
Ovaționat de mii de cetățeni ai Capitalei, 
pentru strălucitul mesaj de prietenie și solidaritate 

purtat în numele poporului român pe pămintul Africii,

s-a înapoiat in patrie
Tineretul

Proletari din toate țările, uniți-vă^Tovarășul Nicolae Ceausescu

PETRE DRAGU

(Continuare in pag. a Il-a)

(Din Declarația comunâ 
româno-egipteand).

va spune 
bun venit,

conducător!
Ieri după-amiază, într- 

mosferă de fierbinte entuziasm 
izvorît din sentimentul de dra
goste și respect pe care oamenii 
muncii din țara noastră îl poartă 
conducătorului partidului și sta
tului, mii de cetățeni ai Capi
talei au fost prezenți pe Aero
portul Băneasa spre a întîmpina 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și pe soția sa, Elena Ceaușescu, 
la înapoierea din vizita între
prinsă în opt țări ale continen
tului african: Republica Algeria
nă Democratică și Populară, Re
publica Africa Centrală, Repu
blica Populară Congo, Republi
ca Zair, Republica Zambia. Re
publica Unită Tanzania, Repu
blica Democratică Sudan și Re
publica Arabă Egipt.

In vizitele sale oficiale, secre
tarul general al Partidului Co- 

' munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România a fost însoțit 
de tovarășul Ion Pățan, membru 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte
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SOLII ROMÂNIEI SOCIALISTE
ȘI-AU ÎNCHEIAT VIZITA

IN REPUBLICA ARABA EGIPT

i ;

Cuvintarea tovarășului

Cele doua părți 
apreciat că vizita 
cială a secretarului 
neral al Partidului 
munist Roman, pre
ședintele Consiliului de 
Stat al Republici? So
cialiste Romănia, 
Nicolae Ceaușescu, in 
Republica Arabă Egipt 
și convorbirile care au 
avut loc cu acest pri
lej reprezintă o impor
tantă contribuție la 
dezvoltarea relațiilor 
romăno-egiptene, ce 
deschide o nouă etapă 
in consolidarea legătu
rilor de prietenie tra
dițională dintre po
porul roman și poporul 
egiptean, precum și la 
cauza păcii și cooperă
rii internaționale.

■■ ■"< *4

NICOLAE CEAUȘESCU
/a mitingul de pe aeroportul Băneasa

Dragi tovarăși și prieteni,

Doresc în primul rînd să ex
prim bucuria mea, a tovarășei 
mele și a tovarășilor din dele
gație pentru faptul că, ’ , ” 

, aproape patru săptămîni cît' a 
durat vizita în cele opt ;“A 
prietene din Africa, ne-am re
întors pe pămîntul patriei. în 
rîndul poporului nostru. (Apla
uze, urale, se scandează 
Ceaușescu-P.C.R.).

Totodată, doresc să vă adre
sez dumneavoastră, întregului 
popor, un cald salut; tot tim
pul am simțit că poporul este 
cu noi și susține în întregime 
politica noastră de colaborare ■ 

, internațională. (Aplauze prelun
gite, urale, se scandează 
Ceaușescu-P.C.R.).

Vizita pe care am făcut-o în 
cele opt țări din Africa repre- 

« zintă o expresie a relațiilor de 
prietenie care leagă poporul 

’ român de aceste state, de toate 
statele care au scuturat jugul 
asupririi imperialiste și coloni- 

' ale și au pășit pe calea făuririi 
unei vieți independente, libere. 
(Aplauze, urale). Ea constituie, 

. în același timp, o manifestare a 
solidarității' poporului român 
cu aceste popoare, cu popoarele 
Africii, care luptă pentru depli
na lor independență națională, 
pentru a-și făuri o economie de • 

■ sine stătătoare și a-și hotărî 
destinele lor așa cum o doresc, 
fără nici un amestec din afară. 
(Aplauze, urale prelungite).

Doresc de la început să vă 
aduc dumneavoastră. întregului 
popor, mesajul de prietenie și 
frăție al popoarelor pe care 
le-am vizitat. (Aplauze, urale). 
Peste tot ne-am bucurat de o 
primire călduroasă, frățească — 
și. să vă spun cinstit — peste tot 
m-am simțit ca acasă, ca și cum 
aș fi fost în orașele, în satele, 
în fabricile și instituțiile româ
nești ; acestea au fost sentimen
tele cu care am fost întîmpinați 
de popoarele din țările pe care 
le-am vizitat ! (Aplauze, urale).

Ați urmărit și cunoașteți din 
relatările

- radioului 
fășurat

după
țări

presei, televiziunii și 
modul cum s-au des- 
intilnirile, precum și

rezultatele acestor vizite. Totuși 
vreau să menționez de la început 
că în toate aceste țări — la con
ducători, la organizațiile politi
ce — am constatat dorința una
nimă de a dezvolta larg colabo
rarea cu România in toate do
meniile de activitate. Ca urmare 
a acestei voințe reciproce — 
atît a României, cît și a po
poarelor din țările vizitate — 
s-au stabilit o serie de înțele
geri de cooperare in domeniile 
economic, tehnico-științific, cul
tural, în activitatea comună 
pentru a asigura popoarelor 
noastre o rapidă dezvoltare eco- 
nomico-socială, bunăstarea, . fe-

■ ricirea, independența. (Aplauze 
prelungite, urale).

în toate aceste țări anj sem
nat declarații comune : 7 au fost 
date publicității, iar mîine vay 
apare declarația semnată astăzi' 
în Egipt. Ca un fir roșu străbate 
în toate aceste declarații dorința 
de a extinde colaborarea, de a 
întări solidaritatea în lupta co
mună pentru dezvoltarea eco- 
nomică-socială, împotriva politi
cii imperialiste de forță și dictat, 
pentru pace și colaborare între 
toate popoarele lumii. (Aplauze, 
urale : Ceaușescu-P.C.R. !).

După cum cunoașteți, țările pe 
care le-am vizitat au preocupări 
diverse, se află în stadii de dez-

■ voltare diferite, legate, îndeosebi, 
de perioada în care aceste state 
au fost sub asuprirea imperia
listă și colonială. Dar cu toate 
aceste deosebiri de la o țară la 
alta, trăsătura lor comună — aș 
putea spune a tuturor țărilor 
africane — constă în faptul că 
sînt preocupate de a-și asigura 
o deplină independență na
țională ; această preocupare con
stituie factorul comun al unită
ții și solidarității acestor po
poare. reprezintă factorul comun 
al solidarității între România și 
toate popoarele africane. (Urale, 
aplauze prelungite).

In al doilea rînd. ținînd seama 
de nivelul de dezvoltare deose
bit al statelor africane, de preo
cuparea lor pentru a lichida cît 
mai grabnic subdezvoltarea și a 
realiza un progres rapid, aș 
putea’.spune că o altă trăsătură

comună a acestor țări o con
stituie dorința lor de a extinde 
colaborarea între ele, de a face 
eforturi tot mai mari pentru a 
asigura o dezvoltare economică 
și socială susținută. Pe această 
bază s-a manifestat dorința de 
a lărgi relațiile cu România, cu 
alte țări socialiste, cu toate sta
tele lumii, pornind de la nece
sitatea ca folosind acest sprijin, 
această colaborare, să se poată 
asigura lichidarea mai grabnică 
a subdezvoltării. Aș putea spune 
că și această preocupare a con
stituit și constituie, de aseme
nea. un factor de o deosebită 
importanță pentru dezvoltarea 
colaborării între România și sta
tele vizitate. între România și 
țările africane. (Aplauze, urale).

Desigur, in realizarea acestor 
obiective fundamentale, o pre
ocupare de prim ordin este aceea 
a dezvoltării invățămintului, 
culturii, a formării cadrelor na
ționale. După cum cunoaștem și 
noi. din propria experiență, fău
rirea unei noi orinduiri sociale, 

. a unei economii independente, 
participarea la diviziunea in
ternațională a muncii sînt 
strîns legate de o înaltă 
dezvoltare a științei și culturii, 
de formarea cadrelor naționale 
pentru toate domeniile de acti- 
vi ta te ; aceasta constituie fac- ■ 
torul hotărîtor al progresului 
oricărei țări pe calea indepen- • 
denței; pe calea bunăstării. (A- 
plauze prelungite, urale).

în toate țările vizitate am con
statat preocuparea permanentă 
pentru a asigura ridicarea bună
stării materiale și spirituale a 
popoarelor. Trebuie să mărturi
sesc, și în fața poporului meu, 
că ne-au produs o deosebită sa
tisfacție succesele înregistrate 
de toate aceste țări pe calea 
dezvoltării lor social-economice.

♦ programele ce și le-au propus 
și eforturile pe care le depun 
pentru a asigura un progres ra
pid ; mă întorc cu convingerea 
că aceste popoare, toate statele 
africane au în fața lor o per
spectivă minunată, că Africa va 
deveni- unul din centrele econo
mice puternice ale pămîntului. 
(Aplauze puternice, ovații).

Nu aș putea să nu mă refer 
la încă un fapt care ne-a pro
dus, de asemenea, o deosebită 
satisfacție, și anume că, într-un 
fel sau altul, în toate aceste 
state, la toate aceste popoare am 
constatat o opțiune pentru edi
ficarea unei orinduiri sociale 
noi : toți se pronunță pentru 
calea socialistă de dezvoltare — 
și aceasta este încă o dovadă 
că socialismul s-a impus în lume

Joi, secretarul general al Par
tidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii ~ ”
tovarășul 
împreună 
Ceaușescu 
care l-au ___________ _
vizita oficială de partid și ... 
stat pe care ' a întreprins-o în 
Republica Arabă Egipt, la in
vitația președintelui acestei re
publici și președinte al Uniunii 
Socialiste Arabe, Anwar Sadat.

Desfășurată într-o atmosferă 
de caldă prietenie și stimă față 
de conducătorul României so
cialiste și de poporul român, 
vizita a cunoscut aceleași mo
mente emoționante și în ultime
le clipe ale șederii pe pămîntul 
Egiptului a solilor României. 
Mii de locuitori ai capitalei e- 
giptene au salutat cu .vii apla
uze pe .președintele Nicolae 
Ceaușescu de-a lungul marilor

Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, 

cu tovarășa Elena 
și persoanele oficiale 
însoțit, și-a încheiat 

' de

artere care leagă centrul ora
șului cu aeroportul, exprimîn- 
du-și, astfel, satisfacția pentru 
rezultatele fructuoase cu care 
s-a încheiat vizita sa, pentru 
noile perspective pe care ea le 
deschide dezvoltării pe o treaptă 
superioară a prieteniei și cola
borării româno-egiptene.

Aeroportul internațional Ca
iro, pavoazat cu drapelele 
stat ale celor două țări, 
expuse la loc de frunte portre
tele celor doi șefi de stat. Pe 
mari banderole se putea citi : 
..Trăiască Ceaușescu și Sadat !“. 
„Trăiască prietenia româno-e- 
gipteană

La aeroport, președintele Con
siliului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu, și tova
rășa Elena Ceaușescu, au fost 
conduși de' președintele Sa
dat și de doamna Djihân Sadat, 
ca și de numeroase alte perso-

de 
avea

nai i tați ale vieții politice egip
tene. Erau prezenți vicepreșe
dinții Hussein Al Shafei și Mah
mud Fawzi, președintele Consi
liului de Miniștri. Aziz Sedky, 
primul secretar al Uniunii So
cialiste Arabe. Sayed Marei, 
vicepremierul Mamduh Salem, 
consilierul președintelui pentru 
problemele securității naționale. 
Hafez Ismail, membrii misiunii 
de onoare, care au însoțit pe 
înalții oaspeți români în timpul 
șederii lor în Egipt, membri ai 
guvernului și ai corpului diplo
matic, generali și ofițeri, zia
riști.

Se aflau de față Titus Sinu, 
ambasadorul României la Cairo, 
și Osman Assal, ambasadorul 
Republicii Arabe Egipt la Bucu
rești.

După intonarea imnurilor de 
stat ale celor două țări,

ședințele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu- îsî 
iau rămas bun de la persoanele 
oficiale aflate pe aeroprt, ca și 
de la membrii ambasadei și co
loniei române,

Conducătorii României și E- 
giptului trec în revistă garda 
de onoare aliniată pe aeroport, 
îndreptîndu-se apoi spre scara 
avionului, 
prezenți.

Se trag 
Răsună
Cei doi . . ___ „

încă o dată mîinile și se îm
brățișează cu căldură. De la 
ușa aeronavei, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu fac semne de 
salut numeroaselor personalități 
venite să-i petreacă, după care 
iau loc la bordul avionului pre
zidențial.

în aplauzele celor

21 salve de artilerie, 
acordurile fanfarei, 
șefi de stat își string

lll-a)(Continuare în pag. a

Din inimă, un bun venit, condu cătorului iubit al partidului statuluifi
Foto : O. PLEC AN
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TINERETUL ȚĂRII VĂ SPUNE 
BUN VENIT, 

IUBITE CONDUCĂTOR!
(Urmare din pag. I) 

al Consiliului de Miniștri și mi
nistru al comerțului exterior, 
Corneliu Mănescu, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul aface
rilor externe și Bujor Almășan, 
membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul minelor, petrolului și geo
logiei.

Timp de aproape patru săp
tămâni, între 11 martie și 6 apri
lie, întregul nostru popor a par
ticipat, cu gîndul și inima, cu 
sentimentul deplinei aprobări și 
al legitimei mândrii patriotice, la 
multilaterala și rodnica activi
tate depusă de delegația parti
dului și statului nostru, vrednică 
purtătoare, pe continentul afri
can, a mesajului de prietenie, 
pace, colaborare și solidaritate 
militantă, internaționalistă al 
României Socialiste. Fiecare eta
pă a vizitei, fiecare întâlnire ofi
cială cu conducătorii celor opt 
state, fiecare luare de contact cu 
oameni ai muncii și conducători 
ai organizațiilor politice din ță
rile vizitate, cu conducători ai 
mișcării de eliberare națională 
din țări africane unde colonialis
mul nu a fost încă lichidat, fie
care discurs și fiecare comuni
cat comun au fost însușite de 
toți oamenii muncii din țara 
noastră ca niște expresii vii, pro
fund grăitoare, ale propriilor lor 
gînduri și sentimente. De aceea, 
felul în care locuitorii Capitalei 
și-au întâmpinat, ieri conducă
torul iubit și respectat, a că- 
pățat valențele profund emoțio
nante și deplin grăitoare ale unei 
sărbători civice cu caracter de 
masă. Aeroportul, împodobit cu 
drapele roșii și tricolore, a cu
noscut, cu multe ore înainte de 
sosirea avionului prezidențial, 
freamătul mulțifmii nerăbdătoare 
să-și întâmpine solii așa cum se 
cuvine, cu flori și urate, cu pîi- 
nea și sarea gîndului de dra
goste și recunoștință. Alături de 
oamenii muncii, trăind deopotri
vă emoția și nerăbdarea lor, au 
venit în întâmpinare tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodna- 
raș, Manea Mănescu, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Virgil Tro- 
fin, Ilie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Florian Dănălache, Emil 
Drăgănescu, Petre Lupu, Dumi
tru Popa, Dumitru Popescu, 
Eeonte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Ștefan Voitec, Iosif Banc, Petre 
Blafovici, Miron Constantinescu, 
Mihai Dalea, Miu Dobrescu, 
Mihai Gere, Ion Ioniță, Vasile 
Patilineț, Ion Stănescu, Cornel 
Burtică, împreună cu soțiile.

Au fost prezenți, de aseme
nea, membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai gu

Solemnitatea semnării Declarației 
comune româno-egiptene

La Palatul Kubbeh din Ca
iro a avut loc, joi dimineața, o 
nouă întrevedere între secreta
rul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Repu
blicii Arabe Egipt, președintele 
Uniunii Socialiste Arabe, An
war Sadat.

în continuare a avut loc so
lemnitatea semnării Declarației 
comune româno-egiptene, docu
ment care sintetizează rezulta
tele vizitei întreprinse în Repu
blica Arabă Egipt de conducă
torul partidului și statului nos
tru. 

vernului, conducători ai institu
țiilor centrale și organizațiilor 
obștești, generali, ziariști romani 
și corespondenți ai presei stră
ine.

Ca întotdeauna în aseme
nea împrejurări, tânăra gene
rație a fost prezentă în pri
mele rînduri: flori multicolo
re, tineri în uniforme albastre, 
fete în minunate costume 
populare, școlari purtători ai 
cravatelor roșii au dat o cro
matică vie, primăvăratecă imen
sei mulțimi venite să-și întâmpine 
reprezentanții de nădejde, purtă
tori ai soliei de solidaritate și 
pace pe îndepărtatele meleaguri 
ale Africii.

In așteptarea sosirii, fiecare 
grup evoca febril, expresiv, ima
gini și aspecte, idei ale recentei 
vizite, teme care au fost mereu 
prezente în ultimele patru săp
tămâni în discuțiile purtate de 
oamenii muncii de pe întreg cu
prinsul patriei. Veștile și imagi
nile pe care le-au transmis, zi de 
zi, în acest răstimp, presa, tele
viziunea și radio-id, sînt reme
morate acum, în emoționantul 
moment al întâmpinării, fiecare 
participare la discuție constituin- 
du-se ca o componentă a con
cluziei întregii națiuni: a fost o 
vizită rodnică. Prin glasul înțe
lept al conducătorului său, Ro
mânia Socialistă și-a afirmai încă 
o dată, puternic, elocvent, gene
roasele idei, verificate de viață, 
care-i călăuzesc politica internă 
și internațională. Prestigiul pa
triei a sporit și mai mult. In 
urma acestei vizite România are 
și mai mulți prieteni...

Sînt gînduri simple, firești, 
limpezi ca însuși felul de a simți 
și gîndi al celor care le rostesc 
în cadrul acestui uriaș colocviu 
de politică internațională găzduit 
de aeroportul țn așteptare.

...In grupul tinerilor de la 
Uzina „Vulcan", turnătorul loa
der Nuțu, membru în Comi
tetul U.T.C., își argumentează 
afirmațiile cu o cifră revelatoare. 
„Am luat atlasul în aceste zile, 
snune el, și. am socotit populația 
tarilor vizitate de delegația con
dusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. In cele opt țări vi
zitate sînt aproape o sută de mi
lioane de oameni. Deci o sută 
de milioane de conștiințe în care 
numele țării noastre, al partidu
lui nostru, al conducătorului său, 
s-au înscris trainic. M-am simțit 
tare mîndru, ca cetățean, ca mun
citor, ca utecist, să știu că nu
mele ROMÂNIA, P.C.R., 
CEAUȘESCU sînt rostite cu res
pect și dragoste de oameni de 
pe meleaguri îndepărtate".

... Parcă preluînd ideea cole
gului său de la „Vulcan", strun
garul Ion Sîrbu, comandant al

Declarația comună a fost sem
nată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și președintele An
war Sadat, în prezența membri
lor celor două delegații partici
pante la convorbirile la nivel 
înalt româno-egiptene.

După semnare, în aplauzele 
celor prezenți, cei doi conducă
tori de partid și de stat și-au 
strîns mîinile și s-au îmbrăți
șat cu căldură.

Joi la prînz, s-au încheiat 
convorbirile oficiale dintre se
cretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceauțescu, și președintele Re

uneia din formațiile de pregătire 
pentru apărarea patriei de la 
U.M.G.B., ne mărturisește: „îm
preună cu băieții din secția mea, 
pe care-i vedeți acum, aici, în 
uniforme albastre, am citit, în 
aceste zile, în fiecare pauză de 
lucru, ziarul care ne aducea vești 
despre vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în țările Africii. Zi de 
zi am urmărit itinerariul vizitei 
cu emoție și mîndrie. Ne-a im
presionat respectul cu care au 
fost înconjurați conducătorii noș
tri, entuziasmul cu care i-au în- 
tîmpinat masele populare; de 
asemenea, felul plin de atenție și 
prietenie cu care s-a apropiat to
varășul Nicolae Ceaușescu de fie
care realitate a țărilor-gazdă. Aș 
numi acest fel — înțelegător, 
plin de căldură, frățesc — un 
mod de comportare profund spe
cific poporului nostru. Este vorba 
de omenie și de aceea împreună 
cu tovarășii mei am numit călă
toria tovarășului Nicolae 
Ceaușescu: Solia omeniei româ
nești".

