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în țară au început 

să se desfășoare

Conferințe ale consiliilor J
județene ale Frontului 

Unității Socialiste>
(în pagina a II-a)

VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU

ÎN UNELE ȚĂRI ARABE

întregul popor dă o înaltă apreciere
Temarcabilei activități a șefului statului român

Telegrama adresată de Comitetul Central 

al Uniunii Tineretului Comunist
Tinăra generație a României socialiste, asemenea întregului nostru popor, 

a urmărit cu profundă satisfacție și cu puternică mindrie patriotică vizita între
prinsă de dumneavoastră, iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în Libia, 
Liban, Siria și Irak, care constituie un eveniment politic cu ample rezonante in
ternaționale, o nouă și valoroasă contribuție la creșterea prestigiului României 
in lume, la promovarea ideilor păcii și colaborării între popoare.

Călduroasa primire ce v-a fost rezervată în cele patru țări arabe vizitate, 
manifestările de simpatie și profund respect cu care ați fost iutimpinat de popoa
rele și tineretul din aceste țări sînt o vie expresie a legăturilor trainice de prie
tenie dintre poporul român și popoarele respective, a înaltei prețuiri față de 
puternica personalitate a conducătorului partidului și statului nostru, a aprecie
rii de care se bucură politica clarvăzătoare, realistă, principială a Partidului Co
munist Român, politică indisolubil legată de numele și de remarcabila dumnea
voastră activitate, caracterizată prin dinamism și pasiune revoluționară, pusă în 
slujba aspirațiilor fundamentale ale poporului român, a nobilelor idealuri de pace, 
libertate, independență și progres social.

Vizita dumneavoastră, tovarășe secretar general, care reprezintă o nouă și 
puternică confirmare a justeței și realismului politicii interne și externe stabi
lite de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale partidului, a prilejuit re
afirmarea cu elocvență a poziției țării noastre în legătură cu situația din Orien
tul Apropiat, a necesității de a se intensifica eforturile pentru soluționarea pe 
cale politică a conflictului, în vederea statornicirii unei păci juste și durabile, 
care să asigure independența, suveranitatea și integritatea teritorială a fiecărui 
popor din această zonă.

Tineretul patriei noastre, împreună cu întregul popor, iși exprimă deplina 
adeziune și satisfacție față de bilanțul bogat al acestei vizite de importantă is
torică pentru dezvoltarea legăturilor de prietenie și solidaritate dintre România 
și țările arabe, pentru extinderea relațiilor de cooperare pe multiple planuri.

Uniunea Tineretului Comunist este hotărîtă să acționeze consecvent pentru 
lărgirea legăturilor de prietenie și solidaritate dintre tineretul român și tineretul 
țărilor arabe, dintre organizațiile de tineret, care să se înscrie ca o contribuție 
însemnată la dezvoltarea colaborării dintre popoarele noastre, la întărirea unită
ții forțelor progresiste, antiimperialiste, în lupta împotriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismului, pentru edificarea unei lumi mai bune și mai 
drepte, a păcii și colaborării multilaterale între popoare.

Exprimîndu-ne deplina adeziune la politica partidului și statului nostru, la 
rodnica dumneavoastră activitate, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom intensifica întreaga noastră activitate, pentru a în
făptui cu pasiune și responsabilitate, alături de toți oamenii muncii, politica parti
dului nostru de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în Româ
nia, pentru a intimpina cu noi succese cea de-a XXX-a aniversare a eliberării 
patriei și cel de-al Xl-Iea Congres al Partidului Comunist Român.

Telegrama adresată de Consiliul Uniunii Asociației 
Studenților Comuniști din România

Alături de întregul nostru popor, de tinăra generație, noi, studenții patriei 
am urmărit cu deosebită atenție și satisfacție vizita întreprinsă de dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu în Libia, Liban, Siria și 
Irak. Acest eveniment istoric ne-a oferit încă o dată prilejul unor profunde sen
timente de mindrie patriotică, bucuria sinceră și deplină de a vă vedea întîm- 
pinat și înconjurat cu atîta prietenie, respect și prețuire de popoarele, tineretul, 
studențimea și cele mai reprezentative personalități ale vieții politice, culturale și 
științifice din țările vizitate. Ca cel mai demn și mai autorizat exponent al po
liticii partidului și statului nostru, dumneavoastră ați dus solia prieteniei și soli
darității poporului român cu popoarele acestor țări, vizita fiind o nouă și grăitoare 
expresie a justeței și principialității politicii partidului și statului nostru, a înaltei 
prețuiri a puternicei dumneavoastre personalități, a rolului pe care îl jucați 
Pe arena internațională în promovarea ideilor socialismului, ale colaborării, păcii 
și progresului social.

Vizita efectuată în unele țări arabe se înscrie ca o nouă și grăitoare dovadă 
a sprijinului constant pe care România îl acordă țărilor arabe în lupta pentru 
întărirea independenței și suveranității lor naționale, confirmînd încă o dată, 
în chip strălucit, justețea și realismul poziției Partidului Comunist Român și gu
vernului Republicii Socialiste România față de evenimentele din Orientul Apro
piat, poziție care reprezintă o importantă contribuție constructivă la intensifica
rea eforturilor în vederea făuririi unei păci trainice, în concordanță cu interesele 
și aspirațiile popoarelor din această zonă.

Noi, studenții patriei, am urmărit cu sentimente de vie emoție și entuziasm 
momentul solemn in care vi s-a decernai titlul „Doctor HOftoris Uausa“ al Uni
versității din Beirut, precum și emoționanta cuvîntare pe care ați rostit-o cu 
acest prilej, în care au fost înfățișate principiile și obiectivele politicii partidu
lui și statului nostru și afirmat cu putere rolul științei, artei și culturii în for
marea tinerei generații, în promovarea unor relații de prietenie și colaborare 
între toate popoarele, pentru progresul general al omenirii.

Exprimîndu-ne profunda adeziune față de activitatea desfășurată, față de 
bogatele rezultate ale vizitei dumneavoastră în unele țări arabe, în numele între
gului tineret studios al patriei, ne angajăm să contribuim cu hotărîre Ia înde
plinirea acordurilor și convențiilor încheiate, la strîngerea și diversificarea legă
turilor de prietenie, colaborare și solidaritate cu tineretul și studențimea din 
țările arabe.

Animați de dragoste nețărmurită față de partidul nostru comunist, față de 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe secretar general, ne angajăm ca, în spiritul 
înaltelor dumneavoastră indicații să învățăm și să muncim cu perseverență, 
pregătindu-ne prin muncă pentru muncă, pentru activitatea noastră de viitori 
specialiști ai construcției socialiste, de intelectuali comuniști.

Folosim și acest prilej pentru a vă asigura, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că sintem hotăriți să intensificăm participarea noastră la înfăptuirea 
politicii interne și externe a partidului și statului nostru, Ia creșterea și consoli
darea prestigiului României socialiste, Ia triumful păcii și colaborării pentru 
care dumneavoastră, proeminentă și valoroasă personalitate politică internațională, 
militați cu atita vigoare și abnegație comunistă.

Conferirea Ordinului

„23 August" clasa I

tovarășului Gheorghe Cioară

î) solie strălucită a prieteniei. Din întreaga țară continuă să sosească,

pe adresa C.C. al P.C.R., a tovarășului

solidarității și colaborării 
internaționale

Cu adincă emoție și bucurie, 
cu vibrante manifestări de sti
mă și dragoste salută tineretul 
patriei noastre, alături de între
gul popor, strălucita misiune 
de prietenie, solidaritate și co
laborare întreprinsă de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în Republica Arabă Libiana, 
Republica Liban, Republica 
Arabă Siriană și Republica Irak.

Entuziasta primire făcută con
ducătorului iubit al partidului 
și statului nostru de locuitorii 
Bucureștiului, telegramele și 
scrisorile adresate din toate col
țurile țării, dau glas sentimen
telor de adeziune și aprobare 
deplină, de unanimă satisfacție 
și mindrie patriotică cu care 
toți cetățenii României socia
liste salută rezultatele deose

bit de rodnice ale acestei me
morabile vizite. O vie și pu
ternică expresie a gîndurilor și 
simțămintelor întregului popor 
o constituie Hotărîrea Comite
tului Executiv al Comitetului 
Central al P.C.R. cu privire

P. NICOARĂ
(Continuare in pag. a IV-a)

Nicolae Ceaușescu, telegrame prin care oa

menii muncii din uzine și de pe ogoare, or

ganizațiile de masă și obștești iși exprimă 

satisfacția și deplina aprobare pentru rezul

tatele vizitei întreprinse în unele țâri arabe. 

Publicăm astăzi, în pagina a IV-a, un amplu

grupaj din aceste telegrame.

Din perspectiva olimpică dar și

din cea a campionatelor mondiale

Handbalul românesc 
la punctul de împliniri 

și proiecte
Handbalul românesc mascu

lin deține o performanță puțin 
obișnuită în sport : trei titluri 
mondiale. în lumea sportivă, 
pretutindeni, se vorbește de o 
prestigioasă școală românească 
de handbal. Pe plan intern — 
ca efect a succeselor interna
ționale — acest sport cunoaște 
o dezvoltare, în prezent, de 
mare amploare. Nu există școa
lă în care să nu se practice 
handbalul. S-a creat, cu timpul, 
o bază materială corespunză
toare. Avem, deci, asigurate re
surse pentru o selecție largă, 
bazată pe criterii științifice, 
avem de unde alege și crește 
valori pentru marea performan
ță. în aceste condiții se pune

problema ca poziția noastră în 
ierarhia handbalului mondial — 
atît la băieți, cît și la fete — 
să nu fie zdruncinată, să se 
mențină în virful piramidei 
prin obținerea perpetuă, de 
înalte performanțe. Aceasta cu 
atît mai mult cu cît handbalul 
masculin a făcut părte, din pro
gramul ultimei ediții a J.O., iar 
cel feminin va fi și el cooptat, 
la Montreal, în marea familie 
a sporturilor olimpice. „Ceea ce 
se spune, că este mai greu să 
menții titlul, o faimă, decît să 
le cucerești, este foarte adevă-

VASILE CĂBULEA
(Continuare în pag. a lll-a)

• La ordinea zilei : 
ADUNĂRILE DE 
DĂRI DE SEAMA 
Șl ALEGERI IN A- 
SOCIATIILE SPOR
TIVE

• ACTUALITATEA PE 
SCURT: Corespon
dențe din atletism, 
volei, rugbi, bas
chet

• CUPA TINERETU
LUI : Relatări de 
la desfășurarea 
concursurilor din 
județele Ilfov, Bră
ila, Dolj și Alba

în pag. a lll-a

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunism Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a înmî- 
nat sîmbătă dimineața, într-un 
cadru festiv, tovarășului Gheor- 
ghe Cioară, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
Municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei, 
Ordinul „23 August“ clasa I, 
conferit pentru contribuția adu
să la înfăptuirea politicii parti
dului și statului de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră, cu 
prilejul împlinirii virstei de 50 
de ani.

La solemnitate au luat parte 
tovarășa Elena Ceaușescu, tova
rășii Emil Bodnaraș, Manea Mă- 
nescu, Paul Niculescu-Mizll, 
Gheorghe Pană. Gheorghe Ră- 
dulescu, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Lina Ciobanu, E- 
mil Drăgănescu, Janos Fazekaș 
Dumitru Popescu, Gheorghe 
Stoica, Ștefan Voitec, Chivu 
Stoica, Cornel Burtică, Magda- 
lena Filipaș. Vasile Patilineț, 
Ion Pățan, Ștefan Andrei.

Erau, de asemenea, prezenți 
membri ai Biroului Comitetului 
Municipal București al P.C.R.

înmînînd înalta distincție, 
TOVARĂȘUL NICOLÂE 
CEAUȘESCU a felicitat cu 
căldură pe sărbătorit.

socială și națională, forța care 
astăzi — în frunte cu tovară
șii! Nicolae Ceaușescu —con
duce cu fermitate, cu pricepe
re și clarviziune poporul ro
mân către un viitor de aur, 
spre culmile progresului și 
civilizației, spre comunism“, 

în continuare, vorbitorul a 
arătat că România socialistă 
cunoaște astăzi, ca niciodată 
în lunga și zbuciumata sa 
istorie, adevărata libertate și 
independență, o puternică u- 
nitate, o înflorire pe care 
înaintașii au putut doar s-o 
viseze, politica sa înțeleaptă 
adueîndu-i prețuire pe toate 
meridianele globului.

„Asigur Comitetul Execu
tiv, pe dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că voi fi și în con
tinuare un membru devotat 
al Partidului Comunist Ro
mân, că voi lupta din toate 
puterile pentru transpunerea 
în viață a politicii interne și 
externe a partidului nostru.

Vă asigur, în același timp, 
că vom face totul ca anga
jamentul de onoare al Orga
nizației de partid a Munici
piului București să fie înde
plinit în cele mai bune con

diții — în patru ani și ju
mătate.

Doresc să afirm cu profun
dă convingere, ca orice fiu al 
acestei țări, că de numele se
cretarului general al partidu
lui nostru sînt legate toate 
aceste mari realizări, de nu
mele său este legată linia po
litică dinamică, profund no
vatoare, stabilită de Congre
sele al IX-lea și al X-lea, de 
Conferința Națională a parti
dului, pentru construirea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate în România. Și 
cred că, mai presus de orice, 
activitatea și personalitatea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
au statornicit în conștiința 
întregului nostru popor pro
funda convingere că, urmînd 
neabătut politica internă și 
internațională a partidului 
nostru, servim interesele vita
le ale națiunii noastre socia
liste, cauza păcii și socialis
mului în întreaga lume“.

în încheierea solemnității, 
conducătorii de partid și de 
stat au felicitat cu multă căl
dură pe tovarășul Gheorghe 
Cioară, urîndu-i sănătate, fe
ricire, noi succese în activi
tatea sa.

(Cuvîntul secretarului general 
al partidului se publică alătu
rat).

Exprimînd conducerii par
tidului și statului nostru, per
sonal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, sentimentele sale 
de recunoștință pentru cinsti
rea ce I se aduce, tovarășul 
Gheorghe Cioară a spus t 
„Sînt mîndru că fac parte din 
rîndurile Partidului Comunist 
Român, forța care a organi
zat, a însuflețit și a condus 
lupta revoluționară a poporu
lui nostru pentru eliberarea

Cuvîntul tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU

TROFEUL SONDORULUI

Cîștigătorul din acest an al 
Trofeului sondorului este o- 
peratorul de extracție AU
REL COMARNICEANU. Iși 
desfășoară activitatea în ca
drul parcului 4 Oprișenești, 
al schelei de foraj — extrac
ție Brăila. Cu patru ani în

urmă, Ia prima sa participare 
în această competiție profe
sională, a ocupat locul 6. 
Pentru proaspătul absolvent 
de atunci al Grupului șco
lar petrol din Cîmpina era 
un rezultat meritoriu. Anii 
care au urmat au însemnat

tot atî.tea trepte spre desă
vârșirea profesională. Cuce
rirea locului I la această 
disputată finală este o con-

DORU MOȚOC
(Continuare in pag. o ll-a)

Aș dori ca. în numele Co
mitetului Central, să adresez 
calde felicitări tovarășului 
Gheorghe Cioară cu prilejul 
împlinirii a 50 de ani și pen
tru activitatea pe care o des
fășoară în îndeplinirea sarci
nilor încredințate de partid. 
Este încă Ia o vîrstă tinăra.
de aceea, acordarea acestei 
înalte distincții înseamnă și 
o obligație în plus de a des
fășura o activitate și mai sus
ținută în îndeplinirea sarci
nilor de mare răspundere.

