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Italia de descoperirea unor 
mașinațiuni ale companiilor 
petroliere

Președintele Consiliului de Stat al României
iși continuă vizita in țări ale Orientului Mijlociu

Semnarea unor documente de importanță 
deosebită pentru dezvoltarea relațiilor 

româno - libiene

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a sosit în capitala Libanului

Prima etapă a vizitei tovară
șului Nicolae Ceaușescu în țări 
arabe prietene s-a încheiat cu 
succes. Rezultatele bune con
semnate la sfîrșitul celor două 
zile de convorbiri între pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și 
Moamer El Geddafi, de con
tacte cu factori de răspundere 
din Republica Arabă Libiană, 
sint reflectate în Comunicatul 
comun dat publicității. Ele con
firmă importanța acestui nou 
act al politicii externe a Româ
niei, al cărei strălucit promotor 
este conducătorul partidului și 
statului nostru. Cuvintele de 
caldă apreciere la adresa sa 
rostite de șeful statului libian, 
manifestările de sinceră priete
nie și stimă cu care a fost în- 
tîmpinat pretutindeni au prefa
țat, ca să spunem așa, următoa
rele momente ale vizitei, care, 
după cum se știe, se desfă
șoară în Liban, urmînd să con
tinue în Siria și Irak.

De fapt, încă din primele mo
mente ale sosirii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Beirut, 
înaltele onoruri cu care a fost 
întîmpinat, aeroportul frumoa
sei capitale a Libanului care a 
înălțat marele pavoaz al prie
teniei româno-libaneze, împo- 
dobindu-și străzile cu ghirlande 
de steaguri românești și ale 
țării-gazdă, cu urări de bun 
venit în limba română, cu mari 
portrete ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu, atestă în 
chip grăitor faptul că vizita 
șefului statului român este so
cotită ca un moment de cea 
mai mare importanță pentru 
dezvoltarea pe multiple planuri 
a relațiilor dintre cele două țări 
și popoare.

De la Tripoli pînă la Beirut, 
aeronava prezidențială a zburat 
timp de 3 ore și jumătate, timp 
în care a survolat întregul teri
toriu al Libiei, Egiptul, apoi 
Mediterana.

Primire sărbătorească, plină de căldură 

și prietenie în

Joi dimineața a avut loc, la 
Palatul Republicii din Tripoli, 
solemnitatea semnării Comuni
catului comun româno-libian și 
a Acordului general de colabo
rare dintre Republica Socialistă 
România și Republica Arabă Li- 
biană.

Documentele au fost semnate 
de președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și de președintele 
Consiliului Comandamentului 
■Revoluției al Republicii Arabe 
Libiene, colonel Moamer El 
Geddafi.

La solemnitate au participat 
Cornel Burtică, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor ex
terne, Mircea Malița și Nicolae 
Doicaru, consilieri ai preșe
dintelui Consiliului de Stat.

Au participat, de asemenea, 
maior Mouktar Al Karawi, 
membru al Consiliului Coman
damentului Revoluției, Moha- 
med Ahmed Sherif, ministrul e- 
ducației, alte persoane oficiale 
militare și civile libiene.

După semnare, cei doi pre
ședinți iși strîng călduros mîinile, 
se felicită.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Moamer El 
Geddafi rostesc apoi scurte a- 
locuțiuni.

La încheierea solemnității, cei 
doi șefi de stat și-au oferit, 
unul altuia, daruri simbolice.

★
Joi dimineața a avut loc, la 

Tripoli, semnarea a cinci a- 
corduri de cooperare româno- 
libiene, în domeniile petrolu
lui, construcțiilor, agriculturii, 
transporturilor și livrării de 
mărfuri. Acordurile au fost 
semnate de Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, ministrul comerțului exte
rior, și de Mohamed Ahmed 
Sherif, ministrul educației, îm
puternicit din partea Consiliu
lui Comandamentului Revolu
ției.

A fost semnat, de asemenea, 
Acordul de colaborare culturală, 
științifică, și de informații din
tre România și Libia. Acordul 
a fost semnat de George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor ex
terne. și de Mohamed Ahmed 
Sherif, ministrul educației.

• Cei doi președinți au dat o înaltă a- 
preciere spiritului de înțelegere, ca factor de 
cunoaștere și stabilire de legături între cele 
două țări și popoare.

® NICOLAE CEAUȘESCU : Plecăm din Libia 
convinși că vizita a decurs în bune condiții și a 
pus bazele unei prietenii trainice între popoa 
rele noastre, unei colaborări largi în multe do
menii de activitate.

• MOAMER EL GEDDAFI : Vizita a înregistrat 
un succes și a fost utilă așa după cum am nu
trit speranța încă de la început.

® S-au încheiat acorduri de cooperare econo
mică și tehnică în domeniul agriculturii, petro
lier, construcții, transporturi feroviare și dru
muri, precum și un acord privind livrarea unor 
mărfuri românești către Republica Arabă Li- 
biană.

La aeroportul internațional 
Beirut, situat in imediata apro
piere a țărmului Mediteranei, 
au venit în întîmpinarea to
varășului Nicolae Ceaușescu 
înaltele oficialități ale țării- 
gazdă, în frunte cu președintele 
Republicii Liban. Suleiman 
Frangieh. Sînt prezenți pre
ședintele Camerei Deputaților, 
Kamel El Assad, președintele 
Consiliului de Miniștri, Ta
kieddine Solh, membri ai gu
vernului, comandantul șef al 
armatei, generalul Iskandar 
Ghanem, alte personalități ofi
ciale, membrii corpului diplo
matic, ziariști libanezi, cores
pondenți ai presei străine.

Se află prezent, de aseme
nea, ambasadorul României la 
Beirut, Mihai Levente, membri 
ai ambasadei, cetățeni români 
care lucrează în Liban în ca
drul colaborării economice.

Aeroportul este împodobit 
sărbătorește, cu drapele româ
nești și libaneze. Terasele aero
portului sînt pline de locuitori 
ai capitalei libaneze veniți să 
salute pe președintele român. 
Cîțiva poartă o lozincă scrisă 
în limba română : „Bine ați ve
nit, domnule președinte !“.

Este ora 15,00. Escortat de o 
escadrilă de aparate de vînă- 
toare cu reacție aparținînd apă
rării aeriene libaneze, avionul 
prezidențial își face apariția de 
deasupra mării, aterizînd, lin, 
pe pista de beton a acestui mare 
aeroport, denumit, pe bună 
dreptate, placă turnantă inter
continentală.

capitala Libanului
La scara avionului, președin

tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, este întîm
pinat de președintele Republicii 
Liban, Suleiman Frangieh, în
soțit de președintele Camerei 
Deputaților, Kamel El Assad, 
de președintele Consiliului de 
Miniștri, Takieddine Solh, de 
ministrul afacerilor externe, 
Fouad Haffah, de comandantul 
șef al armatei libaneze, genera
lul Iskandar Ghanem, de mem
brii Comitetului de primire.

Cei doi președinți, care se 
întilnesc pentru prima oară, își 
strîng mîinile cu căldură.

Personalitățile libaneze care 
îl însoțesc pe președintele Su
leiman Frangieh sînt prezentate 
președintelui Nicolae Ceaușescu. 
Apoi îi sînt prezentate pre
ședintelui Republicii Liban per
sonalitățile române care-1 înso
țesc pe președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România: Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, ministrul comerțului exte
rior, George Macovescu, minis
trul afacerilor externe, Mircea 
Malița și Nicolae Doicaru, con
silieri ai președintelui Consiliu
lui de Stat.

Cei doi șefi de stat sînt con
duși pe podiumul de onoare. Se 
intonează imnurile naționale ale 
celor două țări. Președintele 
Nicolae Ceaușescu împreună cu 
președintele Suleiman Frangieh 
trec apoi în revistă trupele ali
niate pe aeroport. Ostașii sînt 
îmbrăcați în uniformă de gală. 
Cei doi șefi de stat sînt însoțiți 
de generalul Iskandar Ghanem, 
comandantul șef al armatei li
baneze.

După încheierea ceremoniei 
militare, cei doi șefi de stat șe 
îndreaptă spre salonul de onoare 
al aeroportului, unde președin
telui Nicolae Ceaușescu îi sînt 
prezentați membrii guvernului: 
Fouad Ghosn, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Bahige 
Takieddine, ministru de inter
ne, Nasri Maalouf, ministrul 
apărării, Osman Dana, ministrul 
sănătății, Edmond Rizki, minis
trul educației naționale, Tony 
Frangie, ministrul poștelor și 
telecomunicațiilor, Kazem El 
Khalil, ministrul justiției, Jo- 
seph Skaff, ministrul resurse
lor hidroelectrice, Albert Mouk- 
heiber și Aii El Khalil.

Pentru a prezenta omagiul lor 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
în numele țărilor pe care le re
prezintă și cu care România so
cialistă are legături de prietenie 
și' colaborare, au venit decanul 
corpului diplomatic, șefi de mi
siuni diplomatice, alți membri 
ai corpului diplomatic, preșe
dintele municipalității și guver
natorul orașului Beirut, înalți 
funcționari de stat, ofițeri su
periori.

Cei doi șefi de stat, iau loc în 
mașina oficială, escortată de mo- 
tocicliști. Coloana de mașini se 
pune în mișcare, pornind pe 
șoseaua de la aeroport spre Pa
latul Prezidențial de la Baabda, 
reședință a președintelui Nicolae 
Ceaușescu în timpul șederii sale 
în Liban.

în momentul în care coloana 
ajunge în primul cartier al ca
pitalei, cetățenii aflațl pe străzi 
aplaudă și salută cu căldură pe 
șeful statului român, președin
tele Nicolae Ceaușescu. Se văd 
pretutindeni steaguri românești 
și libaneze, așezate simbolic în- 
tr-un singur suport, pentru a 
marca prietenia și colaborarea 
dintre cele două țări și popoare. 
Mari lozinci îp limba română 
salută sosirea președintelui 
Nicolae Ceaușescu : „Bine ati 
venit, domnule președinte 
Nicolae Ceaușescu !“, „Cetățenii 
Libanului vă salută cu căl
dură !“

Pe un mare panou se află 
portretul conducătorului Româ
niei socialiste.

La sosirea aici, garda prezi
dențială, în elegantele sale uni
forme negre, cu epoleți și eghi- 
leți argintii, prezintă armele, 
dînd onorul sub catargele înalte 
pe care sînt arborate drapelele 
de stat al României și Libanului.

VIZITĂ PROTOCOLARĂ
Șl ÎNMÎNAREA DE DISTINCȚII

In cursul serii de joi, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a făcut o 
vizită protocolară președintelui 
Republicii Liban, Suleiman 
Frangieh.

Șeful statului român a fost 
însoțit de Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, ministrul comerțului exte
rior, George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, Mir
cea Malița și Nicolae Doicaru, 
consilieri ai președintelui Con
siliului de Stat, Mihai Levente,

ambasadorul României la Bei
rut.

Au participat Takieddine Solh, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Liban, Fouad 
Ghosn, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Fouad Naf- 
fah, ministrul afacerilor ex
terne, dr. Aii Al Khalil, minis
tru de stat, și alți demnitari 
libanezi.

Cu acest prilej, președintele 
Republicii Liban, Suleiman 
Frangieh, a înmînat președin
telui Nicolae Ceaușescu „Ordi
nul Meritul Libanez“ — cea mai 
înaltă distincție a Libanului a- 
cordată șefilor de stat.

Președintele Consiliului de 
Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, a înmînat președin
telui Suleiman Frangieh „Ordi
nul Steaua Republicii Socialis
te România“ cl. I.

Cei doi șefi de stat s-au îm
brățișat, s-au felicitat călduros. 
Ei au scos în evidență că înal
tele distincții constituie o expre
sie a bunelor relații româno- 
libaneze, a deosebitei considera
ții reciproce, a aportului la 
cauza păcii și colaborării inter
naționale.

Persoanele oficiale prezente 
au felicitat, la rîndul lor, pe cei 
doi președinți.

„De-aș fi avut patru frați,
făceam o echipă“...

— Am preferat o uzină nouă, 
care să înceapă cu mine. Îmi 
place să lupt cu greul, să-l în
ving, să mă simt util...