...Intr-un alt grup, tot în uni
forme albastre, întâlnim cîteva 
zeci de elevi și eleve de la li
ceele „Matei Basarab" și „43". 
Dumitrescu Iolanda, Andrei Hai- 
du, Doina Ștefănescu, Dan Olaru 
și ceilalți desfășoară un adevărat 
seminar de geografie a conti
nentului african, privit prin pris
ma traseului străbătut de solit 
poporului român. Sînt evocate 
însemnătatea istorică și econo
mică a unor centre ca Hassi 
Messaouad, Kinshasa sau Ale
xandria, se rememorează dimen
siunile cascadei Victoria sau mar
ca tractorului românesc a cărui 
linie de asamblare a fost vizitată 
în Egipt: U. 650 M. Iar eleva 
Paula Mihail rostește ca o con
cluzie plină de sensuri: „kumf- 
wana. înseamnă în limba bem- 
ba, prietenie. Este cuvîntul cu 
care a fost întîmpinat tovarășul 
Ceaușescu de populația Zambiei. 
L-am reținut și nu-1 voi uita. 
Sub semnul prieteniei s-a desfă
șurat întreaga vizită în Africa. 
Delegația noastră a purtat și 
gîndprile de prietenie ale tine
retului român către tinerii din 
Africa. Deci Kumfwana

...Studenta electronistă Maria 
Cocor ne spune: „Cu prilejul vi
zitării Universității din Constan
tine, rectorul algerian și-a expri
mat, în fața tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, satisfacția pentru fe
lul cum activează profesorii ro
mâni atît în formarea tehnică a 
studenților din Algeria, cît și în 
elaborarea procesului de învăță- 
mînt. M-am simțit mîndră de 
asemenea profesori. Mă voi stră
dui să le semăn".

...Mîndrie patriotică, solidari
tate internațională, prietenie — 
sînt sentimente care dau căldură 

publicii Arabe Egipt, președin
tele Uniunii Socialiste Arabe, 
Anwar Sadat.

Au participat tovarășii Ion 
Pățan. Corneliu Mănescu, Bu
jor Almășan, Titus Sin-u, amba
sadorul român la Cairo, Ștefan 
Andrei, Constantin Mitea, 
Gheorghe Oprea și alte persoane 
oficiale române, iar din partea 
egipteană — Hussein Al Shafei, 
Mahmud Fawzi, Aziz Sedky, 
Sayed Marei. Mohamed Abda
llah Merzaban, Mamduh Salem, 
Hafez Ismail, Murad Ghaleb, 
Yahya Al Molia, Osman Assal, 
ambasadorul Republicii Arabe 
Egipt la București. 

fiecărui grup, fiecărui colectiv, 
întregii mulțimi. De pildă, în 
grupul uteciștilor de la C. I. L. 
Pipera, tânăra muncitoare Des- 
pina Apostol, îmbrăcată ca și to
varășele ei in costum național, 
este însoțită de un acordeonist. 
Ca solistă a brigăzii întreprinde
rii, ea a susținut să aducă în în
tâmpinarea conducătorului și ță
rii, un cântec popular străvechi. 
„Ca un simbol al felului în ca
re-i întîmpină poporul nostru pe 
cei dragi", ne mărturisește ea.

Este ora 17. Aeronava prezi
dențială, urmărită cu calda emo
ție de toți cei prezenți, de în
treaga țară prezentă în fața ecra
nelor de televiziune, ia contact cu 
solul patriei. Urale puternice sa
lută acest moment și devin incan
descente în clipa cînd conducăto
rul partidului și statului și tova
rășa sa coboară scara aeronavei. 
La coborîre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt salutați cu deo
sebită cordialitate de tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, de ceilalți 
conducători de partid și de stat 
veniți pe aeroport. Aplauze 
nesfîrșite, scandarea inițialelor 
partidului și patriei, a numelului 
conducătorului poporului nostru 
se contopesc într-o uriașă urare 
de Bun venit, solemnă și totodată 
fierbinte. Pionieri și tineri în 
costume naționale înconjoară cu 
dragoste pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa sa, oferin- 
du-le flori din grădina proaspătă 
a acestei noi primăveri a țării.

In numele oamenilor muncii 
din Capitală, tovarășul Gheorghe 
Pană, membru ăl Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
adresează tovarășului Nicolae^ 
Ceaușescu o caldă urare de Bun 
venit pe pământul patriei. „Cetă
țenii Bucureștiului, întregul nos
tru popor — spune vorbitorul — 
au urmărit cu un deosebit interes 
vizita pe care ați făcut-o în cele 
opt țări de pe continentul afri
can. Noi sîntem convinși că a- 
ceastă vizită va da un nou im
puls relațiilor bune dintre po
porul român și popoarele țărilor 
vizitate, că ea va întări legăturile 
noastre cu celelalte popoare din 
lumea întreagă, în lupta împotri
va imperialismului, pentru pace."

întâmpinat cu puternice aplau
ze și urale, ia apoi cuvîntul tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU.

SEMNAREA
UNOR ACORDURI 

$1 CONVENȚII 
INTRE ROMÂNIA 

SI EGIPT
La sediul Ministerului Aface

rilor Externe al Republicii Ara
be Egipt, a avut loc, joi diminea
ța, semnarea Acordului de na
vigație maritimă dintre România 
și Egipt.

Documentul a fost semnat de 
ministrul afacerilor externe al 
României, Corneliu Mănescu, și 
de ministrul de externe al Egip
tului, Murad Ghaleb.

★
Cu același prilej, ambasado

rul României la Cairo și repre
zentanții autorităților egiptene 
au semnat Convenția fito-sani- 
tară și Convenția sanitaro-vete- 
rinară. De asemenea, a fost 
semnat Programul de aplicare 
a Acordului de cooperare teh
nico—științifică dintre România 
și Egipt.

VIZITE ALE TOVARĂȘEI
9

ELENA CEAUȘESCU
Joi dimineața, tovarășa Elena 

Ceaușescu, însoțită de ministrul 
afacerilor sociale, doamna Aisha 
Rateb, a vizitat moscheea 
Mouhamed Aii, monument arhi
tectural și istoric renumit al 
orașului Cairo, situat în vechea 
„citadelă" fondată de Saladin în 

Cuvîntarea conducătorului parti
dului și statului este urmărită cu 
profund interes, fiind subliniată 
în repetate rînduri de aplauze, 
ovații și urale. Momentul capătă 
semnificația înaltă a unui raport 
prezentat de conducătorul și so
lul poporului în fața poporului. 
Un raport însușit pe deplin și 
aprobat ou fierbinte adeziune de 
toți cei prezenți, de întreaga țară.

Entuziasta manifestare, mulți
mea oamenilor muncii ve- 
niți în întâmpinarea condu
cătorului iubit al partidului 
și statului evidențiază expre
siv în aceste clipe o trăsătură 
spirituală specifică întregului no
stru popor: puterea de a gîndi 
politic, de a simți civic, de a-și 
însuși, ca pe propriile-i acte, fie
care acțiune întreprinsă de parti
dul nostru. Dovadă concludentă 
a acestei realități: înaltele idei 
cuprinse în cuvîntarea rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu ime
diat după sosire. Subliniere vi
guroasă a ei: uratele și aplau
zele nesfîrșite care au întâmpinai 
fiecare capitol al cuvântării, re
zonanța lor desfășurîndu-se am
plu pe cuprinsul întregii țări.

ÎNTÎLNIREATOVARÂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU 

cu reprezentanți ai presei 
egiptene și străine

Joi dimineața, înaintea încheierii vizitei în Republica Arabă
Egipt, tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut o întilnire, la Palatul
Kubbeh din Cairo, cu reprezentanți ai principalelor ziare și re
viste, ai Radioului și Televiziunii egiptene, precum și cu cores
pondenți ai presei străine.

în cadrul acestei conferințe de presă, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a răspuns la întrebările puse de ziariști.

NABILA MEGALLI, 
corespondent al agenției 
vest-germane D.P.A. : 
Excelență, mi-ati putea 
spune părerea dumnea
voastră, respectiv atitudi
nea dumneavoastră, față 
de criza din Orientul A- 
propiat, ținînd seama și 
de faptul că presa israe- 
liană a pretins că v-ați 
schimbat poziția cu pri
lejul vizitei la Cairo ?

Tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU : România s-a 
pronunțat de la început pentru 
încetarea oricăror ostilități mi
litare, pentru o soluție politică 
pe baza rezoluției Consiliului 
de Securitate, care trebuie să 
însemne retragerea trupelor is- 
raeliene din teritoriile arabe 
ocupate, asigurarea integrității 
și securității tuturor statelor 
din zonă și, totodată, să se 
creeze condiții pentru solu
ționarea problemei populației 
palestiniene în conformitate cu 
dorințele acestei populații, cu 
dreptul de a-și asigura o dez
voltare de sine stătătoare.

YELDEZ GAMAL EL- 
DIN, Radio Cairo : Dom
nule președinte, în ce fel 
ar putea ajuta România 
cauzei arabe pe plan in
ternațional, în afară de 
modul în care este spri
jinită aceasta de prietenii 
care și ei au sprijinit re
zoluția Consiliului de 
Securitate ?

Tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU : Cred că pentru 
a se ajunge la o rezolvare 
grabnică în spiritul rezoluției 
Consiliului de Securitate a în
cordării din Orientul Mijlociu 
este necesar ca toate statele 
iubitoare de pace să depună 
mai multe eforturi pentru a se 
asigura înfăptuirea acestei re
zoluții. România este hotărîtă, 
în ce o privește, să acționeze 
în acest spirit.

HAMDI FUAD, de la 
ziarul Al Ahram : Dom
nule președinte, ați avut 
discuții cu partea egip
teană asupra probleme
lor politice, precum și 
asupra altor aspecte.

anul 1183. Capodoperă arhitec
turală, etalînd în albastru ca
racteristicile stilurilor otoman și 
rococo, moscheea — cu turnul 
central înalt de 52 metri și două 
minarete de cîte 84 de metri — 
domină panorama capitalei egip

Ne-ați putea spune ceva, 
în mod general, despre 
temele care au format o- 
biectul discuțiilor și, în 
special, dacă planul rege
lui Hussein a reprezentat 
una dintre aceste teme ?

Tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU : Doresc, în pri
mul rind, să menționez că con
vorbirile mele cu președintele 
Republicii Arabe Egipt, pre
ședintele Sadat, și cu alți re
prezentanți ai poporului egip
tean s-au desfășurat într-o at
mosferă sinceră, de prietenie 
și colaborare. Am ajuns la 
multe înțelegeri privind coope
rarea bilaterală și, desigur, că 
am conceput și concepem a- 
ceastă cooperare bazată pe de
plina egalitate în drepturi, pe 
avantajul reciproc, pe sporirea 
potențialului economic al fie
cărei țări. Am abordat multe 
probleme ale situației interna
ționale. Am constatat cu satis
facție că există o identitate de
plină asupra problemelor fun
damentale ale dezvoltării con
temporane. Este de înțeles 
că problema situației din 
Orientul Mijlociu a ocupat 
un loc important în cadrul 
convorbirilor noastre. De altfel, 
am subliniat de la început 
că România consideră că 
inițiativele Republicii Arabe E- 
gipt, personal ale președintelui 
Sadat, constituie un factor im
portant pentru a se ajunge la 
o soluție politică. Noi apreciem 
că există condiții pentru a se 
putea obține rezultate în aceas
tă direcție.

Nu am abordat în mod spe
cial planul Hussein, deoarece 
nu am avut posibilitatea să stu
diez și să cunosc prevederile a- 
cestuia dar, așa cum am spus, 
orice problemă, orice soluție în 
rezolvarea problemei populației 
palestiniene trebuie să aibă a- 
cordul deplin al populației pa
lestiniene și să corespundă do
rințelor acesteia de a trăi in
dependentă.

MOHAMED SAFA HA- 
ERY, corespondent al Te
leviziunii iraniene : Dom
nule președinte

tene. în continuare, tovarășa 
Elena Ceaușescu a vizitat mu
zeul amenajat în palatul din ve
cinătatea moscheei, care prin 
exponatele sale oferă o amplă 
imagine a vieții politico-admi
nistrative din Egiptul secolului 
al XIX-lea.

Ceausescu, — pentru a 
ieși din problema Orien
tului Apropiat — intrarea 
Chinei în O.N.U. a îmbu
nătățit relațiile României 
cu Uniunea Sovietică ?

Tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU : Intrarea Chinei 
în O.N.U. nu este legată de re
lațiile României cu Uniunea 
Sovietică. Sînt două probleme 
complet deosebite.

NABILA MEGALLI — 
D.P.A. : Excelență, în- 
tr-un interviu acordat 
recent ziarului „Al Ah
ram", ministrul vest- 
german al economiei 
s-a referit la preocupă
rile de cooperare econo
mică cu România. Cum 
apreciați perspectivele 
viitoarelor relații econo
mice între țările socia
liste și țările occidentale, 
mă refer la țările Euro
pei occidentale ?

Tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU : Relațiile Româ
niei cu R.F.G. se dezvoltă bine 
și cred că și în viitor ele vor 
merge pe același drum. In ce 
privește relațiile generale ale 
țărilor socialiste cu țările Eu
ropei occidentale, ele au cu
noscut o dezvoltare destul de 
puternică în ultimii ani. Desi
gur, dezvoltarea lor în viitor 
este legată de renunțarea la o 
serie de măsuri restrictive Și 
discriminări care sînt impuse 
îndeosebi de state din Piața 
comună. Aș putea spune că Ro
mânia — și la fel ca ea și ce
lelalte țări socialiste — do
rește să dezvolte relațiile dintre 
ea și țările occidentale pe baza 
deplinei egalități, prin înlătura
rea oricăror discriminări și res
tricții și, în acest sens, se poate 
aprecia că există o perspectivă 
bună de dezvoltare a coope
rării.

HAMDI FUAD — Al 
Ahram : S-a anunțat că 
țările socialiste ar fi ho- 
tărît să ia contact cu 
Piața comună împreună, 
ca un bloc, apoi au apă
rut știri în sensul că Ro
mânia a început singură 
asemenea contacte. Sînt 
corecte aceste știri ?

Tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU : Nu cunosc că 
există o asemenea hotărîre pri
vind legăturile C.A.E.R. cu 
Piața comună. Dar țările socia
liste — deci și România — în
trețin relații largi cu țările Pie
ței comune și, într-un fel sau 
altul, există și anumite relații 
tehnice și cu organismele Pie
ței comune. In acest sens, există 
din partea României o serie de 
contacte și, mai cu seamă, dis
cuții legate de problema pre
ferințelor vamale.

Noi pornim de la faptul că 
Piața comună este o realitate 
și, ca atare, în dezvoltarea re
lațiilor economice cu țările Pie
ței comune trebuie să ținem 
seama de această realitate.

NABILA MEGALLI — 
D.P.A. : Domnule pre
ședinte, vorbind despre 
criza din Orientul Apro
piat ați menționat faptul 
că toate statele iubitoare 
de pace trebuie să-și in
tensifice eforturile în a- 
ceastă direcție și că Ro
mânia ar fi gata să acțio
neze în acest sens. Se are 
în vedere, cumva, un -plan 
concret al Româiriei în 
această privință ?

Tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU : Nu am discutai 
în nici un fel această problemă.

HAMDI FUAD — Al 
Ahram : Ați putea co
menta, domnule preșe* 
dinte, apropiatele discuții 
pe care le va avea preșe
dintele Nixon cu conducă
torii sovietici la Moscova? 
Care ar putea fi rezulta
tele acestor convoirbiri ?

Tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU : Este greu de co
mentat o vizită care urmează să 
aibă loc. Ceea ce pot spune este 
că România apreciază în mod 
favorabil această vizită și con
vorbirile care vor avea loc și‘ 
dorim ca, în cadrul acesteia, să 
se ajungă la soluționarea unor 
probleme care să corespundă 
intereselor tuturor popoarelor^ 
cauzei colaborării și păcii in* 
ternaționale.

LIZETTE BALUNY, co» 
respondent al agenției 
Associated Press : Exce* 
lență, recent un ziar din 
Beirut, citind surse de la 
Tel Aviv, a anunțat ca 
România ar transmite ctw 
avionul armament Israe
lului, arme, piese de 
schimb pentru armamen
tul capturat în 1967. Ne- 
ați putea comenta această 
știre ?

Tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU : Agenția română 
de presă a dat deja un răspuns 
la această problemă, calificînd 
această știre drept provocatoare 
și rău intenționată.

După cum știți, România nu 
produce armamentul la care ș-a 
referit ziarul respectiv; ea în
săși importă acele piese de 
schimb. Dar, în același timp, 
România este împotriva susți
nerii politicii de înarmare — și 
pornind de aici, nu poate în nici 
un fel să înarmeze Israelul sau 
alte țări. Se pare că ziarul res
pectiv s-a făcut ecoul unor 
cercuri provocatoare, care nu 
văd cu ochi buni relațiile de 
prietenie și colaborare dintre 
țările arabe și România.

HAMDI FAUD — Al 
Ahram : In această pri
vință, domnule președinte* 
considerați că se va inau
gura o eră nouă, de re* 
lății mai prietenești între 
România și țările arabe?

Tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU : Consider că vi
zita pe care am făcut-o în trei 
țări arabe, între care și Egipt, 
constituie un moment impor
tant. care deschide o etapă 
noua în cooperarea economică, 
tehnico-științifică și politică 
dintre România și țările arabe, 
aceasta reflectîndu-se în solida
ritatea în lupta împotriva po
liticii imperialiste de forță și 
dictat, colonialiste și neocolonia- 
liste. pentru apărarea libertății 
și independenței popoarelor.

In încheiere, aș dori să vă rog 
să transmiteți poporului egiptean 
cele mai bune urări de prospe
ritate și de pace.

Aș dori, să-i rog pe reprezen
tanții presei în general și, în
deosebi pe cei prezenți aici, să 
țină seama că presa are un rol 
important în informarea corectă 
a opiniei publice. Eu apreciez 
foarte mult rolul presei și, mai 
cu seamă, al acelei prese care 
își face datoria și consideră un 
punct de onoare a contribui la 
cauza prieteniei și păcii.

Vă mulțumesc ! (Aplauze pu
ternice).
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ca singura orânduire in stare să 
asigure lichidarea rapidă a sub
dezvoltării, progresul economic 
și social, independența și bună
starea popoarelor. (Aplauze pu
ternice, ovații ; se scandează : 
Ceaușescu — P.C.R. .’)

Desigur, problema făuririi 
unei orânduiri sociale noi, a 
transformării revoluționare pe 
baze socialiste a statelor afri
cane, e o problemă complexă, a 
cărei soluționare cere multe 
eforturi, impune înțelegerea rea
lităților, necesitatea de a porni 
de la aceste realități. Dar, 
se poate spune că ele au 
perspective minunate, că Afri
ca pășește într-adevăr și se în
regimentează în mod ferm ală
turi de popoarele care doresc 
să construiască o orânduire no
uă ! (Aplauze puternice).

Așa cum am spus, în toate 
statele vizitate am pornit de la 
preocupările comune pentru 
dezvoltarea relațiilor de coope
rare dintre țările noastre. In 
declarațiile semnate sînt oglin
dite principiile care ne-au călă
uzit, înțelegerile realizate ; în 
practică am ajuns la o serie de 
acorduri care pun bazele unei 
colaborări îndelungate între 
popoarele noastre, întemeiată pe 
deplina egalitate în drepturi, 
respectul reciproc și neameste
cul în treburile interne, pe do
rința de a colabora și de a ne 
întrajutora pentru a asigura 
dezvoltarea cît mai rapidă a 
popoarelor noastre și, în același 
timp, participarea activă la di
viziunea internațională a mun
cii, la progresul general al o- 
menirii. Aș putea spune că toa
te înțelegerile la care am ajuns, 
principiile de la care am pornit 
urmășesc de a clădi astfel de 
relații încît. să constituie un e- 
xemplu de colaborare între po
poare libere, dornice să decidă 
ele însele cum să-și rezolve 
problemele, să-și făurească pro
priul destin ; noi vom face to
tul ca într-adevăr relațiile pe 
care le vom dezvolta să consti
tuie un model. (Aplauze puter
nice, ovații).

Desigur, problemele dezvoltă
rii contemporane, ale situației 
internaționale au stat, de ase
menea, în centrul convorbirilor 
pe care le-am avut în toate sta
tele vizitate. Aș dori, de la 
început, să menționez că asupra 
tuturor problemelor fundamen
tale examinate — în toate aceste 
țări — am ajuns la concluzii 
comune, lucru oglindit de altfel 
destul de larg în declarațiile 
la care m-am referit. Am 
pornit în abordarea proble
melor de la schimbările care 
s-au produs și se produc pe plan 
internațional, de la faptul că 
evoluția vieții internaționale 
contemporane este în favoarea 
forțelor care se pronunță împo
triva politicii imperialiste de 
forță și dictat, în favoarea for
țelor care se pronunță pentru 
instaurarea unor noi relații în
tre state și națiuni, pentru drep
tul fiecărui popor de a-și hotărî 
singur dezvoltarea.

Ultimii ani au confirmat pe 
deplin că forța unită a popoare
lor ce luptă pentru independență 
și pentru o viață liberă, aseme
nea unui val uriaș de apă, mă
tură totul în cale, este de nestă
vilit ; voința popoarelor nu poa
te și nu va fi înfrântă de ni
meni. (Aplauze prelungite).