Apreciem munca pe care a 
desfășurat-o tovarășul Cioară 
în diferite sectoare de activi
tate pe linie de stat ; apre
ciem de asemenea munca sa
din ultimii ani ca prim-secre
tar al organizației de partid 
din București, organizație 
care reprezintă o forță puter
nică. De altfel, este cea mai
puternică organizație a par
tidului nostru — și care are 
un rol important în îndepli-
nirea hotăririlor 
al X-lea și ale 
Naționale. Nu

Congresului 
Conferinței 
întîmplător

tocmai organizația de partid 
din București a largat «hema-
rea de a îndeplini cincinalul 
într-o perioadă mai scurtă. 
Și, intr-adevăr, în anul 1973.

organizația Capitalei, oame
nii muncii din Capitală au 
obținut succese remarcabile, 
așa cum au obținut, de altfel, 
organizațiile de partid și oa
menii muncii din intreaga 
țară.

Deci, acordarea acestei înal
te distincții, prilejuită de îm
plinirea a 50 de ani, este le
gată îndeosebi de activitatea 
pe care tovarășul Cioară a 
desfășurat-o in ultimul timp 
in fruntea organizației din 
București, ca membru ai Co
mitetului Executiv, pentru în
deplinirea politicii partidului 
și guvernului.

Doresc să exprim convin
gerea noastră, a tuturor» a 
Comitetului Central, că, și în 
viitor, tovarășul Cioară, atît 
în fruntea organizației Ca
pitalei sau in alte activități 
pe care i Ie va încredința 
partidul, va acționa cu toată 
fermitatea, cu toată hotărî
rea. pentru înfăptuirea politi
cii partidului, pentru a-și în
deplini în cele mai bune con
diții sarcinile.

Ii adresez încă o dată cele 
mai bune urări de sănătate, 
multă fericire și viață iungă !

(Aplauze)
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Conferințe ale consiliilor județene 
ale Frontului Unității Socialiste
în reședințele a 12 județe — 

Alba, Bacău, Bihor, Botoșani, 
Brăila, Buzău, Constanța. Ialo
mița, Mehedinți, Mureș, Sucea
va și Timiș — au avut loc, sim- 
bătă, conferințele consiliilor ju
dețene ale Frontului Unității 
Socialiste.

Desfășurate intr-un spirit de 
înaltă exigență și responsabili
tate, conferințele au constituit, 
pretutindeni prilejuri deosebite 
de dezbatere a modului în care 
consiliile județene ale Frontului 
Unității Socialiste, sub conduce
rea organelor de partid, iși în
deplinesc misiunea ce le revi
ne de a canaliza energia și ca
pacitatea tuturor categoriilor 
sociale și organizațiilor obștești 
din țara noastră spre înfăptui
rea ' politicii interne și externe 
a partidului, pusă în slujba edi
ficării societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, a înfloririi 
continue a patriei, a creșterii 
prestigiului ei internațional.

O atenție specială a fost acor
dată problemelor referitoare la 
activitatea politico-organizato- 
rică desfășurată de consiliile 
județene ale Frontului Unității 
Socialiste pentru mobilizarea 
oamenilor muncii în vederea 
realizării obiectivelor stabilite 
de Congresul al X-lea și Con
ferința Națională ale P.C.R., a 
planului cincinal înainte de ter
men și a angajamentelor asu
mate in întrecerea socialistă. 
A fost subliniată, în acest sens, 
necesitatea promovării pe scară 
largă de către organizațiile de 
masă și obștești componente a 
tuturor inițiativelor și propune
rilor valoroase menite să con
tribuie la creșterea producției 
și productivității muncii, la re
ducerea consumurilor de mate
rii prime și materiale, de com
bustibil și energie electrică, a 
prețului de cost și a tuturor 
cheltuielilor neeconomicoase, la 
înlăturarea lipsurilor din orga
nizarea producției și a muncii, 
pentru îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a planurilor de 
producție, investiții și export.

TROFEUL SONDORULUI
(Urmare din pag. I)

firmare strălucită a nivelu
lui său superior de pregăti
re, a calităților profesionale 
remarcabile, a priceperii Și 
pasiunii pentru meserie.

— Cred că meseria de son
dor este cea mai frumoasă 
dintre toate, ne-a declarat 
proaspătul laureat. De aceea 
o practic cu plăcere, cu 
bucurie aș putea spune și 
nimic din ce este în legătură 
cu ea (desigur și concursul 
de față), nu mi se pare 
greu. Cit privește locul ob
ținut de mine, trebuie să vă 
spun că schela noastră este 
fruntașă pe ramură. M-am 
străduit să fiu la înălțimea 
bunului renume al colectivu
lui de muncă din care fac 
parte. Lor, colegilor de mun
că, celor care m-au ajutat 
să deprind tainele meseriei, 
le datorez totul, deci și acest 
succes care mă bucură, fi
rește, nespus de mult și pe 
care mă voi strădui să-1 o- 
norez in continuare prin re
zultate dintre cele mai bune.

Operatorul principal de ex
tracție din schela Moreni, 
V. COSTACHE, cîștigăto- 
rul locului II. la cei 28 
de ani ai săi. participă pen
tru a treia oară la o finală 
a Trofeului sondorului. O- 
dată a fost chiar laureat al 
competiției. Absolvent al 
Grupului școlar petrol din 
Tîrgoviște, V. Costache- a 
lucrat o vreme chiar pe 
locurile unde s-a disputat 
finala, adică în cadrul sche
lei de foraj Pitești. Și-a des
fășurat apoi activitatea ca 
sondor de reparații capitale 
trecînd ulterior în producție.

— Mi se pare că numai în

în spiritul politicii partidului, 
care fixează drept țel suprem 
al întregii activități de dezvol
tare și modernizare a economiei 
naționale ridicarea nivelului de 
viață al întregului popor, parti- 
cipanții au evidențiat activita
tea desfășurată de consiliile 
Frontului Unității Socialiste 
pentru continua înflorire a jude
țelor respective, pentru valori
ficarea superioară, în acest 
sens, a tuturor forțelor și resur
selor locale, materiale și umane. 
Au fost relevate, în acest ca
dru, numeroasele acțiuni între
prinse în domeniul edilitar-gos- 
podăresc și social-cultural, pen
tru asigurarea bunei aprovizio
nări a populației, dezvoltarea 
rețelei serviciilor publice. S-a 
subliniat totodată, necesitatea 
sporirii aportului cetățenesc la 
înfăptuirea directivelor Confe
rinței Naționale a P.C.R. cu pri
vire la sistematizarea teritoriu
lui, a orașelor și satelor.

Așa cum s-a stabilit încă de 
Ia constituirea sa, Frontului U- 
nității Socialiste îi revine un 
rol însemnat în munca cultural- 
educativă, în creșterea conștiin
ței politice și civice a maselor, 
în educarea lor în spiritul pa
triotismului și internaționalis
mului socialist, al responsabili
tății față de îndatoririle sociale, 
în cultivarea trăsăturilor înain
tate care caracterizează omul 
societății noastre. Trecînd în 
revistă rezultatele obținute in 
acest domeniu, conferințele au 
adoptat o serie de măsuri vizînd 
o mai bună coordonare de către 
consiliile F.U.S., sub conducerea 
organizațiilor de partid, a acti
vității educative și culturale de 
masă, antrenarea tuturor forțe
lor intelectuale în opera de 
popularizare și răspîndire a cu
noștințelor științifice, de însu
șire a concepției materialist
dialectice despre lume.

Un loc important în cadrul 
lucrărilor a fost acordat modu
lui în care acționează consiliile 
Frontului Unității Socialiste 

încleștarea dintre om și na
tură, în lupta pentru obține
rea prețiosului zăcămînt pot 
fi relevate mai bine calită
țile umane și profesionale 
ale tînărului. De aceea am 
optat pentru această muncă.

De curind Costache a ter
minat cursurile Liceului se
ral din Moreni, dar nu și-a 
părăsit locul de muncă.

— Voi continuă să lucrez 
alături de tovarășii mei, ne-a 
declarat el, dar cunoștințele 
acumulate în plus in liceu și 
atestate de o diplomă le voi 
folosi pentru a mă pune Ia 
punct cu un lucru care mă 
pasionează de multă vreme : 
metodele de exploatare mo
dernă.

Locul trei, ocupat de son
dorul șef GHEORGHE TA- 
TARU, de la Schela de fo
raj Bascov—Pitești, este de 
fapt, o reeditare a unui suc
ces similar obținut cu patru 
ani în urmă. Intr-adevăr, la 
ediția din 1970 locul trei era 
ocupat de un tinăr sondor 
pe nume Gheorghe Tătaru 
care este una și aceeași per
soană cu ocupantul locului 
trei la ediția aceasta. Emo
țiile concursului erau dubla
te și de faptul că evolua în 
fața unei săli în care printre 
spectatori se aflau mulți din
tre colegii și cunoscuții săi. 
Răspunsurile date de Gheor
ghe Tătaru au fost însă pre
cise, la obiect, astfel încit 
aplauzele meritate cu care a 
fost răsplătit, ca și premiul 
obținut au venit să confirme 
recunoscutele lui calități pro
fesionale, să confirme pasiu
nea și dăruirea pentru me
seria frumoasă căreia i s-a 
dedicat. 

pentru înfăptuirea politicii par
tidului de dezvoltare a demo
crației socialiste, de lărgire a 
participării oamenilor muncii la 
rezolvarea și adoptarea decizi
ilor și măsurilor ce privesc via
ța economică și socială pe plan 
local. Participanții la . dezbateri 
au subliniat, totodată, necesita
tea ridicării, pe o treaptă cali
tativ superioară, a activității în 
domeniul consultării cu mase
le, al atragerii cetățenilor la 
rezolvarea treburilor obștești, al 
coordonării și îndrumării mun
cii deputaților, valorificării cu 
maximum de eficiență a propu
nerilor, sugestiilor și sesizărilor 
venite din partea populației.

In cuvîntul lor, delegații s-au 
referit pe larg la prevederile 
proiectului de statut al Frontu
lui Unității Socialiste din Re
publica Socialistă România, care 
a fost supus dezbaterilor în 
conferințele județene, subliniind 
necesitatea îmbunătățirii în con
tinuare a stilului și metodelor 
proprii de muncă ale consiliilor 
Frontului Unității Socaliste, co
respunzător creșterii rolului ce 
le revine acestor organisme în 
viața social-politică a țării, a- 
tribuțiilor sporite cu care au 
fost investite.

In cadrul conferințelor a avut 
loc, de asemenea, alegerea noi
lor consilii Județene ale F.U.S., 
precum și a delegaților la Con
gresul Frontului Unității Socia
liste.
In încheierea lucrărilor, partici

panții la conferințe au adresat 
telegrame Comitetului Central 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, prin care șl-au 
exprimat deplina adeziune la 
politica internă și externă, mar- 
xist-leninistă a partidului, hotă- 
rîrea de a milita neobosit pen
tru înfăptuirea ei, angajamentul 
unanim de a întimpina, cu noi 
și importante realizări, marile 
evenimente din viața națiunii 
noastre — a XXX-a aniversare 
a eliberării patriei de sub ju
gul fascist și Congresul al XI- 
lea al P.C.R.

Cluj:

Sesiune

științifică
La Cluj a avut loc cea de-a 

13-a sesiune științifică, orga
nizată cu prilejul împlinirii a 
25 de ani de la înființarea In
stitutului Politehnic. De-a lun
gul unui sfert de veac, institu
tul și-a adăugat noi secții. 
Peste 400 de cadre didactice se 
preocupă de pregătirea viitori
lor ingineri, institutul a stabilit 
raporturi de colaborare, cu 70 
de întreprinderi, a încheiat con
tracte de cercetare cu aplicabi
litate în producție în valoare 
de 10 milioane de lei. Sesiunea 
a cuprins 658 comunicări dintre 
care 358 comunicări din institut. 
Expoziția organizată la Casa de 
cultură a studenților cuprinde 
exponatele cele mai semnifica
tive din secțiile de mecanică, 
electrotehnică, construcții și ar
hitectură.

LILIANA IVAN

Ip 22 februarie la casa de cul
tură din Caransebeș a avut Ioc 
un concurs „Cine știe, cîștigă“ 
intitulat „Pagini din istoria de 
aur a Partidului Comunist Ro
mân“ organizat de casa de cul
tură in colaborare cu Comitetul 
orășenesc Caransebeș al U.T.C. 
Au participat 8 concurenți re
prezentanții U.C.M., C.P.L. și 
C.F.R., care au format 3 echi
paje. A ciștigat echipajul C.F.R., 
urmat de cel al U.C.M.

M. RADULESCU

tineretului»
D. MATALÄ, NICOLAE ADAM, V. CÄBULEA, 
N. COȘOVEANU, C. STANCULESCU Șl V. TANASOFF

DE LA TOPLITA LA DEDA
Nu per tru că ar fi fost vreo zi neobișnuită, ci pur și simplu pentru că era duminică. Și mai 

era și dimineață. Iar noi știm, cel puțin din regulamentele scrise șl nescrise ale activității 
culturale la sate, că simbăta seara și duminică (toată ziua) căminele culturale sint (sau trebuie 
să fie) adevărate „puncte de atracție“, „focare ale cîntecului și dansului“, „locurile de largă des
fășurare“ a prezenței tineretului. Mai ales că iarna, după cum se va vedea și din fotografiile 
noastre, mai răbufnea cu intirziere pe meleagurile județului Mureș. Am găsit și nu prea cite ceva 
din toate acestea. Situațiile surprinse de noi nu au, in orice caz, decît pretenția unor instantanee 
reproduse așa cum le-am intilnit în duminica aceea, pe șoseaua dintre Toplița și Deda.

Intrarea: 8

„Aici trebuie să fi fost 
ceva aseară. Vreun cutremur 
sau vreun inventar", ne zi
cem noi, uitîndu-ne la me
sele răsturnate în holul de la 
intrare. A fost, intr-adevăr, 
ne asigură un afiș încă agă
țat afară : „Comitetul comu
nal U.T.C. organizează un bal

Răstolița, ora 11

Nu apucăm să mai intrăm 
în cămin. Un alai de nuntă, 
bogat, cu fete și băieți îm- 
brăcați în frumoasele costu
me ale locului, pătrunde din- 
tr-o uliță în șosea. Oprim și 
noi în fața căminului și aș
teptăm încrezători ca nunta
șii să dea năvală înăuntru. 
Aflăm cum îi cheamă pe ti
nerii căsătoriți. Teodor și Și ninge mereu. O ninsoare

Vis-a-vis. pe marginea șo
selei, tinerii discută despre... 
mărcile mașinilor ce se pe
rindau sub ochii lor.

— Ce altceva am putea 
face 7 Ne-a răspuns Ion Mu- 
reșan, tînărul din mijlocul 
grupului. Dacă vrem să in
trăm în cămin, trebuie să-i 
plătim directorului 125 de Iei 
pe zi. Atîta zice că ar cîști- 
ga dacă ar da un film.

lei“.
— Cam scump, ne zicem 

noi unul altuia, vorbind în 
șoaptă, ca să nu tulburăm li
niștea localului.

