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INTERVIUL 
ACORDAT DE TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU 
ZIARULUI „AL AMAL" (TUNISIA)

PREȘEDINTELE CONSILIULUI PE STAT AL ROMÂNIEI
CONTINUĂ VIZITA IN ȚĂRI ALE ORIENTULUI MIJLOCIU

După convorbiri rodnice, cordiale? care au marcat 
o contribuție importantă la dezvoltarea relațiilor 

de prietenie și cooperare între cele două țări și popoare 

S-a încheiat vizita tovarășului
Nicolae Ceausescu în Liban

Sub semnul unor emoționante mărturii 
ale sentimentelor de prietenie și profund respect 

față de conducătorul României socialiste 

Vizita tovarășului Nicolae Ceausescu 
7 7

in Republica Arabă Siriană
Duminică dimineața, președin

tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și-a 
încheiat vizita oficială de prie
tenie făcută în Republica Li
ban. La ora 9,00 președintele 
Nicolae Ceaușescu părăsește re
ședința prezidențială, însoțit de 
președintele Libanului, Suleiman 
Frangieh, îndreptîndu-se spre 
aeroport.

Pe aeroport sînt prezenți Ta- 
kieddine Solii, președintele Con
siliului de Miniștri, Fouad Ghosn, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Kamel El Assad, preșe
dintele Camerei Deputaților, 
Fouad Naffah, ministrul de ex
terne, Nazih Al Bizri, ministrul 
economiei, Edmond Rizki, mi
nistrul educației naționale, Bahije 
Takieddine, ministrul de in
terne, Nasri Maalouf, ministrul 
apărării, Kazern El-Khalil, mi
nistrul justiției, alți înalți demni
tari libanezi, decanul corpului 
diplomatic și alte persoane ofi
ciale.

La sosire, garda militară ali
niată pe aeroport prezintă ono
rul. Sînt intonate imnurile de 
stat ale celor două țări. Cei doi 
p- iședinți trec în revistă garda 
de onoare.

In salonul oficial, șeful statului 
român și persoanele care îl în
soțesc își iau rămas bun de la 
gazde. Copii oferă președintelui 
Nicolae Ceaușescu buchete de 
flori. Președintele României este 
ovaționat călduros de mulțimea 
aflată pe balcoanele aerogării.

La scara avionului, președinte- 
le Nicolae Ceaușescu și preșe
dintele Suleiman Frangieh își 
strîng călduros mîinile, se feli
cită pentru rezultatul convorbiri
lor, își exprimă convingerea că 
ele marchează o nouă etapă în 
dezvoltarea relațiilor bilaterale, o 
contribuție la cauza păcii și co
laborării internaționale. Cei doi 
șefi de stat își urează o revedere 
cît mai apropiată, la București.

Avionul prezidențial decolează, 
îndreptîndu-se spre Damasc,

• Sîmbătă a avut loc la Palatul Prezidențial Baabda 
o întîlnire între președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Suleiman Frangieh

• Tot sîmbătă a avut loc încheierea convorbirilor 
oficiale. A fost adoptai Comunicatul Comun 
în pag. a 3-a: TEXTUL COMUNICATULUI COMUN

Dacă ar fi să definim sintetic 
desfășurarea de pînă acum a vi
zitelor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Libia, Liban și, 
începînd de astăzi, în Siria, tră
sătura dominantă o constituie 
afirmarea puternică a prieteniei 
trainice dintre Republica Socia
listă. România și aceste țări arabe, 
aprecierea factorilor politici Că 
ea deschide o nouă și luminoasă 
etapă de dezvoltare, pe multiple 
planuri, a raporturilor dintre ță
rile și popoarele noastre.

Valoarea documentelor oficiale, 
a acordurilor și convențiilor sem
nate constă, desigur, în primul 
rînd, în statornicirea unor direc
ții de colaborare fructuoasă și 
totodată, în transpunerea în 
practică a principiilor politicii 
noastre externe, în ajungerea la 
o deplină înțelegere reciprocă 
atît în problemele politice, cît 
și în cele din domeniul econo
mic, cultural, științific. Iar ma
nifestările de prețuire și stimă 
la adresa președintelui Nicolae 
Ceaușescu au fost o grăitoare și 
emoționantă mărturie a senti
mentelor de sinceră prietenie 
față de România socialistă, față 
de poporul român.

Astăzi, la Damasc, am văzut 
încă o dată de cîtă apreciere se 
bucură politica promovată cu 
consecvență de țara noastră.

Damascul — străvechi oraș cu 
un bogat trecut istoric încrustat 
în vestitele sale vestigii și mo
derna capitală de azi a Republi
cii Arabe Siriene — a întîmpi- 
nat, la 17 februarie, într-o at
mosferă sărbătorească, pe pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România,

• Capitala siriană intimpinà cu inalte 

onoruri pe oaspefii romàni

•,,Damascul revoluționar salută pe ilustrul 

președinte roman, Nicolae Ceaușescu. 

Apreciem sprijinul dumneavoastră pentru 

lupta noastră dreaptă și legitimă"

• Primele contacte și convorbiri dintre 

cei doi șefi de stat s-au desfășurat

, intr-o atmosferă deosebit de cordială

secretarul general al Partidului 
Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care între
prinde în această țară o vizită 
oficială de prietenie la invitația 
președintelui Hafez Al-Assad, se
cretar general al Partidului Baas 
Arab Socialist.

Damasc, împodobit festiv, este 
gata să primească cu toate ono
rurile pe șeful statului român. 
Pe frontispiciul aerogării, domi-

nat de portretele celor doi pre
ședinți, încadrate de drapelele 
ambelor țări, au fost înscrise in 
limbile română și arabă cuvin- 
tele : „Prețuim poporul român 
prieten și pe conducătorul său 
militant“.

Este ora 10,00. Aeronava pre
zidențială, arborînd stegulețe cu 
culorile naționale siriene și ro
mâne, aterizează pe panglica de 
asfalt a aeroportului.

La coborîrea din avion, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu este 
întîmpinat cu deosebită cordiali
tate de președintele Republicii 
Arabe Siriene, Hafez Al-Assad. 
Cei doi conducători de partid și 
de stat se îmbrățișează, își strîng 
îndelung mîinile.

Apoi, președintele Hafez Al- 
Assad prezintă șefului statului 
român persoanele oficiale sirie
ne venite, de asemenea, în în- 
tîmpinare : Mahmoud Al Ayoubi, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Abdul Al Ahmar, secre
tar general adjunct al Partidului 
Baas Arab Socialist, Abdul Halim 
Khaddam, vicepreședinte al Con-

(Continuare în pag. a Ul-a)

VIZITA
Drapele române și siriene flu

tură pe marile artere ale ora
șului pe care numeroși cetățeni 
se adunaseră spre a saluta cu 
căldură pe conducătorul poporu
lui român prieten. Din loc în 
loc, lozinci în limbile română și 
arabă purtau înscrise cu litere 
mari urări de bun venit adresa
te tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Aeroportul internațional din

PROTOCOLARĂ
Președintele Nicolae Ceaușescu 

a făcut, duminică la amiază, o 
vizită protocolară președintelui 
Hafez Al-Assad, la Palatul Pre
zidențial din Damasc.

Președintele Consiliului de 
Stat al României a fost însoțit 
de tovarășii Cornel Burtică, Ion

lui de Miniștri și ministru al a- 
facerilor externe, Mouhamad 
Haydar, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri pentru pro
blemele economice, și alți înalți 
demnitari sirieni.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de o deosebită
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MANIFESTARE 
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Șl RESPECT: 

Decernarea titlului de 
„Doctor honoris causa" 
al Universității libaneze 

președintelui 
Nicolae Ceaușescu

CONFERINȚĂ 
DE PRESĂ

Pățan, George Macovescu și ce
lelalte persoane oficiale române.

Au asistat Abdul Halim Khad
dam, vicepreședinte al Consiliu-

cordialitate, în spiritul tradițio
nalelor relații de prietenie și 
colaborare dintre cele două țări 
și popoare.

ÎNCEPEREA

CONVORBIRILOR OFICIALE
ROMÂNO-SIRIENE

Dumincă după-amiază, la Pa
latul Prezidențial din Damasc 
au1 început convorbirile oficiale 
dintre președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, secretar general al Parti
dului Comunist Român, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Repu
blicii Arabe Siriene, secretar ge
neral al Partidului Baas Arab 
Socialist, Hafez Al-Assad.

La convorbiri participă, din 
partea română, Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ion Pățan, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, mi
nistrul comerțului exterior, Geor
ge Macovescu, ministrul afaceri
lor externe, Nicolae Doicaru și 
Mircea Malița, consilieri ai pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
Emilian Manciur, ambasadorul

României la Damasc, și Lucian 
Petrescu, director în Ministerul 
Afacerilor Externe.

Din partea siriană, participă 
Abdul Al Ahmar, secretar gene
ral adjunct al Partidului Baas 
Arab Socialist, Mahmoud Al 
Ayoubi, președintele Consiliului 
de Miniștri, Djaber Bajbuj, se
cretar adjunct al Partidului Baas 
Arab Socialist din Siria, Abdul 
Halim Khaddam, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, minis
trul afacerilor externe, Mouha
mad Haydar, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, pentru 
probleme economice, Georges 
Saddikhni, ministrul informațiilor, 
Moustafa Al Hallage, ministru de 
stat pentru problemele planifi
cării, și dr. Mouhammad al 
Imadi, ministrul economiei și co- 
țnerțtilui exterior,

1
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU IN LIBAN

Decernarea titlului 
de „Doctor honoris causa“ 

al Universității libaneze*■» 
președintelui 

Nicolae Ceausescu
Ziua de sîmbătă — cea de-a 

treia zi a vizitei președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Liban — 
a prilejuit unul dintre cele 
mai emoționante momente : 
decernarea titlului de „Doctor 
honoris causa“ al Universității 
libaneze șefului statului Ro
mân,

In momentul sosirii pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, 
în fața clădirii universității, o 
gardă militară prezintă ono
rul. Este intonat Imnul de 
Stat al Republicii Socialiste 
România

La intrarea în universitate, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
este întâmpinat cu căldură de 
ministrul educației naționale 
al Libanului. Edmond Rizki, 
de Aii Al Khalil, ministru de 
stat, de prof. dr. Edmond 
Naim. rectorul Universității 
libaneze, de întreg Senatul 
universitar. în semn de oma
giu adus înaltului oaspete, 
rectorul țl ceilalți membri ai 
Senatului poartă tradiționala 
togă universitară.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu este invitat în sala 
de festivități a universității. 
Interiorul sălii este pregătit 
sărbătorește pentru a fi la 
înălțimea marelui moment pe 
care îl trăiește această presti
gioasă instituție de învăță- 
mînt superior : culorile dra
pelelor României și Libanului 
ocupă întregul fundal al pre
zidiului ; ghirlande de flori 
întregesc cadrul festiv al ce
remoniei.

Aici. în prezența unei asis
tente numeroase — cadre di
dactice, studenti, personalități 
ale vieții științifice și cultu
rale din Liban, șefi ai misiu
nilor diplomatice și alți mem
bri ai corpului diplomatic — 
are loc ceremonia decernării.

Asistența în picioare salută 
pe șeful statului român cu vii 
și îndelungate aplauze. Asis
tăm la o impresionantă mani
festație de înaltă stimă și res
pect pentru conducătorul 
României socialiste, a cărui 
activitate neobosită pusă în 
slujba idealurilor nobile ale 
umanității este cunoscută si 
apreciată si aici, ca de altfel, 
în toate țările lumii.

Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i se oferă un fru
mos buchet de flori din partea 
studenților și cadrelor didac
tice.

Rectorul Universității liba-' 
neze, prof. dr. Edmond Naim, 
adresează un vibrant omagiu 
înaltului oaspete, elogiind per
sonalitatea șefului statului 
român. Rectorul dă apoi citire 
hotărîrii Senatului universi
tar prin care, la propunerea 
Facultății de drept și științe 
social-politice. se conferă pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
titlul de „Doctor honoris causa“ 
pentru înalte merite în acti
vitatea sa îndelungată, pentru 
ridicarea României, pentru 
sprijinul și inițiativele sale în 
favoarea luptei popoarelor 
pentru pace, libertate și in
dependență.

In aplauzele asistenței, rec
torul universității, înconjurat 
de membri ai Senatului. în- 
mînează președintelui Nicolae 
Ceaușescu Diploma de „Doctor 
honoris causa.“, împreună cu 
însemnele acestei înalte dis
tincții. Toți membrii Senatu
lui universitar felicită căl
duros pe conducătorul Româ
niei socialiste.

Învesmîntat în toga univer
sitară, președintele Consiliului 
de Stat al României este invi
tat în prezidiul adunării, de 
unde rostește tradiționalul 
cuvin t.

C u v î n t u I președintelui 
Nicolae Ceaușescu a fost sub
liniat în repetate rînduri cu 
aplauze îndelungate de toți cei

Impresionantă manifestare 
de înaltă stimă și respect: Cuvîntarea tovarășului

NICOLAE CEAUSESCU

prezenți. Apoi, în saloanele 
universității, președintele Con
siliului de Stat al României 
primește felicitări din partea 
celorlalte personalități ale vie-

Cuvîntarea rectorului 
prof. dr. EDMOND NAIM

„Ca să-mi surizt, vrei poate o 
pasăre să-fi caut / 

Cu un viers atit de dulce, parcă 
ar avea un flaut ! 

Ori țiteră ascunsă-n gușe ? / 
Ce vrei ? Un fruct, o floare, vrei 

pasărea măiastră 1 / 
— Ba vreau — mi-a spus copilul, 

rotind privirea — albastră — / 
O pușcă si cartușe !*

Domnule președinte al Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România,

Domnilor ambasadori,
Stimați colegi.
Doamnelor și domnilor,
Aceste versuri, cu care se 

încheie o poezie celebră a lui 
Victor Hugo, inspirată de 
ocupația otomană a Insulei 
Chios, ne îndeamnă să me
dităm puțin la consecințele 
reflexelor naturale ale omului 
spoliat de pămîntul său și lo
vit in demnitatea sa, căci apă
rarea drepturilor omului este 
prin tradiție scumpă culturii 
libaneze, umanistă și univer
sală.

Copilul grec — și se poate 
spune copilul palestinian — 
înyață din cea mai fragedă 
virstâ să urască pe spoliatori, 
el se antrenează cu arme, mai 
întâi din lemn, apoi reale, 
să-1 izgonească pe ocupant. A- 
cest lucru l-a remarcat și 
chiar simțit de cîțiva ani lu
mea occidentală care, in indi
ferența ei, ignora mizeria unui 
întreg popor. De acest lucru 
își dau seama subit părinții 
care, crezîndu-și copiii lor mi
nori definitiv dispăruți, află 
că aceștia s-au alăturat re
zistenței palestiniene, uneori 
pe un pămînt foarte îndepăr
tat.

Aceste drame nu sint, după 
cum vă puteți da seama, de- 
cit consecința unei tragedii, a- 
ceea a ocupării de către stră
ini, veniți din cele patru col
țuri ale lumii, a unui pâinini 
care, din timpuri imemorabile, 

ții științifice și culturale, din 
partea studenților, se întreține 
cordial cu persoanele prezente 
la solemnitate.

La plecarea de la universi- 

a aparținut, din tată in fiu. 
locuitorilor săi. palestinienii, 
indiferent de rasă sau religie. 
Și, după cum a amintit alaltă
ieri seară domnul președinte 
Suleiman Frangieh, care a fost 
întotdeauna alături de cei 
oprimați, acest pămint a fost 
răpit majorității posesorilor 
săi legitimi prin violență, vio
lența celor care l-au uzurpat 
și violența celor mari care i-au 
ajutat.

Această spoliere a fost jus
tificată cu mai mult decit un 
singur argument.

Nu mai e nevoie să v-o 
spunem, domnule președinte, ca 
religia prin ea insăși nu poate 
crea nici o legătură de atașa
ment. Fiți sigur, pe de altă 
parte, că palestinienii din 
1948 și cei din 1967 sint, în o- 
rice caz, in marca lor majori
tate, dcscendenții palestinie
nilor de la începutul erei 
creștine, care însă, de-a lun
gul secolelor, și-au schimbat 
pur și simplu religiile. Și, ori
cum ar fi, nu mai e nevoie 
să reamintim că numai națio
nalitatea, legătura intre un 
pămint și ccl care se stabi
lește acolo pașnic, este cea 
care dă acest drept de ata
șament.

Dacă vi s-ar spune, pe de 
altă parte, că timpul poate, 
in relațiile internaționale, să 
consolideze situații de fapt, 
născute din violență, s-ar 
nega, prin aceasta, marile 
principii fundamentale ale 
Cartei Națiunilor Unite, docu
ment de o profundă solemni
tate, care are prioritate dc a- 
plicare in determinarea drep
tului popoarelor.

Ar fi poate bine să reamin
tim că o situație de fapt pen
tru a fi valabilă trebuie, in 
mod necesar, de la început, 
să fie conformă acestor prin
cipii sau să fie, în consecință, 
liber acceptată de înșiși aceia 
pe care se presupune că ea îi 

tate asistăm din nou la o ma
nifestație entuziastă a studen
ților, de simpatie și prețuire 
față de conducătorul Româ
niei.

lezează. Altminteri, ce s-ar în
tâmpla ? „Da, zice copilul 
grec, zice copilul cu ochi al
baștri, eu vreau pușcă și car
tușe“. Lezarea dreptului unui 
întreg popor, cu cit persistă 
mai mult, cu atit mai prolund 
ea va angaja victimele pe ca
lea terorii, pînă cînd, in sfîr- 
șit, ele vor fi complet distruse 
sau pînă cînd situația de opri
mare, născută din violență, 
va fi la rîndul ei distrusă prin 
violență. Dar chiar distruse, 
popoarele renasc din propria 
lor cenușă. Cîte exemple nu 
există in istoria omenirii care 
ilustrează acest fenomen 1 
După ce au văzut că situații
le născute din violență deve
niseră definitive și incontes
tabile, fostele victime și-au 
dezgropat titlurile și, amenin- 
țînd, își reclamă drepturile.

Domnule președinte al Con
siliului de Stat.

Universitatea libaneză, la 
propunerea Consiliului Facul
tății de Drept, confirmată de 
Consiliul universității, sensi
bilă Ia intenția pe care ați 
manifestat-o public de a fra
terniza cu oprimații pentru 
recunoașterea dreptului lor, 
are înalta onoare, astăzi, de 
a vă decerna titlul de „Doctor 
honoris causa“, titlu pe care il 
meritați deplin, în plus față 
de titlurile anterioare pe care 
le posedați, prin lucrările 
dumneavoastră și prin exer
citarea marilor dumneavoas
tră responsabilități de preșe
dinte al Consiliului de Stat a! 
Republicii Socialiste România.

Fie ca acest titlu să facă 
chiar și mai puternice legătu
rile culturale între cele două 
popoare ale noastre '. (Aplauze 
puternice, îndelungate).

Domnule rector,
Domnilor miniștri,
Domnilor ambasadori,
Domnilor membri ai Consi

liului universitar,
Doamnelor și domnilor,
Este pentru mine o mare 

cinste și plăcere de a primi 
astăzi acest înalt titlu de 
„Doctor honoris causa“ al U- 
niversității dumneavoastră. 
Consider aceasta ca o expresie 
a relațiilor de prietenie și co
laborare dintre popoarele ro
mân și libanez, ca o apreciere 
a activității poporului român 
pe calea făuririi orinduirii so
cialiste. Văd în aceasta și o 
apreciere a felului in care 
personal am acționat și acțio
nez pentru bunăstarea și fe
ricirea poporului meu, împo
triva exploatării și asupririi, 
pentru dreptate socială și na
țională. pentru prietenie și 
colaborare intre popoare, fără 
deosebire de credințe religioa
se și concepții filozofice, por
nind de la necesitatea unei 
cooperări care să asigure pros
peritatea și bunăstarea fiecă
rei națiuni, a întregii omeniri.

