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După rodnicele vizite în Grecia și Kuweit

MOMENT ISTORIC DE MARE ÎNSEMNĂTATE

VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN KUWEIT
^-a încheiat cu rezultate deosebit de pozitive 
pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și < r
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colaborare dintre cele două țări și popoare
Miercuri după-amiazâ s-a În

cheiat vizita oficială de priete
nie pe care au efectuat-o în Ku
weit președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu, la invitația e- 
mirului statului Kuweit, șeic 
Eabah Al-Salem Al-Sabah, și a 
kloamnei Norryyah Al-Sabah.

La ora 16,00, la Palatul Das- 
rnan, reședința oficială a inalți
lor oaspeți români, sosește emi
rul Kuweitului, însoțit de prin
țul moștenitor și primul minis
tru al guvernului, de alte înalte 
pficialități ale țării-gazdă.

După ce s-au întreținut cor- 
pial, cei doi șefi de stat au luat 
loc in mașinile oficiale, escorta
te de motocicliști. Coloana ofi
cială se îndreaptă spre aeropor
tul internațional al orașului 
Kuweit, traversind marile artere 
ale capitalei impodobite sărbă
torește, pe sub arcuri de triumf 
prnate cu portretele celor doi 
șefi de stat, cu urări de priete
nie. Locuitori ai capitalei aplau
dă cu căldură în momentul tre
cerii mașinilor oficiale.

La sosirea pe aeroport, împo
dobit cu drapelele celor două 
state, are loc ceremonia ple
cării.
1 Președintele Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, în
soțiți de emirul Kuweitului, își 
Sau rămas bun de la membrii 
guvernului kuweitian, de la șe
fii misiunilor diplomatice, pre- 
jum și de la membrii atnbasa- 
lei române. Copii ai personalu
lui ambasadei române, îmbră- 
lați in costume naționale, oferă 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
li tovarășei Elena Ceaușescu 
iuchete de flori. îi îmbrățișează. 
[ Cei doi șefi de stat se în
dreaptă spre podiumul de onoa
re. Garda militară aliniată pe 
aeroport prezintă onorul. Sint 
Intonate imnurile de stat ale 
României și Kuweitului.
F Președintele Nicolae Ceaușescu 
Si emirul Sabah Al-Salem Al- 
jabah trec în revistă garda de 
onoare.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
i tovarășa Elena Ceaușescu iși 
au apoi rămas bun de la înaltele 
pficialitâți kuweitiene : șeic 
Jaber Al-Ahmed Al-Jaber ^1- 
Sabah, prințul moștenitor și pri- 
taul ministru al guvernului, 
Khalid Saleh Al-Ghunaim. pre
ședintele Adunării Naționale, 
Taber Al-Abdula. consilierul 
special al emirului, șeic Jaber 
Al-Ali Al-Salim Al-Sabah, vice- 
prim-ministru si ministru al in
formațiilor. șeic Sabah Al-Ah- 
taed Al-Jaber, ministrul aface
rilor externe, șeic Saad Al- 
Abdullah Al-Salem Al-Sabah. 
ministrul de interne si al apă
rării, Abdullah Youssef Al-Gha- 
iem, ministrul electricității și 
apelor, șeful misiunii de onoare 
constituite cu prilejul vizitei 
bălților soli ai poporului român.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și emirul Kuweitului iși iau apoi 
rn călduros rămas bun. iți 
string miinile cu prietenie, se

Îmbrățișează. La rfndul său; to
varășa Elena Ceaușescu își ia 
un cordial rămas bun de la 
emirul Kuweitului.

Șeful statului kuweltian mul
țumește președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu pentru faptul că au 
răspuns invitației sale și au vi
zitat Kuweitul. El și-a expri
mat, apoi, convingerea că a- 
ceastă vizită constituie un mo
ment deosebit de important 
care va contribui la dezvoltarea 
relațiilor dintre Kuweit și Ro
mânia.

Mulțumind pentru ospitalita
tea ce i-a fost rezervată în Ku
weit, președintele României a 
apreciat, la rindul său, că vi
zita întreprinsă în această țară 
va duce la extinderea și apro
fundarea conlucrării româno- 
kuweitiene.

Inalții oaspeți urcă scara a- 
vionului, în timp ce sînt trase 
21 salve de salut.

La ora 16,30, ora locală, aero
nava prezidențială decolează, 
îndreptîndu-se spre patrie.

Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu în Kuweit a luat, ast
fel, sfîrșit, înscriindu-se ca o 
pagină de referință în cronica 
relațiilor româno-kuweitiene. In 
urma înțelegerilor convenite în 
cadrul convorbirilor fructuoase 
dintre cei doi șefi de stat, a 
dialogului' la nivel înalt româ- 
no-kuweitian, desfășurate în- 
tr-un climat de stimă și consi
derație reciprocă, legăturile de 
prietenie și colaborare dintre 
cele două state vor cunoaște o 
nouă dezvoltare, în beneficiul 
ambelor popoare, al păcii și co
laborării internaționale.

Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu în Kuweit, pre
cum și rezultatele ei deosebit 
de pozitive reprezintă, fără în
doială, o contribuție importantă 
la adincirea conlucrării reciproc 
avantajoase intre România și 
Kuweit, in toate domeniile. A- 
cest fapt a fost subliniat, de 
altfel, de numeroase personali
tăți ale vieții politice, economi
ce și culturale kuweitiene in 
cursul vizitei inalților soli ai po
porului român, care au mani
festat un viu interes față de 
realizările României și au ținut 
sâ-si exprime considerația față 
de personalitatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, față de acti
vitatea sa neobosită in slujba 
păcii și cooperării internațio
nale.

Primul dialog româno-kuwei- 
tian la nivel înalt constituie 
un eveniment ca amplă rezo
nanță nu numai în planul rela
țiilor bilaterale ; el vine să de
monstreze faptul că in lumea 
de astăzi conlucrarea dintre 
toate națiunile, indiferent de 
mărime sau orinduire socială, 
este nu numai posibilă, ci și ne
cesară. servind la consolidarea 
climatului de pace și securitate, 
la făurirea unei lumi mai buna 
și mai drepte.

• Președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost oaspeții Universității 
kuweitiene • Întîlnire cu reprezentanți ai 
vieții economice și comerciale • Primiri la 
președintele Nicolae Ceaușescu ® Conferință 

de presă • Comunicat comunÎN PAGINILE 2-3-4
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Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au Întors, miercuri 
seara, în Capitală, din vizitele 
oficiale întreprinse în Grecia, la 
invitația președintelui Republicii 
Elene, Constantin Tsatsos, și în 
Kuweit, la invitația emirului 
statului, șeieul Sabah Al-Salem 
Al-Sabah, și a doamnei Norryyah 
Al-Sabah.

în aceste vizite, șeful statului 
român a fost însoțit de George 
Macovescu. ministrul afacerilor 
externe, Nicolae Doicaru, consi
lier al președintelui Republicii, 
Nicolae Ionescu. ministru secre
tar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, Con
stantin Mitea, consilier al pre
ședintelui Republicii, de alte 
persoane oficiale.

La aeroportul Otopeni, unde a 
avut loc ceremonia sosirii, dom
nea o atmosferă sărbătorească. 
Pe frontispiciul aerogării se afla 
portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, încadrat de drapelele 
partidului și statului.

La ora 19.20, aeronava prezi
dențială a aterizat. La coborîrea 
din avion, tovarășul Nicolae

CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ

Flux continuu, organizare superioară 
la efectuarea insămintărilor

© Galați
Pe malul Șiretului, de la Ga

lați la Tecuci, ogoarele sînt 
străbătute de dimineața pînă 
seara de . tractoare șl semănă
tori. Ne-am apropiat de Braniș
tea și Independența, de Livești 
și Barcea. La semnalele primă
verii toți oamenii satelor au ie
șit în cîmp la semănat, în gră
dini, vii și livezi, să deschidă 
căile roadelor. „Am mobilizat 
toate forțele, ne spunea tovară
șul Iulian Lovin, primarul din 
Barcea. In acest an, care se a- 
nunță mănos, vrem să ne sin
cronizăm mai bine eforturile, in 
așa fel încît toate lucrările a- 
gricole să fie efectuate la timp 
și de bună calitate". Folosirea 
eficientă a timpului de lucru este 
evidențiată de fapte : s-au în- 
sămînțat mazărea din prima epo
că pe 25 de ha, lucerna și car
tofii pe 27 ha și respectiv 23 ha. 
Pentru floarea-soarelui s-a în
cheiat pregătirea terenului pe 
300 ha, așa încît începînd de azi 
vor putea intra semănătorlle și 

Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt întîmpinați de to
varășii Manea Mănescu, Ștefan 
Voi tec, Emil Bobu, Cornel Bur
tică, Gheorghe Cioară, Lina Cio- 
banu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea. Gheorghe Pană, Ion Pă- 
țan, Dumitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu. Leonte Răutu, Iosif 
Uglar. Ștefan Andrei, Mihai Da- 
lea, Mihai Gere, Nicolae Giosan, 
Ion Ioniță, Vasile Patilineț, Ion 
Ursu. Tovarășii din conducerea 
de partid și de stat au venit îm
preună cu soțiile.