— Da de unde, nu-i scump 
deloc, intervine un tinăr care 
ne auzise dialogul. Cind 
se fac 
an nu 
cuma,

nu 
decît de cîteva ori pe 
ți se pare scump. A- 
tocmai

Rafiiuca Ciontea, dar avem 
răbdare : vrem să-i felicităm 
in sala de festivități a că
minului. însă alaiul trece, 
cu muzica și cu veselia lui, 
și pe lîngă noi, și pe lîngă 
cămin, și iși vede de drum 
mai departe. Ce să caute o 
nuntă la căminul cultural ?

Bistra Mureșului, ora 11,30.

Și dacă în ziua aceea nu 
s-a dat film, nici altceva nu 
a mai fost.

— Poate la Deda să găsiți 
ceva...

Deda, ora 12

Presupunerile tinerilor din 
satul vecin se confirmă. Aici 
dăm, într-adevăr, din nou 
peste un alai de nuntă. Și a-

dacă om mai vedea vreun 
bal...

Auzim însă, din spatele 
clădirii, mai multe voci ve
sele și tresărim plini de spe
ranță: poate că totuși... In
tr-adevăr, profitînd de li
niștea așternută înăuntrul și 
în jurul căminului cultural, 
cîțiva copii iși văd nestinghe
riți de „rișca“ lor.pe la 1 Mai

deasă, cu fulgi mari, de sfir- 
șit de iarnă. Insă in fața că
minului cultural zăpada este 
neatinsă de picior de om. 
Urmele stinghere pe care le 
vedeți în fața clădirii nu sînt 
nici ale directorului de că
min, fiindcă dînsul e de loc 
dintr-un alt sat. Sînt ale u- 
nui membru al brigăzii noas
tre.

ici, nimic mai mult decit o 
nuntă obișnuită. Numai că, 
de data aceasta, și căminul 
cultural este pregătit pentru 
eveniment. Mesele sînt deo
camdată goale dar acoperite 
cu pinză albă, primitoare. Pe 
scenă nu și-a ocupat încă 
locurile orchestra. Insă cămi
nul cultural își așteaptă oas
peții...

N-am văzut „Solaris“, fil
mul lui Tarcovski, cu toate 
că știam că este un film de 
Tarcovski. N-am văzut „Odi
seea spațială“ a lui Kubrick 
despre care am auzit că este 
un film de super-montare u- 
luitor. Numai că mie perso
nal supermontările nu-mi 
spun nimic, dimpotrivă, de 
cele mai multe ori mă irită. 
Cum nu are cineva nimic de 
comunicat lumii, prin film, 
cum face o supermontare. 
Evit in general cărțile știin- 
țifico-fantastice in primul 
rind pentru că, de cele mai 
multe ori sint proaste și zic 
eu că nici nu prea au cum 
să fie altfel dacă se țin cu 
religie de titulatură. Nimic 
mai penibil ca „Invadatorii“ 
aceia televizați și Vincentul 
jalnic care-i vedea și-n somn. 
Vă propun un exercițiu sti
listic pentru verificarea 
potențialului dv. imaginativ 
și pentru verificarea ner
vilor dumneavoastră pe care 
tocmai ii credeți de o 
sănătate inflexibilă. Spuneți, 
ca orice om de bun simț, sau 
ca majoritatea lor că, desi
gur, universul este cit se 
poate de probabil să fie mo
bilat și de alte trestii gîndi- 
toare, nu numai de prome
teicul om. In aceeași ordine 
de idei, exprimați-vă spe
ranța că civilizația umană va 
lua contact cu ele, în mod 
pașnic dacă se poate. Ei. și 
acum imaginați-vă o iniilnire 
de a dumneavoastră personal, 
cu o trestie de asta gînditoa- 
re venită din planeta X sis- 

REZISTENȚII
temui solar Y care să arate... 
nu știu cum să arate. Dealt
fel n-are importanță, poate 
să arate oricum, chiar uma
noid. Dar să știți că nu, nu 
este om, nu este de pe planeta 
Pămint, nu este din carne și 
singe, nu tresare și nu simte 
ca sub soarele nostru. Fără 
comentarii. Ele ar fi oricum 
arbitrarii. Toate explorările 
in viitor, in spațiu și timp, 
temerare, lucide sau pur fan
tasmagorice, unite cu toatele 
sub același numitor comun 
al probabilității inprobabile 
nu țin seama de „amănuntul" 
că reacția umană in fața unei 
apariții neumană nu poate fi 
calculată in computer. Chiar 
dacă de fapt a fost demult 
calculată in computer, la mo
dul ideal, imaginativ sau 
savanții mai știu cum. O 
mare cantitate de savant! 
spun că viitorul nu va arăta 
de fel tehnicist și sec — dar 
ei tocmai așa îl preconizează, 
involuntar, tehnicist și sec, 
descoperind intristătoarea 
minciună cu eternul uman 
este o gogoriță. Dacă eternul 
uman este o gogoriță, ei bine, 
cred in ea, șl dacă sînt con
trazisă nu-mi mai trebuiesc 
mie însămi. Cum mi se ex
plică logic și detașat, compu
terizat, calculat și parafat că 
inevitabilul trebuie privit cu 
nonșalanță și cu voioșie, simt 
că ceva nu e-n regulă — și 
jur că nu cu mine. Filmele 
astea științifico-fantastice, 
excepție fiind numai cazul 
cind nu sînt de fel științifico- 
fantastice, ci pur și simplu 
aveau nevoie de un cifru, de 
un cod, in care să se vor
bească lot de noi. copiii de
pășiți de evenimente ai se
colului douăzeci, seamănă 
foarte bine cu materialul 
plastic. Partea feminină a ci
titorilor mă va înțelege mai 
bine. Există in textura plas
tică altfel plină de calități 
și foarte practică, uneori 
chiar frumoasă — și oricum 
inevitabilă — ceva străin, 
ceva rigid, care are un miros 
nu neplăcut, ci special, și 
abia asta e neplăcut, și un 
fel de a rezista la toate cele, 
spălat, călcat și pipăit care o 
face antipatică. Nu se-nțea- 
pă, nu se strivește, n-are ha
bar de bucatele pămintești. 
E con-fec-țio-nată și neuma
nă ca un robot. Filmele știin
țifico-fantastice populate de 
supermani și femei de ceară 
îmbrăcate in celuloid ar fi 
plicticoase, dacă n-ar fi ne
liniștitoare. E pur și simplu 
idiot să constați că sînt oa
meni care-și imaginează că 
viitorul omenirii va arăta 

așa. Iar cind tu declari că 
speri in bunul simț al ome
nirii — ți se spune că savanții 
au analizat cazul tău, un caz 
destul de răspindit — de re
zistență la viitor, de imbă- 
tnnire spirituală, de lipsă de 
adaptabilitate și mobilitate — 
și, acuză supremă — de aga- 
țament jalnic de perimata ci
vilizație greacă. Civilizația 
asta greacă, așa perimată 
cum e ea, eu zic că a susținut 
onorabil planeta cîteva mii 
de ani (orgoliu de european 
căre-și închipuie că planeta 
înseamnă Europa ! Dar să 
trecem peste asta) și că a 
plinge pe umărul ei bătrin 
nu e cea mai mare crimă. 
Preferabil. îmi văd de trea
bă șl mă agăț de umanista 
civilizație greacă, care exal
ta cultul omului și al valo
rilor umane, Îmi fac mea 
culpa și declar domnilor sa- 
vanți, nu știu cum se face 
dar mai toți ne-europeni că 
viziunea lor sumbru nepăsă- 
toare mă lasă rece. De vreme 
ce ei cred că va dispare sen
timentul permanenței, de 
vreme ce preconizează omul 
modular și casa modulară și 
masa de prlnz sintetică și 
Shakespeare audio-vlzual și 
dispariția cărții și crearea 
unor roboți de o asemenea 
perfecțiune incit numai prin 
testări severe vor fi deosebiți 
de oamenii din carne și din 
oase; de vreme ce ei dau 
numai cinciprezece ani pen
tru ca embrionul umanoid să 
fie cumpărat la farmacie în
velit antiseptic in plastic, cu 

toate caracteristicile genala 
cunoscute și alese, de vreme 
ce, de vreme ce am 
dreptul să zic și eu 
exact pe dos. Dar exact, 
exact pe dos. Sigur, eu nu 
sint savant și fac parte din 
categoria aceea — studiată — 
a rezistenților la viitor. Dar 
am alte argumente din acelea 
pe care unii savanți le dis
prețuiesc. Iată, vă dau in 
studiu un scenariu de film 
călcat după o carte celebră : 
o mireasă in rochie de hir- 
tie primește la nuntă cadou 
un mic robot drăgălaș care 
se poate transforma — după 
dorință — în soțul ei plecat 
in deplasare. Ea după nuntă, 
adoarme și cum a doua zi 
soțul ei e plecat in deplasare 
și modulul incă nu funcțio
nează — e neprogramat — se 
rătăcește, pentru că peste 
noapte, vecinii au declarat 
că locuințele lor din cutia 
patruzeci și opt este prefe
rabil să se mute in pătratul 
șaptezeci și șapte al aceluiași 
bloc, el însuși mutat cu vreo 
cinci sute de kilometri mai 
la vale. Intre timp, povestea* 
se complică cu apariția unui 
monstru cu cinci picioare 
scăpat dintr-un laborator bio
logic de cercetare a modifi
cării ființei umane și... Zic 
să mă opresc. N-am imagina
ție. Savanții insă au, și cine 
crede că am bătut cimpii 
creionind un scenariu stupid, 
n-are decît să citească „So
cul viitorului“ cartea celebri- 
ssimă a lui Alvin Toffler, 
plină de lucruri senzaționale, 
fascinante și minunate și 
plină de prostii așișderea, în 
care ni se explică cum am 
putea să ne adaptăm mai 
bine, mai rezistent la vremea 
cind acestea vor fi. Eu zic 
că „socul“ domnului Toffler 
nu e la viitor, ci la o socie
tate care se pregătește să-l 
primească astfel. Noi știm că 
se poate însă și altfel, cu to
tul altfel, fără să fie nevoie 
să ne ignorăm părinții, drep
tul la suflet și dreptul Ia 
demnitate. Nu prea pricep de 
ce trebuie să ne luăm^—cu 
miinile de cap, îngroziț^^ie 
perspectiva că vom cuceri 
planeta, universul și un trai 
mai bun.

Așa că de la o vreme nu 
mai imi plac chiar deloc fil
mele științifico-fantastice. 
Genul ăsta de filme științi
fico-fantastice. Genul ăsta 
de supoziții științifice. îmi 
sînt de-a dreptul antipatice. 
Ol fi din cale afară de rezis
tentă la viitor.

S. JELESCU

România- 
îîlm 

prezintă 
PROPRIETARII 

producție o Casei de Filme 
Trei

scenariul: Mihai Creangă, 
Șerban Creangă;

regia : Șerban Creangă ; 
muzica : Richard Oscha- 

nitzky ;
decoruri și costume : A- 

driana Păun, Nicolae E- 
dulescu ;

sunetul : ing. Andrei Popp; 
montaj : Dan Naum 
cu : George Constantin, 

Ștefan lordache, Amza 
Peilea, Octavian Co- 
tescu, Toma Caragiu, 
Ștefan Mihăilescu-Brăila, 
Carmen Galin, Con
stantin Cojocaru, Ni
colae Ivănescu, Ștefan 
Bănică, Mihai Mereuță, 
Zephi Alșec, Ernest 
Mafiei.

film realizat în studiourile 
Centrului de Producție Ci
nematografică „București"

I.C.S. „Comaliment" București

Pentru unitatea

„BIG BERCENI“
din Piața Sudului

Ce se va da în folosință în cursul acestui an, 
I.C.S. 11Comaliment"cu sediul în București Str.

C. A. Rosetti nr. 5 Sect. 1.

Recrutează tineri
Cu buletin de Capitală și comunele subor

donate, absolvenți ai școlii medii și ai școlii ge
nerale de 7 și 10 ani, în vederea calificării prin 
cursuri de scurtă durată pentru meseria de vîn- 
zători și casieri controlori.

Pe timpul școlarizării se acordă indemnizația 
lunară prevăzută de H.C.M. 2105/1969.

Relații suplimentare cit și depunerea cereri
lor se vor face la compartimentul personal de 
la adresa sus indicată.

EVITAȚI 
AGLOMERAȚIILE

DIN ULTIMELE ZILE 
ȘI CUMPĂRAȚI 

MĂRȚIȘORUL 
PE CARE VREȚI 

SĂ-L DĂRUIȚI 
| CELOR DRAGI 
| CHIAR ACUM 

<$’ Magazinele comerțului de 
sS stat vă așteaptă cu o mare 
>> varietate de MĂRȚIȘOARE 
?? și CADOURI adecvate a- 
a cestui început de... primă- 
>s vară - confecții, tricotaje, 
I> lenjerie, țesături, articole 

> de galanterie și marochi- 
< nărie ș.a.
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TELEGRAME
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ

nia, NICOLAE CEAUSESCU, a trimis Alteței Sale Șeic SA
BAH AL-SALEM AL-SABAH, Emirul statului Kuweit, urmă
toarea telegramă :

Sărbătoarea națională a țării dumneavoastră îmi oferă plă
cuta ocazie de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări 
pentru sănătatea și fericirea Alteței Voastre, de progres și bună
stare poporului kuweitian.

îmi exprim încrederea că bunele relații dintre țările noastre 
vor continua să se dezvolte în interesul popoarelor român și ku
weitian, al păcii și înțelegerii internaționale.

CUPA TINERETULUI
• ILFOV

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, ION GHEORGHE MAURER. a trimis Alteței Sale Șcic 
SABAH AL-AHMED AL-JABER AL-SABAH, Prinț moșienitor 
și prim ministru al statului Kuweit, următoarea telegramă :

Cu prilejul Zilei Naționale a statului Kuweit, am plăcerea să 
adresez Alteței Voastre calde felicitări, urări de sănătate și fe
ricire personală, de noi succese poporului kuweitian in dezvol
tarea economică șl socială a țării.

Adunările de dări de seama si»

Campionii județului 
au fost desemnați 

la... Predeal

„EXPERIMENT C8“
Recomandări

din programul săptăminii 

la „Modern-Club"
Modern-clubul începe să-și formeze un public de Ia o săptă- 

mină la alta tot mai statornic. Iată de ce popularizarea progra
mului săptămînal al acestui așezămint de cultură a depășit 
scopurile publicitare devenind ceea ce și este în ultima vreme, 
adică un răspuns firesc la interesul tinerilor ce frecventează clu
bul, de a fi informați. Ne gindim insă că o mai largă cunoaștere 
a manifestărilor viitoare poate determina atragerea unor noi 
parlicipanți la acțiunile care au loc. Prietenilor clubului Modern 
ca și tuturor acelora ce vor să devină prieteni apropiați ai clu
bului le recomandăm să aleagă in această săptămînă după pre
ferințe :

• Marți, orele 16 — Uni
versitatea populară. Curs 
prin marile muzee și orașe 
ale lumii, tema Parisul. La 
cererea generală, actorul Ion 
Gheorghe Arcudeanu, lectorul 
ciclului va relua succint pre
zentarea unor comori de artă 
din cele două Americi și 
Canada.