— La Lotru cum a fost ?...
— Dac-ar fi să privesc în ur

mă, acolo am avut cea mai mare 
satisfacție. Pentru că acolo am 
cunoscut adevărata luptă. Acolo 
am avut multe de învățat. Sînt 
mîndru că am depus și eu efort 
pentru luminile care s-au aprins 
în țară. Am lucrat pe conducta 
forțată la montarea virolelor, la 
blindajul amonte, la vana flutu
re, la castelul de echilibru, la 
protecția anticorozivă, pe con
ducta forțată. Am cunoscut oa
meni care au fost pe toate șan
tierele hidroenergetice mari ale 
țării, am învățat multe de la ei. 
Cu experiența a 12 ani de șan
tier și cu convingerea că putem 
deveni mai necesari, cu cît pri
mim mai mult de la alții din 
ceea ce este folositor, Constan
tin Cetățeanu, șeful unei echipe 
de sudori la Întreprinderea de

utilaj chimic și forjă Rm. Vilcea, 
s-a străduit să aplice acest prin
cipiu în munca sa de fiecare zi, 
la rtoua unitate economică, „ce 
va ajunge nu peste multă vreme 
la nivelul marilor uzine.“ Cînd

a venit aici era prima fază de 
experimentare a oamenilor, o 
parte veniți direct de la muncile

V. RĂVESCU
(Continuare în pag. a 11-a)

Cifre și fapte 
din activitatea ceferiștilor

In decursul ultimului an, 
magistralele feroviare Tir- 
gu Jiu-Petroșani, Simeria- 
Mintia, Adjud-Ghimeș și 
Strehaia-Insurăței au fost 
electrificate. De asemenea, 
au fost puse în circulație 
încă 190 locomotive Diesel 
și electrice. Aceste inves
tiții de anvergură, cît și fo
losirea mai eficientă a ma
terialului rulant existent, au 
permis ca în prezent peste 
90 la sută din volumul de 
transport să se efectueze cu 
locomotive Diesel și elec
trice.

k
In întrecerea ce O des

fășoară în cinstea Zilei 
ceferistului, feroviarii sta
ției C.F.R. Drobeta-Turnu 
Severin au cîștigat un avans 
substanțial, concretizat în 
încărcarea suplimentară a 
circa 2 500 tone mărfuri și 
în obținerea unor bune co
relații între indicatorii e- 
conomici. Acest succes este 
rezultatul unui complex de 
măsuri îndreptate spre mai 
buna organizare a activită
ții, reducerea timpului de 
staționare a vagoanelor la

încărcări și descărcări, pre
luarea integrală și la 
termenele solicitate .a tutu
ror comenzilor suplimenta
re ale beneficiarilor.

★
Printr-o mai bună orga

nizare a transporturilor fe
roviare și a operațiilor de 
încărcare și descărcare a 
vagoanelor, colectivul sta
ției C.F.R. Slatina a reușit 
să expedieze, suplimentar 
sarcinilor de plan, aproape 
9 000 tone de mărfuri, ceea 
ce reprezintă încărcătura a 
350 vagoane.

★
Pe banda de montaj a în

treprinderii de vagoane din 
Caracal — unitate industria
lă intrată parțial în cir
cuitul productiv în cursul 
anului trecut — a fost în
registrat cel de-al 1 000-lea 
vagon de marfă.

Experiența acumulată de 
tînărul colectiv al întreprin
derii a dat posibilitatea a- 
tingerii unui ritm mediu zil
nic de asamblare de 9 va
goane de marfă acoperite, 
pe i osii.

PODUL
Nimeni nu contestă făptui că tineretul 

nostru are nevoie de distracție. E un lucru 
atît de firesc încît nici n-ar trebui să vor
bim de el, dacă această necesitate izvorîtă 
din specificul vîrstei ar fi satisfăcută peste 
tot, cu eficiență maximă.

■Cu toate că partidul a trasat în acest sens 
organizațiilor U.T.C. sarcini exprese, se mai 
întîmpla adeseori, că unii responsabili cul
turali justifică inexistența unei activități 
distractive pentru tineri cu următorul oftat: 
„Dacă am avea și noi un club special al ti
neretului 1 Ar fi o altă viață !"

Acești oameni care gîndesc 
în acest fel sînt de fapt niște 
simpli spectatori, care urmăresc 
de undeva din afară viața co
tidiană a tineretului. Ei do
resc ca toate. condițiile ne
cesare activității cu tinerii să Ie primeas
că de-a gata făcute. In imaginația lor între 
necesitatea evidentă si rezultatul muncii — 
ca între cele două maluri de rîu - ar trebui 
să existe cîte un pod gata construit, elegant 
și costisitor, „cum scrie la carte", cu o fir
mă mare, pe care se scrie cu majuscule: 
CLUBUL TINERETULUI.

Podul însă adeseori lipsește. Căci viața 
noastră nu este un simplu cont de bancă, 
care la primul gest nerăbdător satisface 
orice dorință. Cînd am pornit să construim 
această țară așa cum o dorea tot poporul, 
eram conștienți de eforturile pe care tre
buie să le depunem. Nu ne-am gîndit nici o 
clipă că vom asigura dintr-o dată soluții gata

CSEKE GÄBOR

pentru toate nevoile și necesitățile dealtfel 
creșcînde ale poporului. Orînduirea noastră 
însă și-a pus ca temelie a existenței și dez
voltării sale o piatră de fundație prețioasă - 
munca.. Avînd această bază,' trebuie să 
construim noi toate podurile existente și 
inexistente, mari sau mici, de oțel sau de 
beton. .Generațiile de astăzi sînt chemate 
să ducă o muncă asiduă pentru a; folosi cu 
maximă eficiență orice posibilitate existen
tă, indiferent dacă e vorba de construirea 
căminelor pentru tineret sau de modul de 
organizare a activității în lăcașurile de cul

tură, numărul cărora chiar și 
astăzi se ridică la o cifră im
presionantă.

Desigur, e mai comod să dai 
mereu vina pe alții. Să acuzi 
ori sindicatul, ori directo

rul de cămin. Să spui că tineretul de ce așa 
și nu așa... Dar cine ne împiedică, oare, ca 
în cămine sau case de cultură existente să 
asigurăm în permanență o asemenea ac
tivitate distractivă, care să satisfacă toate 
nevoile tineretului nostru ? Este vorba aici 
nu de firmă, pe care să scriem cu ma
juscule : CLUBUL TINERETULUI, ci, doar de 
un simplu pod, care trebuie realizat cu 
eforturi comune de toți cei care răspund 
de educația tineretului.

Iar cei care vor numai să defileze pe el, 
mai bine să nici nu încerce: podurile noas
tre nu sînt făcute pentru festivism.
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TELEGRAMĂ
DEXIS RLUNDELI. Guvernator General al Noii Zeelande, 

a trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, Președintele Con
siliului de Stat ăl Republicii Socialiste România, următoarea 
telegramă :

In numele guvernului și poporului din Noua Zeelandă, vă rog 
să primiți mulțumiri călduroase pentru amabilul Dumneavoastră 
mesaj, trâhsrhis cu prilejul sărbătorii naționale a Noii Zeelande. 
La rîndul meu, vă adresez urări călduroase și cordiale.

• SECRETARUL. Comitetului 
internațional al florii-soarelui 
dr. J. R. Jensmâ. ă fost, pen
tru citeva zile, oaspetele țării 
noastre. Cu prilejul vizitei sale, 
dr. J. R. Jăhsmâ a avut între
vederi cu acad. Nicolae Giosan, 
președintele Academiei de ști
ințe agricole și silvice, președin
tele Comitetului național de or
ganizare a celei de-a 6-a Con
ferințe internaționale a florii- 
soarelui. și alți membri ai co
mitetului. asupra unor probleme 
referitoare la pregătirea acestei 
manifestări internaționale, care 
va avea loc în luna iulie la 
București.

• IN CURSUL ZILEI DE 
JOI, comandantul navei școală 
peruane „Independencia“, căpi
tan de navă Armando Mazzotti 
Pretell. însoțit de un grup de 
ofițeri din comanda navei, ă vi-

zitât Șântiărul nava! Mangalia 
și Institutul de marină „Mircea 
cel Bătrin“. La bordul navt’i 
școală „Mircea“ a avut loc apoi 
o îhtîlnire prietenească între 
marinari militari români și pe
ruani.

Oaspeții au asistat în cursul 
după-amiezii la un spectacol 
folcloric prezentat de ansamblul 
artistic „Brîulețul“.

Seara, comandantul navei 
școală „Independencia“ ă oferit 
o recepție la bordul navei. Au 
luat parte președintele Consi
liului popular județean Con
stanța. Vasile Vilcu. contraami
ral Sebastian Ulmeanu. coman
dantul marinei militare, și alte 
persoane oficiale.

A părtieijiat Ehrîque Lâr&za, 
ambasadorul Republicii Peru în 
România.

Recepția s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

De-aș fi avut patru frați
făceam o echipă"

(Urmare din pag. I) 

agricole Abia încropise o echipă 
de 11 sudori, absolvenți ai cur
sului de calificare de scurtă du
rată („Meseria, ca s-o cunoști 
bine, trebuie s-o practici pe o 
perioadă îndelungată“).

— Nu uitasem că am fost ca 
ei, incepStbf. Cineva trebuia să-t 
ăjute să învețe exact ceea ce 
este acea disciplină de produc
ție Oamenii spun uneori că sini 
cam exigent... Dar. fără punc
tualitate cunoștințe necesare și 
calitate nu se poate.

Astăzi fiecare sudor din echi
pa lui Cetățeanu se poate mîndri 
că a dobîndit asemenea ... bu
hur).
părea simplu, desfășurat într-un 
timp relativ scurt, se datorește 
exemplului personal oferit de șe
ful sudor

— Ca să-i cunoști mai bine pe 
oameni și să te asculte, trebuie 
să fi’ întodeauna între ei: iar 
pentru asta .. să lucrezi mai mult 
cu ei. Chiar și 12 ore. și 16 ore. 
Mai ales că uzina trebuie să de
vină cît moi rentabilă... Pentru 
așa ceva se cer făcute eforturi 
din partea tuturor.

Echipa condusă de el să află 
constant pe locul rîvnit de toți 
cei ăflafi în întrecere. Dar asta 
nu reprezintă pentru Constantin 
Cetățeanu telul atins. Celelalte 
echipe se bucură din partea sa 
de asistentă tehnică, de tot spri
jinul unui secretar de partid 
(Pentru că a dobîndit și această 
responsabilitate politică în cadrul 
atelierului de finisare de la ca- 
zangerie). Satisfacția sa cea mai 
mare nu e aceea că i s-n acordat, 
recent, Ordinul Muncii clasa a 
111-a. („Nu consider asta ca un 
succes personal, ca o realizare 
finală. Dimpotrivă, mi-am făcut 
din această distincție o stea că
lăuzitoare“).

— Am în echipă doi băieți 
care, yi prin experiența mea 
au obținut autorizația de sudor. 
Unul din ei, Petre Popescu, ar 
putea în scurt timp să ajungă la 
succese mari. Viorel Tudorache 
la fel... Apoi după o scurtă în
cruntare din sprîncenele-i stufoa
se : am acasă patru surori, de-aș 
fi avut patru frați, făceam o 
echipă!...

— Sînteți născut în ’44, odată 
eu țara..,

— Da I Și pentru asta am o 
datorie mare față de țară...
Aș vrea ca generația mea să con
tribuie cit mai mult la înflorirea 
patriei, astfel ca înaintașii, care 
s-au jertfit pentru noi, să ne ră- 
mmă vii în amintire prin ceea 
ce facem început de ei. Vreau 
să fiu integrat totalmente în pro-

cesul de finalizare a dezvoltării 
multilaterale a țării fi pentru 
care, sincer să fiu, mă strădui să 
nu precupețesc nici un efort.

