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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 

au făcut o scurtă vizită
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Convorbirile româno - turce au evidențiat dorința comună 
de a amplifica bunele relații dintre cele două țări si popoare, 
în interesul reciproc, al cauzei înțelegerii și conlucrării 

în Balcani și Europa

CU UN BIIANT RODNIC, DESCHIZlND NOI PERSPECTIVE COLABORĂRII PRIETENEȘTI ROMĂNO-SIRIENE
* 1

Ieri s-a încheiat vizita oficială de prietenie 
a tovarășului Nicolae Ceausescu, 

împreună cu tovarășa Elena Ceausescu, 
in Siria

Ceremonia semnării Comunicatului comun

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și secretarul gen< - 
ral al Partidului Baas Arab Socialist, 
președintele Republicii Arabe Sirie
ne. Hafez Al-Assad, au semnat, vi
neri dimineață, in cadrul unei cere
monii care a.avut loc la Palatul pre
zidențial, Comunicatul comun cu pri

vire la vizita oficială de prietenie 
Întreprinsă in Siria.

Felicitîndu-Se reciproc, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Hafez Al-Assad 
și-au strîns prietenește mîinile, s-au 
Îmbrățișat cu deosebită cordialitate.

La semnare a luat parte tovarășa 
Elena Ceaușescu.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru al gu

vernului, Ștefan Andrei, ministrul a- 
facerilor externe’, alte persoane ofi
ciale române.

Au luat parte, de asemenea, Mo
hammad Aii Al-Halabi, președintele 
Consiliului de Miniștri, Jamil Shaya, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri pentru problemele economice, 
Fahmi Al-Youssufi, vicepreședinte al 

Consiliului de Miniștri pentru servi
ciile publice, membri ai comanda
mentelor național și regional ale 
Partidului Baas Arab Socialist, mem
bri ai guvernului, alte persoane ofi
ciale siriene.

Erau de față ambasadorul României 
la Damasc și ambasadorul Siriei la 
București.

In drum spre patrie, președintele 
Republicii Socialiste Romania, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au făcut, vineri, 
17 august, o scurtă vizită priete
nească in Republica Turcia.

Șeful statului român a fost însotit 
de tovarășii Gheorghe Oprea,, prim 
viceprim-ministru al guvernului, și 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe.

In intîmpinarea președintelui Re
publicii Socialiste Romania, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu au venit primul 
ministru, Biilent Ecevit, impreună cu 
soțul. Rahșan Ecevit.

La coborirea din avion, președin
tele Nicolae Ceaușescu și premierul 
Biilent Ecevit s-au salutat cu deo
sebită cordialitate. Cu aceeași cor
dialitate s-au salutat tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Rahșan Ecevit.

Adresîndu-se președintelui Nicolae 
Ceaușescu, premierul Biilent Ecevit 
a spus : „Sînt foarte fericit să vă 
văd aici, pe pămintul Turciei, chiar 
și pentru un timp atît de scurt. 
Președintele Turciei, Făliri S. Koru- 

tiirk, m-a rugat să vă transmit ex
presia sentimentelor sale de stimă 
și prețuire, un cald salut de bun 
venit".

„Siut foarte bucuros — a spus 
președintele Nicolae Ceaușescu — să 
mă pot opri pentru un scurt timp la 
Ankara și .să ne intilnim cu acest 
prilej, să avem un nou schimb de 
opinii".

In continuarea ceremoniei, premie
rul Biilent Ecevit a prezentat pre" 
ședintelui Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu pe Hikmet 
Cetin, viceprim-ministru. Gunduz 
Okțun, ministrul afacerilor externe, 
alte persoane oficiale care au ve
nit in intimpinarea inalților oaspeți.

La ceremonie au fost prezenți 
Vasile Alexandrescu. ambasadorul 
României la Ankara, și Nahit Ozgur, 
ambasadorul Turciei la București.

O gardă militară a prezentat 
onorul.

De la aeroportul internațional 
Esemboga s-a plecat apoi, la bordul 
unor elicoptere speciale, la Palatul 
de oaspeți al Președinției.

în onoarea președintelui Nicolae 

Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. premierul Biilent Ecevit 
și doamna Rahșan Ecevit au oferit 
un dejun.

între președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
și primul ministru al guvernului Re- 
.nublicii, .lurpia, /Biilent Ecevit, au 
avut Joc apoi' convorbiri oficiale.

La încheierea vizitei, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost conduși la plecare 
de premierul Biilent Ecevit și doam
na Rahșan Ecevit. de membri ai 
guvernului, precum și de ambasa- 
dorpl României la Ankara și amba
sadorul Turciei la București.

Urînd drum bun inalților oaspeți 
români, premierul Biilent Ecevit a 
spus : Vă mulțumesc foarte mult 
pentru această vizită. Vă urez multă 
fericire și sănătate.

Mulțumind, președintele Nicolae 
Ceaușescu și-a exprimat speranța 
de a-1 revedea în România în cel 
mai scurt timp pe premierul turc.

La ora 16,20, aeronava preziden
țială a decolat, îndreptîndu-se spre 
București.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU
au primit pe șefii delegațiilor participante la reuniunea ministerială de la București a Grupului celor H

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și tovarășa Elena Ceaușescu au 
primit, vineri dupâ-amiază, la Pala
tul Republicii, pe șefii delegațiilor 
participante la reuniunea ministeria
lă de la București a țârilor in curs 
de dezvoltare membre ale Grupului 
celor 77, precum și pe reprezentanții 
O.N.U.. ai instituțiilor sale speciali
zate. ai altor organizații internaționa
le și regionale prezenți la această re
uniune, consacrată pregătirii Confe
rinței Națiunilor Unite pentru știință 
și tehnologie in slujba dezvoltării, 
care se va desfășura la Viena, in 
perioada 20—31 august 1979.

La întrevedere, au participat tova
rășii Ilie Vcrdeț, Gheorghe Qprea, 
Gheorghe Radulescu, Ștefan Voitec,

Ștefan Andrei, Miu Dobrescti, Ion 
Ursu, precum și membri ai guvernu
lui și ai conducerii unor instituții 
centrale, reprezentanți ai vieții noas
tre științifice.

In numele celor prezenți, tovarășul 
Ion Ursu,. prim-vicepreședinte al 
Consiliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, a mulțumit călduros to
varășului Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu pentru onoarea 
de a-i fi primit.

..Această reuniune ministerială a 
Grupului celor 77. prima întilnire de 
acest fel care are loc in țara noastră 
— a spus vorbitorul — a avut, drept 
scop întărirea solidarității și a unită
ții de acțiune a grupului pentru vii
toarea Conferință a Națiunilor Unite 
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asupra folosirii științei și tehnicii in 
slujba dezvoltării, conferință care are 
loc ca urmare a inițiativei dumnea
voastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
și pe care ați prezentat-o la a 25-a 
sesiune jubiliară a Adunării Generale 
a O.N.U.

Lucrările reuniunii, încheiate prin 
Declarația de .la București, adoptată 
prin aclamații, au reflectat încrede
rea în uriașul potențial al științei și 
tehnologiei de a contribui la progre
sul economic și social, la reducerea 
decalajelor, la rezolvarea probleme
lor vitale ale omenirii. Ele au pus în 
evidență nevoia imperioasă de lăr
gire și diversificare a cooperării e- 
conomice, științifice și tehnice, pen-

(Continuare în pag. a V-a) București să constituie o bază trai-'I

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

al Grupului

șefi ai dele-

Domnule președinte 
celor 77,

Domnilor miniștri și 
gațiilor.

Domnilor,
Tovarăși și tovarășe,
Aș dori să exprim satisfacția mea, 

a Consiliului de Stat și a guvernului 
român pentru această reuniune a ță

rilor din Grupul celor 77 ce vor 
participa la reuniunea Națiunilor 
Unite de la Viena „Știința și tehno
logia în scopul dezvoltării".

Folosesc acest prilej pentru 
adresa dumneavoastră un 
călduros și urarea ca tot ceea 
convenit la această reuniune

a vă 
salut 

ce ați 
de la

acestea impun, mai mult 
întărirea 
tuturor 
tuturor

solidarității și 
statelor și po- 
celor cărora le 

pacea.

nieă pentru activitatea pe care o va 
desfășura Conferința de la Viena.

Conferința de la Viena a Națiuni
lor Unite „Știința și tehnologia in 
scopul dezvoltării" constituie un mo
ment important in viața internațio
nală. Ea are loc in împrejurări deo
sebite. Pe de o parte, in lume au loc 
mari schimbări in raportul de forțe, 
se afirmă tot mai puternic voința 
popoarelor de a pune capăt politicii 
imperialiste, colonialiste, neocolonia- 
liste, de a deveni stăpine pe bogă
țiile naționale și pe destinele proprii 
și de a acționa în scopul dezvoltării 
independente.

în același timp, în viața internațio
nală au loc diferite manifestări de 
forță, de amenințare cu forța, care 
pun în pericol independența popoare
lor. destinderea și pacea internațio
nală. Toate 
ea oricînd, 
colaborării 
poarelor, a 
este scumpă independența, 
destinderea, pentru a respinge aces
te activități din viața internațională.

Pe de altă parte, in epoca noastră 
știința și tehnologia au un rol tot 
mai important în întreaga dezvoltare 
economico-socială, în progresul ge
neral al omenirii. La Viena se vor 
întruni toate statele membre ale Or
ganizației Națiunilor Unite ■ pentru a 
discuta împreună cum să folosească 
mai bine minunatele cuceriri ale 
științei și tehnologiei în scopul pro
gresului și bunăstării fiecărui popor.

în mod firesc, țările în curs de 
■dezvoltare, participante Ja reuniunea 
de la Viena, au considerat util să se 
întîlnească pentru a stabili împreu
nă cum să acționeze la Viena în 
scopul obținerii unor rezultate cit 
mai bune în folosirea științei și teh
nologiei, pentru lichidarea subdezvol
tării, pentru progresul economic și 
social, pentru noua ordine economi
că internațională. Pentru toate țările

un factor 
subdezvol-

rezultatele 
nu au fost 
în curs de

în curs de dezvoltare, accesul in con
diții avantajoase la cuceririle științei 
și tehnologiei constituie 
esențial pentru lichidarea 
tării.

După cum cunoașteți, 
reuniunii de la Manila 
prea bune pentru țările 
dezvoltare. Țările dezvoltate — sau 
bogate, cum se spune — nu au ținut 
seama, în măsura necesară, de pro
blemele foarte arzătoare care preocu
pă țările in curs de dezvoltare. Spe
răm că la Viena se va da dovadă de 
mai’ multă înțelegere. Sperăm că se 
va înțelege că știința și tehnologia 
nu pot fi numai ale unui anumit 
grup de țări, că realizările și cuceri
rile științei și tehnologiei nu trebuie 
să servească pentru accentuarea ine
galităților și a subdezvoltării ; dim
potrivă, cuceririle științei și tehnolo
giei trebuie să ajute la lichidarea mai 
rapidă a subdezvoltării, la progresul 
economico-social al fiecărei națiuni. 
Trebuie să determinăm o cotitură in 
folosul științei, în folosul oamenilor, 
al bunăstării și fericirii lor. Trebuie să 
acționăm cu toată fermitatea pentru 
ca marile cuceriri ale științei să nu 
mai fie folosite pentru producerea de 
arme distrugătoare, ci să fie puse în 
slujba popoarelor, a vieții.

Trebuie să fim pe deplin conștiențl 
că, dacă nu se va pune capăt cursei 
înarmărilor, că. dacă nu se vor reduce 
cheltuielile militare, nu se vor putea 
aloca mijloacele necesare pentru dez
voltarea științei și tehnologiei, pentru 
sprijinirea țărilor în curs de dezvol
tare, pentru progresul general.

Mă intorc dintr-o vizită, din Siria, 
deci dintr-o țară care are anumite 
teritorii ocupate. Realitățile arată că 
pentru a putea pune știința și tehno
logia în serviciul progresului econo
mic și social trebuie lichidată cu de- 
săvîrșire politica de forță sl de ame-

(Continuare în pag. a V-a)
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN REPUBLICA TURCIA
Convorbiri oficiale între președintele Nicolae Ceaușescu

și premierul Bulent Ecevit

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a avut vineri, 17 august, convorbiri 
oficiale cu primul ministru al guver
nului Republicii Turcia, Biilent Ece
vit.

Cu acest prilej au fost trecute în 
revistă stadiul și perspectivele ra
porturilor româno-turce, exprimin- 
du-se satisfacția pentru evoluția po
zitivă, care a cunoscut o puternică 
dezvoltare în ultimii ani, a raportu
rilor tradiționale de prietenie și co
laborare dintre România și Turcia.

în acest cadru au fost subliniate im
portanța deosebită și rolul determi
nant al convorbirilor care au avut 
loc la București in noiembrie 1978 
între președintele Nicolae Ceaușescu 
și premierul Biilent Ecevit pentru 
stimularea și dinamizarea colaborării 
dintre România și Turcia, pentru 
amplificarea și adîncirea relațiilor 
politice, economice, tehnico-științifi- 
ce și culturale.

în cursul convorbirilor de Ia An
kara a fost manifestată dorința de a 
extinde și de a aprofunda colaborarea 
și cooperarea româno-turcă, de a fo
losi mai bine posibilitățile pe care le 
oferă economiile celor două țări, de 
a iniția noi acțiuni de cooperare, in
clusiv pe terțe piețe, ceea ce cores
punde intereselor ambelor state și 
popoare, cauzei colaborării și păcii în 
Balcani și în Europa.

S-a apreciat că actualele convor
biri româno-turce reflectă voința ce
lor două țări de a ridica pe noi trep
te colaborarea fructuoasă care 
stabilit si se

diferite domenii de activitate, de a 
conlucra mai strîn: 
internaționale, 
contribuție în 
narea marilor 
poraneității.

Cu prilejul 
privind problemele internaționale ac
tuale, s-a subliniat necesitatea pre
gătirii temeinice a reuniunii de la 
Madrid a Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa, care 
să ducă la ifnpulsionarea aplicării 
prevederilor ca un tot unitar, ale 
Actului final de la Helsinki, pentrti 
întărirea 
laborării 
osebit la 
pe calea 
dezarmării.

în cadrul convorbirilor s-a mani
festat hotărîrea celor două țări de a 
acționa pentru dezvoltarea colaborării 
bilaterale și multilaterale intre statele 
balcanice, pentru transformarea Bal
canilor într-o zonă a păcii, prieteniei, 
bunei vecinătăți și colaborării paș
nice.

Subliniindu-se importanța regle
mentării situației din Cipru, s-a rele
vat necesitatea soluționării proble
mei cipriote pe calea tratativelor, 
respectindu-se interesele celor două 
comunități din insulă, suveranitatea 
și independența națională a sta
tului cipriot, integritatea sa terito
rială, asigurîndu-se un climat de con
viețuire și conlucrare pașnică.

Reafirmîndu-și atașamentul față de 
cauza păcii, securității și destinderii 
internaționale, a întăririi încrederii și 
înțelegerii între popoare,

pe planul vieții 
pentru a-și aduce o 
continuare la soluțio- 
probleme ale contem-

schimbului de păreri

procesului destinderii si co
pe continent și în mod de- 
convenirea unor pași reali 
dezangajării militare și

țări au evidențiat necesitatea între
prinderii de măsuri concrete 
dezarmare, și în primul rînd 
dezarmare nucleară.

în cadrul convorbirilor a fost 
liefată

de 
de

re- 
_____  importanța acțiunilor pen
tru rezolvarea pe cale politică, prin 
tratative, a tuturor problemelor li
tigioase. în conformitate cu intere
sele destinderii și păcii. în acest ca
dru s-a relevat faptul că pacea și 
colaborarea internațională presupun 
respectarea cu strictețe în relațiile 
internaționale a principiilor indepen
denței și suveranității naționale, ega
lității în drepturi și avantajului 
ciproc, neamestecului în treburile 
terne, excluderii folosirii forței 
a amenințării cu forța.

A fost, de asemenea, abordată 
tuația din Orientul Mijlociu, eviden- 
țiindu-se necesitatea de a se acționa 
pentru realizarea unei păci globale, 
drepte și trainice, care presupune re
tragerea Israelului din teritoriile ocu
pate în urma războiului din 1967, re
zolvarea problemei poporului pales
tinian, inclusiv crearea unui stat pa
lestinian independent.

De ambele părți s-a relevat ne
cesitatea de a se acționa mai energic 
pentru lichidarea subdezvoltării, pen
tru instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale, condiție fun
damentală a stabilității politice și 
economice mondiale, pentru făurirea 
unei lumi mai drepte și mai bune, a 
cooperării și înțelegerii între popoare.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
premierul Bulent Ecevit au reafirmat 
hotărîrea de a promova și în viilor 
buna conlucrare dintre România și

Turcia, de a acționa pentru intensi
ficarea și amplificarea relațiilor ne 
multiple planuri, ceea ce corespunde 
intereselor ambelor țări și popoare, 
cauzei păcii, destinderii și colaborării 
in Balcani, in Europa și in întreaga 
lume.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

re- 
in- 
sau

si-

dezvoltă între ele cele două

Moment de la sosirea pe aeroportul din Ankara

» i;*,

aeroportul internațional EsembogaLa plecare pe

DEJUN OFICIAU IN CINSTEA OASPEȚILOR ROMÂNI
în onoarea președintelui Repu

blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, primul ministru al 
guvernului Republicii Turcia, Bulent 
Ecevit, și doamna Rahșan Ecevit au 
oferit un dejun.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru al 
guvernului, Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, Vasile Alexan- 
drescu, - ambasadorul României la 
Ankara.

Au luat parte Hikmet Cetin, vice
prim-ministru pențru problemele 
economiei, Gunduz Okțun. ministrul 
afacerilor externe, Nihat Ozgur, am
basadorul Turciei la București, alte 
persoane oficiale turce.

în timpul dejunului, 
desfășurat într-o atmosferă 
caldă cordialitate și prietenie, pre
mierul Bulent Ecevit și președin
tele Nicolae Ceaușescu au rostit 
toasturi.