Este adevărat că popoarele 
noastre — român și libanez 
— se cunosc de mult. Au cu
noscut mult timp asuprirea 
străină și s-au întâlnit în li
nele împrejurări. Acum a- 
proape 300 de ani, în Româ
nia s-au tipărit în limba a- 
rabă unele lucrări. Am lup
tat împreună pentru elibera
rea națională și istoria a de
monstrat că atunci cind po
poarele sint hotărîte să-și a- 
pere independența, să devină 
libere, să-și făurească o viață 
așa cum o doresc ele, nu e- 
xistă forță în lume care să 
Ie mențină sub asuprire și 
dominație. (Aplauze).

Poporul român și-a ales un 
drum nou încă acum 30 de 
ani, a pășit pe calea construi
rii societății noi, socialiste. 
Doresc să vă împărtășesc 
dumneavoastră — care mi-ați 
făcut cinstea de a-mi acorda 
acest titlu — că în acești ani 
poporul român a obținut suc
cese remarcabile în dezvolta
rea sa economică și socială. 
Industria a crescut de peste 
28 de ori. S-a dezvoltat pu
ternic agricultura. A crescut 
bunăstarea întregului nostru 
popor. S-au dezvoltat puternic 
invățămîntul, știința, cultura. 
De altfel, societatea socialistă, 
pe care noi o edificăm, are 
la bază cele mai noi și mai 
înaintate cuceriri ale științei 
și culturii, se bazează pe con
cepția cea mai înaintată des
pre lume. Sîntem conștienți 
că progresul general, făurirea 
unei societăți care să asigure 
satisfacerea din plin a tutu
ror necesităților omului, ma
nifestarea plenară a sa în 
toate domeniile de activitate, 
nu este posibilă decit într-o 
orînduire înaintată în care 

Conferință de presă
Simbătă seara, la reședința re

zervată in capitala Republicii 
Liban, a avut loc conferința de 
presă a președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, eveniment care a po
larizat interesul unui mare nu
măr de ziariști, operatori de 
film și televiziune — reprezen
tând cotidiene si periodice li
baneze. companiile de radio și 
televiziune din Beirut, al cores
pondenților și trimișilor speciali 
ai agențiilor internaționale de 
presă, a, ziarelor și revistelor 
care apar in diferite regiuni ale 
lumii, oferindu-le prilejul să în
tâlnească, într-un moment de a- 
firmare strălucită a politicii ex
terne românești, pe șeful statu
lui român.

Mulțumind pentru amabilita
tea de a împărtăși celor care au 
misiunea să informeze opinia 
publică asupra evenimentelor 
lumii contemporane, impresiile 
privind desfășurarea vizitei în 
Liban, punctele de vedere pri
vind diferite aspecte ale actuali
tății. poziția României față de 
aceste probleme, ministrul edu
cației naționale și ministru ad- 
interim al informațiilor, Edmond 
Rizki. s-a adresat astfel preșe
dintelui Nicolae Ceaușescu i

„Astăzi ați primit titlul de 
„Doctor honoris causa“ al Uni
versității libaneze, care se ală
tură celorlalte titluri cu care 
ați fost distins de universitarii 
din numeroase țări, aceasta 
fiind încă o dovadă a stimei și 
prieteniei Libanului față de 
personalitatea dumneavoastră 
marcantă, în primul rînd, pre
cum și față de poporul român 
prieten.

Permiteți-mi ca, adresîndu-mă 
presei, să prezint roiul impor
tant pe care îl are excelența 
voastră în afirmarea păcii în 
lume, acea pace bazată pe drep
tate. care nu poate fi reali
zată decit prin respectarea 
dreptului popoarelor la auto
determinare.

Ceea ce ați discutat cu Ex

știința, cultura să fie la cel 
mai înalt nivel și pe această 
bază, să se creeze o puterni
că industrie și agricultură, să 
crească nivelul de viață al tu
turor oamenilor. O astfel de 
societate construim noi in 
România. Vă rog să nu cre
deți cumva că subapreciem 
greutățile pe care le-am avut, 
că subapreciem greutățile pe 
care le inai avem de învins 
spre atingerea acestor obiec
tive. Sîntem conștienți că mai 
avem incă multe de făcut, 
dar sîntem hotăriți — unind 
eforturile întregului nostru 
popor — să asigurăm făurirea 
societății în care omul să fie 
stăpin pe deplin pe destinele 
sale.

în acest spirit ne-am pro
nunțat și ne pronunțăm îm
potriva oricărei asupriri a u- 
nui popor de către altul, pen
tru dreptul fiecărei națiuni de 
a fi stăpînă pe destinele sale, 
de a-și făuri viața așa cum 
o dorește, fără nici un ames
tec din afară. (Aplauze).

Ne pronunțăm pentru o po
litică de largă colaborare în
tre națiuni. In lumea de as
tăzi nici un popor nu poate 
să obțină succese în dezvolta
rea sa cconomico-socială fără 
a colabora cu alte popoare. 
România dezvoltă multila
teral colaborarea cu statele 
socialiste, cu țările în curs de 
dezvoltare, cu popoarele care 
luptă pentru dezvoltarea lor 
economico-socială indepen
dentă. precum și cu statele 
capitaliste dezvoltate, în spi
ritul coexistenței pașnice. Spri
jinim activ lupta de elibera
re națională, considerind că 
este dreptul fiecărui popor a- 
suprit să lupte pentru a-și 
cuceri independența națională, 
folosind toate formele, inclu
șii» să lupte cu arma în mină 
dacă este necesar.

România are relații pe mul
tiple planuri cu aproape toate 
statele lumii. în acest context, 
avem relații bune și cu țara 
dumneavoastră. Dorim ca în 
viitor să punem Ia baza rela
țiilor dintre țările noastre po
sibilitățile care au rezultat in 
aceste zile din convorbirile pe 
care le-am avut cu președin
tele dumneavoastră. Dorim să 
extindem colaborarea în do
meniile economic, științific, 
cultural, politic, pentru â con
tribui la dezvoltarea popoare
lor noastre, cit și Ia cauza 
păcii și colaborării intre toate 
popoarele lumii.

Știu că astăzi problema O- 
rientului Mijlociu stă în cen
trul atenției tuturor popoare
lor. România s-a pronunțat 
întotdeauna și se pronunță 
pentru soluționarea situației 
din Orientul Mijlociu, pe o 
bază care să asigure o pace 
dreaptă și trainică. Avem în 
vedere retragerea trupelor is- 
raeliene din teritoriile arabe 
ocupate și considerăm că tre

celența Sa, președintele Liba
nului, ceea ce a rezultat din 
scurta dumneavoastră ședere 
pe pămintul libanez reprezintă 
pentru noi o nouă etapă a re
lațiilor de prietenie dintre ță
rile noastre.

Vă rugăm acum, Excelență, 
primind cinstirea tribunei li
bere din Liban, să vă adresați 
de aici lumii care așteaptă să 
audă vocea dumneavoastră — 
acea lume arabă din care noi 
facem parte, ca parte inte
grantă — și lumii care ne aso
ciază în același grup ai lumii 
păcii și prieteniei. Vă mulțu
mesc“. (Aplauze).

Luînd cuvîntul, tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU a 
spus :

„Doresc, în primul rînd, să 
exprim speranța că presa, pe 
care dumneavoastră o repre
zentau, va acționa pentru o 
informare bună a opiniei publice, 
servind cauzei prieteniei și păcii 
intre popoare și in lume.

Vizita pe care o efectuăm in 
Liban este o vizită oficială de 
prietenie, expresia reiațiiior bune 
dintre popoarele român și li
banez. Sîntem aproape la înche
ierea vizitei care a fost deosebit 
de plăcută și cu bune rezultate 
in ce privește colaborarea între 
popoarele noastre. Am discutat 
problemele relațiilor bilaterale, 
constatând. împreună cu pre
ședintele dumneavoastră — al 
Libanului — că avem bune con- 
dițiuni pentru a extinde și mai 
mult colaborarea economică, teh- 
nieo-știiuțifică și culturală între 
popoarele noastre. Am și con
venit asupra unor măsuri con
crete. nu doresc însă să mă o- 
presc acum asupra lor. Sint con
vins că această colaborare din
tre popoarele noastre va servi 
intereselor celor două țări, dar 
va fi și o contribuție la cauza 
prieteniei și păcii în lume.

Fără indoială că am discutat și 
o serie de probleme ale situației 
internaționale și in centrul con
vorbirilor au stat problemele 
Orientului Mijlociu. Și asupra 

buie făcut totul pentru a se 
putea realiza in cel mai scurt 
timp acest obiectiv. (Aplauze).

De aceea am salutat rezul
tatele dezangajării dintre E- 
gipt și Israel ca un pas spre 
realizarea obiectivului final, 
adică al eliberării tuturor te
ritoriilor ocupate. (Aplauze).

în același timp, pentru a 
vorbi de o pace dreaptă și 
trainică este necesar să fie 
soluționată și problema po
porului palestinian. Trebuie 
să se asigure poporului pales
tinian dreptul de a-și hotărî 
destinele sale, dezvoltarea sa 
viitoare, corespunzător năzu
ințelor sale. (Aplauze). Fără 
îndoială, poporului palesti
nian, reprezentanților săi, Or
ganizației pentru Eliberarea 
Palestinei și conducerii aces
teia le revine sarcina de a ho
tărî cum trebuie acționat. După 
părerea noastră, sint condiții 
prielnice, și trebuie folosite 
din plin, pentru a se asigura 
o soluție justă și in problema 
poporului palestinian.

Iată de ce considerăm că 
reprezentanții săi, Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei 
trebuie să participe la confe
rința de la Geneva și trebuie 
să se creeze condiții — dacă 
poporul palestinian va dori și 
va hotărî aceasta — pentru 
crearea unui stat independent 
palestinian. Aceasta va des
chide o eră nouă și o per
spectivă nouă pentru unirea 
poporului palestinian spre a-și 
asigura o viață liberă, inde
pendentă. (Aplauze).

Desigur, sint în lume multe 
probleme. în Europa avem și 
noi probleme. Am obținut unii 
pași spre soluționarea unora 
dintre ele. S-a început con
ferința general-europeană. Fără 
indoială că această conferință, 
prin rezultatele ei, va exer
cita o puternică influență a- 
supra colaborării internațio
nale și păcii în lumea în
treagă. Noi ne pronunțăm în 
mod holărit pentru soluționa
rea tuturor problemelor din
tre state pe cale politică, paș
nică, pentru o participare ac
tivă a tuturor popoarelor, in
diferent de mărimea lor, la 
soluționarea problemelor in
ternaționale.

Noi pornim de la aceea că 
fiecare națiune, fiecare popor 
trebuie să-și spună părerea și 
să participe Ia găsirea soluții
lor privind organizarea relații
lor internaționale, la soluțio
narea problemelor complicate, 
prin care să se asigure fie
cărei națiuni posibilitatea de 
dezvoltare economico-socială 
independentă, să se excludă 
forța, amenințarea cu forța în 
relațiile dintre state, să se 
asigure o colaborare trainică 
în dezvoltarea economică, teh- 
nico-științifică, în ridicarea 
bunăstării fiecărui popor.

în acest context, oamenii de 
știință, invățămîntul au un rol 
important. Știința, pînă la 

acestora am ajuns Ia o înțele
gere deplină, care se reflectă, de 
a,ltfel, in comunicatul asupra că
ruia am convenit astăzi împre
ună cu președintele Frangieh 
și care va fi dat publicității mii- 
ne. Ceea ce aș dori să mențio
nez este raptul că împreună am 
constatat că sint necesare efor
turi susținute pentru o pace 
dreaptă și trainică in Orientul 
Mijlociu, bazată pe rezoluțiile 
Consiliului de Securitate. Aceas
ta presupune retragerea trupe
lor israeliene din teritoriile ara
be ocupate și soluționarea pro
blemei poporului palestinian in 
conformitate cu năzuințele sale.

Ani discutat, desigur, proble
mele securității europene, pre
cum și alte probleme care preo
cupă omenirea, ajungind Ia con
cluzii comune. In mod deosebit 
ne-am oprit asupra necesității 
unor măsuri în vederea lichidă
rii decalajului care s-a mărit in 
ultimul timp între țările dezvol
tate și. cele rămase in urmă. In 
comunicat se subliniază preocu
parea statelor de a acționa pen
tru o lume mai dreaptă și mai 
bună, de a asigura o participare 
a (arilor mici și mijlocii la solu
ționarea tuturor problemelor 
care confruntă omenirea con
temporană.

Doresc să menționez și în ca
drul acestei conferințe de presă 
că România se pronunță in mod 
statornic pentru așezarea rela
țiilor dintre state pe principiile 
deplinei egalități ‘in drepturi, 
respectului suveranității, inde
pendenței, neamestecului în tre
burile interne, renunțarea Ia 
torță și la amenințarea cu torta 
în relațiile dintre state.

A fost o deosebită plăcere 
pentru mine să constat că și 
prietenii noștri libanezi sint 
animați de aceeași dorință, iar 
acest lucru își găsește, de ase
menea, reflectarea în Comuni
catul Comun.

M-aș opri aici, deoarece aș 
dori să dau posibilitatea de a 
mi se adresa eventuale între

urmă, nu are granițe. Cuceri
rile științei au servit întot
deauna popoarelor, oamenilor, 
pentru progresul lor. Trebuie 
să facem totul ca aceste cuce
riri ale științei și culturii să 
devină un bun ai tuturor po
poarelor. Trebuie să creăm a- 
semenea condiții, și pe plan 
național și pe plan internațio
nal, incit toți oamenii, fără 
nici o deosebire de naționali
tate, de sex, de religie, să 
aibă acces la invățămint, cu
ceririle științei să poată fi fo
losite de fiecare națiune pen
tru dezvoltarea sa economico- 
socială. în acest sens, oamenii 
de știință pot și vor face, fără 
nici o indoială, și mai mult 
în viitor, pentru progresul ge
neral al omenirii, pentru pace 
și colaborare internațională.

Vă mulțumesc pentru de
cernarea acestui titlu inalt, de 
„Doctor honoris causa“ al 
universității dumneavoastră. 
Sper că aceasta va marca un 
moment nou in relațiile dintre 
universitățile românești și li
baneze, între Universitatea din 
București și Universitatea din 
Beirut. Sper că vom dezvolta 
mai mult legăturile și contac
tele pe linia învățămintului, 
științei, inclusiv pe linja 
schimbului de studenți, con
tribuind și pe această cale Ia 
dezvoltarea colaborării și prie
teniei între popoarele român 
și libanez.

Urez universității dumnea
voastră, tuturor profesorilor 
și studenților, succese tot mai 
mari in întreaga activitate, de 
a exercita un rol și mai puter
nic in dezvoltarea tot mai vi
guroasă a Libanului, a ridi
cării bunăstării și fericirii în
tregului popor libanez 1

Urez poporului dumnea
voastră multă prosperitate, 
multă fericire, pace, libertate 
și să se dezvolte o prietenie 
trainică între popoarele noas
tre. (Aplauze puternice, înde
lungate).

Părăsind universitatea, co
loana oficială se îndreaptă 
spre punctul turistic Jeita, si
tuat la o distanță de 18 km de 
Beirut, pe versantul Munților 
Liban. Aici este vizitată grota 
cu același nume , un splendid 
monument al naturii care se 
înscrie printre cele mai spec
taculoase grote din lume.

Milioane de stalactite și sta
lagmite creează un decor fe
eric, ingenios pus în valoare 
printr-o iluminație adecvată, 
transformînd această capodo
peră a naturii într-un punct 
de atracție pentru turiști de 
pe toate meridianele.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu felicită pe gazde 
pentru preocuparea lor de a 
scoate în evidență frumusețile 
acestei grote, de a le pune la 
dispoziția publicului larg, de a 
transforma acest loc într-un 
centru de cercetări speologice.

La amiază. președintele 
Nicolae Ceaușescu și persoa
nele care îl însoțesc au fost 
oaspeții președintelui Repu
blicii Liban, Suleiman Fran
gieh, la un club de agrement 
situat pe malul Mării Medi- 
terane.

Au luat parte președintele 
Consiliului de Miniștri, Takie- 
ddine Solh, ministrul afaceri
lor externe, Fouad Naffah, și 
alți membri ai guvernului li
banez.

In cursul după-amiezii, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
s-a înapoiat la reședința din 
Beirut.

bări și de a răspunde Ia aces
tea“. (Aplauze îndelungate).

HANA HOSOUN de la 
ziarul „Aliat“ a subliniat că 
România a luat in ultimii 
ani o serie de inițiative in 
politica sa externă și în 
relațiile sale internaționale. 
Arătind că printre acestea 
se înscrie și invitarea pre
ședintelui Nixon in Româiiia 
și menținerea relațiilor di
plomatice cu Israelul a 
rugat pe președintele 
Ceaușescu să comenteze a- 
ceste inițiative.

RĂSPUNS ; România, ca țară 
socialistă, acordă o mare atenție 
dezvoltării relațiilor sale cu 
toate statele socialiste. In același 
timp. România acționează pen
tru dezvoltarea colaborării cu 
toate țările care se pronunță 
pentru o dezvoltare economică 
socială independentă, pentru afir
marea in lume a principiilor de 
egalitate și respect. Totodată, in 
spiritul principiilor coexistenței 
pașnice, dezvoltăm relațiile cu 
toate statele fără deosebire de 
orinduire socială. Considerăm că 
in lumea de astăzi dezvoltarea 
relațiilor dintte toate statele este 
o necesitate imperioasă pentru 
o pace trainică.

Intr-adevăr, România a luat în 
ultimii ani multe inițiative pe 
pian internațional. Voi menționa, 
in primul rînd. activitatea de 
sprijinire a luptei de eliberare 
națională a țărilor care mai sint 
sub asuprire colonială, activita
tea pentru înfăptuirea securității 
europene, care să asigure tuturor 
statelor continentului o siguranță 
mai mare, egalitate în toate do
meniile de activitate.

In cadrul Organizației Națiuni
lor Unite, în ultimii cițiva ani, 
România a inițiat o serie de re
zoluții și acțiuni fn sprijinul 
țărilor in curs de dezvoltare, al 
mișcărilor de eliberare, așezării 
relațiilor dintre state pe o bază 
nouă, de egalitate și respect.

Intr-adevăr. România a întreți
nut și întreține relații cu Statele 
Unite ale Americii. dar aceste
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NICOLAE CEAUSESCU ÎN SIRIA
cu privire la convorbirile dintre 
președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 

Republicii Liban, Suleiman Frangieh
La invitația președintelui Re

publicii Liban, Suleiman Fran
gieh, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a 
efectuat o vizită oficială în Li
ban între 14—17 februarie 1974.

Oaspeților români le-a fost re
zervată o primire călduroasă, 
care reflectă sentimentele de 
prietenie și apreciere reciprocă 
dintre popoarele român și li
banez.

Cei doi președinți au avut 
convorbiri, la care au partici
pat :

Din partea română : Cornel 
Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Mircea- Malița și Nicolae Doi; 
caru, consilieri ai președintelui 
Consiliului de Stat, Mihai Le
vente, ambasador extraordinar 
și plenipotențiar în Republica 
Liban, Lucian Petrescu, direc
tor în Ministerul Afacerilor Ex
terne. „ , . .