Iii

Carnetul U.T.C

emil siMandan

Un

GIMNASTICA Conferință de presă

unui număr de 75 de ti- 
carnetul roșu de UTC.

sediul U- 
avut loc

din 
aces- 

pu- 
de

e- 
cu- 

pen-

Iar dacă procesul poate

Orașul în care muncim 
și trăim

Cei peste 1 000 de tineri 
din Horezu, au participat 
in ultima vreme la nume
roase acțiuni patriotice, 
contribuind la depășiri 
substanțiale (cu aproape 5 
milioane lei) ale planului 
de lucrări edilitar-gospo- 
dărești. Prin munca lor lo
calul liceului s-a îmbogățit 
cu o nouă sală de clasă, la 
Ursani s-a constituit un 
nou cămin cultural, iar se
diului unității similare de 
la Romanii de Jos (subur
bie a orașului) i s-a adău
gat o sală pentru nunți și 
una pentru bibliotecă. Ac
țiunile întreprinse de ti
neri s-au soldat de aseme
nea cu 15 000 m.p. străzi 
modernizate, darea în folo
sință a atelierului-școală 
de la Rîmești și altele. In 
perioada 
unile vor 
special în 
valoare a 
ristice din împrejurimi.

următoare acți- 
fi continuate în 
sensul punerii în 
obiectivelor

LA LOCUL DE MUNCA
și accesibilă 

gimnastica 
nu sé bucu-

Cea mai simplă 
formă de mișcare, 
la locul de muncă, 
ră încă de sprijinul factorilor 
responsabili din întreprinderi. 
Ne-am convins de aceasta în- 
cercind să vedem modul cum se 
face sport de masă la cea mai 
mare unitate economică din 
orașul Sfintu Gheorghe (jude
țul Covasna) — întreprinderea 
textilă „Oltul". Marea majori
tate a salariaților sint femei, 
mai ales tinere și foarte ti
nere, proaspete absolvente de 
școli profesionale. „Muncitoare
le noastre — ne spunea mai în 
glumă, mai in serios, tovarășa 
Ana Bartok — fac gimnastică 
multă alergînd printre mașini. 
Ele nu pot părăsi mașinile, n-au 
timp să execute exerciții...“ Ce 
să mai spiînem de faptul că 
tovarășii ingineri Iosif Bucs, 
director tehnic-adjunct, preșe
dintele asociației sportive Și E- 
dita Cojocaru. președinta comi
tetului sindicatului, dispecer la 
secția finisaj, nici n-au vrut să 
audă de așa ceva. Iată ce spun 
ceilalți : Elso Nagy (27 de ani), 
din secția de repansat : „Avem 
o pauză de 20 de minute, din 
care am putea rezerva 5 pentru 
gimnastică...“ Maria Rusandu 
(20 de ani, secția apretură) : 
„In școală am jucat handbal, 
dar acum.. Eu cred că, dacă ar 
exista interes și inițiativă s-ar 
putea organiza exerciții fizice, 
dacă nu cu toți odată din sec
ție, pe rînd, în grupe mai mici“. 
Maria Diaconu (24 de ani. eco
nomistă la serviciul desfacere, 
locțiitoarea secretarului UTC 
pe întreprindere) : „La noi nu 
se face sport de masă. Și mai 
ales noi, tinerii, resimțim acest 
lucru. Cred că nu-i o problemă 
prea grea să se facă gimnastică 
la locul de muncă, ori chiar 
alături de secții, în curte unde 
avem un spațiu larg“. Organi
zației UTC. care numără aproa
pe o mie de membri, nu-i poa
te fi indiferentă această stare 
de fapt.

De fapt aici, la întreprinderea 
textilă „Oltul", după cîte ne-am 
dat seama, trebuie schimbate 
mai multe optici, între care și

aceea cu repartizarea inechita
bilă a fondurilor asociației spor
tive. Din cei 
a reprezentat 
1973, fotbalul 
pa „Oltul“,
— a consumat 280 000. Restul de 
70 000 împărțit pentru celelalte 
sporturi (popice, handbal, șah, 
tenis etc), iar pentru sportul 
de inasă s-a repartizat suma de 
3 700 lei. Sigur că avantajul de 
ă face gimnastică, exerciții in 
aer liber nu mai trebuie și plă
tit. Insă din împărțirea bugetu
lui se poate vedea de ce gim
nastica nu preocupă pe nimeni 
considerîndu-se că prestigiul se 
întreține cu fotbalul 
15—20 de jucători — 
300 000. iar pentru 
salariați care au < 
beneficieze 
ciației. 
de 2 lei 
vrut, ca. 
celor de 
piu pozitiv, 
dețul lor : 
confecții din
Numele acestei unități figurea-

350 000 de lei, cit 
bugetul pe anul 

— respectiv echi- 
din divizia C

I (pentru 
aproape 

2 500 de 
dreptul să 
_____ aso- 

Iei, mai puțin 
persoană). Aș fi 
continuare să ofer 
„Oltul“ un exem- 
luat chiar din ju- 
Intrenrinderea de 

Tîrgu-Secuiesc.

iar 
care

de fondurile 
3 700 
dè 
în 
la

ză în dările de seămă, chiâr și 
cele întocmite la nivel central.

Evident, ca exemplu de ur
mat. Este, insă, o eroare. Și 
aici s-a practicat gimnastica la 
locul de muncă, dar anul tre
cut. Andrei Paszka, fost secre
tar al comitetului U.T.C. al în
treprinderii, actualmente secre
tar ăl Comitetului 
Tirgu-Secuiesc al 
firmă autocritic : 
că în foarte scurt 
troduce din nou 
locul de muncă. A fost foarte 
bine primită de muncitori — 
intre care avem peste 1100 ti- 
Seri. Muncă la confecții este se- 
entară“.
In planul de măsuri al CJEFS 

Covasna, întocmit după Hotări- 
rea Plenarei C.C. al P.C.R. d,in 
28 februarie—2 martie 1973, este 
trecut ca obiectiv important in
troducerea și practicarea gim
nasticii la locul de muncă în 
5 întreprinderi din județ. Se 
încheie aproape un ăn și nu s-a 
realizat nimic.

orășenesc 
U.T.C. ne a- 
,,Vă asigurăm 
timp, vom in- 
gimnastica la

VASILE CÄBULEA

CORESPONDENȚII 
ACTUALITĂȚII 

TRANSMIT;

Cu ocazia împlinirii a 75 de 
ani de la revoltele țărănești din 
1899, desfășurate și pe teritoriul 
comunei Sintana, în locul vechii 
primării, unde se află o expozi
ție permanentă cu această temă 
a avut loc o emoționantă evo
care istorică, realizată de că
tre profesorii de specialitate din 
localitate. In prezența secreta
rului comitetului comunal de 
partid, activiști ai comitetului 
județean de partid și a activu
lui UTC și a unei mare asisten
țe, tovarășul Aurel Bănescu, 
prim secretar al Comitetului 
județean Arad al U.T.C., a în- 
mînat 
neri

de curent electric și gaz metan, 
specialiștii, toți salariații Com
binatului chimic din Tirnăveni 
și-au propus o scrie de măsuri 
care vor conduce in anul 1974 la 
economii de 3 200 000 kilowați 
Oră și 3 850 tone combustibil 
convențional.

— Numai prin raționalizarea 
iluminatului, ne informa tînă- 
rul inginer Ion Jurcă de Ia ser
viciul energetic vom economisi 
în anul acesta peste un milion 
kilowați oră. Restul economiilor 
planificate Ie vom obține redu- 
cînd consumul specific de uti
lități. Din inițiativa organizației 
noastre, a continuat el, s-au for
mat echipe pe secții care pe
riodic controlează modul în care 
tinerii la locul de muncă res
pectă indicațiile serviciului 
nergetic, privind folosirea 
rentului pentru iluminat, 
tru producție.

La sfirșitul primei luni 
acest an, pe contoarele 
tor buni gospodari s-a 
tut descifra o economie 
219 600 kilovați orc.

MIRCEA BORDA

Programarea cu regularitate a 
manifestărilor de educație in 
spiritul cerințelor de ordin sa
nitar a devenit o permanență a 
activității din ultima perioadă 
a Ecrăn-clubului din Capitală.

Teme ca : „Igiena la locul de 
munra și pro'ecția muncii“, „A- 
paratil circulator“. „Bolile de 
sezon și tratarea lor“. „Alcoolul 
șl consecințele lui“, susținute de 
medici sau alte cadre din do
meniul sanitar etc. Iac obiectul 
UhOr dezbateri audiată de un 
public numeros. De curind a 
avut loc dezbaterea cu tema : 
„Regimul rațional de muncă și 
odihnă înseamnă echilibrul or
ganismului“. Maria Cercel și A- 
lexandrina Marin, asistente 
medicale la Spitalul studențesc 
au demonstrat cu lux de amă
nunte necesitatea unui echilibru 
al organismului, accentuînd asu
pra menținerii lui, printr-un ju
dicios regim de muncă și viață. 
Filme documentare și planșe 
au susținut dezbaterea — o ade
vărată lecție de educație sani
tară cu folositoare învățăminte,

NICOLINA GARICI

avans de aproape 
două luni

Formația de montori condusă 
de Constantin Chelaru din ca
drul Grupului de șantiere al 
T.M.U.Ch. București (Trustul 
de montaj utilaj chimic Bucu
rești) a obținut zilele acestea 
un succes remarcabil.

Astfel, printr-6 mai bună or
ganizare a muncii, tinerii mon
tori de pe platforma piteșteană, 
au terminat utilajul coloanei 
TC 1 cu o înălțime de 50 me
tri și o greutate de peste 230 
tone de Ia instalația de disti
lare atmosferică a Rafinăriei III 
în numai 35 de zile față de 90 
cit era planificat. (VASILE MA
RIAN).

• ASTAZI, pe ringul are
nei de sport din orașul Zre- 
nianin, echipa de box (tine
ret) a României susține pri
ma întîlnire de verificare în 
vederea campionatelor euro
pene de la Kiev, primind re
plica selecționatei similare a 
Iugoslaviei.

Duminică dimineață, la 
Zrenianin, sau în alt oraș 
care urmează să fie desem
nat, boxerii români vor e- 
volua în cadrul unei reuniuni 
internaționale de tineret.

• CONTINUÎNDU-ȘI TUR
NEUL in Bulgaria, e- 
ehipa de fotbal Progresul 
București a jucat la Tîrnovo 
cu formația locală Etar. Gaz
dele au obținut victoria cu 
s •'•<>1 de 1—0.

• IN PRIMUL TUR al tur
neului internațional „indoor“ 
de tenis de la Birmingham 
(Alabaraa), jucătorul român 
Ion Sântei l-a întrecut

cu 2—6, 6—4, 6—4 pe ame
ricanul Patrick Dupre. în 
celelalte trei partide dispu
tate s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: Sand.v Ma
yer (S.U.A.) — Anand Amri- 
traj (India) 7—6, 6—2: Belus 
Prejoux (Chile) — Toma Ci
vici (România) 6—3, 6—1:

• TENISMANUL ROMAN 
ION ȚIRIAC s-a calificat în 
sferturile de finală ale tur
neului internațional de Ia 
Bologna,. primul concurs 
contînd pentru grupa a IlI-a 
a Circuitului IV.C.T. In „op
timi“, Ion Țiriac l-a întîlnit 
pe suedezul Ove Bengtson, 
in fața căruia a obținut o

Ieri dimineață, la 
niunii Ziariștilor, a 
o reuniune a Asociației presei 
sportive în cadrul căreia zia
riștii sportivi din Capitală s-au 
întîlnit cu conducerea Birou
lui CNEFS. Cu acest prilej au 
fost expuse principalele obiec
tive ale mișcării sportive de 
masă șl de performanță in 
anul 1974. Această utilă întîl- 
nire de lucru a subliniat că 
momentul actual, marcat de 
apropiata Împlinire a unul an 
de la adoptarea Hotărîrii Ple
narei C.C. al P.C.R. cu privire 
la dezvoltarea continuă a edu
cației fizice și sportului, pre
supune o evaluare exactă a 
tot ceea ce s-a îndeplinit pe 
linia indicată de importantul 
document, dar și o realiniere 
a tuturor forțelor mișcării 
noastre sportive pentru conti
nua îndeplinire a sarcinilor. 
In domeniul sportului de 
masă, cele două mări acțiuni 
pe plan național „Cupa tine
retului“ și complexul „Sport 
și sănătate“ — trebuiesc spri
jinite șt finalizate, alături de 
extinderea tuturor formelor 
simple, atractive și accesibile 
de practicare a exerclțiilor fi
zice și sportului cu precăde
re în aer liber în ceea ce 
privește capitolul ..performan
tă" au fost conturate citeva 
din principalele sarcini ale a- 
cestui an hotăritor în pregă
tirea și selecția preolimpică.

VIOREL RABA

victorie clară în două 
turi: 6—3, 6—1. Performerul 
zilei a fost australianul Colin 
Dibley, care a reușit să-l e- 
limine cu 3—6, 6—3, 6—4 pe 
campionul cehoslovac 
Kodes, al doilea favorit 
turneului.

• ECHIPA DE FOTBAL 
Politehnica Timișoara, aflată 
în turneu în Polonia, a jucat 
Ia Bielski Biala cu formația 
locală BKS, care activează 
în divizia secundă a campio
natului. In continuarea tur
neului. Politehnica Timișoara 
va intilni cunoscuta echipă 
Gornik Zabrze.

• OBȚININD A TREIA 
VICTORIE în meciul pe care 
l-a susținut cu 
Costa Mecking 
marele maestru 
Viktor Korcinoi s-a calificat 
pentru semifinalele turneului 
candidaților la titlul mondial 
de șah.