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Domnule prim-ministru Bulent 
Ecevit,

Doamnă Ecevit,
Sîntem bucuroși că, în drum spre 

patrie, ne-am oprit pentru scurt timp 
la Ankara pentru a avea unele con
vorbiri împreună.

Vă mulțumim pentru ospitalitatea 
cu care ne-ați întîmpinat — și sper 
că această scurtă ședere, convorbi
rile pe care ie vom avea vor con
tribui la dezvoltarea în continuare a 
relațiilor dintre România și Turcia.

Este adevărat că raporturile eco
nomice, tehnico-științifice și cultu
rale dintre țările noastre au cunoscut 
un progres puternic și sper că există 
toate con&ițiile de a extinde și mai 
mult aceste raporturi de colaborare.

De asemenea, intre țările noastre 
se desfășoară o colaborare tot mai 
activă în ce privește problemele din

Balcani, din Europa și, în general, pe 
plan internațional. '

Noi considerăm că extinderea cola
borării româno-turce corespunde atît 
intereselor celor două țări și popoa
re, cit și cauzei păcii și colaborării 
în Balcani, in Europa și în întreaga 
lume. Doresc să subliniez rolul 
neavoastră activ în dezvoltarea 
tor raporturi.

Dorfesc să ridic acest pahar :
— pentru o colaborare tot 

între țările noastre, 
sănătatea președintelui

rodnică
— în 

ciei,
— în

dum- 
aces-

mal

Tur-

sănătatea dumneavoastră, 
domnule prim-ministru și a doamnei 
Ecevit,

— pentru prosperitatea și fericirea 
poporului prieten turc.

— în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor.

ÎNTlLNIRE
La rugămintea presei și radioteleviziunii 

turce și a corespondenților străini acre-

Toastul primului ministru
Biilent Ecevit

Stimate domnule președinte.
Stimată doamnă Ceaușescu,
Constituie pentru noi un prilej de 

reală bucurie faptul că, după călăto
ria dumneavoastră în Siria, ne-ați 
onorat cu această scurtă vizită.

în ultimii ani, între Turcia și 
România s-au dezvoltat relații foarte 
bune, pe toate planurile. Dumnea
voastră personal, domnule președin
te, ați avut o contribuție deosebit de 
mare la dezvoltarea relațiilor noas
tre. Pentru aceasta vă mulțumesc și 
vă sînt recunoscător.

Sîntem fericiți că în timpul guver
nării noastre ne-am adus partea 
noastră de contribuție la dezvoltarea 
raporturilor dintre Turcia și Româ
nia. Domnule președinte, așa cum am 
mai spus, dumneavoastră personal 
contribuiți în mod efectiv la dezvol
tarea acestor raporturi și trebuie să

remarc acest lucru cu deosebită re
cunoștință.

Dezvoltarea raporturilor dintre 
Turcia și România va avea o impor
tanță nu numai pentru progresul ță
rilor noastre, dar și pentru pacea 
mondială.

Sînt convins că această vizită — 
deși foarte scurtă — pe care o faceți 
acum la Ankara va contribui la dez
voltarea și mai puternică a rapor
turilor dintre țările noastre.

Eu și soția mea vă adresăm 
neavoastră și 
Ceaușescu urări 
fericire.

De asemenea, 
continuu ăl României, 
atît pentru poporul român, cit și pen
tru dumneavoastră personal.

Permiteți-mi să ridic acest pahar 
pentru o dezvoltare și mai mare a, 
raporturilor noastre.

d o a m n e i 
de succes și

dttm- 
Elena 
multă

dorim progresul
prosperitate

CU REPREZENTANT! Al PRESEI
Ecevit, au făcut următoarele decla 
rații :

ditați la Ankara, președintele Nicolae 
Ceaușescu și primul iministru turc, Biilent

Declarația președintelui
Nicolae Ceaușescu

Aș dori să exprim satisfacția mea 
pentru cursul ascendent al relațiilor 
româno-turce. Trebuie să menționez 
cu bucurie că, în ultimii ani, relațiile 

, comerciale și de colaborare economi
că în general dintre România și Tur
cia s-au dezvoltat continuu.

în cursul scurtei întrevederi pe care 
am avut-o cu domnul prim-ministru 
Bulent Ecevit am trecut în revistă 
atît relațiile bilaterale — pe care le 
considerăm. împreună, bune — cit și 
unele probleme internaționale. Am 
constatat că există perspective ca, in 
perioada următoare, să ințțiem noi 
acțiuni de colaborare, inclusiv de coo
perare in producție, atit bilateral, cit 
și in terțe țări. Am convenit ca spe
cialiștii din țările noastre să se întil- 
nească și să discute aceste probleme, 
iar cu prilejul vizitei primului mi
nistru român în Turcia să se ajungă 
la concretizarea pe un plan mai larg 
a acestor probleme.

în ce privește problemele interna
ționale, ne-am preocupat îndeosebi de 
problemele securității europene, de 
necesitatea pregătirii temeinice a Con
ferinței de la Madrid din 1980. Am 
discutat despre necesitatea de a se 
acorda mai multă atenție, în acest 
cadru, problemelor dezangajării mi
litare pe continentul nostru.

Este de înțeles că am discutat și 
problemele dezvoltării colaborării în 
Balcani, inclusiv necesitatea soluțio
nării pe calea tratativelor a proble
melor din Cipru astfel ca, pe aceas
tă bază, să se contribuie la accen
tuarea politicii de destindere și de 
pace.

Am acordat, de asemenea, atenție 
problemelor subdezvoltării și noii or
dini economice internaționale. de
zarmării, și în primul rînd dezarmă
rii nucleare. Asupra tuturor acestor 
probleme am.ajuns la concluzii co
mune cu privire la necesitatea in
tensificării colaborării, pentru a con
tribui la soluționarea acestora in in
teresul politicii de destindere, de 
pace, de independentă națională.

Aș dori să mulțumesc domnului 
prim-ministru Ecevit pentru ospita
litatea de care ne-am bucurat în 
timpul acestei scurte vizite și să ex
prim speranța că. deși scurtă, vizita 
va contribui la dezvoltarea în con
tinuare a prieteniei și colaborării 
dintre România și Turcia.

De asemenea, doresc să urez po
porului turc prieten succese in dez
voltarea sa economico-socială, bună
stare și fericire.

Tntîlnire între tovarășa Elena Ceausescu 
si doamna Rahsan Ecevit
*

Cu prilejul scurtei vizite priete
nești în Turcia, tovarășa Elena 
Ceaușescu s-a intilnit cu doamna 
Rahșan Ecevit.

Au asistat soțiile ministrului afa-

■
cerilor externe al Turciei și amba
sadorului României la Ankara.

Tovarășa Elena Ceaușescu 
doamna Rahșan Ecevit s-au întreținut 
cu deosebită cordialitate.

Șl

Declarația premierului
Biilent Ecevit

Domnule președinte, ne-ați produs 
într-adevăr clipe de mare fericire 
pi-in faptul că, înapoindu-vă din vi
zita făcută in țara prietenă. Siria, ați 
binevoit să rămînețl la noi cîteva 
ceasuri. Aș vrea să exprimăm senti
mentele noastre de gratitudine, dum
neavoastră și doamnei Elena 
Ceaușescu, colaboratorilor dumnea
voastră pentru această vizită pe care 
ne-ați făcut-o.

întrevederile și schimburile de o- 
pinii pe care le am cu dumneavoas
tră. domnule președinte, asupra pro
blemelor bilaterale și internaționale 
sint deosebit de utile. Și astăzi 
schimburile de păreri pe care le-am 
avut asupra problemelor internațio
nale, regionale și interregionale au 
fost pentru mine destul de folositoare.

în continuare, vorbitorul a spus : 
Relațiile dintre Turcia și Roma
nia se dezvoltă rapid și pe un plan 
bun. Guvernul nostru are o contri
buție însemnată la dezvoltarea aces
tor relații, iar contribuția domnului 
președinte Ceaușescu la amplificarea 
și dezvoltarea legăturilor dintre ță
rile noastre este- și mai mgre și mai 
de demult, Romania este una dintre 
țările cu care în ultimul 
mătate am înregistrat cea 
dinamică • în dezvoltarea 
comerciale.

Atît în întrevederea de 
domnul președinte Ceaușescu, cit si 
în întrevederile dintre specialiștii 
celor două părți s-au studiat și S-au 
discutat și posibilitățile de a ampli
fica și mai mult aceste relații. în 
acest sens am ajuns la un deplin 
acord în ce privește realizarea unei 
colaborări în producție, prin sporirea 
eforturilor Celor două părți. De ase
menea, am ajuns la un acord 
privește realizarea colaborării 
tre pe terțe piețe.

Cu prilejul convorbirilor pe 
le-am avut astăzi am constatat o 
apropiere — și chiar o similitudine

an și j ri
mai mare 
relațiilor

astăzi cu

în ce 
noas-

care

— a punctelor noastre de 
asupra unor importante i 
internaționale. Părerile 
coincis în ce privește 
pregătirii în cele mai 
diții a Conferinței de 
ca și necesitatea colaborării 
strînse între ministerele de externe, 
între factorii de răspundere din cele 
două țări pentru pregătirea temei
nică a acestei conferințe.

De asemenea, am constatat că 
punctele noastre de vedere sint foar
te apropiate in ce privește realizarea 
dezarmării, ca și in legătură cu insti
tuirea unei noi ordini economice in
ternaționale.

Am constatat, de asemenea, că re
lațiile dintre țările balcanice înre
gistrează pași înainte. Am prezentat 
domnului președinte Ceaușescu evo
luția situației după întrevederea pe 
care am avut-o cu domnul prim- 
ministru grec Caramanlis în martie 
anul trecut, ca și stadiul actual in ra
porturile dintre țările noastre. Dacă 
vom reuși să continuăm un dialog 
rodnic între cele două țări, vom pu
tea realiza pași înainte in îmbună
tățirea relațiilor dintre ele.

Reluarea dialogului între cele două 
comunități din Cipru constituie un 
factor îmbucurător îndreptat spre 
rezolvarea situației din insulă.

Pentru mine a fost deosebit de util 
că am făcut un tur de orizont asu
pra situației din Orientul Mijlociu. 
Mi-am exprimat convingerea că re
zolvarea situației din Orientul Mij
lociu depinde de aplicarea unei so
luții globale, realistă și valabilă, care 
să aibă în vedere și rezolvarea proble
mei poporului palestinian, inclusiv 
crearea unui stat palestinian inde
pendent. în acest sens, părerile noas
tre au coincis.

Așteptăm vizita primului ministru 
al României, domnul Verdeț. în Tur
cia și îmi exprim convingerea că ea 
va fi foarte utilă.

Aș vrea să transmit poporului ro
mân prieten cele mai bune urări.

vedere 
probleme 

noastre au 
necesitatea 
bune con- 
la Madrid, 

mai
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întrevedere COMUNICAT COMUN
la Palatul prezidențial

înainte de plecarea din Damasc, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Roman, președintele Republicii So
cialiste România, și secretarul gene
ral al Partidițlui Baas Arab Socia
list, președintele Republicii Arabe 
Siriene, Hafez Al-Assad, tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna Anisse 
Al-Assad au avut o ultimă între
vedere la Palatul prezidențial.

în cadrul întrevederii a fost ex
primată deosebita satisfacție față de 
rezultatele rodnice ale vizitei șefului 
statului român în Republica Arabă 
Siriană, față de înțelegerile reali-

Ceremonia plecării
din Damasc

Vineri, 17 august, s-a încheiat vi
zita oficială de prietenie efectuată în 
Siria de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, Împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, la invitația 
secretarului general al Partidului 
Baas Arab Socialist, președintele 
Republicii Arabe Siriene, Hafez Al- 
Assad, și a soției sale, Anisse Al- 
Assad.

Prin rezultatele fructuoase cu care 
s-a încheiat, prin documentele sem
nate, noua întîlnire la nivel înalt ro- 
mâno-siriană, desfășurată sub sem
nul stimei, prieteniei, al respectului 
reciproc, a deschis noi perspective 
colaborării și cooperării bilaterale, 
înscriindu-se, totodată, ca o nouă și 
importantă contribuție la lărgirea și 
adincirea prieteniei și solidarității 
României cu popoarele arabe, la cau
za generală a păcii. înțelegerii și 
destinderii, la eforturile pentru pro
movarea unor raporturi echitabila 
între state.

După 
prezidențial, 
Ceaușescu 
Ceaușescu, 
Assad și doamna 
iau loc în mașini, escortate de moto- 
cicliști, îndreptindu-se spre aeropor
tul international din Damasc. 

întrevederea de la Palatul 
președintele Nicolae 

și tovarășa Elena 
președintele Hafez Al- 

Anisse Al-Assad

(Continuare în pag. a IV-a)

După ceremonia semnării Comunicatului comun

zate între cele două părți menite să 
dea noi impulsuri cooperării bilate
rale, pe multiple planuri, statornicite 
între România și Siria, între po
poarele celor două țări prietene.

Totodată, s-a exprimat hotărirea 
României și Siriei de a dezvolta in 
continuare și a diversifica relațiile 
româno-siriene în raport cu posibili
tățile mereu sporite ale economiilor 
celor două țări, in interesul ambelor 
popoare, al cauzei păcii, colaborării 
și înțelegerii internaționale.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
ambianță cordială, deosebit de 
călduroasă.

Pe străzile capitalei siriene, care 
poartă de aproape o săptămînă veș
minte de sărbătoare, numeroși locui
tori ^ii Damascului, aflați in această 
dimineață Însorită pe trotuare, aplau
dă in momentul trecerii coloanei ofi
ciale, luindu-și rămas bun de la 
inalții oaspeți români. Traseul stră
bătut pînă la aeroport este împodo
bit cil portretele celor doi șefi de 
stat, cu drapelele României și Siriei, 
care flutură îngemănate sub adierea 
vîntului. Pe panouri mari sint înscri
se cuvinte de salut in cinstea priete
niei româno-siriene.

Ca și in momentul sosirii, la aero
port se aflau numeroși locuitori ai 
capitalei siriene, care au rezervat, și 
de această dată, înalților oaspeți ro
mâni vii și entuziaste manifestări de 
stimă și prețuire, de simpatie și prie
tenie. La sosirea președinților Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al-Assad, a tova
rășei Elena Ceaușescu și doamnei 
Anisse Al-Assad, se ovaționează în
delung, se scandează „Ceaușescu— 
Assad !“, „Românla-Siria !“. Se acla
mă pentru întărirea prieteniei și dez
voltarea continuă a colaborării dintre 
țările și popoarele noastre. Fluturînd 
stegulețe și buchete de flori, membri 
ai organizației de tineret a Partidului 
Haas Arab Socialist salută cu deo-

de 
inaugurat rafinăria de la 
rezultat al eforturilor rodnice 
în comun de muncitorii, teh- 
și inginerii sirieni și români 
constituie un simbol al prie-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, a efectuat, la 
invitația secretarului general al Par
tidului Baas Arab Socialist. Hafez 
Al-Assad, președintele Republicii 
Arabe Siriene, și a doamnei Anisse 
Al-Assad, o vizită oficială, de priete
nie, în Republica Arabă Siriană, in 
perioada 13—17 august 1979.

în cursul vizitei in Siria, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au vizitat obiective eco
nomice și social-culturale din Damasc 
și din localitățile Latakia, Tartus 
și Banias și au depus o coroană de 
flori la Monumentul martirilor din 
Damasc. Președintele român, însoțit 
de președintele sirian, a vizitat, de 
asemenea, Kuneitra, unde a putut 
constata distrugerea masivă a ora
șului. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu s-au 
bucurat peste tot de o- primire cal= 
duioasă, ceea ce corespunde rapor
turilor de prietenie și de cooperare 
fructuoasă existente ■ între cele două 
țări și popoare.

în cursul vizitei, cei doi șefi- 
stat au 
Banias, 
depuse 
nicienii 
și care 
teniei care leagă Republica Socialistă 
România și Republica Arabă Siriană, 
popoarele român și sirian.

Cei doi. șefi de partid și de stat 
s-au informat reciproc asupra preo
cupărilor actuale ale țărilor lor pe 
planul dezvoltării economice și so
ciale, au analizat ansamblul și per
spectivele raporturilor bilaterale și 
au procedat la un larg schimb de pă
reri asupra principalelor aspecte ale 
vieții internaționale contemporane, 
acordînd o atenție deosebită exami
nării situației existente în Orientul 
Mijlociu. Convorbirile au avut loc 
într-o atmosferă cordială și de stimă 
reciprocă.

La convorbiri au participat, din 
partea română : tovarășa Elena 
Ceaușescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv a1 C.C. al P.C.R., 
tovarășii Gheorghe Oprea, prim vi- 
ceprim-ministru ai guvernului. Ște
fan Andrei, ministrul afacerilor ex
terne, Ion M. Nicolae, prim-adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale. 
Constantin Mitea. consilier al pre
ședintelui Republicii Socialiste Romă- 

nia, Enache Sîrbu, șeful Departamen
tului de îmbunătățiri funciare din 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, Emilian Manciur. amba
sadorul României la Damasc, și Mar
cel Dinu, director în Ministerul Afa
cerilor Externe.

Din partea siriană au participat : 
Mohammad Aii Al-Halabi, președin
tele Consiliului de Miniștri, Abdel 
Halim Khaddam, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
afacerilor externe, Jamil Shaya, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri pentru probleme economice, 
Abdul Karim Adi, ministru de stat 
pentru afacerile, externe, Mohammad 
Al-Imady, ministrul economiei și al 
comerțului exterior, Chteoui Seifo, 
ministrul industriei, Georges Hou- 
rame, ministrul planificării, Walid 
Al-Moualem, ambasadorul Siriei la 
București. Nador Naboulsi, adjunct 
al ministrului, petrolului, și Adnan 
Nashabe, director în Ministerul Afa
cerilor Externe.

în cadrul schimbului de informații 
cu privire la preocupările actuale 
ale celor două țări, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat activitatea 
amplă desfășurată de poporul român, 
strîns unit în jurul Partidului Co
munist Român, pentru realizarea 
Programului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
de înaintare a României spre comu
nism, precum și succesele remarca
bile obținute de poporul român in 
toate domeniile vieții economice și 
sociale. Secretarul general al Parti
dului Comunist Român a prezentat, 
totodată, pregătirile care se desfă
șoară in vederea celui de-al XII-lea 
Congres al partidului.