în centrul acordurilor noastre 
în problemele internaționale se 
află lupta împotriva politicii im
perialiste, a colonialismului și 
neocolonialismului. Aceasta a 
constituit factorul comun al tu
turor înțelegerilor pe care le-am 
realizat. A fost exprimată hotă
rârea țărilor noastre de a face 
totul și în viitor pentru a con
tribui la desfășurarea cu succes 
a luptei pentru lichidarea poli
ticii imperialiste, a practicilor 
legate de ea.

Am pornit de la faptul că un 
rol important au în viața inter
națională țările socialiste și de 
aceea îste necesar să intensifi
căm relațiile cu toate aceste țări, 
precum și cu tinerele state 
independente — văzînd în co
laborarea dintre statele socialiste 
și cele recent eliberate un factor 
de o deosebită importanță în 
desfășurarea cu succes a luptei 
generale pentru triumful cauzei 
păcii, libertății și independenței 
popoarelor. (Aplauze puternice).

Desigur, am pornit în discu
țiile noastre de la faptul că în 
lume există țări cu orânduiri so
ciale diferite și de aceea este 
necesar să se găsească modali
tățile și căile pentru dezvoltarea 
relațiilor intre toate statele fără 
deosebire de orânduire socială, 
în spiritul principiilor coexis
tenței pașnice.

în toate țările vizitate, am 
ajuns la concluzia unanimă că la 
baza relațiilor internaționale 

trebuie să așezăm deplina ega
litate în drepturi între state, 
respectul independenței și suve
ranității naționale, neamestecul 
în treburile interne, avan
tajul reciproc. De comun acord, 
am stabilit că trebuie să facem 
totul pentru excluderea forței 
și amenințării cu forța din re
lațiile internaționale. Ne-am pro
nunțat în mod unanim pentru 
dreptul fiecărei țări de a-și 
hotărî dezvoltarea economică- 
socială, forma de rezolvare a di
feritelor probleme, așa cum do
resc forțele revoluționare și pro
gresiste, popoarele acestor state, 
fără nici un amestec din afară. 
(Aplauze, urale).

Ținînd seama de faptul că în 
Africa colonialismul mai domină 
încă în cîteva țări, o preocupare 
importantă a constituit-o lupta 
pentru lichidarea definitivă și 
cit mai rapidă a colonialismului 
și. în același timp, a politicii ra
siste promovată de guvernele 
din Rhodesia și Africa de Sud. 
Am avut întîlniri cu reprezen
tanți ai mișcărilor de eliberare 
din Angola, Mozambic, Nami
bia și Africa de Sud ; am ajuns 
la o înțelegere deplină cti con
ducerile acestor mișcări de eli
berare națională asupra dezvol
tării solidarității, asupra necesi
tății de a intensifica sprijinul 
pentru aceste mișcări, m scopul 
victoriei în lupta lor de elibe
rare. (Aplauze puternice).

Din toate discuțiile care le-am 
avut — cu reprezentanții țări
lor vizitate și cu mișcările de 
eliberare națională — am ajuns 
la constatarea că există o si
tuație favorabilă pentru dezvol
tarea luptei de eliberare națio
nală, că colonialiștii portughezi 
trebuie să părăsească continen
tul sau să fie aruncați afară 
din. Africa ! (Aplauze puterni
ce).

Am afirmat peste tot princi
piile care au călăuzit și că
lăuzesc politica Partidului Co
munist Român, a României so
cialiste — și anume că este 
dreptul sacru al popoarelor 
care mai trăiesc sub jugul co
lonial să folosească orice for
mă de luptă, inclusiv forma ar
mată, pentru a-și asigura inde
pendența, pentru a deveni stăpî- 
ne la ele acasă.. în acest sens 
România — care și pînă acum 
a acordat sprijin mișcărilor de 
eliberare națională — este ho
tărâtă să acorde în viitor un 
sprijin și mai puternic, îndepli- 
nindu-și astfel sarcina de deta
șament al frontului antiimperia- 
list din întreaga lume. (Aplau
ze puternice, urale : se scandea
ză „Ceaușescu, P.C.R.").

Vizitînd unele țări arabe, în
tre care și Egiptul, este de în
țeles pentru toți că problema 
Orientului Mijlociu a ocupat 
un loc de o deosebită impor
tanță în discuțiile pe care le-am 
avut. în abordarea acestei pro
bleme, am pornit de la linia ge
nerală a Partidului Comunist 
Român, a României socialiste, 
aceea că nu se poate admite 
sub nici o formă ocuparea de 
teritorii străine, că trebuie pus 
capăt politicii expansioniste și 
de forță, că trebuie făcut to
tul pentru a se ajunge la o so
luție rapidă în scopul lichidă
rii conflictului din Orientul 
Mijlociu. în toate declarațiile, 
inclusiv în cea care va fi pu
blicată mîine, se exprimă do
rința noastră unanimă de a mi
lita pentru aplicarea rezoluției 
Consiliului de Securitate, pentru 
o rezolvare politică a încordării 
din Orientul Mijlociu, care să 
ducă la retragerea trupelor Is
raelului din teritoriile ocu
pate, să asigure integritatea 
și suveranitatea fiecărui stat, o 
pace dreaptă pentru toate po
poarele. Doresc să menționez că 
am ajuns Ia concluzia că există 
condițiuni favorabile pentru a 
se putea obține o soluție poli
tică, dar aceasta presupune o 
intensificare a eforturilor tutu
ror popoarelor dornice de pace 
— și, în ce o privește, România 
este decisă să facă totul pentru 
a contribui la o soluționare 
grabnică a problemelor din 
Orientul Mijlociu. (Aplauze).

în legătură cu situația din 
Orientul Mijlociu, desigur, pro
blema populației palestiniene a 
constituit, de asemenea, o pre
ocupare. Noi am pornit de la 
faptul că trebuie să se facă to
tul pentru a se crea condițiunile 
ca populația palestiniană să-și 
poată asigura o dezvoltare eco- 
nomică-socială liberă, de sine 
stătătoare — și in acest sens 
considerăm că orice soluție în 
Orientul Mijlociu trebuie să țină 
seama de . dreptul poporului 
palestinian la o viață indepen
dentă. (Aplauze, urale). Ne-am 
întîlnit cu reprezentanții miș
cării de eliberare palestiniene — 
cu Arafat și alți conducători ai 
acestei mișcări. Am exprimat 
solidaritatea noastră cu năzuința 
populației palestiniene la o exi

A fost pentru mine o deosebită 
bucurie să constat că Romania, poporul 
meu se bucură peste tot de o stimă 
și prețuire deosebită.

NICOLAE CEAUȘESCU

stență liberă, independentă — și 
am asigurat că poporul român 
sprijină dorința acestei popu
lații de a-și putea organiza 
viața potrivit aspirațiilor sale. 
(Aplauze, urale).

Deși am fost în Africa, In
dochina a fost prezentă în toate 
convorbirile — și aceasta pentru 
că toate popoarele înțeleg că 
lupta pe care o duc popoarele 
vietnamez, khmer și laoțian 
este o luptă dreaptă, că ea co
respunde intereselor tuturor po
poarelor și că este în interesul 
tuturor forțelor antiimperialiste, 
al tuturor statelor, de a face to
tul pentru a pune capăt războ
iului din Indochina, pentru a 
asigura dreptul acestor popoare 
de a-și rezolva problemele așa 
cum doresc, fără nici un ames
tec din afară. în toate de
clarațiile este afirmată do
rința de a sprijini în con
tinuare lupta acestor popoare 
pînă la victoria finală și avem 
convingerea că popoarele Indo- 
chinei vor obține pace, vor fi 
stăpine pe destinele lor. (Apla
uze prelungite, urale).

Este de înțeles că problema 
securității europene a fost de 
asemenea discutată in cadrul 
tuturor convorbirilor. De altfel 
și acest fapt este reflectat în de
clarațiile comune. Am pornit de 
la interesul pe care l-au mani
festat toate țările vizitate de a 
se realiza securitatea europeană, 
văzînd în așezarea relațiilor din 
Europa pe baze noi un factor 
important și pentru dezvoltarea 
unor relații de egalitate între 
statele europene și cele africa
ne, pentru promovarea unei coo
perări pe baze noi. Fără îndo
ială. securitatea europeană co
respunde nu numai intereselor 
popoarelor europene, ci și inte
reselor popoarelor de pe toate 
continentele, cauzei păcii gene
rale. De aceea, am exprimat 
voința fermă a României socia
liste de a milita neabătut pentru 
convooarea conferinței general- 
europene, de a se ajunge la rea
lizarea acestui deziderat de o 
deosebită importanță pentru 
toate popoarele lumii. Desigur, 
în acest cadru avem în vedere 
necesitatea de a se rezolva o 

serie de probleme — și sînt de 
înțeles interesul și preocuparea 
României socialiste pentru ca 
tratatele dintre Uniunea Sovie
tică. Polonia și Republica Fe
derală a Germaniei să fie rati
ficate, acestea avînd o mare în
semnătate în asigurarea progre
sului în continuare al pregăti
rilor conferinței pentru securi
tatea europeană.

Am abordat problema unor re
lații noi în Balcani, a transfor
mării Balcanilor într-o zonă fără 
arme nucleare, într-o zonă a 
păcii și colaborării. Ne-am pre
ocupat de necesitatea lichidării 
blocurilor militare, a bazelor 
militare de pe teritoriile altor 
state, a retragerii trupelor 
străine. a reducerii trupe
lor naționale, a luării unor 
măsuri concrete care să deschi
dă calea înfăptuirii dezarmării 
generale și, în primul rând, a 
dezarmării nucleare. Pot spune 
că peste tot am constatat inte
resul și dorința de a se obține 
realizări concrete pe această 
cale deoarece pentru toți este 
clar că cursa înarmărilor sustra
ge mijloace uriaș# materiale și 

umane de la dezvoltarea eco- 
nomică-socială, constituie o pie
dică de o deosebită gravitate în 
asigurarea progresului omenirii. 
Dc aceea, problema dezarmării 
constituie astăzi un factor im
portant pentru progresul gene
ral — și România este hotărâtă 
să facă totul pentru a contribui 
la unirea eforturilor popoarelor 
pentru a impune dezarmarea. 
(Aplauze prelungite, urale pu
ternice).

Abordînd aceste probleme, 
precum și alte probleme ale si
tuației globului pămîntesc — 
cum este situația din Asia, din 
America Latină și din ,alte zone 
—- am ajuns la concluzia comună 
că soluționarea acestor probleme 
în interesul tuturor popoarelor, 
în interesul păcii și progresului 
general, cere o participare activă 
la viața internațională a tuturor 
statelor, fie ele mari, mici sau 
mijlocii. Ne-am pronunțat pen
tru o activitate mai intensă a 
țărilor mici și mijlocii pe plan 
internațional, pentru ca ele să 
aibă un cuvînt mai greu-de spus 
— în raport și cu forța pe care 
o reprezintă, pînă la urmă — în 

rezolvarea problemelor care fră- 
mintă astăzi omenirea. Noi do
rim ca nici o problemă în lume, 
care interesează o națiune, să 
nu poată fi rezolvată în spatele 
acestei națiuni, fără ca această 
națiune să-și spună cuvîntul. 
Deci popoarele trebuie să ia 
parte și să-și spună cuvintul, iar 
soluțiile la care se ajunge să fie 
soluții care corespund interese
lor tuturor popoarelor lumii. 
(Urale, aplauze. Se scandează : 
Ceaușescu-P.C.R. !)•

Am ajuns, în general, la o 
concluzie comună că trebuie să 
dezvoltăm solidaritatea noastră 
în lupta pentru rezolvarea aces
tor probleme, că este necesar 
să se întărească unitatea și co
laborarea tuturor forțelor anti
imperialiste, a tuturor popoare
lor dormice de progres, de drep
tate și pace. Consider că dis
cuțiile și vizitele în cele 8 
state din Africa au constituit și 
constituie un. moment impor
tant în. intesificarea luptei pen
tru unitatea forțelor antiimpe
rialiste. Dar, pornind de aici, 
am abordat probldma unității 
forțelor progresiste din fiecare 
țară. Este clar că forța și uni
tatea mișcărilor de eliberare 
națională,' a mișcărilor progre
siste antiimperialiste constă, în 
primul rînd, în unitatea și în 
tăria acestora în cadrul fiecă
rui stat. De aceea noi am ex
plicat pe larg preocuparea și 
interesul României, a mișcării 
revoluționare românești de a se 
obține, în toate țările care au 
pășit pe calea dezvoltării in
dependente, o unire a tuturor 
forțelor naționale care se pro
nunță pentru dezvoltarea eco- 
nomică-socială a acestor țări 
pe calea progresului. Am subli
niat, nu o dată, că deosebirile 
de păreri între diferite forțe 
progresiste sau mișcări de eli
berare națională, abordarea în- 
tr-un mod sau altul a soluțio
nării anumitor probleme ale 
dezvoltării interne nu trebuie 
să fie o piedică în calea unită
ții și colaborării lor. că nu se 
poate vorbi de unitatea forțelor 
progresiste și a mișcărilor de e- 
liberare națională excluzînd pe 
comuniști, deoarece comuniștii 
constituie o forță vitală, a lup
tei pentru progres economic- 
social, pentru independentă na
țională în fiecare țară. (Aplau
ze, urale). Noi, cum am arătat 
și în. alte împrejurări, am afir
mat și acum că anticomunismul 
nu servește decît imperialismu
lui, colonialismului și reacțiu- 
nii și că trebuie făcut totul 
pentru unitatea tuturor forțelor 
progresiste și antiimperialiste. 
(Aplauze puternice, prelungite).

După cum vedeți, tovarăși, 
practic nu a rămas problemă 
care să nu fi fost abordată, în- 
itr-un mod sau altul, atît în ca
drul discuțiilor, cît și în cuvîn- 
tările pe care le-am rostit — și 
unii și alții — în cursul acestor 
întilniri și vizite. Iată de ce 
acum la încheierea vizitei de 
patru săptămîni în Africa m 
cursul căreia am vizitat opt 
țări și ne-am întâlnit cu cinci 
mișcări de eliberare națională — 
putem spune că această vizita 
constituie un moment de impor
tanță deosebită în politic ex
ternă a României, o manifestare 
fără precedent a politicii inter* 
naționale a României de solida
ritate cu statele care au scutu
rat jugul imperialist, cu mișcă
rile de eliberare națională, cu 
cei care luptă pentru indepen
dență, pentru progres. pentru 
bunăstare ! (Aplauze puternice, 
urale, ovații ; se scandeaza : 
Ceaușescu — P.C.R.; Ceaușescu 
P.C.R.).

A fost pentru mine o deose
bită bucurie să constat că Româ
nia, poporul meu, ~ se bucura 
peste tot de o stimă și prețuire 
deosebite. Și aceasta, datorita 
politicii marxist-leniniste juste a 
României socialiste, datorită 
faptului că în întreaga sa acti
vitate internă și externa tara 
noastră a făcut totul pentru a 
asigura atît progresul său pe 
drumul socialismului, cit și în
tărirea colaborării și solidarității 
cu toate statele care au pășit 
pe calea dezvoltării independen
ței, cu toate forțele antiimperia
liste. (Aplauze, urale puternice ; 
se scandează : Ceaușescu — 
P.C.R. ; Ceaușescu — P.C.R. !).

Nu o dată — în discuțiile cu 
conducătorii, cu președinții sta
telor, cu reprezentanții organi
zațiilor politice, cu oamenii sim
pli cu care ne-am întîlnit — am 
auzit aprecieri calde, și priete
nești la adresa României. Am 
constatat că popoarele din aces
te țări se bucură în modul cel 
mai sincer de fiecare succes al 
României, că urmăresc și cu
nosc atit greutățile, cit și succe
sele noastre și doresc din tot 
sufletul ca România să obțină 
realizări tot mai mari în dezvol
tarea sa pe calea socialismului 
— considerând că ceea ce înfăp
tuiește România constituie un 
succes și pentru ele însele. (A

plauze, urale puternice).
Astfel s-a confirmat încă o 

dată — dacă mai era nevoie — 
unitatea dintre politica internă 
și externă a tării noastre, s-a 
demonstrat că realizările pe 
care le obținem în edificarea 
socialismului sînt factorul ho
tărâtor al creșterii prestigiului 
României pe plan internațional, 
al sporirii aportului său la cauza 
progresului general ; după cum 
politica sa externă de colabo
rare cu toate statele lumii re
prezintă un factor important 
pentru progresul țării noastre 
pe calea construcției socialiste. 
(Aplauze, urale puternice). Pu
tem spune că această vizită a 
constituit încă o confirmare — 
și aș putea spune o confirmare 
deplină — a justeței politicii 
externe a României. Aceasta 
ne-a întărât convingerea că dru
mul pe care mergem — atât în 
construcția socialismului în țară,, 
cît și în relațiile internaționale
— este un drum just și trebuie 
să facem totul pentru a conti
nua cu fermitate această politi
că. aceasta corespunzînd intere
selor tuturor popoarelor care se 
dezvoltă pe o cale independentă, 
cauzei păcii și colaborării între 
toate popoarele lumii. (Aplauze, 
urale. se scandează : Ceaușescu- 
P.C.R.).

Nu aș putea să nu menționez 
cu acest prilej și faptul că în 
toate aceste țări am purtat con
vorbiri și cu partidele sau miș
cările de eliberare națională 
care îndeplinesc rolul conducă
tor în aceste țări — și am a- 
juns la înțelegerea deplină de 
a dezvolta și intensifica contac
tele între partidele și organiza* 
țiile noastre politice, între or
ganizațiile obștești, de a face to
tul si pe acest plan pentru pro
movarea prieteniei și colaboră
rii între popoarele noastre. în
tre toate forțele antiimperialis
te. (Aplauze, urale).

Iată de ce acum, cînd ne-am 
întors acasă, făcînd bilanțul a- 
cestor vizite, putem spune că 
ele au fost deosebit de rodnice* 
că rezultatele sînt mai mult de- 
cit bune, că ele au așezat rela
țiile României cu aceste țări pe 
baze noi, constituind, așa cum 
s-a relevat aproape în fiecare 
declarație, o nouă etapă în 
dezvoltarea relațiilor între țările 
și popoarele noastre.

Doresc încă o dată, din Bucu
rești, să exprim mulțumirile 
noastre tuturor conducătorilor 
statelor pe care le-am vizitat, 
tuturor popoarelor care ne-au 
întîmpinat cu manifestări de 
prietenie frățească, să le ex
prim mulțumirile cele mai sin
cere și să le asigur de senti* 
mentele de prietenie pe care în
tregul popor român le nutrește 
față de ele, să le asigur că po
porul român va face totul pen; 
tru ca înțelegerile stabilite sa 
fie realizate în întregime. (A- 
plauze puternice). Doresc să a- 
dresez încă o dată tuturor a- 
cestor popoare urarea de a ob
ține noi și mărețe succese pe 
calea dezvoltării lor economice- 
sociale, a consolidării indepen
denței lor naționale, a bunăstă
rii și fericirii ! (Aplauze pre- 
1Upulem să afirmăm că vizita, 
rezultatele ei corespund nu 
numai intereselor popoarelor 
noastre, ci intereselor tuturor 
popoarelor, cauzei generale a 
păcii și colaborării în lume. 
(Aplauze, ovații).

Desigur, tovarăși, vorbind des
pre rezultatele acestor vizite* 
despre unitatea dintre politica 
noastră internă și externă, tre
buie să tragem și anumite con
cluzii pentru noi și anume că 
este necesar să intensificăm 
eforturile pentru înfăptuirea ho
tărârilor Congresului al X-lea al 
partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate. Avem deplina convingere, 
că, pășind cu hotărâre înainte 
pe drumul pe care am pornit, 
oamenii muncii, — sub condu-

- cerea partidului comunist — vor 
înfăptui cu succes acest minu
nat program, asigurând ridicarea 
țării noastre, a națiunii noastre 
socialiste pe noi culmi de pro
gres și civilizație, creșterea bu; 
năstării și fericirii întregului 
popor ! Doresc să vă urez dum
neavoastră, întregului nostru po
por, succese tot mai mari pe 
calea înfloririi șt fericirii patriei 
noastre socialiste! (Aplauze 
prelungite, urale puternice, se 
scandează Ceaușescu-P.C.R.).

Trăiască prietenia dintre po
porul român și popoarele țărilor 
vizitate ! (Aplauze, urale).

Trăiască solidaritatea poporu
lui român cu mișcările de eli
berare națională din Africa ! 
(Urale, aplauze, prelungite).

Trăiască unitatea tuturor for
țelor antiimperialiste ! (Aplau
ze. urale puternice).

Trăiască pacea și cooperarea 
între toate popoarele lumii ! 
(Aplauze, urale prelungite, se 
scandează Ceaușescu-P.C.R. 
Ceaușescu și poporul).
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Cu prilejul dineului oferit de președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România în onoarea președintelui

Republicii
Toastul tovarășului

Arabe Egipt*)
Toastul președintelui

NICOLAE CEAUȘESCU ANWAR SADAT

DECLARAȚIE COMUNA
ROMANO-EGIPTEANA

Dragă prietene, președinte 
Anwar Sadat,

Doamnă Sadat, 
Dragi prieteni,
Permiteți-mi. să vă salut la a- 

cest dineu prietenesc și să-mi 
exprim speranța că în curînd vă 
voi putea saluta pe dumneavoas
tră, dragă prietene, președinte, 
și pe doamna Sadat, ca oaspeți 
stimați în Republica Socialistă 
România.