Contoarele bunilor gos
podari

Preocupați de găsirea solu
țiilor mai economicoase de 
fabricare a carbidului, in spe
cial prin reducerea consumului

• Cu prilejul „Lunii cărții la 
sate" au fost amenajate in șco
lile generale și liceele din jude
țul Mehedinți 98 standuri cu 
vînzare, totalizînd peste 25 000 
volume din literatura beletristi
că română și străină, cele mai 
multe incluse și în bibliografia 
școlară (MIRCEA POSPAI).

• La librăria nr. 2 din Tg. 
Jiu a avut loc lansarea cărții 
„Repere estetice în satul româ
nesc“ a lui Grigore Smeu, apăru
tă la Editura Albatros. Cu acest 
prilej autorul a oferit autografe, 
întîlnindu-se apoi cu membri ai 
cenaclului „Coloana“. O mani
festare similară a avut loc 
la căminul cultural Runcu, 
muna natală a scriitorului, 
următoarele zile scriitorul
participa la reuniuni similare șl 
cu tinerii din unele localități àie 
județului Neamț.

O victorie a studenților 
alpiniști brașoveni

Recent, participînd la o în
tîlnire internațională de alpi
nism în masivul Rila — Mallo- 
vița din R.P. Bulgaria, echipa 
Universității brașovene com
pusă din Mircea Noaghiu. Io- 
sif Vass și Gheorghe Spătaru a 
reușit să străbată creasta Ma- 
liovița-Orlăveț, fiind singura 
echipă din cele 8 care a rezis
tat pină lâ capăt condițiilor me
teorologice foarte grele. \

A. VELEA

fi
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in 
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Henrique 
(Brazilia), 

sovietic

In R.F.G. s-a realizat un „dis
pozitiv solar“ capabil să ameli
oreze aprovizionarea cu apă po
tabilă în regiunile secetoase. Este 
vorba de un sistem care, prin 
încălzirea unor tuburi solare, a- 
duce apa sărată de mare la 
punctul de fierbere. Prin acest 
procedeu, căldura soarelui pro
voacă o rapidă evaporare a apei 
de mare, care se așează apoi sub 
formă de apă condensată nesă
rată pe pereții recipientelor. O 
asemenea instalație ar putea a- 
sigura aprovizionarea cu apă 
potabilă a cel puțin 2 000 de 
persoane-

I. VOICU

Menținerea în continuare 
a unei circulații de aer din 
sectorul sudic va face ca vre
mea să fie, in general, în
chisă. Vor cădea ploi locale 
in sudul și vestul țării și. 
izolat, in rest. în zona de 
munte va ninge. Vintul va 
sufla potrivit. Temperaturile 
maxime vor avea valori cu
prinse între +4 și +12 grade, 
iar minimile între —5 și 
+ 5 grade.

Vînătoare de sezon
O activitate susținută desfă

șoară filialele județene ale aso
ciațiilor vînătorilor și pescarilor 
în întîmpinarea apropiatei con
ferințe pe țară. Principalele ac
țiuni sînt concentrate la captu
rarea mistreților (pină la 28 
bruarie), in special în zonele 
unde efectivele au sporit mult 
producînd pagube în terenurile 
agricole (Timiș, Covasna, Su
ceava, Tulcea).

Continuă, de asemenea, sezo
nul la vînatul de apă (rațe săl
batice), cu excepția Deltei, unde 
activitatea este indreptată spre 
ocrotire.

Redactorul rubricii
V. RAVESCU

Pentru amatorii sporturilor de iarnă
fi pentru cei ce apreciază farmecul montan, ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI $1 RESTAURANTE BUCUREȘTI

organizează excursii
I) CU AUTOCARELE :

BUCUREȘTI - SINAIA - PREDEAL 
cartierele : 
complex A. 8 - restaurant MINIȘ 
- b-dul Metalurgiei - centrala telefonică 
TABEREI - cinematograful FAVORIT 

restaurantul CINA

2) CU TRENUL PE 
ITINERARIILE :

în

Cu plecare din
- TITAN -
- BERCENI
- DRUMUL
- PIAȚA PALATULUI R.S.R.
Costul excursiei - 67 lei
BUCUREȘTI - SINAIA - PREDEAL - POIANA BRAȘOV

Cu plecarea din :
- PIAȚA PALATULUI R.S.R. restaurantul CINA

Costul excursiei - 77 lei
Plecările au loc in fiecare duminică, la orele 7,00, iar

costul biletului, care se achită DIRECT LA AUTOCAR, este in
clus ți deiunul
IMPORT ANI : Cei ce doresc să-și rezerve locuri din timp, se 

pol înscrie ți achita costul excursiei, la filialele de turism 
din calea Victoriei nr. 100 ți b-dul Republicii nr. 68, ple
carea autocarelor urmind a se face din Piața Unirii.

BUCUREȘTI - SINAIA - BUȘTENI - PREDEAL - de 1 zi 
Cu plecări în fiecare duminică din :

- GARA DE NORD la orele 5,12
- GARA BASARAB la orele 8,00

Costul excursiei - 37 lei
BUCUREȘTI - SINAIA

Cu plecări în
orele 14,58
Costul excursiei -
LA CABANELE DE . ,
- de l’/i zile, organizate ți la cererea colectivelor din între

prinderi, instituții, țcoli ți facultăți
CU AUTOCARELE :

BUCUREȘTI - SINAIA - PREDEAL 
de 1‘/> zile 

înscrieri ți informații la filialele 
toriei nr. 100 ți b-dul Republicii nr. 
14 08 00.

BUȘTENI - PREDEAL - de 1«7» zile 
fiecare sîmbătă din GARA DE NORD, la

87 lei
PE VALEA IALOMIȚE1 Șl VALEA PRAHOVEI

- POIANA BRAȘOV -

de turism din calea Vie- 
68 - telefon 15 7411 și

I. c. s.
COMALIMENTu

cu sediul in București 
Str. C.A. Rosetti nr. 5 

Sectorul 1

ANGAJEAZĂ
muncitori necalificați 
cu buletin de Bucu
rești sau din comunele 
subordonate, de ase
menea conducători 
auto care îndeplinesc 
condițiile cerute de Le
gea nr. 22, respectiv 
școala generală și fără 
antecedente penale. 
Doritorii se vor a- 
dresa la comparti
mentul personal de la 
adresa sus indicată.

I

MAGAZINELE
COOPERAȚIEI

VVVVVVVVVVVVVVN AAAA/WW /VWWW/XAAZWW 'WWWVWW' ‘W^WVWWV

DE CONSUM

In acesțe zile, în întreaga țară se desfășoară o largă acțiune 
comercială : Tirgul de iarnă.

Pină la 24 februarie se pot cumpăra avantajos, cu o redu
cere de pină la 30% din valoarea mărfurilor : confecții, tri
cotaje și încălțăminte de sezon.

Din lunga listă a produselor supuse reducerii de preț, men
ționăm doar citeva dintre articolele care prezintă un real in
teres pentru cumpărători : paltoane, jachete, compleuri cu 
pantaloni, rochii și fuste din stofă, impermeabile, costumase 
și salopete din țesături de bumbac și tip bumbac căptușite 
(inclusiv cu blană naturală și imitație de blană), tricotaje 
din fire sintetice contextură groasă pentru adulți. ciorapi și 
Șosete, căciulite, fulare, basmale, tricotaje din p.n.a., stole 
groase, precum și cizme și ghete din înlocuitori de piele, 
și multe altele.

Magazinele cooperativelor de consum, aprovizionate din 
abundentă cu mărfuri de sezon, cunosc în aceste zile o mare 
afluență, deoarece cumpărătorii au posibilitatea să aleagă 
produse moderne și de bună calitate, realizând totodată im
portante economii.

Avind în vedere raptul că Tirgul de Iarnă se desfășoară 
pe o perioadă mare de timp : 14 1—24 II. s-au luat măsuri ca 
magazinele cooperativelor de consum să fie permanent apro
vizionate cu un sortiment variat de mărturi de bună cali
tate, la prețuri reduse.

n
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încheierea vizitei președintelui Nicolae Ceaușescu 
în Republica Arabă Libiana

CEREMONIA SEMNĂRII DOCUMENTELOR COMUNICAT COMUN
Cuvintul președintelui Cuvintul președintelui
MOAMER EL GEDDAFI NICOLAE CEAUSESCU

y

Am sentimentul, la sfirșitul 
acestei vizite, că ea a înregis
trat un succes ți a fost utilă, 
așa după cum am nutrit spe
ranța încă de la început. A- 
céli lucru ă rezultai șl diti fap
tul că au fost semnate un nu
măr de acorduri, care vor con
tribui là dezvoltarea economică 
a celor două popoare prietene 
— român și libiah. De Asemenea, 
s-au pus bazele înființării unor 
societăți mixte în domenii foar
te importante, care, fără îndo
ială, vor da rezultate bune, in 
folosul celor două popoare prie
tene. 'totodată, intre cele două 
părți S-a înregistrat o comuni
tate de vederi și în domeniul 
politic.

Această vizită va fi urmată, 
In continuare, de vizite la dife
rite niveluri. Se vor realiza 
contacte și intîlniri între orga
nele politice din cele două țări 
prietene. In Acest cadru, o dele
gație reprezentînd Uniunea So
cialistă Arabă din Libia va vi-

PLECAREA DIN TRIPOLI
Joi dimineața, după încheie

rea solemnității semnării Co
municatului comun româno-li- 
bian și a Acordului general de 
colaborare dintre cele două țări, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
impreună cu președintele Con
siliului Comandamentului Re
voluției. colonel Moamer El 
Geddafi. părăsesc Palatul Re
publicii — reședința ce i-a fost 
rezervată înaltului oaspete ro
mân in timpul vizitei oficiale 
în Libia — îndreptîndu-se spre 
aeroportul internațional Tripoli.

Pe aeroport, pavoazat cu dra
pelele de stat ale României și 
Libiei, se află, pentru a-și lua 
rămas bun de la președintele 
Nicolae Ceaușescu și de la per
soanele oficiale române care îl 
însoțesc : lt. colonel Abu Bakr 
Yunis Jaber, maior Mouktar Al 
Kahawi. membri ai Consiliului 
Comandamentului Revoluției, 
membri ai guvernului, persona
lități militare și civile, șefii mi
siunilor diplomatice acreditați 
la Tripoli.

Sînt prezenți. de asemenea, 
membrii Misiunii economice 
române din Tripoli, tehnicieni și 
specialiști români care lucrează 
în Libia. în cadrul acordurilor 
de cooperare dintre cele două 
țări.

Se intonează imnurile de stat 
ale României și Libiei, in timp 
ce. în semn de salut, sînt trase 
salve de artilerie.

Cei doi șefi de stat trec în 
revistă garda de onoare formală 
din militari in ținută de gală.

La scara avionului, președin
tele Moamer El Geddafi își ia 
un călduros rămas bun de la 
șeful statului român.

La ora 11.30. aeronava prezi
dențială decolează, indreptîn- 
du-se spre Beirut.

Astfel, se încheie, cu rezulta
te deosebit de fructuoase, vi
zita oficială a președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Libia — 
prima etapă din călătoria sa 
într-o serie de țări arabe. Prin 
primirea călduroasă făcută de 
poporul libian înaltului oaspete 
român, prin dialogul construc
tiv. cordial și prietenesc dintre 
șefii de stat ai celor două țări, 
prin conținutul și importanța 
documentelor semnate cu acest 
prilej, vizita deschide perspec
tive dintre cele mai favorabile 
dezvoltării ascendente, pe mul
tiple planuri, a relațiilor dintre 
cele două țări și popoare.

Această vizită reprezintă încă 
un succes al politicii externe a 
României, al inițiativelor perso
nale ale șefului statului român, 
de promovare a unor largi re
lații de prietenie și conlucrare 

zita România, iar o delegație 
reprezentind Partidul Comunist 
Român va veni în Libia. Ele 
vor face schimb de experiență 
în domeniul construcției socia
liste și, în general, al revolu
ției. Partea libiana va avea, 
astfel, posibilitatea să cunoască 
experiența Partidului Comunist 
Român, condus de președintele 
Ceaușescu. Poporul român va 
avea posibilitatea să cunoască 
experiența revoluției libiene și 
a revoluției culturale din țara 
noastră, experiența socialismu
lui in Republica Arabă Li- 
blană.

Doresc ca împrejurările să-mi 
permită să fac vizita în Româ
nia.

Salut încă o dată pe președin
tele Ceaușescu în Libia.

In final, mulțumesc președin
telui Ceaușescu pentru această 
vizită, celor care l-au însoțit, 
precum și poporului român. 
(Aplauze).

cu statele arabe, cu toate țările 
lumii, in interesul prieteniei și 
colaborării intre națiuni, al cau
zei destinderii, progresului și 
păcii in lume.

