mâni.

Camera Reprezentanților 
a S.U.A. a aprobat extinderea zo
nei de pescuit Ia 200 mile marine. 
Textul proiectului de lege a fost 
aprobat și de către Senat. Legea cu 
privire la extinderea zonei naționale 
de pescuit va intra în vigoare la 
1 martie 1977.

Țările africane au accePtat 
organizarea unei reuniuni arabo-afrl- 
cane la nivelul miniștrilor de externe. 
Această întrunire, ce urmează să se 
desfășoare la Dakar, a fost propusă 
la ultima conferință ministerială a 
Ligii Arabe și ea are drept scop iden
tificarea a noi modalități pentru 
cooperarea dintre aceste state.

ORIENTUL APROPIAT
• Situația din Liban • Ciocniri între forțe armate israeliene 

și populația araba din teritoriile ocupate
BEIRUT 31 (Agerpres). — în cursul 

zilei de miercuri, luptele au scăzut 
în intensitate pe străzile Beirutului, 
în urma ciocnirilor deosebit de vio
lente din noaptea de marți spre 
miercuri, alte 110 persoane și-au 
pierdut viața. Confruntări armate 
continuă să fie semnalate în subur
biile capitalei, precum și în orașele 
Tripoli și Zghorta.

WASHINGTON. — La sfirșitul pri
mei întîlniri dintre președintele 
Gerald Ford și regele Iordaniei, 
Hussein, aflat într-o vizită oficială 
la Washington, un comunicat al Ca
sei Albe informează că cei doi șefi 
de stat „au căzut de acord asupra 
necesității de a se ajunge simultan 
la o încetare a focului și la o solu
ție politică de bază în Liban, care 
ar oferi tuturor grupărilor din a- 
ceastă țară șansa de a-și vedea asi
gurată securitatea și care ar men
ține independența, integritatea teri
torială și unitatea națională a țării".

duce țara lor la distrugere le revine, 
înainte de toate, libanezilor înșiși".

BONN. — Președintele Egiptului, 
Anwar El-Sadat, aflat în vizită ofi
cială în R. F. Germania, a arătat că 
în cursul întrevederii pe care a a- 
vut-o cu cancelarul R.F.G., Helmut 
Schmidt, a fost examinat și statu
tul internațional al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, pre
ședintele egiptean exprimîndu-șl 
speranța că autoritățile vest-germane 
vor recunoaște O.E.-P,

• SURPRIZA DE 
PLAJĂ. Undeva, în nordul 
rului, un avion de turism ate
riza lin pe o plajă în imediata 
apropiere a unei mașini. în cli
pa următoare, și-a făcut apari
ția un grup de polițiști, somîn- 
du-i pe ocupanții celor două Ve
hicule să se predea. Urmarea ? 
Una din cele mai mari capturi 
de droguri din ultimul timp : 
280 kg. de cocaină pură, ce urma 
să ia calea Statelor Unite. Au 
fost arestate în total 9 persoane, 
scontîndu-se astfel pe lichidarea 
unei importante rețele de trafi- 
canți ce opera pe scară interna
țională.

PE
Pe-

• INCENDIU IN RE
ZERVAȚIE. Mai multe hectare 
de pe cuprinsul rezervației na
turale Pounta Fontanna, din El
veția, au avut de suferit de pe 
urma unui puternic incendii 
Provocat, se pare, involuntar d 
un agricultor, incendiul a 
distrugerea unui mare 
de cuiburi și moartea a 
roase păsări, rezervația
reputată tocmai pentru speciil 
de păsări, unice în Elveția, p 
care le adăpostește.

dus 1 
numă 
nume 

fiin

LONDRA 31 — Corespondentul
.nostru transmite : Parlamentul brita- 
'nic a discutat problema alegerilor 
directe pentru parlamentul (vest) eu
ropean, care va figura pe ordinea de 
zi a întîlnirii Ia nivel înalt a țărilor 
membre ale Pieței comune, care în
cepe azi la Luxemburg.

Dezbaterile din Camera Comunelor 
și din Camera Lorzilor au arătat că 
in Marea Britanie se manifestă re
zerve serioase față de ideea unui 
„superparlament" al „celor nouă", 
care să încalce suveranitatea și inde
pendența parlamentelor naționale. 
De altfel, guvernul britanic propune 
numirea unui Comitet special care să 
examineze tema respectivă, fiind

vorba despre „o problemă constitu
țională fundamentală".

