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VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU 

ÎN REPUBLICA LIBERIA
Convergentă de

NICOLAE CEAUȘESCU:

Fără îndoială că, în cursul vizitei din aceste zile, 

vom identifica noi domenii de colaborare și 

sînt convins, ca și dumneavoastră, domnule 

președinte, că vom pune bazele unei colaborări 

trainice în avantajul popoarelor noastre, care 

să permită să obținem succese tot mai mari 

pe calea dezvoltării lor economico-sociale 

independente

WILLIAM TOLBERT jr.:

Prin prezența dumneavoastră aici, ca primul 

șef de stat al frumoasei dumneavoastră țări 

care vizitează țara mea, a fost deschis un nou 

capitol al relațiilor româno-liberiene. Această 

întîlnire va afecta pozitiv nu numai cursul rela

țiilor dintre țările noastre, dar va servi, poate, 

și ca o verigă semnificativă în lanțul relațiilor 

internaționale

Din toasturile rostite la BANCHETUL OFERIT
ÎN ONOAREA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU

preocupări, dorință de colaborare

Convorbiri oficiale intre președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele William Tolbert jr.

în cursul dimineții de luni, 4 
martie, au avut loc convorbiri 
oficiale între președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Liberia, William 
Tolbert jr.

întrevederea dintre președin
tele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele William Tolbert jr. a 
continuat, apoi, în prezența per
soanelor oficiale care îl însoțesc 
pe șeful statului român în vizita 
sa oficială și a membrilor gu
vernului liberian.

în acest cadru, la convorbirile

dintre șefii de stat ai României 
și Liberiei au participat :

Din partea română — Ion Pă- 
țan, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, Ștefan An
drei, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, Vasile 
Pungan și Nicolae Doicaru, con
silieri ai președintelui Consiliu
lui de Stat, Octavian Cărare, 
ambasador, și alte persoane ofi
ciale ;

Din partea liberiană — Steven 
Tolbert. ministrul finanțelor, 
Cecil Dennis, ministrul aface

rilor externe, William Dennis, 
ministrul comerțului, industriei 
și transportului, David Neal, 
ministrul economiei și planifi
cării, James Phillips, ministrul 
agriculturii,' Nyema Jones, mi
nistrul minelor și teritoriului.

Schimbul de vederi româno- 
liberian a fost consacrat iden
tificării unor noi domenii de co
laborare, a căilor de intensifi
care a cooperării pe multiple 
planuri, promovării conlucrării 
între cele două țări în principa
lele probleme ale vieții interna
ționale.

în încheierea convorbirilor, 
care s-au desfășurat într-o at

mosferă de caldă prietenie și 
înțelegere reciprocă, caracteris
tică relațiilor româno-liberiene, 
s-a convenit adoptarea unei de
clarații solemne comune și a unui 
comunicat comun, în care își gă
sesc expresia rezultatele rodnice 
ale vizitei șefului statului român, 
înțelegerile convenite de cei doi 
președinți, voința ambelor țăti 
de a statornici o colaborare de 
durată, pe baze stabile, de a 
contribui la consolidarea cursu
lui pozitiv în viața internațio
nală, a unei politici noi, în fo
losul cauzei păcii, înțelegerii și 
cooperării în lume.
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TELEGRAME
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ

nia. NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis guvernatorului general 
al Grenadei, LEO DE GALE, următoarea telegramă:

Cu ocazia proclamării independenței de stat, am deosebita 
plăcere să transmit Excelenței Voastre și poporului din Grenada, 
in numele Consiliului de Stat, al poporului român și al meu 
personal, cordiale felicitări și urări de progres și prosperitate.

îmi exprim încrederea că intre țările noastre se vor stabili 
relații de prietenie și colaborare, in interesul reciproc, al păcii 
și ințelegerii internaționale.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, ION GHEORGHE MAURER a trimis primului minis
tru al Grenadei, ERIC M. GAIRY, următoarea telegramă:

Proclamarea independenței de stat a țării dv. imi oferă plă
cuta posibilitate să adresez Excelenței Voastre, guvernului și po
porului din Grenada cele mai bune urări de progres și prospe
ritate, în numele guvernului și poporului român și al meu 
personal.

AGOSTINHO NETO, președintele Mișcării Populare pentru 
Eliberarea Angolei, a trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, următoarea te
legramă :

Avem cinstea de a vă manifesta recunoștința noastră pentru 
modul cordial, prietenesc și de solidaritate in care ați primit 
delegația M.P.L.A. Sintem foarte bucuroși de conținutul pozitiv 
al vizitei și sperăm că problemele decolonizării vor cunoaște un 
progres rapid, iar țara noastră o dezvoltare progresistă.

Vă rugăm să primiți salutările frățești ale M.P.L.A. adresate 
C.C. al P.C.R.. poporului român și dumneavoastră personal.

PRIMIRE LA PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit luni după-amiază pe 
Alfred Rappard, ambasadorul 
Elveției la București, in legătu

TOVARĂȘUL Gheorghe Ra
dulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, a primit 
luni dupâ-amiază, pe Jermu 
Laine, ministrul comerțului ex
terior al Finlandei, care se află 
intr-o vizită in țara noastră.

în timpul convorbirii, care a 
avut loc cu acest prilej, au fost 
abordate probleme privind dez-

RELAȚIILE ECONOMICE
ROMÂNO-LIBERIENE, 

PE 0 LINIE ASCENDENTĂ 
în baza acordului comercial și 

de cooperare, semnat la Bucu
rești, în toamna anului 1972, re
lațiile economice dintre Româ
nia și Liberia continuă să se 
dezvolte, pe o linie ascendentă, 
de la un an la altul. Astfel, vo
lumul schimburilor bilaterale a 
înregistrat anul trecut o creș
tere de peste șase ori, față de 
1972 Țara noastră expertă în 
Liberia confecții, țesături, pro
duse cosmetice și importă. la 
rindul ei. minereuri de fier și 
alte produse tradiționale.

Vizita pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o întreprin
de în aceste zile în Liberia este 
de natură să creeze un cadru 
nou lărgirii relațiilor româno- 
liberiene, extinderii conlucrării 
în toate domeniile de activitate, 
pe baze reciproc avantajoase.

CRONICA
U. T. C.

Ieri a părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre Bonn o 
delegație a Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști 
din România, condusă de to
varășul Stelian Moțiu, secre
tar al Consiliului U.A.S.C.R. 
care va participa la Congre
sul Uniunii Naționale a Stu
denților (V.D.S.) din Repu
blica Federală Germania.

La plecare pe aeroportul 
Olopeni au fost prezenți to
varășul Ioan Bari, secretar 
al Consiliului U.A.S.C.R.. ac
tiviști ai Comitetului Execu
tiv al Consiliului U.A.S.C.R. 

ră cu plecarea definitivă a aces
tuia din țara noastră.

La primire, desfășurată în- 
tr-o atmosferă cordială, a par
ticipat Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

voltarea schimburilor comercia
le, a colaborării in diferite do
menii de activitate economică 
dintre România și Finlanda.

La primire, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, au luat par
te Nicolae M. Nicolae, ministru 
secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior, precum și 
Pentti Martin Suomela, amba
sadorul Finlandei la București.

Ti ta Luchinuc, secretara co
mitetului U.T.C. de la Între
prinderea de aparate de mă
sură și control din comuna 
Otopeni, ne spune că fetele 
sint — alături de băieți —■ 
în marea lor majoritate trefi- 
loare, montatoare-depanatoa- 
re A.M.C., bobinatoare, elec
tromecanici A.M.A., reglori si 
strungărițe.

S-ar putea spune că aici, la 
I.A.M.C., a fost înfrîntă o 
prejudecată: fetele pot și 
știu cel puțin la fel de bine 
ca băieții să mînuiască o șu
rubelniță sau un letcon-pistol. 
Am văzut secții — cum sint 
cele de trefilate și asamblare 
— în care numărul fetelor îl 
depășesc binișor pe cel al bă
ieților.

Enumerăm mai sus meserii
le pe care le practică cele 
aproape S0() de uteciste ale 
întreprinderii,

Dacă celelalte ateliere sea
mănă mai mult sau mai puțin

SUS CORTINA!
Simbătă după-amiază, la oră 

fixă, pe malul mării, sub un 
soare ascuns după șapte straturi 
de nori, pe o vreme melancolic- 
cenușie, ovidiană, deloc albas- 
tru-marină a inceput primăvara. 
Iarna nesfirșită și aspră, cu care 
ne amenințau dragii noștri me
teorologi, s-a dus, să se ducă 
sănătoasă, e momentul să decla
răm public că toate temenelile 
lirice pe care i le facem sint 
așa, din strategie, pentru îm- 
blinzirea cobrei albe, dar dacă 
e să fim cinstiți, după o lună de 
feerie cu gheață, ni se făcuse un 
dor nestăvilit de primăvară. 
Contemplativi cu sgîrcenie, cum 
stă bine și firesc tinerilor de 
toate vîrstele, ne e mai dragă 
iarba și floarea decit zăpada, 
iarba și floarea au izbucnit in 
sufletele noastre la oră fixă, 
simbătă după-amiaza, de acum 
poate să ningă, poate să plouă, 
poate să facă ce-o vrea, primă
vara a venit. A adus-o vocea 
nostim latinizată, cu tărăgăneli 
duioase și potriveli rimate in- 
cantatoriu a crainicului sportiv 
Eftimie Ionescu, cu înfățișarea 
sa de profesor de limbi sanscri
te. rătăcit, in arena blestemății
lor noștri de băieți cu maieuri 
și crampoane. De acum de cind 
a început primăvara și pînă hăt, 
departe, în toamnă, ne vor ac
celera pulsul săptămînă de săp- 
tămină, ne vor dărui, drăguții

ȘEDINȚA COMANDAMENTULUI CENTRAL DE 
ORGANIZARE A VACANȚELOR ȘCOLARE
Luni, a avut loc ședința 

lărgită a Comandamentului 
central de organizare a va
canțelor școlare. Au partici
pat reprezentanți ai ministe
relor și instituțiilor centrale 
care au în subordine școli, 
ai inspectoratelor școlare ju
dețene, comitetelor județene 
ale U.T.C. și ai consiliilor or
ganizațiilor județene ale pio
nierilor.

Cu acest prilej, s-au dez
bătut și adoptat măsurile 
privind organizarea și desfă-

ou interiorul unui laborator 
farmaceutic, strungăria con
tinuă să fie încă unanim con
siderată, aici, în întreprinde
re, drept cea mai dificilă, ca 
loc de muncă pentru fete.

Pentru că, spun toți, aici e 

ulei, aici e șpan, aici urlă 
toată ziua motoarele.

Pentru că aici lucrează, în 
două schimburi, aproape o 
sută de strungărițe, cot la cot 
cu băieții.

Desigur, nu le vei afla în 
fața unor uriașe caruseluri 
sau lîngă impozantele „Ran- 
ghețuri“ — unde numai o pie
să de prelucrat cîntărește zeci 
și șute de kilograme — ci în 
fața unor strunguri mai mici, 
automate și semiautomate. 

de ei, momente de perplexitate 
totală și de izbucniri tempera
mentale pe care nici nu ni le 
bănuiam și cîteodată, rara avis, 
clipe de uitare estetică, clipele 
cind uităm cu desăvîrșire cine 
cu cine joacă, cine cu cine ține, 
fascinați de un capriciu de ta
lent care rămîne suspendat in 
timp, ca o cupolă de tăcere.

Fotbalul aduce primăvara — 
și nu e un motiv suficient să-1 
iubim ? Toți cei care încă acum 
o săptămînă anunțau că se vor 
înscrie la judo, că au descope
rit splendorile ascunse și inte
lectuale ale jocului de șah, că 
n-au auzit în viața lor de unul, 
Dobrin, și că jură în general pe 
gheata spartă a lui Tamango că 
de data asta, sigur au termi
nat-o cu fotbalul, simbătă după- 
amiază, la oră fixă, electrizați 
și febrili stăteau cu ochii pe te
levizor. „începe !“. „Hai. dom
nule că-ncepe, n-auzi ?!“.

Ne copilărim, și nu e ăsta 
semn de primăvară 7 Un distins 
director de editură, lîngă mine, 
personalitate culturală și dina- 
movist totalitar striga de răsuna 
blocul : „Paseaz-o mă, ce stai?!

șurarea vacanțelor de primă
vară și de vară din acest an. 
precum și de cuprindere a 
421 000 preșcolari și elevi în 
colonii, tabere și excursii, cu 
aproape 70 OCO mai rnulți 
fată de anul trecut.