Din partea libaneză : Takied- 
dine Solh, președintele Consi
liului de Miniștri, Fouad Naf- 
fah, ministrul afacerilor ex
terne, Boutros Dib, director 
general al Președinției republi
cii, Antoine Fattal, secretar 
general în Ministerul Afacerilor 
Externe, Emil Mattar, ambasa
dor extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Liban la 
București, Adel Ismail și Khalil 
Haddad, directori în Ministerul 
Afacerilor Externe.

In cursul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
cordială, cei doi președinți s-au 
informat reciproc asupra pre
ocupărilor actuale ale celor 
două țări și au procedat la un 
larg schimb de vederi referitor 
la dezvoltarea relațiilor bilate
rale, precum și asupra unor 
probleme internaționale de in
teres comun.

Cei doi șefi de stat au consta
tat cu satisfacție că relațiile 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Liban se 
întăresc și se dezvoltă continuu.

Cei doi șefi de stat și-au ex
primat dorința comună de a 
menține, și în viitor, contactele 
dintre ei, în interesul celor 
două țări și popoare, al păcii și 
înțelegerii internaționale.

Cei doi președinți au eviden
țiat, în cursul convorbirilor, 
lor posibilitățile de dezvoltare a 
relațiilor economice bilaterale 
și au convenit să se întreprindă 
noi măsuri pentru lărgirea ca
drului de colaborare in domenii 
de interes reciproc.

Apreciind importanța schim
burilor culturale, pentru o mai 
bună cunoaștere și apropiere 
între cele două țări și popoare, 
părțile au subliniat hotărîrea 
lor de a dezvolta, și în viitor, 
schimburile de delegații și in
formații între organisme de 
stat și alte instituții,_ coope
rarea în domeniile învățămîntu- 
lui, presei, televiziunii, cinema
tografiei, turismului și sportu
lui.

In timpul vizitei, au fost sem
nate : acord de cooperare tu
ristică, convenție sanitar-veteri- 
nară, program de schimburi 

culturale și științifice, înțele
gere privind acordarea de faci
lități in domeniul vizelor.

Procedind la un larg schimb 
de vederi în legătură cu situa
ția internațională actuală, cei 
doi președinți au apreciat ten
dința spre intensificarea colabo
rării intre state, afirmarea tot 
mai puternică a voinței po
poarelor de a asigura destin
derea și pacea, de a promova 
metoda tratativelor ca mijloc 
de soluționare a problemelor 
internaționale litigioase.

Ei au scos în evidență creș
terea rolului și influenței for
țelor păcii, democrației și pro
gresului în lumea contemporană 
și necesitatea de a se acționa 
perseverent pentru asigurarea 
respectării dreptului popoarelor 
de a decide de sine stătător 
căile de dezvoltare economică 
și socială.

Cele două părți au subliniat 
cu satisfacție rolul și contribu
ția pe care popoarele țărilor 
mici și mijlocii o aduc la in
staurarea unui climat de pace 
și securitate în lume, la dezvol
tarea relațiilor de prietenie și 
colaborare intre națiuni.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Liban, 
Suleiman Frangieh, au subliniat 
necesitatea instaurării între 
state a unor relații bazate pe 
respectul și aplicarea riguroasă 
a principiilor dreptului interna
țional, enunțate în Carta O.N.U., 
principiilor egalității suverane, 

independenței, neintervenției, 
ncrecurgerii la forță, reglemen
tării pașnice a diferendelor. Ei 
Și-au exprimat hotărirea de a 
sprijini dreptul sacru al fiecă
rui popor de a dispune de el în
suși și de a-și alege în mod li
ber calea de dezvoltare.

Cei doi șefi de stat și-au ma
nifestat îngrijorarea față de si
tuația din Orientul Apropiat. 
Ei au apreciat că ținerea sub 
ocupație de către Israel a teri
toriilor arabe, cucerite prin 
forță, în urma războiului din 
1967, constituie o permanentă 
sursă de conflict și încordare.

Cei doi șefi de stat au căzut 
de acord că o pace durabilă în 
această regiune nu se poate 
realiza decit prin evacuarea de 
către Israel a teritoriilor arabe 
ocupate, printr-o soluționare a 
problemei palestiniene in con
formitate cu aspirațiile națio
nale și drepturile legitime ale 
poporului palestinian.

Cei doi președinți au apreciat 
semnarea Acordului de dezan
gajare și separare a forțelor 
militare ale Egiptului și Israe
lului ca un pas important spre 
o soluție de pace și stabilitate 
in regiune.

Cele două părți și-au expri
mat speranța că conferința de 
la Geneva va da rezultatele aș
teptate pentru o rezolvare jus
tă și durabilă a conflictului din 
Orientul Apropiat.

Cei doi șefi de stat au subli
niat necesitatea aplicării Decla
rației și rezoluțiilor O.N.U. cu 
privire Ia lichidarea colonialis
mului și acordarea independen
ței țărilor și popoarelor colonia
le, condamnind politica de 
apartheid și toate formele de 
discriminare rasială. Ei au ex

primat hotărîrea lor de a spri
jini mișcările de eliberare na
țională din teritoriile aflate sub 
dominație colonială.

Cei doi președinți apreciază 
că reducerea și lichidarea deca
lajului intre țările în curs de 
dezvoltare și țările economic 
dezvoltate reprezintă o proble
mă de importanță majoră ; so
luționarea sa corespunzătoare 
este de interes fundamental 
pentru întărirea păcii și progre
sul omenirii întregi. Ei au ex
primat convingerea că pentru 
combaterea fenomenului sub
dezvoltării economice este nece
sar ca fiecare țară să pună în 
valoare bogățiile naturale și 
resursele umane, conform prin
cipiilor unei juste cooperări in
ternaționale, ca fiecare stat să 
poată dispune, în mod liber, de 
dreptul de a participa, în con
diții de deplină egalitate, la 
examinarea și soluționarea pro
blemelor economice și monetare 
internaționale.

In acest context, cei doi pre
ședinți sprijină inițiativa Alge
riei în vederea convocării unei 
sesiuni extraordinare a Adună
rii Generale a Națiunilor Unite 
pentru examinarea problemelor 
materiilor prime.

Ei au subliniat, de asemenea, 
necesitatea creșterii rolului 
O.N.U. în viața internațională 
și, în special, pentru aplicarea 
programelor dezvoltării, coope
rării și asistenței tehnice în ță
rile în curs de dezvoltare.

Procedind Ia un schimb de 
vederi asupra situației din Eu
ropa, cei doi șefi de stat au a- 
preciat în mod pozitiv lucrările 
Conferinței general-europene 
pentru securitate in Europa, 
conferință chemată să asigure 
relațiile dintre statele continen
tului pe noile baze ale păcii, 
securității și cooperării, astfel ca 
fiecare stat să-și poată dedica 
eforturile dezvoltării economice 
și sociale independente.

Ei au fost de acord că înfăp
tuirea securității și întărirea 
cooperării în Europa vor in
fluența pozitiv cauza destinde

TELEGRAME
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ

nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii 
Liban, SULEIMAN FRANGJEH, următoarea telegramă:

Părăsind teritoriul Libanului, am plăcerea a vă adresa, Exce
lență, sincere mulțumiri pentru calda ospitalitate de care ne-am 
bucurat în tot timpul șederii in țara dumneavoastră, pentru 
sentimentele de prietenie manifestate față de poporul român.

îmi exprim, totodată, satisfacția pentru convorbirile fruc
tuoase pe care le-am purtat, fiind convins că acestea vor servila 
amplificarea și diversificarea raporturilor prietenești și de co
laborare existente între cele două țări și popoare, Ia promova
rea păcii și înțelegerii în lume.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui 
Republicii Liban, SULEIMAN FRANGIEH, următoarea tele
gramă :

Țin să mulțumesc Excelenței Voastre pentru sentimentele ami
cale pe care le exprimă la adresa poporului libanez. Primirea 
cordială pe care Libanul a rezervat-o Excelenței Voastre nu 
face decît să reflecte sentimentele de sinceră prietenie și înaltă 
considerație pe care le nutrim față de poporul român. Această 
prietenie, pe care o punem în serviciul justiției și al păcii, s-a 
întărit și mai mult în urma schimburilor de vederi, pătrunse de 
o deplină sinceritate și încredere, pe care le-am avut, animați 
de speranța fermă că astfel de convorbiri vor aduce o contri
buție tot mai mare la cauza păcii și dreptății.

Țin să vă reiterez pe această cale expresia prieteniei mele sin
cere și cordiale.

rii și colaborării în lumea în
treagă.

Ei au salutat restabilirea pă
cii în Vietnam și acordurile cu 
privire la Laos, exprimînd spe
ranța că aceste acorduri vor 
crea condiții astfel ca popoarele 
din Indochina să-și poată con
sacra forțele dezvoltării lor 
economice și sociale.

Cei doi șefi de stat au discu
tat, de asemenea, probleme ale 
cursei înarmărilor, ale dezar
mării generale și ale dezarmării 
nucleare, de care depinde mer
sul înainte al civilizației umane.

Ei au exprimat, de aseme
nea, convingerea că schimbul 
de vizite între cei doi șefi de 
stat și convorbirile purtate cu 
această ocazie reprezintă o con
tribuție importantă la dezvolta
rea relațiilor de prietenie și 
cooperare între cele două țări și 
popoare.

Cei doi șefi de stat au mani
festat deplina lor satisfacție 
pentru prietenia care unește 
popoarele rpmân și libanez, 
pentru deplina înțelegere în 
care s-au desfășurat convorbi
rile oficiale.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România și președintele Repu
blicii Liban au exprimat dorin
ța lor de a lărgi și dezvolta, și 
în viitor, contactele reciproce 
Ia diferite nivele, precum și 
cooperarea și colaborarea între 
cele două națiuni, in toate do
meniile de interes reciproc.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a adresat cele mai sincere mul
țumiri președintelui Suleiman 
Frangieh, guvernului și poporu
lui libanez pentru prietenia și 
ospitalitatea ce i-a fost rezer
vată in timpul vizitei in Liban.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a 
adresat președintelui Republicii 
Liban, Suleiman Frangieh, in
vitația de a face o vizită oficia
lă in România, insoțit de soția 
sa. Invitația a fost acceptată cu 
plăcere, data urmînd a fi stabi
lită ulterior pe cale diploma
tică.

(Urmare din pag. I) 

siliului de Miniștri, ministrul a- 
facerilor externe, Mouhamad 
Haydar, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri pentru pro
bleme economice, alți membri ai 
guvernului.

La rîndul său, președintele 
Nicolae Ceaușescu prezintă gaz
dei persoanele oficiale caie îl 
însoțesc: Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al F.C.R., 
Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior, George Ma
covescu, ministrul afacerilor ex
terne, Mircea Malița și Nicolae 
Doicaru, consilieri ai președinte
lui Consiliului de Stat. Este 
prezent Emilian Manciur, am
basadorul României la Damasc.

Cei doi președinți iau loc pe 
podiumul de onoare. Se into
nează imnurile de stat ale Româ
niei și Siriei, în timp ce, în semn 
de salut, sînt trase 21 de salve 
de artilerie. Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Hafez 
Al Assad trec în revistă garda 
de onoare.

în continuarea ceremoniei, șe
fului statului român îi sînt pre
zentate celelalte personalități

„Un eveniment de o deosebită însemnătate 
în istoria relațiilor între cele două țări și popoare, 

o contribuție activă la extinderea si adîncirea 
acestor relații, în interesul reciproc

al ambelor popoare"
Ziarele, posturile de radio și 

televiziune siriene acordă, în 
numerele și programele lor din 
17, februarie, un larg spațiu vi
zitei oficiale de prietenie pe 
care o face în Republica Arabă 
Siriană președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Principalele publicații siriene, 
„Al Baas“ și „Al Saoura“, a- 
părute duminică dimineața, con
sacră pagini întregi importan
tului eveniment istoric din ca
drul relațiilor prietenești româ- 
no-siriene, salutînd cu cea mai 
mare căldură prezența ilustru
lui oaspete român pe pămîntul 
Siriei prietene.

Cotidianul „Al Baas" sub un 
titlu pe întreaga pagină întîi 
— prin care anunță sosirea la 
Damasc a președintelui Nicolae 
Ceaușescu — omagiază perso
nalitatea șefului statului român, 
evocind momentele importante 
din viața sa de revoluționar 
militant, bogata sa activitate 
politică pusă în slujba intere
selor poporului român, ale pă
cii, prieteniei și colaborării în
tre popoare. Pagina este ilustra
tă de o mare fotografie a to
varășului Nicolae Ceaușescu.

întreaga pagină a doua a zia- 

prezente la sosire, reprezentanți 
ai autorităților civile și militare 
siriene, șefii misiunilor diploma
tice acreditați la Damasc, alți 
membri ai corpului diplomatic. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este salutat cu multă dragoste 
și căldură de membrii Ambasa
dei române, de tehnicieni și spe
cialiști români care lucrează în 
Siria în cadrul acordurilor de 
cooperare dintre cele două țări.

Un grup de copii oferă tova
rășului Nicolae Ceaușescu fru
moase buchete de flori.

Cei doi președinți iau loc în
tr-o mașină escortată de moto- 
cicliști, îndreptîndu-se spre reșe
dința rezervată la Damasc înal
tului oaspete român.

Coloana oficială de mașini se 
înscrie pe moderna autostradă 
în lungime de peste 30 de km, 
ce leagă aeroportul de capitală, 

încă de la marginea orașului, 
mii de cetățeni aclamă cu căl
dură pe înaltul oaspete român. 
Asistăm și aici, în Siria, la fel ca 
și în celelalte țări arabe vizi
tate, la emoționante manifestații 
de simpatie și profund respect 
față de conducătorul României 
socialiste. Pe fețele oamenilor se 
citește bucuria de a-1 vedea și 
saluta pe președintele Nicolae 

Presa, radio-ul și televiziunea 
siriană despre vizita președintelui 

Nicolae Ceaușescu
rului constituie un vibrant me
saj de stimă reciprocă și caldă 
prietenie. Fotografiile alătu
rate ale președinților Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al-Assad 
sint încadrate de următorul 
text : „Cercurile comerciale si
riene, împreună cu întreprinde
rile comerciale române care ac
tivează în Siria, salută vizita 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și-și ex
primă convingerea că întîlnirile 
dintre cei doi șefi de stat vor fi 
fructuoase, în interesul celor 
două țări prietene, al cooperă
rii economice constructive, spre 
binele poporului arab sirian și 
al poporului român".

Ziarul publică, de asemenea, 
un amplu articol pe tema dez
voltării pe multiple planuri, a 
relațiilor de cooperare dintre 

Ceaușescu, de a-i ura bun ve
nit pentru prima oară pe pă- 
mîntul Siriei prietene.

Coloana de mașini străbate 
apoi marile bulevarde care duc 
spre centrul capitalei, împodobit 
și el sărbătorește, în onoarea 
șefului statului român. Mulțimea 
aplaudă pe cei doi președinți, 
scandează „Ceaușescu—Assad", 
„Siria—România“, exprimînd nă
zuința poporului sirian de a în
tări și dezvolta legăturile de 
prietenie și colaborare cu po
porul român.

Ne apropiem de reședința re
zervată șefului statului român. 
Se trece printr-un coridor viu de 
oameni care aclamă îndelung pe 
cei doi șefi de stat. Pe o mare 
pancartă. înălțată între cele două 
laturi ale străzii ce duce spre 
reședință, citim cuvinte scrise cu 
litere mari în română și arabă : 
„Damascul revoluționar salută 
pe ilustrul președinte român, 
Nicolae Ceaușescu. Apreciem 
sprijinul dumneavoastră pentru 
lupta noastră dreaptă și legi
timă“.

Sînt cuvinte ce exprimă în 
mod elocvent, la fel ca și mul
tiplele manifestații de simpatie 
ale populației Damascului, înal

cele două țări. Evidențiind în
semnătatea deosebită a vizitei 
șefului statului român in Repu
blica Arabă Siriană, articolul 
subliniază multiplele posibilități 
de dezvoltare permanentă a re
lațiilor de cooperare româno- 
siriene în cele mai diferite do
menii. în articol sînt prezentate 
numeroase exemple ale colabo
rării economice dintre România 
și Siria, relevîndu-se, printre al
tele, și faptul că țara noastră a 
acordat Siriei un credit de 100 
milioane de dolari pentru cum
părarea de instalații complete, 
mașini și aparatură tehnică din 
România.

Ziarul „Al Baas" relatează, 
de asemenea că, în cadrul coo
perării economice, România va 
participa la construirea în Siria 
a unor obiective industriale im
portante. „Relațiile dintre cele 

ta prețuire pe care o dă poporul 
sirian nobilei și neobositei acti
vități a conducătorului partidului 
și statului român pusă în slujba 
păcii, prieteniei și colaborării în
tre popoare, solidantății mili
tante și sprijinului activ 
al României socialiste față de 
cauza popoarelor arabe, contri
buției personale a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la soluțio
narea pe cale pașnică a situației 
din Orientul Mijlociu, la instau
rarea unei păci juste și trainice 
în această zonă a lumii.

înaltele onoruri cu care a fost 
primit la Damasc conducătorul 
partidului și statului nostru, ma
nifestațiile de simpatie, de cal
dă prietenie și profund respect, 
atmosfera deosebit de cordială 
în care s-au desfășurat primele 
contacte și convorbiri dintre cei 
doi șefi de stat ilustrează, în 
chip grăitor, bunele auspicii sub 
care, începînd de azi, se desfă
șoară în Republica Arabă Siria
nă vizita oficială de prietenie a 
președintelui Nicolae Ceaușescu.

Relatarea vizitei : ION MAR- 
GINEANU, MIRCEA MOAR- 
CAȘ, VICTOR STAMATE, CRĂ
CIUN IONESCU.
FOTO : RADU CRISTESCU

două țări — subliniază ziarul — 
vor cunoaște, în viitor, o tot 
mai largă dezvoltare, în intere
sul și avantajul reciproc al ce
lor două țări".

Ziarul „Al Saoura" publică, 
însoțită de fotografii ale celor 
doi șefi de stat, o relatare pri
vind importanța vizitei în Si
ria a președintelui Nicolae 
Ceaușescu. Ziarul apreciază a- 
ceastă vizită drept „un eveni
ment de o deosebită însemnă
tate în istoria relațiilor între 
cele două țări și popoare, o con
tribuție activă la extinderea și 
adîncirea acestor relații, în in
teresul reciproc al ambelor po
poare".

„Al Saoura" publică, de ase
menea, biografia tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, subliniind 
activitatea sa rodnică și presti
gioasă pe plan intern și inter
național.

Postul de radio Damasc a con
sacrat, în cursul zilei de dumi
nică, în toate emisiunile sale, 
spații largi vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Televiziunea siriană a prezen
tat, Ia rîndul ei, numeroase ima
gini filmate de la sosirea la 
Damasc și de Ia celelalte mo
mente din prima zi a vizitei.

relații sînt în spiritul principii
lor de care am vorbit. Pornind 
de Ia necesitatea contactelor di
recte între șefii de state. între 
oamenii politici din diferite țări, 
pentru soluționarea problemelor 
care confruntă omenirea, am in
vitat pe președintele Nixon să 
viziteze România. Am făcut, de 
asemenea, și eu o vizită în Sta
tele Unite în 1970. iar. recent, 
am făcut o vizită oficială cu 
prilejul căreia am semnat împre
ună cu președintele Nixon o 
Declarație comună între Statele 
Unite și România.