Președintele Republicii Arabe Si
riene, Hafez Al-Assad, a informat, 
la rîndul său, despre succesele reali
zate de poporțfl 'sirian, sub condu
cerea Partidului Baas Arab Socia
list, în consolidarea capacității sale 
de apărare. în crearea unei economii 
avansate, în punerea în valoare a 
resurselor naturale ale țării, pentru 
bunăstarea și prosperitatea întregu
lui popor sirian. Șeful Statului sirian 
a informat despre pregătirile care 
se fac pentru convocarea celui de-al 
VI-lea Congres regional al Parti
dului Baas Arab Socialist.

Cei doi șefi de stat și-au exprimat 
întreaga lor satisfacție față de dez
voltarea amplă, pe multiple planuri, 
a raporturilor de strînsă prietenie 
și cooperare fructuoasă între Româ
nia și Siria, ceea ce corespunde in 

cel mai înalt grad intereselor națio
nale ale celor două țări și popoare, 
cauzei păcii și cooperării internațio
nale. Președinții României și Siriei 
s-au referit la realizarea cu succes 
a înțelegerilor convenite cu ocazia 
precedentelor întilniri de lă Bucu
rești și Damasc, a acordurilor și a 
celorlalte documente incheiate intre 
cele două țări, scoțînd in evidență, 
in acest sens, semnificația deosebită 
și actualitatea permanentă a princi
piilor și a celorlalte prevederi în
scrise in Declarația solemnă co
mună semnată la București, la 7 sep
tembrie 1974. Cei doi șefi de stat au 
exprimat hotărirea lor de a conferi 
în continuare durabilitate și dina
mism legăturilor strinse de coope
rare existente între țările lor.

Cele două părți au evocat deose
bita importanță a intîlnirilor dintre 
cei doi conducători de partid și de 
stat, rolul esențial al convorbirilor 
purtate și al înțelegerilor convenite 
cu aceste ocazii pentru promovarea 
dezvoltării raporturilor româno-sirie
ne în toate domeniile de interes co
mun. A fost dată o înaltă apreciere 
dezvoltării relațiilor dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Baas 
Arab Socialist, subliniindu-se semni
ficația acestora in ansamblul conlu
crării româno-siriene.

Președinții Nicolae Ceaușescu șl 
Hafez Al-Assad, subliniind cursul as
cendent al raporturilor economice bi
laterale, au scos în evidență rolul im
portant care revine Comisiei mixte de 
cooperare economică și tehnico-știin- 
țifică în urmărirea și coordonarea tu
turor acestor activități, în găsirea de 
noi posibilități și mijloace în măsură 
să conducă la extinderea cooperării 
economice în domenii diverse și noi 
și la creșterea schimburilor comercia
le. în acest sens, ei au hotărît ca cea 
de-a IV-a sesiune a comisiei mixte 
să aibă loc pînă la finele acestui an.

Șefii celor două state au apreciat 
favorabil nivelul și amploarea coo
perării tehnico-științifice și ale schim
burilor culturale, ca și rezultatele re
marcabile obținute în , domeniul pre
gătirii de cadre și al schimburilor de 
experiență, in interesul celor două 
țări.

A fost apreciată, cu multă*  satisfac
ție, intensificarea contactelor directe 
dintre Marea Adunare Națională a 
Republicii Socialiste România și Con
siliul Poporului din Republica Arabă 
Siriană, a raporturilor dintre organi
zațiile sindicale, de tineret, de stu- 
denți și de femei, ca și activitatea 
asociațiilor de prietenie existente in 
cele două țări.

Cu prilejul vizitei au fost semnate 
următoarele documente :

— Protocolul cu privire la dezvol
tarea cooper ării economice dintre cele 
două țări ;

— Protocolul referitor la schimbu
rile comerciale româno-siriene pen
tru anii 1979—1980;

— Acordurile cu privire la impor
turile românești de fosfați și de bum
bac din Siria.

Președinții României și Siriei au 
scos in evidență profundele schimbări 
in raportul internațional de forte care 
au avut loc in ultimii ani, manifes
tarea tot mai puternică a voinței po
poarelor de a pune capăt vechii poli
tici imperialiste, colonialiste și neo- 
colonialiste de dominație și asuprire 
și încercărilor de a continua o astfel 
de politică, hotărirea popoarelor lu
mii de a fi pe deplin stâpine pe 
destinele lor. Cei doi președinți au 
apreciat că, pentru a se ajunge la 
lichidarea acestei politici imperialiste 
de dominație și asuprire, sint nece
sare unirea tot mai strînsă a efortu
rilor tuturor popoarelor, consolidarea 
cooperării și a solidarității dintre ță
rile socialiste, statele nealiniate, ță
rile în curs de dezvoltare și forțele 
progresiste din întreaga lume, in ve
derea promovării unei politici noi, de 
destindere, încredere, securitate și 
pace în lume, de deplină egalitate și 
respect între națiuni suverane și in
dependente.

Cei doi președinți au acordat o 
atenție deosebită situației încordate 
care persistă în Orientul Mijlociu, 
c<i urmare a continuării ocupării de 
eătre Israel de teritorii arabe și a

Pentru Republica Socialistă România,

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii

Pentru Republica Arabă Siriană, 

HAFEZ AL-ASSAD 
Secretar general 

al Partidului Baas Arab Socialist, 
Președintele Republicii

Damasc, 17 august, 1979.

au fost deposedate, 
președinți dezaprobă ferm 
ilegale ale Israelului în 
arabe ocupate, inclusiv

refuzului său constant de a recu
noaște rezoluțiile pertinente ale 
O.N.U. Evojind ultimele evenimente 
din regiune, ei au subliniat că pro
blema conflictului arabo-israelian nu 
poate fi abordată independent de 
problema palestiniană — care consti
tuie problema centrală a conflictului 
— și că Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei, reprezentantul legitim și 
unic al poporului palestinian, nu 
poate fi înlăturată, de la tratative. Ei 
consideră că nu se poate ajunge la 
o soluție globală, justă și durabilă a 
conflictului din Orientul Mijlociu 
decit pe baza retragerii totale și ur
gente a forțelor israeliene din toate 
teritoriile arabe ocupate in 1967, in
clusiv din Ierusalimul arab, și a re
cunoașterii drepturilor naționale, ina
lienabile ale poporului palestinian, 
inclusiv a dreptului său la autodeter
minare, la reîntoarcerea la căminele 
lui și edificarea unui stat propriu, 
independent.

Cei doi președinți au subliniat im
portanța solidarității arabe pentru 
eliberarea teritoriilor arabe ocupate și 
recîștigarea drepturilor arabe de care 
țările lor

Cei doi 
practicile 
teritoriile 
crearea de așezări israeliene în aceste 
teritorii, violarea moștenirii istorice 
și culturale, arabe, asuprirea și dis
criminările la care sint supuși locui
torii arabi, ca și expulzarea acestora, 
urmărindu-se astfel modificarea sta
tutului teritoriilor menționate, schim
barea caracterului lor demografic și 
consolidarea ocupației israeliene.

Părțile au dezaprobat din nou con
tinuarea acțiunilor agresive ale Is
raelului împotriva Libanului, atacu
rile repetâte împotriva teritoriului 
acestei țări, amestecul, direct și in
direct, în treburile sale interne și 
tentativele perseverente de scindare 
a Libanului, de escaladare a tensiu
nii și lichidare a palestinienilor care 
trăiesc pe teritoriul libanez. Părțile 
reiterează sprijinul lor hotărit față 
de autoritatea legitimă libaneză, 
pentru ca aceasta să-și poată exer
cita controlul asupra întregului teri
toriu al țării, pentru salvgardarea 
suveranității, independenței și inte
grității teritoriale a Libanului.

Subliniind importanta deosebită a 
edificării securității și dezvoltării 
cooperării în Europa, cele două părți 
au relevat necesitatea intensificării 
eforturilor pentru punerea in aplica
re a Actului final de la Helsinki și 
au apreciat că acest proces trebuie 
să aibă un caracter permanent, de
mocratic, cu participarea și contribu
ția activă a tuturor statelor continen
tului, pe baza deplinei egalități. Tot
odată, edificarea securității și coope
rării în Europa trebuie să conducă la 
realizarea dezangajării militare pe 
continent, a dezarmării generale, și 
in primul rind a dezarmării nuclea
re. Cei doi șefi de stat și-au expri
mat convingerea că instaurarea 
securității și promovarea cooperării 
în Europa . vor exercita o influență 
pozitivă asupra climatului politic in
ternațional, asupra păcii și securității 
în întreaga lume. în acest cadru, ei 
au subliniat că există o strînsă inter
dependență între securitatea pe con
tinentul european și securitatea,, m 
bazinul Mării Mediterane, în 
deosebit în Orientul Mijlociu, 
doi președinți și-au exprimat 
ranța că viitoarea Conferință pentru 
securitate și cooperare în Europa, 
care va avea loc la' Madrid în 1980, 
se va încheia cu rezultate concrete 
în direcția aplicării principiilor și a 
celorlalte prevederi ale Actului final.

Cele două părți apreciază că lichi
darea subdezvoltării șl instaurarea 
unei noi ordini economice și politice 
internaționale, de natură să asigure 
fiecărei națiuni condițiile necesare 
de dezvoltare liberă și de progres, re
prezintă una din problemele funda
mentale ale lumii contemporane. In 
acest cadru a fost subliniată nece
sitatea stringentă de continuare și 
intensificare a acțiunilor pe plan 
internațional vizînd instaurarea noii 
ordini economice care să așeze ra
porturile dintre state pe baze juste 
și echitabile șl a fost exprimat spri

mod 
Cei 

spe-

jinul față de eforturile depuse de 
țările in curs de dezvoltare pentru 
realizarea independenței lor econo
mice, pentru exercitarea deplină a 
suveranității asupra resurselor natu
rale și utilizarea acestora în intere
sul prosperității popoarelor lor, al 
cauzei generale a progresului. Cele 
două părți au subliniat importanța 
viitoarei sesiuni extraordinare a Adu
nării Generale a O.N.U. din 1980 
consacrată noii ordini economice 
internaționale și au fost de acord că 
pentru pregătirea corespunzătoare a 
acesteia este necesară întărirea soli
darității de acțiune și a cooperării 
între toate țările în curs de dezvol
tare.

Efectuind un schimb de păreri în 
legătură cu problemele dezarmării 
și ale destinderii internaționale, păr
țile au scos în evidență profunda lor 
îngrijorare față de continuarea cursei 
înarmărilor și au reliefat identitatea 
punctelor lor de vedere în ceea ce 
privește necesitatea de a se depunii 
în continuare eforturi sporite în ve
derea întăririi păcii și securității 
popoarelor, a aprofundării destinderii 
internaționale și extinderii acesteia 
la toate regiunile lumii. Cele două 
părți au fost de acord că politica d- 
diminuare a încordării freliulâ' 
însoțită de punerea urgentă ir 
care a unor măsuri practice și i 
de dezarmare generală, și în 
rind de dezarmare nucleară, i; 
resul și pentru binele tutuț 
poarelor lumii.

Cele două părți se pronunț 
pentru lichidarea definitivă 
nialismului in toate aspecteh 
a politicii imperialiste, neo: 
liste, rasiste și de apartheid, j 
acestea se manifestă. Ele au 
mat sprijinul lor deplin și 1 
tatea militantă cu lupta po 
din Zimbabwe și Namibia pe 
ținerea realei lor independen: 
nale. Totodată, părțile spriji 
populației majoritare din Af 
Sud contra rasismului și ap 
lui și apreciază că în cont 
tuale este necesar să se act 
tot mai multă energie, pe C 
național, pentru a se puni 
capăt oricărei încălcări a < 
legitime ale popoarelor q 
australă.

Părțile apreciază în mo 
rolul mișcării de nealinieri. ... 
darea situației «-internaționale aciir 
le, participarea acesteia la găsirea 
soluții adecvate problemelor lu) 
contemporane. Cei doi preset 
și-au exprimat speranța că reunii! 
la nivel malt a țărilor membre 
mișcării de nealiniere de la Havj 
din septembrie 1979, se va in cheii 
rezultate pozitive care să conduc^ 
creșterea rolului mișcării in lume, 
interesul popoarelor eare luptă pi 
tru libertate și independență naț 
nală, pentru 
cial.
. Cele două 
tă apreciere 
la cel mai înalt nivel, 
fructuoase ale convorbirilor care a 
avut loc, pentru continua intensifica 
re și diversificare a raporturilor d 
strînsă conlucrare statornicite intri 
cele două țări și popoare prietene. 
Părțile și-au exprimat dorința de a 
asigura continuarea dialogului dintre 
ele și a schimburilor de vederi, la 
toate nivelurile.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste Romania, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au exprimat secretarului 
general al Partidului Baas Arab So
cialist, Hafez Al-Assad, președintele 
Republicii Arabe Siriene, și doamnei 
Anisse Al-Assad. precum și guver
nului și poporului sirian, sincerele 
lor mulțumiri pentru primirea căl
duroasă și ospitalitatea remarcabilă 
de care s-au bucurat în timpul vizi
tei lor oficiale in Siria.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au adresat 
președintelui Hafez Al-Assad y 
doamnei Anisse Al-Assad o invitat, 
cordială de a efectua o vizită 
lă, de prietenie, în Republica 
listă România. Invitația a fost 
tată cu mare plăcere, data 
urmînd a fi stabilită ulterior.

progres economic si ă

părți au acordat o îni 
dialogului româno-sirii 

rezultatei}

ofi.. 
Soc 
acce 
vizii
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VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEA
Ceremonia plecării din Damasc

(Urmare din pag. a IlI-a)
sebit entuziasm pe președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al-Assad, pe to
varășa Elena Ceaușescu și doamna 
Anisse Al-Assad.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu, însoțiți de 
președintele Hafez Al-Assad și doam
na Anisse Al-Assad se îndreaptă spre 
mulțime și răspund cu prietenie ma
nifestărilor pline de entuziasm ale 
locuitorilor capitalei siriene, care prin 
ovații și aclamații dau expresie bucu
riei cu care întregul popor sirian a 
întîmpinat pe solii poporului român, 
aprecierii față de rezultatele deosebit 
de rodnice ale vizitei oficiale de prie
tenie in Siria a conducătorului parti
dului și statului nostru.

In atmosfera plină de entuziasm și 
bucurie de pe aeroport a avut loc apoi 
ceremonia oficială a plecării înalților 
oaspeți români.

Aeroportul era pavoazat cu drape
lele celor două state, care încadrau 
portretele președinților Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al-Assad. Pe 
mari banderole purtate de mulțime 
erau înscrise, in limbile română și 
arabă : „Trăiască prietenia româno- 
siriană !“, „Trăiască președinții 
Nicolae Ceaușescu și Hafez Al- 
Assad !“. „Drum bun distinșilor’ oas
peți români !".

O gardă militară aliniată pe aero
port a prezentat onorul. Apoi, pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Hafez 
Al-Assad sînt invitați pe un podium 
special amenajat, după specific arab, 
în acest timp, se intonează imnurile 
de stat ale României și Siriei. în semn 
de salut sînt trase 21 de salve de tun.

Semnarea unui protocol 
româno-sirian

Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 
viceprim-ministru al guvernului ro
mân, și Jamil Shaya, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri sirian pen
tru problemele economice, au semnat 
Protocolul între Guvernul Republicii

0 contribuție importantă Ia întărirea prieteniei și colaborării
dintre România și Siria

întreaga presă siriană a continuat să consacre spații largi impre
sionantelor festivități care au avut loc, miercuri, la Banias, cu prilejul 
inaugurării rafinăriei construite in cadrul cooperării economice româno- 
siriene, precum și vizitei de joi a. solilor poporului român in unele 
regiuni ale Siriei.

„Inaugurarea rafinăriei Banias — 
rod al cooperării dintre România și 
Siria". „într-o atmosferă de mare 
sărbătoare populară, președinții 
Ceaușescu și Assad au inavșturat ra
finăria de ia Banias" înt titluri 
sub care, insolite de numeroase fo
tografii. se publică amide relatări 
despre desfășurarea f< riiiițătii de 
dare în funcțiune a*a<  Ăstui*'  impor
tant obiectiv economii. apreciat de 
♦■"te ziarele siriene i a fiind „un im- 

nt rod al colaborării rodnice și 
pi niți dintre România și Siria, 
dintre popoarele celor două țări". 
Ziarul „TICURI fi“ inserează un 
amplu grupaj de fotografii prezentind 
aspectele cele mai semnificative din 
cursul inaugurării rafinăriei de la 
Banias.

Sint publicate integral cuvîntările 
rostite cu acest prilej de președinții 
Nicolae Ceaușescu și Hafez Al-Assad. 
Sint reproduse, cu titluri mari, pe 
primele pagini, extrase din luările de 
cuvint ale președintelui României : 
„Ceaușescu : Acordăm un amplu 
sprijin luptei pentru o pace justă și 
globală", „Ceaușescu : Retragerea 
Israelului și restabilirea drepturilor

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Hafez Al-Assad trec în revistă gar
da de onoare.

în continuare, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu își iau rămas bun de la 
personalitățile siriene prezente pe 
aeroport : Abdallah El-Ahmar. se
cretar general adjunct al Partidului 
Baas Arab Socialist, Mohammad Aii 
Al-Halabi, președintele Consiliului 
de Miniștri. Mahmoud Hadid, pre
ședintele parlamentului. Mohamed 
Jaber Bajbouj. secretar regional 
adjunct al Partidului Baas Arab So
cialist, Jamil Shaya, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri pentru 
problemele economice, Fahmi Al- 
Youssufi, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri pentru serviciile pu
blice, membri ai comandamentelor 
național și regional ale Partidului 
Baas Arab Socialist, membrii guver
nului. membri ai Frontului National 
Progresist, conducători ai organiza
țiilor de masă și obștești, alte oficia
lități civile și militare.

Pe aeroport se aflau, de asemenea, 
ambasadorul României la Damasc, 
Emilian Manclur. și ambasadorul Si
riei la București. Walid Al-Moualem.