în încheierea lucrărilor. 
Virgil Cazacu, prim-adjunct 
al ministrului educației și în- 
vățămîntului, a prezentat 
sarcinile ce revin organelor 
locale în vederea îmbunătă
țirii conținutului educativ al 
acțiunilor de vacanță.

Dar ele, fetele, lucrează 
într-adevăr în zgomot, sint 
murdare de ulei pe mâini și 
pe salopete, se luptă cu gră
mezile de șpan care se adună 
sub mașini. De ce să nu ad
mirăm frumusețea gestului 

acestor fete care au avut cu
rajul de a pătrunde într-o 
breaslă tradițional bărbăteas
că ? Este, fără îndoială, a 
frumoasă îndrăzneală dar și 
rodul unei înțelegeri supe
rioare, mai profunde, a ideii 
egalității bărbatului și femeii 
în fața vieții, în fața muncii.

— La noi, în Ciolpani, mai 
sint vreo zece fete strungărițe 
pe la întreprinderi bucureș- 
tene, îmi spunea Niculina 
Profir, una dintre fruntașele ' 

Nu vezi că vine Caraman la ra- 
soale ? 1" — „La ce, tovarășe 
profesor ?îndrăznesc — „La 
rasoale. Folclor. Are și Grandul 
părțile sale. Dacă n-are echipă, 
are folclor !“. Distinsa persona
litate culturală părea sincer fe
ricită că „Grandul“ n-are echi
pă. Parcă ar fi aflat că a luat 
premiul Academiei Române.

Din nefericire, cu tot zelul ro
mantic al lui Eftimie Ionescu, 
cu toată disperarea freneticei 
galerii constănțene care a igno
rat cu dispreț faptul că partida 
se transmite la televizor, meciul 
a rămas doar simbolic, a ridicat 
doar cortina, și ne-a adus pri
măvara. în rest, ritualul n-a fost 
măreț. N-am văzut nici un gol 
și n-am văzut nici cine știe ce 
fotbal, de parcă vedetele noastre 
hulite și adorate pe rînd ar fi 
somnolat copleșiți de teroarea de 
alb, toată iarna. Cu toate că 
mulți dintre ei au respirat și un 
aer mai cald și au văzut și sori 
mai estivali.

Să zicem deocamdată că n-are 
a face, sintem îngăduitori, cele 
două echipe televizate au „luat“ 
cite un punct, s-o luăm tot 
simbolic, ca un semn inaugural 
de frăție totală și de amabil 
schimb de fanioane. Sîntem și 
noi spectatori și telespectatori, 
sub semnul fanioanelor. Băieții 
cu maieuri și crampoane ne-au 
adus primăvara, sportul în aer 
liber începe, motiv de ineîntare 
și vesel entuziasm.

Poate să ningă, poate să plouă, 
poate să și piardă titlul mondial 
echipa noastră de handbal... Ei 
bine, nu ! Nici chiar așa. Oprim 
timpul în loc și interzicem ac
cesul primăverii pe stadioane 
dacă se întîmplă una ca asta ! 
Duminică, vocea nervoasă, ten
sionată, strînsă-n sine ca o coar
dă de ring de box a lui Cristian 
Țopescu, prefigura catastrofe. 
Catastrofe n-au fost, ci doar un 
meci pierdut lamentabil, dar 
nici bine nu ne-a fost. Băieții 
ăștia care joacă fotbal cu mina 
sint în stare să ne aducă din 
nou iarna în casă. Dar cum îi 
știm generoși și patetici, sperăm 
că una ca asta n-o să se întim- 
ple !

SMARANDA JELESCU

secției. Unora din sat nu le-a 
venit să creadă

O altă tînără din secție, 
Maria Grigore, mărturisea că 
s-a apucat de strungărie din 
curiozitate, trezită de un fost 
coleg care-i povestea cîte ceva 
despre munca la strung. Mai 
mult a stîmit-o faptul că fos
tul ei coleg vorbea despre a- 
ceastă meserie ca fiind inac
cesibilă fetelor. S-a interesat 
și i s-a spus că și fetele se 
pot înscrie la calificare în 
meserie.

Maistrul de schimb Vasile 
Rostovțev, spune :

— Nu există deosebiri de 
productivitate sau de discipli
nă între strungari și strungă
rițe, ba chiar, atunci cind e 
nevoie de minuțiozitate, răb
dare și atenție, aș îndrăzni să 
spun că fetele dau mai mult 
randament.

EMANUEL ISOPESCU

Comentariul etapei

FOTBAL E CEVA NOU?
Așadar, start în noul sezon 

fotbalistic. Mare sărbătoare pe 
stadioane. Spectatorii i-au făcut 
„zeului sporturilor“ o primire 
triumfală, exprimată și prin nu
mărul mare al celor prezenți în 
tribune. Recordul, în materie, 
s-a înregistrat tot la Craiova : 
35 000 de suporteri. Cei mai pu
țini — pe „Republicii“, doar 
vreo 3 000, la „derby-ul“ studen
ților bucureșteni și ieșeni. A- 
propo, cum se explică penuria 
de asistență în Capitală, cind 
nici măcar nu erau programate 
două meciuri la concurență ? Și, 
pe deasupra, intr-un centru uni
versitar cu peste 50 000 studen- 
ți ! Dincolo de acest aspect ne
gativ, care ar trebui să miște 
niște resorturi organizatorice la 
clubul din Regie, media de meci 
este satisfăcătoare : peste 15 000. 
Bineînțeles, dacă raportăm a- 
ceastă cifră la propriul nostru 
campionat. Dece începem cu pu
blicul ? Pentru că e un barome
tru foarte exact. înseamnă că 
interesul n-a scăzut. înseamnă 
că s-a cam uitat. absența noas
tră de la W. M. ’74. (Sau că... 
s-a iertat). Indiscutabil, avem 
un public generos. Și fotbalul 
are nevoie de acest stimulent. 
Ca. de altfel, toate sporturile.

Sincer să fiu, aveam oarecari 
temeri. Returul a debutat în- 
tr-un climat de așteptare, în
tr-o oarecare atmosferă de nesi
guranță. Cel puțin aparentă. 
Activitatea laborioasă a Federa
ției din ultimele luni, materia
lizată în „cele 8 puncte“ — un 
program de perspectivă pentru

RUGBI
„Cupa federației"
Pe unul din terenurile bazei 

sportive „Steaua“ din Bd. Ghen- 
cea, am urmărit duminică o ex
celentă partidă de rugbi, din 
cadrul „Cupei federației“ avind 
ca protagoniste echipa cam
pioană Steaua și Farul din Con
stanța. Jocul alert, influențat 
credem și de frigul pă
trunzător, a scos in evi
dență calitățile jucătorilor am
belor formații : viteza in acțiuni 
a steliștilor (minus abuzul de 
lovituri în afara terenului de 
joc), și jocul organizat, bine o- 
rientat tactic al constănțenilor. 
Partida, presărată cu acțiuni și 
faze dinamice, desfășurată intr-o 
notă de deplină sportivitate, a 
plăcut mult spectatorilor. Scorul 
ni se pare exagerat, 16—4 pentru 
Steaua. însă jucătorii Farului au 
ratat două bune ocazii de a în
scrie.

Desigur, absenții din efectivul 
celor două echipe — 7 titulari 
de la Steaua și 3 de la Farul — 
reținuți în lotul național, poate 
motiva unele scăderi in jocul e- 
chipelor. Totuși, trebuie mențio
nat că tinerii jucători care au e- 
voluat în locul titularilor au dat 
satisfacție. Acesta e. de fapt, și 
rostul acestei competiții, de pro-

Va fi în general închisă — 
ne comunică meteorologul 
Ion Ecaterina Bordei, mai 
ales in sud-vestul țării unde 
vor cădea temporar precipi
tații slabe. în restul țării pre
cipitațiile vor fi izolate. Vîntul 
va sufla moderat cu intensi
ficări locale predominind din 
sectorul estic. Temperaturile 
minime vor oscila între —5 
și -|-5 grade iar maximele 
între 0 și 10 grade.

La București vremea va 
continua să se încălzească u- 
șor, cerul va fi mai mult no- 
ros favorabil ploilor slabe. 
Vîntul va sufla moderat. 

Temperatura minimă va fi 
de —2 și 0 grade, iar maxima 
de la 5 la 7 grade. 

punerea activității fotbalistice 
pe baze mai reale și mai efi
ciente ca să ne putem impune 
în viitor In arena internațională 
— n-a fost adoptat, decit par
țial, mărunțit. Ședința comitetu
lui federal se amină sine die... 
In aceste circumstanțe întreba
rea: ce a adus nou debutul cam
pionatului, prin ce s-a impus 
etapa 7— pare firească! S-a re
luat lupta acerbă pentru punc
te. Dar asta nu e nou. Chiar 
echipele fruntașe ale soccerului 
nostru — Dinamo, Rapid- etc. 
s-au preocupat excesiv de apă
rare. La Craiova am văzut un 
lider dezlănțuit, care și-a înge- 
nunchiat, pur și simplu, adver
sarul : in 12 minute doar, cra- 
iovenii au înscris Jiului 4 go
luri, ratînd și un penalty ! 7 Re
intrarea lui Oblemenco a redat 
incisivitatea atacului oltean. La 
Cluj, Dobrin și partenerii săi au 
muncit puțin și au realizat mult: 
două puncte care-i catapultează 
spre înălțimi, iar pe studenți îi 
aruncă spre zona disperării. Ti- 
nărul portar Lăzăreanu n-a re
zistat emoției de a se ști urmă
rit de antrenorul naționalei și, 
inhibat, a greșit... decisiv. Ar
geșenii repetă figura din martie 
trecut, cind au învins, la Cluj, 
tot la limită. Steagul roșu a 
pierdut, la Arad, printr-un au
togol. Pe Giulești, stare de ner
vozitate — un jucător eliminat, 
Marin Fliorin și doi avertizați. 
Pop și Sinăuceanu <— ca și cind 
echipele s-ar fi aflat intr-un e- 
puizant final de campionat, cînd 
jucătorii nu-și mai pot stăpini 
nervii. Acestor fotbaliști, ca și 

movare și rodare a tinerelor ta
lente, scop pe care cele două e- 
chipe și l-au atins în jocul de 
ieri.

Alte rezultate din „Cupa 
federației“ : Dinamo — Rulmen
tul Bîrlad —13—7 (dinamovișfîi 
pot invoca acest rezultat absen
ței din echipă a cîtorva titulari), 
Gloria — Chimia Năvodari : 
7—4 și Politehnica Iași — Vul
can : 8—0. Deci o avanpremieră 
de bun augur, înaintea reînce
perii campionatului care- va 
avea loc duminica viitoare.

G. FLOREA

BASCHET
De ce intr-o sală 

improprie?
Paralel cu meciurile interna

ționale din faza superioară a 
cupelor europene, în care au ob
ținut unele rezultate bune, echi
pele feminine Politehnica Bucu
rești și I.E.F.S. continuă să-și 
dispute șansele cu ardoare și în 
etapele de campionat, progra
mate la sfîrșit de săptămînă. în
deosebi, ne referim la baschet
balistele de la Politehnica, care 
se află, din nou, în cursa pen
tru titlul de campioană, avind 
un adversar puternic in tinăra 
formație Voința București, re
velația acestui sezon. Iată, însă, 
că în etapa a 19-a, Politehnica 
a cunoscut un eșec neașteptat. A 
fost întrecută de Rapid, pe te
renul acesteia, cu 66—62 (32—31), 
după ce, la un moment dat, stu
dentele conduceau, in repriza 
secundă, la o diferență aprecia-, 
bilă : 10—12 puncte. Această în
trecere sportivă s-a desfășurat 
în condiții mai puțin regulamen
tare, creînd nemulțumiri în rîn- 
dul spectatorilor și a oficialilor, 
în cîteva rînduri am semnalat 
că sala din Giulești este mică 
și improprie pentru a găzdui 
meciuri importante de campio
nat. Suporterii echipei feroviare 
pătrund în teren și apostrofea
ză pe arbitri și sportivi, împie- 
dicînd buna desfășurare a jocu
rilor, așa cum s-a întîmplat și 
la partida Rapid— Politehnica. 
Oare, federația . de specialitate 
nu are nimic de spus și hotărît 
în privința programării jocu
rilor în Sala Giulești 7

M. LERESCU 

celorlalți care și-au disputat 
prea arțăgos șansele, nu le-a 
fost suficientă o vacanță de trei 
luni pentru a se calma. Rapidul 
iese, păgubit : cei doi recalci
tranți nu vor juca etapa viitoa
re. Dinamo a încercat cele două 
achiziții : Gojgaru și Mircea 
Marian, deocamdată fără subli
nieri concludente ; debutează un 
junior, Irimiță, în echipa ieșea
nă și doi „carantiniști“ (Bora și 
Filipescu — de la Progresul 
București) la C.S.M. Reșița. 
Cam puține, debuturi, totuși. Și 
o reintrare... recuperantă — a 
cita ? — portarul Coman la 
Steaua. Să fie de bun augur !