în cuvîntul său, in Camera Comu
nelor, ministrul de externe britanic, 
James Callaghan, a ținut să preci
zeze că „întărirea unității" în cadrul 
Pieței comune nu trebuie să ducă la 
„sacrificarea identității naționale". O 
serie de deputați au respins catego
ric ideea unei „federații" vest-euro- 
pene.

„Camera Comunelor — a spus de
putatul Enoch Powell — nu dorește 
să renunțe la suveranitatea sa po
litică, iar electoratul britanic nu do
rește să renunțe la independență" 
Iar ministrul de stat la Foreign

• Office, Roy Hattersley, a subliniat 
că „gogorița federalistă este lipsită 
de baze reale".

PARIS — Guvernul francez este 
gata să întreprindă inițiativele nece
sare pentru a se reveni la încetarea 
focului în Liban, spre a se restabili 
funcționarea instituțiilor și pentru a 
se permite căutarea unei soluții paș
nice durabile — se arată într-o decla
rație oficială dată publicității la Pa
ris, după reuniunea de miercuri a 
Consiliului de Miniștri. în declarație 
se arată, de asemenea, că guvernul 
Franței a adresat tuturor părților im
plicate in conflictul din Liban un 
apel la încetarea luptelor. Se subli
niază, -totodată, că. în opinia guver
nului francez, integritatea Libanului 
este esențială pentru stabilitatea în 
Orientul Apropiat și că „răspunderea 
pentru oprirea angrenajului care

TEL AVIV. — Forțe ale poliției, 
gărzilor de frontieră și armatei, cu 
vehicule blindate și elicoptere, au 
intervenit pentru a reprima mani
festările ce au însoțit, marți, greva 
generală a populației arabe din Cis
iordania, Gaza și Ierusalim declan
șată în semn de protest față de re
centa hotărîre a guvernului israelian 
de a expropria peste 600 ha de teren, 
proprietate a unor cetățeni arabi.

Forțele polițienești israeliene au 
făcut uz de arme. Șase manifestanți 
au fost uciși. De asemenea, au fost 
operate 260 de arestări. Incidentele 
s-au desfășurat pe tot parcursul zi
lei de marți în diferite localități din 
Galileea. Autoritățile militare au im
pus restricții de circulație pînă la sfîr- 
șițul zilei, iar școlile și magazinele din 
Cisiordania și din partea arabă a 
Ierusalimului au rămas închise. A- 
gențiile de presă relatează că forțe 
ale poliției israeliene au continuat 
să patruleze și au ocupat poziții în 
zonele unde au fost semnalate cioc
niri. Pe de altă parte, s-a făcut cu
noscut că Haim Toledano, consilie
rul primului ministru israelian pen
tru afacerile arabe, urmează să în- 
tîlnească o serie de lideri arabi din 
Galileea.

• CEA MAI LUNG/ 
FRAZĂ scrisă vreodată este 
potrivit „Guinness Book of Re 
cords" („Cartea recordurilo: 
Guinness"), cea compusă de ui 
grup de membri ai 
lui local din statul 
tralian Tasmania, 
despre un proiect 
cinci pagini, conținînd 1344 d< 
cuvinte, proiect referitor la con. 
trolul asupra prospecțiunilor pe 
troliere din largul coastelor a 
cestei insule. Dimensiunile fra 
zei sînt date de semnele d< 
punctuație folosite : 51 virgule 
28 paranteze și 13 linioare ; di 
asemenea, s-a folosit de 63 d> 
ori semnul punct și virgulă.

parlamentu 
federal aus- 
Este vorbi 
de lege d<

în provincia Nil ves- 
confirmă dezvoltare; 
cunoscut-o străvechei 
meroe (care s-a dez-

• FURNAL PREISTO 
RIC. Arheologi sudanezi ai 
descoperit 
tigii care 
pe care a 
civilizație
voltat între secolul III î.e.n. ș 
secolul IV e.n.), cunoscută îm 
deosebi prin nivelul pe care l-i 
atins în prelucrarea fierului. E 
au reușit, printre altele, si 
scoată la lumina zilei un furna 
relativ bine conservat cu ajuto 
rul căruia, acum 2 000 
locuitorii respectivelor 
guri obțineau metale, 
descoperit și un templu
ceastă perioadă. Săpăturile ar 
heologice sint în curs de desfă
șurare.

de ani 
melea 
A fos 
din a
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