Erau, de asemenea, prezenti șefii 
misiunilor diplomatice acreditați la 
Damasc.

Tovarășii Gheorghe Oprea. Ștefan 
Andrei, persoanele oficiale romane 
care au însoțit pe președintele Re
publicii Socialiste România își iau 
rămas bun de la oficialitățile siriene 
prezente pe aeroport.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu sint salutați,

Socialiste România și Guvernul Repu
blicii Arabe Siriene privind măsurile 
pentru punerea în funcțiune a obiec
tivelor in curs de realizare, precum șl 
înțelegerile privind dezvoltarea coo
perării și a schimburilor economice.

poporului palestinian, condiție a rea
lizării păcii".

Vineri, presa siriană a relatat pe 
larg, pe primele pagini, vizitele inal- 

Revista presei siriene

ților soli ai poporului român în pro
vincia Latakia, pe locurile străvechi
lor civilizații de la Ras Shamra, in 
frumoasa zonă Kasab. Ziarele sub
liniază cu mîndrie înalta apreciere 
acordată de președintele Nicolae 
Ceaușescu, de tovarășa Elena 
Ceaușescu străvechii civilizații ce a 
înflorit, cîndva, pe aceste meleaguri, 
sublinierea de către solii poporului 
nostru — scrisă in Cartea de onoare 
și reprodusă de întreaga presă — a 
„continuității acestei civilizații care 
stă la baza a tot ceea ce se realizează 
astăzi. Aceasta dovedește necesitatea 
de a se face eforturi pentru cunoaș
tere, pfentru pace". Fotografiile inse
rate de ziare oglindesc, de aseme
nea, călduroasele manifestări de prie

de asemenea, cu căldură de membrii 
ambasadei române, specialiști români 
care lucrează in Siria, familiile lor, 
care le urează din inimă sănătate și 
drum bun.

în momentul despărțirii, președin
tele Nicolae Ceaușescu mulțumește 
președintelui Hafez Al-Assad pentru 
primirea călduroasă și ospitalitatea 
manifestate de poporul sirian, pen
tru rezultatele convorbirilor avute, 
pentru zilele plăcute petrecute îm
preună.

La rîndul său, președintele Hafez 
Al-Assad mulțumește cu căldură 
pentru vizita solilor poporului român 
șl urează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu drum bun, multă sănă
tate și fericire. Apoi, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Hafez Al-Assad 
își iau un călduros rămas bun, își 
string mîinile prietenește, se îmbră
țișează.

Cu aceeași cordialitate Își iau 
rămas bun, se îmbrățișează tovarășa

TELEGRAMA DE LA

PREZIDENȚIAL

Excelenței Sale Domnului HAFEZ AL-ASSAD
Președintele Republicii Arabe Siriene

DAMASC
Părăsind teritoriul țării dumneavoastră, doresc să vă adresez, în numele 

tovarășei mele și al meu, cele mal vii mulțumiri pentru primirea călduroasă 
și ospitalitatea de care ne-am bucurat în timpul vizitei noastre în Republica 
Arabă Siriană.

îmi exprim convingerea că noua noastră tntîlnire, convorbirile pe care 
le-am purtat cu acest prilej, în spiritul stimei și respectului reciproc ce 
caracterizează relațiile noastre, se vor înscrie ca o contribuție de seamă la 
întărirea prieteniei și conlucrării româno-isiriene, atît pe plan bilateral, cit 
și pe arena mondială, în folosul reciproc al celor două popoare, al cauzei 
generale a păcii și cooperării internaționale.

Folosesc acest prilej pentru • a vă adresa dumneavoastră și doamnei 
Anisse Al-Assad cele mai bune urări de sănătate și fericire, iar poporului 
sirian prieten noi succese pe calea propășirii economico-sociale independente 
a patriei, prosperitate, bunăstare și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

tenie făcute pretutindeni în Siria so
liei de pace a poporului român.

Este subliniată — ca și în presa 
zilelor precedente — ideea ce se degajă 
din firul întregii vizite, cea a im
portantei noului dialog la nivel înalt 
româno-sirian pentru continua dez
voltare și aprofundare multilaterală 
a raporturilor româno-siriene. în 
acest context se consemnează conti

nuarea convorbirilor oficiale, de 
joi, printr-un schimb de opinii pri
vind probleme de interes comun. 
De asemenea, ziarele subliniază că 
„la Damasc au fost semnate Proto
colul de schimburi comerciale între 
România șj Siria, precum și alte 
două documente de cooperare pe 
termen lung între cele două țări".

Pe primele pagini, informind des
pre revenirea la Damasc a solilor 
poporului român, ziarele publică, 
sub titlul „Președintele Ceaușescu 
s-a intîlnit cu Arafat, realirmîndu-și 
sprijinul iată de drepturile naționale 
ale poporului palestinian", știrea re
feritoare la primirea de către to
varășul Nicolae Ceaușescu a pre- 

Elena Ceaușescu și doamna Anisse 
Al-Assad.

Pionieri sirieni oferă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete de flori.

De pe scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu răspund cu prietenie mani
festărilor pline de entuziasm ale celor 
aflați pe aeroport și salută, din nou, 
pe gazde în semn de rămas bun.

La ora 9.50 — ora locală — aero
nava prezidențială decolează, escor
tată pină Ia granița tării de avioane 
ale forțelor aeriene siriene.

Primirea deosebit de caldă rezer
vată solilor poporului român pe 
parcursul celor cinci zile, cit au fost 
oaspeții poporului sirian, a fost o 
expresie concludentă a stimei deose
bite de care se bucură România și 
președintele Nicolae Ceaușescu și, 
totodată, a dorinței poporului sirian 
de a lărgi și intensifica relațiile de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două țări și popoare prietene.

BORDUL AVIONULUI

• •

ședintelui Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei, Yasser Arafat. „în cursul aces
tei întrevederi — se arată în rela
tarea de presă — șeful statului român 
a subliniat sprijinul pe care ii acordă 
luptei pentru restabilirea drepturi
lor naționale legitime ale poporului 
palestinian, inclusiv a dreptului a- 
cestuia la autodeterminare și la con
stituirea propriului stat indepen
dent". Tot in acest context., ziarul 
„AL-BAAS" informează că au fost 
trecute in revistă „evoluțiile în curs 
în zonă, în urma ultimelor eveni
mente șl,, îndeosebi, după noile esca
ladări militare israeliene in sudul 
Libanului, precum și problema pales
tiniană în cadrul Orientului Mijlo
ciu și pe plan international".

Ample spații consacrate pre
zentării unor reportaje filmate și 
unor relatări despre desfășurarea 
festivităților prilejuite de inaugu
rarea grandioasei rafinării de la 
Banias — „monument al muncii 
înfrățite a constructorilor români și 
sirieni" — au acordat programele de 
radio și televiziune siriene. Ele au 
reflectat, de asemenea, principalele 
momente ale vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și ale tovarășei 
Elena Ceaușescu pe pămintul ospi
talier al Siriei.

Din toată inima, 
entuziaste urări de bun venit

Dînd glas sentimentelor de profundă satisfacție ale întregului nostru popor 
pentru rezultatele bogate ale noii misiuni de colaborare, pace și prietenie, 
mii de locuitori ai Capitalei au făcut o caldă manifestare de dragoste și respect 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu la revenirea în patrie

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretai’ general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, s-au înapoiat, 
vineri după-amiază, în Capitală, din 
vizita oficială de prietenie efectuată 
în Republica Arabă Siriană, la invi
tația secretarului general al Partidu
lui Baas Arab Socialist, președintele 
Republicii Arabe Siriene, Hafez Al- 
Assad, și a soției sale, Anisse Al- 
Arișațl. ,

în această vizită, șeful statului ro
mân a fost însoțit de tovarășii Gheor
ghe Oprea, prim viceprim-ministru 
al guvernului. Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe, Ion M. Nico
lae, prim-adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, de alte per
soane oficiale.

La aeroportul Otopeni, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întîmpinați de to
varășii Ilie Verdeț. Iosif Banc, Emil 
Bobu. Cornel Burtică. Virgil Cazacii, 
Gheorghe Cioară. Lina Ciobanu, 
Constantin Dăscălescu, Ion Dincă, 
Emil Drăgănescu, Ion Ioniță, Petre 
Lupu, Gheorghe Pană. Ion Pățan, 
Dumitru Popescu, Gheorghe Radu
lescu, Leonte Răutu, Virgil Trofln, 
Iosif Uglar, Ștefan Voitec, Ion Co

mun, Nicolae Constantin, Mihal Da- 
lea, Miu Dobrescu, Ludovic Fazekas, 
Mihai Gere, Vasile Patilinet, Ion 
Ursu, Richard Winter, Ilie Radules
cu. Tovarășii din conducerea de par
tid și de stat au venit împreună 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, per
sonalități ale vieții științifice și cul
turale, generali.

Au fost de față însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Siriei la Bucu
rești, Mohamad Jyroudiah, și Ihya 
Basara, însărcinatul cu afaceri ad-in
terim al Turciei.

Aeroportul Otopeni, unde a avut 
loc ceremonia sosirii, era împodobit 
cu drapelele partidului și statului. 
Pe frontispiciul aerogării se afla 
portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

în întimpinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elerfa 
Ceaușescu au venit un mare număr 
de bucureșteni. care au făcut con
ducătorului partidului și statului o 
primire deosebit de entuziastă, ex- 
primindu-și și de această dată senti
mentele lor de profundă dragoste, 
stimă și recunoștință, pentru bogata 

și rodnica activitate desfășurată de 
șeful statului nostru, consacrată în
floririi continue a patriei, bum' tării 
poporului, creșterii presti ului 
României socialiste în viața interna
țională, edificării unei lumi mai bune 
și mai drepte. Cu inimile pline 
de bucurie, cei prezenți scandau 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“. 
„Ceaușescu și poporul !“, „Stima 
noastră și mindria : Ceaușescu— 
România !“. Prin aplauze și urale, el 
își exprimau satisfacția fată de re-s 
Zultatele rodnice ale vizitei oficiale' 
de prietenie in Republica Arabă ST- 
riahă și convingerea Că convorbirile 
avute. înțelegerile la care s-a ajuns 
vor contribui la dezvoltarea și adîn- 
cirea în continuare a relațiilor ro
mâno-siriene. la întărirea prieteniei 
și solidarității cu toate popoarele a- 
rabe, la cauza păcii, colaborării și 
înțelegerii internaționale.

Grupuri de pionieri și tineri au o- 
ferit tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu buchete 
de flori.

Secretarul general al partidului și 
tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu prietenie manifestărilor entuziaste, 
vibrante cu care cetățenii Capitalei 
i-au intimpinat la revenirea în pa
trie.

Ancheta „Scînteii " în industrie - marele consumator de energie

Prin perfectionarea tehnologiei -
economii de 134000 tone combustibil

A •
ISI

9
în primele șapte luni din acest an 

întreprinderile aparținind Centralei 
industriale pentru produse refractare 
Brașov, unități care prin natura pro
cesului de producție se numără prin
tre marii consumatori de combusti
bil din țară, au înregistrat o economie 
de peste 6.7 milioane mc gaz metan, 
adică peste 7 700 tone combustibil con
ventional. Deoarece unui nespecialist 
această cifră nu-i spune prea mult, 
l-am rugat pe ing. Bujor Roșea, di
rectorul general al centralei indus
triale, să ne ofere cîtevă lămuriri.

— Evident, economia de combus
tibil realizată pe primele șapte luni 
poate fi apreciată ca importantă, 
dacă o raportăm la eforturile depuse 
și la condițiile tehnologice și de do
tare în care s-au obtinut. în același 
timp, ea poate fi considerată ca mo
destă, dacă ținem seama de posibi
litățile largi ce pot fi create în acest 
domeniu, ca și de cerințele pe care 
economia națională le pune in fata 
noastră.

Discuția pe tema gospodăririi ju
dicioase a combustibililor s-a axat 
mai puțin pe ceea ce s-a realizat 
pină în prezent și mai mult pe mo
dul in care se acționează acum in 
unitățile centralei pentru reducerea 
consumului de combustibil și ener
gie electrică, în cadrul stimulator 
creat de apariția proiectului Progra- 
mului-directivă în domeniul ener
giei de Decretul Consiliului de Stat 
privind reducerea consumurilor de 
energie și combustibili.

Dreocupările manifestate în acest 
> în ultima perioadă Ia nivelul 

o «alei. al unităților sale de produc
ție și cercetare, s-au concretizat în 
întocmirea unui program de lucru 
care jalonează direcțiile mai impor
tante în care se va acționa în anii 
următori în fiecare unitate.

propune Centrala industriala pentru produse refractare
— Aș dori să menționez, a tinut 

să precizeze directorul general, că in 
acțiunea de identificare a rezervelor 
de reducere a consumului de com
bustibil și energie electrică, noi am 
acordat cea mai mare atenție redu
cerii consumului tehnologic, care 
reprezintă circa 96 la sută din în
tregul consum, deși, la drept vorbind, 
nu am neglijat nici unele aspecte 
privind consumul de combustibil uti
lizat pentru încălzirea halelor și 
birourilor.

Primele măsuri din programul în
tocmit au început să prindă viață. 
A fost deja înlocuit cuptorul Hoff
man de la întreprinderea „Răsă
ritul" Brașov, mare consumator de 
combustibil, cu un cuptor tunel, 
al cărui consum este pe jumă
tate. S-a reușit să fie utilizat la capa
citatea nominală cuptorul tunel de la 
secția Cristian. A fost înlocuită 
partial, la Cristian și Brașov, șamota 
cu șisturi argiloase sau cu nisip 
cuarțos. Asemenea măsuri au fost 
luate și in alte unități, cum ar fi 
cele din Comarnic, Pleașa, Alba 
Iulia,

Dar măsurile care vor asigura di
minuarea și mai substanțială a con
sumului de combustibil și energie, 
abia acum se găsesc în fază de apli
care. Dintre acestea; im loc impor
tant îl ocupă realizarea cărămizilor 
legale chimic. Este vorba de înlocui
rea procesului de ardere a cărămizi
lor la temperaturi de 1 400—1 500 
grade Celsius, cu un tratament ter
mic, utilizîndu-se lianți chimici, 
aplicat la temperaturi de numai 
300—400 grade C„ fără ca perfor
manțele produselor să. se modifice. 
Noua tehnologie, care începe să fie 
aplicată încă din acest an la unită
țile din Pleașa, Comarnic și „Răsări
tul" din Brașov, va permite realizarea 

la nivelul anului 1980 a unei produc
ții de 25 «116 tone cărămizi, pentru 
ea in 1985 să se ajungă la 40 060 
tone cărămizi, obtinîndu-se pe aceas
tă cale o economie de peste 4 500 
tone combustibil convențional, O eco
nomie și mai substanțială se va 
realiza și prin înlocuirea cărămizilor 
arse, folosite la căptușirea oalelor 
de turnare a otelului, cu mase mono
litice silicioase. la a căror fabricație 
nu se mai utilizează combustibil. La 
nivelul anului 1980 se va obține pe 
această cale o economie de peste 
10 000 tone combustibil conventional 
și 1 245 MWh. Procedeul înlocuirii 
șamotei arse cu șisturi argiloase și 
nisip cuarțos, care se aplică deja la1 
Brașov și Cristian, se extinde în pre
zent la alte unități din cadrul cen
tralei, astfel că la sfîrșitul anului 
1985 se va putea realiza o diminuare 
a consumului de combustibil cu 4 536 
tone și a energiei electrice cu 840 
MWh. încă de pe acum se fac pre
gătiri ca în 1981—1982, la unitatea din 
Aleșd să se treacă la înlocuirea 
diatomitei calcinate, folosite la fabri
carea plăcilor termoizolatoare, cu 
nisip cuarțos, ceea ce va duce la rea
lizarea unei alte economii de 4 580 
tone combustibil convențional și 
1 248 MWh. Printr-o altă măsură — 
înlocuirea cuptoarelor rotative cu 
cuptoare tunel la unitățile din 
PJeașa și Baru Mare — se va asigura 
reducerea consumului de combusti
bil cu peste 6 000 tone anual. O im
portantă economie, care va putea fi 
evidențiată nu la producători, ci la 
beneficiari, se va putea realiza în 
viitor prin sporirea, pînă în 1985, de 
6 ori, a producției de cărămizi ter
moizolatoare menite să îmbunătă
țească izolația termică a diferitelor 
agregate termice, reducînd pierderi

le de căldură prin radiație cu 20—10 
la sută. Lucrarea de investiție se 
află deja în execuție la Brașov și va 
fi pusă in funcțiune in 1980. Aceeași 
destinație, dar cu un efect economic 
superior, o vor avea fibrele ceramice 
refractare, utilizate și ele ca mate
riale izolatoare de înaltă eficientă, 
care vor înlocui cărămizile refrac
tare. Fabricația lor va începe in 1980 
pentru prima dată în țară.

După apariția Decretului Consiliu
lui de Stat au fost initiate noi mă
suri : îmbunătățirea indicelui de 
încărcare a cuptoarelor rotative, re- 
zultind o economie evaluată la 
12 266 tone combustibil conventio
nal și 2100 MWh anual, raționaliza
rea consumului de energie termică 
prin renunțarea la încălzirea unor 
spatii unde acest lucru nu este ab
solut necesar, redimensionarea pu
terii electrice a motoarelor de ac
ționare a instalațiilor de desprăfuire, 
înlocuirea morilor cu bile cu mori 
aeromecanice și mori cu impact 
cu putere electrică mai redusă, pre
cum și recuperarea căldurii de 
la cuptoarele tunel și folosirea ei la 
preîncălzirea aerului de combustie, la 
obținerea aburului furnizat în pre
zent de centralele termice.