Dar toate acestea nu prea sint 
noutăți ! Aspecte mai inedite 
ridică meciul de Ia Reșița. Mai 
întîi de arbitraj : antrenorul 
Teașcă se plînge că arbitrul 
Ghiță i-a refuzat un gol perfect 
valabil, deci victoria. Despre 
Ghiță se spune, de fapt, că 
n-are forță să țină meciurile în 
mină. Pentru că nu poate, sau 
pentru că nu vrea ! 7 Oricum, 
ambele cazuri îl dezavantajea
ză. Dar Teașcă vrea să cîștige, 
totuși la masa verde. Contesta
ția depusă, ieri, la Federație, 
demonstrează că Bora ri-avea 
drept de joc. Nu avea dezle
gare de la Progresul. Dacă ne 
amintim bine există o hotărîre 
a F.R.F. >care prevede că de la 
Progresul nu se mai admit tran
sferuri timp de 2 ani de zile 
pentru a nu se destrăma echi
pa ! Cine și de ce eludează o 
hotărîre 7 Cine l-a transferat pe 
Bora 7

VASILE CĂBULEA

• DUPĂ O ZI DE RE
PAUS, turneul final al celuî 
de-al optulea campionat 
mondial masculin de handbal 
se reia astăzi cu meciurile 
grupelor semifinale. Echipa 
României, in cadrul gru
pei A, va întilni, în orașul 
Halle, formația Danemarcei. 
In celălalt joc al grupei se 
va disputa partida Cehoslo
vacia—Polonia, programată 
Ia Karl Marx-Stadt. în gru
pa semifinală B se vor des
fășura următoarele meciuri: 
R.D. Germană—Ungaria, la 
Schwerin și U.R.S.S.—Iugo
slavia, la Magdeburg.

• COMENTIND REZUL
TATELE turneului final al 
„Cupei campionilor europeni“ 
la volei masculin, corespon
dentul sportiv al agenției 
France Preise relevă între 
altele compîirtarea bună a 
echipei Dinamo București, 
care au fost la un pas de

•

J 
cucerirea trofeului, practicind 
un volei modern și spectacu
los. Meciul dintre cîștigătoa- 
rea cupei Ț.S.K.A. Moscova 
și Dinamo București, relatea
ză același comentator, a atins 
cele mai inalte culmi ale 
tehnicii în jocul de volei.
• INCEPIND DE ASTAZI, 

timp de cinci zile, „Olym
piahalle“ din München, unde 
au avut loc cu doi ani in 
urmă întrecerile olimpice la 
volei și handbal, va găzdui 
campionatele mondiale de 
patinaj artistic, unul din cele 
mai importante evenimente 
sportive ale sezonului de 
iarnă.

• IN CADRUL turneului 
internațional de box de la 
Varșovia, la care au partici
pat 56 de sportivi din Bul
garia, Iugoslavia, România și 
Polonia, pugiliștii români at 
obținut două victorii. In linii- 
tele categoriei pană, Mi
hai Ploieșteanu l-a intilnit 
in finală pe bulgarul Razi- 
dov, pe care l-a întrecut la 
puncte. In finala categoriei 
ușoară, Cornel Hoduț a cîș- 
tigat prin abandon, in repri
za a treia, meciul susținut 
cu boxerul bulgar Slavcev.
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pentru trimestrul II 1974
Filialele de turism din București B-dul Repu

blicii nr. 4 și 68 au pus în vînzare locuri pen
tru odihnă și tratament, in numeroase stațiuni 
balneo-climaterice :

PENTRU ODIHNA

- Sinaia, Bușteni, Cheia, 
Breaza, Predeal, Timiș, Pi- 
rîul Rece, Păltiniș, Balvan
yos, Sovata, Lacu Roșu, 
Tușnad, Borsec, Borșa, Mo- 
neasa, Eforie Nord și Eforie 
Sud.

PENTRU TRATAMENT
- Reumatologie - Eforie 

Nord, Techirghiol, Manga
lia, Amara, Slănic Prahova, 
Vata, Bazna, Ocna Sibiu, 
Ocnele Mari, Băltâțești, Go
vora, Câciulata, Călimânești,

T Mai, Sovata, Herculane, 
Pucioasa, Sâcelu ;
- boli digestive - Slănic 

Moldova, Sîngeorz, Olă- 
nești, Căciulata, Călimă- 
nești, Malnaș, Vîlcele, Bor- 
sec ;
- boli cardio-vasculare - 

Buziaș, Borsec, Vatra Dor- 
nei, Covasna
- Boli ginecologice - So

vata, Ocna Sibiu, Bazna
- nevroze - Sinaia, Tuș- 

nad, Balvanyos
- boli ale căilor respira

torii - Slănic Moldova, Go
vora.

Informații suplimentare și rețineri de locuri 
inclusiv pentru luna martie, se pot obține la fi
lialele întreprinderii de Turism, Hoteluri și Res- 
taurante-București de mai sus, precum și la te
lefoanele nr, 14 72 08 și 14 08 00
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27 Februarie-
8 Martie

Folosiți prilejul de a face 
bucurii celor dragi, oferin- 
du-le cadouri plăcute, înso
țite de tradiționalul mărți
șor, simbol al primăverii.

Alegeți cadouri și mărți- 
șoare, pentru toate gustu
rile, din

MAGAZINELE

COOPERATIVELOR

DE CONSUM. Decada 
î mărțișorului.
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU IN LIBERIA

Solemnitatea hiniinării unor înalte distincții

Banchet oferit în onoarea președintelui 
Nicolae Ceausescu si a tovarășei E ena Ceausescu

J » 1 »

După cum am anunțat, dumi
nică seara, la reședința prezi
dențială „Executive Mansion“, 
in prezența președinților Sena
tului și Camerei Reprezentanți
lor, a membrilor guvernului și 
ai Parlamentului, a șefilor mi
siunilor diplomatice, reuniți pen
tru a saluta pe solii poporului 
român, președintele Republicii 
Liberii, william Tolbert-jr. a a-

Cuvîntul președintelui
WILLIAM TOLBERT jr.

In istoria țării noastre, in isto
ria prieteniei româno-liberiene, 
se petrece astăzi un eveniment 
căruia îi acordăm o mare sem
nificație. Mă refer la istorica vi
zită oficială în țara noastră a 
Exelenței Sale, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România și a doamnei 
Elena Ceaușescu.

In epoca noastră, trebuie să 
ne dăm seama de necesitatea 
înțelegerii reciproce în lumea in 
care trăim. Iar pentru a înfăp
tui această înțelegere trebuie să 
ne cunoaștem mai bine unul pe 
al 1, ca rezultat al contactelor 
personale. Distinsul oaspete de 
onoare, care se află in această 
seară printre noi, spre marea 
satisfacție a guvernului și a pre
ședintelui Republicii Liberia, se 
preocupă intens, după cite știm, 
să stabilească contacte cu po
poarele lumii. Și consider că a- 
ceastă preocupare iși are izvo-

Tovarășa Elena Ceaușescu în vizita 
la Universitatea din Monrovia

Luni dimineața, acad, dr. in
giner Elena Ceaușescu. însoțită 
de doamna Victoria Tolbert, so
ția președintelui Republicii Li
beria, a făcut o vizită la Uni
versitatea din Monrovia, consi
derată cea mai veche instituție 
de invățămint superior de pe 
pămîntul Africii.

Tovarășa Elena Ceaușescu a 
fost salutată cu cordialitate de 
rectorul Universității, Advertus 
Hoff, care, in numele corpului 
profesoral și al celor 1 400 de 
studenți care învață aici, ii 
urează un călduros bun venit.

în sala de consiliu, unde, pen
tru a aduce omagiul lor distinsei 
oaspete, s-au adunat toți deca
nii, se face istoricul Universită
ții. înființată in 1951, prin ex
tinderea vechiului Colegiu al 
Liberiei, creat în 1862, acest for 
științific cuprinde șase facul
tăți : pedagogie, agricultură și 
silvicultură, științe juridice, me
dicină, științe economice și ad
ministrația publică, precum și 
un departament științific ; în 
cadrul său funcționează totodată 
un Birou de cercetări și pu
blicații științifice, precum și un 
program special dedicat studii
lor africane.

în continuare, se desfășoară o 
discuție de lucru, tovarășa Elena 

• •

dresat oaspeților o alocuțiune o- 
magială.

Apoi, in aplauzele asistenței, 
ministrul afacerilor externe, 
Cecil C. Dennis, în calitatea sa 
de mare maestru al or
dinului „Cavalerilor pionieratu
lui“, roagă pe președintele 
Nicolae Ceaușescu să accepte 
să i se confere Marele Cordon al 
acestui ordin — cea mai înaltă 

rul in dorința de apropiere și 
comprehensiune, pornind de la 
înțelegerea faptului că trăim în- 
tr-o lume a interdependențelor. 
Și pentru a face din această 
lume o singură lume, o socie
tate mai dreaptă, este necesară 
tocmai această cunoaștere reci
procă de care vorbeam, este ne
cesar să prețuim reciproc modul 
nostru de viață, să dezvoltăm pe 
această bază o atitudine de bună 
voință care să domnească între 
toate popoarele.

Sîntem foarte fericiți — și 
spun acest lucru în numele gu
vernului și poporului Liberiei — 
că distinsul nostru oaspete, con
ducătorul poporului român și 
doamna Elena Ceaușescu au ac
ceptat invitația noastră și se gă
sesc acum printre noi. Nu în
cape indoiala că rezultatele a- 
cestei vizite vor fi bogate, mul
tiple și dătătoare de satisfacție. 
(Aplauze).

Ceaușescu interesîndu-se de 
diferite aspecte ale activității 
Universității, inclusiv probleme
le conducerii, întocmirea pro
gramelor didactice etc.

Se vizitează, apoi, sălile de 
cursuri și diferitele laboratoare 
— biologie, fizică, chimie, ra- 
dioizotopi etc. — ale departa
mentului științific, unde pre
ședinta acestuia, Agnes Davies, 
dă ample explicații.

Tovarășa Elena Ceaușescu a- 
preciază faptul că cea mai mare 
parte a membrilor corpului pro
fesoral din această Universitate 
sint cadre autohtone, dovadă a 
preocupării față de una din la
turile esențiale ale dezvoltării, 
ale progresului économico-so
cial. Remarcind că limbajul oa
menilor de știință este pretutin
deni același, limbajul colaborării 
și înțelegerii, tovarășa Elena 
Ceaușescu adresează, în numele 
oamenilor de știință români, 
invitația ca o delegație a Uni
versității din Monrovia să vi
ziteze România, pentru strin- 
gerea legăturilor și mai buna 
cunoaștere reciprocă pe planul 
învățămintului superior. Invita
ția este acceptată cu gratitudine.

Pentru marcarea acestui im
portant eveniment în viața Uni
versității liberiene, tovarășa 

distincție a Republicii Liberia.
Asistăm la un moment so

lemn, de înaltă semnificație 
pentru relațiile dintre cele două 
țări și popoare: președintele Li
beriei petrece pe după umerii 
șefului statului român eșarfa al
bastră a Marelui Cordon. în
treaga asistență, în picioare, a- 
plaudă.

întimpinat cu deosebită căl

Cuvîntul președintelui
NICOLAE CEAUSESCU

Domnule președinte,
Doamnă Tolbert,
Domnilor președinți ai Sena

tului și Camerei Reprezentanți
lor,

Domnilor membri ai guver 
nului,

Domnilor diplomați,

Aș dori să încep prin a ex 
prima mulțumirile mele, ale to
varășei mele și colaboratorilor 
mei pentru primirea ospitalieră 
ce ni s-a făcut, pentru cuvin
tele adresate de dumneavoastră, 
domnule președinte, la adresa 
noastră, a poporului român. 
(Aplauze).

Este pentru noi o deosebită 
plăcere că ne aflăm astăzi pe 
pămintul Liberiei prietene. Am 
primit, domnule președinte Tol
bert și doamnă Tolbert, cu mul
tă plăcere invitația ce ni s-a a- 
dresat pentru a face această 
vizită oficială de prietenie in 
țara dumneavoastră. Am venit 
animați de sentimente de prie
tenie. cu dorința de a identifica 
Împreună căile dezvoltării rela-

Elena Ceaușescu este invitată să 
semneze în cartea de onoare.