în ce privește Israelul, Româ
nia a continuat să întrețină re; 
lății cu acest stat. în același 
timp am condamnat ocuparea 
teritoriilor arabe Și am cerut 
continuu și ferm retragerea 
Israelului din teritoriile, ocupate. 
Am pornit de la considerentul 
că ruperea relațiilor diplomatice 
nu este o soluție în viața inter
națională, că trebuie făcut to
tul și întreprinse pe toate căile 
acțiuni politico-diplomatice, 
pentru a se ajunge la soluțio
narea problemelor din lume, 
inclusiv, deci, a celor din Orien
tul Mijlociu. Trebuie să fie în
totdeauna clar că existența re
lațiilor dintre state nu înseamnă 
si aprobarea politicii statelor 
respective. Relațiile diplomatice 
sînt un mijloc de a găsi căile 
de soluționare a acelor proble
me care trebuie să asigure, în
tre statele cu orînduiri diferite, 
principiile coexistentei pașnice 
și să contribuie la soluționarea 
problemelor din lume.

Așa cum am menționat, Ro
mânia acționează în întreaga sa 
activitate internațională pentru 
găsirea căilor de colaborare în
tre toate statele,. fără deosebire 
de orînduire socială, pentru a- 
firmarea solidarității și spriji
nului consecvent cu luptele de 
eliberare națională, pentru res
pectul dreptului fiecărui popor 
de a fi pe deplin stăpîn pe des
tinele sale.

SAFA HAIERI de la Ra- 
dioteleviziunea națională ira
niană a întrebat care au fost 
subiectele cele mai impor
tante discutate intre pre
ședintele Ceaușescu și regele 
Hussein, cu prilejul vizitei 
sale la București.

RĂSPUNS : în comunica
tul publicat se reflectă pro
blemele care au fost discu
tate la București cu prile
jul vizitei regelui Hussein. Ele 
s-au referit, desigur, la relațiile 
bilaterale, la un șir de probleme 
internaționale, inclusiv la pro
blemele Orientului Mijlociu.

HANA ANBAR de la „The 
Daily Star" a pus o întrebare 
referitoare la numărul cetă
țenilor români, de origine e- 
vreiască, care emigrează in 
ISTCLßl»

RĂSPUNS : Cred că în mo
mentul de fată numărul aces
tora este foarte mic, sau aproa
pe inexistent, deoarece evreii 
care trăiesc în România au con
diții de a participa cu drepturi 
depline la întreaga viată econo
mică și politică, iar orînduirea 
socialistă asigură condiții din 
ce în ce mai bune de viață.

NORIO KWMABE, de la 
Japan Broadcasting Corpo
ration, a întrebat dacă pre
ședintele Ceaușescu intențio
nează să comunice impresi
ile sale și experiența dobîn- 
dită in lumea arabă vreunui 
conducător al Uniunii Sovie
tice și să acționeze ca me
diator intre lumea arabă și 
Israel.

RĂSPUNS : Nu intenționez să 
acționez pentru mediere. Im
presiile mele despre lumea ara
bă le voi spune acelora care 
vor fi interesați să le cunoască. 
Desigur, la întoarcere, le voi 
comunica poporului român. Vă 
pot spune că impresiile sînt 
foarte bune. (Aplauze).

FRANÇOIS BAINI, de la 
Agenția Națională de știri 
Libaneză, a întrebat care 
sint căile practice pe care 
România le întrevede pen
tru retragerea Israelului din 
teritoriile ocupate.

RĂSPUNS : Am menționat 
deja în cîteva rînduri părerile 
României asupra acestor pro
bleme. Considerăm că dezanga
jarea care s-a realizat între 
Egipt și Israel este un înce
put, că sint necesare măsuri 
hotărîte pentru desfășurarea in 
cel mai scurt timp a negocieri
lor de la Geneva pentru a se 
ajunge la retragerea deplină a 
Israelului din teritoriile arabe 
ocupate.

. F. CASTORIADES, de la 
Agenția France Presse, a 
întrebat dacă președintele se 
pronunță în favoarea de
zangajării forțelor pe fron
tul sirian.

RĂSPUNS : Aceasta trebuie 
să o hotărască președintele și 
guvernul sirian. Părerea Româ
niei este că această dezanga
jare este utilă și necesară.

MOHAMED SHUKEIRI de 
la „Al Nida", referindu-se la 
i n t î l n i r i l e președintelui 
Ceaușescu cu delegația Or
ganizației pentru Eliberarea 
Palestinei și la precizările 
făcute cu privire la formarea 
unui stat palestinian, a în
trebat dacă aceasta face, in 
momentul de față, obiectul 
unor discuții cu părțile in
teresate din Orientul Mijlociu.

RĂSPUNS : Intr-adevăr, am 
avut convorbiri îndelungate cu 
reprezentanții Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei. în 
frunte cu președintele acestei 
organizații — Arafat. In cadrul 
acestor convorbiri am abordat și 
căile pentru soluționarea pro
blemei poporului palestinian. 
Am expus părerea României cu 
privire la necesitatea constitui
rii unei entități proprii a po
porului palestinian, inclusiv, 
dacă vor ajunge la hotărîrea 
necesară, constituirea unui stat 
independent. Sigur, urmează ca 
poporul palestinian, reprezen
tanții săi să hotărască cum să 
acționeze mai bine. După păre
rea mea, pentru a avea o pace 
dreaptă și trainică în Orientul 
Mijlociu, trebuie să fie soluțio
nată și problema palestiniană. 
Acest lucru nu trebuie amînat 

pentru altădată. Constituirea 
unui stat palestinian ar crea o 
situație cu totul nouă și ar con
tribui la o soluție dreaptă și 
definitivă.

JENNI GEHCHAN, de la 
„l'Orient le jour", a întrebat 
la ce acorduri concrete de 
colaborare s-a ajuns in Liban.

RĂSPUNS : Am discutat cu 
președintele Frangieh, iar re
prezentanții noștri au discutat cu 
reprezentanții libanezi multe 
probleme de colaborare și este 
greu de enunțat un anumit do
meniu. Practic nu există do
meniu în care cele două părți 
să nu poată să colaboreze și deja 
colaborăm în multe domenii.

RAMEZ KHAZEN, vice
președinte al sindicatului zia
riștilor :

în numele presei libaneze, 

permiteți-mi să vă mulțumesc 
pentru vizita făcută in Liban. 

EDMOND RIZKI : Cu toții 
vom rămine cu impresii deo
sebit de plăcute despre a- 
ceastă vizită. Vom considera 
vizita ca o nouă etapă in dez
voltarea relațiilor româno- 
libaneze, a relațiilor romàno
arabe și va fi spre binele în
tregii umanități.

Vă mulțumim Excelență și 
fiți mereu bine venit in Li
ban (Aplauze puternice).

TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU: Aș dori
să mulțumesc presei libaneze 
pentru felul în care a prezen
tat vizita noastră. Prin aceasta 
a contribuit la dezvoltarea prie
teniei dintre popoarele noastre 
și sper că va continua și în vii
tor să acționeze în aceeași di
recție. (Aplauze îndelungate).

LIBAN : la punctul turistic leita
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DUMINICĂ, ZI OBIȘNUITĂ 
DE LUCRU PE OGOARE

Cooperatorii și mecanizatorii 
au lucrat ca într-o zi de primă
vară. Constânțenii, arădenii, 
vrîncenii și doljenii au executat 
in această duminică arăturile pe 
ultimele suprafețe neogorîte în 
toamnă, legumicultorii au semă
nat pe ultimii mp de răsadnițe 
calde, s-a fertilizat, s-a lucrat 
la canale de irigații și desecări, 
în 20 de județe ale țării s-a se
mănat. S-a semănat mazărea și 
borceagurile. Și nu numai atît 
— s-a continuat în ritm obiș
nuit primăvara pregătirea su
prafețelor în vederea însămîn- 
țării celorlalte culturi din prima 
urgență. Peste tot unde s-a putut 
lucra, în cîmp au ieșit uteciștii, 
mecanizatori, cooperatori, elevi 
și muncitori navetiști. A început 
drumul plinii. Se muncește in
tens, se fac lucrări de calitate, 
nici un strop de apă nu trebuie 
să se piardă. Organizarea și re
tribuirea muncii în acord, global 
se dovedește deosebit de stimu- 
latorie în activitatea cooperato
rilor și mecanizatorilor, iar între

Editura „Ion Creanga" a ti
părit recent la inițiativa di
rectorului ei, poetul Tiberiu 
Utan o emoționantă carte 
de amintiri despre Sado- 
veanu, alcătuită de Con
stantin Mitru și împodobită 
cu numeroase fotografii de 
Dan Er. Grigorescu. Tntr-una 
din ele am av,ut surpriza de 
a mă vedea și pe mine, în 
tovărășia unor colegi din 
redacția revistei „Luceafă
rul" înfățișîndu-i Maestrului 
numărul omagial pe care i-l 
dedicasem cu prilejul împli
nirii a opt decenii de viață 
și șase în literatură.

Așadar pot rosti: l-am cu
noscut pe Sadoveanu I

M-am fotografiat alături 
de Sadoveanu I Mi se pare 
o teribilă enormitate pe care 
biografia mea nu are a o 
merita. E ca și cînd aș fi 
fotografiat alături de Ștefan 
cel Mare.

Dar chiar așa a și fost !
îmi aduc bine aminte acea 

zi ploioasă din toamna lui 
1960 cînd am pășit pragul 
casei (despre care cu stu
poare aflu că încă nu e 
muzeu) și cînd așteptam cu 
o emoție apropiată de spai
mă întîlnirea cu cel mai 
mare prozator al românilor, 
îl mai văzusem, la Școala de 
literatură cu prilejul unor 
neuitate prelegeri, la Casa 
scriitorilor, pe stradă sau la 
Neamț, în casa din preajma 
Vovideniei... Avusesem cu

rajul pe care acum nu mi-l 
explic de a citi în fața 
Domniei-sale un poem ne
rușinat de lung, la o seară 
de poezie. Nu-I văzusem 
însă acasă, înconjurat de 
obiectele ce aveau privile-

de GHEORGHE
TOMOZEI

CÜ
SADOVEANU
giul de a fi îngăduite în 
preajma sa și abia atunci 
cînd țineam în mîini tremu- 
rînde revista în care credeam 
că-l oglindim am fost poftit 
de către Doamna Valeria 
lingă tronul Maestrului, pe 
un minuscul jeț de catifea, 
în spate aveam, iluminînd 
peretele, un mozaic înfăți- 
șînd un tînăr călăreț de le
gendă în care mi se părea 
că îl văd pe Ștefan pornit 
să răzbune moartea părin
telui său.

îi mulțumesc lui Dan Er.

Grigorescu, omului drag și 
artistului incomparabil pen
tru darul pe care l-a făcut 
vieții mele. „Asirianul" (cum 
îi spunea Sadoveanu) a ofe
rit existenței mele un dar și 
o povară. Dacă ai fost în 
preajma lui Sadoveanu tre
buie să-ți gîndești cu înfri
coșată severitate litera, tre
buie să plătești cu truda 
unei vieți un minut sublim, 
o secundă sublimă.

Sfîrșit la vîrsta înțelepților 
elini, Sadoveanu părea to
tuși tînăr, sau fără vîrsiă și 
stingerea lui ne-a apărut și 
ea abruptă și prematură. 
Pierea poate ultimul mare 
scriitor coexistînd cu pro
priu-! mit, arhitectul imola- 
cabil al unei mitologii lite
rare cu adevărat unice.

Spirite spgrtive își mur
mură cu spaimă greierească 
temerea că Sadoveanu e 
„monoton" ori „desuet" că 
parfumele sale n-ar mai 
avea tăria începuturilor, dar 
dincolo de toate semnele 
sceptice, Uriașul lucrează 
necontenit în memoria lite
raturii române și trezește în 
cititorul de azi un răscolitor 
răsunet.

Sadoveanu eternul, cel 
care a fost ctitor al litera
turii noastre noi, cel pe care 
ni-l reamintim cu evlavie 
și-a așezat în sufletele noas
tre nemuritoare-i umbră, a- 
lături de Eminescu-Hipe- 
ryon...

acțiunile ample se numără și 
aceea a transformării duminicii 
de ieri în zi obișnuită de lucru 
de către peste 1 milion de lu
crători din agricultura țării. Re
dăm 
teva

faptele de muncă de pe cî- 
șantiere de lucru ale zilei.

DOLJ : In 50 de unități 

semănat. Aproa-agricole s-a
pe 1.000 hectare semănate cu 
mazăre și borceag la Lipova, 
Cetate, Poiana Mare, Hunia, 
Teasc, Mîrșani și Bratovoiești. 
Mecanizatorii au raportat a- 
seară că au încheiat lucrările 
de semănat la mazărea fura
jeră. Și, tot ieri, aproape 10.000 
de uteciști au desfășurat o 
susținută acțiune de fertili
zare. 3.100 hectare, dintre cele 
cu destinația sfeclă de zahăr 
și legume, au fost fertilizate 
cu gunoi de grajd și superfos
fati.

Pe șantierul național al ti
neretului Cetate Galicea Mare 
aproape 500 de brigadieri au 
lucrat la stația de pompare de 
la Cetate și la finisarea cana
lelor ce vor permite irigarea 
încă din această primăvară a 
31.000 hectare, iar alături de 
brigadieri au muncit elevi ai 
liceelor din Cetate și Calafat, 
cooperatori și mecanizatori din 
aproape toate cele 30 de loca-

La Dănești, județul Harghita, au început arăturile de primăvară.
I
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DIN „STAȚIA" I. M. M. R. CLUJ

lități cuprinse în perimetrul 
sistemului. Bilanțul zilei : lu
crări executate 
peste un sfert 
lei.

în valoare de 
de milion de

• TULCEA Semănatul

mazărei s-a încheiat. Ieri a 
fost cea de a 7-a zi de cam
panie agricolă de primăvară 
în județul Tulcea. Aici fereas
tra lui februarie a fost folo
sită din plin. îndeosebi de me
canizatori care au arat, au 
discuit și au semănat ; ieri 
executînd semănatul mazărei 
pe ultimele circa 100 hectare 
din cele planificate, precum 
și aproape 2.000 de hectare cu 
borceag. Și tot ieri pe șantie
rul complexului de irigații Do- 
brogea de nord s-a lucrat ca 
într-o zi obișnuită de peste 
săptămîr.ă. 10.000 de mc de 
pămînt dislocați, 2 km de ca
nale săpate, 1.000 mp de dale 
confecționate. „Am organizat 
aici, ne spunea tovarășul Ion 
Rizu, prim secretar al Comite
tului județean Tulcea al 
U.T.C., un șantier local de

muncă patriotică al tineretu
lui. Pină la declanșarea din 
plin a lucrărilor agricole în 
cîmp, zilnic mur.cesc — în 
fiecare localitate — tineri con- 
stituiți în echipe care au 
preluat din planul șantierului 
o cincime din volumul lucră
rilor necalificate. Pină acum, 
cele mai bune rezultate le-au 
obținut tinerii din Jurilovca, 
Babadag, Sarinasulf, Valea 
Nucarilor“.

• MEHEDINȚI : Pomi de 
pe 200 de hectare întreținuți. 
Ieri obiectivul ce a concen
trat forțele tinere ale județu
lui a fost întreținerea livezi
lor. La Ilovăț, Sisești, Cră- 
guești, Severinești, Căzănești, 
Malovăț> Brezuița, Secu, Gre
cești, Corcova, sub îndruma
rea specialiștilor tineri, cei 
peste 3.000 de tineri partici- 
panți au executat tăieri de ro
dire, au fertilizat și au 
stropit. Totodată, au săpat 
peste 2.000 de gropi în vede
rea plantării golurilor din 
plantații.

• ILFOV : 20.000 de tineri 

au lucrat în agricultură. Au 
fost semănate mari suprafețe, 
transportate îr? cîmp 4.687 
tone gunoi de grajd, amena
jate pentru irigații cu posibi
lități locale 103 hectare, dis
cuite 213 hectare, decolmetate 
49.672 m liniari canale, săpate 
23.474 gropi în vederea plan
tării pomilor și întreținut 198 
hectare de pășune și finețe. 
S-au remarcat în mod deo
sebit tinerii din Drăgoești, Si- 
nești, Comar.a, Snagov, Hota
rele, Urziceni, Budești și Olte
nița, iar din miile de partici- 
panți numele lui Ilie Ștefan, 
Domnița Gherghina. Constan
tin Regep și Victor Dobre 
(Snagov), Ionela Chisiu, Livia 
Dinu, Gabriela și Lazăr Cos- 
tache (Budești), Florica Radu 
și Dumitru Prună (Comana), 
Marin Marcu, Gheorghe Ver- 
gu, Gheorghe Iordache (Hota
rele) se impun prin hărnicia 
dovedită. Și ieri, ca în toată 
săptămîna trecută, au lucrat 
cu dăruire.

GH. FECIORU

2 500 STUDENTI
u CĂLUȘARUL

TRANSILVĂNEANli

MUNCITORI IN FABRICA

INSTITUTULUI
Am vizitat de curind ate

lierul școală al Facultății de 
mecanică (Institutul politeh
nic „Traian Vuia‘‘-Timi- 
șoara). Realizat după o con
cepție mai generoasă asupra 
obiectivelor necesare unei 
astfel de unități, atelierul- 
școală timișorean se prezintă 
acum ca o puternică între
prindere de realizare a unor 
produse, de proiectare a unor 
prototipuri, de cercetare ști
ințifică. Aici se are în ve
dere, în primul rînd, familia
rizarea studenților cu mese
rii incluse in specificul vii
toarei lor profesiuni ingine
rești — sudor, lăcătuș, strun
gar, frezor, montalor insta
lații electrice și electroteh
nice etc. Dar, în același timp, 
anii superiori de studiu reali
zează proiecte de aparate și 
instalații a căror execuție este 
încredințată colegilor din a- 
nii mai mici. Astfel se reali
zează un circuit complet, sub 
îndrumarea cadrelor didactice 
de 
Și 
de 
rea
autodotării, 
pentru onorarea contractelor 
încheiate de unele catedre.

Numai în semestrul trecut 
s-au realizat aici 47 de teme 
de proiectare și 14 contracte 
cu întreprinderi din țară. Iată 
doar cîțiva beneficiari : U- 
zina Mecanică Cugir, Uzina 
Vagonul Arad, Electrobanat, 
Oțelul Roșu, I.M.T., Centrala 
minereurilor neferoase-Deva, 
I.C.M Reșița, M.I.C.M.G.