Calculele întocmite arată că. prin 
aplicarea tuturor acestor măsuri, eco
nomia națională va beneficia la nive
lul anului 1981 de o economie de 
134 060 tone combustibil conventional 
și 38 000 MWh energie electrică. Cer
titudinea realizării lor ne-o dau re
zultatele obținute în acest an. ca și 
hotărîrea cu care se acționează 
pentru transpunerea în viată a mă
surilor amintite.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii"

Manifestări 
de

• în întreaga tară au început „Zi
lele căiții social-politice", manifes
tare dedicată celor două mari eve
nimente ale anului — apropiata ani
versare a trei decenii și jumătate de 
la eliberarea țării și Congresul al 
XII-lea al partidului. Manifestarea 
constituie, in același timp, un prilej 
de evidențiere a realizărilor noastre 
editoriale în domeniul căiții social- 
politice, gen cu o largă audientă în 
rîndul cititorilor. Numai in perioada 
1976—1978, de exemplu, au apărut in 
edituri românești peste 1 000 de ti
tluri de lucrări in domeniul științelor 
sociale și politice, in aproape 21.5 
milioane exemplare, o bună parte 
dintre acestea fiind documente de 
partid, lucrări in sprijinul invătămin- 
tului politico-ideologic de partid, 
U.T.C. și de masă. Volumele secreta
rului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „România pe dru
mul construirii societății socialiste 
multilateral dezvoltate" au fost publi
cate în limbile română, maghiară și 
germană, precum și în limbi de 
circulație internațională, intr-un tiraj 
total de peste 1 350 000 de exemplare.

Pină la marea sărbătoare de la 
23 August, în Capitală și în tară vor 
avea loc lansări de volume, întîlniri 
cu scriitori și editori, dezbateri și 
simpozioane privind orientările ac
tuale ale literaturii social-politice. 
recitaluri de poezie patriotică, acțiuni 
organizate in așezăminte de cultură, 
librării, in întreprinderi și instituții, 
în cadrul „zilelor", editurile Politică, 
Academiei, Militară, Albatros, Juni
mea, Dacia vor organiza acțiuni cu 
cartea la București, Sibiu. Alba Iulia, 
Blaj. Bacău. Mangalia, Botoșani. Cluj- 
Napoea, Iași și în alte orașe.

• Sub auspiciile Consiliului Natio
nal al Societății de Cruce Roșie, 
vineri a avut loc în Capitală simpo
zionul „35 de ani in slujba sănătății 
și umanității". în cadrul simpozio
nului au prezentat referate general- 
maior Constantin Burada, președin
tele Consiliului National al Societății 
de Cruce Roșie — „Crucea Roșie la 
35 de ani de la eliberarea patriei" : 
profesor dr. Ludovic Păun, adjunct 
al ministrului sănătății, vicepreședinte 
al Consiliului Național al Societății 
de Cruce Roșie — „Realizări și per
spective în domeniul politicii sani
tare a partidului și statului" s Ana

dedicate marii sărbători 
la 23 August

Mureșan, președinta Consiliului Na
tional al Femeilor — „Femeia, pre
zentă activă in viata social-politică a 
țârii, contribuția femeilor la activi
tățile Crucii Roșii".

• în județul Hunedoara se desfă
șoară in aceste zile ample manifestări 
politico-educative și culturale dedi
cate celei de-a 35-a aniversări a eli
berării patriei. Astfel, la Hunedoara, 
Petroșani și in alte centre indus
triale s-au organizat simpozioane 
consacrate celei de-a 35-a aniversări 
a marelui act Istoric de la 23 Au
gust. Casa de cultură din Deva a 
găzduit o acțiune culturală cu tema 
„Ideile de libertate socială și indepen
dență națională la români. 23 
August — moment crucial în obți
nerea independentei și suveranității 
naționale". La Combinatul siderurgic 
din Hunedoara a avut loc o întîlnire 
a tinerilor cu veterani ai celui de-al 
doilea război mondial. în cadrul că
reia au fost înfățișate aspecte ale 
eroismului armatei române. în pre
zența a numeroși tineri, la Complexul 
C.F.R. Simeria a avut loc un recital 
de versuri intitulat „Poeții cintă 
eliberarea țării".

• în localul bibliotecii județene 
Dolj s-a deschis o expoziție de carte, 
dedicată zilei de 23 August. Sint ex
puse lucrări din domeniile social-poli
tic. tehnico-știintific și beletristic, ilus- 
trînd marile realizări obținute in cei 
35 de ani care au trecut de la vic
toria revoluției de eliberare națională 
și socială, antifascistă și antiimperia- 
listă. La loc de frunte se află operele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, sinteză 
a gindlrii revoluționare și spiritului 
militant, contribuție inestimabilă la 
solutionarea marilor probleme ale 
contemporaneității. în contextul ace
lorași manifestări omagiale. Muzeul 
Olteniei a organizat simpozionul 
„România — 35 de ani de activitate 
liberă și creatoare", iar la Casa de 
cultură a orașului Segarcea s-a des
fășurat simpozionul „Politica externă 
a României, politică a păcii, progre
sului și colaborării între popoare".

• La Tg. Cărbuneștl au fost inau
gurate. vineri, zilele culturii și educa
ției politice. Pe agenda acțiunilor 
initiate în întimpinarea celei de-a 
35-a aniversări a victoriei revoluției 
de eliberare națională și socială. 

antifascistă și antiimperialistă. sînt 
înscrise, de asemenea, simpozioane, 
dezbateri, vernisaje ale unor expozi
ții și alte manifestări ilustrind victo
riile obținute de poporul român in 
cei 35 de ani de viată liberă.

• O sesiune jubiliară de comuni
cări științifice, organizată de comi
tetul județean de partid in cinstea 
celei de-a 35-a aniversări a elibe
rării patriei noastre, a avut loc și la 
Timișoara. în deschiderea lucrărilor, 
tovarășul Petre Dănică, prim-secre- 
tar al Comitetului județean de partid 
Timiș, a evocat semnificația istorică 
a revoluției de eliberare națională 
și socială, antifascistă și antiimpe- 
rialistâ de la 23 August 1944, înfăp
tuită de poporul nostru sub condu
cerea Partidului Comunist Român, 
precum și dezvoltarea economico- 
socială a României în cei 35 de ani 
de libertate. In cadrul lucrărilor 
sesiunii și în secțiuni au fost pre
zentate numeroase comunicări și re
ferate abordind problemele esențiale 
ale edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate, ale politicii 
promovate de partidul și statul nos
tru pentru atragerea în tot mai largă 
măsură a oamenilor muncii la con
ducerea activității economice și so
ciale, pentru înflorirea națiunii noas
tre socialiste.

• în localitățile județului Arad ca 
Ineu, Pecica, Curtici, Hălmagiu, 
Nâdlac, Pincota ș.a., precum și la clu
burile muncitorești din municipiul 
Arad au continuat simpozioanele și 
dezbaterile pe tema „Semnificația is
torică a victoriei revoluției de elibe
rare națională antifascistă și antiim
perialistă din august 1944“. De ase
menea, sub genericul „Drumul eroic 
de luptă al P.C.R.", muzeul județean 
din Arad a organizat expoziții itine
rante la întreprinderile de vagoane 
și de confecții, precum și în locali
tățile Siria și Lipova, iar la sediul 
muzeului au avut loc, în aceste zile, 
seri muzeale intitulate „Participarea 
maselor populare din județul Arad 
la lupta împotriva fascismului și eli
berarea patriei". La galeriile de artă 
din Arad se află în pregătire o am
plă expoziție intitulată „Chipul pa
triei în arta plastică arădeană", ex
poziție al cărei vernisaj va avea loc 
zilele acestea.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 
AU PRIMIT PE ȘEFII DELEGAȚIILOR PARTICIPANTE LA REUNIUNEA 

MINISTERIALĂ DE LA BUCUREȘTI A GRUPULUI CELOR 77
9

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Amabilul mesaj pe care Excelența Voastră a binevoit să mi-I adreseze 
cu ocazia Zilei naționale a Belgiei m-a mișcat in mod deosebit.

Vă exprim viile mele mulțumiri și vă transmit, la rlndul meu, sincere 
urări de fericire personală și de prosperitate pentru poporul român, de 
dezvoltare armonioasă a bunelor relații existente între cele două țări ale 
noastre.

BAUDOUIN
Regele belgienilor

(Urmare din pag. I)
tru instaurarea noii ordini eonomice 
inter naționale* *'.

PROGRAMUL 1

8,30 Muzică de promenadă
8,45 De pretutindeni. Călătorie in fi- 

cl incuri (reluare)
9.10 Muzică ușoară

10,00 Roman foileton : Foldark. Relua
rea episodului 25

10,55 Matineu de vacantă —■ „Copiii mă
ri i'

ll,13 Film artistic : „Orașul captiv*4
12,45 Concert de prînz
14,00 De la A la... infinit. Magazin, de 

sîmbătă
16,10 Un fapt văzut de aproape
16,30 Agenda culturală
17,00 Stadion
17.50 Clubul tineretului
18,35 Săptămîna politică internă șl in

ternațională
16.50 1001 de seri

în' legătură eu răspunsurile date 
de unii specialiști din Ministerul 
Energiei Electrice (publicate în 
„Scinteia" din 17 august a.c.). Minis
terul Energiei Electrice face urmă
toarele precizări :

Conform prevederilor art. 11 din 
Decret, stabilirea prețurilor și a ta
rifelor pentru consumul de energie 
electrică se face in mod diferențiat 
la un nivel de consum rațional de
terminat in raport cu numărul de

• Nick Carter superdetectiv : CO-
THOCENI — 15; 17,30; 20.
• Vlad Țepeș : PACEA — 16; 19.
• Leii saloanelor : FLOREASCA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15.
• Nea Mftrin miliardar : VOLGA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,15.
• Vis de ianuarie : VIITORUL — 
15,30; 1/7,45; 20.
• Olga și poetul : MIORIȚA — 0; 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Brațele AIroditei : POPULAR — 
16; 18; 20.
• Lovitură pe la spate : MUNCA
— 16; 18; 20.
• Marele singuratic : COSMOS — 
15,30; 17,45; 20.
• Șatra : TOMIS — 9; 11,15; 13,30: 
15,45; 18; 30. la grădină — 20.45.
• Tinărul din Istanbul : ARTA — 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20. la gră
dină — 20,45.
• tn ritmul muzicii : FLAMURA 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Antichități : PROGRESUL — 16; 
18: 20.
• Întoarcerea acasă : GRADINA 
FESTIVAL — 20,45.
• Masca de apă : GRADINA 
PARC HOTEL — 21. 

Adresindu-se președintelui Nicolae 
Ceaușescu șl tovarășe Elena 
Ceaușescu, Abdel Aziz Bn Dhia, 
ministrul invățâmîntului soerior și 
cercetării științifice al Tuișiei, re
prezentant al țării care dtine pre
ședinția Grupului celor 77 a spus : 

„Permiteți-mi ca, în milele șefi
lor de delegații ale țări# membre 
ale Grupului celor 77, să/â exprim 
mulțumirile noastre penti ospitali
tatea și atenția deosebit pe care 
ne-ați acordat-o. pentru floarea de 
a ne primi. Vă adresai; totodată, 
mulțumirile noastre petru mesajul 
pe care ați binevoit să-ltransmiteți 
reuniunii noastre. Noi cunoaștem, 
domnule președinte, intefeul pe care 
dumneavoastră persona.il acordați 
unității Grupului celor științei și 
tehnologiei, pregătirii Ciferinței de 
la Viena. Noi cunoașteri de aseme
nea, marile responsablțâți în do
meniul științei și cercettti ale doam
nei Elena Ceaușescu".

Referindu-se, în contuare. la lu
crările reuniunii de u București, 
reuniune care a pernă să se con
state o coeziune toță a țărilor 
membre ale Grupului-jlor 77, voin
ța lor de a apăra cu 'jergie, in ca
drul apropiatei Conferte de la Vie
na. pozițiile adoptatla București, 

bitorul a relevat : Toi am adop- 
<-un document pe ca il numim de 
acum Declarația Cla București, 

tare noi am reafirrt pozițiile ță- 
ilor membre ale gitului nostru. 

Motivarea acestor poli este atit de 
evidentă, domnule pședinte, incit 
ar fi de neconcepuica partenerii 
noștri să se gindeA să le t» 
pingă : este vorbi pentru 
țări in curs de dezvdre, de 
capăt actualului sem eco 
mondial, prejudiciospmunități 
ternaționaie, sistem le ne sărăcește 
și. in același timp, ajnință indepen
dența noastră. Astf» domnule pre
ședinte, reuniunea la București 
ne-a permis să finuai convinși ca 
oricind de justețea-indamentată a 
pozițiilor noastre. Ene va permite 
să ne prezentăm la tna imiți și ho
tărî ți".

în încheiere, votorul a spus : 
„■pentru că ne-ați ‘ijinit să ajun
gem la acest rezu. permiteți-mi, 
domnule președintșn numele cole

(Urmare din pa)
nințare cu forța.'buie soluționate 
problemele numa numai Pe calea 
tratativelor, treb pus capăt ocu
pării teritoriilor fbe, în Orientul 
Mijlociu, stărilor conflicte și încor
dare din oricarerte a lumii. Am 
înțeles și mai h că este necesar 
să se facă totul iru o pace globală 
în Orientul Miji, pentru soluțio
narea problemei istiniene. De ase
menea. trebuie furată lichidarea 
dominației colonte din Africa, a 
politicii rasiste e apartheid, tre
buie asigurate liatea și indepen
dența tuturor pretor.

DECARAȚIA DE LA BUCUREȘTI 
privindtiința și tehnologia in folosul dezvoltării, 

doptată la reuniunea ministerială 
a Grupului celor 77

Reuniunea inițială a Grupului celor 77 a avut loc 
la București, ine de 16 și 17 august 1979, in ajunul 
Conferinței NaĂr Unite pentru știință și tehnologia 
in folosul dezvu

Reuniunea a dat că :
Conferința N4or Unite pentru știință și tehnologie 

in folosul dezv< are loc intr-un moment istoric cru
cial. în ciuda w realizări ale științei și tehnologiei, 
lumea se caracăză prin inegalități de o deosebită 
amploare, care jeentueazâ. Cu toate că aceste inega
lități se manife toate domeniile relațiilor economice 
internaționale, nț deosebit de acute in domeniul 
științei și togiei. Această situație se reflectă în 
starea de depei științifică și tehnologică în care se 
află țările în de dezvoltare, ceea ce reprezintă un 
element prineipdependenței lor economice. în scopul 
redresării acesttații, comunitatea internațională a că
zut de acord a: necesității instaurării cit mai rapide 
a noii ordini elice internaționale, negocierile asupra 
căreia nu au ș, din păcate, la progrese reale, in 
ciuda unor maieforturi depuse de țările in curs de 
dezvoltare. Aceonferință este o parte integrantă a 
eforturilor intre de comunitatea internațională pen
tru ca știința nologia să servească scopurilor și 
obiectivelor nohi economice internaționale.

O proporție doare a activităților și resurselor din 
domeniul științehnologiei este concentrată in țările 
dezvoltate, iar ă parte dintre acestea este destinată 
scopurilor militările in curs de dezvoltare sint pre
ocupate de fapștiința și tehnologia, care se numără 
printre resursei mai prețioase și cele mai puternice 
de care dispunlirea, sint utilizate in acest mod, pu- 
nind in pericol existența civilizației umane.

Știința și tela trebuie să devină o resursă fun
damentală pemșterea producției, pentru utilizarea 
rațională și efia materiilor prime și a energiei, pen
tru ocrotirea șiirarea mediului înconjurător, precum 
și pentru îmbuea calității vieții. în acest scop, ca
pacitatea de al știința și tehnologia modernă con
stituie o condințială. Aceasta reclamă accesul liber 
și deplin la curie științifice și tehnologice, la noile 
descoperiri și l.țiile tehnice. Ceea ce este și mai im
portant este fa știința și tehnologia trebuie să de
vină o compore bază și parte integrantă a politicii 
economice și sameior de dezvoltare ale țărilor in 
curs de dezvolt ♦

în lumina «mai sus, reuniunea ministerială de
clară :

Dezvoltarea iții științifice și tehnologice a țoilor 
in curs de dez depinde în primul rînd de propriile 
lor eforturi. Ț; curs de dezvoltare își afirmă hotă- 
rîrea de a-și ita eforturile în acest scop. Totodată, 
cooperarea intlală poate și trebuie să joace un rol 
important în roces. Pentru aceasta sint necesare 
schimbări globjndamentale de structură în actuala 
repartizare a -ițiior științifice și tehnologice din 
lume în vederirării unei participări sporite a țări

gilor mei, să vă reînnoiesc dumnea
voastră și doamnei Ceaușescu expre
sia gratitudinii și recunoștinței noas
tre. Profităm, totodată, de această 
ocazie pentru a vă prezenta felici
tările noastre cele mai bune dumnea
voastră și poporului român în preaj
ma sărbătorii naționale a României. 
Adresăm cela mai bune urări pentru 
dezvoltarea științei și tehnicii în fru
moasa dumneavoastră țară, în slujba

Iu vin tarea te varășului 
Nicolae Ceaușescu

Progresul și independența națională 
sint inseparabile ; pacea și știința sint 
inseparabile. Deci, pentru progresul 
economic și social al țărilor noastre, 
pentru stabilitatea economică inter
națională și pentru punerea științei 
și tehnicii in slujba dezvoltării tre
buie să se pună capăt politicii de ine
galitate și de asuprire sub orice 
formă, trebuie asigurată independența 
tuturor popoarelor !

Este necesar ca țările în curs de 
dezvoltare să fie mai unite, mai so
lidare, pentru a putea obține rezul
tate mai bune la Viena și la sesiunea 
din anul viitor a Organizației Națiu
nilor Unite, pentru a putea realiza 

progresului economic și social al po
porului român".

în cadrul intilnirii a luat cuvintul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvintarea șefului statului român 
a fost urmărită cu deosebit interes 
de cei prezenți. fiind subliniată cu 
puternice aplauze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu s-au între
ținut apoi cordial cu oaspeții și s-au 
•fotografiat în mijlocul lor.

noua ordine economică internaționa
lă.

Fiți convinși că România socialistă 
va face totul pentru a întări colabo
rarea și solidaritatea cu toate țările 
în curs de dezvoltare, pentru a con
tribui la succesul reuniunii de la 
Viena. la realizarea unei lumi mai 
drepte și mai bune.