★
Presa libiană a continuat să a- 

corde largi spații vizitei pe care 
a întreprins-o în Libia pre
ședintele Consiliului de Stat al 
României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Ziarele ..Al Fadjr al Djadid“, 
„Al Râie“ și „Al Balagh“ pu
blică numeroase informații și 
reportaje în care relevă contri
buția deosebită a acestui eveni
ment la mai buna cunoaștere re
ciprocă a celor două popoare, 
la dezvoltarea colaborării înțre 
ele pe cele mai diverse planuri. 
Ziarele subliniază că, în cursul 
convorbirilor oficiale, a fost a- 
cordată o atenție deosebită pro
movării cooperării româno-libi- 
ene pe cele mai diverse planuri: 
economic, tehnic, științific și 
cultural.

„Președintele Nicolae
Ceaușescu, scrie ziarul „Al Râ
ie“, și-a exprimat, în cursul vi
zitei la Universitatea din Tri
poli, aprecierea sa pentru dez
voltarea învățămîntului în Li
bia și a subliniat necesitatea 
extinderii colaborării între in
stituțiile de invățămint din 
România și Libia“.

Aș dori să exprim satisfacția 
mea. a delegației Republicii So
cialiste România pentru rezulta
tele bune cu care se încheie 
convorbirile cu președintele Li
biei, cu ceilalți conducători. în 
general vizita în Libia. Intr-a
devăr, convorbirile avute cu 
președintele Geddafi, acordurile 
realizate marchează un moment 
important în relațiile dintre 
România și Libia, dintre popoa
rele roniân și libian.

Doresc, și cu acest prilej, să 
afirm hotărirea noastră de a 
face totul pentru ca acordurile 
încheiate să se aplice în bune 
condițiuni, societățile mixte, 
care urmează să fie înființate, 
să-și desfășoare activitatea cu 
rezultate bune pentru ambele 
părți.

Am avut convorbiri largi asu
pra unui șir de probleme poli
tice, inclusiv ale situației inter
naționale. Așa cum a menționat 
și președintele Geddafi, am a- 
juns la multe concluzii comune,

Ziarele „Al Fadjr al Djadid“ 
și „Al Balagh“ remarcă locul 
important rezervat în timpul 
discuțiilor diverselor probleme 
ale cooperării economice și 
tehnice.

„Al Fadjr al Djadid“ inserea
ză și un amplu grupaj de fo- 

TELEGRAME DE LA 
BORDUL AVIONULUI

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Consiliu
lui Comandamentului Revoluției al Republicii Arabe Libiene, 
colonel Moamer El Geddafi, următoarea telegramă :

îmi face o deosebită plăcere ca, la încheierea vizitei în ospi
taliera dumneavoastră țară, să vă exprim din nou, stimate dom
nule președinte, calde mulțumiri pentru primirea cordială care 
ne-a fost rezervată mie și celorlalți membri ai delegației, în 
timpul vizitei in Republica Arabă Libiană, și deplină satisfac
ție pentru rezultatele ei.

Păstrez o vie amintire discuțiilor fructuoase avute cu Ex
celența Voastră și am convingerea că relațiile dintre țările și 
popoarele noastre vor cunoaște o continuă dezvoltare, în folosul 
celor două popoare ale noastre, al păcii și colaborării interna
ționale.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU. a trimis președintelui Republicii 
Arabe Egipt, MOHAMED ANWAR EL SADAT, următoarea tele
gramă :

îmi este deosebit de plăcut ca, zburînd deasupra teritoriului 
Republicii Arabe Egipt, să vă adresez, Excelență, cele mai cor
diale și prietenești salutări, precum și sincere urări de pace și 
prosperitate poporului egiptean prieten.

și, mai cu seamă, la concluzia de 
a întări, și în această direcție, 
colaborarea între popoarelo 
noastre, în scopul dezvoltării 
cooperării și prieteniei româno- 
libiene, de a contribui la crea
rea unei lumi mai drepte și mai 
bune, la realizarea înțelegerii și 
păcii în lume.

Aș dori să salut hotărirea co
mună de a stabili relații diplo
matice intre țările noastre și 
sper că aceasta va crea noi po
sibilități — și mai bune — de 
extindere a colaborării, de in
tensificare a schimbului de dele
gații la diferite niveluri. Desi
gur, așteptăm, în primul rînd, 
cu multă plăcere, vizita — in
tr-un viitor apropiat — a pre
ședintelui Geddafi în România.

Deși scurtă, vizita ne-a oferit 
și posibilitatea de a cunoaște cîte 
ceva din preocupările și reali
zările poporului libian prieten 
pe calea dezvoltării sale econo- 
mico-soeiale. Am constatat cu 
multă bucurie preocupările pen
tru dezvoltarea economică, cul
turală, pentiu a crea condiții de 
viață din ce în ce mai bune în
tregului popor.

Am ajuns, de asemenea, la în
țelegerea comună de a dezvolta 
relații între Partidul Comunist 
Român și Uniunea Socialistă 
Arabă din Libia. Consider acest 
lucru ca deosebit de important, 
țihind seama că, în acest fel, 
cresc posibilitățile de a lărgi 
schimbul de experiență, atit în 
domeniul dezvoltării economico- 
sociale, cît și al activității poli
tice din țările noastre.

Iată de ce noi plecăm din Li
bia convinși că vizita a decurs 
în bune condiții și a pus bazele 
unei prietenii trainice între po
poarele noastre, unei colaborări 
largi in multe domenii de acti
vitate.

Aș dori, în încheiere, să ex
prim încă o dată mulțumirile 
noastre pentru primirea căldu
roasă. pentru ospitalitatea de 
care ne-am bucurat în tot tim
pul șederii noastre in Libia. 
Trebuie să spun că toate a- 
cestea au făcut să ne simțim in
tre prieteni și să avem o ședere 
plăcută.

Părăsim peste puțin timp țara 
dumneavoastră ; aș dori să urez 
poporului libian prieten multă 
prosperitate, succese în activita
tea sa pentru făurirea unei vieți 
libere, independente și fericite ! 
Repet, încă o dată, că vă aștept 
în România ! (Aplauze puter
nice).

tografii, redînd aspecte ale vizi
tei conducătorului țării noastre 
la Rafinăria Zawia și la Combi
natul textil Zanzur. Televiziu
nea libiană a reflectat, la rîndul 
ei, toate fazele vizitei întreprin
se de președintele Consiliului de 
Stat al României.

La invitația președintelui Con
siliului Comandamentului Revo
luției al Republicii Arabe Li
biene, colonei Moamer El Ged
dafi, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a 
făcut o vizită oficială în Repu
blica Arabă Libiană, între 12 și 
14 februarie 1974.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România și persoanele care-I 
însoțesc au vizitat : centrul u- 
niversitar din Tripoli, Combina
tul textil de la Zanzur, Rafină
ria „Zawia“ și obiective social
culturale. unde au fost primiți 
cu simpatie și căldură, expresie 
a sentimentelor de prietenie și 
considerație pe care popoarele 
român și libian le nutresc re
ciproc.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România și președintele Consi
liului Comandamentului Revolu
ției al Republicii Arabe Libiene 
au avut convorbiri oficiale, la 
care au participat :

Din partea română : Cornel 
Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar 
ai Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Ion Pă- 
țan, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor ex
terne. Nicolae Doicaru. consilier 
al președintelui Consiliului de 
Stat. Mirtea Malița, consilier ai 
președintelui Consiliului de 
Stal.

Din partea libiană : maiorul 
Abdel Moneim El Houni, maio
rul Mouktar Al Karawi, Abdel 
Ati Al Oubeidi, ministrul mun
cii. dr. Mohamed Ahmed Sherif, 
ministrul educației, Mohamed 
Ahmed El Mnaltous, ministrul 
locuințelor și serviciilor publi
ce, Abdel Fatah Al Naasi, sub
secretar de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe, Najib El 
Shaibany, director în Ministerul 
Afacerilor Externe.

Intr-o atmosferă de cordiali
tate, prietenie și înțelegere re
ciprocă, cei doi președinți au 
procedat la un schimb de păreri 
cu privire la relațiile bilaterale, 
la situația din Orientul Apro
piat și din continentul african, 
in special, și la situația inter
națională actuală, în general.

In domeniul relațiilor bilate
rale, cei doi președinți au con
venit asupra necesității conti
nuării eforturilor pentru dez
voltarea legăturilor de colabo
rare între cele două țări, baza
te pe interesele celor două po
poare prietene, și au căzut de 
acord să continue în viitor con
tactele și convorbirile dintre ei, 
cu convingerea că acestea co
respund intereselor ambelor țări 
și popoare, cauzei păcii și co
laborării internaționale.

Ei au hotărît stabilirea de 
relații diplomatice între Repu
blica Socialistă România și Re
publica Arabă Libiană, la rang 
de ambasadă.

în scopul dezvoltării relațiilor 
bilaterale, in timpul vizitei au 
fost semnate acorduri in dome
niile economic, agricol și cul
tural.

Partea libiană a acordat o

Acord general de colaborare 
între Republica Socialistă România 

și Republica Arabă Libiană
Republica Socialistă România 

și Republica Arabă Libiană,
Pornind de la dorința de a 

extinde și adinei în continuare 
relațiile prietenești de înțele
gere, colaborare și stimă re
ciprocă între cele două țări, în
tre popoarele român și libian,

Subliniind importanța princi
piilor care trebuie să stea la 
baza relațiilor dintre state : 
independența și suveranitatea 
națională, egalitatea in drepturi, 
neamestecul in treburile inter
ne și avantajul reciproc ; re- 
afirmînd hotărirea lor de a le 
respecta și aplica neabătut în 
raporturile lor bilaterale,

Hotărîte să sporească contri
buția celor două țări la cauza 
păcii și securității internaționa
le, a progresului economic și 
social ăl tuturor popoarelor și 
a dezvoltării cooperării între 
state,

Reafirmînd dreptul suveran 
al fiecărui stat de a pune in 
valoare resursele și bogățiile 
naționale de care dispune în 
interesul propriului lui popor 
și necesitatea sporirii eforturi
lor pentru a asigura un pro
gres mai rapid al economiilor 
Republicii Socialiste România 
și Republicii Arabe Libiene,

Au hotărît să încheie prezen
tul Acord general de colabo
rare :

ARTICOLUL I

Cele două state semnatare 
ale prezentului acord vor 
extinde, întări și adinei rela
țiile lor de prietenie și colabo
rare în domeniile economic, 
științific, tehnologic, cultural și 
alte domenii, în interesul po
poarelor celor două țări. 

deosebită importanță acestei 
vizite, prima în istoria relațiilor 
româno-libiene, ea fiind rezul
tatul victoriei socialismului în 
România și al politicii de pace 
și colaborare cu popoarele din 
întreaga lume ; precum și rezul
tatul politicii duse de Libia și 
de deschiderea pe care revolu
ția libiană de la 1 septembrie 
a produs-o asupra țărilor care 
luptă pentru întărirea păcii și 
înțelegerii internaționale.

Cei doi președinți au dat o 
înaltă apreciere spiritului de 
înțelegere, ca factor de cunoaș
tere și stabilire de legături în
tre cele două țări și popoare.

Președintele Moamer El 
Geddafi și-a exprimat apre
cierea față de vizitele efeeiuate 
de președintele Nicolae 
Ceaușescu în unele țări arabe, 
în vederea dezvoltării relațiilor 
României cu acestea, ca o ex
presie a sprijinului acordat de 
România țărilor arabe in lupta 
pentru întărirea independenței 
și suveranității lor naționale, 
împotriva tuturor încercărilor 
imperialiste, apreciate de cei doi 
președinți ca reprezentind 
obstacole în calea luptei acestor 
popoare pentru progres social ți 
construirea unei societăți echi
tabile și juste.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a informat pe președintele 
Moamer El Geddafi despre 
realizările obținute de România 
în crearea unei industrii mo
derne, în dezvoltarea continuă 
a agriculturii. în înflorirea știin
ței și culturii, in ridicarea ni
velului de trai al poporului 
român, în îndeplinirea vastului 
program de construire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate.

Președintele Consiliului Co
mandamentului Revoluției, colo
nel Moamer EI Geddafi, a in
format despre principiile și 
scopurile revoluției populare și 
culturale care se desfășoară în 
Republica Arabă Libiană pen
tru menținerea originalității 
naționale, democrate, juste.

Cele două părți, analizînd si
tuația din Orientul Apropiat, 
s-au pronunțat pentru aplicarea 
hotărîrilor O.N.U. De asemenea, 
au subliniat necesitatea re
cunoașterii dreptului la auto
determinare al poporului arab 
palestinian, în conformitate cu 
interesele sale naționale.