Am petrecut cîteva zile foarte 
plăcute și utile în frumoasa 
dumneavoastră țară. In acest 
timp, am reușit să vizităm u- 
nele centre ale țării dumnea
voastră, să cunoaștem mai di
rect unele preocupări ale po
porului egiptean. Desigur, au 
produs asupra noastră o profun
dă impresie vestigiile civilizației 
străvechi a Egiptului; dar tre
buie să vă mărturisesc că,'în a- 
celași timp, ne-a produs o pro
fundă satisfacție să constatăm 
preocupările actuale ale poporu
lui egiptean pentru dezvoltarea 
sa economico-socială. Am putut 
să ne întîlnim cu conducerile, 
specialiștii și muncitorii a două 
întreprinderi care se construiesc, 
prin cooperare între România și 
Egipt.

Aș dori să exprim mulțumirile 
noastre pentru primirea priete
nească pe care ne-a f&ciut-o 
populația orașului Cairo, a Ale
xandriei și Luxorului. Aș dori, 
de asemenea, să exprim mulțu
mirile mele colectivelor de con
ducere. de tehnicieni și muncitori 
de la Uzina de produse sodice 
din Alexandria și de la Uzina 
de camioane și tractoare pe care 
am vizitat-o astăzi. In manifes
tările spontane de prietenie pe 
care le-am întîlnit peste tot, noi 
vedem o expresie a dorinței po
porului egiptean — care cores
punde, de altfel, și dorinței po
porului român — de a dezvolta 
între țările noastre o colaborare 
multilaterală în toate domeniile 
de activitate.

Am lăsat să vorbesc mai la 
urmă despre întîlnirile și con
vorbirile pe care le-am avut îm
preună cu dumneavoastră, prie
tene președinte, și ou ceilalți 
prieteni egipteni — și aceasta 
pentru că vreau să subliniez în 
mod deosebit spiritul prietenesc 
Si de înțelegere în care au decurs 
aceste discuții. Acum putem, în- 
tr-adevăr, să spunem că rezulta
tele vizitei și convorbirilor pe 
care le-am avut vor marca un 
moment important în dezvolta
rea relațiilor dintre țările noas
tre. Putem spune că există toate 
condițiile pentru ca între Româ
nia <și Egipt să se dezvolte rela
ții de cooperare — economice, 
tehnico-științifice, culturale — 
care să permită progresul mai 
rapid al fiecărei țări pe calea 
dezvoltării economice și sociale. 
Am constatat cu deosebită satis
facție preocuparea dumneavoas
tră, dragă prietene președinte, a 
guvernului țării dumneavoastră, 
a poporului egiptean pentru a 
realiza un progres mai rapid pe 
calea dezvoltării unei economii 
independente și — avînd în ve
dere că și poporul român are, de 
asemenea, preocuparea de a a- 
sigura o dezvoltare rapidă eco- 
nomioo-socială a patriei sale — 
există condiții dintre cele mai 
bune pentru o strînsă colaborare 
între țările noastre.

Anul acesta este posibil să in
tre în producție trei obiective e- 
conomice construite prin coope
rarea dintre România și Egipt și 
care, împreună cu alte zeci de 
unități industriale, vor contri
bui la dezvoltarea economiei ță
rii dumneavoastră. Noi am dori 
ca aceste unități economice, ce
lelalte obiective pe care am sta
bilit să se realizeze în viitor, să 
constituie un model de relații în
tre două țări egale în drepturi, 
dornice să conlucreze pe calea 
progresului economioo-social. Vă 
pot asigura că guvernul român 
va face totul ca să se realizeze 
în cele mai bune condiții ceea 
ce am stabilit împreună.

In cursul convorbirilor am a- 
bordat, desigur, și o serie de 
probleme ale situației internațio
nale. Nu aș dori să mă mai o- 
presc acum din nou. în amănunt, 
la ele. dar cred că trebuie să 
menționez că discuțiile noastre 
au evidențiat faptul că asupra 
principalelor probleme funda
mentale ale dezvoltării contem
porane există o deplină identi
tate ; a reieșit dorința comună 
de a dezvolta colaborarea noas
tră <și pe plan internațional, de 
a face să se dezvolte în lume 
cooperarea între state — pe baza 
egalității în drepturi, a respectu
lui independenței și suveranită
ții naționale, neamestecului în 
treburile interne, avantajului re
ciproc.

Am constatat că țările noastre 
doresc să facă totul pentru a 
contribui la lichidarea colonialis
mului, neocolonialismului, pen
tru a contribui la lupta împotri
va politicii imperialiste de forță 
și dictat. Este necesar să reali
zăm în lume astfel de relații în- 
cît fiefcare națiune să se poată 
consacra dezvoltării sale econo- 
micn-sociale, să-și poată or
ganiza viața așa cum o dorește 
fără nici un amestec din afară.

Desigur că Orientul Mijlociu a 
constituit una din problemele 
importante pe care le-am discu

tat. România apreciază în mod 
deosebit inițiativele Republicii 
Arabe Egipt în direcția unei so
luții politice, inițiativa dumnea
voastră. dragă prietene preșe
dinte. Noi considerăm că — în 
spiritul rezoluției Consiliului de 
Securitate — pe baza acestei ini
țiative este posibil să se ajungă 
la o soluție, la o pace dreaptă 
care să permită popoarelor din 
această zonă să se consacre cu 
toate forțele dezvoltării lor eco
nomice și sociale.

Deoarece România se află în 
Europa, este de înțeles că ne-am 
ocupat și de problema securității 
europene ; cu atît mai mult cu 
cit așezarea relațiilor dintre sta
tele europene pe principiul de
plinei egalități și respectului 
reciproc al independenței și su
veranității naționale corespunde 
nu numai intereselor Europei, 
dar și intereselor popoarelor a- 
fricane, ale țărilor arabe, ale tu
turor popoarelor lumii.

Nu mă mai opresc asupra altor 
probleme. Ele își găsesc reflecta
rea în declarația care va fi dată 
publicității la încheierea vizitei. 
Ceea ce aș dori să menționez în 
această seară este faptul că am 
constatat că si în domeniul pro
blemelor internaționale există 
largi posibilități de cooperare în
tre România și Egipt. Și, fără în
doială, că țările noastre vor ac
ționa și mai strîns împreună în 
viitor pentru a contribui la solu
ționarea problemelor care fră- 
mîntă astăzi omenirea, în intere
sul popoarelor, al cauzei coope
rării și păcii în lume.

Iată de ce doresc să mențio
nez că, personal, sînt pe deplin 
mulțumit de vizită, de rezultate
le ei, de convorbirile pe care 
le-am avut. Consider că ceea ce 
am convenit în aceste zile co
respunde pe deplin intereselor 
popoarelor noastre și, în ace
lași timp, corespunde intereselor 
popoarelor care luptă pentru 
dezvoltarea lor independentă, 
cauzei tuturor popoarelor care 
doresc pacea.

In aceeași perioadă, au avut 
loc convorbiri între reprezentan
ții Partidului Comunist Român 
și ai Uniunii Socialiste Arabe. 
S-a ajuns la înțelegerea de a ac
ționa în continuare pentru dez
voltarea relațiilor politice între 
organizațiile noastre — atît poli
tice cît și obștești — aceasta co- 
respunzînd, de asemenea, intere
selor celor două popoare.

Mîine, vom părăsi patria dum
neavoastră, întorcîndu-ne spre 
casă. Plecăm cu satisfacția că 
am trăit în mijlocul prietenilor 
egipteni momente deosebit de 
plăcute. Am cunoscut, după cum 
am spus, ceVa din civilizația 
străveche precum și din efortu
rile prezente pentru dezvoltarea 
țării. Am înțeles, din cele ce 
ne-ați spus dumneavoastră, gîn- 
durile și preocupările de viitor 
ale patriei dumneavoastră. De a- 
ceea, putem apune că pe acest 
drum poporul egiptean are un 
viitor strălucit. Vom duce cu noi 
cele mai frumoase impresii des
pre munca și preocupările po
porului egiptean, despre faptul 
că popoarele noastre nutresc re
ciproc sentimente de prietenie și 
doresc să dezvolte o largă cola
borare între ele.

Aș dori să uirez poporului prie
ten egiptean, în numele Parti
dului Comunist Rotmân, al Con
siliului de Stat, al guvernului și 
al întregului popor român, să 
obțină cît mai curînd pacea, 
să-și realizeze în cele mai bune 
condiții planurile sale de dezvol
tare în toate domeniile de acti
vitate. Și puteți fi sigur că în
totdeauna în poporul român veți 
avea un prieten sigur, de nă
dejde !

Vă rog să toastăm pentru dez
voltarea și viitorul strălucit al 
prieteniei româno-egiptene !

Pentru realizarea dorințelor 
poporului egiptean de pace și 
prosperitate ! (Aplauze).

In sănătatea dumneavoastră, 
prietene președinte, a doamnei !

în sănătatea dumneavoastră a 
tuturor, dragi prieteni egipteni, 

pentru pace și cooperare între 
toate popoarele ! (Aplauze).

Ample relatări în presa egipteană
Presa egipteană continuă să 

publice ample relatări despre 
principalele momente ale pen
ultimei zile a vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Republica 
Arabă Egipt : întîlnirea cu mun
citorii de la întreprinderea de 
autovehicule „El Nasr“ din He- 
luan, dineul oferit de secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România în onoarea președin
telui Anwar Sadat, primirea 
președintelui Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, Yaser 
Arafat, călătoria la Luxor și 
Karnak, ca și diversele întîlniri 
ale persoanelor oficiale române 
care îl însoțesc pe conducătorul 
nostru de partid și de stat, cu 
omologii lor egipteni. „Al Ah- 

■ ram“ și alte cotidiene inserează, 
i de asemenea, textul integral sau

Dragă prietene, președinte 
Ceaușescu,

Doamnă Ceaușescu,
Dragi prieteni,

Așadar, se termină scurta vi- 
tltă pe care dumneavoastră ați 
întreprins-o în țara noastră. 
Am fi dorit ca această vizită 
vă fie cît mai lungă, pentru ca 
și alte orașe ale țării noastre 
să vă salute în mod călduros. 
Noi punem preț pe prietenie, 
prietenia sinceră, care sprijină 
drepturile prietenului. Pentru 
noi constituie un motiv de de
osebită satisfacție cooperarea 
noastră, care s-a concretizat în 
cete trei obiective menționate 
de dumneavoastră. Aș fi dorit ca 
vizita dumneavoastră să fie mai 
lungă, pentru a avea posibili
tatea să vedeți și alte zeci de 
obiective pe care poporul nos
tru le construiește, în ciuda 
condițiilor în care se află. Noi 
credem într-o prietenie liberă, 
de aceea vă salutăm în țara 
noastră și dorim ca în etapa 
viitoare cooperarea să se dez
volte în toate domeniile, pe 
baza celor stabilite în convor
birile noastre.

Avem multe de construit în 
patria noastră și dorim ca prie
tenii care vor în mod sincer 
să coopereze cu noi să facă a- 
cest lucru, spre binele popoare
lor noastre, spre binele păcii și 
cooperării în lume.

Doresc ca cooperarea noastră 
în etapa viitoare să fie dina
mică, un model al relațiilor 
dintre două state care coope
rează pe baza principiului ega
lității în drepturi, spre binele 
popoarelor lor, al întregii lumi.

Am avut convorbiri ample în 
ceea ce privește situația inter
națională. Punctele noastre de 
vedere în domeniul internațio
nal sînt identice. în toate pro
blemele fundamentale. Noi cre
dem în libertatea popoarelor, 
în dreptul lor de a-și defini 
singure destinul și luptăm îm
potriva imperialismului și co
lonialismului din lume. Noi 
credem în cooperarea liberă pe 
bază de egalitate in drepturi. 
Noi acționăm împreună și știm 
bine- ceea ce uneltește impe
rialismul. fie că este vorba de 
Asia, Africa sau America La
tină.

în ce .privește problema O- 
rientului Apropiat, vreau să 
spun, dragi prieteni, că poporul 
nostru duce o luptă hotărîtă 

DE LA BORDUL AVIONULUI
Secretarul general al Partidului Comunist Român, președin

tele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat președintelui Republicii Arabe 
Egipt, președintele Uniunii Socialiste Arabe, ANWAR SADAT, 
următoarea telegramă :

Părăsind teritoriul Republicii Arabe Egipt, doresc încă o dată 
să vă mulțumesc călduros pentru ospitalitatea desăvîrșită și 
sentimentele prietenești cu care am fost înconjurați tot timpul 
vizitei pe care am făcut-o în minunata dumneavoastră țară.

Doresc să-mi exprim și cu această ocazie deplina satisfacție 
pentru întîlnirile și convorbirile fructuoase pe care le-am a/ut. 
Am convingerea că ele vor marca un moment important în dez
voltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre Republica 
Socialistă România și Republica Arabă Egipt, în interesul de
plin al celor două popoare ale noastre, al cauzei înțelegerii și 
păcii în lume.

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră și în
tregului popor egiptean prieten cele mai bune urări de sănătate 
și fericire, de prosperitate și pace.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat președintelui Republicii 
Turcia, CEVDET SUNAY, următoarea telegramă :

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, cu prilejul survo
lării teritoriului Republicii .Turcia, un salut cordial și calde 
urări de sănătate și fericire personală, de progres și pace pentru 
poporul turc prieten.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a adresat tovarășului TODOR JIV- 
KOV, prim secretar al Comitetului Central al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria, o telegramă cu următorul cuprins ;

Survolînd teritoriul Republicii Populare Bulgaria, doresc să 
vă adresez un cordial salut tovărășesc și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală. Urez poporului frate bulgar 
noi succese pe calea socialismului, a bunăstării și înfloririi 
patriei sale.

redau extrase largi din toasturi
le rostite miercuri seara de pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și 
Anwar Sadat.

La rubrica „Personalitatea 
săptămînii“, „Al Gumhuria" pu
blică, sub titlul „Nicolae 
Ceaușescu — cooperare în 
în scopul edificării", o prezen
tare a principalelor date biogra
fice ale conducătorului Româ
niei socialiste, „oaspete drag în 
aceste zile al Egiptului", subli- 
niindu-se că cele două țări „ac
ționează împreună în același 
front antiimperialist".

La rîndul său, publicația 
„Messawar" scoate în evidență 
însemnătatea contactelor la ni
velul cel mai înalt româno-egip- 
tean, arătînd că acestea se în
cadrează în suita de vizite făcu
te de președintele Nicolae 
Ceaușescu într-un număr de țări 

pentru a rezolva situația. El 
nu va ceda nimic din dreptu
rile sale, oricât de mari ar fi 
presiunile, influențele sau răz
boiul psihologic. Imperialismul 
desfășoară aici, în zonă, ac
țiuni care nu sînt conforme cu 
drepturile, cu normele și noi 
luptăm împotriva lor. Sîntem 
hotărîți, dragi prieteni, să ne 
eliberăm teritoriile ocupate, o- 
ricare ar fi prețul pe care tre
buie să-1 dăm ; din partea 
noastră am întreprins tot ce 
puteam întreprinde pentru pace. 
Noi sîntem pentru pace, însă 
pacea nu poate fi înfăptuită 
numai de către o parte ; tre
buie ca fiecare să-și poarte 
răspunderea. De aceea, poporul 
nostru luptă și va lupta pentru 
libertatea sa. El a luptat îm
potriva celor care l-au dominat, 
care au venit să-i invadeze 
țara, și în această luptă po
porul a obținut victoria.

Doresc să trasmiteți poporu
lui român prieten salutul po
porului egiptean, care prețuiește 
realizările dobîndite de poporul 
român sub conducerea dumnea
voastră.

Doresc să transmiteți poporu
lui român prieten căldura și 
sentimentele poporului nostru. 
Să-i spuneți că noi credem în 
prietenia cinstită și sinceră și 
sîntem gata să dezvoltăm a- 
ceastă prietenie cît mai mult 
și să cooperăm cît mai larg. 
Noi siîntem întotdeauna fideli 
prietenilor noștri.

In numele Uniunii Socialiste 
Arabe, al poporului egiptean și 
în numele meu personal, doresc 
ca dumneavoastră și soția dum
neavoastră să vă bucurați de 
multă fericire și succese în 
viitor. iar poporului român 
prieten îi urez progres conti
nuu, bunăstare și prosperitate.

Vă invit, dragi prieteni, să 
ridicăm paharul în onoarea 
domnului președinte Ceaușescu, 
a soției sale, pentru cooperarea 
fructuoasă dintre oopoarele și 
țările noastre. (Aplauze)

♦) După cum s-a anunțat, la dineu! 
oferit miercuri seara Ia Palatul 
Abdin în onoarea președintelui 
Republicii Arabe Egipt, președin
tele Uniunii Socialiste Arabe. An
war Sadat si a doamnei Diihan 
Sadat, de secretarul general a! 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Sta» al 
Republicii , Socialiste România și 
tovarășa Elena Ceaușescu, cel doi 
șefi de stat au rostit toasturi.

africane și care „oglindesc poli
tica României de strîngere a re
lațiilor și promovare a cooperă
rii cu cit mai multe state și po
poare în curs de dezvoltare". 
Menționînd că legăturile dintre 
poporul român și cel egiptean 
datează din timpuri străvechi, 
publicația scrie că de-a lungul 
vremurilor aceste legături s-au 
caracterizat prin trăinicia lor, 
confirmată pe deplin de actuala 
vizită.

Ca și în zilele precedente, 
posturile de radio și televiziune 
din Cairo, și-au consacrat cea 
mai mare parte a buletinelor de 
știri și emisiunilor de actualități 
acestui important eveniment in 
evoluția raporturilor de priete
nie și cooperare dintre Republi
ca Socialistă România și Repu
blica Arabă Egipt.

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu doamna 
Elena Ceaușescu, a făcut o vi
zită oficială în Republica Arabă 
Egipt, între 2 și 6 aprilie 1972, 
la invitația președintelui Repu
blicii Arabe Egipt, președintele 
Uniunii Socialiste Arabe, Moha
med Anwar Al Sadat.

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și doamna Eiena 
Ceaușescu, precum și celelalte 
personalități care l-au însoțit, au 
vizitat mai multe localități și o- 
biective, cu care prilej au luat 
cunoștință de trecutul istoric al 
Egiptului, precum și de progre
sele obținute în domeniile eco
nomic, social și cultural. In 
timpul vizitei, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și doamna 
Elena Ceaușescu au fost primiți 
de oficialitățile și poporul egip
tean cu căldură și cordialitate, 
expresie a prieteniei dințre cele 
două țări.

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Repu
blicii Arabe Egipt, președintele 
Uniunii Socialiste Arabe, Moha
med Anwar Al Sadat, au avut 
convorbiri oficiale, la care au 
participat, din partea română ; 
Ion Pățan, membru al Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, minis
trul comerțului exterior, Corne- 
liu Mănescu, membru al Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, ministrul aface
rilor externe, Bujor Almășan, 
membru al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
ministrul minelor, petrolului și 
geologiei^ Titus Sinu, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România în 
Republica Arabă Egipt, Gheor- 
ghe Oprea, membru supleant al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, consilier al 
președintelui Consiliului de Stat, 
Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, prim- 
adjunct al șefului Secției inter
naționale a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
Constantin Mitea. membru su
pleant al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
consilier al președintelui Consi
liului de Stat. Vasile Răuță. ad
junct al ministrului comerțului 
exterior. Sergiu Celac, director 
a.i. în Ministerul Afacerilor Ex
terne, Florian Stoica, director 
general adjunct în Ministerul 
Comerțului Exterior, Ovidiu Po
pescu, consilier în Ministerul 
Afacerilor Externe ; din partea 
egipteană : Hussein Al Shafei, 
vicepreședinte al Republicii A- 
rabe Egipt, dr. Mahmud Fawzi, 
vicepreședinte al Republicii A- 
rabe Egipt, dr. Aziz Sedky, 
prim-ministru al Republicii A- 
rabe Egipt, Sayed Marei, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Uniunii Socialiste Arabe, Mo
hamed Abdallah Merzaban, 
viceprim-ministru și ministrul 
economiei și comerțului exterior, 
Mamduh Salem, viceprim-minis
tru și ministru al afacerilor in
terne, Hafez Ismail, consilier al 
președintelui Republicii Arabe 
Egipt pentru problemele securi
tății naționale, dr. Murad Gha- 
leb, ministrul afacerilor externe, 
dr. Yahya Al Molia, ministrul 
industriei, petrolului și resurse
lor minerale, Osman Assal, am
basador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Arabe Egipt 
în Republica Socialistă România.