Vă rog să transmiteți șefilor de 
state, guvernelor, popoarelor țărilor 
dumneavoastră urarea noastră, a 
poporului român, de succese în dez
voltarea econoinicn-socială indepen
dentă. de bunăstare și fericire.

Vă doresc succese comune Ia Vie
na 1 Vă doresc multă sănătate ! (A- 
plauze).

lor în curs de dezvoltare în dobindirea de noi cunoștințe 
științifice și tehnologice și in adaptarea, utilizarea și răs- 
pindirea acestora in scopul instaurării noii ordini econo
mice internaționale. Astfel de mutații trebuie să includă, 
în special, eliminarea condițiilor de monopol din fluxhl 
internațional de tehnologie, precum și restructurarea ac
tualului cadru juridic internațional referitor la transferul 
de tehnologie, în conformitate cu obiectivele și aspirațiile 
țărilor in curs de dezvoltare și să permită, de asemenea, 
participarea țărilor în curs de dezvoltare la mecanismele 
de -finanțare create pentru dezvoltarea științifică și teh
nologică.

Țările în curs de dezvoltare recunosc necesitatea și im
portanța deosebită a dezvoltării și diversificării cooperării 
economice și tehnico-științifice între ele, precum și a lăr
girii asistenței mutuale și a cooperării reciproc avantajoase 
in numeroase domenii, pe plan bilateral și multilateral, 
în conformitate, in special, cu Declarația din Kuweit și 
cu Planul de acțiune de la Buenos Aires privind coope
rarea tehnică între țările in curs de dezvoltare, în scopul 
întăririi autonomiei lor individuale și colective, a solida
rității și unității lor de acțiune.

în vederea înfăptuirii obiectivelor menționate mai sus, 
reuniunea ministerială afirmă. în mod solemn, deplina sa 
adeziune la Programul de acțiune prezentat de Grupul 
celor 77 Conferinței Națiunilor Unite pentru știință și teh
nologie in folosul dezvoltării.

înfăptuirea acestui program trebuie să conducă. între 
altele, la întărirea capacității științifice și tehnologice 
proprii a țărilor in curs de dezvoltare ; la o cooperare in
ternațională științifică și tehnologică echitabilă ; la ac
cesul deplin la cunoștințele științifice și tehnologice ; la 
transferul neștingherit de tehnologie în condiții care să 
nu se bazeze pe practici de exploatare ; la o politică 
coerentă a Națiunilor Unite in domeniul științei și teh
nologiei ; la un cadru instituțional in sistemul Națiunilor 
Unite și la crearea unor mecanisme de finanțare care să 
asigure resursele necesare, în vederea traducerii în viață 

■ a Programului de acțiune ; și la măsuri speciale în fa
voarea țărilor în curs de dezvoltare cel mai puțin avan
sate, a țărilor în curs de dezvoltare fără litoral, insulare 
și cel mai grav afectate de criza economică. Toate statele 
trebuie să adopte ăcest Program de acțiune.

Trebuie luate măsuri practice în sprijinul cauzei elibe
rării naționale a popoarelor și teritoriilor supuse ocupa
ției, controlului și dominației străine, rasismului și 
discriminării rasiale, pentru a le permite să beneficieze, de 
asemenea, de aplicarea științei și tehnologiei la propria 
dezvoltare.

Reuniunea ministerială reafirmă voința Grupului ce
lor 77 de a acționa pe o bază constructivă, conștientă de 
acuitatea problemelor, pentru a asigura succesul Confe
rinței Națiunilor Unite, să conlucreze strîns in acest scop. 
Aceste eforturi vor trebui să continue și după conferință, 
in viitorii ani, pentru edificarea noii ordini economice 
internaționale.

București, 17 august, 1979.

Încheierea lucrărilor
reuniunii

Recepție Ia Ambasada «
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Gaboneze, ambasadorul aces
tei țări la București, Maurice Yocko, 
a oferit, vineri, o recepție.

Au participat Virgil Trofin, vlce- 
prim-ministru al guvernului, Aneta 
Spornic, vicepreședinte al Marii A*  
dunări Naționale, Ludovic Fazekas,

Vineri s-au încheiat la București 
lucrările reuniunii ministeriale a ță- 
rilor membre ale Grupului celor 77, 
din care face parte și România.

Lucrările reuniunii, care au durat 
două zile, au fost consacrate pregăti
rii Conferinței Națiunilor Unite pen
tru știință și tehnologie in slujba 
dezvoltării (Viena, 20—31 augpst 
1979).

Abdel Aziz Ben Dhia, ministrul în
vățămîntului superior și cercetării ști
ințifice al Tunisiei — luind cuvintul 
în calitate de reprezentant al țării 
care deține președinția Grupului 
celor 77 — a exprimat cuvinte de 
deosebită apreciere la adresa pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. a ac
tivității prodigioase și inițiativelor 
sale constructive în domeniul rela
țiilor internaționale, orientate’consec
vent în direcția edificării unei noi 
ordini economice mondiale, a instau
rării unor iaporturi noi, echitabile, 
intre state. Ministrul tunisian a adre
sat, totodată, cele mai sincere mul
țumiri pentru primirea cordială de 
care s-au bucurat participanții la 
reuniune, pentru ospitalitatea cu care 
au fost înconjurați in tot timpul cit 
s-au aflat in România, pentru condi
țiile excelente de lucru create in ve
derea desfășurării reuniunii. El a 
subliniat că lucrările reuniunii minis
teriale de la București, prin modul
constructiv în care au decurs și prin 
declarația adoptată, au marcat un 
deplin succes, rare, neîndoielnic, va 
avea efecte pozitive și asupra atmo
sferei și rezultatelor Conferinței, de la 
Viena, asupra activității viitoare, a- 
supra unității și solidarității Grupu
lui celor 77, atit la reuniunea din 
capitala Austriei, cit și în alte foruri 
și întilniri internaționale. ■

La încheierea dezbaterilor, pre
ședintele reuniunii, șeful delegației 
române, prof. Ion Ursu, prim-vice-' 
președinte al C.N.Ș.T., a adresat mul
țumiri călduroase participanților 
pentru cuvintele de înaltă apreciere 
exprimate la adresa președintelui 
Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, care acționează cu fermi
tate pentru așezarea pe noi baze, 
juste și echitabile, a relațiilor intre 
state, in toate domeniile, pentru in
staurarea noii ordini economice și 
politice internaționale. El a adresat, 
de asemenea, mulțumiri pentru inte
resul manifestat de participanții la 
reuniune față de realizările, expe
riența și preocupările României in 
domeniul științei și tehnologiei.

Referindu-se la semnificațiile și 
importanța reuniunii ministeriale

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 19, 

20 și 21 august. în țară : Vreme în curs 
de încălzire. Cerul va fi variabil, cu 
înnorări mai pronunțate la începutul 
intervalului, cînd vor mai cădea ploi 
locale. Apoi, ploile se vor restrînge, sem- 
nalindu-se în vestul țării și zona de

cinema
• Nu pot trăi fără lăutari : SCA
LA — 15.30: 17,45: 20.
• Aventurile lui Mark Twain x 
PATRIA — 14,15; 17,15; 20, CAPI
TOL — 14,15; 17.15; 20, la grădină
— 30,45, FAVORIT — 9; 12; 16,15; 
19,15.
• Umbra Iul Casey : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII — 
16.
• Elefantul alb : LUCEAFĂRUL
— 13; 15,15; 17,45; 20, la grădină
— 21, BUCUREȘTI — 13,15; 13.30; 
17.45; 20.
• Evadarea : CENTRAL — 14; 16; 
18: 20.
• Un om In loden : VICTORIA — 
15: 17,30; 30.
• Tînăr și liber : FESTIVAL — 
13,45; 16; 18,15; 20,30. MODERN — 
9: 1.1,15; 13,30; 16; 18; 20, la grădi
nă — 20,45.
• Cazul Gorgonova : CINEMA 
STUDIO — 10; 14; 19.
• Lebedele sălbatice — 9.15; 11;

de la București, șeful delegației ro
mâne a apreciat că principalul re-
zultat al acesteia il constituie mani
festarea unității de acțiune a Grupu
lui celor 77 în preajma Conferin
ței de la Viena. Ideea de unitate și 
solidaritate, care a prevalat de-a lun
gul întregii noastre activități — a 
spus vorbitorul — este importantă 
nu numai pentru puterea și capaci
tatea de negociere de care țările 
noastre trebuie să dea dovadă în ur
mătoarele două săptămini, la Viena, 
dar și pentru activitatea și coordo
narea acțiunilor și inițiativelor pro
prii ale grupului în general.

Textul Declarației de la București 
cu privire la aplicarea științei și 
tehnologiei în folosul dezvoltării — 
a spus in continuare șeful delegației 
române — este o expresie elocventă 
in acest sens. Acest document evi
dențiază în termeni clari natura ine
chitabilă a actualelor relații econo
mice, științifice și tehnologice, ne
voia imperioasă pentru schimbarea 
radicală a acestora, rolul conferin
ței mondiale în declanșarea unui 
real proces de cooperare internațio
nală, justă și echitabilă, menită să 
asigure accesul neîngrădit al țârilor 
in curs de dezvoltare la cuceririle 
științei și tehnologiei moderne, con
diție a progresului științei și tehnicii 
in general.

Conștiente de importanța apropiatei 
conferințe, a declarat în încheiere 
șeful delegației române, țările mem
bre ale -Grupului celor 77 au elabo
rat și prezentat cu mult timp în 
urmă propuneri cuprinzătoare, in
cluse în Programul de acțiune. Rea
firmarea ■ cu prilejul reuniunii mi
nisteriale de la București a obiecti
velor și propunerilor din acest pro
gram reflectă hotărirea grupului de 
a .acționa ferm și concertat pentru 
promovarea lor la Viena. Lucrările 
reuniunii au arătat că țările noastre 
nu înțeleg să meargă în direcția 
confruntării, ci, dimpotrivă, sint dor
nice, in ceea ce le privește, să se 
ajungă, pe calea unui dialog con
structiv, la soluții concrete, care să 
reflecte interesele și preocupările ță
rilor în curs de dezvoltare, ale tu
turor statelor în domeniul științei șl 
tehnologiei și care ar avea un efect 
pozitiv asupra ansamblului relațiilor 
internaționale.

Participanții la reuniunea ministe
rială a Grupului celor 77 au adop
tat, prin aclamații, „Declarația de la 
București privind știința și tehnolo
gia in folosul dezvoltării".

munte. Vintul va sufla slab pînă la mo
derat cu intensificări de scărtă durată 
din sectorul sud-estic. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 8 și 18 
grade, iar cele maxime între 20 și 30 de 
grade, local mai ridicate în a doua par
te a intervalului. în București x Vreme 
în curs de încălzire. Cerul va fi varia
bil, cu înnorări mai pronunțate la 
începutul, intervalului, cînd va fi favo
rabil ploii. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperatura în creștere, mai 
ales în a doua parte a intervalului.

12,45; 14,30, Camera cu fereastra 
spre mare — 16; 18; 20 : DOINA.
• Filip cel bun x TIMPURI NOI 
— 16; 18; 20.
• Ultimul vals î EXCELSIOR — '9; 
11.30; 14; 17; 19.30, MELODTA — 9: 
11.30; 13; 17,30; 20, GLORIA — 9; 
11,30; 14; 17; 19.30.
• Frați de cruce : FEROVIAR — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15.
• Misiunea Capricorn unu : GRI-
VITA — 9; 11,30; 14; 16,45; 19.30,
AURORA — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 
20. la grădină -- 20.45.
• Severino : BUZEȘTI — 16; IE; 
20, la grădină — 20,45.
• Alibi pentru un prieten : DACIA
— 9; 11,30; 14,15; 16,45; 19.30, FLA
CĂRA — 15,30; 18; 20,15, la grădină
— 21.
• Certificat de paupertate : BU
CEGI — 16: 18; 20.
• Apașii x LIRA — 16; 18.15; 20,30, 
la grădină — 21
• Totul pentru fotbal : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20.
• Hercule cucerește Atlantida :
GIULEȘTI — 9; 11; 13,13; 15.30;
17,45; 20.
• Al patrulea stol : FERENTARI 
— 15,30; 17,30; 19,30.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

In numele poporului șl al Guvernului Perului, vă mulțumesc pentru 
amabilul dumneavoastră mesaj de felicitare adresat cu prilejul sărbătorii 
noastre naționale și folosesc ocazia pentru a reînnoi Excelenței Voastre 
asigurările considerației mele celei mai înalte.

General de divizie
FRANCISCO MORALES BERMUDEZ CERRUTTI

Președintele Republicii Perului

Solemnitatea decorării unor unități 
și instituții militare de invățămint

Prin Decret prezidențial, cu prilejul 
celei de-a XXXV-a aniversări a eli
berării României de sub dominația 
fascistă, au fost decorate cu înalte 
ordine ale Republicii Socialiste 
România drapelele de luptă ale unor 
unități și instituții militare de învă- 
țămint ale armatei noastre pentru 
merite deosebite in Înfăptuirea poli- 
ticii Partidului Comunist Român de 
ridicare a capacității de apărare a 
patriei și de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

La festivitățile care au avut loc, 
în cursul zilei de vineri, au partici
pat membri ai consiliului de condu
cere al Ministerului Apărării Națio
nale, generali și ofițeri superiori, re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, delegați ai oame
nilor muncii și ai organizațiilor de

Recepție Ia Ambasada
Cu ocazia Zilei naționale a Re

publicii Indonezia, ambasadorul aces
tei țări la București, general de bri
gadă Soesidarto, a oferit, vineri, o 
recepție.

Au luat parte Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, Suzana Gâdea, 
Constantin Stătescu, miniștri, Vasile

Cronica
Vineri, Vasile Gliga, adjunct al mi

nistrului afacerilor externe, a avut 
o întîlnire cu Keneth Dadzie, direc
tor general pentru dezvoltare și coo
perare economică internațională din 
cadrul O.N.U., aflat in țara noastră 
cu prilejul lucrărilor reuniunii mi
nisteriale a țărilor membre ale 
Grupului celor 77 consacrate pre
gătirii Conferinței Națiunilor Unita 
pentru știință și tehnologie.

Keneth Dadzie a avut, de aseme
nea, convorbiri cu Dumitru Bejan, 

tv

Răspunsuri la întrebările cititorilor 
DIN PARTEA MINISTERULUI ENERGIEI ELECTRICE

tineret, membri ai gărzilor patriotice 
și formațiunilor de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei.

Solemnitățile s-au transformat în- 
tr-o vibrantă manifestare de dragos
te și devotament față de patrie, po
por și partid, față de tovarășul 
Nicojae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, comandantul suprem al forțelor 
noastre armate, care manifestă o gri
jă statornică pentru întărirea puterii 
combative a armatei, astfel ca ea 
să-și poată îndeplini, în orice mo
ment. împreună eu întregul popor, 
misiunea sacră de apărare a cuceri
rilor revoluționare, a independenței, 
suveranității și integrității teritoriale 
a patriei noastre dragi — România 
socialistă.

Republicii Gaboneze
Ion Stănescu. miniștri, Cornel Pa
coste, adjunct al ministrului aface
rilor externe, reprezentanți ai unor 
instituții centrale, ziariști.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră, membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Republicii Indonezia
Gliga, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, reprezentanți ai unor in
stituții centrale, de artă și cultură, 
organizații de masă și obștești, ziariști.

Au participat șefi de misiuni diplo
matice acreditați în țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

zilei
ministru secretar de stat la Minis
terul Comerțului Exterior și Coope
rării Economice Internaționale, și cu 
Costln Murgescu, directorul Institu
tului pentru studierea conjuncturii 
economice internaționale.

★
A sosit în Capitală Gyanendra Ba

hadur Karki, noul ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Rega
tului Nepal in Republica Socialistă 
România.

(Agerpres)

19,00 Telejurnal
19.15 Calea eroilor. Ediție specială a 

ciotului „Drumuri europene". Epi
sodul 6

19,45 Teleenciclopedia • Civilizații bal
canice (XIII). Evul Mediu în Bal
cani • Fenomene geologice • Ere
le glaciare studiate în Antarctica

20.15 Film : Viața lui Henry al Vlll-lea. 
Producție a studiourilor engleze. 
Cu : Charles Laughton, Robert Do
nat, Merle Oberon, William Aus
tin, Elsa Lanchester. Regia : Ale
xander Korda

21.40 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal
19.15 Seară de romanțe cu Nicolae Flo

rei
19,35 Reportaj pe glob : Singapore. Film 

de Virgil Tatomir și Alex. Suteu
19,55 Ritm și melodie
20,25 Viața rațională
20.40 Peisajul românesc în muzica com

pozitorilor noștri
21.40 Telejurnal

persoane care compun familia șl mă
rimea locuinței.

Nivelurile anuale de consum și ta
rifele corespunzătoare sint prevăzu
te in articolul 13 din Decret.

Pentru cazurile particulare, perso
nalul de specialitate al Ministerului 
Energiei Electrice, cu ocazia citirii 
contoarelor, va da abonaților expli
cațiile cuvenite care decurg din pre
vederile Decretului.

• Să prinzi o stea căzătoare t 
GRADINA BUCEGI — 21.
• Școala curajului > GRĂDINA 
TITAN — 21.

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mică) : Viața unei femei —
19.30.
• Teatrul Mic : Pluralul englezesc 
— 19,30, (la rotonda scriitorilor din 
Cișmigiu) : „Culorile iubirii* 4 
spectacol de sunet și lumină — 21.
• Teatrul Giulești (la sala Majes
tic) : Dragă mincinosule — 19.30, 
Parcul Tineretului) : „Sub soarele 
acestor ani44 — spectacol poetic — 
21. '
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română**  : Pe un picior de plai —
18.30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă-
nase“ (grădina Boema) : Omul
care aduce rîsul — 20,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cîn- 
tați cu mine un cîntec — 19,30.

persona.il
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Manifestări consacrate României 
în întîmpinarea celei de-a 35-a aniversări 

a eliberării țării
In diferite țări ale lumii, noi manifettări consacrate țării noastre 

marchează apropierea Zilei naționale a României — împlinirea a 35 de 
ani de la victoria revoluției de eliberare națională ți socială, anti- 

• fascistă fi antiimperialistă din țara noastră.