La încheierea vizitei, rectorul, 
alți membri ai conducerii Uni
versității mulțumesc, încă o 
dată, pentru onoarea deosebită 
ce le-a fost făcută prin această 
vizită.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 

au primit pe secretarul 
general al partidului 

„The True Whig Party“
Luni, 4 martie, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
au primit pe McKinley Deshield, 
secretar geheral al partidului 
„The True Whig Party“. 

dură de asistență, ia cuvîntul 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

La încheierea alocuțiunii sale, 
în aplauzele asistenței, preșe
dintele Nicolae Ceaușescu în- 
minează președintelui William 
Tolbert-jr. ordinul „Steaua Re
publicii Socialiste România“ cla
sa I.
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țiilor de colaborare și prietenie 
dintre popoarele noastre. (A- 
plauze).

Este adevărat că țările noastre 
se găsesc la distanțe mari, dar 
și poporul român, ca și poporul 
dumneavoastră, este dornic de 
a avea relații de prietenie cu 
toate popoarele lumii, fără deo
sebire de orînduire socială. 
(Aplauze). Trăim o epocă de 
mari transformări, o epocă a 
puternicei revoluții tehnico-ști- 
ințifice, in care colaborarea în
tre popoare este o necesitate 
pentru progresul și bunăstarea 
fiecărei națiuni, pentru pace in 
lume. (Aplauze).

Sperăm ca in convorbirile pe 
care le vom avea, domnule pre
ședinte, să punem bazele unei 
colaborări trainice între popoa
rele noastre, ceea ce corespun
de, fără îndoială, intereselor re
ciproce. dar să facem in așa fel 
incit, intr-adevăr, să identifi
căm noi și noi posibilități care 
să contribuie la dezvoltarea e- 
conomico-socială a popoarelor 
noastre și, totodată, să găsim 
căile unei colaborări active in 
lupta pentru o lume mai dreap
tă și mai bună, o lume a cola
borării și păcii între toate na
țiunile lumii. (Aplauze).

Cu aceste sentimente și gin- 
duri, doresc încă o dată să vă 
exprim calde mulțumiri pentru 
primirea ospitalieră ce ne-ați 
rezervat-o și să adresez între
gului popor liberian salutul prie
tenesc al nostru, al poporului 
român. (Aplauze).

Și acum, aș dori, domnule 
președinte, să vă inminez cea 
mai inaltă decorație a Republi
cii Socialiste România. (A- 
plauze).

Fie ca aceasta să Vă amin
tească continuu că poporul ro
mân este un popor care dorește 
pacea și colaborarea, un prieten 
sincer al poporului dumnea
voastră. (Aplauze).

Și acum, vă rog să-mi per
miteți să ridic acest pahar în 
sănătatea președintelui și a 
doamnei Tolbert.

La întrevedere a participat 
tovarășul Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de stimă și prețuire 
reciprocă, sub semnul dorinței 
comune de a extinde și pe linie 
de partid colaborarea fructuoa
să româno-liberiană.

Banchetul oferit, duminică 
seara, în onoarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu de președintele 
William Tolbert-jr. și doam
na Victoria Tolbert a reunit, la 
Palatul prezidențial „Executive 
Mansion“, înalte personalități 
ale vieții politice, economice, 

I științifice și culturale liberiene. 
In marele salon al palatului, în- 
tr-un cadru solemn, vin să pre
zinte, cu acest prilej, solilor po
porului român omagiul lor, să 
exprime direct sentimentele de 
deosebită satisfacție și bucurie 
de a-i putea saluta pe pămin
tul Liberiei : vicepreședintele 
Republicii, James Greene, pre
ședintele Camerei Reprezentan-

Toastul președintelui 
William Tolbert jr.
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Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Onorați oaspeți și buni prie
teni,

Domnule președinte al Consi
liului de Stat și

Doamnă Ceaușescu,
Domnule vicepreședinte șt 

doamnă Greene,
Domnule președinte al Came

rei Reprezentanților și doamnă 
Henries,

Domnule președinte interimar 
al Curții Supreme,'

Domnule președinte interimar 
al Senatului și doamnă Tolbert, 

Domnilor miniștri,
Excelențe,
Distinse doamne și domni,
Sintem profund mulțumiți că 

dumneavoastră, domnule pre
ședinte, ne faceți această vizi
tă prietenească și oficială, în 
acest moment, ca răspuns la 
invitația noastră. Privim aceas
tă vizită ca pe o manifestare a 
legăturilor cordiale și priete
nești care s-au dezvoltat intr-un 
mod atit de fericit între cele 
două țări și popoare ale noas
tre.

Prin prezența dumneavoastră 
aici, ca primul șef de stat al 
frumoasei dumneavoastră țări 
■care vizitează țara mea, a fost 
deschis un nou capitol al rela
țiilor româno-liberiene. Drept 
urmare, convingerea noastră 
fermă este că prilejul pe care 
ea il oferă pentru un schimb de 
opinii între noi va duce la o 
cooperare mai rodnică și reci
proc avantajoasă între cele două 
țări ale noastre. Această întîl- 
nire va afecta pozitiv nu numai 
cursul relațiilor dintre țările 
noastre, dar va servi, poate, și 
ca o verigă semnificativă in 
lanțul relațiilor internaționale.

Este o linie politică funda
mentală a guvernului nostru să 
întindem mina prieteniei orică
rei națiuni care, indiferent de 
forma sau sistemul său de gu
vernare, dorește să accepte 
prietenia noastră, pe baza res
pectului reciproc, egalității și 
neamestecului in treburile in
terne. în consecință, stabilirea 
de către noi a unor relații mai 
strînse cu țara dumneavoastră 
progresistă nu este neconcor
dantă cu această politică și 
avem toate motivele să credem 
că popoarele noastre vor găsi 
aceste relații ca fiind nu numai 
caracterizate de înțelegere reci
procă și bunăvoință, ci și deose
bit de fructuoase și satisfăcă
toare.

Tocmai pentru acest motiv, 
prin urmare, cele două națiuni 
ale noastre se opun colonialis
mului, neocolonialismului, rasis
mului, dominației străine asupri
rii și oprimării. Noi avem con
vingerea că toate popoarele au 
dreptul inalienabil la autode
terminare, demnitate umană și 
independență.

Rolul demn de elogii pe care 
dumneavoastră, domnule pre
ședinte, și guvernul dumnea
voastră continuați să-1 jucați în 
slujba acestei mărețe cauze este 
bine cunoscut și profund apre
ciat de guvernul și poporul 
Liberiei. Poziția dumneavoastră 
curajoasă în favoarea păcii 
mondiale, destinderii și coope
rării internaționale nu este lip
sită de succes.

în cursul ultimului și celui 
mai tragic conflict din Orientul 
Mijlociu, am fost deosebit de 
impresionați de cutezătoarea 
dumneavoastră inițiativă in 
cadrul eforturilor universale 
pentru realizarea unei păci juste 
și durabile în această regiune 
agitată și sfîșiață de neînțele
geri. Sint fericit să remarc că 
schimbul liber de comunicări, 
pe care l-am avut în acea pe
rioadă critică, a dezvăluit o si
militudine de vederi între noi 
în legătură cu rolul important 
și necesar al țărilor mici și mij
locii în soluționarea problemelor 
mondiale.

în același sens, noi vă ex
primăm dumneavoastră și gu
vernului dumneavoastră înalta 
noastră apreciere pentru spriji
nul activ pe care continuați să-l 
acordați mișcărilor de eliberare 
din Angola. Mozambic. Guineea- 
Bissau și Namibia, precum și 
celor din Africa de Sud. Este 
incontestabil că atita vreme cit 
popoarele subjugate din Africa 
sint lipsite de drepturile lor 
fundamentale de către regimuri 
străine, pacea și securitatea o- 
menirii. indivizibile, vor rămîns 
amenințate în mod periculos.

Popoarele Africii nu vor mai 
tolera niciodată o asemenea si
tuație și vor lunta fără încetare 
pînă cînd aceste flageluri dia

ților, Richard A. Henries, preșe
dintele Senatului, Frank E. Tol
bert. ministrul de externe, Ce
cil C. Dennis, ministrul finanțe
lor, Steven Tolbert, ministrul 
justiției, Clarence Simpson, mi
nistrul comunicațiilor, McKind- 
ley Deshield, ministrul apărării, 
Allan Williams, ministrul dez
voltării și reconstrucției, Jo
nathan Goodridge, ministrul lu
crărilor publice. Gabriel Tucker, 
ministrul agriculturii, James 
Phillips, ministrul sănătății și a- 
sigurărilor sociale, Oliver Bright, 
ministrul comerțului, industriei 
și transportului, William C. 
Dennis, ministrul informațiilor, 
culturii și turismului, Ben Page, 
ministrul economiei și planifi- 

bolice vor fi complet eradicate 
— și vă asigur cu fogrte mare 
certitudine, că ele vor fi, eradi
cate.

în pofida faptului că ome
nirea posedă resurse suficiente 
pentru a furniza un nivel 
de trai minim pentru toți, 
iar colosalele progrese științi
fice și tehnologice ale omului 
l-au dus in spațiul extrateres
tru, este profund tulburător și 
dureros să remarcăm că vasta 
majoritate a populației lumii 
trăiește, incă, in sărăcie, igno
ranță și boli. Aceasta se dato
rează in mod direct dominației 
economice a țărilor producă
toare de materii prime de către 
țările puternic industrializate — 
o extindere a sistemului colo
nial de subjugare și exploatare.

Realitatea timpurilor moderne 
a făcut posibilă vasta explorare a 
contactelor de la popor la popor 
și creșterea volumului de 
schimburi de la stat la stat. Ea 
a sporit, de asemenea, înțelege
rea intre popoare despărțite de 
mii de kilometri, și a contri
buit, într-o măsură însemnată, 
la promovarea păcii și securității 
internaționale. în același timp, 
ea a stimulat și accelerat efor
turile de dezvoltare prin coope-
rare, la nivel bilateral, regional, 
multinațional și continental, in
tre țările prietene de pretutin
deni.

Sîntem, de aceea, mulțumiți 
că, ilustrind relațiile prietenești 
și cordiale care 
în mod plăcut, 
între România 
delegația noastră

Și

ale României, 
productivității, 
de-al doilea 
au îmbună-

sint, astăzi, 
dezvoltate 

Liberia, 
___ ... la nivel 
înalt? care a vizitat țara dum
neavoastră în septembrie 1972 a 
putut să ajungă la unele înțe
legeri pozitive privind coopera
rea industrială și economică ‘in
tre țările noastre, în special în 
industriile minieră, forestieră și 
a cauciucului.

Domnule președinte, rezulta
tele excelente 
de creștere a 
de după cel 
război mondial, 
tățit substanțial nivelul de trai 
al poporului său, grație condu
cerii dumneavoastră dinamice și 
progresiste. în timpul socialis
mului, introdus de dumneavoas
tră, au fost create condiții fa
vorabile pentru deplina afirma
re a națiunii dumneavoastră în 
toate domeniile de activitate.

Această nouă direcție nu nu
mai că a unificat și consolidat 
poporul dumneavoastră, dar a 
transformat în mod remarcabil 
societatea, pină atunci aproape 
exclusiv agrară, într-o comuni
tate industrială în rapidă ex
pansiune.

Este, de asemenea, demn de 
remarcat că, asigurind pentru 
poporul dumneavoastră posibili
tățile de a se bucura deplin de 
dreptul său la o viață mai bună, 
mai prosperă, dumneavoastră ați 
stabilit și un cadru înte
meiat pe respectul dreptu
lui poporului ca națiune de 
a-și determina el însuși na
tura și amploarea angajării sale 
în dezvoltarea cooperării cu alte
națiuni. Acesta este un fapt 
demn de elogii și noi, cu sigu
ranță, vă felicităm pentru a- 
ceastă nobilă realizare și acest 
remarcabil succes.

Prin urmare, în contextul po
liticii dumneavoastră clar expri
mate și constante de a trata cu 
alte țări, pe baza egalității și 
respectului reciproc, noi avem 
toată siguranța că înțelegerea la 
care am ajuns se va dovedi 
deosebit de binefăcătoare și a- 
vantajoasă pentru țările și po
poarele noastre.

Noi, in Liberia. acordăm o 
importanță primordială princi
piului de a ne baza pe noi în
șine pentru asigurarea nevoilor 
proprii la toate nivelurile și, în 
această perspectivă, noi culti
văm, din toată inima, prietenia 
internațională și promovăm 
cooperarea economică.