în atelierul de mașini elec
trice intilnim grupa I, anul I, 
de la Facultatea de electro
tehnică. în fața unor mese, 
studente și studenți, reali
zează bobinările necesare u- 
nor motoare electrice. Rezul
tatele obținute pină acum in

Atelierul școală al 
Facultății de mecanică 
Timișoara oferă un 
model al legăturii în- 
vățămîntului cu pro
ducția și o experien
ță privind integrarea 
studenților în activita
tea direct productivă

specialitate, a maiștrilor 
tehnicienilor, de la faza 
concepție la concretiza- 
unor produse necesare 

producției sau

TRENURILE PLEACĂ 
ÎNTOTDEAUNA 
LA ORA EXACTĂ

realizarea unui 
mediu de motoare de 

calitate, rivalizînd cu 
montate în fabrică, o 
disciplină, fără absențe 

Condițiile de 
excelente. Aici

practică sînt relevante : do- 
bindirea indeminării necesare 
bobinajului, 
plan 
bună 
cele 
bună
nemotivate, 
muncă sint 
nu te poți plinge de lipsa în
drumării, a materiilor prime, 
de zgomot etc. Notele bune 
obținute de grupele prece
dente in practică, (anul III, 
Electrotehnică subingineri, 
grupa I a obținut numai 
note maxime), atestă nu nu
mai interesul studenților de a 
învăța să lucreze direct la 
mașini, dar și coordonarea

atentă a îndrumării din par
tea cadrelor de specialitate 
și maiștrilor. Proiectele teh
nologice și de execuție se 
realizează de către diferite 
catedre cu participarea stu
denților din anii mari (IV și 
V, dar nu rareori sînt solici
tați la proiectare și studenții 
din anul III). Se lucrează pe 
bază de contract pentru di
verse întreprinderi benefi
ciare sau Ia solicitarea unei 
catedre, pentru autodotări. 
Astfel s-au realizat mașina 
reversibilă pompă-turbină, 
mașina de testare a fisurării 
sudurii, arzătoare de gaz de 
multipresiune, osciloscoape 
didactice, motoare electrice 
de gabarit redus, autotrans- 
formatoare și tablouri elec
trice pentru comanda măsu
rilor speciale, dispozitiv pen
tru polizat roci dure, oscilo
scoape, lămpi fluorescente.

Realizările de pină acum 
ale atelierului școală și de 
prototipuri : 3 437 048 lei — 
valoarea producției globale; 
2 541 824 lei — valoarea pro
ducției marfă vîndută și în
casată ; 22 300 lei — produc
tivitatea pe persoană direct 
productivă. Sînt repere care 
asigură invățămintului poli
tehnic timișorean o unitate 
trainică cu producția ai că
rei beneficiari sînt studenții. 
Lucrînd in două schimburi, 
2 500 de studenti se înca
drează, aici, anual în activi
tăți de primă importanță in 
formarea viitorului specia
list.

Simbătă și duminică la Deva, 
Simeria și Petroșani au evo
luat în fața unui public nu
meros cele mai reprezentative 
formații de călușari din Tran
silvania care au evidențiat încă 
o dată frumusețea unică a a- 
cestui străvechi joc românesc. 
Alături de vîrstnici și tineri au 
participat ansambluri compuse 
exclusiv din copii, cum sînt cele 
din satele Plop. Clopotiva, Bo- 
șorod, aparținătoare județului 
gazdă. Un mare număr de ar
tiști amatori care s-au impus 
prin virtuozitate și autenticita
te au fost distinși cu premii, 
în continuarea manifestării, la 
muzeul județean din Deva este 
programată o dezbatere intitu
lată „De la obicei la jocul călu- 
șeresc din Transilvania“, la care 
vor lua parte renumiți folclo
riști din județ și din țară.

ALEX. BÄLGRÄDEAN

L-am căutat la prima oră a 
dimineții pe ing. Ion Man, șe
ful secției montaj general al 
întreprinderii mecanice de ma
terial rulant din Cluj, punctul 
de concentrare maximă a efor
turilor întregului colectiv. Mi 
s-a spus că este la o ședință 
operativă. Am cerut permisi
unea să iau parte la discuțiile 
din sala clubului. M-am dumi
rit destul de greu despre ce este 
vorba. Maiștrii, inginerii, șefii 
de echipă din secția montaj 
dezbăteau cu aprindere cazul u- 
nui minut întîrziere pe graficul 
de reparare a unei locomotive 
DH. De ce s-a intîrziat. unde 
s-a intîrziat, ce trebuie făcut 
pentru recuperarea acestei ră- 
mîneri în urmă, iată întrebă
rile la care conducătorii proce
sului de producție din secția 
cheie a întreprinderii căutau 
răspuns.

Atita frămîntare pentru un 
singur minut 1 l-am întrebat pe 
ing. Man la sfîrșitul discuțiilor.

— Da, pentru că acest minut 
se transmite mai departe și 
provoacă întîrzierl în lanț pe 
tot releul transporturilor fero
viare. mă lămurește șeful sec
ției. La noi trebuie să fie o dis
ciplină tot atit de fermă ca și 
în stațiile C.F.R. Și tocmai pe 
această disciplină ne-am bazat 
în luarea angajamentului de a 
îndeplini sarcinile actualului 
cincinal în patru ani. Pe disci
plina de fier în îndeplinirea 
ritmică a fiecărei sarcini, a- 
daugă inginerul Man. și pe in
ventivitatea oamenilor în găsi
rea celor mai eficiente soluții 
pentru executarea rapidă și cit 
mai economicoasă a reparațiilor, 
în această privință, ajutorul or
ganizației U.T.C. ne este de mare 
utilitate.

Despre ce ajutor este vorba ? 
Ne-a vorbit despre el și direc
torul întreprinderii și secretarul 
comitetului de partid și foarte 
mulți muncitori. Pentru că, in
tr-adevăr, acțiunea uteciștilor a 
dovedit o înaltă responsabilitate, 
o desăvîrșită maturitate politică 
și muncitorească.

— Cum s-a născut inițiativa 
dumneavoastră ? îi cer explica
ții tovarășului Vasile Bondor, 
locțiitor al secretarului U.T.C. 
pe întreprindere.

— Așa cum se întimplă dese
ori, și anul trecut întreprinde-j 
rea noastră a fost asaltată cu 
comenzi suplimentare, care nu 
fuseseră cuprinse în planul de

producție dar care nu puteau 
fi refuzate deoarece de execu
ția lor depindea îndeplinirea 
planului de producție in unită
țile respective. în aceste condi
ții, noi uteciștii, într-o adunare 
generală ne-am angajat să pre
luăm mai multe comenzi pe care 
să le executăm după orele 
program.

S-a început mai întîi cu o 
mandă de la U. M. Buzău, 
vorba de 8 000 funduri de cazan 
care trebuiau executate la ate
lierul prese. Lucrarea nu putea 
fi făcută decit duminica pentru 
că în celelalte șase zile ale săp- 
tăminii presele erau complet a- 
coperite cu comenzi din plan. A 
urmat apoi altă comandă de la 
Tehnofrig Cluj, care cerea 
forjarea a 50 bucăți biele pen
tru compresoare. S-au forjat tot 
în timpul liber al tinerilor. De 
la Roșiorii de Vede venea rugă
mintea fabricării urgente a zece 
cuptoare pentru forje și trata
mente. Comanda a fost preluată 
de tinerii din secția a V-a.

— S-au adunat astfel comenzi 
care au însumat o valoare de 
3 250 000 lei, pe care dacă ute
ciștii nu le-ar fi preluat să le 
execute în timpul lor liber, ne 
mărturisește locțiitorul secreta
rului U.T.C., practic ar fi 
rămas neexecutate. întreprin
derea noastră ar fi pierdut ast
fel un beneficiu important dar 
la urma urmei nu acesta a fost 
scopul acțiunilor noastre, ci a- 
jutorul cu care simțeau ute
ciștii noștri că sînt datori față 
de unitățile economice din țară 
care aveau nevoie urgentă de 
el.

— Ce veți adăuga anul acesta 
la vechile realizări ?

— Deja ne puteți întreba ce 
am adăugat. Pentru că în cins
tea zilei de 16 Februarie am și 
raportat cîteva succese de sea
mă. Iată o parte dintre ele : 
într-una din duminicile trecute 
la secția prelucrări la cald a a- 
vut loc un schimb de onoare, 
timp în care nouă uteciști — 
Konnerth Pali, Ioan Nimaș, Pe
tru Almaș, Nicolae Lungu, Ga- 
vril Revnic, Ioan Vescan, Ghe
orghe Borbe, Pavel Marton, Ște
fan Pop — au executat o co
mandă (ambutisarea a 30 fun
duri de cazan) în valoare de 
60 000 lei. Multe acțiuni am or
ganizat în depozitul de fier 
vechi pentru tăierea cazanelor 
scoase din funcțiune și unde se 
evidențiază ca cel mai harnic

de

co- 
Era

utecistul Ion Puiac, unul dintre 
cei mai pricepuți sudori auto- 
geni ai noștri. De curind, aflind 
despre o altă comandă urgentă 
pentru export, tinerii au cerut 
conducerii întreprinderii să le-o 
încredințeze tot lor.

— Care este angajamentul ti
nerilor pe acest an ?

— Am hotărît să realizăm în 
afara programului comenzi a 
căror valoare să se ridice la 
3 500 000 Iei. Onorindu-ne acest 
angajament, contribuim efectiv 
și concret la Încheierea cinci
nalului în acest an.

Muncitorii ceferiști de la 
I.M.M.R. Cluj au calculat co
rect. șl-au dozat judicios efor
turile pentru ca intr-adevăr an
gajamentul patriotic pe care și 
l-au asumat să fie îndeplinit e- 
xemplar. Și așa va fi. O ordine 
desăvîrșită domnește în toate 
compartimentele producției. Cu 
toate greutățile care mai apar, 
printr-o temeinică organizare a 
procesului de muncă sarcinile 
se realizează ritmic și cu maxi
mă exigență. Șeful serviciului 
producție ne informează că s-a 
făcut o distribuție temeinic e- 
laborată a sarcinilor pe secții, 
echipe și oameni, că s-a reușit 
o încărcare economicoasă a uti
lajelor pe toate cele trei schim
buri, s-au înlăturat strangulă
rile de la unele locuri de mun
că și s-a găsit soluția programă
rii optime a producției pe o pe
rioadă de trei luni inainte.

— Acum de pildă — ne de
monstrează ing. Mircea Pop. șe
ful compartimentului amintit — 
am terminat programarea pen
tru luna aprilie. Muncind astfel, 
salariații noștri au izbutit să-și 
depășească 
nile la 
pe anul
8 000 lei mai mult față de pre
vederi, pe fiecare salariat. Anul 
acesta scontăm pe o depășire și 
mai consistentă. planul anual 
urmînd să-1 îndeplinim la 1 Mai.

Nd-i nici o îndoială că așa va 
fi. Pe luna ianuarie colectivul 
I.M.M.R. și-a depășit sarcinile la 
producția globală cu 2 803 000 lei 
iar la producția marfă cu 
555 000 lei. Succese de mîndrie 
pe care ceferiștii de la unitatea 
clujeană le-au închinat zilei lor 
de la 16 Februarie. Succese in 
care se regăsește contribuția 
fiecăruia din cei aproape o mie 
de tineri.

considerabil sarci- 
productivitatea muncii 
trecut, realizind cu

calin stanculescu

EXPERIMENT C8
VĂ RECOMANDAM DIN PROGRAMUL SĂPTĂMINII 

LA „MODERN CLUB"

Luni, ora 16,00 — Cadran politic, prezentarea principalelor 
momente din vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în citeva 
țări arabe din Orientul Mijlociu.

Marți, ora 10,00 — Matineu cinematografic — „Ultimul car
tuș“.

Ora 18,00 — Cenaclul literar „Elena Văcărescu“ oferă invita- 
ților săi la obișnuita întilnire lunară un medalion Gabriela Me- 
linescu.

Miercuri, ora 15,30 — Universitatea populară, cursul „File din 
istoria mișcării democratice, muncitorești și de tineret din Româ
nia“ — prof. dr. Alexandru Porțeanu, cercetător științific prin
cipal la Institutul de istorie „Nicolae Iorga“ al Academiei R.S.R. 
susține tema „Crearea P.C.R., eveniment de însemnătate funda
mentală in istoria poporului nostru“.

Vineri, ora 16,00 — Rubrica „Juriștii se adresează tineretu
lui“.

Duminică, ora 10,00 — a doua manifestare din seria mati- 
neelor duminicale. După teatrul de improvizație din comuna 
Șanț, scena clubului „Modern“ va fi de astă-dată gazda Școlii 
populare de artă din București.

• Au fost reluate și la clubul „Modern“ acțiunile de tradiție 
ale așezămintelor pentru instrucție și agrement destinate tine
rilor. Astfel, in fiecare joi de la ora 18,00 se desfășoară serile 
cultural-distractive și de dans pentru băieții și fetele din sec
tor. In fiecare vineri de la aceeași oră. 18,00. clubul le oferă 
elevilor prilejul de a petrece o după-amiază recreativă în com
pania orchestrei „Melody“ și a soliștilor săi. Invitat de onoare 
la întîlnirea din această săptămînă dintre elevii Școlii gene
rale nr. 151 și cei de Ia Liceul „Aurel Vlaicu“ este Luigi Io- 
nescu.

• Programele de dans din serile de simbătă și duminică cu
prind în afara apreciatelor refrene vocale de muzică ușoară cu 
Marian Iorga. Ion Bigu, Petre Marian și de muzică, populară 
cu Tudor Sleica și Maria Păunescu, momente vesele etc.

ROMULUS LAL

La cercul ae
T

ceramwa și mode laj al Casei pionierilor din Sibiu.
Foto : ȘT. WEISS

Telex U.T.C.
® Vîlcea

Realizări 
și angajamente

Uteciștii de la S.M.A. Rin. 
Vilcea, au depus în ultima 
vreme o muncă susținută. 
Ei au acționat simultan pe 
două fronturi : in cîmp. in 
livezi și în vii, Ia transpor
tul îngrășămintelor și la 
efectuarea altor operații me
canizate precum și la lucrări 
pregătitoare în vederea cam
paniei agricole de primă
vară. Ei au reușit să devan
seze cu 10 zile termenul de 
inchciere a reparațiilor trac
toarelor și mașinilor agricole 
pentru campania de primă
vară. Acest prim succes i-a 
determinat să-și ia angaja
mentul de a încheia toate 
reparațiile la utilajele cu 
care se va lucra in campa
nia agricolă de vară piua la 
sfîrșitul lunii martie.

Ateliere 
școlare dotate 

de uteciști
Din inițiativa Consiliului 

elevilor de pe lingă Comi
tetul județean Vîlcea al 
U.T.C., în urm.: unei largi 
consultări a școlilor generale 
din mediul rural, a fost sta
bilit necesarul de scule și 
unelte pentru toate atelie
rele școlare cu profil .meca
nic din județ. După cum ne 
informează tovarășa tyiria 
Tureac, președinta Consiliu
lui elevilor, aceste scule și 
unelte vor fi confecționate 
prin muncă patriotică de că
tre uteciștii de la Centrala 
industrială de produse anor
ganice, întreprinderea de 
talpă și încălțăminte din 
cauciuc Drăgășani, I.C.H. 
Lotru și grupurile școlare de 
chimie și mecanici auto, în 
afara programului, și cu ma
teriale economisite.

Felicitări!

DORU MOȚOC

• Vești din 
județul Brașov
• în cinstea aniversării 

grevelor muncitorești din 
februarie 1933. Comitetul o- 
rășenesc U.T.C. din Zărnești 
a inițiat, la Casa de cultură, 
un spectacol închinat eroi
lor feroviari. Și-au adus 
contribuția elevii Școlii ge
nerale din Tohani care au 
prezentat un montaj literar 
precum și grupul vocal „6 
Martie“.

• Duminică dimineața un 
grup de 60 de uteciști de la 
întreprinderea „6 martie“ 
din Zărnești,echipați eu ruc
sacuri și ustensile de ex
cursie au plecat spre Simbă- 
ta de Sus, reeditînd una din 
tradiționalele excursii pe 
care tinerii întreprinderii le 
organizează cu regularitate.

• Timp de o săptămînă. 
din inițiativa Comitetului 
municipal Brașov al U.T.C. 
au fost organizate acțiuni 
comune cu organele miliției 
și procuraturii în cadrul că
rora au fost vizitate 12 că
mine de nefamiiiști. Scopul 
sondajelor a fost cunoașterea 
organizării timpului liber, 
popularizarea legilor, con
trolul asupra activității co
mitetelor de cămin și preve
nirea unor abateri prin dis
cuții pe teme sociale. A- 
ceastă acțiune constituie una 
din măsurile pregătitoare 
pentru lansarea unei între
ceri „pentru cel mai frumos 
și mai gospodărit cămin“.

ADINA VELEA
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TELEGRAMĂ
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ

nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii 
Gambia. SJR OAIVDA JAWARA, următoarea telegramă:

Cea de-a IX-a aniversare a proclamării independenței Repu
blicii Gambia imi oferă plăcutul prilej să adresez Excelenței 
Voastre, in numele Consiliului de Stat, al guvernului și poporu
lui român, precum și al meu personal, calde felicitări, urări de 
sănătate și fericire, de pace și bunăstare poporului gambian 
prieten.

îmi exprim speranța că relațiile de prietenie existente între 
cele două țări ale noastre se vor dezvolta in viitor spre binele 
popoarelor român și gambian, al păcii și înțelegerii internațio
nale.

CRONICA U. T. C.
In perioada 5—16 februa

rie a.c. a efectuat o vizită 
în țara noastră Jalal S. Ra
sul, secretar general al U- 
niunii Studenților Kurzi din 
Irak.

Oaspetele a vizitat institu
tele de învățămint superior, 
unități economice și obiecti
ve cultural-educative din o- 
rașele București și Ploiești.

Au avut Ioc intilniri cit 
studenți și cadre de asocia
ție din centrele universitare 
vizitate, cu membri ai Bi
rourilor Comitetelor U.T.C. 
din municipiul București și 
Ploiești și din județul Pra
hova.

De asemenea, s-au purtat 
discuții la Comitetul Execu
tiv al Consiliului U.A.S.C.R. 
șl la Comitetul Central al 
U.T.C.

Cu acest prilej, secretarul 
ț general al Uniunii Studenți-

lor Jalal S. Rasul din Irak, 
a avut posibilitatea să cu
noască activitatea U.A.S.C.R. 
și U.T.C., modul in care stu
dențimea și tineretul parti
cipă la viața economică și 
social-politieă a țării.

Simbătă după amiază, oas
petele a părăsit țara indrep- 
tindu-se spre Bagdad. La 
plecare pe aeroportul Oto- 
peni erau prezenți loșn 
Bari, secretar al Consiliu
lui U.A.S.C.R., alți activiști 
ai Comitetului Executiv al 
Consiliului U.A.S.C.R.

★
Ieri s-a inapoiat în Capi

tală formația vocal-instru- 
mentală din cadrul Ansam
blului artistic al U.T.C., care 
a participat la Festivalul 
cîntecului politic organizat 
la Berlin, capitala R.D. Ger
mane.

ZILELE 
CULTURII BRĂILENE

Ieri s-au deschis în munici
piul Brăila „Zilele culturii brăi
lene“ amplă manifestare cultural- 
educativă dedicată celor două 
mari evenimente din viața po
porului nostru — a 30-a aniver
sare a eliberării patriei și Con
gresul XI al P.C.R.. Realizatorii 
acestei acțiuni: comitetul jude
țean de cultură și educație socia
listă, comitetul județean U.T.C., 
consiliul județean al sindicatelor. 
Din acțiunile ce se vor desfășura In 
perioada 17 februarie — 3 martie, 
amintim: ciclul „Trei decenii de 
împlinire pe plan economic, po
litic șl social, cultural in ju
dețul Brăila", „Personalități ale 
vieții culturale brăilene", un sim
pozion „însemnele Brăilei pe 
meridianele globului", o dezba
tere pe tema „Orașul nostru și 
viitorul", un simpozion dedicat 
tineretului „Dimensiuni actuale 
și de perspectivă ale pregătirii și 
participării tinerei generații la 
activități sociale utile în lumina 
planurilor de dezvoltare socială 
și economică elaborate de par
tid", simpozion realizat cu spri
jinul direct al Centrului de cer
cetări pentru problemele tinere
tului, se va reînființa societatea 
muzicală „Lira“, ciclul de acti
vități „Politica externă a Româ
niei — politică de pace, prie
tenie și înțelegere internațională“, 
spectacole de teatru, operă, ope
retă, muzică populară și ușoară, 
consfătuiri, expoziții eic.