în cadrul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
de prietenie și deplină înțelege
re reciprocă, părțile s-au infor
mat asupra activității și preocu
părilor celor două țări și po
poare, au acordat o atenție deo
sebită dezvoltării și extinderii 
relațiilor prietenești dintre Ro
mânia și Egipt și au făcut un 
schimb de păreri cuprinzător 
asupra principalelor aspecte ale 
situației internaționale actuale și 
ale luptei forțelor democratice și 
antiimperialiste pentru pace și 
progres social.

Partea română a luat cunoștin
ță cu profundă satisfacție de 
realizările deosebite obținute de 
poporul egiptean, sub condu
cerea președintelui Republicii 
Arabe Egipt, președintele Uniu
nii Socialiste Arabe, Mohamed 
Anwar Al Sadat, pe calea con
struirii socialismului. în con
struirea unei economii prospere, 
bazată pe folosirea resurselor și 
bogățiilor naționale, în înfăp
tuirea reformei agrare, în dez
voltarea învățămîntului, culturii 
și industriei.

Partea egipteană a luat cuno
ștință cu profundă satisfacție de 
succesele remarcabile obținute 
de poporul român, sub condu
cerea secretarului general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, în constru
irea societății socialiste multila
teral dezvoltate. în crearea unei 
economii puternic industrializa
te, a unei științe, tehnologii și 
culturi avansate.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Mohamed Anwar 
Al Sadat au relevat cu satisfac
ție cursul favorabil al raportu
rilor politice, economice, cultu
rale, tehnico-științifice dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Arabă Egipt și au ex
primat hotărîrea fermă de a ac
ționa, în continuare, pentru ex
tinderea și diversificarea relați
ilor lor reciproce, convinși fiind 
că aceasta corespunde pe deplin 
intereselor celor două țări și po
poare, cauzei generale a păcii și 
colaborării internaționale. Ei au 
fost de acord că există numeroa
se posibilități pentru dezvol
tarea în continuare a relațiilor 
dintre cele două țări, in toate 
domeniile, în interesul ambelor 
părți.

Evidențiind rolul pozitiv al 
contactelor dintre reprezentanții 
celor două state, părțile au a- 
preciat rezultatele fructuoase și 
importanța vizitei în România a 
actualului prim-ministru, dr. 
Aziz Sedky, contribuția acesteia 
la intensificarea și dezvoltarea 
pe multiple planuri, a relațiilor 
bilaterale, pe baze reciproc 
avantajoase.

Cei doi președinți au constatat 
că schimburile comerciale, care 
se desfășoară în baza acordurilor 
pe termen lung, precum și a 
protocoalelor anuale, au înregis
trat, în ultimii ani, o dezvoltare 
remarcabilă și multilaterală și 
au reliefat dorința comună de 
a îndeplini prevederile acordu
lui de cooperare economică și 
tehnică. semnat în decembrie 
1971. In acest scop, părțile au 
stabilit ca cea de-a 8-a sesiune 
a Comisiei mixte guvernamen
tale româno-egiptene de coope
rare economică, ce urmează să 
se întrunească într-un viitor a- 
propiat, să examineze stadiul 
relațiilor economice bilaterale și 
să stabilească măsurile ce se im
pun în vederea concretizării ac
țiunilor de cooperare convenite 
în domeniile industriei chimice, 
minelor, agriculturii, materiale
lor de construcții, asistenței teh
nice și pregătirii cadrelor, pre
cum și pentru creșterea substan
țială a schimburilor comerciale. 
Totodată, părțile au apreciat că 
înființarea de societăți mixte, în 
domenii de interes comun, con
stituie o formă care poate con
tribui la dezvoltarea cooperării 
economice între cele două țări.

Cu ocazia vizitei, cei doi mi
niștri de externe au semnat a- 
cordul de navigație maritimă ; 
de asemenea, au fost semnate 
convenția fito-sanitară și con
venția sanitar-veterinară, pre
cum și programul de aplicare a 
acordului de cooperare tehnico- 
științifică.

Subliniind importanța unei 
mai bune cunoașteri și apro
pieri între popoare, cele două 
părți și-au manifestat dorința 
de a extinde și diversifica co
laborarea în domeniile învăță
mîntului, artei, literaturii, sănă
tății, presei, radioteleviziunii, 
cinematografiei și sportului.

Cele două părți s-au informat 
reciproc despre activitățile și 
preocupările Partidului Comu
nist Român și Uniunii Socialiste 
Arabe. Ele și-au exprimat do
rința de a intensifica contactele 
și schimburile de vederi dintre 
Partidul Comunist Român și U- 
niunea Socialistă Arabă, de a 
extinde contactele dintre organi
zațiile de masă și obștești, ceea 
ce va contribui la o mai bună 
cunoaștere reciprocă și la dez
voltarea prieteniei și solidarită
ții dintre cele două popoare, a 
unității de acțiune a tuturor for
țelor antiimperialiste. In această 
privință a fost semnat un acord 
de cooperare între Partidul Co
munist Român și Uniunea So
cialistă Arabă.

Cei doi președinți au efectuat 
un aprofundat schimb de vederi 
asupra problemelor internaționa
le actuale. Ei au remarcat marile 
transformări și deplasări de for
țe care au loc în lumea contem
porană și au subliniat convinge
rea lor că forțele păcii, demo
crației și progresului social, do
rința puternică a popoarelor de 
pe toate continentele de a trăi 
într-un climat de încredere și 
securitate se manifestă din ce 
în ce mai viguros. Această ten
dință caracteristică a epocii ac
tuale limitează tot mai mult cîm- 
pul de acțiune al forțelor impe
rialiste, colonialiste și neocolo- 
nialiste. în acest context, a fost 
subliniată preocuparea Republi
cii Socialiste România și a Re
publicii Arabe Egipt pentru 
menținerea și garantarea păcii în 
lume, pentru stabilirea în viața 
internațională a unor relații ba
zate pe afirmarea plenară a 
galității în drepturi a statelor.

Părțile au fost de acord că 
interesele consolidării păcii și 
securității mondiale, interesele 
dezvoltării tuturor țărilor lumii 
pe calea independenței și pro
gresului social, sînt precumpăni
toare și reclamă întărirea unită
ții de acțiune și a solidarității 
tuturor forțelor antiimperialiste. 
Ele consideră că contactele în
tre conducătorii diferitelor state 
reflectă tendințele pozitive ce 
se manifestă în viața internațio
nală, în direcția căutării unor 
soluții care trebuie să fie con
forme cu interesele generale ale 
păcii și securității.

Cele două părți au subliniat că 
singura bază pe oare se pot 
clădi relații normale între state 
o constituie respectarea strictă 
a principiilor independenței și 
suveranității naționale, egalită
ții în drepturi, neamestecului în 
treburile interne și avantajului 
reciproc — care reprezintă, în 
ansamblul lor, norme unanim 
recunoscute ale dreptului inter
național. Relevînd cu satisfacție 
faptul că politica externă a ce
lor două țări este ferm bazată 
pe aceste principii, cele două 
părți s-au declarat împotriva po
liticii imperialiste de agresiune 
și amestec în treburile interne, 
pentru respectarea dreptului sa
cru al fiecărui popor de a-și ho
tărî singur calea dezvoltării, po
trivit dorinței și intereselor pro
prii.

Președintele Consiliului de
Stat al Republicii Socialiste 
România și președintele Repu
blicii Arabe Egipt au exprimat 
profunda lor îngrijorare față de 
continuarea situației grave din 
Orientul Apropiat, care consti
tuie o serioasă amenințare la a
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dresa păcii și securității inter
naționale. Ei au reafirmat spri
jinul lor față de rezoluția Con
siliului de Securitate 242 din 22 
noiembrie 1967 și față de rezo
luția Adunării Generale a O.N.U. 
2 199 din 13 decembrie 1971 și au 
subliniat importanța și urgen
ța aplicării depline a acestora, 
în scopul realizării unei păci 
juste și trainice în zonă.

In acest context, ei au relie
fat necesitatea reluării neîntîr- 
ziate a misiunii dr. Gunnar Jar
ring, reprezentantul special al 
secretarului general al O.N.U. în 
Orientul Apropiat, în vederea 
îndeplinirii rezoluției Consiliu
lui de Securitate.

Cei doi președinți au mențio
nat că perpetuarea conflictului 
și tensiunii în Orientul Apropiat 
servește numai intereselor for
țelor imperialiste, ambițiilor lor 
de dominație.

Cede două părți au subliniat 
necesitatea de a se ajunge la o 
reglementare a problemei po
porului palestinian, potrivit 
drepturilor și aspirațiilor sale 
naționale legitime, ca un ele
ment indispensabil în edificarea 
unei păci juste și trainice în O- 
rientul Apropiat.

Partea română a reafirmat a- 
precierea sa față de inițiativele 
Republicii Arabe Egipt pentru 
reglementarea pe cale pașnica a 
conflictului din zonă și a reite
rat punctul de vedere că Israe
lul trebuie să manifeste mai 
multă receptivitate în vederea 
rezolvării conflictului potrivit 
tuturor prevederilor rezoluțiilor 
Organizației Națiunilor Unite, 
menționate mai sus.

Partea egipteană a apreciat 
sprijinul Republicii Socialiste 
România pentru reglementarea 
pașnică a situației din Orientul 
Apropiat, pe baza rezoluției 
Consiliului de Securitate 242 și 
a rezoluției Adunării Generale a 
O.N.U. 2 199.

Reafirmîindu-și solidaritatea 
deplină și sprijinul hotărît cu 
lupta eroică a popoarelor viet
namez, laoțian și cambodgian, 
pentru libertate și independență 
națională, cei doi șefi de stat 
s-au pronunțat pentru încetarea 
agresiunii americane, a bombar
damentelor împotriva Republi
cii Democrate Vietnam, pentru 
retragerea imediată și definiti
vă a tuturor trupelor S.U.A. și 
ale aliaților lor din Indochina, 
pentru respectarea dreptului sa
cru al popoarelor vietnamez, 
cambodgian și laoțian de a-și 
hotărî singure soarta. Ei au de
clarat că sprijină pozițiile gu
vernului Republicii Democrate 
Vietnam și ale Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud. în 
vederea reglementării problemei 
vietnameze, precum și propune
rile Guvernului Regal de Unita
te Națională al Cambodgiei și 
ale Frontului Patriotic din Laos, 
care constituie baza reală pentru 
o reglementare politică a proble
melor Indochinei.

Cele două părți și-au exprimat 
sprijinul față de propunerile gu
vernului Republicii Populare 
Democrate Coreene, privind uni
ficarea pașnică a Coreei.

Cei doi președinți au discu
tat situația din Africa și au re
afirmat profundul lor atașament 
față de dreptul inalienabil al 
popoarelor africane la indepen
dență. Ei au exprimat hotărî
rea lor de a continua să acorde 
întregul lor sprijin luptei po
poarelor din Angola, Mozambic, 
Guineea-Bissau. Namibia și 
alte teritorii dependente, pentru 
lichidarea asupririi coloniale, 
cucerirea libertății și indepen
denței naționale, pentru înfăp
tuirea năzuințelor lor de pace 
și progres social. Ei au condam
nat cu fermitate politica de dis
criminare rasială și de aparthe
id dusă de regimurile rasiste 
minoritare din Republica Sud- 
Africană și Rhodesia, încălcarea 
flagranta a drepturilor funda
mentale ale omului și au cerut 
să fie întreprinse acțiuni con
crete și imediate pentru pune
rea în aplicare a Declarației 
privind acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale, 
precum și a diferitelor rezoluții 
ale Organizației Națiunilor U- 
nite privind decolonizarea și a- 
partheidul. Ei au subliniat im
portanța faptului că, pentru 
prima dată, o sesiune a Consi
liului de Securitate al O.N.U., 
dedicată acestor probleme, a a- 
vut loc pe continentul african.

Cele două părți au reafirmat 
sprijinul și solidaritatea lor cu 
lupta popoarelor din statele de 
pe continentul african și din 
alte regiuni ale lumii pentru a-, 
părarea și consolidarea inde
pendenței naționale, politice și 
economice, a realizărilor obți
nute în lupta împotriva imperi
alismului, colonialismului și neo
colonialismului. Relevînd im
portanța consolidării unității de 
acțiune a țărilor africane pen
tru înfăptuirea acestor aspirații 
fundamentale ale popoarelor 
continentului, ele au evodat 
contribuția de seamă care re
vine în acest scop Organizației 
Unității Africane.

Cele două părți au discutat 
situația economică din țările în 
curs de dezvoltare și au fost 
de acord că lichidarea stării de 
subdezvoltare economică și cre
area condițiilor ca toate popoa
rele să beneficieze neîngrădit 
de cuceririle civilizației moder
ne reprezintă, în lumea de azi, 
o problemă de interes major 
pentru progresul necontenit al 
omenirii și asigurarea păcii 
mondiale. In legătură cu aceas
ta, ele au evidențiat rolul pri
mordial pe care îl are efortul 
fiecărei țări de a pune în valoa

re potențialul său material și 
uman pentru propășirea sa e- 
conomică și socială. Totodată, 
s-a subliniat necesitatea impe
rioasă a lărgirii colaborării 
multilaterale între state. Ele au 
cerut țărilor dezvoltate să eli
mine toate barierele și restric
țiile din relațiile economice in
ternaționale eu țările în curs 
de dezvoltare și au chemat la 
punerea în aplicare a progra
mului celui de-al doilea deceniu 
O.N.U. pentru dezvoltare. Ele 
au acordat o mare însemnătate 
viitoarei sesiuni a UNCTAD 
ce va avea loc la Santiago de 
Chile și au subliniat necesita
tea ca rezultatele ei să reflec
te interesele țărilor în curs de 
dezvoltare, indiferent de orîn- 
duirea lor socială sau zona geo
grafică.

In cursul schimbului de pă
reri cu privire la evoluția si
tuației din Europa, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președin
tele Mohamed Anwair Al Sadat 
au apreciat în mod pozitiv efor
turile statelor de pe acest conti
nent pentru pregătirea convocă
rii conferinței general euro
pene pentru securitate și coope
rare, inițiată de țările socia
liste, ce urmează a avea loc în 
viitorul apropiat, cu participa
rea, pe baze egale, a tuturor ță
rilor europene și a altor țări 
interesate. Ei au considerat că 
realizarea acestui obiectiv vital 
al popoarelor din Europa va 
contribui la statornicirea unui 
climat de destindere în lume, la 
întărirea păcii și înțelegerii in
ternaționale.

Cei doi președinți au subliniat 
că înlăturarea tuturor factorilor 
de încordare în zona Meaitera- 
nei, constituie un element im
portant pentru menținerea pă- < 
cii în Europa și în lumea în
treagă.

Cele două părți au subliniat 
necesitatea înfăptuirii dezarmă
rii generale și, în mod special, 
a celei nucleare. Ele au denun
țat cursa înarmărilor și au a- 
rătat că se impune să fie în- 
treprinși pași concreți pentru 
interzicerea armelor nucleare și 
lichidarea stocurilor existente, 
pentru realizarea altor măsuri, 
cum ar fi crearea de zone denu- 
clearizate și desființarea blocu
rilor militare. Ele au exprimat 
sprijinul lor deplin pentru con
vocarea unei conferințe mon
diale de dezarmare, cu par
ticiparea tuturor statelor, în 
condiții de egalitate. Aceasta ar 
contribui la pacea și securita
tea internațională și ar permi
te ca resursele folosite în pre
zent în domeniul militar să fie 
dirijate spre scopuri pașnice. în 
interesul tuturor popoarelor, 
pentru lichidarea stării de sub
dezvoltare.

Cei doi șefi de stat au rea
firmat atașamentul țărilor . lor 
la principiiile Cartei Organiza
ției Națiunilor Unite și au ex
primat hotărîrea lor de a con
tribui, împreună cu celelalte 
state membre, la sporirea efici
enței organizației în soluționa
rea problemelor majore ale con
temporaneității. In acest con
text, ei au salutat cu satisfac
ție restabilirea drepturilor legi
time ale Republicii Populare 
Chineze la O.N.U. și în organis
mele sale și au apreciat aceasta 
ca o importantă contribuție la 
realizarea scopurilor și obiecti
velor organizației. în același 
timp, cei doi președinți au sub
liniat necesitatea continuării 
procesului de realizare a uni
versalității O.N.U., prin admi
terea altor state — condiție ca 
organizația să reflecte mai 
bine realitățile lumii contempo
rane.

Cele două părți au apreciat 
că vizita oficială a secretarului 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Svialiste 
România, Nicolae Ceauș^cu, în 
Republica Arabă Egipt >și con
vorbirile care au avut loc cu 
acest prilej reprezintă o impor
tantă contribuție la dezvoltarea 
relațiilor româno-egiptene, ce 
deschide o nouă etapă în conso
lidarea legăturilor de prietenie 
tradițională dintre poporul ro
mân și poporul egiptean, pre
cum și la cauza păcii și coope
rării internaționale. Totodată, 
ele și-au exprimat dorința de a 
continua și multiplica schimbu
rile de vizite la nivel guverna
mental și la alte niveluri, în 
vederea extinderii raporturilor 
și a colaborării multilaterale 
dintre Partidul Comunist Român 
și Uniunea Socialistă Arabă, 
dintre Republica Socialistă- 
România și Republica Arabă 
Egipt.

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, doamna Elena 
Ceaușescu și personalitățile care 
i-au însoțit au exprimat pre
ședintelui Republicii Arabe E- 
gipt, Mohamed Anwar Al Sadat, 
Uniunii Socialiste Arabe, guver
nului și poporului egiptean, în
treaga lor gratitudine pentru 
primirea călduroasă și ospitali
tatea ce le-au fost rezervate.

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat. Nicolae 
Ceaușescu, și doamna Elena 
Ceaușescu au invitat pe preșe
dintele Republicii Arabe Egipt, 
președintele Uniunii Socialiste 
Arabe, Mohamed Anwar Al Sa
dat, și pe doamna Al Sadat să 
facă o vizită oficială în Repu
blica Socialistă România. Invi
tația a fost acceptată cu plăce
re, data vizitei urmînd a fi sta
bilită ulterior, pe cale diploma
tică.
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, a adresat tovarășului LE DUAN, prim- 
secretar al Comitetului Central al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, următoarea telegramă :

Dragă tovarășe Le Duan,
Cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, vă adresez, în numele Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român și al meu personal, felicitări cordiale îm
preună cu cele mai bune urări de sănătate și noi succese în 
activitatea pe care o desfășurați în fruntea Comitetului Central 
al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, pentru construirea 
socialismului în Republica Democrată Vietnam, pentru izbînda 
deplină a poporului vietnamez împotriva agresiunii imperialiste, 
pentru libertatea și independența patriei.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și solidaritate 
frățească dintre partidele și țările noastre vor cunoaște o dez
voltare continuă, în spiritul convorbirilor fructuoase pe care 
le-am purtat cu prilejul vizitei în țara dv., spre binele popoare
lor român și vietnamez, în interesul cauzei socialismului și al 
păcii în lume.

Joi după-amiază, a sosit îh 
Capitală Andră Bettencourt, mi
nistru delegat pe lingă primul 
ministru al Franței, însărcinat cu 
probleme de planificare și 
amenajarea teritoriului Franței, 
care va face o vizită în țara 
noastră.

în aceeași zi, președintele 
Consiliului Economic, Manea 
Mănescu, a primit în vizită pro
tocolară pe Andrâ Bettencourt, 
ministru delegat pe lingă primul 
ministru al Franței, însărcinat cu 
probleme de planificare și ame
najarea teritoriului Franței. în
trevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Seara, președintele Consiliului 
Economic, Manea Mănescu, a 
oferit un dineu în onoarea mi
nistrului francez.

Delegația Partidului Comu
nist Român, condusă de tovară
șul Janos Fazekas, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., pare a participat la lu
crările. calui de-al XVI-lea Con
gres al Partidului Comunist 
Finlandez, s-a înapoiat joi sea
ra în Capitală.

chiderea in viitor a liniei inter
naționale București—Pekin și de 
colaborare între companiile ae
riene din cele două țări.

Acordul a fost semnat de Lau- 
rian Medvedovici, adjunct al 
ministrului transporturilor și te
lecomunicațiilor, președintele 
Consiliului Aviației Civile, și 
Ma Jen-huei, adjunct al șefului 
Administrației Generale a Avia
ției Civile.

La semnare au participat Flo
rian Dănălache, ministrul trans
porturilor și telecomunicațiilor, 
membri ai conducerii ministe
rului, ai Consiliului Aviației 
Civile, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, pre
cum și ai unor ministere și in
stituții centrale economice.

Erau prezenți Cian Hai-fun, 
ambasadorul R. P. Chineze la 
București, și membri ai amba
sadei.

La ordinea zilei: SEMĂNATUL
f

Președintele Marii Adunări 
Naționale, Ștefan Voi tec. a pri
mit, joi dimineața, pe sena
torul Abbas Massoudi, pre
ședintele Grupului de publica
ții Ettela’at din Iran, care, 
la invitația conducerii Ministe
rului Afacerilor Externe, face o 
vizită în țara noastră.