Permiteți-mi, încă o dată, dom
nule președinte, ca, în numele 
poporului și guvernului Liberiei, 
să salut prezența dumnea
voastră, a doamnei Ceaușescu și 
distinșilor membri ai delegației 
dumneavoastră, in țara noastră, 
și să exprim speranța sinceră 
că vizita dumneavoastră aici, 
deși foarte scurtă, nu numai că 
va cimenta prietenia noastră, 
dar va consolida și adăuga noi 
dimensiuni importantelor rela
ții, intr-o expansiune atit de ra
pidă, dintre țările și popoarele 
noastre. (Aplauze). 

cării, David Neal. alte persoane 
oficiale.

Sint prezenți, de asemenea, șe
fii misiunilor diplomatice.

împreună cu președintele Con
siliului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, participă la banchet 
Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, minis
trul comerțului exterior, Ștefan 
Andrei, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, Va- 
sile Pungan și Nicolae Doicaru, 
consilieri ai președintelui Con
siliului de Stat.

înaintea banchetului, cit și in 
timpul desfășurării sale, marcat

Stimate domnule președinte și 
doamnă Tolbert,

Stimate domnule vicepre
ședinte,

Stimate domnule președinte 
al Camerei Reprezentanților,

Domnule președinte interimar 
al Curții Supreme,

Domnule președinte interimar 
al Senatului

Domnilor membri ai guver
nului,

Excelențe,
Doamnelor și domnilor,

Aș dori încă o dată să exprim 
mulțumirile noastre pentru os
pitalitatea cu care am fost în- 
tîmpinați pe pămîntul Liberiei 
prietene.

Vizita pe care o facem astăzi 
în frumoasa dumneavoastră ța
ră, la invitația amabilă pe care 
ne-ați adresat-o, constituie o 
expresie a relațiilor de priete
nie și colaborare dintre popoare
le noastre. (Aplauze).

într-adevăr, in 1972, o dele
gație reprezentativă a dumnea
voastră, a guvernului liberian, 
a vizitat România și s-au sta
bilit o serie de domenii de cola
borare intre țările noastre. Fără 
îndoială că, în cursul vizitei din 
aceste zile, vom identifica noi 
domenii de colaborare și sint 
convins, ca și dumneavoastră, 
domnule președinte, că vom pu
ne bazele unei colaborări trai
nice in avantajul popoarelor 
noastre, care să permită să ob
ținem succese tot mai mari pe 
calea dezvoltării lor economico- 
Sociale independente. (Aplauze).

România a cunoscut ea insăși 
multă vreme dominația străină ; 
în acest an sărbătorim 30 de ani 
de cînd poporul român a pășit 
pe calea dezvoltării sale inde
pendente, făurindu-și o viață 
nouă, orinduirea in care po
porul este pe deplin stăpîn pe 
destinele sale — orinduirea so
cialistă. (Aplauze).

Eram o țară agrară, slab dez
voltată. Astăzi, România a de
venit o țară industrială, cu o 
dezvoltare în ritm înalt. Spre 
exemplu, produceam, in 1948, 280 
mii tone de oțel. în acest an, 
vom produce aproape 9 milioa
ne tone. (Aplauze).

Tocmai ca rezultat al dezvol
tării industriei, agriculturii, 
științei, culturii, a fost posibilă 
și ridicarea nivelului de viață al 
poporului, ceea ce a făcut ca 
toți locuitorii patriei mele să 
sprijine pe deplin politica in
ternă și externă, fiind convinși 
că ea corespunde întrutotul nă
zuințelor sale. Știm, deci, din 
experiență proprie, că, atunci 
cind un popor dorește să obțină 
o dezvoltare economico-socială 
independentă, trebuie să-și u- 
nească toate forțele și să facă 
totul pentru a fi pe deplin stă- 
pin pe bogățiile naționale, pe 
destinele sale. (Aplauze).

Trăim o epocă în plină tran
sformare socială și națională ; 
toate aceste schimbări care se 
produc în lume merg în direc
ția lichidării vechilor stări de 
lucruri, a politicii de dominație 
și dictat, a colonialismului și 
neocolonialismului. Pentru a 
putea ca, într-adevăr. să punem 
bazele unei lumi mai drepte și 
mai bune, trebuie să lichidăm cu 
desăvirșire dominația colonială ; 
iată de ce România sprijină ac
tiv luptele popoarelor din Ango- 
lă, Mozambic, Guineea-Bissau, și 
chiar acum două zile am sem
nat. la București, împreună cu 
președintele Mișcării Populare 
pentru Eliberarea Angolei. o de
clarație legată de intensificarea 
luptei de eliberare. (Aplauze).

în lume s-au obținut succese 
pe calea destinderii : s-au so
luționat un șir de probleme, dar 
trebuie să spunem că avem încă 
multe de făcut pentru a vorbi 
de triumful destinderii, de cre
area condițiilor pentru ca po
poarele să se poată dezvolta co
respunzător voinței lor. fără nici 
un pericol de agresiune sau de 
amestec din afară în treburile 
lor interne.

Trăind în Europa, fără îndo
ială că România acordă o mare 
atenție securității pe continen
tul european. Sperăm că se vor 
încheia cu succes lucrările Con
ferinței pentru securitatea eu
ropeană, ceea ce va constitui un 
eveniment de importanță istori
că, nu numai pentru continentul 
nostru, dar pentru întreaga lu
me. pentru politica de colabora
re și de pace între toate na
țiunile lumii.

La fel ca și alte popoare, este 
preocupat și poporul român de 
conflictul și situația gravă din 
Orientul Mijlociu. Ne-am pro
nunțat și ne pronunțăm cu fer
mitate pentru o pace dreaptă, 
trainică in Orientul Mijlociu, ba

de o caldă atmosferă de prie
tenie, cei doi președinți se în
trețin cu cordialitate, discuția 
lor amicală prefațînd convorbi
rile oficiale. ,

Punctul culminant al acestei 
manifestări a prieteniei ro
mâno-liberiene l-au constituit 
toasturile președintelui Nicolae 
Ceaușescu și președintelui Wil
liam Tolbert-jr., remarcabile de- 
clarații-cadru ale dezvoltării 
relațiilor româno-liberiene și 
conlucrării celor două țări în 
viața internațională, convergen
ța de preocupări și poziții ale 
celor două țări fiind salutată cu 
satisfacție, cu îndelungi aplauze 
de cei prezenți, care au urmă
rit cu cel mai viu interes cu- 
vintările rostite.

zată pe rezoluțiile Consiliului 
de Securitate, ceea ce presupune 
retragerea Israelului din terito
riile arabe ocupate, crearea 
condițiilor pentru asigurarea 
dreptului la organizarea de- 
sine-stătătoare a poporului 
palestinian, garantarea inte
grității și suveranității tutu
ror statelor din această zonă. 
Este in interesul tuturor popoa
relor lumii să facă totul pentru 
a se ajunge cit mai iute la o 
pace dreaptă și trainică în Ori
entul Mijlociu.

Sint încă multe probleme ca
re preocupă omenirea ; solu
ționarea lor presupune o parti
cipare activă a tuturor națiu
nilor, cu drepturi egale. Și fă
ră nici o îndoială, că trebuie să 
se acorde mai multă atenție 
creării condițiilor ca țările mici 
și mijlocii să poată să participe 
activ la viața internațională, la 
soluționarea problemelor care 
frămintă omenirea. Una din pro
blemele grave care preocupă as
tăzi omenirea este aceea a sub
dezvoltării. Este necesar să se 
depună eforturi pentru a se asi
gura condițiile corespunzătoare 
dezvoltării mai rapide a țărilor 
slab dezvoltate, de aceasta de- 
pinzind, pină la urmă, crearea 
unei lumi măi drepte și mai bu
ne, in care fiecare națiune să 
se poată bucura de binefacerile 
civilizației internaționale. (Apla
uze).

în acest an se cheltuiesc peste 
200 miliarde dolari pentru înar
mare ; dacă o parte din aceștia 
s-ar aloca pentru ajutorarea ță
rilor in curs de dezvoltare, s-ar
obține succese foarte mari pe
calea lichidării decalajului de
astăzi. (Aplauze). Iată de ce
problema dezarmării, opririi 
cursei inarmărilor și, in primul 
rind, a inarmărilor nucleare 
este o necesitate pentru pace, 
pentru viața omenirii, pentru 
însuși viitorul omenirii. (Apla
uze).

în soluționarea acestora — și 
a altor probleme care preocupă 
omenirea — este necesar ca Or
ganizația Națiunilor Unite și 
alte organisme internaționale să 
aibă un rol tot mai activ și, în 
cadrul ei, țările mici și mijlocii 
să poată participa activ la so
luționarea tuturor problemelor.

Trebuie să pornim de la re
alitățile lumii în care trăim, de 
la existența țărilor cu orinduiri 
sociale diferite ; tocmai de aici 
pornește România cind dezvoltă 
relațiile cu toate statele, fără 
deosebire de orînduire socială. 
Trebuie să pornim de la nece
sitatea respectării dreptului fie
cărui popor de a-și alege orîn- 
duirea, de a-și organiza viața 
așa cum o dorește, fără nici un 
amestec din partea nimănui. 
(Aplauze).

La baza tuturor acestor rela
ții, România așează principiile 
deplinei egalități în drepturi, 
respectului independenței, suve
ranității, neamestecul în trebu
rile interne, renunțarea la forță 
și la amenințarea cu forța. Mai 
presus de toate, trebuie să fa
cem totul ca popoarele să-și 
unească eforturile pentru a asi
gura triumful noii politici de 
colaborare intre toate națiunile 
lumii. Stă în mina popoarelor 
unite să asigure un curs nou 
în făurirea unei lumi mai drep
te și mai bune. (Aplauze).

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,
Aș dori să subliniez încă o 

dată dorința noastră, dorința 
poporului român de a dezvolta 
cu poporul liberian o largă co
laborare în toate domeniile Se 
activitate. Sper ca, in același 
timp, popoarele noastre, repre
zentanții țărilor noastre să con
lucreze activ și pe plan inter
național, în înfăptuirea noilor 
principii în relațiile dintre sta
te. Să facem in așa fel ca rela
țiile dintre popoarele noastre să 
constituie un exemplu de felul 
în care pot colabora două țări 
cu orinduiri sociale diferite, ani
mate însă de respect reciproc, 
de dorința de a colabora în dez
voltarea lor economico-socială 
independentă. (Aplauze). Să 
acționăm și pe plan internațio
nal pentru a ne aduce contri
buția noastră modestă, dar o 
contribuție activă, la pace și 
colaborare între toate popoare
le lumii. (Aplauze).

Vă rog să ridicăm acest pa
har pentru prosperitatea și bu
năstarea poporului liberian !

Pentru președintele Liberiei 
și pentru doamna Tolbert !

Pentru colaborare și pace in
tre toate popoarele lumii 1

în sănătatea dumneavoastră, 
a tuturor 1 (Aplauze).



Sub semnul prieteniei și
cooperării româno-ungare

C
ronica relațiilor multilaterale româno-ungare a con
semnat o nouă contribuție la intărirea cooperării și 
colaborării frățești dintre cele două țări și popoare 
vecine și prietene : vizita oficială de prietenie pe 
care președintele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a 

efectuat-o între 27 februarie și 2 martie in R. P. Ungară, la in
vitația președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Popu
lare Ungare, Jeno Fock. Această vizită se inscrie in cadrul po
liticii consecvente a partidului și statului nostru de adincire a 
prieteniei frățești cu toate țările socialiste, de extindere a legă
turilor pe multiple planuri cu aceste ți« i.

Raporturile de prietenie și colaborare româno-ungare cunosc 
o dezvoltare continuă. O contribuție de deosebită însemnătate 
la această evoluție ascendentă o aduc contactele, schimburile de 
vizite, intilnirile conducătorilor de partid și de stat din cele două 
țări. O excepțională însemnătate in acest sens au avut-o con
vorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Jănos Kâdât.

In timpul convorbirilor de la Budapesta, desfășurate intr-o at
mosferă cordială, de ințeiegere deplină și caldă prietenie, am
bele părți au dat o inaltă apreciere evoluției ascendente a re
lațiilor frățești multilaterale dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncitoresc Socialist Ungar, dintre Republica Socia
listă România și Republica Populară Ungară. A fost evidențiată 
voința comună de a intensifica și mai mult in viitor prietenia 
și colaborarea pe multiple planuri dintre cele două țări, cores
punzător intereselor fundamentale ale celor două popoare, in
tereselor generale ale socialismului și păcii.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer a fost primit de Jănos 
Kădăr, prim-secretar al Comitetului Central ai Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar și de Pal Losonczi, președintele Con
siliului Prezidențial ai Republicii Populare Ungare.