W ALBU NICOLAE

Un nou succes în bătălia 
care se duce împotriva zgo
motului a fost obținut de 
specialiștii Institutului clu
jean de sistematizare și pro
iectarea construcțiilor. Pro
iectanta Rozsa Drăghici și 
inginerul Flaviu Biz.o au con
ceput un sistem original de 
ecranare a zgomotului pro
dus de diferite agregate și 
utilaje. Ei au realizat niște 
elemente de stiplex, transpa
rente, care permit urmărirea 
nestingherită a procesului de 
producție și reținerea in pro
porție de 50 la sută a zgo
motului. Aceste ecrane spa
țiale au fost încercate cu 
succes în sala turbocompre- 
soarelor de la Combinatul 
Azomurcș.

Dirijorul coralei „Madrigal“, 
Marin Constantin, a plecat în 
Anglia ca invitat al Corului po
lifonic din Cardiff. Sub bagheta 
remarcabilului nostru dirijor, 
formația engleză va prezenta un 
program alcătuit din lucrări a- 
parținind diferitelor școli mu
zicale ale Renașterii, precum și 
creații ale compozitorilor ro
mâni.

® TENIS

Din nou o finală 
Năstase - Okker

• Românul Ilie Năstase și
olandezul Tom Okker vor dis
puta finala turneului internațio
nal de tenis de la Toronto. în 
semifinale, Ilie Năstase l-a în
vins în două seturi: 6—3, 6—4
pe americanul Marty Riessen. 
în timp ce Okker l-a eliminat 
cu 7—6. 6—2 pe australianul 
John Alexander.

• Finala turneului internațio
nal de tenis de la Bologna va 
opune pe americanul de culoare 
Arfhur Ashe și englezul Mark 
Cox. In semifinale, Ashe l-a în
trecut cu 6—0. 4—6. 6—2 pe Ro- 
ger Taylor (Anglia), iar Cox a 
ciștigat cu 6—3. 6—4 în fața lui 
Ion Țiriac (România).

Finala de dublu se va disputa 
între perechile Ashe, Tanner 
(S.U.A.) și Borg, Bengtsson (Su
edia).

• JUDO

Finala campionatului 
republican 

pentru juniori
Simbătă și duminică. în „Sa

la Sporturilor“ din Pitești s-au 
disputat întrecerile finalei cam
pionatului republican de judo 
pentru juniori.

La această competiție au par
ticipat peste 200 de tineri judo- 
cani, calificați în etapele zo
nale.

Iată cîștigătorii : juniori II : 
categ. 58 kg : Gheorghe Bortoș 
(Agronomia Timișoara) ; categ. 
65 kg : Vasile Baltă (Trotușul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej) ; ca
teg. 75 Ijg : Doru Sapta (Sc. Sp. 
Deva) ; categ. 85 kg : Emil Mih- 
nea (Șc. Sp. Unirea Iași) : ca
teg. peste 85 kg : Ion Balint (U- 
nirea Arad) ; juniori I : categ. 
63 kg : Marcel Nuțu (Trotușul 
Gheorghe Gheorghiu Dej) : ca
teg. 70 kg : Lazăr Loghin (Uni
rea Arad) : categ. 80 kg : Ion 
Moraru (Șc. Sp. Unirea Iași) , 
categ. 93 kg : Laszlo Ferencz 
(Sc. Sp. Miercurea Ciuc) ; ca
teg. peste 93 kg : Constantin 
Georgescu (I.E.F.S.).

Titlul de cel mai tehnic judo- . 
ka a fost atribuit lui Lazăr Lo
ghin.

Crosiștii—la startul primăverii
Duminică s-a desfășurat pe aleile parcu

lui „23 August" crosul organizat de Școala 
sportivă experimentală „Viitorul", rezervat în 
special copiilor și juniorilor mici. Dintre mi
cuții participanți, am reținut pe învingătorii 
curselor 1.000 metri juniori III: Mihai So
rin ; 1.500 metri juniori II: Cristian Rîjală; 
600 metri junioare II : Ecaterina Gheorghe; 
500 metri junioare III: Livia Burmaz ; 400 
metri copile: Eugenia Teodorescu; 600 me
tri copii : Alexandru Nistor.

. C UP A TINERE T UL UT‘ ‘
Ei vor participa la finală
Intr-un decor natural și de 

iarnă, pitoresc, pe pantele de 
la intrarea 
Fintinele, 
săud,

in satul Piatra- 
județul Bistrița-Nă- 

s-au desfășurat întrece
rile Ia sanie și schi, din cadrul 
etapei județene a „Cupei Ti
neretului". Fazele de masă ale 
competiției cu caracter republi
can au înregistrat peste 15.000 
de participanți. La startul eta
pei județene au semnat prezen
ța peste 600 de sportivi : pio
nieri, elevi, tineri muncitori și 
țărani din orașele și satele în
tregului județ, ciștigători ai 
etapelor precedente.

Organizată de către Comite
tul județean U.T.C. și C.J.E.F.S. 
Bistrița-Năsăud, in colaborare 
cu celelalte organizații de masă 
și obștești cu atribuții în acest 
domeniu competiția a prilejuit 
o confruntare de ambiții tine
rești. a creat, totodată, premise 
favorabile depistării și selecțio
nării unor elemente 1 talentate.

Marcarea de noi trasee de 
fond, pe categorii de vîrstă. și 
a traseului de coborîre dirijată 
intr-un interval de timp limi
tat. a cerut, în aceste condiții, 
organizatorilor un efort în plus. 
Operativitatea și conștiinciozi
tatea de care au dat dovadă au 
făcut ca tinerilor concurenți să 
le fie asigurate cele mai bune 
condiții de concurs. Competiția 
a cuprins o probă de coborîre 
dirijată, o probă de cros pe 
schiuri și un concurs de săniu
țe, la,băieti și fete, pe catego
rii de virstă. Pe întreg par-

cursul competiției dirzenia con- 
curenților s-a împletit cu vo
ioșia, cu pasiunea, o dovadă in 
plus și, in același timp, o do
rință a tinerilor de a practica 
în mod organizat, sportul. Efor
turile lor au fost răsplătite, 
ciștigătorilor pe probe și cate
gorii le-au fost înminate fru
moase premii și diplome, 
ciștigătorii dreptului de a par
ticipa la finala pe țară : Cobo
rîre dirijată — pionieri 11—14 
ani, băieți : S. Vrincean (Jose
nii Birgăuiui) ; fete D. Gaidoș 
(Bistrița) ; elevi 15—19 ani, 
băieți : A. Parterie ; fete : M. 
Branciș (Șanț) ; băieți 15—19 
ani : mediul rural : L. Ionașcu; 
fele : 15—19 ani, mediul rural: 
M. Olar (Șanț) schiori pină la 
30 ani ; T. Moldo van (Bistrița); 
șchiori pină la 30 ani ; B. Ber- 
becar (Bistrița) : cros pe schiuri 
— pionieri 11—14 ani : băieți : 
V. Popandron : fete : V. Vlad, 
elevi 15—19 ani — băieți : S. 
Măjer, fete : M. Sut toți de la 
Liceul P. Birgăuiui ; săniuță — 
pionieri — 11—14 ani băieți : 
F. Tirșanschi (Șc. generală Rod- 
na) ; fete : G. Pop' (Șc. gene
rală Josenii Birgăuiui) ; elevi 
15—19 ani : băieți I. Nuțu. (Șc. 
generală Mărișelul) ; băieți 
15—19 ani : S. Bucur (Bistrița) ; 
elevi 15—19 ani : fete — F. Pop 
(Șc. generală, Josenii Birgău- 
lui). La proba fete, 15—19 ani, 
din mediul rural, 
venit sportivei
(Șanț).

V.

Iată

victoria a re-
M. Filipoi

LUPȘANU

o VOLEI

Finalistele în

în Munții Băisorii...» »

In ultimele zile, în locali
tatea montană Băișoara, din 
județul Cluj, s-a desfășurat 
faza județeană la „Săniuță“ 
din cadrul „Cupei Tineretu
lui“. S-au prezentat, la start, 
cîștigătorii primelor trei 
locuri, fete și băieți, la ca
tegoria 15—19 ani din muni
cipiile și orașele județului 
Cluj, precum și din comunele 
lara, Băișoara, Viișoara, Gilău. 
Cei 62 de participanți și-au 
disputat înfîietatea pe un tra
seu de 800 m. S-au acordat 
diplome și premii câștigători
lor clasați pe primele 3

locuri. La fete, locul I, a re
venit
de la Liceul 
urmată de Dranca Marcela 
de la Școala de ceramică din 
Turda (locul II) și Radu Ma
riana. de la Șc. generală nr. 
1-Dej pe locul III: la băieți, 
victoria a revenit elevilor: 
Cămărășan Vasile (Grupul 
școlar M.I.U. din Turda), care 
s-a clasat pe locul I, Oros 
Ioan Șc. generală nr. 1-Gher- 
la — locul II și Pop Ale
xandru. Șc. generală nr. 14 
Cluj, locul III.

LILIANA IVAN

elevei Pop Valentina 
din Huedin,

Întîlnirea schiorilor în Paring
Pe pîrtiile de la Slima. din 

masivul Paring, s-a desfășurat 
duminică etapa județeană a Cu
pei Tineretului la schi. Au luat 
parte 150 de tineri, cîștigătorii 
etapelor de masă desfășurate la 
nivelul întreprinderilor, institu
țiilor și cooperativelor meșteșu
gărești, apoi a municipiilor și 
orașelor. Tot în Parîng și-au dat 
întîlnire schiorii din Valea Jiu
lui care s-au aliniat la startul 
tradiționalului concurs dotat cu

Cupa „16 Februarie“. în cele
lalte localități ale județului în 
care primăvara s-a instalat pre
matur s-au desfășurat întreceri 
la tenis de masă și șah, urmînd 
ca învingătorii la aceste probe să 
se înfrunte peste puțin timp la 
etapa județeană. La fazele de 
masă ale întrecerilor „Cupei Ti
neretului“ au luat startul peste 
65 000 de participanți, numărul 
lor fiind în continuă creștere.

AL, BĂLGRĂDEAN

„cupele europene“
La sfirșitul săptăminii. două 

dintre formațiile noastre femi
nine de volei din prima divizie. 
Rapid și Dinamo. au susținut 
meciurile retur din turul 3 al 
cupelor continentale, care s-au 
incheiat cu rezultate scontate. 
In timp ce dinamovistele au 
ciștigat și a doua confruntare 
cu Fenerbahce Istanbul, califi- 
cindu-se, astfel, pentru turneul 
final al „Cupei cupelor“, progra
mat in luna martie, în Iugosla
via, Rapid a cunoscut un nou 
eșec în „Cupa campionilor eu
ropeni“. Sorții au făcut ca for
mația feroviară să intîlnească, 
în preliminarii, pe deținătoarea 
trofeului, echipa N.I.M. Buda
pesta, care avea să confirma 
succesul repurtat in sezonul tre
cut, cind a scos din cursă pe va
loroasa formație Dinamo Mos
cova. în prima confruntare cu 
Rapid, voleibalistele din Buda
pesta au terminat învingătoare, 
pe teren propriu, cu scorul de 
3—0 și aveau nevoie să mai ciș- 
tige doar un set la București, 
pentru a-și asigura calificarea 
in turneul final. Firește, echipa 
din Giulești era dornică să 
șteargă impresiș neplăcută după 
meciul de la Budapesta, unde 
a avut o evoluție slabă. Astfel, 
in partida retur, disputată sim
bătă seară, au avut un început 
promițător și au condus in pri-
mul set cu 13—10. Dar, in conti-

In municipiul Sighișoara s-a 
deschis o expoziție de invenții, 
inovații și raționalizări. Sînt 
reunite aici o mare parte din 
cele aproape 300 de creații ale 
colectivelor de inovatori din in
dustria municipiului, realizate 
în primii 3 ani ai actualului 
cincinal, a căror eficiență eco
nomică se ridică la 16 milioane 
lei. Trei dintre invențiile ex
puse au fost medaliate cu aur 
cu prilejul unor saloane și tir- 
guri internaționale.

• BOX

FINALA „CUPEI
Sala de festivități a Clubului 

„Grivița Roșie“ a găzduit, sim
bătă seara, finala de box dotată 
cu „Cupa 16 Februarie“. Pentru 
modul cum a fost organizată a- 
ceastă gală, cit și pentru fru
moasele premii acordate sporti
vilor, Clubul „Grivița Roșie“ cit 
și antrenorul emerit, Constantin 
Cionoiu, merită sincere felicitări. 
Federația română de box, in co
laborare cu cluburile bucurește 
ne. ar trebui să organizeze săp- 
tăminal asemenea întreceri avind 
și cîteva „capete de afiș“ , ar 
face, astfel, propagandă acestui 
sport și, in același timp ar atra
ge numeroși tineri dornici să 
practice boxul.

Revenind la desfășurarea par
tidelor trebuie să consemnăm cu 
satisfacție că am fost martorii 
unor dispute spectaculoase. Iată 
la începutul galei spectatorii au 
fost „încălziți“ de cele cinci 
partide disputate de juniorii 
mici. Cițiva din ei, cum ar fi : 
Marin Chirică (Metalul) Marian 
Teric (Viitorul), precum și Du
mitru Ruse (Grivița Roșie) au 
demonstrat că cunosc încă de 
pe-acum ABC-ul „nobilei arte“, 
— promițînd mult pentru viitor, 
întîlnirea seniorilor a fost aș
teptată cu un mare interes, iar

16 FEBRUARIE“
combatanții nu au dezamăgit 
spectatorii, oferindu-le meciuri 
de un bun nivel tehnic. Seria 
meciurilor bune a început cu 
partida dintre Dumitru Dosan 
(Grivița Roșie) și C. Stefanovici 
(Dinamo). Cu toate că a fost în
curajat de colegii lui de uzină, 
Dosan nu a putut rezista lui Ste
fanovici care, deși deficitar la 
condiția fizică, cîștigă prin aban
don (arcadă spartă). Ion Mageri 
(Rapid) și Iordachg Răduț (Pro
gresul) au început furtunos par
tida, ultimul a dominat primele 
două reprize, dar a trebuit, în 
final, să părăsească ringul în
vins. Un meci dirz, epuizant ne-a 
oferit Mihai Ploieșteanu (Pro
gresul) și Ivanciu Răducanu 
(Metalul) primul, cu un plus de 
vigoare, obținînd victoria. Gala 
s-a incheiat cu o victorie prin 
K.O. obținută de Cornel Hoduț 
(Rapid), în fața lui Gheorghe 
Pușcaș (Voința) care in urma 
recepționării unei lovituri nă- 
praznice, în bărbie, a fost tri
mis la podea. Clubul „Grivița 
roșie“ cîștigă „Cupa 16 Februa
rie“ cu 9 puncte, urmat de „Ra
pid“ cu 7- și „Dinamo“ cu 6 
puncte.

I. BALAURE

FOTBAL
• La Pitești, in prezența a 

circa 5 000 de spectatori, s-a 
disputat ieri după-amiază me
ciul internațional amical de fot
bal dintre echipa locală F.C. Ar
geș și fornțația cehoslovacă 
Sparta Praga. Fotbaliștii români 
au obținut victoria cu scorul 
de 2—0 (0—0), prin golurile în
scrise de Mustățea (min. 47) și 
Troi (min. 81).

• Rezultate înregistrate în
două meciuri amicale de fotbal 
disputate ieri : Autobuzul
București—Dinamo București
3-2 (3-2). Au înscris : Tiniche 
(2), Petre Victor, respectiv De- 
leanu și Dumitrache. F.C. Șoi
mii Sibiu—U.T. Arad 1-0 (0-0).

• Rezultatele meciurilor retur 
din prima etapă a turneului dc 
fotbal de la Viareggio, rezervat 
echipelor de juniori și de tine
ret : Roma-Everton 4—2 ; Am
sterdam—Internazionale 5—2 (la 
lovituri de 11 m) ; Voivodina 
Novi Sad—Genova 2—0 ; Samp- 
doria—Dynamo Zagreb 1—1 ; 
Florentina—Ferencvaros 2—0 ; 
Glasgow Rangers-Bologna 1—1 ; 
Lazio—Eintracht 3—1.

CAMPIONATELE NAȚIONALE 
DE SCHI ALPIN

Campionatele naționale de 
schi alpin s-au încheiat ieri la 
Poiana Brașov cu desfășurarea 
probei de slalom special.

La masculin, titlul de campion 
a revenit lui Ioan Covași (Di
namo Brașov), cronometrat in 
88”6/10. Pe locurile următoare 
s-au clasat Marin Focșăneanu 
(C.S.O. Sinaia) — 89”9/10 și

• BASCHET

Nicolae Barbu (Dinamo) — 
90”8 10.

Proba feminină a fost cîști- 
gată de Daniela Munteanu (I.P. 
Oradea) — 88”2/10. urmată de 
Iudith Tomori (Caraimanul) — 
89”9/10 și Maria Cimpeanu-Cris- 
tea (I.E.F.S.) — 90”.

(Agerpres)

POLITEHNICA Șl I.E.F.S. SE
DEPLASEAZĂ, ASTĂZI, ÎN ITALIA

Prima divizie de baschet a 
avut, ieri, o etapă redusă. Trei 
meciuri contind pentru locurile 
1—6 s-au amînat, pentru a da 
posibilitate echipelor feminine 
Politehnica București, I.E.F.S. și 
formației masculine Steaua să 
se prezinte în condiții optime la 
jocurile decisive din sferturile 
de finală ale cupelor europene, 
pe care le susțin săptămina a- 
ceasta. Notăm că miercuri sea
ră. în sala Floreasca, Steaua va 
intilni formația spaniolă Estu- 
diantes Madrid, in „Cupa cupe
lor“. Studentele de la I.E.F.S. și 
Politehnica vor juca în Italia cu 
formațiile Geas Sesto-San Gio- 
vani (miercuri seară, în „Cupa

cupelor“) și, respectiv. Standa 
Milano (joi seară, în „Cupa cam
pionilor europeni“). Formațiile 
noastre au susținut, ieri, un joc 
de verificare, urmînd să se de
plaseze, astăzi, în Italia.

In cadrul etapei de duminică 
a diviziei A, baschetbaliștii de 
la I.E.F.S. au jucat, în Capitală, 
cu Universitatea Timișoara, ofe
rind spectatorilor o partidă a- 
tractivă. Studenții de la I.E.F.S. 
au terminat învingători, cu sco
rul de 91—81. Tot în Capitală 
s-a disputat și meciul feminin 
Olimpia — Universitatea Iași, 
victoria revenind primei forma
ții, cu 58—49.

• Cea de-a 12-a partidă 
dintre marii maeștri Tigran Pe
trosian (U.R.S.S.) și Lajos Por- 
tisch (Ungaria) care iși dispu
tă la Palma de Mallorca unul 
din meciurile turneului candi- 
daților la titlul mondial de șah, 
s-a terminat cu victoria lui Por- 
tisch. întreruptă la mutarea a 
40-a, într-o poziție aproximativ 
egală, partida s-a decis dună 
alte 26 de mutări în favoarea 
marelui maestru maghiar. Scorul 
Ia victorii este acum egal 2—2. 
Au mai rămas de jucat 4 par
tide. în semifinale se va califica, 
șahistul care va obține primul 
a 3-a victorie.