în urma tratativelor care s-au 
desfășurat la București, la 6 a- 
prilie, a fost semnat, la Minis
terul Transporturilor și Teleco
municațiilor, Acordul între Re
publica Socialistă România și 
Republica Populară Chineză pri
vind transporturile aeriene civi
le. Cu același prilej au fost în
cheiate înțelegerile privind des-

Președintele Comitetului de 
Stat pentru problemele de mun
că și salarii al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., A. P. Vol
kov, care, împreună cu un grup 
de specialiști, se află în țara 
noastră, la invitația ministrului 
muncii, Petre Lupu, a vizitat, 
miercuri și joi, obiective indus
triale, social-culturale și turis
tice din județele Argeș și Vîl- 
cea.

A. P. Volkov a avut o întîl- 
nire cu Petre Dănică, prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
Vîlcea al P.C.R., președintele 
Consiliului Popular județean.

(Agerpres)

CRONICA
U.T.C

INTERNAȚIONALE
LA FOTBAL

Ieri s-a înapoiat în țară de
legația U.T.C. condusă de to
varășa Lucia Mihăilescu, 
membră a Biroului C. C. al 
U.T.C., care a participat la 
Congresul Federal al Tine
retului Socialist Muncitoresc 
German din R. F. a Germa
niei.

La aeroportul internațional 
București—Otopeni, delegația 
a fost întâmpinată de tova
rășul Cpstică Eugeniu Lovin, 
membru al Biroului C.C. al 
U.T.C., de activiști ai C.C. al 
U.T.C.

< ÎN PRIMELE meniuri ale se
mifinalelor celor trei competiții 
europene intercluburl de fotbal au 
fost înregistrate cîteva rezultate 
cvasi-surprize.

în „Cupa campionilor europeni", 
la Milano, renumita formație In- 
ternazionțde nu a reușit să învin
gă echii scoțiană Celtic Glasgow, 
cu care a terminat la egalitate : 
0—0. Cunoscutul internațional Ma
zzola a declarat ziariștilor că In- 
ternazionale știe să joace și în de
plasare și că ultima șansă pentru 
calificarea în finală va fi disputată 
cu ardoare de fotbaliștii italieni, 
în cea de-a doua semifinală, Ajax 
Amsterdam a cîștigat doar cu 1—0 
în fața echipei Benfica Lisabona. 
Portughezii, în frunte cu Eusebio, 
au șanse serioase de a obține re
vanșa în meciul retur.

Cu două rezultate de egalitate 
consemnate la același scor : 1—1, 

' s-au încheiat meciurlie din cadrul 
„Cupei Cupelor", Dynamo Berlin 
nu a putut profita de avantajul 
terenului în jocul cu Dinamo Mos
cova, de altfel ca și Bayern Mun- 
chen, în partida jucată în compa
nia echipei scoțiene Glasgow Ran
gers. Este interesant de arătat că 
punctul echipei scoțiene a fost în
scris în proprie poartă de fundașul 
vest-german Zobel. Breitner a a- 
dus egalarea în urma unei exce
lente pase primite de la ~ ‘ ’ 
Mtiller.

Corespondenții agențiilor 
naționale de presă relevă

Gerd

lnter- 
______  _ ______ jocul
bun prestat de Tottenham Hotspur 
în meciul susținut la Londra, în 
cadrul „Cupei U.E.F.A.“, cu echi
pa A.C. Milan. Fotbaliștii englezi 
au obținut victoria cu scorul de 
2—1.

Ferencvaros Budapesta și Wol
verhampton au terminat la egali
tate ; 2—2. Jucătorii maghiari au 
trecut pe Ungă o victorie de pres
tigiu. La scorul de 2—1 ei au ratat 
o lovitură de la 11 m.

La 19 aprilie, în cele trei com
petiții, după desfășurarea jocuri
lor retur ale semifinalelor, vor fi 
cunoscute echipele finaliste.

(Agerpres)

A incepuf

Faza
republicană 

a Festivalului
bienal

de teatru
pionieresc

CONCURSUL
PRONOSPORT Nr. T5 

(etapa din 9 aprilie 1972)
8.N. Oltenița-Metalul Tîrg. 1 
Metalul Plopeni-F.C. Galați lx 
Poiana Cîmp.-C.F.R. Pașcani 1 
Chimia Făg.-C.S.M. Reșița 1

Olimpia Ord.-C.F.R. Timș. 1
Bologna-Verona 1
Catanzaro-Atalanta 1
Fiorentina- Cagliari lx

Internazionale-Lanerossi 1
Roma-Milan lx
Sampdoria- Juventus 1x2
Torino-Napoli 1

Varese-Mantova lx

Joi a început în Capitală faza 
republicană a Festivalului bienal 
de teatru pionieresc, organizat de 
Consiliul Național al Organi
zației Pionierilor, Consiliul Cultu
rii și Educației Socialiste și Mi
nisterul Educației și învățămîntu- 
lui.

La actuala ediție a festivalului 
— cea de a doua — participă 152 de 
formații pionierești, clasate pe pri
mele locuri în faza județeană. La 
București se întrec, între 6—9 apri
lie brigăzile artistice de agitație, 
formațiile de montaje literar-mu- 
zicale, de estradă, cititori artistici, 
recitatori și povestitori. Concursul 
va continua la Piatra Neamț între 
11—13 aprilie reunind formațiile de 
teatru și la Brașov între 15—16 a- 
prilie unde se vor confrunta for
mațiile pionierești de păpușari.

Cele mai bune echipe vor fi dis
tinse cu premii și mențiuni.

(Agerpres)

De obicei cînd poposim într-un 
județ cu intenția de a scrie des
pre desfășurarea campaniei a- 
gricole, ne adresăm Direcției ge
nerale județene de resort pentru 
a afla unele date și situații aju
tătoare în conturarea unei ima
gini globale. Așa am făcut și în 
etapa Iași a raidului nostru prin 
Țara Moldovei. Iată ce ne-a spus 
directorul general adjunct —, in
giner Teodor Baloș, responsabil 
al sectorului producției vegetale : 
„Temperaturile scăzute înregis
trate în ultima perioadă ne-au 
împiedicat să realizăm procente 
mai mari la toate categoriile de 
lucrări și în special la însămîn- 
țările primei epoci. Așa se face că 
restanțele noastre sînt de 2 000 
ha la arături, 7 000 ha la semă
năturile de sfeclă de zahăr și 
floaiea-soarelui, aproape 4 000 
ha la plantatul cartofilor. Cum 
în aceste condiții epoca optimă se 
prelungește pînă la 10 aprilie, am 
luat măsuri de intensificare a 
ritmului de semănat. Din păcate 
în zilele de 31 martie și 1 apri
lie a.c. zeci de tractoare au fost 
silite să stea, pentru că nu a fost 
motorină. Din solicitarea noastră 
de 250 tone făcută la vremea po
trivită, nu ni s-au onorat decît 
120 tone. Acum se lucrează ma
siv, atît membrii cooperatori cît 
și mecanizatorii fiind conștienți 
de importanța fiecărui hectar în
sămînțat la timp".

PORUMBULUI

TEMPERATURA E //!/ CREȘTERE,
DAR, PE ALOCURI, ORCAMZAREA 
DĂ ÎNCĂ SEMNE DE RĂCEALĂ

Cum și cît muncesc tinerii, cu 
ce realizări se înscriu în acest 
efort general pe care lumea sa
tului îl pune la temelia roade
lor anului 1972 ?

„Angajarea în muncă a tineri
lor din comunele județului și în 
special a celor aproape 12 000 de 
uteciști s-a făcut simțită, atît ca 
număr cît și ca realizări în toate 
sectoarele de activitate — ne in
formează președintele Consiliu
lui județean al tineretului sătesc, 
Nicolae Trincă. în cele mai 
multe cooperative agricole s-au 
format echipe de tineri care de
servesc atît semănătorile cît și 
mașinile de administrat îngrășă
minte chimice. La fel și în legu
micultura, ca la Gorban, Victoria 
Prisecani, unde aceleași echipe 
ale tineretului se află în fruntea 
tuturor acțiunilor angajate pen
tru ca după suprafețele ce le au 
în grijă să obțină produse su
perioare celor trecute în plan.

Paralel s-au continuat și alte 
lucrări cum ar fi curățirea pășu
nilor, plantările în masivele fo
restiere, decolmatarea canalelor, 
executarea de săpături pe șantie
rele locale de irigații. în stațiu
nile pentru mecanizarea agricul
turii s-a inițiat întrecerea pen
tru obținerea fanionului de frun
taș. Criteriile de apreciere con
stând în calitatea și volumul lu
crărilor prestate, modul de între
ținere a utilajelor, disciplina, e- 
conomiile de carburanți și altele. 
Pentru a veni în sprijinul organi
zațiilor U.T.C. de la sate, s-au

format 4 brigăzi de control și 
acțiune ale comitetului județean 
U.T.C. care vor sta cîte o săptă- 
mînă în fiecare comună contro- 
lînd dar și ajutând la inițierea 
unor acțiuni specifice, menite să 
impulsioneze lucrările de cam
panie".

Comparînd cele două declara
ții reiese că tineretul din agri
cultura județului Iași și în spe
cial organizațiile U.T.C. au în
țeles exact cît de important e ca 
în aceste zile lucrările agricole 
să fie efectuate cu viteză spori
tă, nelipsind grija pentru res
pectarea calității lor. Dar iată cî
teva secvențe.

Lețcani: în punctele de lucru 
Cogeasca și Cucuteni, 4 mecani
zatori, Constantin Zalincu, Gheor
ghe Iacob, Vasile Enache și 
Gheorghe Florea executau însă- 
mînțatul porumbului siloz. 
Ne arătăm surprinderea că 
întâlnim utilaje efectuînd o 
asemenea lucrare într-un ju
deț în care nici prima e- 
pocă nu a cunoscut actul final. 
„Vecinii, ne spun că sîntem cam 
curajoși de am început așa de 
devreme — ne declara inginerul 
șef al cooperativei. La fel am 
fost considerați și cînd am lucrat 
în fiecare zi la semănatul florii- 
soarelui chiar dacă temperatura a 
fost mai scăzută. Așa am reușit 
însă să avem gata toate cele 300 
ha planificate cu floarea-soare- 
lui. Acum, la porumb, urmărim 
să realizăm o adîncime mai mare 
de însămînțare de aproximativ

12—13 centimetri pentru a 
asigura umiditatea necesară 
semințelor". Decizia specia
listului în efectuarea ope
rativă a lucrărilor, consecință 
a urmăririi atente a evoluției con
dițiilor pedologice pe fiecare 
solă : în parte, materializată cu 
mult elan de cei 28 de mecani
zatori ai secției, majoritatea con- 
stituind-o uteciștii. Olaru Vasile, 
Constantin Tărîță, Constantin 
Mihai, Gheorghe Florea și 
Gheorghe Cobiliță, ceilalți tineri 
mecanizatori sînt autori principali 
ai realizărilor mai mult decît me
ritorii ale cooperativei. La ferma 
nr. 5 vitipomicolă, o fermă a ti
neretului — prezență numeroasă 
la muncă. Se execută pichetatul 
pe terenul pregătit încă din 
toamnă pentru a fi plantat cu 
viță nouă, se continuă tăiatul pe 
cele 30 ha restante din totalul de 
80. Tehniciană Lucia Chidoveț, 
controlează cu atenție calitatea 
lucrărilor. „îmi fac datoria dar 
să știți că nu prea am de făcut 
observații. Faptul că tinerii sînt 
mai ales... tinerele, pentru că 
prezența năframelor viu colorate 
printre aliniamentele de viață e a- 
totcuprinzătoare. La Lețcani se 
vorbește acum despre viticultoa
re pricepute cum sînt, în ciuda 
tinereții lor, Maria Răduțu, Pa- 
raschiva Butnaru, PachHn Borș, 
Maria Croitoru, Ana Șoltuz.

Podul Iloaiei: Secretarul co
mitetului comunal U.T.C. tova
rășul Iulian Ionescu, pentru a ne 
convinge că cei 60 de uteciști

cooperatori și 24 mecanizatori 
sînt prezenți cu toții la muncă, 
ne invită să mergem pe cîmp. în
tr-o tarla întâlnim nu mai puțin 
de 6 semănători la lucru. „Deoa
rece unitatea vecină din Popești, 
avînd de însămînțat o suprafață 
mai mică, a terminat de 3 zile, 
cele 4 semănători ale secției de 
acolo au fost transferate la noi, 
ne explică inginerul șef al coo
perativei, Constantin Oniceanu. 
Cu acest efectiv nu mai ne este 
necesară decît o zi pentru a în
cheia semănatul florii-soarelui pe 
toată suprafața de 300 ha".

Bălțați: In curtea secției de 
mecanizare se găsesc aliniate 8 
tractoare și o mașină de împrăș
tiat îngrășăminte chimice. Meca
nicul de întreținere ne spune că 
stau pentru că nu au ce face. 
Mergem pe cîmp. Gheorghe 
Apricopoaiei mecanizator utecist, 
fertilizează terenul destinat po
rumbului. Alte 6 tractoare discu- 
iesc. Chiar dacă semănatul cul
turilor din epoca I s-a terminat, 
mai sînt de făcut, după cum am 
văzut, alte lucrări pregătitoare a 
căror înfăptuire solicită prezența 
în cîmp a tuturor utilajelor.

Cum organizați munca, tovară
șe inginer șef Voicu Naum ?

Evident, numărul secvențelor 
pe care le putem descrie aici e 
limitat. îndeajuns de caracteris
tice credem pentru a ilustra 
realitățile campaniei din județul 
Iași.

Concluzionînd, putem spune că 
pentru terminarea grabnică a în- 
sămînțărilor din prima epocă, se 
impune pe de o parte folosirea 
cu maximum de eficiență a ma
șinilor, iar pe de altă parte ur
mărirea atentă de către specialiști 
a evoluției temperaturii solului și 
luarea unor decizii hotărîte, care 
să nu lase loc tărăgănărilor 
nejustificate. Altfel, între condi
țiile de muncă și cuantumul 
realizărilor apar discordanțe pă
gubitoare pentru recolta ce tre
buie pregătită cît mai bine.

OCTAVIAN MILEA

Interviu cu dr. VIRGINIA RUSS,
secretar general tn Ministerul Sănătății

— Sărbătorim la înce
putul fiecărei primăveri, 
la 7 aprilie, „Ziua sănă
tății", ilustrare elocventă 
a atenției și sprijinului 
pe care partidul și statul 
le acordă ocrotirii sănă
tății. în țara noastră sta
rea de sănătate a popu
lației se caracterizează 
astăzi prin reducerea sub
stanțială a mortalității ge
nerale și infantile, prin 
eradicarea sau reducerea 
simțitoare 
bolilpr transmisibile, prin 
creșterea duratei medii 
de viață. Căror factori 
credeți că li se datorează 
această realitate ?

— îmbunătățirea stării de să
nătate a populației țării se da- 
torește pe de o parte progresu
lui economic și social al tării, 
iar pe de alta, promovării con
cepției preventive în ocrotirea 
sănătății, care se realizează pe 
fundamentul unor măsuri cu 
caracter larg profilactic luate 
de stat. Se demonstrează astfel 
permanent ideea influenței do
minante pe care o are progresul 
social-economic al țării asupra 
stării de sănătate, dezvoltării 
instituțiilor medicale și consu
mului medical.

Cheltuielile directe din bugetul 
statului pentru nevoile ocrotirii 
sănătății cunosc o dinamică as
cendentă, care în anul 1971 s-au 
concretizat în fonduri de peste 
unsprezece ori mai mari dec-ît 
în anul 1950. Dispunem astăzi 
de circa 5 900 dispensare medi
cale (aproape de cinci ori mai 
multe ca în anul 1938), 397 poli
clinici față de 37 astfel de uni
tăți în anul 1938, peste 173.000 
de paturi de asistență medicală 
(de cinci ori mai multe ca în 
anul 1938), majoritatea concen
trate în spitale noi sau moder
nizate, peste 30.000 locuri în 
cneșă, față de numai 300 locuri 
în anul 1938. Actualul plan cin
cinal a deschis noi și largi pers
pective pentru modernizarea și 
perfecționarea asistenței medi
cale a populației. Pentru lărgi
rea acțiunilor profilactice, satis
facerea în măsură mai mare a 
solicitărilor populației și îmbu
nătățirea asistenței medicale, 
vor fi construite 37 policlinici 
noi cuplate cu noile spitale sau 
independente, vor lua ființă noi 
centre stomatologice cu circa 
340 cabinete, dispensare medi
cale, farmacii și alte tipuri de 
unități sanitare, numărul patu
rilor de asistență medicală va 
crește ou 20.8 mii prin construc
ții noi, se va extinde și moder
niza dotarea unităților spitali
cești.

— în țara noastră, „Ziua 
sănătății" are o dublă 
semnificație, coincizînd cu 
Ziua mondială a sănătă
ții, care are ca temă în 
acest an „Inima. în inima 
sănătății" și mareînd tot
odată, la recomandarea 
Societății internaționale 
de cardiologie și Organi
zației mondiale a sănătă
ții, începutul Lunii mon
diale a inimii. Ce a de
terminat alegerea temei 
din acest an a „Zilei să
nătății" ?

— în epoca noastră bolile ini
mii și ale vaselor sanguine ri
dică probleme deosebit de im
portante. Fixarea temei „Zilei 
sănătății — 1972“ este menită
să atragă atenția asupra nece
sității de a se întreprinde largi 
acțiuni colective, de a se mobi
liza toate mijloacele științifice 
și tehnice care ne stau la în- 
demînă pentru prevenirea și

frecvenței

U.T.C. SEMICENTENAR • U.T.C. SEMICENTENAR
O impresionantă manifestare cultural-artistică

Festivalul național al formațiilor folclorice studențești
Aseară, tîrziu, pe scena Operei Române au evo

luat, ultimii concurenți ai Festivalului național 
al formațiilor folclorice studențești. Acțiunea 
organizată de Comitetul Executiv al Uniunii A- 
sociațiilor Studențești din România, cu concursul 
ansamblurilor folclorice din cadrul Festivalului 
Național al Artei Studențești — ediția 1972 s-a 
desfășurat sub egida manifestărilor, a căror 
gamă bogată și variată a fost deja relevată, în
chinate gloriosului jubileu al organizației revo
luționare de tineret din patria noastră — semi
centenarul creării Uniunii Tineretului Comunist 
din România.

Pe scena Operei Române și-au dat întâlnire 
formații reprezentând toate centrele universitare 
ale țării. Dacă prezența în finală a tuturor cen
trelor universitare din țară constituie un argu
ment — nu lipsit de importanță — al partici
pării cantitative, argumentul cel mai convingă
tor ni se pare totuși calitatea remarcabilă a 
spectacolelor susținute, calitate ce vine să de
monstreze încă o dată seriozitatea cu care tinerii 
studenți, asociațiile studențești, au abordat a- 
ceastă manifestare. De altfel, asupra felului în 
care studenții s-au pregătit pentru această ma
nifestare, conștienți de importanța evenimentului 
căruia îi este dedicată, ni se pare de reținut

opinia cunoscutului și talentatului interpret de 
muzică populară Dumitru Fărcaș, solist și diri
jor al apreciatului ansamblu folcloric al Casei de 
cultură a studenților din Cluj : „Am participat 
și la alte festivaluri ale ansamblurilor folclorice 
studențești. Dar de această dată, ne-am pregătit 
cu mai multă sîrguință, ne-am străduit să rea
lizăm, să oferim publicului spectator tot ceea ce 
avem mai bun, tot ceea ce înseamnă talent și 
autenticitate în valorificarea folclorului, consi- 
derînd că și în felul acesta ne putem aduce con
tribuția la sărbătoarea organizației noastre. Am 
abordat actualul festival din această perspec
tivă nu numai noi, cei de la Cluj, ci, așa cum 
m-am convins — discutînd cu colegii din alte 
centre universitare — urmărind evoluția tuturor 
participanților. Din această cauză sarcina juriu
lui, obligat să desemneze pe cei mai buni din
tre cei buni, va fi și mai dificilă. Oricum, poate 
nu voi fi crezut, dar de data aceasta mă bucur 
sincer că am fost pe scenă și nu la masa ju
riului".

Dar despre calitatea programului prezentat de 
studenții mesageri ai folclorului românesc și 
despre... aprecierile juriului vom reveni cu amă
nunte și considerații în ziarul nostru de mîine.