• Miercuri orele 16 — 
Mapamond, ciclu permanent 
de informare politică externă: 
ce influențe vor putea să 
aibă soluțiile actuale din O- 
rientul Apropiat asupra cau
zei păcii și colaborării inter
naționale? Bogdan Baltazar 
de la M.A.E. va purta cu ti
nerii un dialog pornind de la 
următoarele puncte : Româ
nia și țările arabe, redeschi
derea Canalului de Suez, 
conferința țărilor mari con
sumatoare de petrol. Discu
țiile din cadrul Ciclului Ma

pamond au un caracter des
chis, orice întrebare poate fi 
pusă cu convingerea că va 
primi pe loc răspunsul clar, 
al unui specialist in dome
niu.

• Joi și vineri, clubul or
ganizează serile cultural-dis- 
tractive și de dans tradițio
nale : pentru toate categoriile 
de tineri joi, numai pentru 
elevii din sector vineri. O 
precizare : la programele de 
muzică și dans de vineri, 
pentru că uniforma nu este 
obligatorie, accesul în club 
este permis pe baza carnetu
lui de elev și nu a unui bilet 
de intrare.

• O invitație pentru toți 
cei ce vor să petreacă o 
seară veselă și plină de sur
prize : sîmbătă. orele 18 car
navalul „Mărțișoare, flori de 
bucurie“.

LUNI. 25 FEBRUARIE 1974

DINCOLO DE NISIPURI : Sca
la (orele 10,30 : 13) ; Capitol (orele
9.30 : 11.43 ; 14 ; 16.15 ; 18.30 ;
20.45).

PROPRIETARII — Gala filmu
lui : Scala (ora 19,30) ; Excelsior 
(ora 18).

MISTERIOASA PRĂBUȘIRE : 
Excelsior (ora 12) ; Grivița (o- 
rele 9 : 11,15 : 13.30 ; 16 ; 18.15 ;
20 30) ; Volga (orele 10 ; 12,45 ;
15.15 : 17,45 ; 20.15) ; Gloria (orele
8 45 ; 11,15 ; 13.30 : 15.45 ; 18,15 ;
20.30).

OAMENII DE PE „FLAMINGO" : 
Lumina (orele 16 : 18,30 ; 20.45).

VERONICA SE ÎNTOARCE : Lu
mina (orele 9 : 11,15 ; 13,30).

TRIMESTRUL V : Doina (orele 
14 ; 16 ; 18).

IDIOTUL : Doina (ora 20).
PROGRAM DE DESENE ANIMA

TE : Doina (orele 9,30 : 11 ; 12.30)
CIDUL : Patria (orele 9 ; 12.45 ;

16.30 ; 20.15).
ÎNTOARCEREA LUI MAGE

LLAN : Central (orele 9,15 ; 11.30 ; 
13 45 ; 16 ; 18.15 ; 20.30) ; Buzești 
(orele 9 : 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 
20.30).

CHEMAREA STRĂBUNILOR : 
Melodia (orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ;
16 ; 18 30 ; 20,45) ; Luceafărul (o- 
rele 9'; 11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 
21) ; București (orele 8,30 : 11 :
13.30 : 16 ; 18,30 ; 21) : Favorit (o- 
rele 9.15 : 11.30 : 13.45 : 16 ; 18.15 ; 
20.30).

TRECĂTOARELE IUBIRI : Bu- 
cegi (orele 15,30 ; 18 ; 20,15) 1 Dru
mul Sării (orele 15.30 ; 18 ; 20,15).

OMUL CU CREIERUL TRANS
PLANTAT : Victoria (orele 9 ; 
11 15 : 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

CAPCANA : Floreasca (orele
15.30 ; 13 ; 20,15) ; Ferentari (orele 
15'30 ; 18 ; 20,15) : Cosmos (orele 
15'.30 ; 18 ; 20,15).

AURUL NEGRU DIN OKLAHO
MA : Festival (orele 8.30 ; 11 ;
13 30 ; 16 ; 18.30 ; 21) ; Modern
(orele 8,45 ; 11.30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

DOSARE DE MULT UITATE : 
Dacia (orele 9 ; 11.15 : 13.30 ; 16 :
18.15 : 20.30).

SEMURG. PASAREA FERICI
RII : Rahova (orele 18 ; 20),

COJOCELUL FERMECAT : Ra
hova (orele 14 ; 16).

MARELE VALS : Glulești (orele 
16 ; 19)

COLOANA DE LA MIEZUL 
NOPȚII : Vitan (orele 15,30 ; 18 ; 
20,15).

INSULA MISTERIOASA i Uni
rea (orele 15,30 ; 18 ; 20,15) ; Fla
căra (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 : 15.45 : 
18 : 20.15).

NU TRIȘA. DRAGĂ : Pacea (o- 
rele 15.30 ; 17.45 ; 20).

JOE KIDD : Lira (orele 15,30 ; 
18 : 20.15) : Arta (orele 15,30 ; 18 ; 
20,15).

CERCUL : Progresul (orele 16 ; 
18 ; 20).

AVENTURA LUI DARWIN : 
Flamura (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18.15 ; 20.30).

DIN VIAȚA UNUI PIERDE-VA- 
RA : înfrățirea (orele 16 ; 18 ;
20).

LUNA FURIOASA : Cotrocenl 
(orele 15.30 : 18 ; 20,15).

VAGABONDUL : Popular (ore
le 10 ; 15,30 ; 19).

JUDO : Moșilor (orele 9 ; 11,15 ; 
13.30 ; 15,45 : 18 ; 20),

FANTOMA LUI BARBA NEA
GRĂ : Munca (orele 16 ; 18 ; 20)

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : Aurora (orele 9 ; 12.15 ;
16 ; 19,30).

ARTICOLUL 420 : Crfngașl (0- 
rele 15,30 19).

PYGMALION : (orele 14,30 ; 
16.30) : O SCRISOARE PIERDU
TA : (ora 18.45) rulează la Cine
mateca „Union“.

LUNI 25 FEBRUARIE 1974 
PROGRAMUL I
16.30 Emisiune in limba ma

ghiară; 19,00 Melodii populare 
cu Aurelian Bănică; 19,15 Publi
citate; 19,20 1001 de seri; 19.30 Te
lejurnal; 20,00 Plaiurile țării. 
Emisiune muzical literara; 20.35 
Revista literar-artistică TV; ..Tea
trul oglindă a firii"; 21.20 Roman 
foileton : GERMINAL. Episodul 
III — Legea mulțimii; 22,05 Post- 
scriptum cu Ann Margret; 22.20 
24 de ore

PROGRAMUL II

17 30 Telex; 17,35 Film artistic. 
BĂRBAȚI CUMSECADE; 18,50 Ce
tatea Neamțului — film documen
tar; 19,15 Publicitate; 19.20 1001 de 
seri; 19.30 Telejurnal; 20.00 Film 
serial pentru copii: Comoara din 
13 case 20,25 Muzica românească 
în contemporaneitate. Pagini ale
se din creația actuală de operetă; 
21.05 Viața economică a Capitalei. 
Azi — sectorul 5; 21,25 Viori tine
re la Castelul din Bran ; 21,45
Dialog. Teoria marcusiană a 
„omului unidimensional".

Sport pe micul ecran
MIERCURI 27 FEBRUA

RIE ora 20,00 — BASCHET 
FEMININ: . I.E.F.S. Bucu
rești — G.E.A.S. Sesto San 
Giovanni (repriza a II-a). 
Transmisiune directă de la 
sala Floreasca.

SIMBATA 2 MARTIE ora 
16,00 — FOTBAL — prima 
etapă a returului campiona
tului național — divizia A: 
F.C. Constanța — Dinamo 
București. Transmisiune di
rectă de la Constanța.

MIERCURI 6 MARTIE ora 
17,00 FOTBAL: Sport Club 
Bacău — Levski Spartak So
fia (repriza a II-a) în cadrul 
„Cupei Balcanice“. Transmi
siune directă de la Bacău.

Intențiile noastre pentru 
următoarele etape ale retu
rului campionatului național 
de fotbal sint:

SIMBATA 9 MARTIE ora 
16,00 — Steagul Roșu Bra
șov — Universitatea Craiova.

SIMBATA 16 MARTIE ora 
16,00 — U.T.A. — Steaua.

MIERCURI 27 MARTIE ora 
16,00 — Politehnica Iași — 
Universitatea Craiova, sau 
Steaua — A.S.A. Tg, Mureș.

DUMINICA 31 MARTIE 
ora 17,50 — Al doilea meci 
din cuplajul bucureștean.

De asemenea, încercăm să 
obținem de la televizunea 
franceză condiții acceptabile 
pentru preluarea transmisiei 
directe a meciului Franța — 
Rpmânia de la 23 martie.

alegeri în asociațiile sportive
In eurind, în viața asociațiilor sportive va a- 

vea loo un eveniment important — adunările de 
dări de seamă și alegeri : intre 1 aprilie și 15 
mai a.c. în asociațiile din întreprinderi, institu
ții, școli, instituții de invățămint superior, coope
rația meșteșugărească, precum și in cadrul clu
burilor sportive, iar in ceea ce privește asocia
țiile sportive din mediul rural aceste adunări 
trebuie să fie programate și să se desfășoare în 
așa fel incit să se termine înaintea începerii 
campaniei agricole de primăvară.

Mișcarea sportivă de la sate — de care răs
punde nemijlocit organizația U.T.C. — trăiește, 
astfel, in aceste zile, un moment de bilanț. Este’ 
un minunat prilej pentru organizațiile U.T.C. de 
a pune, acum, temeliile unei activități bogate și 
dinamice pentru viitor. De aceea, considerăm că 
activitatea desfășurată pină acum trebuie să fie 
analizată multilateral și cu exigență, in spirit 
critic și autocritic, pornindu-se de la obiectivele 
pe care asociațiile sportive le-au avut de în
deplinit in lumina Hotărîrii plenarei C.C. al 
P.C.R. cu privire la dezvoltarea continuă a edu
cației fizice și sportului.

Analiza activității desfășurate are loc intr-un 
moment cind intrecerile etapei finale a „Cupei 
lineretului“ incă nu s-au desfășurat. Nu trebuie 
scăpat, deci, din vedere, modul cum a fost popu
larizată această competiție, cum s-au asigurat 
condițiile materiale pentru desfășurarea întrece
rilor, munca de mobilizare la startul lor a unui 
număr mare de tineri. Este, de asemenea, un 
bun prilej de a populariza experiența bună do- ! 
bindilă, de a nominaliza obstacolele și cauzele 
acestora, ce impietează asupra organizării și des
fășurării activității sportive de masă. Dezbate- 
nle din adunări trebuie să aducă într-o confrun- 
tare directă pe toți factorii cu atribuții in dome
niul sportului, astfel ca pentru o serie de pro
bleme nerezolvate să se găsească soluțiile cele 
mai bune și cei de care depinde soluționarea lor 
să se angajeze în fața iubitorilor și practicanți- 
lor sportului că le vor rezolva. Este vorba de 
o mai mare receptivitate la nevoile de lărgire a

bazei materiale, acordarea de spații pe care să 
le amenajeze tinerii, prin muncă patriotică, re
partizarea fondurilor bănești de care, potrivit 
reglementărilor in vigoare, asociațiile au dreptul 
să beneficieze, asigurarea unor materiale și echi
pamente sportive pentru toate sporturile nu nu
mai pentru fotbal, cum se intimplă indeobște etc. 
Sint, apoi, probleme privind indrumarea tehnică, 
asigurarea asociațiilor cu instructori care să-i 
atragă pe tineri și să-i invețe cum se practică 
un sport sau altul, și nu în ultimul rind, tre
buie discutat despre rolul profesorului de edu
cație fizică in impulsionarea activității sportive 
de masă.

Fiind vorba de alegerea noului consiliu al aso
ciației sportive — cu care prilej se prezintă și 
calendarul activității sportive, bugetul, măsurile 
pentru realizarea acestora — trebuie meditat și 
reflectat foarte serios asupra omului căruia i se 
încredințează funcția de președinte al asociației, 
asupra celorlalți membri ai consiliului. Pentru 
că nu o dată in investigațiile pe care le-am fă
cut in numeroase asociații, ne-am dat seama 
că de aceștia depinde dacă activitatea sportivă 
de masă merge sau nu merge. Tineri energici, 
plini de inițiativă, cu un dezvoltat simț organi
zatoric, capabili să antreneze toate forțele tine
rești, toți factorii, să-și asigure sprijinul concret 
al organelor locale și unităților economice, în 
desfășurarea unei activități sportive de masă 
sistematice —aceștia trebuie să fie aleși in frun
tea asociațiilor sportive. Firește, totodată, din 
consilii nu trebuie să lipsească tinerii cel mai 
pasionați, sportivii cei mai buni, reprezentanții 
forurilor locale, profesorul de educație fizică.

Comitetele județene U.T.C., în colaborare cu 
organele sportive locale, au datoria să asigure 
instruirea periodică a consiliilor alese. Impor
tant este ca aceste instruiri să aibă un caracter 
practic, să asigure cunoașterea temeinică a ho- 
tăririlor de partid și de stat, privitor la educație 
fizică și sport, pe care le au de dus la îndepli
nire.

HANDBALUL
ROMÂNESC

(Urmare din pag. I)

rat — ne spune prof. Lucian 
Grigorescu, secretarul general 
al F.R.II. Cu toate acestea noi 
ne propunem să nu părăsim po
zițiile fruntașe din handbalul 
mondial. Este un sport care se 
potrivește atit de bine tempe
ramentului, vigurozității și iste
țimii tineretului nostru, 
nimeni nu ne-ar ierta 
n-am reuși să rezistăm asaltu
lui altor echipe pentru detro
narea noastră“. Cunoscută ca 
una dintre federațiile cele mai 
bine organizate, a cărei concep
ție este guvernată de munca in 
perspectivă, F.R.H., și-a propus, 
mai intii, să treacă 
examenul 
handbal 
februarie—10 martie, R.D. Ger
mană), la băieți, iar la fete 
C.M. din 1975 — U.R.S.S. Pen
tru că — așa cum ne 
primul nostru interlocutor 
de aceasta 
lificarea la J.O. de la Montreal 
1976. Deoarece nu se califică, 
direct, decît țara organizatoare, 
deci Canada, și campioana 
mondială. „Ne vom adapta acti
vitatea acestor cerințe, inclusiv 
sistemul competițional intern și 
calendarul internațional. In a- 
ccst scop am programat o se
lecție timpurie a viitorilor com- 
ponenți ai loturilor naționale, 
obiectivele de mare performan
ță impun deprinderea și for
marea viitorilor performeri pre
timpuriu. Concursul republican 
pe care l-am organizat, recent, 
pentru juniori II (15—16 ani) și 
juniori III (13—14 ani) a angre
nat cîte 40—45 de echipe, deci 
sute și sute de tinere vlăstare, 
selecționate in special din uni
tăți școlare cu profil sportiv, 
unde se concentrează cele mai 
dotate elemente — apoi crește
rea și pregătirea acestora in ta
bere organizate vara, exprimă 
preocuparea noastră in vederea 
realizării unor obiective cu 
mult mai îndepărtate : Olimpia
dele din 1980—1984... Și dacă azi 
avem loturi întinerite și la fete 
și la băieți, și dacă procesul de 
osmoză, pe plan tehnico-taciic 
și afectic, de legare solidă, trai
nică și asigurarea armoniei în
tre jucătorii mai virstnici, cu o 
bogată experiență și cei tineri, 
este pentru că avem de unde a- 
lege, și avem de unde alege 
pentru că tehnicienii noștri lu
crează privind in viitor“.