• In cadrul campionatelor 
europene universitare de atle
tism în sală, care se desfășoară 
la Sofia. echipa masculină a 
României (Petrescu, Melinte, 
Dulgheru. Tănăsescu) a ciștigat 
proba de ștafetă 4X1 tur de 
pistă cu timpul de 1’29”. în 
proba de săritură în lungimd, in , 
care victoria a revenit lui Klaus 
(R.D. Germană) cu 7,83 m, atle
tul român Valentin Jurcă a 
ocupat locul doi, cu 7,63 m.

nuare, jucătoarele feroviare au 
comis o serie de greșeli tehni
ce, dind posibilitate adversari
lor să refacă handicapul și să 
ciștige setul cu 15—13. Formația 
maghiară a continuat să lupte 
cu ardoare, obținînd victoria cu 
3—2 și, totodată, calificarea pen
tru ultima etapă a „C.C.E.“. For
mația noastră a avut un finiș 
slab, cu aceleași carențe de or
din tehnic despre care am mai 
scris ; preluări și pase greșite, 
servicii la întimplare, dezamă
gind, din nou, suporterii.

• Miine, în sala „Olimpia“ din 
Timișoara incepe primul turneu 
masculin al finalei diviziei A de 
volei, cu participarea echipelor 
clasate pe locurile 1—6 ; Dina
mo, Explorări Baia Mare, „U“ 
Cluj, Viitorul Bacău, C.S.U. Ga
lați și Steaua. Pentru dinamo- 
viști, aceste întreceri constituie 
și o utilă verificare înaintea 
turneului final al „Cupei cam
pionilor europeni“, programat la 
Paris, in zilele de 1—3 martie, 
cind urmează să intîlnească pe 
T.S.K.A. Moscova, deținătoarea 
trofeului, S.C. Leipzig și Blok- 
ker-Haga (Olanda).

M. LERESCU

România—film 
prezintă:

AURUL NEGRU DIN OKLAHOMA

Kramer

producție a studiourilor americane

regia : Stanley

cu : George C. Scott,
John Mils, Jack

Faye Dunaway, 
Palance.

UM PRILEJ DE ECONOMII
REDUCERI DE PREȚURI

PÎNĂ LA 30 LA SUTĂ

la unele articole de îmbrăcăminte 

și încălțăminte de iarnă

La magazinele cooperativelor de consum s-a 
pus în vînzare, la prețuri reduse, o gamă variate 
de confecții pentru sezonul rece, cizme și ghete, 

stofe groase și multe altele

Toate mărfurile sînt moderne și de bună calitate! 
VIZITAT! MAGAZINELE COOPERATIVELOR DE 

CONSUM !



INTERVIUL
acordat de tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU

ziarului „Al Amai" (Tunisia)

IRAK

Amplu program de investiții

După cum s-a anunțat, la 31 ianuarie a.c., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
a primit pe ziaristul tunisian Abdallah al-Kahlaoui, căruia i-a 
acordat un interviu pentru ziarul „Al Amal", organ al Partidu
lui Socialist Desturian din Tunisia.

ÎNTREBARE: Domnule
președinte, cum apreciați sta
diul relațiilor economice și 
culturale dintre Tunisia și 
România ? Există o orientare
practică spre dezvoltarea aces
tor relații in viitor ?

RĂSPUNS : Se poate spune 
că relațiile economice și cultu
rale dintre România și Tunisia 
se găsesc pe un drum bun. Exis
tă o serie de acorduri privind 
schimburile economice cit și in 
ce< privește cooperarea în pro
ducție ; au avut și au loc schim
buri culturale, științifice, in do
meniul învățămîntului. Aș pu
tea spune însă că schimburile 
și colaborarea economică nu se 
dezvoltă la nivelul posibilități
lor și al acordurilor și înțele
gerii existente între țările noas
tre.

Ținînd seama atît de dezvol
tarea României cit și de preo
cupările pentru dezvoltare ale 
Tunisiei, apreciez că există o 
perspectivă bună și sper că, în 
următorii cîțiva ani, schimbu
rile economice, cooperarea în 
producție să se dezvolte intr-un 
ritm mult mai intens decit pînă 
acum ; la fel, dorim să extin
dem colaborarea culturală, ști
ințifică și în toate domeniile de 
activitate.

ÎNTREBARE : Domnule
președinte, ce ne puteți spu
ne despre colaborarea și prie
tenia dintre România și sta
tele arabe P Cum vedeți evo
luția acestei colaborări în vii
tor P

RĂSPUNS : Relațiile Româ
niei cu statele arabe sînt, în 
general, bune. Schimburile eco
nomice și colaborarea în pro
ducție cu multe dintre aceste 
state s-au dezvoltat intens. în 
ultimii ani, ajungind la aproape 
300 milioane dolari. Avem cu 
aceste țări o serie de înțelegeri, 
acorduri de colaborare și do 
cooperare în producție, ceea ce 
creează condiții pentru o dez
voltare și mai intensă a schim
burilor în următorii ani. Apre
ciez că există deci toate condi
țiile pentru o extindere a co
operării economice și tehnico- 
șliințifice, precum și pentru ex
tinderea colaborării pe calea 
dezvoltării economice-sociale in
dependente, în afirmarea în lu
me a unei politici noi, bazate 
pe egalitatea în drepturi, res
pectului independenței, suvera
nității, neamestecul în treburile 
interne și avantajul reciproc.

ÎNTREBARE : România se 
numără printre țările care au 
chemat fără încetare la res
pectarea dreptului poporului 
palestinian la autodetermi
nare. Avînd în vedere presti- 
fiul deosebit de care se 
ucură România în cadrul 

comunității internaționale și 
relațiile româno-israeliene, ce 
ați întreprins în scopul tra
ducerii în viață a dreptului 
poporului palestinian la auto
determinare P

RĂSPUNS : într-adevăr, Ro
mânia a considerat și consideră 
că realizarea Unei păci drepte, 
durabile in Orientul Mijlociu 
trebuie să ducă și la soluționa
rea problemei poporului palesti
nian. Aceasta trebuie să per
mită poporului palestinian de 
a-și organiza viața corespunză-. 
tor năzuințelor sale. în acest 

'spirit, in relațiile sale cu alte 
state, România a militat pentru 
o înțelegere corespunzătoare a 
necesității soluționării proble-, 
mei palestiniene ca o condiție 
a rezolvării conflictului din O- 
rientul Mijlociu. Desigur, rolul 
hotărîtor in această privință îl 
au insă statele din această zonă 
și, în primul rind, il are însuși 
poporul palestinian. Poporul 
palestinian trebuie să hotărască 
— de-sine-stătător — forma, da 
organizare cea mai corespunză
toare asigurării dezvoltării eco- 
nomico-sociale independente și 
participării din plin la întreaga 
viață internațională.

Noi vom sprijini în mod activ 
aspirațiile poporului palestinian 
spre o viață corespunzătoare 
năzuințelor sale naționale, spre 
independență, spre bunăstare și 
fericire.

ÎNTREBARE: Domnule
președinte, ce părere aveți 
despre tratativele de pace 
care au loc între părțile in
teresate din Orientul Mijlo
ciu ? Considerați rezultatele 
pozitive la care s-a ajuns în 
ultima vreme ca un pas încu
rajator pe calea instaurării 
unei păci definitive în zona 
Orientului Mijlociu, fără ig
norarea dreptului poporului 
palestinian P

RĂSPUNS : România s-a pro
nunțat întotdeauna pentru o so
luție politică, pașnică a proble
melor din Orientul Mijlociu. 
Am privit cu îngrijorare luptele 
care au avut loc cu citeva luni 
in urmă, ținînd seama de peri
colul pe care il reprezintă pen
tru agravarea situației interna
ționale. Considerăm că este ne
cesar de a se acționa cu multă 
perseverență pentru realizarea 
dezangajării militare între toa
te statele implicate în conflict ; 
în acest sens, apreciem pozitiv 
începutul dezangajării între E- 
gipt și Israel și sperăm că in 
cel mai scurt timp se va ajunge 
la înțelegeri corespunzătoare și 
între celelalte state interesate.

Toate acestea constituie fac
tori pozitivi și creează condițiile 
pentru a se asigura desfășura
rea cu succes a negocierilor în 
cadrul conferinței de pace de 
la Geneva. După părerea noas

tră, este necesar ca la această 
conferință, care să se desfășoa
re sub egida Națiunilor Unite, 
să participe, în afara țărilor di
rect interesate, și un anumit nu
măr de țări, în primul rînd din
tre țările arabe, unele țări din 
Europa și din Africa, pornind 
de la interesul și preocuparea 
pe care acestea le au pentru 
realizarea unei păci trainice, 
drepte, in Orientul Mijlociu. 
După părerea noastră, realizarea 
păcii în Orientul Mijlociu, pre
supune retragerea Israelului din 
teritoriile arabe ocupate, reali
zarea condițiilor corespunzătoa
re pentru garantarea integrită
ții teritoriale, independenței și 
suveranității tuturor statelor din 
zonă, precum și soluționarea 
problemei poporului palestinian, 
în sensul celor ce am menționat 
mai înainte.

ÎNTREBARE : Care este 
rolul României în cadrul efor
turilor ce se depun pentru 
instaurarea unui sistem de re
lații noi între țările continen
tului european ? Cum apre
ciați perspectivele conferinței 
pentru securitate în Europa ?

RĂSPUNS : România s-a pro
nunțat in mod constant, împreu
nă cu țările socialiste și alte 
state europene, pentru înfăptui
rea securității pe continent. Am 
acționat pentru desfășurarea cu 
succes a lucrărilor pregătitoare, 
a celor de inceput ale conferin
ței și luăm parte activă la lu
crările comisiilor pentru elabo- 

. rarea principiilor și documente
lor care urmează să fie adoptate 
de conferința general-europea- 
nă. Apreciem că rezultatele ob
ținute pină acum deschid per
spectiva încheierii cu succes a 
conferinței, ceea ce va crea con
diții pentru așezarea pe baze 
noi a relațiilor de colaborare 
dintre statele continentului eu
ropean, de a întări încrederea, 
de a da mai multă securitate și 
posibilități de extindere a cola
borării economice, tehnico-ști- 
ințifice, culturale, prin inlătu- 
rarea unei serii de îngrădiri 
existente.

Succesul conferinței general- 
europene va marca un moment 
important, aș putea spune, is
toric, nu numai pentru Europa, 
ci pentru viața internațională.

ÎNTREBARE : Cum cre
deți, domnule președinte, că 
pot fi apărate interesele sta
telor mici și mijlocii într-o 
comunitate internațională care, 
din nefericire, nu are în mo
mentul de față deplina capa
citate de a impune o pace 
bazată pe justiție, de a pune 
capăt războaielor agresive, de 
a apăra independența și drep
tul fiecărui stat de a urma 
calea cea mai corespunzătoare 
dezvoltării sale de sine stătă
toare P

RĂSPUNS : După cum se știe, 
în lume s-au produs schimbări 
uriașe. Toate acestea creează 
condiții pentru afirmarea cu 
tot mai multă putere a unor 
relații noi între state. Aceste 
schimbări dau posibilitatea unei 
participări mai active a tuturor 
statelor la soluționarea marilor 
probleme internaționale. De a- 
ceea, România se pronunță în 
mod ferm pentru o participare 
activă a statelor mici și mijlo
cii la soluționarea tuturor pro
blemelor internaționale. Numai 
în acest mod aceste state vor 
putea să joace un rol mai activ 
în realizarea unei lumi mai bune 
și mai drepte, în afirmarea în 
viață a principiilor egalității și 
respectului independenței, a 
dreptului fiecărui popor de a fi 
pe deplin stăpîn pe destinele 
sale. Fără îndoială că trebuie 
depuse eforturi serioase pentru 
lichidarea politicii imperialiste 
de forță și dictat, a colonialis
mului și neocolonialismului, a 
oricărei agresiuni sau pretenții 
de dominare asupra altor popoa
re. Succesul acestei politici de
pinde de felul în care toate sta
tele, forțele antiimperialiste de 
pretutindeni — și în acest cadru 
statele mici și mijlocii au rolul 
lor important — vor acționa. A- 
vem convingerea că popoarele 
înțeleg tot mai mult că depinde 
de ele însele asigurarea unui 
viitor mai bun, respectarea 
dreptului lor la dezvoltare eco- 
nomico-socială independentă și, 
de aceea, sintem optimiști și 
privim cu încredere viitorul.

ÎNTREBARE : In ultimul 
timp, președintele Bourguiba 
a efectuat un turneu în 
cîteva țări africane și, cu 
acest prilej, a propus înlocui
rea relațiilor de dominație cu 
un sistem de acorduri de coo
perare în vederea dezvoltării. 
Cum apreciați această iniția
tivă și semnificația ei poli
tică ?

RĂSPUNS : Desigur, așezarea 
relațiilor dintre țările africane 
și celelalte state pe bază de de
plină egalitate constituie o ne
cesitate obiectivă pentru lichi
darea subdezvoltării, pentru pro
gresul lor rapid economico-so- 
cial, pentru ridicarea bunăstării 
generale a popoarelor respecti
ve. De altfel, același lucru este 
valabil pentru toate popoarele 
lumii. În acest sens, fără nici o 
îndoială, inițiativa președintelui 
Bourguiba de a sugera găsirea 
căilor corespunzătoare, de a a- 
șeza relațiile pe baza unor acor
duri de colaborare în deplină 
egalitate, are o importanță mare 
și sper că aceasta va contribui 
la intensificarea luptei împotri
va diferitelor forme de domina
ție, pentru afirmarea dreptului 
fiecărui popor la dezvoltarea in
dependentă.

ÎNTREBARE : In ultimul 
timp, s-a discutat mult des
pre criza energiei în lume. 
Cum explicați, domnule pre
ședinte, această criză? A 
avut ea o influență asupra 
consumului și prețului petro
lului în România P

RĂSPUNS : Criza energiei 
preocupă astăzi întreaga omeni
re, a produs greutăți în multe 
state și, fără îndoială, ea s-a re
flectat într-o anumită măsură 
și în România. Consider că a- 
ceasta impune măsuri cores
punzătoare pe plan național în 
vederea folosirii mai raționale 
a diferitelor surse de energie, 
în același timp, apare însă ne
cesitatea unei înțelegeri mai 
bune îndeosebi între țările" de
ținătoare de petrol și țările lip
site de petrol, pentru a se a- 
junge la o reglementare care să 
țină seama de un raport mai e- 
chitabil între prețul petrolului 
și cel al produselor petroliere, 
dar să asigure, totodată, acce
sul și utilizarea acestora în fo
losul dezvoltării generale a o- 
menirii. Aceasta corespunde in
tereselor tuturor țărilor, inclusiv 
al țărilor deținătoare de petrol, 
intereselor dezvoltării și pro
gresului general al omenirii.

ÎNTREBARE : Care sînt 
rezultatele vizitei dumnea
voastră în țările Americii La
tine și în țările africane ?

RĂSPUNS : Vizita în țările 
Americii Latine a dus la o dez
voltare puternică a relațiilor 
dintre România și țările vizita
te, țări cil care România între
ține, de altfel, relații pe mul
tiple planuri. Ea se înscrie in 
politica generală a României de 
dezvoltare largă a colaborării 
cu țările care se pronunță pen
tru o politică de dezvoltare e- 
conomico-socială independentă, 
pentru dreptul fiecărui popor 
de a fi pe deplin stăpîn pe bo
gățiile naționale, pe destinele 
sale.

Vizita pe care am făcut-o,, cu 
doi ani in urmă, într-un număr 
de opt țări ale Africii, dezvolta
rea continuă a relațiilor cu a- 
proape toate țările Africii — 
mai puțin țările unde există re
gimuri rasiste — sint, de aseme
nea, expresia aceleiași politici 
de dezvoltare a unei colaborări 
largi, de intr-ajutorare recipro
că pe calea dezvoltării econo- 
mico-sociale independente și se 
înscriu în contextul mai larg al 
solidarității în lupta împotriva 
politicii colonialiste, neocolonia
liste, pentru o politică de ega
litate între toate națiunile, pen
tru pace și colaborare interna
țională.

ÎNTREBARE : In ce stadiu 
se află ideea creării unei co
munități balcanice ca garan
ție a păcii, securității și coo
perării în această zonă geo
grafică ?

RĂSPUNS : România s-a pro
nunțat și se pronunță in mod 
constant pentru dezvoltarea u- 
nor relații de largă colaborare 
între țările din Balcani, consi- 
derind aceasta ca o parte a 
preocupărilor sale pentru secu
ritatea in Europa și în întreaga 
lume. Pot spune că in această 
direcție s-au obținut unele re
zultate. atît în ce privește dez
voltarea și îmbunătățirea rela
țiilor României cu toate țările 
balcanice, cit și în ce privește 
îmbunătățirea, in general, a re
lațiilor dintre țările balcanice. 
De aceea, apreciem că există 
perspective ca in viitor să ob
ținem noi progrese in transfor
marea acestei regiuni într-o 
zonă a colaborării pașnice, intr-o 
zonă a păcii.

ÎNTREBARE : In discursu
rile dumneavoastră ați vorbit 
deseori despre tineret ca un 
factor dinamizator, esențial 
pentru mersul înainte. Care 
este condiția social-politică a 
tineretului din România P

RĂSPUNS : Într-adevăr, am 
considerat întotdeauna și con
sider și acum că tineretul joaca 
un rol important în dezvoltarea 
omenirii, fiind un factor activ 
prin însuși faptul că este che
mat de a asigura dezvoltarea pe 
baze noi, superioare, a societă
ții omenești, că el este direct 
interesat ca relațiile dintre sta
te, relațiile din societate în ge
neral, să fie așezate pe princi
pii mai drepte, pe principii de 
dreptate socială, de echitate, să 
se excludă războaiele, asuprirea 
sub orice formă. Așa se și ex
plică preocuparea și participarea 
tot mai activă a tineretului în 
viața internațională.

în ce privește România, tre
buie să spun că tineretul este 
un participant activ la tot ceea 
ce am înfăptuit și înfăptuim, 
împreună cu întregul nostru po
por. Tineretului ii sînt asigu
rate condiții economice, politice 
tot mai bune pentru învățătură, 
muncă și viață, pentru afirma
rea capacităților sale creatoare 
in toate domeniile de activitate. 
Tocmai datorită acestor condi
ții create de orînduirea socia
listă, tineretul se numără prin
tre forțele cele mâi dinamice 
din România în înfăptuirea po
liticii partidului, atît pe plan 
intern, cit și pe plan interna
țional.

ÎNTREBARE : Dorește
domnul președinte să adre
seze cîteva cuvinte cititorilor 
ziarului „Al Amai“ P

RĂSPUNS : Aș dori să a- 
dresez cititorilor ziarului dum
neavoastră, întregului popor 
tunisian, urarea de lărgire 
continuă a colaborării și a- 
dincirii prieteniei dintre po
poarele român și tunisian, ura
rea de a obține succese tot mai 
mari în dezvoltarea sa econo- 
mico-socială, în întărirea inde
pendenței și suveranității națio
nale. Aș dori să-i transmit, de 
asemenea, urarea mea de bună
stare și fericire.

IRAK. - Imagine din Bagdad.

CAMPANIA ELECTORALĂ BRITANICĂ
Potrivit sondajelor, conservatorii 

se află în frunte
Rezultatele mai multor son

daje de opinie realizate de di
verse institute specializate și 
publicate, duminică, de presa 
londoneză, atestă menținerea 
unui ușor avans al conservato
rilor față de laburiști, precum și 
creșterea popularității Partidu
lui Liberal.