In cursul schimbului de pă
reri în legătură cu problemele 
situației internaționale actuale, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Moamer EI 
Geddafi au subliniat cu satis
facție cursul pozitiv al vieții 
internaționale și afirmarea tot 
mai puternică, în raporturile 
dintre state, a principiilor : ega
lității depline în drepturi a tu
turor statelor, indiferent de mă
rime, potențial, nivel de dezvoi-

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului Comandamentului 
Revoluției al Republicii Arabe Libiene 

MOAMER EL GEDDAFI

Tripoli, 14 februarie 1974

ARTICOLUL II

Cele două părți vor favoriza 
dezvoltarea contactelor și a 
schimburilor de experiență în
tre instituțiile și organizațiile 
din țările lor, în toate dome
niile de activitate, in vederea 
unei mai bune cunoașteri re
ciproce și apropierii dintre po
poarele român și libian.

ARTICOLUL III

Cele două părți contractante 
vor încuraja și sprijini dezvol
tarea relațiilor lor reciproce in 
domeniile economic și tehnico- 
științific, pentru asigurarea uti
lizării depline a potențialului 
economiilor lor naționale.

Părțile au hotărit și au în
cheiat în acest scop următoa
rele acorduri :

a) Acord de cooperare eco
nomică și tehnică in domeniul 
agriculturii :

b) Acord de colaborare și coo
perare economică și tehnică în 
domeniul petrolier ;

c) Acord de cooperare în do
meniul construcțiilor ;

d) Acord de cooperare în do
meniul transporturilor ferovia
re și drumurilor ;

e) Acord privind livrarea 
unor mărfuri românești către 
Republica Arabă Libiană.

Totodată, părțile au convenit 
înființarea de companii mixte, 
după cum urmează :

— Societate mixtă pentru 

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

MOAMER EL GEDDAFI
Președintele Consiliului Comandamentului 

Revoluției al Republicii Arabe Libiene

tare, de sistemul politic, eco
nomic și social ; dreptului sa
cru al fiecărui stat la indepen
dență, libertate, suveranitate 
națională și pace ; obligației de 
a întreține relații de bună ve
cinătate și bună înțelegere cu 
celelalte state ; neamestecului in 
treburile interne sau exlerne ale 
altui stat, sub nici o formă și 
sub nici un motiv ; dreptului 
inalienabil al fiecărui popor de 
a-și alege sistemul politic, eco
nomic și social, corespunzător 
ființei și intereselor proprii, in 
deplină libertate și fără nici un 
amestec străin ; dreptului ina
lienabil al fiecărui stat de a 
participa la examinarea și rezol
varea problemelor internaționale 
de interes comun ; asigurării 
avantajului reciproc in coope
rarea dintre state : renunțării Ia 
amenințarea cu forța și la fo
losirea forței.

Cei doi președinți au afirmat 
că întărirea colaborării dintre 
popoare reprezintă un factor 
activ al relațiilor internaționale, 
care exercită influențe asupra 
realizării destinderii, asupra în
tronării de relații juste, bazate 
pe egalitate între țările dez
voltate din punct de vedere in
dustrial și țările în curs de dez
voltare.

Făcind un schimb de păreri 
eu privire la situația de pe con
tinentul african, președintele 
Republicii Socialiste ' România 
și președintele Republicii Arabe 
Libiene și-au declarat satisfac
ția față de evoluția pozitivă de 
pe acest continent. Președintele 
român a exprimat aprecierile 
sale față de dezvoltarea relați
ilor arabo-africane și de impor
tanța lor în realizarea indepen
denței politice și economice a 
continentului african.

Cei doi președinți au expri
mat sprijinul lor față de mișcă
rile de eliberare din Africa, 
duse pentru lichidarea regimu
rilor rasiste, colonialiste, neo- 
colonialiste, imperialiste. Ei au 
afirmat dorința lor de a sprijini 
Organizația Unității Africane în 
eforturile acesteia pentru reali
zarea unității africane.

Cu privire la Organizația Na
țiunilor Unite, cei doi președinți 
au reafirmat sprijinul lor față 
de principiile și țelurile O.N.U. 
și au arătat importanța pe care 
toate țările trebuie să o acorde 
întăririi rolului acestei organi
zații in viața internațională.

Procedînd la un schimb de 
vederi asupra situației actuale 
din Europa, cei doi șefi de stat 
au apreciat în mod pozitiv lu
crările Conferinței general-eu- 
ropene, conferință chemată să 
așeze relațiile dintre statele 
continentului pe noile baze ale 
păcii, securității și cooperării, 
astfel ca fiecare stat să-și poa
tă dedica eforturile dezvoltării 
economice și sociale indepen-

pescuit și dezvoltarea pro
ducției de pește ;

— Societate, mixtă pentru
transporturi maritime ;

— Societate mixtă pentru
reparații și construcții navale.

ARTICOLUL IV

Partea română va acorda și 
în viitor asistență tehnică de 
specialitate pentru realizarea 
unor obiective economice, -ela
borarea unor studii și proiecte 
privind dezvoltarea economiei 
libiene sau a diferitelor ramuri 
și sectoare de activitate, inclu
siv pentru pregătirea cadrelor 
naționale in vederea asigurării 
unei valorificări superioare, a 
resurselor naționale ale Repu
blicii Arabe Libiene.

ARTICOLUL V

Părțile contractante vor în
curaja creșterea volumului și 
diversificarea schimburilor în 
domeniul comercial, pe bază de 
condiții reciproc avantajoase.

Cele două părți își acordă 
reciproc clauza națiunii celei 
mai favorizate în relațiile lor 
comerciale, potrivit articolului 
III, punctul „e“.

ARTICOLUL VI

Republica Socialistă România 
și Republica Arabă Libiană au 

dente. Ei au fost de acord că 
înfăptuirea securității și întă
rirea cooperării în Europa vor 
influența pozitiv cauza destin
derii și colaborării in lumea în
treagă.

Cele două părți au convenit 
asupra necesității grăbirii efor
turilor in vederea realizării se
curității în regiunea Mării Me- 
diterane. pentru ca aceasta să 
devină o mare a păeii, un factor 
al stabilității in această regiune, 
al legăturilor dintre țările rive
rane.

Cei doi președinți au declarat 
că Republica Arabă Libiană și 
Republica Socialistă România, 
ca țări in curs de dezvoltare, 
consideră că reducerea și lichi
darea decalajelor dintre aceste 
țări și țările economic avansate 
reprezintă o problemă de im
portanță majoră. In această 
privință, cei doi președinți și-au 
exprimat convingerea că lupta 
pentru lichidarea înapoierii e- 
conomice cere din partea țărilor 
în curs de dezvoltare depunerea 
de eforturi continui pentru fo
losirea bogățiilor lor naturale 
conform dorinței și intereselor 
lor vitale.

Cei doi președinți au subliniat 
importanța respectării princi
piului suveranității depline a 
fiecărei țări de a dispune și fo
losi liber resursele naturale în 
interesul propriu, pentru folosi
rea rațională a bazei de mate
rii prime și resurse de ener
gie de care dispune omenirea. 
De asemenea, cei doi președinți 
au subliniat dreptul țărilor în 
curs de dezvoltare de a avea 
acces Ia realizările tehnicii mo
derne, de a participa în aceeași 
măsură cu țările dezvoltate la 
soluționarea problemelor de im
portanță economică și financia
ră cu care este confruntată co
munitatea internațională.

Partea română a exprimat 
sprijinul său deplin față de mă
surile întreprinse de Republica 
Arabă Libiană în restabilirea 
drepturilor depline asupra re
surselor sale naturale, care au 
fost incălcate de monopolurile 
străine.

Cei doi președinți și-au expri
mat convingerea că această vi
zită și convorbirile care au avut 
loc reprezintă o contribuție im
portantă la dezvoltarea relați
ilor de prietenie, a colaborării 
dintre cele două țări și po
poare, pentru întărirea păcii și 
ințelegerii internaționale.

Președintele Consiliului de 
Stat ai Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, a a- 
dresat președintelui Consiliului . 
Comandamentului Revoluției af 
Republicii Arabe Libiene, Moa- 
iner El Geddafi, invitația de a 
vizita Republica Socialistă Ro
mânia ; invitația a fost accep
tată cu plăcere, data urmind a 
fi stabilită ulterior.

convenit să constituie o comi
sie mixtă care ’ se ' va întruni 
anual, alternativ, la București 
și Tripoli, in vederea examină
rii problemelor ținind de adu
cerea la îndeplinire a prezen
tului acord general și pentru a 
face propuneri și recomandări 
în vederea promovării relații
lor comerciale și de cooperare.

Păfțile Contractante vor in
tensifica contactele dintre ele 
la toate nivelele, folosind întîl- 
nirile periodice . ale miniștrilor, 
sesiunile comisiei mixte, pre
cum și pe -căile uzuale cores
punzătoare.

ARTICOLUL VII

Prezentul acord de colabora
re intră in vigoare la data 
semnării, pentru o perioadă de 
5 ani. La expirarea acestei pe
rioade. prezentul acord general 
de colaborare va fi prelungit 
pe noi perioade de cîte 5 ani, 
dacă una din părți nu declară, 
cu 6 luni înainte de expirare, 
intenția de a înceta valabilita
tea acestui acord general.

Făcut la Tripoli, 14 februa
rie 1974, corespunzînd cu 22 
moharram 1394, în trei origina
le. în limbile română, arabă și 
engleză, toate trei versiunile 
avînd valoare egală.

în caz de diferențe, textul 
englezesc va fi luat ca text de 
referință.



Vizita delegației sindicale
române în R. F. G
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în culisele unei mari

parlamentar de
R.F.G.-România,

La 13 februarie, România 
transmis (secretarului general

LIBAN La Beirut, de-a 
lungul litoralului, a fost 
construit in ultimii ani un 

nou ți modern cartier 
de locuințe.

Tn legătură cu propunerea de convocare 
a unei sesiuni extraordinare a O.N.U.

R. A. Yemen j 
Ambasadorul român

și-a prezentat scrisorile 
de acreditare

a 
------ -—------- ---------- „---- ----al 
Organizației Națiunilor Unite, 
prin interniediul reprezentantului 
său permanent Ia O.N.U., amba
sadorul ian Datcu, punctul de 
vedere cu privire la propunerea 
Algeriei vizînd convocarea unei 
sesiuni extraordinare a Adună
rii Generale a O.N.U. consa
crată pxarnunării problemelor 
referitoare la materiile prime și 
dezvoltare.

Comunicindut-se acordul în le-

Conferința arabă 
cvadripartită 
la nivel înalt

gătură cu convocarea sesiunii 
extraordinare a Adunării Gene
rale, în .răspuns se precizează 
că, în concepția guvernului ro
mân, această sesiune ar repre
zenta un prim pas pe calea e- 
forturilor comunității interna
ționale destinate examinării și 
soluționării unor probleme ma
jore privind sursele de energie, 
materiile prime și dezvoltarea. 
Acest prim pas ar trebui conti
nuat prin dezbaterea întregii 
problematici din acest domeniu 
în cadrul unei conferințe gene
rale, sub egida O.N.U., la care 
să ia parte toate statele, pe 
bază de egalitate.

Continuîndu-și vizita în 
Republica Federală Germa
nia, delegația Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din Ro
mânia, condusă de Mihai Da- 
lea, președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R., a fost 
primită de Annemarie Ren- 
ger, președinta Bundestagu
lui. Cu acest prilej, a fost ex
primată dorința reciprocă de 
dezvoltare a relațiilor prie
tenești dintre cele două țări, 
dintre cele două parlamente, 
pentru o mai bună cunoaș
tere și înțelegere reciprocă. 
La primire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cor
dială, a participat dr. Walter 
Althammer, președintele

Grupului 
prietenie 
precum și alți reprezentanți 
ai Bundestagului. Delegația 
a fost însoțită de Constantin 
Oancea, ambasadorul Româ
niei in R.F.G.

Cu prilejul vizitei delega
ției U.G.S.R., ambasadorul 
Constantin Oancea a oferit 
un cocteil. Au luat parte, în
tre alții, H. O. Vetter, pre
ședintele Uniunii sindicatelor 
din R.F.G., dr. G. Schroe- 
der, președintele Comisiei de 
politică externă a Bundesta
gului, și dr. H. G. Sachs, se
cretar de stat în Ministerul 
Afacerilor Externe.

Ambasadorul Republicii 
cialiste România în Republica 
Arabă Yemen, Florian Stoica, 
și-a prezentat scrisorile de 
acreditare președintelui Abdul 
Rahman Iriani, care a transmis, 
cu această ocazie, președintelui 
Consiliului de Stat al României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
un mesaj de prietenie și sănă
tate. El a elogiat activitatea 
depusă de șeful statului român 
pentru rezolvarea problemelor 
internaționale și pentru bunele 
relații ale țării noastre cu sta
tele arabe.