R. P. CHINEZA. La Ambasada 
României din Beijing a avut loc o 
conferință de presă la care au parti
cipat cadre de conducere ale agen
ției „China Nouă“, ziarului „Renmin 
Ribao", posturilor de radiotelevizlu- 
ne, reprezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe al R. P. Chineze, ai 
principalelor organe de presă. Am
basadorul tării noastre în R. P. Chi
neză, Florea Dumitrescu, a vorbit 
despre semnificația evenimentelor de 
la 23 August 1944, despre succesele 
obținute de poporul român în opera 
de construire a socialismului și des
pre orientările și sarcinile de viitor 
în lumina proiectului de Directive ale 
celui de-al XII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român. Expunerea 
s-a bucurat de o călduroasă primire 
din partea asistentei.

R.P.D. COREEANA. O conferință 
de presă consacrată Zilei naționale a 
României a avut loc la ambasada tă
rii noastre din Phenian. Au partici
pat cadre de conducere ale ziarelor 
„Nodon Sinmun“, „Armata Poporu
lui", funcționari superiori din M.A.E. 
și Comitetul pentru relațiile cultura
le cu străinătatea, reprezentanți ai 
agenției A.C.T.C. și radioteleviziunii, 
ai altor organe de presă. Ambasado
rul României, Paul Marinescu, a pre
zentat o expunere privind semnifica
ția actului de la 23 August 1944, rea
lizările poporului român în cei 35 de 
ani de la eliberare, politica internă 
și externă a Republicii Socialiste 
România. La o mare unitate de avia
ție a Armatei populare a R.P.D. Co
reene, atașatul militar român la Phe
nian a vorbit cadrelor și soldațiîor 
despre semnificația evenimentului 
sărbătorit. A fost prezentată o gală 
de filme militare românești și s-a 
deschis o expoziție de fotografii ilus- 
trind lupta armatei române în răz
boiul antihitlerist, pregătirea de luptă 
a militarilor români, aportul lor la 
dezvoltarea economiei naționale.

CUBA. Intr-una din circumscripții
le orașului Havana a avut loc o adu
nare festivă, in cadrul căreia amba
sadorul României, Neculaiu Moraru, 
a vorbit despre semnificația actului 
de la 23 August 1944 și despre reali

Oameni politici americani 
la Hanoi

HANOI 17 (Agerpres). — Nguyen 
Co Thach, secretar de stat și minis
tru de externe ad-interim al R.S. 
Vietnam, a declarat că două grupuri 
de oameni politici americani au vi
zitat, recent. Vietnamul pentru un 
schimb de păreri în probleme intere- 
sînd Statele Unite. El a anunțat că 
a prezentat în mod clar politica uma
nitară a guvernului vietnamez în 
privința militarilor americani dispă
ruți în război. în ce privește norma
lizarea relațiilor dintre Vietnam și 
S.U.A., ministrul vietnamez a subli
niat că aceasta ar fi in folosul am
belor țări și in interesul păcii și sta
bilității în regiune. „Sîntem gata să 
normalizăm relațiile cu S.U.A., însă, 
evident, nu vom accepta să ni se im
pună condiții" — a declarat Nguyen 
Co Thach.

Cu consecventă si fermitate în slujba cauzei păcii și progresului:
PERMANENTEALEPOLITicilEXTERNEAROMÂNIEISOCIALISTE.LIBERE Șl INDEPENDENTE

Preocupare constantă, eforturi stăruitoare pentru edificarea 
noii ordini economice și politice internaționale

România, ca țară socialistă și, totodată, ca țară în curs de 
dezvoltare, se situează în mod ferm de partea țărilor care luptă 
pentru a lichida subdezvoltarea, precum și vechile relații care 
au generat-o, pentru instaurarea unei noi ordini economice și 
politice internaționale, care să asigure condiții pentru progresul 
mai rapid al tuturor popoarelor, și în primul rind al celor rămase 
în urmă, pentru accesul larg al tuturor națiunilor la cuceririle 
civilizației contemporane.

NICOLAE CEAUȘESCU
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Actul istoric de la 23 August 1944 
a înscris România pe orbita dezvol
tării economico-sociale libere, de 
sine stătătoare, a lichidării rămîne- 
rilor în urmă moștenite de la trecu
tul de dominație și asuprire străină, 
ridicării ei, treaptă cu treaptă, spre 
culmile civilizației moderne, socia
liste și comuniste. Cu toate că în cei 
35 de ani de la eliberare, pe drumul 
spre aceste mărețe țeluri, au fost 
parcurse un șir de etape, țara noas
tră continuă să se situeze printre ță
rile în curs de dezvoltare. Ca 
atare, România împărtășește pe 
deplin aspirațiile tuturor popoa
relor care au pășit pe calea dez
voltării independente, acționează in 

zările României în anii «odallsmu- 
lui. A fost organizată, de asemenea, 
o expoziție de fotografii cuprinzînd 
imagini din România.

AUSTRIA. La Ambasada română 
din Viena a avut loc o conferință de 
presă, desfășurată în prezența ziariș
tilor austrieci și străini, la care am
basadorul Octavian Groza a vorbit 
despre semnificația evenimentelor de 
la 23 August 1944 și realizările isto
rice ale poporului român în construi
rea societății socialiste multilateral 
dezvoltate. A fost subliniată activita
tea creatoare a președintelui Nicolae 
Ceaușescu în viața internațională.

ISRAEL. în orașul israelian Ghiva- 
taym a avut loc o întrunire publi
că, la care Yitzhak Yeron, primarul 
orașului, și deputatul Michael Ha- 
risch, președintele Comisiei interna
ționale a Partidului Muncii, au evi
dențiat aprecierea de care se bucură 
in Israel, la fel ca și în alte țări ale 
lumii, politica externă de pace și 
colaborare internațională promovată 
de țara noastră, contribuția Româ
niei, personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la eforturile de statorni
cire a unei păci drepte și durabile în 
Orientul Mijlociu. Despre semnifica
ția istorică a zilei de 23 August 1944 
și realizările obținute de poporul ro
mân pe calea edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltate a vor
bit ambasadorul României, loan 
Covaci.

MEXIC. La clubul de presă „Pri
mera Plana", din Ciudad de Mexico, 
s-a desfășurat o masă rotundă, la care 
ambasadorul român, Dumitru C. Mi
hail, și deputatul mexican Alfonso 
Argudin au vorbit despre semnifica
ția actului istoric de la 23 August 
1944, realizările României socialiste, 
contribuția țării noastre la întărirea 
păcii și colaborării internaționale.

LUXEMBURG. La Ambasada Româ
niei din Luxemburg a avut loc, de 
asemenea, o conferință de presă, la 
care însărcinatul cu afaceri a.i. al 
tării .noastre a vorbit despre semni
ficația actului de la 23 August.

(Agerpres)

Complexul orbital
„Saliut" — „Soluz*

deplină solidaritate cu ele pentru 
crearea condițiilor menite să asigure 
progresul rapid al țărilor rămase in 
urmă, pentru bunăstarea tuturor 
națiunilor. în acest sens, unul din 
obiectivele primordiale ale politicii 
externe a României îl constituie 
edificarea unei noi ordini economi
ce și politice internaționale, care să 
ducă la eliminarea subdezvoltării 
și decalajelor dintre state, la solu
ționarea problemelor acute ale eco
nomiei mondiale și asigurarea stabi
lității ei, la prosperitatea si înflori
rea tuturor națiunilor, intr-un climat 
de destindere, securitate si cola
borare internațională.

îneepind din primii ani de după 
eliberare. România nouă s-a afir
mat ea promotoare activă, consecven
tă a dreptului inalienabil al popoare
lor de a fi deplin stăpine pe desti
nele lor, pe avuțiile lor naționale, de 
a-și alege în mod liber calea dezvol
tării economico-sociale, fără nici un 
amestec din afară, a militat pentru 
o largă cooperare internațională, pe 
baza egalității, echității, avantajului 
reciproc.

Această preocupare a fost ridicată 
la un nivel superior după Congresul 
al iX-lea al P.C.R. — cauza inde
pendenței și suveranității naționale, 
dezideratul tuturor popoarelor spre 
afirmarea de sine stătătoare, pentru 
progres economic și social, avind in 
tovarășul Nicolae Ceaușescu promo
torul dinamic și neobosit atit pe 
planul gindirii teoretice, cit și al ac
tivității practice. în rapoartele pre
zentate la congresele și conferințele 
naționale ale partidului, în expuneri 
și interviuri, în cuvîntările rostite și

PREGĂTIRI 
PENTRU REÎNTOARCEREA 

PE PĂMINT
MOSCOVA 17 (Agerpres). — 

Vineri, in a 173-a zi de lucru in 
Cosmos, cei doi cosmonauți so
vietici, Vladimir Liahov si Va
leri Rlumin, aflați la bordul 
complexului orbital „Saliut“— 
„Soiuz“, îți încheie pregătirile 
pentru întoarcerea pe Pămint. 
Materialele sint transferate la 
bordul navei cosmice „Soiuz-34“ 
pentru a fi readuse pe Pămint. 
A început conservarea unor a- 
parate ale laboratorului „Si- 
liut-6“.

Joi a fost realizată corectarea 
traiectoriei pe care evoluează 
complexul spațial prin folosirea 
motoarelor navei cosmice „So- 
iuz-34“.

MOSCOVA

C.C. al P. C. U. S. a aprobat rezultatele 
întîlnirîi din Crimeea dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Leonid Brejnev

MOSCOVA 17 (Agerpres). — După 
cum informează agenția T.A.S.S., Co
mitetul Central al P.C.U.S. a ana
lizat și aprobat rezultatele întîlniri- 
lor prietenești pe care le-a avut in 
Crimeea secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., tovarășul 
Leonid Brejnev, cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, cu 
conducători de partid și de stat din 
R.S. Cehoslovacă, R.D. Germană. R.P. 
Polonă. R.P. Bulgaria și R.P. Mon
golă. în comunicatul dat publicită
ții se arată că în centrul atenției 
s-au aflat probleme de perspectivă, 
de o importanță frotârîtoare pentru 
colaborarea pe termen lung între sta
tele socialiste.

Menționînd faptul că actuala con
junctură economică mondială creează 
pentru țările socialiste anumite pro
bleme ca, de pildă, nivelul consumu
lui de țiței și produse petrolifere, 
asigurarea creșterii continue a capa

ORIENTUL MIJLOCIU
• Atacuri israeliene în sudul Libanului • O declarație a 
purtătorului de cuvînt al Departamentului de Stat al S.U.A.

• Trimisul special al președintelui Carter la Tel Aviv
BEIRUT 17 (Agerpres). — Agențiile 

internaționale de presă informează 
că, vineri dimineața, regiuni din Li
banul de sud au fost supuse unor 
violente bombardamente ale artileriei 
israeliene și a falangelor conserva
toare libaneze. Tirurile de artilerie 
au fost concentrate asupra localită
ților Nabatieh, Arnoun, Yohmor Ai- 
chieh, Rihane, Mahmoudieh. Potrivit 
corespondenților de presă, zecile de 
obuze care au căzut asupra acestor 
sate au provocat rănirea a numeroa
se persoane, distrugînd locuințe și 
provocând mari incendii.

WASHINGTON — Purtătorul de 
cuvînt al Departamentului de Stat al 
S.U.A., Tom Reston, a reafirmat opo
ziția țării sale față de „atacurile pre
ventive" israeliene împotriva bazelor 
palestiniene din Liban. „Sîntem con
tra acestor atacuri și. în plus, deplîn- 
gem faptul că ele cauzează victime

SJJ. A. Cheltuielile militare - o grea povară 
pentru economie

Declarația unui senator american
WASHINGTON 17 (Agerpres). — 

Pentagonul a informat Congresul că 
costul programelor in cut's de reali- 

I zare pentru construcția de noi arme, 
fixat la 234.6 miliarde dolari, a sporit 
cu 657.1 milioane dolari. Departamen
tul Apărării a atribuit această crește
re extinderii unora dintre programe, 
perfecționării anumitor tipuri ele 
arme și inflației.

în legătură cu autorizarea de către 
Congres a sporirii cheltuielilor gu
vernamentale, in general, senatorul 
William Proxmire a declarat că aceas
ta este de natură să deterioreze și

în documentele semnate cu prilejul 
contactelor la nivel înalt, secretarul 
general al P.C.R., președintele repu
blicii, a adus o mare și profund ori
ginală contribuție creatoare la elabo
rarea și elucidarea conceptului de 
nouă ordine mondială. Ia cristaliza
rea cerințelor și direcțiilor principale 
de acțiune în vederea transpunerii 
în realitate a acestui obiectiv is
toric.

Conceptul românesc — cunoscut 
astăzi pretutindeni drept „conceptul 
președintelui României cu privire la 
noua ordine economică internaționa
lă" — pornește de la una din cele mai 
incontestabile realități contemporane: 
existența pe vaste intinderi ale pla
netei a stării de subdezvoltare, îm
părțirea lumii in țări bogate și țări 
sărace.

Partidul nostru apreciază că exis
tența unor mari decalaje intre statele 
avansate și cele rămase în urmă pe 
plan economico-social sînt rezultatul 
nemijlocit al politicii imperialiste, co
lonialiste și neocolonialiste, de domi
nație și asuprire a popoarelor, de spo
liere a avuțiilor lor naționale. Per
sistența și chiar adincirea decala
jelor au consecințe profund nega
tive asupra condițiilor de viață ale 
popoarelor din țările nedezvoltate, 
afectind, totodată, interesele tuturor 
popoarelor, inclusiv din țările dez
voltate. Reprezentind un factor de 
îngustare a pieței mondiale, per
petuarea subdezvoltării limitează po
sibilitățile de creștere și în țările a- 
vansate, stimulează instabilitatea e- 
conomică, alimentează fenomenele 
de criză sub multiplele lor aspecte : 
stagnare, șomaj, inflație, criza mate

cităților energetice, comunicatul sub
liniază însemnătatea rezolvării aces
tor probleme în vederea dezvoltă
rii continue a economiilor naționale, 
prin colaborarea între țările socia
liste.

C.C. al P.C.U.S. trasează în acest 
sens sarcini ministerelor și altor or
gane centrale sovietice. Documentul 
relevă importanta colaborării pe ter
men lung în cadrul C.A.E.R. și pe 
plan bilateral între țările socialiste.

Abordind probleme externe, comu
nicatul subliniază că, dacă există bu
năvoință, este pe deplin posibil să 
se găsească soluții reciproc accep
tabile pentru cele mai complexe pro
bleme, să se reducă pas cu pas ni
velul forțelor armate și armamente
lor din Europa.

Uniunea Sovietică — continuă co
municatul — se pronunță ferm pen
tru extinderea măsurilor de întărirea 
încrederii reciproce în Europa, pen
tru diminuarea contrapunerii militare 
între statele socialiste și cele ca
pitaliste.

în rîndul populației civile — a de
clarat purtătorul de cuvint. Ne aflăm 
în contact continuu cu Israelul în le
gătură cu situația din Liban, carene 
provoacă o neliniște profundă. Statele 
Unite sprijină fără rezerve integrita
tea teritorială și independența Liba
nului".

TEL AVIV — Trimisul special al 
președintelui Carter pentru Orientul 
Mijlociu, Robert Strauss, sosit vineri 
la Tel Aviv, a avut în aceeași zi o 
întrevedere cu primul ministru israe
lian, Menahem Begin. La sfirșitul în
trevederii, diplomatul american a 
afirmat că există deosebiri de păreri 
între S.U.A. și Israel. La rîndul său, 
premierul israelian a menționat că a 
avut „convorbiri serioase" cu Robert 
Strauss, precizind că s-au menținut o 
serie de dezacorduri între pozițiile 
celor două părți.

mai mult situația economiei ameri
cane. ridicînd deficitul federal Ia 100 
miliarde dolari. Proxmire a estimat 
că forul legislativ va depăși plafonul 
cheltuielilor fixate pentru anul fiscal 
1980 <.u 10—15 miliarde dolari. ..în 
Condițiile unei frate anuale a inflației 
de circa 13 la sută, a spus el. aceasta 
reprezintă o politică economică ires
ponsabilă. Congresul trebuie să tină 
cont de faptul că cea mai mare ame
nințare la adresa economiei ameri
cane o constituie in prezent inflația 
galopantă".

riilor prime, valutar-financiară etc. 
Incontestabil, criza energetică de o 
deosebită amploare care afectează in 
prezent toate țările este în directă le
gătură cu supraconsumul dintr-un 
număr redus de țăți și cu rămînerea 
în urmă a unui mare număr de state, 
cu ignorarea cerinței ca, în condițiile 
interdependențelor crescînde pe plan 
internațional, să se asigure accesul 
tuturor statelor, țărilor Ia sursele de 
energie, paralel cu accesul la tehno
logia modernă, în cadrul unei co
operări reciproc avantajoase între 
toate statele.

în același" timp, nu se poate Ignora 
faptul că menținerea și adincirea de
calajelor dintre state' constituie o 
sursă de ascuțire a contradicțiilor in
ternaționale, de animozitate, tensiune 
și conflicte între state, de natură să 
pericliteze grav destinderea si securi
tatea internațională. Nu întîmplător, 
in prezent. în legătură cu acutizarea 
fenomenelor de criză, se fac auzite 
voci în sensul „eventualității unor in
tervenții militare, pentru petrol". Toc
mai de aceea — așa cum relevă în 
permanență România socialistă — în
săși cauza păcii, în care sint intere- 
saie absolut toate națiunile de pe 
glob, impune să se facă totul pentru 
evitarea unor zguduiri violente, pen
tru instaurarea noii ordini economi
ce internaționale.

în lumina acestor considerente, se
cretarul general al P.C.R. relevă in 
permanență că noua ordine implică 
nu doar o simplă schimbare su
perficială, de „ambalaj", a structu
rilor existente, ci modificarea pro
fundă. revoluționară, a relațiilor in
ternaționale, așezarea lor temeinică 
pe principiile egalității și echității, ale 
respectului independenței și suverani
tății naționale, neimixtiunii si avan
tajului reciproc, nerecurgerii la forță 
și amenințarea cu forța — ca singu
rele principii în stare să favorizeze 
dezvoltarea liberă a fiecărei națiuni 
și progresul general. Tocmai în acest 
sens, documentele de partid si de 
stat ale țării noastre se pronunță 
pentru o ordine nouă, concomitent 
economică și politică — ambele laturi 
fiind într-o relație de condiționare re
ciprocă, formînd de fapt un tot unitar.