Șefii celor două guverne, tovarășul Ion Gheorghe Maurer și 
Jeno Fock au efectuat — așa cum se arată in comunicatul dat 
publicității — o informare reciprocă asupra mersului construcției 
socialiste în țările lor, au trecut in revistă stadiul actual al re
lațiilor bilaterale româno-ungare, au examinat posibilitățile de 
dezvoltare în continuare a acestora și au efectuat un schimb de 
păreri privind problemele actuale internaționale de interes co
mun, îndeosebi in ce privește securitatea și cooperarea euro
peană.

Acordind o atenție deosebită relațiilor dintre cele două țări, 
cei doi șefi de guvern au constatat evoluția pozitivă a colaboră
rii multilaterale româno-ungare. Semnificative sînt, în acest 
sens, sporirea și diversificarea schimbului de mărfuri ca și ac
țiunile perfectate sau in curs de finalizare privind cooperarea și 
specializarea în producție intr-un șir de ramuri industriale de 
bază cum sînt metalurgia, chimia, energia electrică, construc
țiile de mașini. Cei doi prim-miniștri au subliniat necesitatea 
dezvoltării in continuare a relațiilor pe multiple planuri dintre 
România și Ungaria in spiritul celor convenite în februarie 1972 
de către delegațiile de partid și guvernamentale conduse la ni
velul cel mai înalt, în conformitate cu prevederile Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență mutuală româno-ungar.

Este evident că dinamismul dezvoltării țărilor noastre creează 
mereu noi și mari posibilități pentru extinderea și diversificarea 
cooperării reciproc avantajoase în cele mai diferite domenii. La 
recenta intilnire de lucru a președinților Comisiei mixte guver
namentale româno-ungare de colaborare economică s-a conve
nit. dealtfel, asupra unor măsuri corespunzătoare în vederea 
finalizării in termen cit mai scurt a acțiunilor de colaborare eco
nomică aflate în stadiu de tratative. In sensul acestui curs as
cendent al cooperării economice se înscriu și importantele con
venții semnate cu prilejul vizitei primului ministru român, pri
vind cooperarea, specializarea și livrările reciproce în domeniul 
chimiei și colaborarea tehnico-științifică în domeniul transpor
turilor si telecomunicațiilor. Aceste convenții se adaugă proto
colului semnat in urmă cu numai cîteva săptămini, privind cola
borarea și cooperarea tehnico-economică in domeniul construc
țiilor de mașini pe anii 1974—1975 și in viitorul cincinal.

Salutind cu satisfacție rezultatele vizitei președintelui Consi
liului de Miniștri al României în Ungaria, opinia publică din 
țara noastră consideră că această vizită — expresie a unei prie
tenii trainice și a unei cooperări rodnice —va contribui la dez
voltarea pe mai departe a prieteniei și colaborării frățești mul
tilaterale româno-ungare, in interesul celor două țări și popoare, 
al cauzei socialismului și păcii in lume.

P. NICOARÄ

Conferința pentru securitate
și cooperare in Europa

Progrese simțitoare in definirea elementelor ce ar 
urma să fie cuprinse în documentele finaleîn documentele finale

Lucrările Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Eu
ropa au început să înregistreze 
progrese Simțitoare în definirea 
elementelor care ar urma să fie 
cuprinse în documentele finale, 
atît in ceea ce privește aspec
tele politice, juridice și militare 
ale securității, cit și diversele 
domenii ale cooperării economi
ce și culturale- în acest sens, se 
constată o intensificare a efor
turilor de elaborare a formulă
rilor preliminare privind coo
perarea europeană în domeniile 
științei, tehnicii și mediului în
conjurător.

Delegațiile statelor participan
te au examinat căile și meto
dele concrete de extindere a 
cooperării tehnico-științifice in

diverse domenii de cercetare, 
evidențiind și unele formulări 
care pot întruni acordul ge
neral,

Lucrările urmăresc să iden
tifice obiectivele principale ale 
cooperării pe plan european și 
să precizeze domeniile în care 
se va realiza această cooperare.

In cursul acestor dezbateri, 
delegația română, alături de alte 
delegații, a acționat pentru in
cluderea în documentele finale 
a unor prevederi cu o tematică 
cit mai variată, care să reflecte 
preocupările tuturor statelor par
ticipante și să asigure partici
parea la proiectele respectivă, 
în condiții de deplină egalitate, 
a tuturor țărilor, fie ele mari, 
mijlocii sau mici.

I
maginea tradițională a Ar
gentinei, al doilea stat ca 
mărime din America La
tină — se întinde pe o supra
față de 2 76« 656 km. pătrați — 

era, pină nu de mult timp, a- 
ceea a unui „stat-fermă“, fur
nizor de cereale, carne, lină și 
piei, pentru metropolele indus
trializate ale lumii, de unde 
cumpăra apoi totul, inclusiv 
propriile produse prelucrate. în 
prezent. însă, Argentina cu
noaște o perioadă de redimen- 
sionare a capacităților sale e- 
conomice.

Populat de triburi indiene — 
cliechua. guarani, puelche, arau- 
cani

conomică și socială (1974-1977), 
a doua acțiune de acest gen de 
planificare a economiei, sint 
prevăzute o serie de măsuri care 
urmăresc neutralizarea inflației, 
eliminarea șomajului, captarea 
mijloacelor financiare necesare 
programului de dezvoltare eco
nomică și o redistribuire adec
vată a veniturilor prin folosirea 
politicii salariilor. într-un me
saj televizat adresat întregii na
țiuni și consacrat analizei rea
lizărilor guvernului său in

teritoriul actual al Ar
gentinei a fost cucerit 

conchistadorii 
instituit aici,

în anul 
spanioli 
pentru 

Rio de 
indcpen- 
secoîului 
detrona- 
formarea

151« de 
care au 
trei secole, viceregatul 
Ia Plata. Mișcarea de 
dență de Ia începutul 
trecut a dus in 1810 la 
rea vice-regelui și Ia 
unui guvern provizoriu, pentru 
ca in 1816 José de San Martin 
să proclame, la Congresul de la 
Tucuman, independența 
vinciilor Unite din La 
Zece ani mai tirziu, noul 
independent din America 
Sud, adoptă denumirea de 
publica Argentina.

Dezvoltarea economică și 
cială care a caracterizat a doua 
jumătate a secolului trecut, în
deosebi după promulgarea Con
stituției din anul 1853. a făcut 
ca Argentina să devină unul din 
marii furnizori mondiali de 
produse agricole. Apariția ulte
rioară a unor puternici concu- 
renți pe piața mondială agrico
lă a provocat Argentinei mari 
dificultăți. dificultăți ce sint 
specifice țărilor cu o economie 
dezvoltată unilateral. Este și 
motivul pentru care In ultimii 
ani a fost inițiată o reconside
rare a direcțiilor dezvoltării 

' economice și sociale argenti- 
niene.

După asumarea mandatului 
prezidențial de către Juan Do
mingo Peron, principala preo
cupare a guvernului este în
dreptată într-un ritm alert spre 
aplicarea programului de recon
strucție națională. în cadrul pla
nului național de dezvoltare e-

„Pro- 
Plata“. 

stat 
de 

Re-

SO-

„Ostașul Român mai eficace“ de- 
anterioară. Mes-

Doar o remaniere

Demisia

La Pordim, recon 
strucția muzeului

In satul bulgar Pordim, din 
județul Plevna. a început re
construcția Muzeului „Osta
șul Român“, amenajat 
casa in care s-a aflat 
rele Cartier general al 
mandamentului Armatei 
mâne Ia asediul Plevnei, 
timpul războiului de elibera
re a Bulgariei (1877—1878).

Scopul principal al lucră
rilor — a arătat Todor Pe- 
lovski. autorul proiectelor, — 
este de a ridica valoarea ar
tistică ,a monumentului și de 
ă înlesni înțelegerea mai pro
fundă a faptelor eroice ale 
luptătorilor români din tim
pul războiului pentru elibe
rarea Bulgariei de sub jugul 
otoman.

Guvern
laburist

în 
Ma- 
Co- 
ro-
in

in Anglia
Regina Elisabeta a Il-a I-a 

însărcinat, luni seara, pe lide
rul Partidului laburist, Harold 
Wilson, cu formarea noului gu
vern al Marii Britanii. Anterior, 
fostul prim-ministru, Edward 
Heath, șeful Partidului conser
vator, a remis suveranei demisia 
guvernului său.

Marea Britanie va fi deci gu
vernată, in perioada următoare, 
de un guvern laburist minoritar.

I* ■
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TURNEUL PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎNTĂREȘTE 

RELAȚIILE DE PRIETENIE DINTRE 
ROMANIA Șl ȚĂRILE ARABE

„La Revue du Liban et de l’Orient arabe 
despre recenta vizită a șefului statului român 

în unele țări arabe
„LA REVUE DU LIBAN ET DE L’ORIENT ARABE“ publică, 

în numărul său din 2 martie, un comentariu intitulat „Turneul 
președintelui Nicolae Ceaușescu întărește relațiile de prietenie 
dintre România și țările arabe“, in care se face bilanțul re
centelor vizite ale șefului statului român în Libia. Liban, Siria 
și Irak, subliniindu-se că „acest periplu vine șă completeze vizi
tele anterioare ale președintelui român în Egipt, Algeria, Maroc 
și Sudan“.

Aceste „vizite exploratorii au permis șefului statului român 
să reafirme sentimentele de prietenie ale țării sale față de 
toate statele arabe — se arată în continuare. Ele au subli
niat, de asemenea, sprijinul neclintit al României pentru efor
turile tinzînd spre o reglementare justă și echitabilă a proble
mei palestiniene. Președintele Ceaușescu a avut ocazia, totodată, 
să expună politica română care constă în făurirea. într-un climat 
de înțelegere, și cooperare constructivă, a dezvoltării economice 
și sociale și în ameliorarea climatului politic, fără deosebire de 
sistem social sau ideologie. Această vizită subliniază, pe de alta 
parte, hotărîrea României, de a se conduce după principiile sale 
de independență și suveranitate națională, egalitate in drep
turi, neamestec în treburile interne ale oricărei țări’.

După ce expune principalele momente și rezultate ale vizi
telor in Libia, Siria și Irak — revista a consacrat, intr-un nu
măr anterior, un larg spațiu vizitei în Liban — comentariul 
arată, în încheiere ; „La sfîrșitul fiecărei vizite întreprinse în 
cele patru țări, președintele Ceaușescu a adresat, șefilor de 
stat care l-au primit, invitații de a merge în Romanța. Toate 
au fost acceptate cu plăcere“. „Noi nu căutam decit sa ne fa
cem prieteni”, a declarat, în repetate rinduri, șeful statului ro
mân. Și președintele Ceaușescu nu ezită să parcurgă lumea in 
vederea stabilirii unei mai bune înțelegeri între popoare .

Comentariul este însoțit de imagini sugestive din cursul vizitei 
președintelui Nicolae Ceaușescu in Siria și Irak.

în Comisia O.N.U. pentru
drepturile omului

Intervenția reprezentantului român în legătură
reprimarea forțelor

Comisia Națiunilor Unite pen
tru drepturile omului a trecut 
la abordarea in dezbateri a pro
blemei incălcării drepturilor și 
libertăților fundamentalelibertăților fundamentale ale 
omului, inclusiv a politicii de 
discriminare rasială și de apar
theid. In cadrul acestui punct 
este examinată și situația din 
Chile, un mare număr de dele
gații exprimînd Îngrijorarea și 
protestul față de acțiunile de
clanșate de actualul regim mi
litar împotriva elementelor de
mocratice, patriotice, a condu
cătorilor organizațiilor politice 
care au făcut parte din Frontul 
Unității Populare al fostului pre
ședinte Salvador Allende.

In cuvîntul său, reprezentan
tul României, Dumitru Ceaușu, 
a arătat că poporul român și or
ganizațiile sale politice și-au 
exprimat profunda lor îngrijo
rare față de campania de perse
cuții și prigoană împotriva for
țelor progresiste și democratice 
din Chile, față de violarea drep
turilor omului 
constituționale 
chilian. Reprezentantul 
noastre a arătat că, incă din lu
na octombrie 1973, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a adresat mesaje pre
ședintelui celei de-a 28-a sesi
uni a Adunării Generale a 
O.N.U. și secretarului general al 
organizației pentru a interveni 
cit mai repede pe lingă autori
tățile din Chile, prin interme-

și libertăților 
ale poporului 

țării

bogățiilor naționale, diminuarea 
ariei de acțiune a societăților 
străine, unirea tuturor forțelor 
națiunii, sînt condiții necesare 
pentru atingerea marelui obiec
tiv propus : progresul țării.