O evaluare a șanselor noastre 
în viitoarele confruntări de an
vergură, a programelor de pre
gătire în vederea atingerii o- 
biectivelor atit la C.M. cit și la 
viitoarea ediție a J.O. ne-a fă
cut unul dintre specialiștii 
noștri de marcă, tov. conf. univ. 
Ioan Kunst-Ghermănescu, an
trenor emerit, președintele 
F.R.H. : „Apropiatul C.M. va în
semna o aducere la realitate : 
el ne va oferi posibilitatea cu
noașterii reale a raportului dc 
forțe existent. Avem obiective 
mărețe — medalii de aur ! A- 
cesta-i edificiul pe carc-I con
struim. Și. firesc, începem cu 
temelia. Muncim cu ambiție și 
dăruire. Un obiectiv s-a reali
zat — locul 2 pentru fete la C.M. 
din decembrie, din Iugoslavia. 
Consider că trebuie reconstrui
tă cu migală, cu răbdare o nouă 
echipă. Cert este că la fete în
tinerirea nu s-a produs deoda
tă cu un alt proces — maturi
zarea, ca la băieți, unde după 
ciștigarea C.M. din ‘70. din 
Franța, Oțelea, Samungi, Nica, 
Goran, Gruia, Popeseu, Mari- 
nescu, Moldovan, mari vedete,

incit 
dacă

cu bine 
dificil al C.M. de 

care se apropie (28

spunea

depinde și ca-

țoți maeștri emeriți ai sportului, 
jucători cu o marc experiență, 
ciștigători, unii chiar de 3 ori 
ai titlului mondial, au ieșit din 
echipă, locul lor lăsindu-i unei 
pleiade tinere : Birtolon, Voina, 
Tudosie, Stock], Cosma care se 
alătură celor rămași : Gațu. 
Penu, Licu, Chicid, procesul de 
întinerire continuînd fără între
rupere : Cirlan, Hornea, Stef, 
Gabrovschi, Drăgăniță ele. Pen
tru noii promovați, pentru a- 
ceastă nouă echipă. ,1.0. de la 
München au fost prea aproape. 
Dacă ar fi fost in ’73 altul ar li 
fost rezultatul. Ciștigarea celor 
mai mari turnee in anul care 
a trecut, victoriile și intilnirile 
bilaterale confirmă spusele 
mele. Tineretul va da consisten
ță echipei. Etapa selecției și 
promovările pentru C.M. e în
cheiată, dar etapa căutărilor 
pentru .1.0. continuă. Vom ac
ționa pe două fronturi, in con
tinuare : Iotul A și lotul B — 
tineret... Noi avem o serie echi
librată la apropiata confruntare 
de elită — Suedia, Polonia, Spa
nia — am luat măsuri să evi
tăm vreo surpriză. Cred în 
șansele handbaiiștilor români, 
pentru că cred in competența și 
experiența conducerii ei tehni
ce, Nedef și Vlase. doi antre
nori emeriți, doi generali care 
au făcut și cîștigat multe „răz
boaie“. Mă bizui pe rolul de li
der al jucătorilor din garda

ceva mai veche, pe capacitatea 
de mobilizare și puterea 
luptă a tuturor, care au 
exemplare și remarci te în 
te marile înfruntări“...

Evident, cei mai preocupați 
de obținerea unor performante 
maxime, sint antrenorii 
lor naționale.

Conducătorii tehnici ai 
nalei masculine, Nicolae 
și Oprea Vlase, antrenori eme
riți, sint conștienți că handbalul 
a evoluat mult, că lupta in a- 
rena intețnațională s-a înăsprit. 
Atit noutățile cit și cerințele 
pe care le impun acestea, sint 
cunoscute mai demult, ne asi
gură interlocutorii. „Handba
lul a devenit un joc atletic, in 
care pregătirea tehnieo-tactică 
a jucătorilor se realizează pe 
fondul perfecționării calităților 
fizice, morale și <le voință, spor
tivii fiind capabili de eforturi 
de mare intensitate și maximum 
de eficacitate“ (Oprea Vlase). 
„Tendințele celor mai reprezen
tative școli handbalistice se în
dreaptă spre selecționarea spor
tivilor tineri, robușli, cu cali
tăți fizice excepționale, la care 
puterea g merală, forța <le a- 
runcare, viteza de deplasare și 
execuț'e >e îmbină cu însușirea 
cirectă și eficace a tehnicii jo
cului de atac și apărare, in ac
țiuni tactice individuale și co
lective, • ariate și dc mare 
eficacitate“. (Nicolae Nedef). 
Acestea sint, deci, ideile de 
bază in handbalul mondial. 
Dacă acestea sint cerințele și 
specialiștii noștri le cunosc e 
limpede că au foarte mult de 
făcut ! Și noi vom vedea dacă, 
într-ade'âr, au făcut ceea ce 
și-au propus și așteptăm cu to
ții, in momentul cînd vor tre
ce, cu brio, examenele C.M. 
și a J.O. Dincolo de acestea 
nimic nu contează !

Tinerii iubitori a! sporturilor 
de iarnă din orașele și satele 
județului Ilfov au petrecut o zi 
la Predeal, în minunatul peisaj 
montan, unde au fost progra
mate -concursuri atractive de 
schi și sanie.

în lipsa „materiei prime“ 
pentru aceste sporturi în jude
țul Ilfov — a se citi, zăpadă, — 
organizatorii întrecerilor „Cu
pei Tineretului“ au inițiat o 
excursie pe Valea Prahovei, cu 
un popas de citeva ore pe pîr- 
tiile de la Clăbucet,. unde aveau 
să se desfășoare concursurile 
amintite. Din caravana sporti
vilor ilfoveni au făcut parte 
numeroși elevi și tineri din Ol
tenița. Buftea, Snagov, comu
nele Hotarele. Brănești, Drago
mirești Vale, Mihăilești, Iepu
rești, Vasilați, etc. Mulți dintre 
ei participau pentru prima oară 
la o asemenea acțiune de masă 

firește, erau dornici să trea- 
cu bine acest examen. Am 

notat numele elevei Florica 
Cimpoieru, din comuna Iepu
rești, o polisportivă cu reale 
calități pentru jftobele de atle
tism și care, acum, 
și la întrecerile cu 
elevilor : Ovidiu 
(Snagov), Gheorghe 
tenița), Ion Crăciun 
Marin Panciu (Vasilați), clasați 
pe locuri fruntașe.

Concursul de sanie băieți, ca
tegoria juniori, a fost cîștigat 
de ‘tînărul Vasile llie (Liceul 
Hotarele), iar la fete, pe pri
mul loc s-a clasat Florica Cim- 
poieru (Iepurești), 
clasament 
Urechiatu (Oltenița) și Marga
reta Ticu (Hotarele). La cate
goria copii, pe primele locuri 
s-au clasat : Mihaela Ionescu 
(Buftea), Vasilica Negrilă 
voarele), Nicolae Dogaru și 
colae Pană (Hotarele).

întrecerile de 
s-au desfășurat 
gorii de vîrstă : juniori (15—19 
ani) și seniori —
avînd ca protagoniști pe : Paul 
Pistea (Brănești), Dan Tudoran 
(Dragomirești), Ralița Gutui 
(Mihăilești) și Elena Alexoaie 
(Dragomirești).

urmată in
de elevele Elena

nalt Istrati“), Iar la băieți, titlu 
de campion pe municipiul Brăi
la a revenit elevului Vasile Ga- 
vrilă (Centrul școlar profesio
nal Progresul).

• DOLJ
P. ENACHI

Și, 
că

s-a impus 
sania, ale 
Burlăcescu 
Bratu (Ol- 
(Hotarele),

(Iz- 
Ni-

schicros pe 
pe două cate-

(19—30 ani).

• BRAILA
Etapa pe municipiu 

la tenis de masă

In 24 de localități din județul 
Dolj, precum și in municipiul 
Craiova s-au desfășurat dumi
nică întrecerile pe centre da 
comună din cadrul Cupei Tine
retului la tenis de masă și șah, 
care au reunit circa 3 000 de ti
neri și tinere. In aceeași zi la 
Casa de cultură a studenților 
din din Craiova, a continuat fi
nala pe țară a Cupei Tineretu
lui la șah.

Numeroase acțiuni înscrise pa 
agenda Cupei Tineretului au 
fost organizate și în județele 
Gorj și Mehedinți unde s-au în
registrat mai mult de 5 000 da 
participanți.

Peste 300 de tineri, dintre care 
100 de eleve, au participat la 
etapa pe municipiu a „Cupei 
Tineretului“ la tenis de masă, 
oferind dispute interesante, în
trecerile s-au desfășurat pe două 
categorii de vîrstă ; 11—14 ani 
și 15—19 ani. Concursul femi
nin, Ia categoria 11—14 ani a 
fost cîștigat de eleva Vasilica 
Istrate (Școala generală nr. 10), 
iar la băieți, victoria a revenit 
elevului Romeo Crășmaru (Școa
la nr, 23). La categoria 15—19 
ani, fete, pe primul loc s-a cla
sat Emilia Turcu (Liceul

• ALBA
Duminică, în cadrul întreceri

lor sportive prilejuite de „Cupa 
Tineretului“, a avut loc în sala 
„1 Mai“ din Alba Iulia, etapa 
municipală la tenis de masă. Au 
participat aproape 100 de elevi 
de la școlile profesionale și li
ceele din localitate, tineri mun
citori de la asociațiile spor
tive „Constructorul", „Ardea
lul“, „Porțelanul“, „C.F.R.". La 
Aiud, Blaj, Ocna Mureș, Sebeș 
și în alte centre urbane ale ju
dețului Alba s-a desfășurat eta
pa orășenească la tenis de masă.

loturi-

națio- 
Nedef

• DUMINICA, LA BRA
ȘOV, într-un meci interna
țional de fotbal echipa lo
cală Steagul Roșu a învins 
cu 2—0 formația poloneză 
„Lech“ din I’oznan.

Rezultatele înregistrate în 
alte partide amicale care au 
avut loc duminică in țară : 
F. C. Constanța — Sportul 
Studențesc 1—0 ; C.F.R. Cluj 
— Victoria Cărei 5—1 : Uni
versitatea Cluj — Minerul 
Baia Mare 3—1 : Ceahlăul 
Piatra Neamț — Sport Club 
Bacău 1—2 ; Universitatea 
Craiova — C.S.M. Reșița 
2—0. Cele două puncte au 
fost marcate de Bălan. Boc 
(U. Craiova) a ratat o lovi
tură de la 11 m.

• PROBA DE DUBLU 
MIXT, din cadrul Campiona
telor internaționale dc tenis 
de masă ale R.F. Germania, 
a fost ciștigată de cuplul 
francez Claudine Bergeret, 
Jacques Secretin care a în
vins in finală cu 3—1 pe
rechea Zoia Rudnova, Stanis- 
lav Gomozkov (U.R.S.S.). In 
sferturile de finală ale pro
bei de simplu feminin, Maria 
Alexandru (România) a in- 
vins-o cu 3—2 pe japoneza 
Miho Hamada.
• FINALA CAMPIONA

TELOR DE TENIS „IN- 
DOOR“ ale S.U.A., care se 
desfășoară la Salisbury, se 
va disputa între americanul 
Jimmy Connors și Frew

McMillan (R.S.A.). în semi
finale, Connors l-a învins cu 
6—1, 6—1, 6—0 pe Alex Ma
yer, în timp ce McMillan l-a 
eliminat cu 6—2, 7—6, 7—5
pe Jim Delaney.

• CAMPIONATELE BAL
CANICE DE SCHI, au luat 
sfîrșit duminică la Voios. 
Proba de 15 km a fost ciști- 
gată de bulgarul Pankov cro
nometrat în 53’47”9/10. N. 
Dudu (România) s-a clasat 
pe locul doi cu 54T2’’8/10. La 
junioare (5 km) a terminat 
învingătoare Violeta Niko-

70 m plat în 7’*3/ll (cea mai 
bună performanță mondială).

• IN PRIMA ZI a cam
pionatelor atletice de sală 
ale R.D. Germane, campioa
na olimpică Renate Stecher 
a realizat cea mai bună per
formanță mondială în proba 
de 100 yarzi cu timpul de 
10*’48 100. Vechiul record, 
deținut de americana Wilma 
Rudolph

• LA 
prezența 
tori, s-a 
mical de 
ționatele 
Spaniei.

ATLETISM
Lotul pentru 

„Europenele indoor"
Obiectivul principal al acestui 

sezon indoor, pentru atletismul 
nostru, este Campionatul euro
pean pe teren acoperit progra
mat la 9—10 martie, la Goteborg. 
Ultimul termen, stabilit de Fe
derația română de atletism, pen
tru îndeplinirea normelor de 
participare la „europene", a fost 
campionatul național de sală al 
seniorilor.

O evoluție de bun augur a a- 
vut Valeria Bufanu — Ștefă- 
nescu (Dinamo), care, reintrînd 
in activitatea competițională, a 
ciștigat săritura in lungime cu 
6.44 m (realizind norma de par
ticipare la „europene“) și 60 m. 
garduri în 8,3 sec., reușind să se 
claseze a doua și la 60 m plat. 
Săritoarele de înălțime, parcă 
vrind să-și plătească datoria 
față de public, au oferit o dis
pută aprigă. Cornelia Popa (Di
namo) și Virginia Ioan (Rapid) 
termină la egalitate 1,81 m. Ur
mează barajul. A patra încerca
re la 1,84. Virginia ratează, Cor
nelia trece— norma de partici
pare la „europene“ este, astfel, 
îndeplinită. Șerban Ioan (Dina
mo), cu evoluții săptăminale din 
ce in ce mai bune, a reușit un 
2,18 m — nou record național de 
sală. în absența lui Dorel Cris- 
tudor. 
de 60
Torna 
Proba 
nit lui

confirmă evoluția bună din iar
na aceasta, cu 7,5 sec. Valentina 
Cioltan (C.S.O. Cimpulung-Mus- 
cel) a aruncat 17,15 m la greu
tate ceea ce reprezintă un nou 
record național de sală. Celelal
te probe s-au terminat cu urmă
toarele rezultate : 60 m garduri 
bărbați Ervin Sebestien (Steaua) 
7,8 sec., prăjină — Dinu Piștalu 
(Dinamo) — 5,00 m, triplusalt — 
Paul Gheorghiu (Dinamo) 15,50 
m și lungime bărbați — Carol 
Corbu (Steaua) — 7,50 m. Arun
carea greutății bărbați a dat ciș- 
tig de cauză veteranului Adrian 
Gagea (Dinamo) cu 16,88 m, un 
rezultat de... nivelul juniorilor 1 

S-a terminat și acest concurs. 
Bilanțul acestui sezon de iarnă 
definește și lista cu atleții care 
au drept de participare la cam
pionatele europene : Dorel Cris- 
tudor, Șerban Ioan, Ene Car
men, Valeria Șlefânescu, Viorica 
Viscopoleanu. Cornelia Popa.