AL. DOBRE

Fotoreporterul nostru a surprins un aspect de la Liceul „Mihai 
Viteazul" — București, unde se desfășoară faza republicană a 

Olimpiadei de români
Foto: AL. PRUNDEANU

Dezbatere pe marginea volumului: „TINERET

INDUSTRIAL. ACȚIUNE Șl INTEGRARE SOCIALĂ"
în suita de manifestări edu

cative, culturale, științifice, care 
omagiază semicentenarul Uni
unii Tineretului Comunist, ini
țiate de „Ateneul tineretului" 
din București se înscrie și dez
baterea de ieri seară, pe margi
nea volumului „TINERET IN
DUSTRIAL. Acțiune și inte
grare socială". Au participat 
tineri din organizațiile U.T.C. de 
la IPROCHIM, IPROMET. In
stitutul de cercetări și proiec
tări pentru industria alimen
tară, Aviația utilitară. Ei au 
avut ca oaspeți pe autorii vo
lumului : Ovidiu Bădina. direc
torul Centrului de cercetări 
pentru problemele tineretului, 
Cătălin Mamali, Petre Datcules- 
cu, Doina Buruiană, Alexandru 
Bejan din colectivul Centrului 
de cercetări pentru problemele 
tineretului.

Luind cuvlntul dr. Ovidiu B&-

dina, a precizat, printre altele, 
că volumul se înscrie in colecția 
„TINERETUL ȘI LUMEA DE 
MÎINE" alături de alte presti
gioase cercetări materializate în 
lucrări ca : „Tineretul rural**, 
„Buciumul — sat din țara de 
sub munte", „Mass-media și ti
neretul". De asemenea din par
tea Editurii Academiei au par
ticipat C. Busuioceanu și R. 
Alder.

Cei prezenți la această dez
batere au adresat numeroase 
întrebări și au propus soluții 
posibile privind activitatea de 
investigare științifică a proble
maticii integrării angajate a ti
neretului industrial. între ei și 
membrii colectivului de cerce
tători ai Centrului de cercetări 
pentru problemele tineretului, a 
avut loc un fructuos dialog.

soluționarea maladiilor cardio
vasculare, a căror frecvență 
este în continuă și îngrijorătoare 
creștere. Este suficient să men
ționez că această categorie de 
afecțiuni reprezintă astăzi pri
ma cauză a mortalității gene
rale (aproximativ 40 la sută din 
totalul deceselor) iar morbidita
tea, care adeseori se însoțește 
cu un grad de invaliditate, cu
prinde grupe tot mai tinere de 
vîrstă.

Deși sînt boli cronice netrans
misibile, se vorbește de „epide- 
miologia" lor, tocmai datorită 
numărului impresionant al per
soanelor afectate. Prin studii 
sistematice de urmărire a unor 
grupiAi populaționale de 15—20 
ani s-a demonstrat că este vor
ba de o reală creștere a așa- 
numitelor „boli moderne", „boli 
ale civilizației", ca ateroscleroza 
și hipertensiunea arterială. în 
același mod, s-a dovedit că reu
matismul articular acut, a cărui 
frecvență a scăzut doar aparent, 
continuă să furnizeze un ridicat 
procent de afecțiuni cardiace 
sechelare. Este, de asemenea, 
de remarcat tendința de „inva
dare" a unor vîrste tot mai ti
nere de către ateroscleroză, in
farct miocardic, hipertensiune 
arterială. La proporțiile lor de 
răspîndire în masă, terapia idea
lă este prevenirea.

— Ce se poate între
prinde pentru prevenirea 
acestor afecțiuni?

— S-a afirmat de multă vre
me că bolile cronice ca atero- 
scleroza (substratul arterial al 
majorității cazurilor de infarct 
miocardic) își au rădăcina în 
tinerețe și chiar în copilărie. Pe 
baza unor cercetări sistematice 
prospective s-a putut demonstra 
că principalii factori de risc 
(hipertensiunea arterială, ten
dința de obezitate, fumatul, su
prasolicitarea nervoasă, seden
tarismul etc) sînt prezenți la 
majoritatea acestor bolnavi încă 
din tinerețe. E drept că bolile 
cardiovasculare nu sînt conta
gioase. In schimb pot fi consi
derate ,transmisibile" unele 0- 
biceiuri de viață care favorizea
ză apariția lor. De pildă, fu
matul s-a râspîndit de la om la 
om, de la părinți la copii, de la 
o cultură la alta ca o adevărată 
epidemie socială. Este, fără în
doială, mai greu să renunți la 
un obicei decît să te supui unei 
vaccinări, dar printr-un perma
nent autocontrol pot fi dimi
nuați sau chiar înlăturați com
plet, „factorii de risc".

— Ce preocupări există 
în țara noastră în dome
niul prevenirii și comba
terii bolilor inimii și ale 
vaselor de singe ?

— Pe această linie trebuie 
menționată contribuția școlii 
medicale și mai ales a cardio
logei românești. Eminente per
sonalități ca : I. Hațieganu, I. 
Enescu, B. Teodorescu. A. Moga, 
C. I. Iliescu și-au dedicat acti
vitatea cercetărilor și formă
rii de cadre de specialitate, cli- 
nicieni și practicieni de o va
loare incontestabilă. Elaborat ou 
concursul larg al școlii româ- 
rești de cardiologie și al 
altor specialiști, în țara noas
tră este în curs de desfă
șurare un program pe termen 
lung privind profilaxia și asis
tența medicală în bolile cardio
vasculare. Acest program cu
prinde vaste obiective tehnico- 
organizatorice și de cercetare, 
dintre care citez doar cîteva : 
alcătuirea unei comisii de spe
cialiști la nivelul Ministerului 
Sănătății, organizarea unui Cen
tru de cardiologie infantilă, cu 
rezultate deosebite în preveni
rea reumatismului poliarticular 
acut, efectuarea de studii epi- 
demiologice pentru depistarea 
cazurilor noi de îmbolnăvire șl 
trecerea acestora în acțiunea de 
dispensarizare continuă cu mă
suri de profilaxie și tratament 
corespunzător, dezvoltarea cabi
netelor și serviciilor de cardio
logie. a unor centre de chirur
gie specială etc.

— După cum spuneați 
la începutul discuției 
noastre, terapia ideală a 
bolilor de inimă este 
prevenirea lor și abia a- 
poi, la nevoie, tratamen
tul. Ce recomandări se 
pot face în acest sens 
tinerilor, categorie frec
vent atacată de afecțiuni 
cardio-vasculare ?

— în primul rînd. tânăra ge
nerație trebuie să știe că bolile 
cardio-vasculare sînt boli ca 
oricare altele. Ele nu sînt con
secințe naturale și inevitabile 
ale îmbătrînirii și deci pot fi 
prevenite. Fiecare ar tre
bui să-și cunoască tensiunea 
arterială așa cum își cunoaște 
greutatea corporală. Dacă 
sau cealaltă cresc este 
cesar controlul medical 
tru a se lua măsurile 
se impun. Țigara,pretins 
bol al maturității sau 
dependenței, aduce în 
suferințe prea greu plătite. 
Alimentația regulată, moderată, 
fără exces de grăsimi și hidrați 
de carbon, fără consum exage
rat de alcool prelungește viața 
și previne îmbolnăvirile. Men
ținerea unei condiții fizice și 
psihice printr-un program ra
țional de muncă, armonios îm
binat cu activitatea sportivă, 
drumeția, viața în aer liber, au 
efecte inegalabile.

Ținînd seama că ocrotirea să
nătății este o problemă a între
gii colectivități, se impune să 
dezvoltăm cu mai multă efici
ență acțiuni largi de educație 
sanitară, pe baza planului unit, 
lărgind angajarea și cooperarea 
forțelor societății în promova
rea sănătății populației.

în final, doresc să subliniez 
că evenimentul pe care îl săr
bătorim . astăzi este pentru toți 
„oamenii în alb" de pe cuprinsul 
țării nu numai un prilej de bi
lanț al ’ realizărilor și succese
lor obținute, ci și de angajare 
totală și necondiționată în în
deplinirea exemplară a sarcini
lor care revin acestui important 
sector^ al vieții noastre sociale 
— apărarea și promovarea să
nătății oamenilor muncii.

una 
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Continuă puternica 
ofensivă lansată de

patrioții sud-vietnamezi
In provincia Quang Tri, patrioții sud-vietnamezi desfășoa

ră, în continuare, puternice acțiuni, in pofida intensificării 
bombardamentelor americano-saigoneze și a sosirii unor sub
stanțiale întăriri inamice, aproximativ 12 000 de militari, care 
încearcă să organizeze contraatacuri.

Ample angajamente militare 
s-au semnalat în imediata apro
piere a capitalei acestei provin
cii, practic înconjurată de unită
țile forțelor patriotice. Lupte se 
dau în special în zona șoselei 
nr. 1, care pornește din Quang 
Tri spre sud; spre fosta capitală 
imperială Hue, singura cale de 
comunicație ce permite încă a- 
rprovizionarea inamicului. De 
altfel, după cum anunță agenția 
France Presse, două companii 
americane, dotate cu blindate și 
arme grele, au fost transportate 
cu avionul la o bază situată la 
vest de această șosea, pentru „a 
asigura securitatea acestei baze".

Patrioții își continuă acțiunile 
și la sud de Quang Tri, în zona 
orașului Hue, unde au fost ata
cate două baze inamice.

în zona Platourilor înalte lup
tele s-au dat în jurul orașului 
Kontum și al bazei de artilerie 
nr. 5 care este încercuită.

Agențiile de presă anunță am
plificarea angajamentelor în re
giunea saigoneză, în provinciile 
Binh Long și Phuoc Long, la a- 
proximativ 100 kilometri nord și 
nord-est de Saigon. Forțele pa
triotice au atacat orașul An Loc, 
capitala provinciei Binh Long și 
baza saigoneză din zona planta
ției Quang Loi, care a fost eva
cuată. Pistele de aterizare din 
regiune, în special cele de Ia Loc 
Ninh și Quang Loi, se află sub 
tirul artileriei patrioților. Un co
respondent al agenției Reuter 
anunță, pe de altă parte, că la 
numai 60 kilometri de Saigon a

fost tăiată principala șosea spre 
frontiera cambodgiana.

Referindu-se la intensificarea 
bombardamentelor aviației ame
ricane, agenția France Presse 
menționează că între 3 și 5 apri
lie numărul raidurilor aviației 
americane, cuprinzînd și bom
bardierele strategice B-52, a spo
rit de la 137 la 222 în cursul 
unei zile.

DECLARAȚIA M.A.E. 
AL R. D. VIETNAM

Un purtător de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam a dat publicită
ții joi o declarație. în care se 
arată că la 4 și 5 aprilie avi
oane americane, inclusiv bom
bardiere „B-52“, au atacat zo
ne populate din provincia. 
Quang Binh și zona Vinh Linh. 
în același timp, artileria ame
ricană de pe navele din zonă 
a bombardat teritoriul R.D. 
Vietnam. în urma acestor acte 
au fost înregistrate victime o- 
menești.

Ministerul Afacerilor Externe 
al R.D. Vietnam, se subliniază 
în declarație, condamnă cu fer
mitate și demască aceste acți
uni militare ale imperialiștilor 
americani și cere cu hotărîre 
încetarea imediată a tuturor ac
țiunilor care atentează la su
veranitatea și securitatea R.D.V.

ÎNGRIJORARE IN CERCORIEE IIHCIAIE
BE LA WASHINGTON

După cum transmit agențiile 
Associated Press și United Press 
International, purtătorul de cu
vînt prezidențial, Ronald Ziegler, 
a declarat, în cadrul unei con
ferințe de presă, că la Casa 
Albă există „o îngrijorare seri
oasă" in legătură cu ofensiva 
forțelor patriotice în Vietnamul 
de sud. El a precizat că pre
ședintele Nixon va hotărî în ur
mătoarele zile ce măsuri inten
ționează să ia, dar a refuzat să 
discute asupra acestora.

Pe de altă parte, agențiile a- 
mericane de presă informează că 
președintele Nixon și-a conti
nuat consultările cu principalele 
oficialități militare și civile în 
legătură cu înrăutățirea situației 
militare a trupelor americano- 
saigoneze din Vietnamul de sud. 
în acest sens, el i-a primit pe 
secretarul de stat, William Ro
gers, și pe consilierul său prin
cipal pentru problemele secu
rității naționale ale S.U.A., 
Henry Kissinger. Totodată, 
grupul special de acțiune de la 
Casa Albă, cunoscut și sub nu
mele de „Consiliul de război", 
examinează aproape zilnic, sub 
președinția Consilierului Henry 
Kissinger, evoluția situației din 
Vietnam.

Un grup de 12 membri demo
crat ai Camerei Reprezentanți
lor a Statelor Unite a adresat 
președintelui Nixon o scrisoare 
prin care atrag atenția asupra 
consecințelor posibile în cazul 
luării unor măsuri de represalii 
la ofensiva forțelor patriotice 
din Vietnamul de sud. Autorii 
scrisorii își exprimă în acest 
sens „îngrijorarea gravă în ceea 
ce privește consecințele unor 
bombardamente ale aviației Sta
telor Unite asupra teritoriului 
Vietnamului de nord sau a ori
căror acțiuni de represalii care 
ar putea contribui la lărgirea 
războiului.

în același sens, senatorul Ed
ward Kennedy a cerut, intr-o 
declarație președintelui Nixon, 
să pună capăt oricăror acțiuni 
ale forțelor militare americane 
din Vietnamul de sud, subliniind 
că „hotărîrea de a trimite bom
bardierele pentru a lansa asu
pra vietnamezilor un masiv val 
de moarte și distrugere consti
tuie o mărturie clară că politica 
revoltătoare a vietnamizării con
stituie un eșec, un pretext pen
tru a-1 menține pe Thieu la pu
tere". Senatorul a cerut, de ase
menea, ca reprezentanții Statelor 
Unite să-și reia locul la masa 
de tratative a convorbirilor de 
la Paris în problema Vietnamu
lui.

• ZAHARIA STANCU, pre
ședintele Uniunii Scriitorilor 
din Republica Socialistă Româ
nia, și Szasz Janos, secretar al 
uniunii, aflați într-o vizită prie
tenească la Budapesta, au purtat 
convorbiri cu Jozsef Darvas, pre
ședintele Uniunii scriitorilor din 
Ungaria, și alți membri ai con
ducerii uniunii, în legătură cu 
posibilitățile de dezvoltare a co
laborării dintre cele două uniuni 
de creație.

PENTRU 
RECUNOAȘTEREA 
R. D. GERMANE

• O SERIE de organizații ob
ștești și sindicale din Danemar
ca au adoptat hotărîrea de a or
ganiza, la sediul Parlamentului 
danez, în ziua de 15 aprilie, o 
conferință, la care urmează să 
fie examinate problemele pri
vind intensificarea acțiunilor 
pentru recunoașterea de către 
Danemarca a R. D. Germane și 
în favoarea primirii R.D.G. în 
O.N.U. și în alte organizații in
ternaționale. Printre inițiatorii 
conferinței proiectate se numără 
Asociația Danemarca — R.D.G., 
Comitetul danez pentru norma
lizarea relațiilor cu R. D. Ger
mană. numeroase sindicate de 
ramură.

Un comunicat dat publicității 
la Washington șî Teheran anun
ță că președintele S.U.A., Ri
chard Nixon, va face o vizită 
în Iran, în zilele de 30 și 31 
mai, la invitația șahinșahului 
Mohammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr.

DEZVOLTAREA 
ÎNVĂȚĂMÎNTULUI 

ÎN R. A. EGIPT
• GUVERNUL Republicii A- 

rabe Egipt a hotărît alocarea a 
86 de milioane de lire egiptene 
pentru înfăptuirea planului de 
dezvoltare a învățămîntului, con
ceput pe o perioadă de zece ani 
— a anunțai ministrul educației 
și învățămîntului, Aii Abdel Ra- 
zek. Planul prevede construirea 
unei vaste rețele de noi școli, 
precum și înființarea unui cen
tru de cercetări și a unor co
misii permanente, care se vor o- 
cupa de problemele dezvoltării 
învățămîntului in țară.

• REFERINDU-SE, într-o 
conferință de presă, la mesajul 
adresat recent de către președin

tele Turciei, Cevdet Sunay, lide
rilor diverselor grupări politice 
din țară, premierul Nihat Erim 
a precizat că nu este vorba des
pre suspendarea exercitării li
bere a activității politice, ci de 
o solicitare adresată partidelor

.SCURT,

de a reforma, de comun acord, 
stilul relațiilor lor. Agenția 
France Presse relevă, că, potri
vit declarației șefului guvernu
lui de la Ankara, aceste modifi
cări se impun in vederea evită
rii oricărei tensiuni de natură să 
prejudicieze stabilitatea internă 
pînă la revenirea la o viață po-

Stnenia
FELIX ȘI OTILIA : rulează Ia 

Patria (orele 9,30; 13; 15,30; 20), 
Floreasca (orele 15,30; 19).

PENTRU CA SE IUBESC ; ru
lează la Central (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Melodia (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45).

HEI, PUȘTIULE I : rulează la 
Doina (orele 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30; la orele 10 Program pentru 
copii).

EVADARE DIN PLANETA 
MAIMUȚELOR : rulează la Lucea
fărul (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18,30;
20.45) , București (orele 9; 11,15;
13.30; 16,30; 18.45: 21).

PRERIA : rulează la Festival 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45) .

ASEDIUL : rulează la Lumina 
(orele 9; 12: 15; 18; 20,30).

MARY POPPINS : rulează la 
Scala (orele 9,30; 13; 16,30; 20), 
Favorit (orele 9.30: 12.30: 16.30:
19.30), Capitol (orele 9.15; 13,30; 
16,15; 19,45), Sala Palatului (orele 
17,15; 20,30).

MICUL SCALDÂTOR : rulează 
la Victoria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45), Miorița (orele 10; 
12.30; 15: 17.30: 20).

PĂDUREA PIERDUTA t rulează 
la Gri vița (orele 9; 11,15; 13,30; 16;

L. Aspin, membru al Comi
tetului Camerei Reprezentan
ților pentru serviciile forțe
lor armate, a chemat Penta
gonul în fața justiției pentru 
că acesta a refuzat să dea 
publicității raportul întocmit 
de o comisie condusă de ge
neralul William Peers, după 
investigarea masacrului co
mis de o unitate militară a- 
mcricană în satul sud-viet- 
namez My Lai în luna mar
tie 1968. unde au fost uciși 
circa 400 de civili, majorita
tea femei și copii.

„Militarii, a declarat depu
tatul Aspin, sînt de două ori 
vinovați : o dată pentru că 
au încercat să mușamalizeze 
masacrul și, a doua oară, 
pentru că vor să acopere 
concluziile comisiei militare 
care a investigat acest caz".

Grevă în Argentina
O grevă generală de 24 de ore a paralizat aproape toate 

activitățile din orașul Mendoza, care a fost, la începutul aces
tei săptămîni, scena unor puternice ciocniri, informează agen
ția Prensa Latina.

Greva generală a fost declan
șată la chemarea Confederației 
Generale a Muncii (C.G.T.), în 
semn de protest față de bruta
litatea cu care forțele de po
liție și armata au reprimat de
monstrația de marți, la care au 
participat peste 15 000 de oa
meni. nemulțumiți de unele mă
suri care au dus la deteriorarea 
continuă a condițiilor de viață. 
La grevă au participat munci
tori din diferite sectoare ale 
economiei : comerț, telecomuni
cații, căi ferate și alte ramuri 
importante ale industriei.

Confederația Generală a Mun
cii a daț publicității un co
municat, semnat de secretarul 
general Jose Rucci, ,fn cgre se 
exprimă sprijinul total al or

ganizației față de populația din 
Mendoza și condamnă categoric 
acțiunea forțelor de represiune 
față de revendicările legitime 
formulate de greviști.

• MINISTRUL de externe in
dian, Swaran Singh, a declarat 
că India a acceptat în principiu 
o întilnire între premierul In
dira Gandhi și președintele Pa
kistanului, Zulficar Aii Bhutto, 
pentru a rezolva problemele 
apărute ca urmare a conflictu
lui dintre cele două state, in
formează agențiile United Press 
International și Associated 
Press.

ELVEȚIA Șl 
CONFERINȚA 
EUROPEANA

• ELVEȚIA va căuta să 
participe activ Ia lucrările 
Conferinței general-europene 
pentru securitate și colabo
rare, se arată în raportul gu
vernului elvețian asupra 
principalelor direcții ale po
liticii externe a țării pe anii 
1971—1975, dat publicității la 
Berna. Capitolul privind dez
voltarea relațiilor internațio
nale din documentul amintit 
apreciază că statutul de neu
tralitate al Elveției nu o va 
împiedica să contribuie la 
cauza întăririi păcii și la 
promovarea colaborării în 
Europa.