Prin darea în folosință, anul 
acesta a marelui complex hidro
energetic „El Chocon“ (va re
prezenta 27 Ia sută din puterea 
energetică a țării), lucrare, de 
amploare care se execută in 
centrul Patagoniei, obiectivele 
economice proiectate in această

Argentina pe calea

propășirii economice

cursul anului trecut, președin
tele Juan Domingo Peron a re
levat că participarea muncitori
lor Ia venitul național a crescut 
de la 33 Ia sută, in mai 1973. Ia 
42,5 la sută, în decembrie 1973, 
iar șomajul, una dintre cele mai 
grave probleme sociale cărora 
a trebuit să le facă față guver
nul, a cunoscut o importantă 
scădere. în planul trienal 
dezvoltare este prevăzută, 
altfel, crearea unui milion
noi locuri de muncă, urmărin- 
du-se prin aceasta eliminarea 
totală a șomajului.

în cadrul politicii economice 
a guvernului, industriei grele îi 
revine un rol important. Dez
voltarea acestei ramuri ca și re
cuperarea în folosul propriu a

de 
de 
de

zonă din sudul țării vor prinde 
viață. în acest fel, Patagonia, 
ținut considerat sărac în zăcă
minte dar care, în prezent, s-a 
descoperit că depozitează in 
subsolul său 70 la sută din re
zervele naționale de fier. 80 la 
sută din cele de petrol și gaze 
și 90 la sută din cele de cărbune 
va contribui, prin valorificarea 
acestor bogății, la ridicarea eco
nomiei țării. Tot în regiunea 
Patagoniei se are în vedere rea
lizarea marelui proiect al Com
plexului de la Sierra Grande, 
ce are ca obiective imediate ex
ploatările miniere din zonă și 
instalarea unui mare complex 
siderurgic. în această privință, 
președintele Peron a anunțat a- 
probarea unui plan siderurgic pe

cu

O lucrare apărută la Londra:
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progresiste din Chile
diul organismelor O.N.U. și 
alte căi potrivite, în ^yed

POSIBILIÏÀIl
. i pe 

vederea 
salvării vieții lui Luis Corvalan 
și a celorlalți militanți. pentru 
progres și democrație în Chile, 
în spiritul respectării drepturi
lor fundamentale ale omului și 
a principiilor înscrise 
O.N.U.

DECOOPERARE"

în Carta

★
Comisia drepturilor 

organism din care fac
omului, 

_.o_____ __  _ parte 32
de state membre ale organizației; 
intre care și țara noastră, a a- 
probat, prin consens, textul 
unei telegrame adresate, în nu
mele comisiei, de către președin
tele său, Felix Ermacora, gu
vernului chilian.

Prin acest document adoptat, 
comisia lansează un apel gu
vernului din Chile pentru a în
ceta imediat orice fel de violări 
ale drepturilor omului comise 
contrar principiilor enunțate in 
Carta O.N.U. Totodată, comisia 
și-a exnrimat preocuparea deo
sebită față de soarta unor per
sonalități politice întemnițate. în 
special Clodomiro Almeyda. Lu- 
is Corvalan, Enrique Kirbert, 
Pedro Felipe R^mires, Anselmo 
Soule care se găsesc. în prezent, 
în cel mai mare pericol 
cauza condițiilor în care 
deținuți și stării sănătății 
Comisia insistă ca aceste 
soane. precum și alți cetățeni 
chilieni și străini, care se gă
sesc într-o situație asemănătoa
re, să Capete permisiunea de a 
părăsi țara în cazul în care do
resc acest lucru.

din 
sînt 
lor. 

per-

care 
de 4,5 
aceeași 

fond de 
scopul

perioada 1974-1982 pentru 
sînt necesare investiții 
miliarde dolari. Pentru 
perioadă s-a aprobat un 
700 milioane dolari in 
dezvoltării petrochimiei. Paralel 
cu măsurile vizînd industriali
zarea țării, autoritățile argenti- 
niene se preocupă de moderni
zarea agriculturii, de 
de cadre naționale.

Transformările care 
prezent stau mărturie 
tina este hotărită să 
destinul de „stat-fermă“ și 
mobilizează eforturile spre dez
voltarea armonioasă a economiei 
potrivit aspirațiilor națiunii ar- 
gentiniene.

Poporul român, consecvent 
politicii sale de prietenie și so
lidaritate cu toate popoarele 
care luptă pentru preluarea bo
gățiilor naturale în propriile 
miini. pentru dezvoltarea eco
nomică și socială independentă, 
privește cu simpatie și sprijină 
acțiunile poporului argentinian, 
ca și ale celorlalte state din A- 
merica Latină care iși îndreaptă 
eforturile pentru realizarea pro
gresului economic și social. în 
ultimii ani, cooperarea econo
mică și schimburile comerciale 
au cunoscut o evoluție ascen
dentă iar de curînd a fost sem
nat la București, actul final al 
tratativelor româno-argentinie- 
ne, document care prevede mă
surile necesare a fi întreprinse 
de ambele părți pentru realiza
rea unor acțiuni de cooperare 
în domeniile explorării și ex
ploatării petrolului, petrochimi
ei. siderurgiei, telecomunicații
lor și livrărilor de utilaj petro
lier.

Apropiata vizită oficială pe 
care președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, o va întreprinde în 
Republica Argentina, la invita
ția președintelui Juan Domingo 
Peron, va reprezenta un mo
ment de cea mai mare însemnă
tate în evoluția bunelor relații 
româno-argentiniene.

formarea

au loc in 
că Argen- 
rupă cu 

iși

R. Ț.

Pierre 
Messmer și a cabinetu
lui său a fost surprinză
toare, dar nu mai puțin 
surprinzătoare a fost și 
reinvestirea — numai du
pă cîteva ore - lui Mes
smer cu misiunea de a 
forma o nouă echipă gu
vernamentală. Modifică
rile n-au cerut mult timp. 
După o scurtă perioadă 
de consultări noua for
mație a devenit cunos
cută. Nici un nume nou. 
Doar cîteva din cele 
vechi lipsesc.

ficial, demisia ca
binetului și forma
rea noului guvern 
urmăresc un plus 
de eficacitate 
tr-un moment 

care economia franceză 
noaște fenomene generatoare de 
îngrijorări. Actuala echipă mi
nisterială este cea mai puțin 
numeroasă pe care a cunoscut-o 
Franța celei de-a V-a republici. 
Lista miniștrilor, anunțată de 
purtătorul de cuvînt de la Ely
sée, într-o zi cu viscol, este mai 
redusă decit cea precedentă. 
Șase miniștri și trei secretari 
de stat și-au pierdut posturile. 
Vechiul guvern era compus din 
38 membri — 22 miniștri și 16 
secretari de stat. Actuala for
mație are doar 29 componenți 
— 16 miniștri și 13 secretari de 
stat. Discuția în acest cadru 
mai restrîns — a spus premie
rul Messmer — va fi „mult mai

în- 
in 

cu-

rapidă și mult 
cit in formula 
smer a situat pe planul prim al 
preocupărilor guvernului său 
restructurat reglementarea pro
blemelor energetice și in mod 
deosebit a repercusiunilor creș
terii prețului petrolului asupra 
nivelului prețului electricității, 
gazului și cărbunelui. „Este 
vorba de hotărîri care vor an
gaja viitorul Franței chiar pen
tru lung timp“ — a precizat 
Messmer.

Mobilurile demisiei guvernu
lui și a reconstituirii lui intr-o 
variantă redusă sînt amplu dis
cutate. în linii mari, nu s-au 
produs schimbări in compoziția 
echipei. FRANCE PRESSE 
constata că „nici o personalitate 
nouă n-a intrat în cabinet“ și 
că „noul guvern respectă echi
librul instaurat intre cele trei 
formații politice ale majorită
ții“. Supozițiile privind „lărgi
rea majorității“ nu s-au ade
verit. Singura modificare nota
bilă in guvern este plecarea de 
la Ministerul de interne a lui 
Raymond Marcellin. După ce 
șase ani a deținut acest porto
foliu, Marcellin se va ocupa de 
dosarele agriculturii. în schimb, 
fostul ministru al agriculturii 
se va instala la Ministerul de 
interne. Firește, reducerea nu
mărului de portofolii ministe
riale a dus Ia lărgirea sferei de 
atribuții a unor departamente.

De ce a fost nevoie de o de
misie colectivă spre a se pro
ceda la o simplă și uzuală re
maniere ? „Mica bombă“ a de
misiei guvernului Messmer a 
conferit dimensiuni spectacu
loase unei remanieri care se 
putea produce in anonimatul 
cel mai perfect. îndată după ex
plozia acestei „mici bombe“-, 
FRANCE PRESSE afirma că 
demisia colectivă „va permite 
premierului desemnat să reducă 
fără dificultăți numărul de mi
niștri sau secretari de stat și, 
eventual, să restructureze anu
mite funcții guvernamentale“. 
Dar unii observatori sint încli
nați să vadă in operațiunea care 
a insoțit schimbările din guvern 
o tentativă de a se pune capăt 
zvonurilor care circulă în viața

politică franceză și in coloanele 
unor gazete de pe malurile Se
nei privind o posibilă înlocuire 
a lui I’ierre Messmer. Reinves- 
tirea Iui Messmer în funcția de 
prim-ministru ar urma să în
cheie ferm o discuție alimen
tată de abundența speculațiilor. 
Nu sint excluse — ca motivație 
a evenimentului — nici posibile 
divergențe in sinul vechii echipe 
care ar fi necesitat o promptă 
operațiune de chirurgie politică. 
O serie de comentarii consideră 
întreaga afacere drept o „che
mare la ordine“, pentru a rea
liza o reală coeziune in sinul 
majorității guvernamentale. 
Pentru ziarul britanic TIMES, 
explicațiile sint de alt ordin : 
„Numind pe dl. Messmer prim 
ministru, președintele Pompi- 
dou a reafirmat, într-o manieră 
caracteristică, autoritatea sa". 
Pentru DAILY TELEGRAPH, 
mobilurile schimbărilor rămin 
„obscure“.

Noul guvern a fost intimpinat 
cu severe critici de către opo- 

de stingă. Liderul cen- 
Jean Lecanuet afirma :

„S-a făcut mult zgomot pentru 
nimic“. La rindul său, LE 
MONDE scria despre „o mică 
comedie menită să înșele“. Este 
interesant de notat punctul de 
vedere al republicanilor inde
pendenți, al căror conducătqy 
Giscard d'Estaing deține o pir 
ziție cheie în guvern : „Opinia 
publică nu pare să fi înțeles 
motivul și mecanismul acestei 
schimbări de guvern, efectuată 
cu miniștri care au aparținut 
cu toții echipei precedente. în 
realitate, ea va judeca noul gu
vern după capacitatea sa de 
acțiune, inițiativă și de coezi
une“.

După cum observa LE 
MONDE, „guvernul nu și-a 
schimbat fizionomia“ și va ur
ma aceeași politică. Problemele 
pe care va trebui să Ie înfrunte 
sint aceleași cu cele pe care le-a 
cunoscut vechea echipă : dete
riorarea situației economice re
prezintă „capul de afiș“. LE 
PARISIEN LIBERE punea punc
tul pe i : „Catalogul general al 
dificultăților rămine același...“.

EUGENIU OBREA

„România — posibilități de 
cooperare“ este titlul unei 
lucrări despre adincirea și 
dezvoltarea cooperării și co
laborării economice și tehni- 
co-științifice dintre România 
și Marea Britanie apărută ia 
Londra sub îngrijirea Confe
derației industriei britanice. 
Lucrarea cuprinde i 
întocmit de o delegație 
pusă din reprezentanții 
mari firme din Anglia 
a efectuat o vizită in 
noastră în octombrie 
trecut. Cu acel prilej, dele
gația a fost primită de pre
ședintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu. 
O parte importantă a rapor
tului este consacrată convor
birilor purtate de șeful sta
tului român cu membrii de
legației. „Conducerea Româ
niei — se arată în lucrare — 
este ferm hotărită să trans
forme țara intr-un stat cu o 
industrie și agricultură mo
derne. De la sfîrșitul celui 
de-al doilea război mondial, 
România s-a schimbat pro
fund, dintr-o țară înapoiată, 
predominant agrară, cu o 
producție industrială redusă, 
a devenit țara cu cea mai 
rapidă dezvoltare economică 
din Europa și chiar din 
lume“.