După părerea României, lichidarea 
subdezvoltării, ridicarea economică si 
socială a țărilbr rămase în urmă tre
buie să aibă la bază, în primul rind.

Președintele I. B. Tito despre obiectivele 
actuale ale mișcării de nealiniere 

Un interviu acordat ziarului „Borba"
BELGRAD 17 (Agerpres). — Ziarul 

iugoslav „Borba" a publicat un in
terviu al președintelui Iosip Broz 
Tito consacrat mișcării de nealiniere. 
Fâcînd o retrospectivă, președintele 
a arătat că popoarele și țările care 
s-au întîlnit la istorica Conferință de 
Ia Bandung „erau pătrunse de dorin
ța profundă de a promova o politică 
de nealiniere și egalitate în drepturi, 
deoarece aceasta corespundea cel 
mai bine intereselor lor naționale și 
intereselor comunității internaționa
le. Prin urmare, încă de pe atunci a 
apărut alternativa la politica blocu
rilor. sub forma tendinței popoarelor 
de a-și menține libertatea și inde
pendența, de a stabili singure căile 
de dezvoltare internă și de a fi stu
pine pe propriul lor destin".

„Dacă nu ar fi existat această in
fluență majoră a mișcării, divizarea 
lumii ar 1’i fost și mai profundă, 
independenta și libertatea națiunilor 
mai limitate, iar amenințarea unui 
conflict mondial incomparabil mai 
mare".

în legătură cu viitoarea conferință 
Ia nivel înalt ce va avea loc la 
Havana, vorbitorul a precizat că ea 
„va trebui să marcheze în continuare 
afirmarea principiilor autentice ale 
politicii de nealiniere, să întărească 
rolul de independentă și neaparte- 
nență la blocuri al mișcării in rela
țiile internaționale. Ea va trebui să 
promoveze relații democratice și să 
dezvolte spiritul democratic al miș
cării. Ea va trebui, firește, să abor
deze și problema conflictelor și dis
putelor care slăbesc unitatea și soli
daritatea țărilor nealiniate și dimi
nuează capacitatea lor de acțiune".

„Imaginea lumii de azi este încă 
departe de cea pe care am dori-o. 
Lumea continuă să fie divizată în 
blocuri și împovărată de confruntări 
periculoase, care apar cu o frecventă 
tot mai mare in zone unde se află 
țări nealiniate sau alte țări în curs de 
dezvoltare. Nu numai că focarele 
existente de conflict nu au fost eli
minate, dar, din nefericire, apar al
tele. Amestecul in treburile interne 
ale altor țări și presiunile pe baza 
forței, inclusiv intervențiile armate, 
continuă să fie evidente", a spus 
președintele Iugoslaviei.

„Politica de slăbire a încordării in
ternaționale, cunoscută sub numele 
de destindere — a relevat el — a fost 
pe deplin stabilită ca alternativă a 
politicii de confruntare, a războiului 
rece și a pericolului de război. Dar, 
practic, din nefericire, ea nu a dobin- 
dit încă amploarea și calitatea nece
sare — mai exact, universalitate și o 
orientare independentă de blocuri, 
care i-ar conferi vitalitate și i-ar 
permite realizarea obiectivelor 
dorite".

..Sintem convinși că există posibili
tăți /ie progres, avînd în vedere atit 
realizările pozitive înregistrate plnă 
in prezent, cit și dezvoltarea conti
nuă și angajarea tot mai largă a ță
rilor iubitoare de pace și libertate, a 
tuturor forțelor democratice si pro
gresiste din lume. Mișcarea de neali
niere deține, firește, un loc impor
tant in acest proces".

Totodată, el a arătat că nu poate 
avea loc o slăbire a încordării fără 
soluționarea problemelor mondiale 
majore și fără transformarea treptată 
a naturii relațiilor internaționale 
existente. Și, invers, nu poate avea 
loc o transformare pozitivă a rela

efortul propriu ai fiecărui popor, mo
bilizarea intensă a potențialului ma
terial și uman al țării respective, 
alocarea unei părți însemnate din ve
nitul național in scopul dezvoltării. 
Experiența României demonstrează 
concludent că numai astfel se pot 
obține rezultate remarcabile în dez
voltarea economică a țărilor rămase 
în urmă.

Totodată, un rol important revine 
cooperării internaționale, care, desfă- 
șurindu-se în condiții de egalitate, 
echitate și avantaj reciproc, este de 
natură să impulsioneze efortul pro
priu. Colaborarea internațională tre
buie să sprijine țările nedezvoltate 
sâ-și făurească o industrie proprie, 
să-și valorifice superior resursele, să 
participe activ la diviziunea interna
țională a muncii. De cea mai mare 
însemnătate în această privință este 
stabilirea unui raport just între pre
țurile materiilor prime și combustibi
lilor, pe de o parte, și ale produselor 
industriale, pe de altă parte, raport 
de natură să favorizeze progresul mai 
rapid al țărilor slab ' dezvoltate si, 
totodată, activitatea productivă a 
tuturor popoarelor. Noua ordine tre
buie. în același timp, să contribuie 
considerabil la liberalizarea comer
țului internațional, prin eliminarea 
oricăror restricții și obstacole ce stîn- 
jenesc dezvoltarea relațiilor econo
mice internaționale.

Tinînd seama de faptul că majori
tatea statelor bogate și-au asigurat 
dezvoltarea pe seama țărilor subdez
voltate, este just și echitabil ca ele 
să acorde, în măsură crescîndă, asis
tență financiară acestora din urmă, 
în scopul creării unei economii mo
derne.

în permanență, țara noastră a sub
liniat și subliniază relația organică, 
raportul dialectic, însemnătatea rela
ției dezarmare-dezvoltare. în timp 
ce cursa înarmărilor constituie un 
factor de adincire a decalajelor, redu
cerea progresivă a cheltuielilor mi
litare ar elibera, pe planul fiecărei 
țări, sume care ar putea fi investite 
cu folos în scopuri productive. în 
același timp, pe plan international, 
crearea unui fond de dezvoltare, sub 
egida O.N.U.. alimentat chiar și nu
mai cu o parte din mijloacele ce 
s-ar elibera prin dezarmare — așa 
cum propune România — ar putea 
veni efectiv în sprijinul eforturilor 

țiilor fără slăbirea tensiunii — singu
ra alternativă la o confruntare care 
ar amenința cu un război devastator. 
Iată de ce mișcarea de nealiniere este 
angajată încă de la începutul ei 
într-o politică de slăbire a Încordă
rii, de pace și progres.

„Țările nealiniate nu se pot Îm
păca cu nici un fel de înțelegere 
între marile puteri pe seama lor. Dar 
relațiile încordate între marile pu
teri, confruntarea lor au întotdeauna 
consecințe negative mai largi. De 
aceea, relațiile lor reciproce nu con
stituie numai o problemă bilaterală a 
acestora. Dar nu este suficient să se 
normalizeze și să se îmbunătățească 
doar relațiile dintre U.R.S.S. și 
S.U.A., ci este necesar să se proce
deze în mod similar și în relațiile 
dintre U.R.S.S. și China, dintre 
S.U.A. și China, in interesul tuturor 
acestor țări, precum și în interesul 
întregii lumi. Trăim într-o lume uni
tară, in care o pace trainică poate fi 
doar unitară".

„Mișcarea și politica de nealiniere 
nu sint și nu pot fi o curea de 
transmisie sau o rezervă a unui bloc. 
Acest lucru este incompatibil cu 
esența politicii de nealiniere, a sub
liniat președintele Tito. Desigur, 
aceasta nu exclude ci, dimpotrivă, 
presupune colaborarea bilaterală a 
țărilor nealiniate cu țările care fac 
parte din grupările politice militare, 
pe baza cunoscutelor principii ale 
coexistenței, in interesul reciproc și 
general",

Referindu-se la necesitatea instau
rării unei noi ordini economice, vor
bitorul a menționat că in prezent 
există o situație paradoxală. Pe de o 
parte, tratativele cu privire la instau
rarea noii ordini economice interna
ționale nu oferă rezultate satisfăcă
toare. (Rezistențele și renunțările sînt 
uneori evidente. iar alteori se 
ascund în spatele declarațiilor verba
le de sprijin). Pe de altă parte, 
caracterul perimat al actualului sis
tem de relații economice din lume se 
repercutează și asupra relațiilor in
ternaționale în-ansamblu. în acest 
mod se accentuează și se creează noi 
surse de încordare și conflict. „Cred 
— a spus el — că experiența de 
pină acum ne duce în primul rind la 
concluzia că bizuirea pe forțele pro
prii și pe colaborarea bilaterală a 
tarilor nealiniate și a celorlalte țări 
în curs de dezvoltare constituie un 
factor tot mai important atit pentru 
dezvoltarea lor. cit și pentru desfă
șurarea tratativelor și a colaborării 
cu țările dezvoltate. Colaborarea din
tre noi constituie deci elementul fun
damental al luptei pentru instaurarea 
noii ordini economice internaționale".

Relevînd că astăzi mișcarea de 
nealiniere cuprinde peste două treimi 
din țările suverane, membre ale co
munității internaționale, interlocuto
rul a precizat că nu este de mirare 
că multe contradicții ale lumii con
temporane se reflectă și în câdrul ei. 
„în repetate rîndurl ne-am exprimat 
îngrijorarea în legătură cu declan
șarea și extinderea unor dispute și 
conflicte intre țări nealiniate".

„Tarile nealiniate — a spus pre
ședintele Tito — trebuie aă respecte 
primele principiile pe care ele însele 
le-au proclamat. în mod deosebit 
este necesar să fie larg aplicat și 
respectat principiul consultărilor re
ciproce și al adoptării deciziilor prin 
consens".

îndreptate spre lichidarea subdezvol
tării.

în concordantă cu concepția și po
zițiile de principiu evocate. România 
a desfășurat o intensă activitate con
cretă pentru realizarea in practică a 
obiectivelor noii ordini internaționale. 
Membră a „Grupului celor 77", parti- 
cipind la activitatea statelor neali
niate, România și-a adus in perma
nență contribuția, in cadrul O.N.U., 
al organismelor ei, in forurile și 
reuniunile internaționale, la promo
varea ideii și a cerințelor noii or
dini, la elaborarea unor documente 
fundamentale ale O.N.U. în acest do
meniu. O importantă deosebită au 
avut documentul prezentat, in 1975, 
celei de a VII-a sesiuni speciale a 
Adunării Generale, intitulat : „Pozi
ția României cu privire la instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale" și Mesajul adresat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu celei 
de-a V-a Conferințe a Națiunilor 
Unite pentru Comerț și Dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.-V), de la Manila, din 
anul acesta.

Amplul program constructiv, în 10 
puncte, din acest mesaj dobindește 
o semnificație sporită în perspectiva 
sesiunii speciale a Adunării Genera
le a O.N.U., din 1980, consacrată ex
clusiv noii ordini. Atribuind o deose
bită însemnătate acestei sesiuni, țara 
noastră relevă necesitatea pregătirii 
ei temeinice, prin inițiative si acțiuni 
concrete.

Așa cum a arătat nu o dată secreta
rul general al partidului, România 
nu ignoră dificultățile obiective 
existente in calea edificării noii or
dini și nici obstacolele pe care le 
ridică forțele conservatoare, intere
sate în menținerea vechilor stări de 
lucruri. Este insă convingerea fermă 
a partidului și statului nostru, por
nind tocmai de la importanta cardi
nală a acestei probleme, că prin 
conjugarea eforturilor statelor in curs 
de dezvoltare, ale țărilor socialiste, 
ale celorlalte state, prin lupta unită 
a tuturor forțelor Înaintate ale con- 
temposaneltății, omenirea va realiza 
o nouă ordine internațională, 6 lume 
mai dreaptă și mai buifă, in care 
toate națiunile să se bucure de bine
facerile progresului și păcii.
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In cadrai Congresului 
moniial al Isociatiei inter- 
națioiale de știinte poli
tice, are își continuă lucrările la 
Moscov, delegații români au pre
zentat oncepția președintelui Româ
niei, țvarășul Nicolae Ceaușescu, 
asupra instaurării unei noi ordini 
economțe și politice internaționale, 
ța factc de stabilitate și înțelegere 
intre ppoare, subliniindu-se nece
sitatea Sspectării principiilor suve
ranității și independentei naționale, 
renunță!-. la folosirea forței și 
amenințaea cu forța, înfăptuirii 
dezarmăr generale și in primul rind 
a dezarmrii nucleare.

Intîliire Gierek-Schmidt. 
Cancelart federal al R.F. Germania, 
Helmut Simidt, a sosit vineri într-o 
vizita de <cru in R.P. Polonă. în a- 
ceeași zi. iformează agenția P.A.P., 
a avut loto întilnire între Edward 

pm~secretar al C.C. al 
R.M.u.p., i cancelarul vest-german.

într-u mesaj adresat 
națiunii cu PrUejul celei de-a 
19-a aniycr.ri a independentei țării, 
președinteleîabonului, Omar Bongo, 
a apreciat primele rezultate ale 
planului dc redresare economică, 
început în ușă cu doi ani, sint po
zitive și că Jvernul va continua po
litica de atari ta te. Printre rezulta- 
tele favorabi, președintele a men
ționat reducea datoriei externe a 
țaru cu pestoO la sută în perinda 
de referință.

în ajun! celei de-a 3Î 
aniversara independent r 
IndOneZiOi ?eful statiilui, gene
ralul Suharto, trecut în revistă im- 
''"♦antele rezate obținute pe pla- 

•zvoltăriîconomice a tării. El 
iționat cin cursul anului tre- 

xporturikndoneziei s-au cifrat 
xl,3 miliardiolari și că producția 

de orez a fost» același an de 17 6 
m anul 19ÎSle’,ă

Ministrul de externe a! 
R.F.G. în Iioslavia. Hans- 
Dietrich GeiTăr, vicecancelar si 
ministrul afac&r externe al R.F. 
Germania, și-acheiat vizita ofi- 
cială la Zagrefeeful diplomației 
vest-germane .conferit cu Iosip 
Vrhoveț, secrqtk-deral pentru afa
cerile externe .Iugoslaviei, și cu 
Dușan Dragosa*  secretarul Prezi
diului Comite^ Central al Uniu- 
nit Comuniștilorn Iugoslavia. Au 
fost abordate așțe ale relațiilor 
bilaterale și uijfârobleme interna- 
ționale, de înter^mun.

Ministrul e externe al 
Egiptului în Aia. Delhi • 
sosit joi. intr-o vi oficială, Butroi 
Ghali, ministru fetat pentru afa
cerile externe ggiptuiui. înțr-o 
declarație i acută sosire, el a re- 
levat că este pubrul unui ihesal 
adresat de preș,tele Egiptului. 
Anwar El Sadpțimului ministru 
al Indiei, Charaipgh. în aceeași 
zi. ministrul de Seglptean a avut 
o convorbire cit istrul indian al 
afacerilor externShyam Nan dan 
Mishra, eu caret îordat probleme 
privind viitoarea niune la nivei 
malt a țarilor neate. Părțile au 
evidențiat import, pe care o are 
menținerea unit și solidarității 
mișcării țarilor miate.

i Relații diplatice. Repu-
I blica Federală Getia și Republi

ca Populară Angol hotărît să ri- 
Idice relațiile clipiO6e bilaterale la 

rang de ambasada anunțat joi 
la Bonn.

Consiliul (randamen
tului Revoluțidin Irak ■ 

| decretat o amnistiacrală — a a 
I nunțat agenția irak de știri I.N.A 

Măsura se referă lite persoanei

1 condamnate la peta capitală ș. 
la alte persoane jue de către tri
bunalele speciale de Tribunalul

I revoluționar, cu eîa celor con
damnate pentru spi complot îm
potriva Partidului I și a statului, 
sabotaj economic șic de droguri.

Un tribunal Frankfurt
■ pe Main a cieSo anchetă in 
I cazul fostului memd SS Arnold 

Strippel, unul din 1 acuzați din 
g procesul „Maidanekntru partici- I parca la asasina 10 olandezi 

prizonieri in lagări concentrare 
Ide la Vught. pe teul Olandei. 

Strippel este- învint a fi provo
cat moartea a zecesi pe care 
le-a închis, impreu: alte 40. în- 

Itr-o celulă fără ae cu dimen
siunile de 3X4 me'ostul ofițer 
SS, condamnat in li detențiune 

Ipe viață pentru pairea la asa
sinarea a 21 de priz din lagărul 
de concentrare cMaidanek, a 
fost eliberat in 1973.

Atentat. ° 1 «tizanai*
cu o mare forță divă a explo-

Idat Ia sediul Consi)»eneral din 
orașul San Sebastisvocind im
portante pagube me — au a-

1 nunțat autoritățile Autorii a- 
tentatului au rămăsntificați.

> Incendiile [statoare 
| produse in diferita jrestiere ale 

Spaniei au cauzat ri evaluate 
Ila 3 miliarde pesetajximativ 46 

milioane dolari), a r o oficiali
tate de la Institutulu apărarea I naturii din Madridțientionează
că de la Începutul am fost dis
truse peste 200 000 ', de pădu
re, dintre care 40ctare erau I păduri dc pini.

Pentru ca Dra sâ fie 
| din nOU „alb€, munici

palitatea Vienei a-3 miliarde I șilingi in vederea Liirii unei
cehtrale de pui-ific«pelor flu
viului. Acest proiecl mal im
portant in domeniuitiei me- 

I diului înconjurător , în capf- 
I tala Austriei — u să fie 

terminat in vara âiitor. Ex- 
Iperții speră ca ăttire Dunării 

să redobindească cefidenumesc 
„calitatea a doua", il celebru- 

Ilui vals al lui Joh'aUss să nu 
mai răminâ o pură >.
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