Astfel, un sondaj „Gallup“, 
publicat de săptăminalul con
servator „Sunday Telegraph“, 
arată că 42,5 la sută dintre cei 
chestionați au declarat că vor 
vota, la 28 februarie, pentru 
candidații conservatori, 41,5 la 
sută — pentru laburiști, 14 la 
sută — pentru liberali.

Un alt sondaj, realizat de 
„Business Decisions Poli“ pen
tru publicația independentă 
„Observer“, indică un avans de 
2,5 la sută al conservatorilor 
față de laburiști (40,5 și, res
pectiv, 38 la sută), precum și 
o „cotă“ ridicată a simpatizan- 
ților liberali — 19 la sută.

Sistemul de vehicule 
conduse de computere 
(în engleză : C.V.S. — 
Computer Controlled 
Vehicle System) a în
ceput a fi apreciat ca o 
soluție la problema 
transportului în comun, 
în orașele care sînt con
fruntate cu o circulație 
supraaglomerată și un 
grad din ce în ce mai 
înalt de poluare.

P
otrivit buletinului 
„Nouvelles du Ja
pon", un program 
de cercetare și e- 
laborare a acestui 
sistem este în curs 

de realizare, din anul 1971, la 
Tokio.

Pînă acum o rețea cu mai 
multe capsule, pe un traseu in-

fonema
LUNI. 18 FEBRUARIE 1974

ÎNTOARCEREA lui magel- 
LAN : Scala (orele 11,15 ; 13.30) ; 
Central (orele 9,15 ; 11.30 ; 13,45 ; 
16 ; 18,15 ; 20.30) ; Gloria (orele
8,45 ; 11.15 ; 13.30 ; 15,45 ; 18,15 ;
20.30) .

DINCOLO DE NISIPURI — Gala 
filmului românesc : Scala (orele
19.30) .

AURUL NEGRU DIN OKLAHO- 
MA : Festival (orele 8.45 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18.30 ; 21) ; Favorit
(orele 9,15 ; 11.30 ; 13,45 ; 16 ;
18.15 ; 20,30).

SEMURG, PASĂREA FERICI
RII : Lumina (orele 9 ; 11.15 ;
13.30 ; 16 ; 18.30 ; 20,45)

CIDUL : Patria (orele 9 ; 12,45 ;
16.30 ; 20,15).

CHEMAREA STRĂBUNILOR : 
Sala Palatului (orele 17.15 ; 20,15) ; 
Luceafărul (orele 8.30 ; 11 ; 13,30 : 
16 ; 18,30 ; 21) ; București (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18.30; 21).

CAPCANA : Victoria (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 : 20,30) ;
Popular (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

OMUL CU CREIERUL TRANS

în sfîrșit, un sondaj efectuat 
de „Opinion Research Center“ și 
publicat de „Sunday Times“ (in
dependent), arată că 38 la sută 
dintre persoanele chestionate au 
declarat că vor vota pentru Par
tidul Conservator, 35 la sută 
pentru laburiști și 21 la sută 
pentru liberali.

Se subliniază că numărul celor 
care s-au declarat favorabili 
Partidului Liberal se află în 
creștere în actualele sondaje cu 
3 la sută, 7,6 la sută și, respec
tiv, 5 la sută față de consultă
rile anterioare ale opiniei pu
blice.

Observatorii politici apreciază 
că acest element este de natură 
să-i îngrijoreze pe conducătorii 
principalelor partide engleze, 
care se tem de rolul de „arbitru 
al puterii“ pe care Partidul Li
beral l-ar putea ciștiga în noul 
Parlament ce urmează să se în
trunească în prima sa ședință la 
6 martie.

Proiectul C.V.S.
sumind 4,7 km, a fost experi
mentată. Iată cîteva amănunte 
privind proiectul C.V.S.

Vehiculul va putea lua virajul, 
pe pneuri, pe o rază de 5 me
tri. Orașul care va adopta acest

sistem va fi intersectat de căi 
de circulație, special amenajate, 
ca un monorail. Vehiculele, fără 
șofer, propulsate de energia e- 
lectrică, în care vor putea urca 
două sau patru persoane, vor fi 
manevrate printr-un calculator 
electronic. Călătorii vor cum
păra bilete — sub forma unei 
cartele magnetice — de la dis

PLANTAT : Modem (orele 9 ;
11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30).

COJOCELUL FERMECAT : Doi
na (orele 13,30).

STEAUA FĂRĂ NUME : Doina 
(orele 16 ; 18,15 ; 20.30).

MISTERIOASA PRĂBUȘIRE ; 
Excelsior (orele 9,15 ; 12 ; 15,30 ;
18 ; 20,30) ; Flamura (orele 9 ; 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20.30);
Aurora (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 , 18 ; 20,15).

TRECĂTOARELE IUBIRI : Ca
pitol (orele 9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ;
13,30 ; 20,45) ; Cotroceni (orele
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20.30) ; Volga 
(orele 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;
20.30).

INSULA MISTERIOASA : Grivi- 
ța (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30).

CERCUL zînfrățirea (orele 15.30 ; 
18 ; 20,15)

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI : 
Vitan (orele 15.30 ; 18 ; 20).

AVENTURA LUI DARWIN : Bu- 
zești (orele 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 16 ;
18.15 ; , 20,30) ; Melodia (orele 9 ;
11.15 ; 13.30 : 16 ; 18.30 ; 20,45).

VIFORNIȚA : Unirea (orele 16 ; 
18 : 20).

PIAȚA COMUNĂ 
DUPĂ „ȘOC“

Crizele din Piața Co
mună sînt un fenomen 
periodic. Ultima izbucni
re a neînțelegerilor în
tre „cei nouă" — dra
matic ilustrată de desfă
șurarea conferinței de la 
Washington — conferă 
noi dimensiuni proble
mei. „Șocul" a fost prea 
puternic pentru a putea 
fi plasat pur și simplu 
printre întîmplările obiș
nuite din viața comuni
tară.

E
ditorialele gazetelor 
occidentale și dis
cursurile oamenilor 
politici din țările 
membre ale C.E.E. 
sondează cu evi

dentă neliniște viitorul Fieții 
Comune. Va izbuti să supravie
țuiască fragilul organism vest- 
european repetatelor crize? Deo
camdată, se preferă prudența : 
s-a procedat Ia aminarea confe
rinței miniștrilor de externe ai 
C.E.E. care trebuie să inceapă 
la 14 februarie la Bonn și, in 
general, se tinde la o „înghe
țare“ a activităților pină după 
alegerile britanice și belgiene. 
Se speră că timpul va mai ate
nua divergențele, că notele as
cuțite vor putea fi mai lesne 
acoperite într-un cor al amabi
lităților, chiar dacă un asemenea 
cor nu va izbuti să ofere decit 
aparente armonii. Gaston Thorn, 
ministrul de externe luxembur- 

tribuitoare automate, instalate in 
stațiile sistemului de circulație. 
La urcare, biletele vor fi intro
duse într-un aparat la bordul 
capsulei. Ordinatorul va citi 
programul automat și capsula 
va transporta pasagerii Ia des
tinația solicitată în momentul 
cumpărării biletului.

Potrivit primelor rezultate, 
sistemul ar avea următoarele a- 
vantaje : cheltuieli de transport 
mai reduse comparativ cu taxi- 
metrele, viteză mai mare (circa 
30 km/h, în timp ce în centrele 
urbane aglomerate in prezent 
circulația auto abia atinge 10 
km/h), eliminarea poluării, chel
tuieli de construcție mai mici 
decit Ia alte sisteme (3,33 mili
oane franci kilometrul, față de 
83,33 pentru metrou și 10—15 mi
lioane pentru monorail). Pentru 
început se prevede punerea în 
„stare de șantier" a unei rețele 
cu o lungime totală de 230 km. 
Sistemul va fi ridicat pină spre 
anul 1985, în inima capitalei ni
pone, în perimetrele Chiyoda, 
Chuo și Minato, unde se află 
concentrate birourile guverna
mentale. 8 300 de capsule vor 
rula pe căile betonate.

Se așteaptă ca și alte orașe 
din provincie, deficitare in trans
portul in comun, să manifeste 
interes pentru acest sistem.

I. T.

LUNA FURIOASĂ t Floreasca 
(orele 15,30 ; 18 ; 20.30).

VERONICA SE ÎNTOARCE : 
Drumul Sării (orele 15.30 ; 18 ;
20,15).

JOE KIDD : Bucegi (orele 15,30 ; 
18 ; 20,15) ; Giulești (orele 15.30 ; 
18 ; 20.30).

MARELE VALS : Progresul
(orele 16 ; 19) ; Moșilor (orele 9 ;
12,15 : 16 ; 19.30).

DECOLAREA : Pacea (orele 20).
FAPT DIVERS ÎN PRIMA PA

GINĂ : Pacea (orele 15,30 ; 17.45).
JUDO : Flacăra (orele 9 ; 11,15 ;

13.30 ; 15.45 ; 18 ; 20,15).
O FLOARE ȘI DOI GRĂDI

NARI : Dacia (orele 9 ; 12.30 ; 16 ;
19.30)

NU TRIȘA DRAGA : Arta (orele 
16 ; 18 ; 20,15).

TORINO NEGRU : Lira (orele
15.30 ; 18 ; 20,15).

BUNA ȘEARA DOAMNA CAM
PBELL : Ferentari (orele 15,30 ;
17,45 ; 20).

JANDARMUL SE ÎNSOARĂ : 
Cosmos (orele 15.30).

ZĂPADĂ FIERBINTE : Cosmos 
(orele 18 ; 20,15).

Programul central de investi
ții al Irakului pe anul fiscal 
1973—1974, început în aprilie 
trecut, este caracterizat prin- 
tr-o creștere sensibilă a fon
durilor, comparativ cu anii 
precedenți, scrie publicația 
„The Bagdad Observer“.

în domeniul agriculturii, pro
gramul de ’ investiții prevede 
încheierea lucrărilor de drenaj, 
forarea a 250 noi puțuri arte
ziene, creșterea capacităților 
pentru depozitarea cerealelor, 
construirea a 300 de noi centre 
pentru cooperativele agricole, 
utilizarea a 120.000 tone de În
grășăminte chimice etc.

în industrie, obiectivele ma
jore urmărite prin efectuarea 
noilor investiții sînt creșterea 
venitului net furnizat de această 

ghez, se plingea de reuniunile 
„care nu conduc la nimic", a că
ror sterilitate este evidentă și 
nu poate fi ascunsă de „poziții 
comune“ care, în esență, reflectă 
opțiuni contradictorii. „în pre
zent — scria LE FIGARO — 
Piața Comună trăiește din pa
leative și compromisuri de mo
ment ; dar cit va putea ține a- 
cest provizorat ?“.

Pentru LE MONDE esența 
problemei constă în definirea 
orientărilor fundamentale ale 
comunității vest-europene. Se 
înfruntă două viziuni : una „at
lantică“, ceea ce presupune o 
concertare cu principalul parte
ner din N.A.T.O. — Statele U- 
nite — și o alta „europeană“, 
ceea ce ar necesita o revizuire 
profundă a raporturilor cu Wa
shingtonul. Conferința de la Wa
shington destinată examinării 
dosarelor energetice (într-un ca
dru limitat doar la principalii 
consumatori de petrol ai lumii 
capitaliste) a scos la iveală de
osebirile de păreri dintre Franța 
și ceilalți membri ai C.E.E. „Sin- 
gularismul francez“ (după ex
presia ziarului COMBAT) a re
levat o alegere fermă. Franța a 
refuzat să se alinieze propuneri
lor americane, divergențele din
tre Paris și Washington depă
șind cadrul strict al probleme
lor energetice. WASHINGTON 
POST afirma : „în spatele aces
tei confruntări stau divergențele 
profunde dintre Franța și S.U.A. 
în legătură cu eforturile ameri
cane de reînviorare a alianței 
atlantice“. Diplomații francezi 
au fost, însă, afectați în mod 
deosebit de poziția Bonnului ca
re, in esență, a vădit preferință 
pentru punctul de vedere ame
rican depărtindu-se de pozițiile 
enunțate anterior ia Bruxelles. 
De aceea L’AURORE califică a- 
ceastă criză dintre relațiile

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
• PRIMUL MINISTRU AL 

SURINAMULUI, Henk Aaron, a 
declarat in parlamentul local că 
acest teritoriu, în prezent de
pendent de Olanda, va deveni 
stat independent la sfirșitul anu
lui 1975.

• MINISTERUL DE EXTER
NE al R.D. Vietnam a dat pu
blicității o declarație în care a- 
rată că, în ultima vreme, Sta
tele Unite au amplificat a- 
sistența militară acordată ad
ministrației saigoneze. Relevînd 
că asemenea acțiuni favorizea
ză actele de subminare a în
cetării focului și de sabotaj 
comise de regimul de la Sai- 
gon — declarația cere Statelor 
Unite și părții saigoneze să res
pecte cu strictețe prevederile 
Acordului de la Paris privind 
Vietnamul.

• ULTIMUL BILANȚ oficial 
al inundațiilor provocate de plo
ile torențiale care s-au abătut, 
de peste două săptămîni asupra 
Argentinei, anunță că 35 de per
soane și-au pierdut viața, 200 
sint date dispărute, și alte 50 de 
mii, rămase fără adăpost, au 
fost evacuate; pagubele mate
riale nu au putut fi încă eva
luate. Guvernul a declarat „zonă 
calamitată" trei provincii — 
Jujuy, Salta și Santiago del Es- 
tero — din cele 11 afectate de

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

FATA CARE VINDE FLORI î 
Munca (orele 10 ; 15.30 ; 18 ; 20.30).

E DEPARTE PÎNĂ LA CER : 
Crîngași (orele 16,30 ; 18,15).

DOSARE DE MULT UITATE î 
Rahova (orele 15.30 ; 18 ; 20,15).

DIN NOU ÎMPREUNĂ : (ora
14.30) ; VECHI ȘI NOU (ora
16.30) ; VÎRSTA DE AUR (ora 
18,45). rulează la Cinemateca „U- 
nion“.

PROGRAMUL I

16.30 — Emisiune în limba ma
ghiară ; 19,00 — Publicitate ; 19,05
— Interpretul preferat : Angelica
Stoican ; 19.20 — 1001 de seri ; 
19,30 — Telejurnal ; 20,00 — Prim 
plan. Ion Delcea. Erou al Muncii 
Socialiste. S.M.A. — Cîrcea, jud. 
Dolj ; 20.25 — Publicitate ; 20,30
— Povestea unui cîntec. Cîntecul 
mamei ; 20,45 — Revista llterar-ar- 
tistică TV. Principiile eticii și 
echității socialiste reflectate în

ramură a economiei prin spori
rea contribuției sale la venitul 
național și crearea de noi locuri 
de muncă. Fondurile alocate 
sectorului industrial prezintă o 
importanță deosebită pentru în
făptuirea actualului plan de 
dezvoltare națională, întrucît 40 
la sută din investițiile din in
dustrie sînt destinate noilor 
proiecte care urmează să fie 
realizate în acest an fiscal. Se 
acordă prioritate industriei 
chimice și energetice. Realiza
rea investițiilor în industrie va 
avea ca rezultat obținerea unei 
producții de hîrtie de 41.000 
tone, creșterea capacității de 
rafinare a petrolului la 4 mi
lioane tone, o producție de 
140.000 tone zahăr, sporirea sub
stanțială a producției de ener
gie.

franco-vest-germane drept „e- 
venimentul cel mai grav de la 
Washington".

Firește, se încearcă descifra
rea perspectivelor. Pe plan po
litic procesele în curs vor fi in 
mod cert blocate o perioadă de 
timp. Pe plan economic se sem
nalează dificultăți crescînde ex
primate intr-o creștere a prețu
rilor și o deteriorare a balanței 
comerciale. Unii conducători ai 
organismelor comunitare prevăd 
o înmulțire a măsurilor unilate
rale luate de statele membre. 
Or, efectele lor sînt de natură 
să zdruncine edificiul comuni
tar. Hotărirea unilaterală a Fran
ței de a institui flotarea fran
cului a avut consecințe ce au 
putut fi mai exact evaluate la 
masa tratativelor de la Washing
ton.

La Paris nu se mizează pe 
pesimism. Oficialitățile și ziarele 
ce le exprimă opiniile amintesc 
că aceasta nu este prima criză 
din Piața Comună, că au mai 
fost și altele și că ele nu au dus 
la destrămarea comunității. „Nu 
este pentru prima oară că 
C.E.E. cunoaște crize, ea a mai 
depășit și altele la fel de gra
ve.,.“ — asigură LA NATION. 
„Putem afirma că Europa (celor 
nouă) este moartă ? — se în
treabă cotidianul parizian. Răs
punsul este nu". în ceea ce-1 
privește, ministrul de externe 
francez, Jobert, a afirmat că re
fuză să considere că viitorul 
Pieții Comune ar fi „negru".

Dar optimismul urmează să 
treacă examenul realităților. 
Criza Pieții Comune este un 
fapt cert și, chiar dacă dificul
tățile momentului vor putea fi 
trecute pe planul al doilea „șo
cul" de Ia Washington nu va 
rămine fără urmări.

EUGENIU OBREA

revărsări, produse, în special, 
de rîurile Parana, Paraguay și 
Pilcomayo. în numeroase cazuri, 
comunicațiile telefonice, tele
grafice, rutiere și de cale ferată 
sînt întrerupte. Orașul Santiago 
del Estero, capitala provinciei 
cu același nume, este aproape in 
întregime inundat.

• SOSIT LA DAKAR 
— a doua etapă a turneului 
pe care îl întreprinde prin 
13 țări din Africa de vest — 
secretarul general al Orga
nizației Națiunilor Unite, 
Kurt Waldheim, a declarat 
că organizarea unei sesiuni 
extraordinare a Adunării 
Generale a O.N.U. în pri
vința energiei, materiilor 
prime și dezvoltării „repre
zintă un prim pas pe calea 
abordării acestei probleme 
la o scară globală, evitin- 
du-se confruntările directe".

Secretarul general al Na
țiunilor Unite și-a exprimat 
speranța că viitoarea sesiu
ne a Adunării Generale, 
convocată la inițiativa Alge
riei, va duce la o rezolvare 
deplină și corespunzătoare 
a acestor probleme, prin sta
bilirea unui dialog direct în
tre țările industrializate și 
cele în curs de dezvoltare.

literatura și arta de azi ; 21.30 — 
Roman foileton : Germinai. ’ Epi
sodul ,,Ajutor reciproc“ ; 22,15
— 24 de ore.

PROGRAMUL H

17,30 — Telex ; 17.35 — Avan
premieră ; 17,40 — Album coral ; 
17.50 — întîlniri cu filmul și cu 
iubitorii lui ; 19,20 __ 1001 de
seri ; 19.30 — Telejurnal ; 20.00
— Film serial pentru copii. Co
moara din 13 case ; 20,25 — Viața 
economică a Capitalei. Azi — 
sectorul 4 ; 20,45 — Muzica ro
mânească în contemporaneitate : 
Sigismund Toduță ; 21.15 — Ba
ladă pentru acest pămînt Mun
tele Cozia ; 21,30 — Gala maeș
trilor. Basul Nicolae Sasu ; 22,00
— „Ordine într-un material viu 
și mișcător“ E. Lovinescu. Isto
ria literaturii române contempo
rane.

Teatrul de Comedie : OPINIA 
PUBLICA — ora 20 ; Teatrul 
..Țăndărică“ : (Sala Victoria) : 
AUDIȚII MUZICALE COMENTATE 
— ora 19) ; (Sala Academia) : RĂI 
ȘI NĂTĂRĂI — ora 15.
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