In continuare, este subli
niat amplul program de dez
voltare a țării, de înălțare a 
ei pe cele mai înalte culmi 
ale progresului și civilizației, 
precum și 
de largă 
perare cu 
„Climatul 
relațiilor comerciale și 
dustriale dintre cele 
țări ale noastre este în mod 
cert propice“ — se arată, în 
continuare, în raportul dele
gației britanice.

raportul 
com- 
unor 
care 
țara 
anul

politica României 
colaborare și coo- 
toate țările lumii, 
pentru extinderea 

in- 
două

După numai opt luni 
de existență, cel de-al 
35-lea guvern al Italiei 
de la eliberarea țării, gu
vernul de formulă „cen- 
tru-stînga", condus de 
Mariano Rumor și-a pre
zentat demisia, conse
cință directă a surprin
zătoarei hotărîri de de
misie a ministrului trezo
reriei, Ugo La Malfa 
(totodată și secretar ge
neral al partidului repu
blican).

rmarea 
a fost 
tuturor 
tanților 
republican din gu
vern, ceea ce l-a 

obligat pe premierul Mariano 
Rumor să anunțe oficial sim- 
bătă, in urma unei ședințe ex
traordinare a Consiliului 
Miniștri, demisia întregului gu
vern.

Observatorii politiei din capi
tala Italiei, citați de agenția 
FRANCE PRESSE. consideră in 
unanimitate că gestul lui Ugo 
La Malfa poate fi explicat prin 
prisma neînțelegerilor dintre 
partidul republican și cel socia
list in legătură cu creditul acor
dat recent Italiei de către Fon
dul Monetar Internațional, mai 
exact, in legătură cu condițiile 
pe care Italia s-a angajat să Ie 
respecte pentru a primi împru
mutul de 1,2 miliarde dolari și 
cu modalitățile de folosire a a- 
cestei sume. Ministrul trezore
riei, cunoscut pentru atitudinea 
sa de preferare a unei politici de 
austeritate ca mijloc de depășire 
a unei crize economice si

acestui fapt 
retragerea 
reprezen- 
partidului

de

Roma: în căutarea
unei soluții

»
luptă contra 
nat opoziția 
lui, Antonio 
care s-a opus oricărei măsuri de 
restringere a creditelor și a in
vestițiilor productive, măsuri ce. 
nu numai că nu reusesc să ducă 
la depășirea dificultăților eco
nomice, dar ar lovi din plin in
teresele clasei muncitoare, a- 
dăugind situației deja destul de 
grave o puternică tensiune so
cială. „Noi nu dorim o criză de 
guvern — au declarat socialiștii 
— dar nici nu vom fi noi aceia 
care să plătim prețul cel 
ridicat pentru a o evita“.

Cea mai probabilă ieșire 
criza ministerială pare să 
reconstituirea unei coaliții 
„centru stingă“ 
tini, socialiști, 
și republicani) 
premierului Mariano Rumor. De 
altfel, agențiile de presă infor
mează că surse politice au ară
tat că se așteaptă ca președin
tele Giovanni Leone să-i ceară 
premierului demisionar să for
meze un nou guvern de coaliție 
cvadripartit. Necesitatea rezol
vării urgente a crizei de guvern 
l-a determinat pe președintele 
Italiei să accelereze ceremonia
lul consultărilor în vederea for
mării unui nou cabinet, De obi
cei, acestea durau o săptămînă. 
în acest caz s-a hotărit să se 
reducă la numai două zile con
sultările, adică luni și marți, aș- 
teptindu-se ca marți seara sau 
cel mai tirziu miercuri dimi
neața să fie anunțată personali
tatea desemnată să alcătuiască 
viitorul guvern. In cercurile po
litice de la Roma se consideră eă 
pentru moment, singurul candi-

inflației, a intimpi- 
ministrului bugetu- 
Giolitti (.socialist)

mai

din 
fie, 
de 

(democrai-cres- 
social-democrați 
sub conducerea

dat ar fi tot democrat-creștinul 
Mariano Rumor.

Democrat-creștinii s-au decla
rat favorabili reconstituirii unui 
guvern _ cvadripartit, social-de- 
mocrații sint si ei de acord, insă 
socialiștii iși exprimă rezerva pe 
care o au față de o nouă alian
ță cu republicanii și de prezen
ța, după toate probabilitățile, a 
Iui Ugo La Malfa in noua echi
pă guvernamentală. Și mai 
există un obstacol demn de luat 
în seamă în cazul reluării for
mulei de guvernare cvardipar- 
tite: condiția republicanilor, care 
solicită ' ‘ '
vern a ____ ,___
partide ale coaliției de „centru 
stingă“, condiție respinsă de toa
te celelalte partide. O altă solu
ție pentru aplanarea disensiuni
lor dintre socialiști și republi
cani ar fi realizarea unui gu
vern tripartit (democrat-cr*“ 
tini, socialiști, social-democni? , 
sprijinit pe plan parlamentar de 
republicani.

Este luată în considerare 
alternativa, ' __ __
reconstituirii coaliției de 
tru-stinga“, formării unui 
vern „monocolor“ compus __
democrat-creștini. Această ipo
teză este, însă, puțin credibilă 
dacă se are in vedere referen
dumul din 12 mai in problema 
abrogării legii divorțului, deoa
rece celelalte partide nu vor ac
cepta organizarea referendumu
lui numai de către democrat- 
creștini. Iar dacă nu se va re
curge la nici una dintre aceste 
soluții, perspectiva electorală 
este mai mult decit o ipoteză.

includerea în noul gu- 
secretarilor celor patru

m imposibilitatea 
„cen- 

gu- 
din
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PROPRIETARII : Scala (orele 
9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16.30 ; 18.45 : 21). 
Central (orele 9,15; 11.30; 13,45; 16; 
18.15; 20.30), Modern (orele 9;
11,15; 13.30; 16; 18.15; 20,30).

CĂLĂREȚUL FARA CAP : Fes
tival (orele 9; 11,15; 13,30: 16:
18,30; 21).

CÎNTECUL NORVEGIEI : 
fărul (orele 9; 12.30; 16; 
Capitol (orele 9.15; 12.30; 
19.30).

TRENUL SPRE STAȚIA 
RUL” : Lumina (orele 9; 
13.30: 16; 18.30; 20,45).

FANTASTICA AVENTURA A 
LUI NEPTUN“ : București (orele 
8,30; 11; 13,15: 16; 18,30; 21), Fa
vorit '(orele 9,15; 11.30; 13.45; 16; 
18.15: 20.30)

PROGRAM DE DESENE 
MATE PENTRU 
(orele 9,45: 11.15).

UIMITOARELE , 
LUI ROBINSON < 
(orele 12,30; 14,30;

ANTONIU ȘI 
Doina (ora 19.15).

CIDUL ; Patria
16.30; 20.15).

NU TRIȘA, DRAGA : Lira (orele 
15,30; 18: 20 15), Moșilor (orele 9; 
11,15: 13,30; 16; 18,15: 20.15).

CHEMAREA STRĂBUNILOR : 
Excelsior (orele 9: 11.15; 13,30: 16; 
18,15: 20 30). Gloria (orele 8.45; 
11,15; 13.30; 15.45; 18.15: 20,30).
Aurora (orele 9; 11,15; 13.30; 15,45: 
18; 20.15).

Lucea*
19.30), 
16.15;

ANI-
COPII : Doina

AVENTURI ALE 
CRUSOE : Doina 
; 16.45).

CLEOPATRA :

(orele 9: 12,45;

DINCOLO DE NISIPURI : 
troceni (orele 14; 16; 18; 20).

JUDO : Victoria (orele 9; 11,15: 
13.30; 16; 18 15; 20,30).

ÎNTOARCEREA LUI MAGE- 
LLAN : Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18; 20,15)

AURUL NEGRU DIN OKLAHO- 
MA : Melodia (orele 9; 11.15; 13,30; 
16; 18,30; 20 45) ~ ................. ‘
11,15: 13.30; ", 
mura (orele 9: 
18.15; 20,30).

Buzești (orele 9; 
16; 18,15; 20.30), Fla- 

11.15; 13.30: 16;

VERONICA SE ÎNTOARCE : 
Cringași (orele 16: 18).

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

COJOCELUL FERMECAT : Mun
ca (ora 16).

DACII : Munca (orele 18; 20).
JOE KID : Dacia (orele 9; 11,15; 

13.30; 16: 18.15; 20,30) Floreasca 
(orele 15,30: 18: 20.15).

TRECĂTOARELE IUBIRI : Arta 
(orele 15,30: 18; 20 15)

MISTERIOASA --------------------
Drumul Sării (orele 15,30;
20.15) . Giuleștf (orele 15.30:
20.15) , Flacăra (orele 9:
13.30: 15.45; 18: 20,15).

COLOANA DE LA MIEZUL 
NOPȚII : Popular (orele 15.30; 18:
20.15) .

MARELE VALS : Pacea (orele 
15.30: 19).

DOSARE DE MULT UITATE : 
Ferentari (orele' 15,30: 18: 20,15).

AVENTURA LUI DARWIN : în
frățirea (orele 15.30: 18: 20,15).

OAMENII DE PE „FLAMINGO“: 
Unirea (orele 16; 18).

LUNA FURIOASA ; Unirea (ora
20.15)

MISIUNEA SECRETA A MAIO
RULUI COOK : Cosmos (orele 
15.30; 18; 20 15).

VAGABONDUL : Bucegi (orele 
10; 15,30; 19).

CERCUL : Vitan (ora 15,30).
LOVE STORY : Vitan (orele 18:

20.30) .
INSULA MISTERIOASĂ : Raho

va : (orele 13,30 ; 18 ; 20,15).
TRIMESTRUL V : Progresul (ora

15.30) .
ULTIMELE ȘASE MINUTE : 

Progresul (orele 18; 20.15)
PIRAMIDA ZEULUI SOARE (o- 

rele 14.30) : OGORUL (orele 16.30) ; 
ROSITA (orele 18.45) ; STAN ȘI 
BRAN IN SCOȚIA (orele 20,45), 
rulează la Cinemateca „Union“.

20.30 — Revista economică T.V ; 
21.00 — „Phedra” — spectacol de 
balet în premieră pe țară. Muzica 
Georges Aurie. Textul Jean Coc- 
teau. Interpretează baletul Operei 
Mari din Paris ; 21.50 — „O viață 
de cal“ — docum.entar realizat de 
Oficiul național al filmului cana
dian Toronto; 22,15 — 24 de ore.

PROGRAMUL II

PRABUȘIRE : 
------ 18;

18; 
11.15:

PROGRAMUL I

9,00 — Teleșcoală. Matematică 
(consultații pentru elevii clasei a 
Vlll-a) ; 9,20 — Geografie (clasa a 
V-a): Vulcanii; 9.30 — Extemporal 
la limba română ; 10.00 — Curs de 
limbă germană. Lecția 82 ; 10.30
— Curs de limbă franceză. Lecția 
82 ; 11.00 — Biblioteca pentru toți : 
Matei Caragiale (II) ; 11.50 — Pa
gini din Albumul duminical ; 16.00- 
17.00 — Lecții T.V, pentru lucră
torii din agricultură ; 17,30 — Te
lex : 17,35 — Curs de limbă rusă. 
Lecția 81 ; 18.05 — Curs de limbă 
engleză. Lecția 80 ; 18,35 — Cam
pionatul mondial de handbal mas
culin. Meciul România — Dane
marca în grupa semifinală. Tran
smisiune directă de la Halle : 19,50
— 1001 de seri : Prietenii lui Bu- 
nny Buga ; 20.00 — Telejurnal ;
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20,30 — Film serial : ..Acțiunea 
V“. Episodul III : ..600 de ciori 
zboară peste Pansatinde“: 21.40 — 
Telex ; 21.45 — Roman foileton : 
,,Germinai“. Episodul li _ .Aju
tor reciproc“.

Opera Română : TURANDOT — 
ora 19; Teatrul Național (Sala 
Mare) : JJN FLUTURE PE LAMPĂ
— ora 19.30; (Sala Comedia) : 
PRIZONIERUL DIN MANHATTAN
— ora 20; Teatrul ..Lucia Sturdza 
Bulandra“ (Schitu Măgureanu) : 
JOC DE PISICI _ ora 20; (Sala 
Studio) : A 12-A NOAPTE — ora 
20: Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala 
Magheru) : AICI A DORMIT 
GEORGE WASHINGTON — ora 
19.30; (Sala Studio) : HOTELUL 
ASTENICILOR — ora 20; Teatrul 
de Comedie : INTERESUL GE
NERAL — ora 20: Teatrul Giu- 
lești : RĂZBUNAREA SUFLEURU- 
LUI — ora 19,30: Teatrul „Ion 
Vasilescu” : SICILIANA — ora 
19.30; Teatrul ,.C. Tănase“ (Sala 
Victoria) : VINO SA NE VEZI DI- 
SEARĂ — ora 19.30;

E