Un grup de pa
triot angolezi 
instruindu - se 
înainte de a 
pleca într - o 
noua misiune 
de lupta împo
triva colonialiș

tilor

Cuvintarea lui Todor Jivkov rostită
la consfătuirea de la Sofia

La Sofia a avut loc o consfă
tuire a activului de partid și e- 
conomic al orașului Sofia în pro
bleme privind desfășurarea la 
scară națională a întrecerii socia-

• WILLIAM WHITELAW, 
noul secretar de. stat însărcinat 
de guvernul britanic cu proble
mele Irlandei de Nord, a anun
țat formarea unui cabinet re- 
strins, care îl va ajuta, timp de 
un an, în exercitarea funcțiuni
lor sale. Cei trei adjuncți ai lui 
Whitelaw sînt lordul Windeles- 
ham, Paul Channon și David Ho
well. Ei urmează să preia ma
joritatea prerogativelor pe care 
le deținea guvernul local al pre
mierului Brian Faulkner și par
lamentul (Stormont). Agenția 
France Presse precizează că ei 
nu vor avea obligația să rămînă 
permanent în Ulster, dar cel pu
țin unul va trebui să se afle tot
deauna la Belfast.

litică normală, după alegerile 
generale, ce vor avea loc în oc
tombrie 1973.

• KURT WALDHEIM, secre
tar general al Organizației Na
țiunilor Unite, a numit pe Tang 
Ming-Chao (R. P. Chineză), în 
funcția de secretar general ad
junct al O.N.U. pentru proble
mele politice și ale decolonizării, 
a anunțat un purtător de cuvînt 
oficial al O.N.U.

294 VICTIME 
TN ULSTER

• NUMĂRUL persoanelor 
care și-au pierdut viața în Ul
ster, în ultimii doi ani și jumă
tate, din cauza atentatelor sau 
conflictelor de stradă, a ajuns 
miercuri la 294 — informează a- 
genția Franse Presse. Numai în 
cursul acestui an au fost înregis
trați 88 de morți (dintre care, 
pe lingă civilii și polițiștii nord- 
irlandezi, se numără și 13 mili
tari britanici).

TINERETUL LUMII

Cei 420 din 
Campobasso

• UN PROCES NEOBIȘNUIT SI O SENTINȚĂ 
CARE PROVOACĂ SENZAȚIE • LIMITELE 

ASIGURĂRII REALE A DREPTULUI LA 
ÎNVATATURA ÎN ITALIA

In fața tribunalului dis
trictual din Campobasso 
s-a judecat recent un pro
ces mai puțin obișnuit. 
Acuzații au fost 420 de ță
rani săraci din satul Ba- 
ranello, situat în provincia 
Campobasso. Capul de 
acuzare : copiii lor n-au 
respectat decretul din 21 
decembrie 1962 prin care 
s-a introdus învățămîntul 
obligatoriu de opt ani.

liste și angajamentele colective
lor de oameni ai muncii din ca
pitala bulgară de a depăși pre
vederile celui de-al șaselea plan 
cincinal.

Cu acest prilej, Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P. C. 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Bulgaria a ana
lizat principalele momente ale 
dezvoltării social-economice a ță
rii în anul 1971. Vorbitorul s-a 
referit la principiile de bază ale 
construcției socialismului în Bul
garia și a analizat procesul de 
elaborare a prognozelor, a diferi
telor concepții și programe com
plexe. Todor Jivkov a abordat, 
de asemenea, probleme privind 
mecanismul economic al condu
cerii economiei naționale și adu
cerea acestui mecanism în con
cordanță cu cerințele întrecerii 
socialiste, precum și problema 
îmbinării corespunzătoare a sti
mulentelor morale și materiale în 
toate sferele producției și vieții 
sociale — relatează agenția 
B.T.A.

Comisia O.N.U. pentru 
drepturile omului, a cărui 
sesiune își continuă lucră
rile la New York, a adoptat 
cu 26 voturi pentru și 3 ab
țineri un proiect de rezolu
ție vizînd întărirea coope
rării internaționale în ceea 
ce privește depistarea, ares
tarea, extrădarea și pedep
sirea persoanelor culpabile 
de crime de război sau cri
me împotriva umanității, 
prezentat de delegația R.S.S. 
Bieloruse în cadrul dezba
terilor asupra crimelor de 
război.

A fost, de asemenea, a- 
doptat un proiect de rezo
luție, prezentat de delegația 
Republicii Arabe Egipt, care 
cere secretarului general al 
O.N.U. să pregătească un 
document privind cazurile 
de violare gravă a conven
ției de la Geneva privitoare 
la crimele de război. Pro
punerea egipteană este fon
dată pe rezoluția cu privire 
la drepturile omului în te
ritoriile ocupate de Israel 
adoptată de Comisie la 22 
martie.

CONGRESUL 
TINERILOR 
COMUNIȘTI 
DIN CUBA

Cuvintarea

lui Fidel Castro
HAVANA 6 — Coresponden

tul Agerpres, Victor Stamate, 
transmite : în cuvintarea rosti
tă cu prilejul încheierii lucră
rilor Congresului al II-lea al 
Uniunii Tinerilor Comuniști din 
Cuba (U.J.C.), Fidel Castro, 
prim secretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, primul ministru al Gu
vernului Revoluționar al Repu
blicii Cuba, s-a referit la pro
blemele privind formarea și e- 
ducarea tinerei generații și sar
cinile tot mai importante care 
îi revin acesteia. El a dat o 
înaltă apreciere muncii desfă
șurate de U.J.C. în cei zece ani 
care au trecut de la înființa
rea sa, în diferite domenii de 
activitate. Totodată, Fidel Cas
tro a relevat o serie de dificul
tăți și lipsuri în domeniul în- 
vățămîntului și formării de ca
dre calificate pentru industrie 
și agricultură.

Vorbind despre necesitatea 
îmbunătățirii muncii politice 
și ideologice în rîndurile tine
rilor, a sporirii eficientei mun
cii tinerilor, Fidel Castro a 
spus : „Sîntem prima revoluție 
socialistă din America Latină 
și obligația noastră este de a 
munci bine, pentru că numai 
așa ajutăm revoluția în Ameri
ca Latină, numai așa putem o- 
feri soluții".

Subliniind întărirea continuă 
a puterii populare în Cuba. în
tărirea organizațiilor politice și 
de masă din această țară, Fidel 
Castro a spus : „în pofida unor 
dificultăți care mai există, pu
tem privi cu optimism situația 
noastră, viitorul nostru".

★
în încheierea lucrărilor Con

gresului a fost ales noul Co
mitet Național al organizației 
și au fost adoptate documen
tele finale. în funcția de prim 
secretar al Comitetului Națio
nal al Uniunii Tinerilor Comu
niști din Cuba a fost reales 
Jaime Crombet.

P
rin procesul de 
la Campobasso 
autoritățile șco
lare din provin
cia respectivă au 
intenționat, pro- 

► babil, să dea un avertisment 
► celor ce „nu respectă* 
► crețul din 1962. ~ 
► acțiune judiciară 
► rul să pună în

fundele resorturi
► stau la originea
► cu care e confruntat învăță- 

mîntul italian de astăzi. Ju- 
decătorul dr. Nicola Florio,

► a ordonat introducerea, pe 
► rînd, a contravenienților în 
► sala de ședințe. Fiecare din- 
► tre ei își învîrtea pălăria în 
► mîini și dădea răspunsuri mo- 
► nosilabice la întrebările ma- 
► gistratului. Cînd a ajuns Ia 
► al 14-lea caz, judecătorul a 
t hotărît să suspende definitiv 
► procesul și a dat o sentință 
► care a provocat senzație : „în 

care școală medie —• a dictat
► el grefierului — trebuie să 
£ fie trimiși copiii țăranilor 
t dacă nu există nici una la o 
► distanță mai mică de 14 km. 
► de locuințele lor ? Cum să a- 
> jungă copiii la școală dacă 
► singurul mijloc de transport 
. îl constituie măgarii și foarte 

► puține familii dispun de cîte 
► un asemenea animal ? Cu ce 
► să plătească țăranii cărțile 
► scumpe pentru ca fiii și fiicele 
► lor să urmeze școala medie 
► cînd ei spun că de obicei nu 
► au nimic ce să pună pe pîinea 
► uscată** ?
► Procesul de la Campobasso

de-
Dar această 
a avut da- 

lumină pro- 
sociale care 
dificultăților

a repus cu și mai multă tărie , 
în discuție un aspect dintre < 
cele mai dureroase ale peisa- 4 
jului social italian t marele < 
număr de copii care nu frec
ventează sau, mai exact spus, < 
nu pot frecventa școlile. < 
„Discutînd despre Campo- < 
basso — scrie L.’UNITA — < 
trebuie să amintim că în 1972 '« 
aproape 40 la sută din copiii < 
italieni în vîrstă între 11—14 < 
ani nu frecventează clasele « 
V—VIII. în nordul țării pro- ' 
centul acesta e mai redus de- < 
cît în sud, la fel și în orașe < 
în raport cu satele. Dar a- < 
ceasta relevă cît de dezastru- < 
oasă e situația școlarizării în 4 
sud și la sate. Sînt cazuri în < 
sud cînd mai puțin de zece la ,4 
sută din copiii de vîrstă șco- '4 
Iară frecventează școlile. Aici < 
crește o nouă generație de < 
semi-analfabeți... li vedem pe 4 
acești copii care nu au îm- < 
plinit încă 14 ani dar sînt ne- < 
voiți să-și cîștige existența și 4 
să lucreze cot la cot cu pă- < 
rinții. îi vedem pe părinți în- < 
durerați că nu pot ține pasul 4 
cu cheltuielile necesare ca să < 
ducă la capăt chiar școala •< 
obligatorie, minimală pentru 4 
copiii lor“. Relevînd un alt < 
aspect al situației, cotlonul < 
citat notează cu amară iro- 4 
nie : „Dacă cei 420 din Cam- 4 
pobasso ar fi dorit-o, ei ar fi < 
putut foarte bine să dea în J 
judecată statul. Și nu numai < 
pentru cazul lor, pentru că < 
singura școală mai apropiată J 
este la 14 km. de Baranello. 4 
Nu aveau decît să prezinte în < 
instanță protocoalele cu datele 
oficiale ale ultimului recensă- 4 
mînt școlar : pentru o școla- < 
rizare normală lipsesc în în- < 
vățămîntul obligatoriu aproa- < 
pe 30.000 de clase și 50.000 < 
de învățători .și profesori". <

Procesul de la Campobasso ◄ 
vine să releve, o dată mai < 
mult, cu elocvența faptului < 
dramatic, limitele asigurării ◄ 
dreptului la învățătură în Ita- < 
lia de astăzi. 4

E. R.

iN FAVOAREA RATIFICĂRII TRATATELOR 
Rf.fi. CU U.R.S.S. Șl POLONIA

^■PENTgy-TIMPUl DV. LIBER
18,15; 20,30), Aurora (orele 9; 11,15: 
13.30: 15.45: 18; 20,15).

INCIDENTUL : rulează la Fero
viar (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45), Volga (orele 10; 12,30; 15; 
17,30; 20), Gloria (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20.30).

INTRAREA LIBERA LA OFI
CIUL STĂRII CIVILE : rulează la 
Viitorul (orele 16; 18; 20).

TARZAN OMUL JUNGLEI : ru
lează la Timpuri Noi (orele 9; 
— 18,30 în continuare); Program de 
documentare (ora 20,15).

AVENTURI IN ONTARIO : ru
lează la Progresul (orele 15.30; 18: 
20.15).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : ru
lează la Rahova (orele 15,30; 19).

ADIO, DOMNULE CHIPS : ru
lează la Excelsior (orele 9,30; 13,00; 
16.15; 19.30), Modern (orele 9; 
12,30: 16: 19.30).

FACEREA LUMII : rulează la 
Unirea (orele 15.30; 18: 20,15).

FERICIT CEL CARE CA ULI- 
SE... : rulează la Tomls (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Flamu
ra (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30),

DECOLAREA ț rulează la Feren
tari (orele 15,30; 17,45; 20).

STEAUA SUDULUI : rulează la 
Bucegi (orele 15,30; 18; 20,30).

VIAȚA DE FAMILIE : rulează la 
Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

SACCO ȘI VANZETTI : rulează 
la Euzeștl (orele 15,30; 18; 20,30).

TORENTUL DE FIER: rulează la 
Munca (orele 16; 18; 20).

LOVE STORY : rulează la Pa
cea (orelell; 15,45; 18; 20).

TATA CU DE-A SILA : rulează 
Ia Arta (orele 15,30; 18; 20,15).

ULTIMUL RĂZBOINIC : rulează 
la Lira (orele 15,30: 18; 20,15).

GREȘEALA FATALA : rulează 
la Laromet (orele 15,30; 17,30,
19.30) .

LOCOTENENTUL BULLITT : ru
lează la Drumul Sării (orele 15,30; 
17.45; 20). Giulești (orele 15.30; 18:
20.30) .

DREPTUL DE-A TE NAȘTE : 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 18: 
20,15).

OSCEOLA: rulează la Crîngașl 
(orele 15.30; 18; 20).

WATERLOO ; rulează la Cosmos 
(orele 15,30; 19).

MIRII ANULUI II: rulează Ia 
Vltan (orele 15,30; 17,45; 20).

TOM ȘI JERRY (orele 10; 12;
14.30) , FRAȚII MARS A GENȚI SE-

CREȚI (orele 16.30; 18,45). ANTON 
IVANOVICI (ora 21), rulează la 
Cinemateca „Union“.

Teatrul de Operetă : VÎNT 
DE LIBERTATE — ora 19.30; 
Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiâle" (Sala Comedia) : TA- 
CHE. IANKE ȘI CADlR — ora 
20; (Sala Studio) ; DULCEA PA
SARE A TINEREȚII — premieră
— ora 20; Teatrul de Comedie : 
MUTTER COURAGE — ora 20; 
Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : D-ALE CAR
NAVALULUI — ora 20; (Sala Stu
dio) : SPECTACOL DE POEZIE 
ȘI MUZICĂ — ora 20; Teatrul 
Giulești : COMEDIE CU OLTENI
— ora 19,30; Teatrul „C. I. Notta-
ra“ (Sala Magheru) : OMUL
CARE... — ora 19.30; (Sala Stu
dio) : CONȘTIINȚA — (la Teh- 
nic-Club) — ora 10; GAIȚELE — 
ora 20; Teatrul „Ion Creangă" : 
SNOAVE CU MĂȘTI — ora 10;

ȘCOALA DIN HUMULEȘTI — ora 
16; Teatrul Mic : BALUL ABSOL
VENȚILOR — ora 19,30; Teatrul 
„C. Tănase“ (Sala Savoy) : BIM- 
BIRICA — ora 19.30; (Sala Victo
ria) : ȘI FEMEILE JOACĂ FOT
BAL — ora 19,30; Studioul „Ca- 
sandra" al I.A.T.C. : SlNZIANA 
ȘI PEPELEA — ora 20; Teatrul 
„Ion Vasilescu" : ClND REVOL
VERELE TAC — ora 19.30: Teatrul 
j.Țăndărică" (Sala Victoria) ; NI- 
NIGRA ȘI ALIGRU — ora 10; 
NOCTURN III — ora 21.30; (Sala 
Academiei) : CARTEA CU APO- 
LODOR — ora 10; Ansamblul 
..Rapsodia Română" ; GHIOCEI... 
MĂRGĂRITARE — ora 19,30; Cir
cul Globus : PLANETELE RÎD 
SUB CUPOLA — ora 19,30.

PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. 9,05 Mai aveți o întreba-

Ratificarea tratatelor R. F. a 
Germaniei cu U.R.S-S. și R.P. 
Polonă ar avea „o importanță 
deosebită pentru asigurarea 
păcii** — relevă într-un arti
col publicat de ziarul „Ex- 
press“, Wolfgang Mischnick, 
președintele fracțiunii parla
mentare a Partidului Liber- 
Democrat în Bundestagul vest- 
german. Adresîndu-se condu
cătorilor U.C.D.—U.C.S., Mi
schnick arată că opoziția par
lamentară vest-germană tre
buie să-și schimbe atitudinea 
față de cele două tratate, re- 
cunoscînd că îndoielile sale 
privind toate punctele princi
pale ale acestora „fie că s-au 
dovedit nefundamentate, fie că 
au fost risipite". Actuala pozi
ție adoptată de U.C.D.-U.C.S. 
le împinge într-o deplină izo
lare în fața opiniei întregii 
lumi, arată Wolfgang Misch- 
nik în articolul său.

Luînd cuvîntul la o confe
rință de presă, Klaus Schuetz, 
primarul Berlinului occidental, 
s-a pronunțat pentru ratifica
rea fără tergiversări a tratate
lor încheiate de R. F. a Ger
maniei cu Uniunea Sovietică 
și cu Polonia. In acest context, 
Schuetz a relevat că intrarea 
în vigoare a acordului cvadri- 
partit privind Berlinul occi
dental este legată de ratifica
rea tratatelor semnate la Mos
cova și Varșovia. „Iată de ce 
— a spus el — apelăm insis-

re ? 10,00 Curs de limba germană 
(Lecția a 10-a). 10.30 Film serial 
„Sebastian și secretul epavei". E- 
pisodul ..Adevărul". 11.00 Pagini de 
umor. Retrospectivă Mark Sennett 
(II). 11,45 Tinerii despre ei înșiși 
— File dintr-o cronică vie. 12.25 
Telejurnal. 15,00 Matineu de va
canță. Aventurile echipajului Val- 
Virtej. 16,00—17,00 Teleșcoală. 17.30 
Deschiderea emisiunii de după- 
arniază. Momente din istoria muzi
cii ușoare românești : Primul șla
găr românesc si autorul său : 1. 
Ivanovici. 17,50 Artă plastică : Lu
crări consacrate Semicentenarului 
U.T.C. 18,10 Satul contemporan.
18.35 Stop-cadru. 19.10 Tragerea 
Loto. 19,20 1001 de seri : Aventu
rile celor doi căței. 19.30 Telejur
nal, 20,15 Ziua mondială a sănătă
ții. 20,40 Film artistic ..Dragă Bri
gitte". Regia Henry Kocter. Cu : 
James Stewart. Fabian. Brigitte 
Bardot. 22.20 Avanpremiera. 22,30 
„24 de ore".

PROGRAMUL II

20,15 Desen animat pentru copii 
;.Aventură pe gheață". 20.30 Bi
blioteca pentru toți : loan Slavici. 
21,15 Viața economică a Capitalei.
21.35 Scene celebre din opere. 
22.00 Agenda. 22,10 Film documen
tar : Stuf — o producție a Stu
dioului Alexandru Sahia. 22,25 
Dans și muzică de pretutindeni.

tent la deputății din Bundes
tag și Bundesrat să aprobe a- 
ceste tratate“.

Comitetul pentru tineret al 
centralei sindicale din Berlinul 
occidental a dat publicității o 
declarație în care se pronunță 
cu hotărîre pentru ratificarea 
tratatelor încheiate de R. F. a 
Germaniei cu Uniunea Sovietică 
și Polonia. în declarație se sub
liniază că încheierea tratatelor 
reprezintă un pas important pe 
calea asigurării păcii în Europa.

Convorbiri
M. Kohl-E. hhr

Michael Kohl, secretar de stat 
la Consiliul de Miniștri al R. D. 
Germane, aflat la Bonn pentru 
tratative cu Egon Bahr, secretar 
de stat la Cancelaria federală a 
R. F. a Germaniei, în vederea 
negocierii unui acord general a- 
supFa traficului de persoane și 
de bunuri între R.D.G. și R.F.G., 
a făcut o declarație în care — 
după cum relatează agenția 
A.D.N. — s-a arătat optimist cu 
privire la stadiul actual al aces
tor tratative.

Răspunzind întrebărilor puse 
de ziariști, înainte de începerea 
noii runde de tratative, Michael 
Kohl a declarat că se dorește o 
avansare în ritm susținut a a- 
cestora și. în ciuda faptului că 
mai există și în prezent multe 
puncte nelămurite, „multe au 
fost deja clarificate".

Referindu-se la reglementările 
recente pentru vizitele pe care 
cetățenii din Berlinul de vest 
le-au făcut în R.D.G.. Michael 
Kohl a apreciat că „guvernul 
R. D. Germane a făcut tot posi
bilul. existind în același timp o 
foarte bună desfășurare a trafi
cului de tranzit".

Un purtător, de cuvint oficial 
al guvernului R. F. _a Germaniei 
a comunicat — după cum trans
mite agenția de presă D.P.A. — 
că in viitor reprezentanții celor 
două state se vor întîlni sâp- 
tăminal, in loc de bilunar ca 
pină acum.

• AGENȚIILE A.D.N. și 
D.P.A. au informat că la 5 și 6 
aprilie, la Bonn, Michael Kohl, 
secretar de stat la Consiliul de 
Miniștri al R.D. Germane, și 
Egon Bahr, secretar de stat la 
Cancelaria federală a R.F. a 
Germaniei, au continuat tratati
vele cu privire la încheierea 
unui acord general de transpor
turi intre R.D.G. și R.F.G. Cele 
două delegații au fost însoțite 
de ekperți.

In cursul tratativelor, desfă
șurate într-o atmosferă de lu
cru intensă, au fost realizate 
noi progrese, menționează a- 
gențiile. Convorbirile urmează 
să fie reluate la 12 aprilie, la 
Berlin.
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