GH. FODOREANU

RUGBI

reținut de medic, proba 
m plat a fost ciștigată de 
Petrescu (C.A.U.) 6,7 sec. 
Similară a fetelor a reve- 
Ene Carmen (C.A.U.) care

Cîte ceva despre jocul 
cu „balonul oval"

Față de alți ani trecuți, star
tul în activitatea rugbistică a 
și fost dat prin turneul de mart 
succes întreprins de echipa 
constănțeană Farul in Țara Ga
lilor. Dar. nici nu avem răgazul 
să ne bucurăm prea mult de 
acest eveniment pentru că, peste 
o săptămină, adică pe data de 
3 martie, la Casablanca, națio
nala României întilnește selec
ționata Marocului intr-un meci 
contînd pentru campionatul

european F.I.R.A. Desigur, gin- 
durile noastre se îndreaptă în
deosebi la activitatea competi- 
țională a echipelor divizionare, 
care mai au de disputat încă 
trei etape restante din turul 
campionatului. Pregătirile tu
turor echipelor sint avansate, 
astfel că pe data de 3 martie 
este programată o nouă etapă a 
„Cupei Federației“, ca apoi, pe 
data de 10 martie campionatul 
să intre in drepturile sale.

Un eveniment major care va 
polariza atenția amatorilor jo
cului cu balonul oval îl va cons
titui desigur Turneul F.I.R.A. 
pentru juniori care se va desfă
șura in aprilie la Heidelberg 
(R.F. Germania). După o peri
oadă de pregătire în cadrul clu
burilor de unde provin jucătorii, 
lotul de juniori are în pro
gram numeroase întîlniri de ve
rificare. Conștienți de răspun
derea pe care o au de a apăra 
trofeul cîștigat anul trecut, an
trenorul principal Eduard De- 
nisebi, ajutat de antrenorii Lică 
Balcan. D. Dinulescu și Tr. Doi- 
ciu nu precupețesc nici un efort 
pentru o temeinică pregătire 
a tuturor jucătorilor susceptibili 
de a fi selecționați.

Avînd în lot jucători de cer
tă valoare, muiți, foarte mulți 
promovați anul acesta — sper, 
ne declara antrenorul Ed. 
nischi, să realizăm aceeași 
formanță de anul trecut, 
pregătim bine în tot cursul 
tăminii, iar duminică jucăm cu 
cite o echipă divizionară. Fie
care jucător dă dovadă de mul
tă seriozitate, atmosfera de lu
cru fiind excelentă. Cred că 
echipa este mai bună ca anul 
trecut, înaintarea fiind incontes
tabil mult superioară celorlalte 
compartimente. Grămada cîntă- 
rește și ea peste 700 kg înca- 
drîndu-se perfect în stilul de 
joc pe care ni l-am propus. Nu 
ne rămine însă decît să ne con
tinuăm pregătirile“.

Ieri pe Stadionul Tineretului 
din Capitală intr-un joc de ve-

De- 
per- 

Ne 
săp-

Iova (Bulgaria). Vilma Tu- 
dor (România) s-a clasat pe 
locul trei. Ștafeta dc 3x10 
km a revenit echipei Bulga
riei urmată de Iugoslavia și 
România.

• CU PRILEJUL unui 
concurs atletic desfășurat pe 
teren acoperit la Pocatello 
(Idaho) sportivul american 
Steve Smith și-a corectat 
din nou recordul mondial pe 
teren acoperit la săritura cu 
prăjina obținind 5,53 m. Ve
chiul record era de 5,51 m 
și fusese stabilit dc Smith 
acum două zile la Salt Lake 
City. John Carios a parcurs

era de 10”60 /100. 
BARCELONA, in 
a 25 000 de specta- 
disputat meciul a- 
fotbal dintre selec- 

R.F. Germaniei și 
Partida s-a încheiat 

cu scorul de 1—0 (1—0), in 
favoarea gazdeloi

• ELIMINATA din „Cupa 
Angliei“, echipa Leeds Uni- 
ted a suferit și prima înfrin- 
gere în actuala ediție a cam
pionatului englez de fotbal. 
In etapa a 30-a, Leeds Uni- 
ted a jucat in deplasare cu 
formația Stoke City, in fața 
căreia a pierdut cu scorul 
de 2—3.

• CURSA INTERNAȚIO
NALA AUTOMOBILISTICA 
de 500 de mile, desfășurată 
pe circuitul de la Daytona 
Eeach (Florida), s-a încheiat 
cu victoria pilotului ameri
can Richard Petty. învingă
torul, care a concurat pe o 
mașină „Dodge“, a realizat 
o medie orară record de 227

km,

rificare Lotul de juniori — Gri
vița Roșie 13—24, după o parti
dă spectaculoasă.

GABRIEL FLOREA

BASCHET'
Cînd te duci la meci 

fără legitimații...
Primele clasate în campiona

tul feminin de baschet : Politeh
nica, Voința București și I.E.F.S., 
au repurtat victorii categorice in 
etapa a 18-a, detașîndu-se in 
clasamentul grupei I. Confir- 
mînd succesul obținut în urmă 
cu trei zile la Milano, unde 
întrecut pe campioana Italiei, în 
sferturile „C.C.E.“, studentele 
de la Politehnica au făcut, ieri, 
o partidă bună în compania e- 
chipei „U“ Cluj, de care au 
dispus cu scorul de 82—56. De 
asemenea, Voința a ciștigat de
tașat, cu 97—78, întîlnirea cu 
Rapid, iar I.E.F.S. a întrecut cu 
79—47 pe Universitatea Timi
șoara. Mult mai echilibrate au 
fost confruntările dintre echi
pele masculine, disputate 
dimineața in Sala Floreasca. 
Dinamo a primit o replică dirză 
din partea baschetbaliștilor de 
la „U“ Cluj. Scorul s-a menți
nut strîns pînă aproape de fina
lul partidei, ciștigată de dinamo
viști cu 70—66. Prima clasată în 
grupa secundă, I.C.H.F. Bucu
rești a dispus cu 77—72 (39—37) 
de Politehnica Cluj. Un rezul
tat neașteptat s-a înregistrat in 
derbiul dintre formațiile mascu
line Steaua și I.E.F.S. Studenții 
s-au prezentat fără legitimații 
și au pierdut cu 0—2 (!)

■ VOLEI

au

ieri

mate primele turnee din etapa 
finală a campionatului mascu
lin. împărțite in două grupe va
lorice, cele 12 competitoare au 
început întrecerea de la zero 
puncte.

Dinamo a dominat categoric 
prima grupă, reușind să ciștige 
toate meciurile. O replică mai 
dirză a primit doar din partea 
formației Explorări Baia Mare, 
singura care a ciștigat un set la 
campioni. Echipa băimăreană, 
revenită după un an in primul e- 
șalon, a avut o comportare mai 
bună în actualul campionat. A 
ocupat locul secund in seria 
preliminară, iar în turneul de la 
Timișoara a produs marea sur
priză, întreeînd cu scorul de 3—0 
pe Steaua, care candida, alături 
de dinamoviști, la titlul de cam
pioană. Acum, Explorări Baia 
Mare ocupă locul 2 în clasa
ment, iar Steaua se află pe po
ziția a 3-a. O evoluție sub aș
teptări au avut echipele Viito
rul Bacău și „U“ Cluj, cedînd 
la scoruri categorice in jocurile 
disputate cu primele clasate. 
Mai echilibrat a fost turneul din 
grupa secundă (locurile 7—12), 
disputat la Brăila. Aici întilnim 
formații cu o frumoasă tradiție 
în voleiul
Progresul 
Brașov și 
din greu 
în prima

Astăzi,
turneu feminin din etapa finală 
a diviziei A, pentru locurile 1-6. 
la care s-au calificat formațiile 
Rapid, Farul Constanța, Cons
tructorul București, Penicilina 
Iași, C.S.M. Sibiu șl Dinamo. In 
același timp, la Rîmnicu Vîlcea 
se vor întrece echipele din gru
pa secundă.

nostru, Rapid, I.E.F,S„
București, 
care, în 
pentru 

divizie.
la Iași,

Tractorul 
prezent, luptă 
a se menține

începe primul

Revirimentul întîrzie
Divizia de volei s-a reluat 

săptămînă trecută, avînd progra- M. LERESCU



întregul popor dă o înaltă apreciere 
remarcabilei activități a șefului statului român

Reîntors pe pămintul Româ
niei, în mijlocul poporului că
ruia îi dăruiți întreaga dum
neavoastră ființă, pentru care 
munciți neobosit spre a se da 
expresie voinței lui de pace, de 
dreptate și de înțelegere intre 
popoare, vă rugăm să primiți o- 
dată cu urarea noastră de bun 
venit, totala adeziune a comu
niștilor, a tuturor cadrelor di
dactice și studenților Universi
tății din București, la principiile 
politicii partidului și statului 
nostru — scrie in telegrama sa, 
rectorul Universității din Bucu
rești.

Acordurile încheiate exprimă, 
neindoios, o contribuție inesti
mabilă la dezvoltarea relațiilor 
țării noastre cu țările arabe vi
zitate, la cauza păcii și înțele
gerii între popoare, la amplifi
carea cooperării pe plan politic, 
economic, tehnico-științific și 
cultural. Conștienți de faptul că, 
prin acordurile încheiate, sîn- 
tem noi înșine implicați în pro
cesul dezvoltării relațiilor dintre 
popoare, că ne revine o datorie 
de cinste de a da expresie pre
vederilor care se referă la coo
perarea dintre instituțiile de în- 
vățămînt superior, vă asigurăm, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom face totul 
pentru a contribui la materiali
zarea lor.

In telegrama Consiliului Na
țional al Organizației Pionieri
lor se spune : „în numele tutu
ror cadrelor care muncesc cu 
pionierii, vă adresăm, iubite 
și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cele mai sincere 
mulțumiri pentru strălucita ac
tivitate pe care ați desfășurat-o 
in cele patru țări, din Orientul 
Apropiat. Urmărind, împreună 
cu cei două milioane de purtă
tori ai cravatelor roșii cu trico
lor. vizita in Libia. Liban, Siria 
și Irak, am fost mîndri și feri
ciți să aflăm că și in această 
parte a lumii România, politica 
sa, activitatea dumneavoastră 
■:e bucură de respect și prețui
re. de înaltă considerație“.

Rezultatele rodnice ale vizitei, 
largul răsunet internațional și 
influența sa covirșitoare pentru 
evoluția relațiilor între popoare 
pe calea pașnică intr-un moment 
și intr-o parte a lumii în care 
zăngănitul armelor nu a încetat 
definitiv au făcut să crească tot 
mai mult prestigiul țării noas
tre. ne-au adus noi și noi prie
teni — scrie in telegrama Pro
curaturii Republicii Socialiste 
România.

Sîntem mindri de contribuția 
României socialiste la rezolva
rea politică a conflictului din 
Orientul Mijlociu, la găsirea 
unor soluții realiste în concor
danță cu interesele popoarelor 
din această zonă, ale păcii și 
destinderii internaționale.

Comuniștii, intregul colectiv 
de salariați ai întreprinderii de 
utilaj chimic Găești au exprimat 
și ei intr-o telegramă adresată 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
sincere mulțumiri și sentimente 
de recunoștință pentru rodnica 
activitate desfășurată în cadrul 
vizitei întreprinse in cele 4 țări 
din Orientul Mijlociu, pentru 
modul strălucit in care a înde
plinit această solie de pace și 
colaborare internațională.

întreaga populație a comunei 
Pechea care a cunoscut în anii 
socialismului o frumoasă și mul
tiplă dezvoltare economico-so-

0 solie strălucită a prieteniei, 
solidarității și colaborării internaționale

(Urmare din pag. I)

la vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în unele țări arabe. 
„COMITETUL EXECUTIV — 
sc arată in Ilotărîre — DA O 
ÎNALTA APRECIERE ACTI
VITĂȚII REMARCABILE DES
FĂȘURATE CU ACEST PRI
LEJ DE SECRETARUL GENE
RAL AL PARTIDULUI COMU
NIST ROMÂN, TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUSESCU, CA 
SOL AL PRIETENIEI ȘI SOLI
DARITĂȚII POPORULUI RO
MÂN CIT POPOARELE TARI
LOR VIZITATE. PENTRU 
PROMOVAREA POLITICII IN
TERNAȚIONALE A PARTIDU
LUI ȘI STATULUI. PRECUM 
SI MODULUI STRĂLUCIT ÎN 
CARE A ACȚIONAT PEN
TRU DEZVOLTAREA RELA
ȚIILOR DE COLABORARE 
DINTRE ROMANIA ȘI ȚĂRILE 
ARABE ÎN INTERESUL DE
PLIN AL POPORULUI ROMAN 
ȘI AL ACESTOR POPOARE, 
AL CAUZEI PĂCII ȘI CO
LABORĂRII INTERNAȚIONA
LE. ȘI CU PRILEJUL ACESTEI 
VIZITE A IEȘIT PUTERNIC 
ÎN EVIDENȚĂ ROLUL ESEN
ȚIAL PE CARE ÎI, ARE IN 
El. ADORAREA ȘI REALIZA
REA ÎNTREGII POLITICI EX
TERNE A ROMÂNIEI SECRE
TARUL GENERAL AL PARTI
DULUI NOSTRU, TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUSESCU. CARE. 
PRINTR-O ACTIVITATE DI
NAMICĂ. NEOBOSITA. PLINA 
DE PASIUNE REVOLUȚIO
NARA. SERVEȘTE CU ÎNAL
TĂ RĂSPUNDERE INTERE
SELE POPORULUI ROMAN, 
CAUZA SOCIALISMULUI, I- 
DEALURILE DE PACE SI 
PROGRES SOCIAL. DE CO
LABORARE SI ÎNȚELEGERE 
INTRE NAȚIUNI".

Inscriindu-se în mod organic 
în ansamblul activității inter
naționale. atît de dinamice și 
bogate desfășurate de nartidul 
și statul nostru, vizita to
varășului Nicolae Ceaușescu 
în cele patru țări arabe se con
stituie ca o nouă și înaltă afir
mare a consecvenței cu care 
sînt traduse în viată hotărîrile 
Congresului al X-lea și ale 
Conferinței Naționale a P.C.R. 
privind promovarea prieteniei, 
înțelegerii și cooperării între 
state. întărirea solidarității cu 
toate țările angajate pe calea 
dezvoltării independentei, cu 
toate forțele revoluționare, de
mocratice care luptă pentru 
afirmarea suveranității națio- 

cială și edilitar-gospodărească se 
angajează să transpună în viață 
hotărîrile și directivele Congre
sului al X-lea P.C.R. și ale. 
Conferinței Naționale P.C.R. 
din iulie 1972, pentru a obține 
rezultate deosebite în toate sec
toarele de activitate, fiind, con
știenți prin aceasta că ne adu
cem contribuția la edificarea pe 
pămintul României a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
— se arată în telegrama Comi
tetului comunal P.C.R. Pechea, 
județul Galați.