• PRIMA ȘEDINȚA a confe
rinței arabe cvadripartite — Al
geria, Arabia Saudită, Siria, Re
publica Arabă Egfpt — Ia nivel 
înalt, deschisă miejeuri seara la 
Palatul Poporului,' din Alger, 
s-a încheiat la ora 32,15 ora lo
cală. Potrivit relatărilor din pre
sa algeriană, această reuniune 
se înscrie în cadrul consultări
lor periodice, la nivel bilateral 
sau multilateral, intre țările a- 
rabe, pentru a adopta atitudini 
comune asupra „unor probleme 
de ultimă oră“ atît din zonă, cit 
și din întreaga lume.

La ședința de deschidere, pre
ședintele Houari Boumediene a 
rostit o scurtă cuvîntare.
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Comunicatul

JAPONIA. - Aspect de la o recentă demonstrație a muncitorilor din Tokio în cadrul ofensivei 
sindicale de primăvară

Reactorul nuclear
La Washington a fost dat pu

blicității comunicatul conferin
ței în problemele energiei, des
fășurată între 11 și 13 februarie. 
La lucrări au luat parte mi
niștrii de externe ai Belgiei, 
Canadei, Danemarcei, Franței, 
R.F. Germania, Irlandei, Ita
liei, Japoniei, Luxemburgului, 
Olandei, Norvegiei, Marii Brita
nii și Statelor Unite, precum și 
miniștrii de finanțe, miniștrii
pentru problemele energetice și 
economice, ai științei și tehno
logiei, președintele Consiliului 
Ministerial al Comunității Eco
nomice Europene și președintele 
Comisiei C.E.E.

Comunicatul precizează că 
participanții au examinat situa
ția în domeniul energiei din ță
rile lor, recomandind acțiuni 
pentru a face față actualei „faze 
de criză“, s-a convenit asupra 
măsurilor specifice pentru asi
gurarea unei cooperări eficace 
în acest domeniu.

S-a hotărit, de asemenea, în
ființarea unui grup de coordo
nare, condus de înalți funcțio
nari ai țărilor participante, care 
să coordoneze acțiunile respec
tive, prevedere cu care Franța 
nu a fost de acord.

• UN GRUP DE INGINERI 
JAPONEZI au anunțat că vor 
putea „reproduce“ vocea 
Giocondei pentru publicul 
care va veni să admire ce
lebrul tablou al lui Leonardo 
da Vinci, ce urmează să fie 
expus la Tokio, intre 15 și 2.8 
februarie. Este vorba — au 
ținut ei să sublinieze — de 
vocea „autentică“ a celebru
lui model al artistului re
nascentist, „sintetizată“ de 
un ordinator, care a ținut 
cont de forma buzelor, a na
sului, a obrajilor și a capului, 
toate aceste date fiind trans
formate în frecvențe și inte
grate în circuite electronice. 
Mona Lisa va vorbi admirato
rilor ei niponi timp de 18 se
cunde, dar în italiană, pro- 
nunțînd cu o voce dulce și 
scăzută : „M-am născut la 
Florența și aveam 26 de ani 
cind mi s-a făcut portretul“.

Cu 1,7 miliarde de ani 
înaintea Iu Enrico Fermi, 
natura a realizat un „re
actor nuclear“ care a 
funcționat, probabil, 
timp de aproximativ un 
milion de ani. La această 
concluzie au ajuns, după 
cercetări laborioase, 
specialiștii Comisariatu
lui francez pentru ener
gia atomică. Fenomenul 
a avut loc în zăcămîntul 
de uraniu de la Oklo, în 
Gabon, și a fost desco
perit mai mult întîmplă- 
tor de un cercetător 
francez.

imeni nu se gîndi- 
se pînă atunci că 
o reacție nucleară 
în lanț autoîntre- 
ținută, care nu are 
loc în mod normal 

decît în instalațiile ingenioase 
concepute de tehnica secolului 
nostru, s-ar putea produce în 
condiții naturale. La un control 
de rutină asupra unui eșantion 
de uraniu natural de la Oklo, 
efectuat în laboratoarele uzinei 
de separare a izotopilor de la 
Pierrelatte, a fost remarcată o 
anomalie inexplicabilă : eșan-

tionul respectiv conținea 0,71 
sută uraniu 235 in Ioc de 0,72 
sută cit se găsește în orice 
șantion de uraniu natural, in
diferent de proveniența aces
tuia. Contrariat, specialistul de 
la Fierrelatte a inceput imediat 
o serie de investigații, în urma 
cărora a ajuns Ia concluzia că 
uraniul obținut dintr-o anumită 
parte a zăcămintului de la Oklo 
nu era „normal“. Intr-adevăr, 
toate eșantioanele provenind 
din această parte a zăcămîntu- 
Iui aveau un conținut de ura
niu 235 .............. - ‘ ‘ ‘ ~ ’
la sută 
de 0,72 
o nouă 
bună perioadă de timp 
ca cercetătorii francezi să 
convingă de faptul că se aflau 
în fața unui fenomen unic — 
un reactor nuclear. „natural“ 
care „funcționase“ spontan în 
urmă cu multe milioane de ani. 
Cercetările întreprinse la Oklo, 
la fața locului, au confirmat pe 
deplin ipoteza. Evident, feno
menul nu se putea produce de- 
cit în condiții excepționale, si
milare celor existente în reac
toarele „artificiale“. Asemenea 
condiții existaseră într-o parte 
a zăcămintului de la Oklo. 
Exista, mai întîi, combustibilul : 
uraniul, mai precis uraniul 235, 
care este fisionabil. Dar, ceea 
ce este și mai important, acest 
izotop se găsea în concentrația 
de 3 la sută, necesară pentru 
declanșarea unei reacții în lanț 
autoîntreținute.

Totuși, prezența unui material 
fisionabil cu rol de combustibil 
nu este, in sine, suficientă pen
tru declanșarea unei asemenea 
reacții. Se admite că la Oklo 
erau întrunite toate celelalte 
condiții necesare : ploi abun

la 
la 
e-

oscilind între 0,44 și 0,74 
față de „doza normală“ 
Ia sută. A fost necesară 
serie de analize și o 

pentru 
se

dente au „spălat“- uraniul na
tural și l-au transportat pînă 
la un mare bazin sedimentar 
constituit dintr-un strat gros 
de argilă. Uraniul s-a depus 
treptat într-un strat, cu o gro
sime de 7 metri, de gresie satu
rată de apă, situat imediat sub 
stratul de argilă. Pe de o par
te, apa a jucat, ca și în reac
toarele moderne, rolul de lichid 
de răcire. Pe de altă parte, ab
sența elementelor absorbante de 
neutroni, ca borul sau cadmiul, 
a favorizat reacția în lanț.

Potrivit specialiștilor francezi 
fenomenul a prezentat, în 
samblu, o serie de 1 
După declanșarea reacției 
țiale, aceasta a continuat 
în momentul cînd apa, 
trîndu-se in stratul de j,____
impregnat cu uraniu, s-a trans
format în vapori. Atunci, reac
ția s-a oprit, zăcămîntul s-a ră
cit și ciclul a reînceput. Acest 
proces a durat aproximativ un 
milion de ani, Iuînd sfîrșit în 
momentul în care concentrația 
de uraniu 235 a scăzut sub li
mita de 3 Ia sută.

Faptul că în prezent uraniul 
de Ia Oklo nu mai conține decît 
sub 1 la sută uraniu 235 fisio
nabil nu infirmă descoperirile 
specialiștilor francezi. Aceasta 
se explică probabil prin pro
cesul de descreștere radioactivă 
care a avut loc după încetarea, 
cu 1,7 miliarde de ani în urmă, 
a funcționării „reactorului na
tural“. In tehnica nucleară mo
dernă se folosește procedeul 
îmbogățirii uraniului : concen
trația de uraniu 235 este ridi
cată de la 0,72 la 3 la sută pen
tru reactoarele cu uraniu ușor 
îmbogățit.

an- 
pulsații. 

ini- 
pîi’.ă 

infil- 
gresie

BAZIL ȘTEFAN
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• CU PRILEJUL PLECĂRII 
definitive de Ia post, Mihai Ma- 
gheru, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Islama
bad a fost primit de Fazal Elahi 
Chaudhry, președintele Republi
cii Islamice Pakistan. In cursul 
convorbirii care a avut loc cu 
acest prilej, au fost abordate 
aspecte ale bunelor relații e- 
xistente intre cele două țări.

Succesele patrioților 
cambodgieni

• POTRIVIT UNUI BILANȚ 
transmis de agenția khmeră de 
informații, în perioada 6 ianua
rie—7 februarie forțele armate 
de eliberare au scos din luptă, 
în acțiunile inițiate la vest și 
nord-vest de Pnom Penh, peste 
2 200 de militari inamici.

Patrioții au capturat impor
tante cantități de tehnică de 
luptă și au distrus 65 de vehi
cule militare.

Noi atentate in Irlanda 
de nord

• PATRU PERSOANE au 
fost rănite în cursul zilei de 
marți, în Irlanda de nord în 
urma diferitelor atentate. In a- 
ceste acțiuni, un soldat britanic 
a fost victima exploziei unei 
bombe in timp ce patrula in 
localitatea Forkhill, comitatul 
Armagh. Un automobilist a 
fost, de asemenea, rănit în 
urma unei explozii într-o gră
dină zoologică, iar un tinăr și 
o persoană in virsiă au fost 
ținta unui atac terorist cu îm
pușcături, in partea de nord a 
Beifastului.

Agențiile de presă menționea
ză că, in ultimele trei zile, alte 
patru persoane și-au pierdut 
viața sau au fost rănite în urma 
unor acțiuni teroriste.

• SOMALIA a devenit mem
bră a Ligii Arabe — anunță a-

genția M.E.N., adăugind că, ce
rerea de aderare a Somaliei a 
fost aprobată în cadrul unei re
uniuni a Secretariatului Ligii. 
Cu Somalia, numărul membri
lor Ligii Arabe a ajuns la 20.

• FIRMA VEST-GERMA- 
NA constructoare de auto
mobile „Volkswagen“ a pre
zentat presei de specialitate 
mai multe prototipuri de 
motoare alimentate cu com
bustibili ncpetrolieri. Prin
tre acestea figurează un tip 
de motor alimentat cu gaze 
lichefiate, două modele care 
funcționează pe bază de al
cool metilic, fiind expusă și 
o camionetă dotată cu un 
motor cu turbină de gaze.

Serviciile de cercetare ale 
firmei au pus, de asemenea, 
la punct un motor electric 
și un model nou cu dublă 
propulsie : cu benzină și 
electricitate.

O școală din Genova trimite, la sfîrșitul lunii 
ianuarie, o sesizare autorităților, atrăgîndu-le a- 
tenția că este amenințată să-și suspende cursu
rile datorită lipsei de motorină pentru încălzire, 
în urma sesizării, tribunalul din localitate face o 
percheziție neașteptată la rafinăria Garrone, un
de sînt descoperite cantități importante de com
bustibil, nedeclarate. O zi mai tîrziu este declan
șată o amplă anchetă judiciară pe plan național,' 
anchetă care în prezent este în plină desfășurare, 
întreaga afacere fiind considerată de presa ita
liană drept unul din cele mai scandaloase cazuri 
pe care le-a cunoscut Italia în ultimii ani.

an- 
au

se-

eși totul a pornit 
de la o simplă 
chetă, imediat 
ieșit Ia iveală in
dicii despre o
rie de manevre 

speculative asupra benzinei de 
către Uniunea petrolieră — or
ganism care cuprinde toate 
companiile italiene, excepție 
făcind E.N.I. (Oficiul Național 
de Hidrocarburi). Toate aceste 
companii petroliere sînt acuza
te de a fi vărsat în contul unei 
bănci speciale o sumă de 20 
miliarde lire, destinată corupe
rii unor înalți funcționari în
sărcinați cu controlul prețuri
lor la produsele petroliere, pre
cum și a unor oameni politici. 
Falsificarea cifrelor furnizate 
guvernului asupra situației e- 
nergetice reale din Italia (fal
sificările au fost făcute cam în 
proporție de 40 ia sută față de 
situația adevărată — apreciază 
agenția A.F.P.), a dus la crește
rea substanțială a prețurilor și, 
bineînțeles, a profiturilor ; zia
rul L’UNITA f " 
în cursul anului 
rile companiilor 
liene au crescut 
lire. Pe de altă 
rele italiene nu 
cărcate din cauza 
existente deja in 
Autoritățile de la Roma sînt 
preocupate de găsirea unor sur
se de import a petrolului pen
tru a face față necesităților, 
dar între timp, companiile ma
jorează simțitor prețurile. De 
asemenea, companiile petroliere 
îndreaptă mari cantități spre 
piețele externe, însă furnizează 
știri despre „dispariția totală a 
benzinei“, fiind ajutate și de 
funcționarii din ministerul de 
resort. Ziarul CORRIERE DEL- 
LA SERA scrie că în cursul pri
melor anchete efectuate la se
diile unor rafinării din Geno
va — principalul port petrolier 
al Italiei — și apoi la diferite 
bănci din Roma au fost seches
trate peste 29 de kg de docu
mente ce sînt în măsură să 
demonstreze că în ultimii ti'ei 
ani marile companii italiene au 
recurs la diferite acțiuni frau-

informează că 
i trecut profitu- 

petroliere ita- 
cu 400 miliarde 
parte, petrolie- 
puteau fi des- 

stocurilor 
rezervoare.

duioase pentru creșterea artifi
cială a prețurilor la petrol. Pre
sa italiană relevă că au fost și 
cazuri cînd, cu ajutorul funcțio
narilor corupți, statul italian a 
importat, fără să știe, cantități 
din petrolul exportat de către 
companiile italiene, profiturile 
acestora, fiind și în acest caz, 
considerabile.