Ofițerii, maiștrii militari, sub
ofițerii și salariații civili din 
Comandamentul trupelor de 
transmisiuni, manifestindu-și to
tala aprobare față de rezultatele 
vizitei, au trimis o telegramă, 
în care se spune: „Desfășurată 
pe fondul amplei și susținutei 
activități pentru crearea unor 
relații de tip nou între state, in
diferent de mărime și orînduire 
socială, această vizită se inscrie 
ca un eveniment remarcabil în 
istoria relațiilor poporului ro
mân cu popoarele din această 
parte a lumii, menit să eviden
țieze o dată mai mult prestigiul 
de care se bucură România so
cialistă pe meridianele globului, 
excepționala dumneavoastră 

Telegrame adresate C. C. ai P. C. R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

contribuție la ridicarea țării pe 
un loc pe măsura trecutului e- 
roic, a prezentului glorios și a 
viitorului luminos ce i se prefi
gurează in concertul națiunilor 
contemporane“.

Aceleași ginduri și sentimente 
de totală apreciere și adeziune 
față de vizită le regăsim și în 
telegrama colectivului de me
canizatori din S.M.A. Budești, 
județul Ilfov, care se anga
jează — și cu acest prilej — să 
dea viață tuturor sarcinilor ce 
le revin pentru ca anul 1974 să 
fie an cu producții record în a- 
gricultură.

în telegrama personalului Co
mandamentului infanteriei și 
tancurilor se subliniază : „Pri
mirea călduroasă de care v-ați 
bucurat, înaltele distincții ce vi 
s-au acordat, bilanțul rodnic cu 
care ați încheiat această vizită 
au subliniat încă o dată juste
țea politicii externe a Româ
niei socialiste, rolul esențial pe 
care-1 aveți dumneavoastră — 
proeminentă personalitate poli
tică internațională — în elabo
rarea și realizarea acestei poli
tici.

Trăind sentimente de pro
fundă satisfacție și mîndrie pa
triotică, ne-am bucurat tot 
timpul urmărind dinamismul și 
pasiunea revoluționară, înalta 
răspundere comunistă cu care 
ați acționat pentru promovarea 
intereselor poporului român, al 
cauzei socialismului, a idealuri
lor de pace și progres social, de 
colaborare și înțelegere între 
națiuni“.

Exprimîndu-și deplina apro
bare față de rezultatele vizitei, 
față de întreaga politică internă 
și externă a țării noastre, con
ducerea întreprinderii de poduri 
din beton din Giurgiu, arată in 

nale, pentru transformări so
ciale progresiste, pentru pro
pășirea materială și spirituală, 
pentru securitate și pace in 
lume.

Vizita marchează un moment 
de importanță istorică în dez
voltarea relațiilor României so
cialiste cu țările arabe, repre
zentând o puternică manifestare 
a prieteniei româno-arabe, o 
expresie pregnantă a sprijinu
lui consecvent acordat de țara 
noastră statelor arabe în lupta 
pentru întărirea independenței 
și suveranității naționale, a so
lidarității cu lupta lor pentru 
progres social și pace.

Primirea călduroasă, plină de 
ospitalitate. făcută conducăto
rului statului nostru de-a lun
gul întregului itinerar al vizitei, 
ambianța cordială, prietenească 
in care s-au desfășurat convor
birile cu șefii de stat, cu alte 
inalte oficialități din cele patru 
țări, contactele cu factori de 
răspundere ai unor partide po
litice de diferite orientări, cu 
personalități ale vieții științi
fice și culturale, cu reprezen
tanți ai cercurilor de afaceri, 
au evidențiat interesul viu pen
tru aprofundarea cunoașterii 
reciproce, pentru întărirea și 
multiplicarea relațiilor dintre 
țările noastre. Toate aceste 
contacte și intîlniri au ilustrat 
în modul cel mai elocvent sen
timentele de simpatie șl admi
rație cu care popoarele arabe 
urmăresc preocupările și reali
zările României în edificarea 
vieții noi, politica eî externă 
pătrunsă de spiritul păcii și 
justiției internaționale, înalta 
stimă și considerație ce le vă
desc față de personalitatea 
strălucită a șefului statului 
român. Din nou. cuvintele 
Ceaușescu și România s-au îm
pletit rclevînd înaltul prestigiu 
Internațional al patriei noastre 
socialiste. al conducătorului 
nostru iubit.

Desfășurate în spiritul cor
dialității. stimei și înțelegerii 
reciproce, dialogurile la cel 
mai înalt nivel de-a lungul 
celor patru etape ale itineraru
lui au pus în evidență dorința 
și hotărirea comună de a ridica 
pe o treaptă superioară și de a 
conferi noi dimensiuni legături
lor politice, colaborării econo
mice și tehnico-științifice, 
schimburilor culturale, de a ac
ționa pentru fructificarea cit 
mai deplină a largilor posibili
tăți existente în acest sens, 
pentru întărirea solidarității în 

telegrama sa, că, colectivul în
treprinderii își va îndeplini an
gajamentul de a realiza cinci
nalul în 4 ani și 5 luni. 
Asigurăm conducerea de partid, 
și pe dumneavoastră personal, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu că 
ne vom concentra și în conti
nuare eforturile pentru crește
rea calitativă a rezultatelor 
noastre pe linia eficienței eco
nomice, deziderat de prim ordin 
al actualei etape de dezvoltare 
a economiei românești — con
tinuă telegrama.

Iată cum și-a exprimat gîndu- 
rile colectivul întreprinderii 
„Dunăreană“ din Giurgiu : Ală
turi de efortul depus de dum
neavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, îmbărbătați 
de marile evenimente ce le în- 
timpinăm — a XXX-a aniver
sare a eliberării patriei noastre 
de sub jugul fascist și Congre
sul al Xl-lea al Partidului Co
munist Român, colectivul nostru 
de muncă este angajat cu toate 
eforturile sale pentru realiza
rea în cele mai bune condițiuni a 
sarcinilor de plan și atingerea 
parametrilor proiectați, expresie 
a atașamentului față de politica 
internă și externă a partidului 
și statului nostru.

în telegrama Direcției Inves
tiții Construcții a Ministerului 
Apărării Naționale, se arată : 
„Sîntem mîndri că prin glasul 
dumneavoastră atît de respectat, 
ați reafirmat în cele patrù țări 
vizitate, politica partidului și 
statului nostru de promovare a 
înțelegerii și cooperării între 
popoare, a unui climat interna
țional de pace și securitate, de 
reglementare a situației din O- 
rientul Mijlociu prin statornici
rea unei păci drepte și durabile. 
Ne exprimăm întreaga recunoș
tință pentru faptul că, prin ac
tivitatea rodnică pe care ați 
desfășurat-o, a sporit prestigiul 
internațional al României, s-au 
înmulțit prietenii ei pe toate 
meridianele globului“.

• Exprimîndu-și sentimentele de 
totală aprobare și vie satisfac
ție față de rezultatele vizitei 
în țări arabe, Comitetul de 
partid de pe platforma Combina
tului siderurgic Galați, arată în 
telegrama sa : „Vă asigurăm, 
tovarășe secretar general că, 
mobilizați de organele și orga
nizațiile de partid, furnaliștii, o- 
țelarii, laminatorii și ceilalți sa
lariați își vor concentra in con
tinuare toate eforturile în di
recția îndeplinirii și depășirii 
sarcinilor de plan și angaja
mentelor asumate în marea în
trecere pentru devansarea cin
cinalului.

în telegrama adresată de 
personalul Marelui Stat Ma
jor se arată : Generalii, ofițerii, 
maiștrii militari, subofițerii și 
salariații civili din Marele 
Stat Major, au urmărit cu viu 
interes vizita dumneavoastră în 
cele patru state arabe și au în
cercat un puternic sentiment de 
mîndrie și satisfacție pentru 
strălucitul mesaj de pace, soli- 

lupta pentru dezvoltarea econo
mică și socială, pentru consoli
darea independenței și suvera
nității, pentru progresul fiecă
rei țări, pentru promovarea 
cauzei înțelegerii și coope
rării internaționale. Documen
tele semnate in timpul vizitei 
— comunicate comune, acorduri 
de colaborare și cooperare pe 
plan economic, tehnico-științi
fic, agricol, cultural, al infor
mațiilor, sănătății, ințelegerile 
și convențiile stabilite — des
chid noi și largi perspective 
cursului ascendent al rela
țiilor dintre Republica Socia
listă România și țările arabe.

Manifestare puternică, stră
lucită a prieteniei româno- 
arabe, a solidarității și sprijinu
lui consecvent acordat de 
România luptei popoarelor ara
be pentru întărirea independen
ței și suveranității naționale, 
vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a prilejuit, totodată, 
reafirmarea poziției promovate 
perseverent de Partidul Comu
nist Român și de guvernul 
României socialiste in legătură 
cu situația din Orientul Apro
piat, afirmarea necesității de a 
se intensifica eforturile pentru 
instaurarea unei păci trainice 
și drepte în această zonă a 
lumii. Au fost confirmate, din 
nou, cu putere justețea și rea
lismul aprecierilor făcute de 
partidul și statul nostru privind 
situația din Orientul Apropiat, 
vădindu-se cu pregnanță înalta 
prețuire de care se bucură ac
țiunile șl inițiativele întreprinse 
de România. de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu personal, 
pentru găsirea căilor de rezol
vare a situației din această 
parte a globului. In cadrul con
vorbirilor la nivel înalt din cele 
patru capitale arabe a fost ex
primată poziția României potri
vit căreia asigurarea unei păci 
drepte și trainice în Orientul 
Apropiat se poate realiza numai 
prin retragerea trupelor israe- 
liene din teritoriile arabe ocu- 
nate în urma războiului din 
1967. prin crearea tuturor con
dițiilor pentru ca fiecare popor 
din această zonă să aibă asigu
rate independenta, suveranita
tea și integritatea teritorială, 
să-și poată concentra eforturile 
în direcția dezvoltării econo
mice și sociale. în același timp, 
o pace dreaptă și durabilă pre
supune reglementarea proble
mei poporului palestinean că
ruia să i se recunoască dreptul 
deplin de a-și hotărî propriul 

daritate, prietenie și cooperare 
internațională, pe care l-ați 
purtat, ca sol al poporului ro
mân, în țări ale Orientului Mij
lociu.

Rezultatele acestei vizite, ca 
și cele făcute anterior, ne dau 
garanția unei strălucite contri
buții pentru creșterea influen
ței socialismului în lume, pentru 
statornicirea unor relații de tip 
nou întemeiate pe principiul e- 
galității în drepturi, respectului 
independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în tre
burile interne, avantajului reci
proc, pe dreptul tuturor popoa
relor de a-și hotărî soarta de- 
sine-stătător, la promovarea i- 
dealului măreț al cauzei păcii 
și prieteniei între popoare.

Personalul Marelui Stat Ma
jor este ferm hotărît să trans
pună in viață linia politică in
ternă și externă a partidului 
nostru și se angajează să-și a- 
ducă contribuția la înflorirea și 
prestigiul României socialiste 
la intărirea capacității de apă
rare a patriei noastre, la ridica
rea pe o treaptă superioară a 
capacității de luptă a Armatei 
Republicii Socialiste România.

Exprimînd deplina adeziune 
față de rezultatele fructuoase 
ale vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în telegrama colec
tivului Combinatului de prelu
crare a lemnului din Focșani, 
se menționează : „Alăturîndu-ne 
efortului întregului nostru po
por ne angajăm ca în acest an 
să obținem importante succese 
în muncă, realizind peste pre
vederile planului, 2 milioane lei 
la producția globală, și 1,5 mi
lioane lei la producția marfă.

De asemenea, vom asigura 
sporirea volumului la export cu 
20 la sută față de realizările a- 
nului trecut și depășirea sarci
nilor de plan cu cel puțin 200 
mii lei valută prin diversifica
rea și ridicarea calității produ
selor“.

în telegrama reprezentanților 
oamenilor muncii din unitățile 
Centralei industriale de îngrășă
minte chimice Craiova se scrie : 
„Ne exprimăm adeziunea și sa
tisfacția deplină pentru nobila 
solie de prietenie, colaborare, și 
pace purtată cu strălucire în 
cele patru țări arabe, pentru 
rodnica și neobosita dumnea
voastră activitate, dăruită înflo
ririi patriei și națiunii noastre, 
destinderii, colaborării și păcii 
in lume.

Oamenii muncii din centrala 
noastră, în frunte cu comuniștii, 
sînt hotărîți să depună toate e- 
forturile pentru realizarea pla
nului pe anul 1974, astfel ca și 
produsele noastre să servească 
întăririi și extinderii bunelor 
relații de colaborare cu toate 
țările lumii“.

Exprimăm adeziunea noastră 
deplină față de înalta apreciere 
dată de Comitetul Executiv al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român activită
ții desfășurate de dumneavoas
tră în fruntea delegației româ
ne, pentru promovarea politicii 
internaționale a partidului și 
statului nostru, precum și a mo
dului strălucit în care ați acțio
nat pentru dezvoltarea relațiilor 
de colaborare dintre România și 
țările arabe, în interesul deplin 
al poporului român și al acestor 
popoare — se arată in telegrama 
Direcției Medicale a Ministe
rului Apărării Naționale.

destin, conform năzuințelor sale 
naționale. Așa cum se subli
niază in Hotărirea Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prin 
poziția și ideile exprimate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu 
privire la situația din Orientul 
Mijlociu în cadrul convorbiri
lor cu conducătorii statelor res
pective, cu conducătorii Organi
zației pentru Eliberarea Palesti
nei și cu alți reprezentanți ai 
forțelor progresiste din aceste 
țări, vizita s-a înscris ca o con
tribuție a României socialiste la 
rezolvarea politică a conflictu
lui din Orientul Mijlociu, la 
găsirea unor soluții realiste, în 
concordanță cu interesele po
poarelor din această zonă, ale 
păcii și destinderii internațio
nale.

Pe un plan mai larg, vizita a 
prilejuit o puternică afirmare a 
politicii României îndreptată 
spre promovarea noilor relații 
dintre state, bazate pe deplină 
egalitate în drepturi, respectul 
independenței și suveranității 
naționale, neamestecul în tre
burile interne, avantajul reci
proc. respectarea dreptului ina
lienabil al fiecărui popor de 
a-și alege sistemul economic, 
politic și social potrivit voinței 
și intereselor proprii. A fost, 
totodată, reafirmat cu tărie 
sprijinul țării noastre pentru 
lupta de eliberare a popoarelor 
de sub jugul colonial, împotriva 
tendințelor neocolonialiste. A 
fost subliniată necesitatea re
ducerii și lichidării decalajului 
dintre țările în curs de dezvol
tare și țările economicește dez
voltate — problemă majoră pe 
drumul promovării păcii și 
progresului întregii omeniri.

Prin înalta ei semnificație po
litică, prin rezultatele ei bogate, 
vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în unele țări arabe 
se înscrie ca o acțiune poli
tică de excepțională însemnă
tate. o strălucită solie a priete
niei. solidarității și colaborării 
internaționale.

Adeziunea și aprobarea depli
nă și entuziastă cu care între
gul popor, tineretul nostru sa
lută rezultatele atît de rodnice 
ale vizitei, reprezintă totodată, 
un angajament unanim de a ac
ționa cu vigoare sporită în înde
plinirea politicii interne și ex
terne a partidului, cu conștiința 
că aceasta corespunde interese
lor propășirii României socia
liste, intereselor întăririi păcii, 
promovării înțelegerii între 
toate popoarele lumii.

încheierea
tarilor »

Participanții la reuniunea la ni
vel înalt a țărilor islamice, des
fășurată în orașul pakistanez 
Lahore, au adoptat o rezoluție 
privind Orientul Apropiat.

în rezoluție, participanții se 
pronunță pentru acordarea unui 
ajutor total și eficace Egiptului, 
Siriei și Iordaniei, precum și po
porului palestinian în lupta lor 
legitimă pentru recuperarea te
ritoriilor ocupate, precum și de 
a milita prin toate mijloacele, 
pentru a determina retragerea 
trupelor israeliene din toate te
ritoriile arabe ocupate în iunie 
1967.

Marea Britanie:

Confruntare 
electorală strînsă

Intr-un interviu acor
dat publicației vest-ger- 
mane „Welt am Sonn- 
tag“, primul ministru al 
Marii Britanii, Edward 
Heath, a declarat că pen
tru soluționarea proble
melor care confruntă țara 
sa este de preferat, după 
apropiatele alegeri, un 
guvern monoeolor.

„O coaliție a partidelor con
servator și liberal este, prin ur
mare, exclusă“, a declarat lide
rul actualului cabinet conserva
tor, care a spus în continuare : 
„în cazul, puțin probabil, în care 
nu am putea alcătui guvernul 
din cauză că am avea același 
număr de locuri ca și laburiștii 
s-ar putea ajunge foarte repede 
la noi alegeri“.

După ce a respins, astfel, e- 
ventualitatea unei coaliții cu li
beralii — ce se profilează, pen
tru unii observatori politici ca 
o soluție în contextul creșterii 
popularității acestui partid de
duse din sondarea opiniei pu
blice —, Edward Heath a arătat 
că intenționează să promoveze 
și pe viitor o politică de limi
tare a revendicărilor salariaților 
in domeniul remunerării.

• TREI SONDAJE ELEC
TORALE, ale căror rezultate 
au fost publicate de presa 
duminicală din Marea Brita
nie cu patru zile înainte de 
alegerile generale programa
te pentru 28 februarie, con
tinuă să confirme faptul că 
această confruntare se anun
ță deosebit de strînsă și că 
este posibil ca, în final, pri
mul dintre principalii doi 
protagoniști — conservatorii 
și laburiștii — să fie secon
dat de celălalt la un interval 
minim.

PANUMMK
REÎNTOARCEREA 

EA CĂRBUNE
Specialiștii americani 

consideră că actuala 
criză a petrolului va pu
tea favoriza o reînviere a 
industriei cărbunelui

A
ctualmente, 15 la 
sută din resursele 
energetice ameri
cane provin din 
cărbune. Procentul 
este mare dacă 

se ia in considerație faptul că 
cele 70 de centrale nucleare în 
funcțiune nu satisfac încă decit 
1 la sută din necesitățile S.U.A. 
Se apreciază că, fără îndoială. 
Statele Unite vor juca în curînd 
„cartea cărbunelui" (LE FI- 
GARO). în primul rînd, pentru 
a acoperi importantul deficit 
al balanței gazelor. Or, pentru 
a tripla pînă la sfirșitul secolu
lui producția de gaz sintetic, 
atît de necesar industriei, va 
trebui să se procedeze la gazei- 
ficarea cărbunelui, care are 
proprietatea de a fi ușor și a- 
vantajos de exploatat. In acest 
sens, se menționează că deja în 
S.U.A. se fac încercări de a uti
liza gazul de huilă în centralele 
electrice.

Pe de altă parte, se fac cer
cetări pentru a transforma 
direct cărbunele în energie e- 
lectrică fără a mai fi nevoie de 
faza vaporilor de apă (magne-. 
țo-hidro-dinamică). Statisticile 
estimează că S.U.A. dispun de 
o rezervă de cărbune pentru 
600 de ani. adică 800 de mi
liarde de tone, și experții apre
ciază că este o cantitate sufi
cientă pînă cînd tehnica fuziu
nii nucleare și a cântării ener
giei solare va fi perfecționată si 
va căpăta întrebuințare la scară 
industrială. în prezent, apre
ciază specialiștii. în S.U.A. se 
exploatează circa 595 milioane 
de. tone cărbune pe an, adică 
echivalentul a 7 milioane de 
barili rl» netrol pe zi.

Se ridică însă o problemă. 
Reîntoarcerea la cărbune nece
sită investiții serioase nent.ru 
filtrele antipoluante. Fiindcă 
factorii responsabili cu apara- 
rea mediului înconjurător au 
atras imediat atenția adminis
trației asupra pericolului nociv 
care se creează prin folosirea 
masivă a cărbunelui.

GH. S.

Conferinței 
islamice

Participanții la conferință s-au 
angajat să adopte toate măsurile 
necesare in vederea realizării a- 
ces'tei retrageri.

Conferința cere tuturor state
lor să sprijine prin toate mij
loacele poporul palestinian „in 
vederea restabilirii drepturilor 
sale in conformitate cu năzuin
țele sale naționale. Restabilirea 
acestor drepturi reprezintă o 
condiție fundamentală instaură
rii unei păci drepte și durabile“, 
se spune in rezoluție.

într-o altă rezoluție, partici
panții iși exprimă punctul lor 
de vedere in legătură cu statu
tul Ierusalimului.

Conferința la nivel înalt isla
mică cere, de asemenea, statelor 
membre „să continue să acorde 
sprijinul lor cauzei africane și 
luptei duse de popoarele Africii 
împotriva colonialismului și re
gimurilor rasiste“.

Conferința de presă 
a președintelui 

R. A. Egipt
Președintele Egiptului, Anwar 

Sadat, a declarat, în cadrul 
unei conferințe de presă orga
nizate înainte de plecarea sa 
din Lahore, unde a participat 
la conferința islamică la nivel 
înalt, că discuțiile ce vor avea 
loc în cursul săptămînii viitoare 
cu secretarul de stat al S.U.A., 
Henry Kissinger, „urmăresc, în 
primul rînd, să ducă la dezan
gajarea forțelor pe frontul si
rian“, transmite agenția M.E.N. 
El și-a exprimat convingerea 
că aceste convorbiri vor realiza 
un progres, declarînd că crede 
in posibilitatea de a se ajunge 
Ia o formulă de dezangajare 
pe frontul sirian, așa cum s-a 
întîmplat pe frontul egiptean.

Dezangajarea pe frontul si
rian, a spus președintele Sadat, 
trebuie să intervină înainte de 
reluarea conferinței de pace de 
la Geneva. „Noi nu putem 
merge la Geneva fără Siria“, a 
declarat președintele egiptean. 
El a adăugat că în privința 
dezangajării trupelor pe fron
tul Golan nu există nici o di
vergență între opinia sa și cea 
a președintelui Hafez Al Assad.

Președintele Sadat a afirmat, 
de asemenea, că la convorbiri
le de pace de la Geneva trebuie 
să participe reprezentanții po
porului palestinean.

25 februarie este 
ziua națională a Ku
weitului, această dată 
marcind proclamarea, 
in urmă cu 13 ani, a 
independenței de stat 
a țării.

• Micul emirat arab 
din regiunea de nora- 
vest a Golfului Persic 
are o suprafață de a- 
proximativ 16 000 km. 
p. și o populație de 
800 000 de locuitori. 90 
la sută din populație 
trăiește în capitala Al 
Kuweit, oraș ce se în
tinde pe zeci de kilo
metri de-a lungul țăr
mului. Din această 
cauză Kuweitul mai 
este denumit și „oraș- 
stat“.

• Principala bogă
ție a țării, petrolul, a 
început să fie exploa
tată în urmă cu două 
decenii, deschizînd a- 
cestor meleaguri noi 
perspective de dezvol
tare. Kuweitul ocupă 
în prezent al treilea 
loc în lume în ceea ce
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O declarație a C.C. 
al F.P.L.

• COMITETUL CENTRAL 
AL FRONTULUI PATRIOTIC 
LAOȚIAN a dat publicității o 
declarație cu ocazia primei ani
versări a semnării Acordului de 
restabilire a păcii și realizare a 
înțelegerii naționale în Laos. a 
anunțat postul de radio Pathet 
Lao.

Declarația cheamă întregul 
popor laoțian să nu-și precupe
țească eforturile pentru men
ținerea păcii și realizarea înțe
legerii naționale, pentru a îna
inta pe calea construirii unui 
Laos cu adevărat pașnîc, inde
pendent, democratic, neutru, u- 
nificat șl prosper.

• MINIȘTRII AFACERILOR 
EXTERNE ai Mexicului și Ar
gentinei au semnat acordul cu 
privire Ia dezvoltarea relațiilor 
economice și comerciale bilate
rale și crearea unei comisii mix
te pentru problemele cooperării 
— s-a anunțat la Ciudad de 
Mexico. Comisia mixtă ale cărei 
lucrări vor începe într-un viitor 
foarte apropiat va examina și 
prospecta posibilitățile dezvoltă
rii continue a relațiilor comer
ciale, economice și tehnico- 
științifice.

• UTILIZAREA ERBICIDE- 
LOR în cursul războiului din 
Vietnam a produs pagube consi
derabile asupra vegetației, în 
special a zonelor împădurite. In 
unele cazuri, regenerarea zone
lor forestiere ar putea necesita 
mai mult de un secol. La aceste 
concluzii au ajuns autorii unui 
studiu privind efectele războiului
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JAPONIA : Miting de protest al muncitorilor metalurgici 
din Tokio, față de nivelul ridicat al prețurilor

• LA PALATUL TLATELOL- 
CO DIN CIUDAD DE MEXICO 
s-au încheiat, în mod oficial, lu
crările conferinței miniștrilor de 
externe din 24 de țări latino-a- 
mericane și din zona Caraibilor 
și S.U.A.

Luind cuvîntul în reuniunea 
finală, ministrul de externe al 
țării gazdă, Emilio Rabasa, a e- 
vidențiat importanța deosebită 
pe care o prezintă dezbaterile 
actuale pentru stabilirea unor 
noi relații interamericane, bazate 
pe principiul egalității în drep
turi între țările de Ia sud de 
Rio Grande și S.U.A.

• SECRETARUL DE STAT 
AL S.U.A., Henry Kissinger, 
este așteptat, miercuri, la Cairo, 
pentru a purta o serie de con
vorbiri cu președintele egiptean, 
Anwar Sadat, — transmite a- 
genția M.E.N.

privește zăcămintele 
de petrol. Concomitent 
cu exploatarea „au
rului negru“, guvernul 
kuweitian acordă aten
ție și dezvoltării sec
torului industrial pen
tru a consolida multi
lateral economia na-

talice pentru conducte 
petrolifere, de materi
ale plastice, de pro
duse alimentare etc.

• A fost, totodată, 
rezolvată și problema 
cea mai dificilă pentru 
populație, aprovizio-

SĂRBĂTOAREA
KUWEITULUI

țională, în așa fel incit 
ea să nu depindă total 
numai de petrol ca sin
gură sursă de venituri, 
în ultimii ani au fost 
construite centrale e- 
lectrice, instalații por
tuare, fabrici de ci
ment, de cărămizi, de 
detergenți, de țevi me

nirea cu apă. In Ku
weit a fost construită 
cea mai mare stație 
din lume pentru desa
linizarea apei de mare, 
cu o capacitate zilnică 
de peste o sută de mi
lioane de litri.

o în atenția guver
nului s-au aflat și pro

chimic purtat de S.U.A. în Viet
nam, studiu elaborat la cererea 
Congresului. Șeful grupului de 
oameni de știință, Anton Lang, 
cercetător la Universitatea sta
tului Michigan, a recomandat, 
pentru atenuarea acestor conse
cințe, acordarea de către S.U.A. 
a unui ajutor financiar și tehnic.

• PRIMUL MINISTRU PA
KISTANEZ, Zulfikar Aii Bhut- 
to, a anunțat hotărirea țării sale 
de a rupe relațiile diplomatice 
cu Portugalia.

• UN PURTĂTOR DE 
CUVÎNT AL O.N.U. a anun
țat că cea de-a cincea și ulti
ma etapă a dezangajării for
țelor militare egiptene și is
raeliene în zona Canalului 
Suez continuă să se desfășoa
re în conformitate cu calen
darul stabilit, în baza acor
dului semnat de părțile inte
resate — relevă agenția 
M.E.N.

DEZVĂLUIRI DESPRE
Delegația Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii 

Vietnamului de Sud la consultările desfășurate intre cele două 
părți sud-vietnameze în suburbia pariziană La Celle Saint-Cloud 
a dat publicității o scrisoare adresată Comisiei internaționale 
de control și supraveghere (C.I.C.S.) din Vietnam, de opt foști 
deținuți ai lagărelor saigoneze de la Poulo-Condor și din alte 
locuri. Descriind tratamentul inuman Ia care sint supuși cei 
închiși aici, scrisoarea menționează totodată numele a zece per
soane care au murit în lagăre în urma bolilor și a inaniției. Pro- 
testînd împotriva acestor fapte, autorii scrisorii subliniază nece
sitatea eliberării tuturor deținuților politici din închisorile sai
goneze.

Invâțămîntul in R.D.G.
în Republica Democrată 

Germană se află în construc
ție 3 500 de școli, care urmea
ză să fie date în folosință 
incă în cursul acestui an. Ac
tualul plan cincinal de dez
voltare a economiei naționa
le (1971—1975) prevede con
struirea, în țară, a 16 500 de 
clădiri destinate învățămîntu- 
lui, dintre care au fost termi
nate 9 500. în 1973 s-a desfă
șurat o amplă acțiune de ve
rificare a stării în care se 
află clădirile și clasele de 
curs, în vederea elaborării ți
nui plan de distribuție cit 
mai rațională a fondurilor de 
stat pentru lucrările de repa
rații și modernizare a imo
bilelor școlare.

blema formării de ca
dre naționale dc spe
cialiști și extinderea 
rețelei de invățămînt. 
A fost construit un im
portant număr de școli 
de toate gradele, prin
tre care și o modernă 
universitate.

• Intre Republica 
Socialistă România și 
Kuweit s-au stator
nicit relații de priete
nie, de colaborare eco
nomică, tehnică și ști
ințifică, legături ce se 
dezvoltă în folosul 
ambelor state. Dovada 
unei bune colaborări 
bilaterale o constituie 
faptul că volumul 
schimburilor comer
ciale româno-kuweitie- 
ne în anul 1973 s-a 
dublat comparativ cu 
anul precedent.

Cu ocazia sărbătorii 
naționale a poporului 
kuweitian, tineretul 
României socialiste, 
întregul popor roman 
îi adresează calde u- 
rări de prosperitate, 
progres și pace.

S. GH.

Acord libiano-tunisian
• LIBIA ȘI TUNISIA au sem

nat, in capitala tunisiană, un a- 
cord de cooperare în domeniile 
dezvoltării agriculturii și coope
rării tehnologice, anunță agenția 
M.E.N.

In baza acordului, Tunisia va 
acorda părții libiene asistență 
specializată în materie de culturi 
cerealiere, precum și în domeniul 
forestier. în același timp, acor
dul prevede crearea unui orga
nism comun de coordonare a 
proiectelor de dezvoltare a agri
culturii și de finanțare a aces
tora.

• LA ÎNCHEIEREA VIZITEI 
în Egipt a președintelui zairez, 
Mobutu Șese Seko, Ia Cairo a 
fost dat publicității un comuni
cat comun. Potrivit documen
tului, Egiptul și Zairul se pro
nunță pentru instaurarea unei 
păci drepte și durabile în 
Orientul Apropiat, pe baza Re
zoluției 242 a Consiliului de 
Securitate.

LAGĂRELE SAIGONEZE
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