„Pentru a falsifica cifrele și 
a manevra acțiuni de o aseme
nea anvergură — scrie LE FI-

Arcidiacono. membru al Consi
liului de administrație al socie
tății Garrone, Geampiero Mon
dini, cumnatul lui Garrone și 
Domenico Albonetti, actualul 
președinte al Uniunii petrolie
re. Singurul împotriva căruia a 
fost trimis un mandat de a- 
restare este Vincezo Cazzaniga, 
fostul președinte al Uniunii 
petroliere, în prezent vicepre
ședinte al societății „Bastogi", 
una din cele mai importante 
societăți financiare italiene și 
membru al Consiliului de admi
nistrație al societății chimice 
„Montedison“. Cazzaniga este 
acuzat și de a fi fost promo
torul campaniei desfășurate în 
favoarea construirii centralelor 
termice și nu nucleare. Și de 
data aceasta corupția a fost 
eficace (se vorbește de un mi
liard două sute milioane lire) 
îneît în Italia nu există decît 
trei centrale nucleare. Compa
niile petroliere — consideră ă- 
genția ANSA — ar fi dat a- 
ceastă sumă companiei naționa
le de electricitate (E.N.E.L.) în 
schimbul unui „plan energetic“ 
al țării care să favorizeze con
struirea de centrale termice în 
dauna celor nucleare. Nu se 
știe — precizează agenția — ce

Greva minerilor
britanici continuă

©Rezultatele unei neașteptate percheziții

©20 kg. de documente și tainele lor

©Scandal politic la Roma

GARO — mai mult ca sigur a 
fost necesară complicitatea a 
cel puțin 1.509 de funcționari și 
oameni politici". Tocmai pentru 
că se vorbește tot mai insistent 
despre implicarea unor oameni 
politici în această afacere, ca și 
despre repercusiunile pe care 
le are pe plan parlamentar și 
guvernamental, președintele Ca
merei Deputaților, Sandro Fer
tilii, a dat publicității o decla
rație in care se arată : „Ținînd 
cont de informațiile difuzate 
de presă în legătură cu scan
dalul aprovizionării 
președintele 
lor cere să 
mai curînd 
iitățîle...“.

Ancheta 
unui grup i 
care 
raport procurorului 
din Genova. Acum, la aproape 
două săptămîni de la izbucni
rea scandalului sînt cercetate, 
pe baza documentelor confisca
te cinci persoane. Este vorba 
de Riecardo Garrone, proprie
tarul unei societăți petroliere 
care-i poartă numele, Gregorio

cu petrol, 
Camerei Deputați- 
fie determinate cit 
posibil responsabi-

a 
de 

urmează

fost 
șase 

să

încredințată 
magistrati 

prezinte un 
republicii

Senzafie medicală la Lillestroem
Un băiat în vîrstă de cinci ani a cărui inimă a încetat să bată 

timp de 40 de minute a revenit la viață, îmbogățind cu un nou 
caz de senzație analele medicinii. Activitatea cerebrală a copi
lului — Vegard Slettemoen, din localitatea norvegiană Lilies- 
troem — nu a fost în nici o măsură afectată de pe urma acci
dentului.

După 
ghețate 
juca pe 
fermier 
In cele__ _____ , __  . - . _ . _
găsit copilul, lipsit de viață, pe fundul rîului. în ambulanță, me
dicii au început să-i facă victimei masaj pe cord și respirație 
artificială. La spital, inima a reînceput să bată, dar nu se nu
treau speranțe prea mari, fiind de așteptat ca lipsa îndelungată 
de oxigen să fi lăsat urme ireparabile pe creier. în dimineața 
zilei următoare, însă, Slettemoen a redeschis ochii, și-a recu
noscut părinții și a vorbit coerent.

cum relatează medicii, Slettemoen a căzut în apele în- 
ale rîului Nitelva, adine de trei metri, în timp ce se 
gheață, Un alt copil a văzut accidentul șl a chemat un 
aflat în apropiere, care a anunțat poliția și salvarea, 
din urmă, doi pompieri în echipament de scufundare au

R. P. UNGARA. - Un nou lot de autobuze „Ikarus" 
gata de a fi expediat beneficiarilor.

• LA VIENA a avut loc, joi, 
cea de-a 22-a ședință plenară a 
negocierilor privind reducerea 
reciprocă a trupelor și armamen
telor și măsuri adiacente în Eu
ropa centrală. In cadrul ședinței 
a luat cuvîntul reprezentantul 
R. P. Bulgaria.

Inundații în Argentina
• IN URMA PLOILOR to

rențiale care s-au abătut djp 
cîteva zile asupra Argentinei, 
14 persoane au pierit înecate, 
în vreme ce aproape 10 000 au 
rămas fără adăpost. Astfel, Ia 
Santiago del Estero, opt per
soane și-au găsii moartea, și 
numeroase locuințe au fost 
distruse in întregime. în pro
vincia Juju.v, inundațiile au 
produs 6 victime, iar alte nu
meroase persoane au fost date 
dispărute. Un sat din regiunea 
San Pedro a dispărut practic 
sub ape și mii de locuitori au 
trebuit să fie evacuați din zona 
sinistrată.

fost 
po- 
de 

ter-

parte din acești bani au 
distribuiți anumitor oameni 
litici in cadrul campaniei 
„promovare“ a centralelor 
mice și ce parte membrilor
Consiliului de administrație al 
E.N.E.L. Se știe însă că acești 
membri sînt numiți de către 
partidele politice, deci fn cele 
din urmă, aceste partide, au 
beneficiat de miliardul de lire.

Ziarele italiene sînt de păre
re că situația va fi clarificată 
în curind, dat fiind ritmul și 
eficacitatea cercetărilor între
prinse pină acum. Decizia luată 
zilele acestea de către cei șase 
magistrați de a audia ca martori 
în „scandalul petrolului“ pe mi
nistrul industriei Ciriaco De 
Mita, și pe fostul președinte 
al E.N.E.L, Vitantonio Di Cag- 
no i-a determinat pe observa
torii vieții politice italiene să 
considere că săptămina viitoare 
va fi decisivă in stabilirea vi- 
novaților de daunele aduse con
sumatorilor și economiei în an
samblu.

în Marea Britanie continuă 
greva celor 269 000 de mineri, 
declanșată săptămina trecută ca 
urmare a refuzului patronatului 
de a satisface revendicările a- 
cestora privind îmbunătățirea 
condițiilor de viață. Pichetele 
de grevă, instalate la intrarea în 
puțuri, și-au îndeplinit misiu
nea, statul major al greviștilor 
permițînd efectuarea numai a 
unor lucrări de securitate în ga
lerii. în semn de solidaritate cu 
minerii, sindicatul muncitorilor 
din transporturi a hotărit să nu 
permită 
bune a 
trice.

Pe de 
Edward

-1 apel pentru încetarea grevei, a- 
firmînd că este deschisă calea
'tratativelor între reprezentanții 
, ■■■' sindicatelor și ai guvernului. 

Totodată, premierul a solicitat, 
pe liderii partidelor laburist și 
liberal, Harold Wilson și, res
pectiv, Jeremy Thorpe, să se a- 
lăture apelului său.

Ca răspuns la declarațiile lui 
Edward Heath, Lawrence Daly, 
secretarul general al sindicatu
lui minerilor, a declarat că gre
viștii sînt dispuși să înceapă 
tratative cu guvernul numai in 
cazul în care există șanse de 
reușită și numai după ce vor fi 
satisfăcute revendicările munci
torilor.

aprovizionarea cu căr- 
termocentralelor elee-

altă parte, premierul 
Heath a lansat un nou

f-

DOUA 
de des- 
genera-

RODICA ȚEPEȘ

Premierul libian la Paris
Aflat la Paris într-o vizită o- 

ficială, primul ministru al Li
biei, Abdel Salam Jalloud, a fost 
primit, joi, la Palatul Elysee, 
de președintele Georges Pompi
dou. Convorbirile s-au referit, 
în principal, la posibilitățile de 
extindere a cooperării franco- 
libiene în domeniul economic 
și industrial.

De asemenea, primul ministru 
libian a avut întrevederi cu șe
ful guvernului francez, Pierre 
Messmer. Discuțiiile au acordat 
un loc important rezultatelor 
recentei conferințe de la Wa
shington în problemele energiei.

• ÎNTRUNIT JOI, Prezidiul 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia a hotărit ca al X-lea 
Congres al U.C.I. să aibă Ioc la 
Belgrad, intre 27 și 30 mai a.c. 
Totodată, a fost stabilită și ordi
nea de zi a Congresului care cu
prinde raportul intitulat „Lupta 
pentru dezvoltarea autocondu- 
cerii socialiste în Iugoslavia și 
rolul U.C.I.“, care va fi prezen
tat de președintele Iosip Broz 
Tito, o dare de seamă cu privire 
la activitatea organelor U.C.I. 
între congresele al IX-lea și al 
X-lea, adoptarea documentelor 
Congresului și alegerea noilor 
organe ale U.C.I.

Inflație-record în Chile
• POTRIVIT CIFRELOR O- 

FICIALE, reluate de agenția 
Prensa Latina, spirala inflației 
a atins în Chile peste 16 la sută 
în ianuarie.

Calculele oficiale relevă că, 
pînă în luna decembrie 1973, 
costul vieții în Chile a suferit

o CU APROAPE 
SĂPTAM1NI înainte 
fășurarea alegerilor 
le anticipate in Marea Bri
tanie, diferite organisme de 
sondare a opiniei publice 
fac cunoscute rezultatele 
anchetelor întreprinse printre 
alegători. Astfel, un sondaj 
realizat de „Opinion Re- 
search Centre“, și publicat 
de cotidianul londonez „The 
Times“ arată că 42 la sută 
din numărul cetățenilor bri
tanici intenționează să vo
teze pentru conservatori, 40 
la sută pentru laburiști și 
16 la sută pentru liberali.

Un alt sondaj realizat de 
Institutul „Gallup“, publicat 
de ziarul „Daily Telegraph“, 
arată că Partidul Conserva
tor ar putea obține 44,5 la 
sută din voturi, cel laburist 
— 43 la sută, iar Partidul 
Liberal — 11 la sută.

Dintr-un studiu realizat 
de Institutul „Louis Harris“, 
și publicat în „Daily Ex- 
press“, reiese că 46 la sută 
din persoanele chestionate 
optează pentru conservatori, 
35 la sută pentru laburiști 
iar 18 Ia sută se pronunță 
în favoarea Partidului Libe
ral.

un ritm de creștere de 600 la 
sută, ritm-record în întreaga 
Americă Latină și unul dintre 
cele mai ridicate din lume.

Superavion pentru 
„naveta spațială"

• CORPORAȚIA AMERI
CANA „Țurbo-Three“ a primit 
din partea NAȘA comanda de 
a construi un avion gigant 
pentru transportul „navetei“ 
spațiale, vehiculul reutilizabil 
cu ajutorul căruia urmează să 
se realizeze, spre sfîrșitul de
ceniului, zborurile cosmice cu 
oameni Ia bord ale S.U.A. Po
trivit proiectului, care se află 
în fază incipientă, aparatul (de
numit „Virtus“) urmează să 
aibă două fuselaje, o anvergură 
de aproximativ 150 m (aproa
pe dublul celei a avionului de 
pasageri „Boeing 747 — Jumbo“) 
și patru motoare.
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