Erau prezenți membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători de 
instituții centrale și organizații 
obștești, personalități ale vieții 
culturale, generali.

A fost'de față Athanase A. Ca
milos, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al Republicii Elene la 
București.

Se aflau, de asemenea, șefi de 
misiuni diplomatice acreditați în 
țara noastră.

Mii de locuitori ai Capitalei au 
venit la aeroport pentru a sa
luta cu însuflețire pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu. Ei au scandat 

aici. In vie, la tăiat și legat, lu
crează peste 500 de cooperatori, 
Iar în legumicultura aproape 
300. Tabloul repartizării forțe
lor este sugestiv, Indicînd un 
angajament sporit din partea ce-

ION CHIRIC
(Continuare în pag. a IV-a)

© Alba
La sediul stației de mecani

zare a agriculturii din Unirea, 
județul Alba, îl întîlnim doar pe 
economistul șef Gheorghe Vin- 
țan, devenit în aceste zile un a- 
devărat dispecer. în permanen
ță acesta ține legătura cu cele 
6 cooperative agricole de pro
ducție deservite de unitățile de 
mecanizatori, trimite spre punc
tele de lucru materialele ceru
te. „De luni am declanșat semă
natul în toate unitățile, ne spu
nea economistul șef. Se dă bă
tălia pentru încheierea grabnică 
a lucrării amintite la sfecla de 
zahăr, care în această primăvară 

îndelung „Ceaușescu — P.C.R.", 
reafirmindu-și sentimentele de 
profundă dragoste, stimă și re
cunoștință față de secretarul ge
neral al partidului, pentru acti
vitatea neobosită pe care o con
sacră prosperității patriei, creș
terii prestigiului și rolului Româ
niei socialiste în viața interna
țională, edificării unei lumi mai 
drepte și mai bune.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns cu căldură manifestări
lor pline de simpatie ale popu
lației Capitalei.

In primirea entuziastă făcută 
de bucureșteni și-a găsit o gră
itoare expresie deplina aprobare 
și satisfacție cu care întreaga 
noastră națiune a luat cunoștin
ță de rezultatele remarcabile ale 
vizitelor efectuate, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu în Grecia și 
Kuweit, vizite ce se înscriu ca 
momente de mare importanță și 
semnificație în dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și colabora
re multilaterală dintre România 

(șl aceste țări, dintre popoarele 
noastre, ca o contribuție de 
seamă la cauza păcii, înțelegerii 
și cooperării internaționale.

se va însămînța pa o suprafață 
de 425 ha. Dorim ca pînă pe 
data de 4 aprilie să încheiem se
mănatul culturilor din epoca în- 
tîi“. Străbatem traseul indicat 
de economistul șef. Sîntem în 
punctul de lucru Letreag. Două 
semănători, conduse de tinerii 
mecanizatori Vasile Oană și Ion 
Miclea, încorporau în sol se
mințe de sfeclă. Cu o zi înainte, 
acești tineri au reușit să însă- 
mînțeze 34 ha. „Astăzi, ne spu
nea unul dintre ei, vom realiza 
36 ha. Aceasta, deoarece avem

OVIDIU MARIAN

(Continuare in pap. a IV-a)

ȘCOLARĂ
Inceplnd de stmbâtâ, ele

vii țârii primesc un răgaz 
de odihnă și recreare pen
tru exact două săptămini. 
Pentru această perioadă 
stnt pregătite — după cum 
a reieșit și din recenta 
ședință a Comandamentului 
central de vacanță — nu
meroase manifestări, unele 
devenite tradiționale pen
tru vacanțele de primăvară, 
altele inedite, capabile să 
satisfacă custurile elevilor.

• Din seria activităților tra
diționale enumerăm taberele 
de odihnă, taberele sportive, 
excursiile județene și interju- 
dețene, care trimit invitații pe 
adresa a 400 000 elevi, cu 
250 000 mal multe decît în anul 
școlar precedent. Pentru tabe
re și excursii, așa cum stă in 
obiceiul organizatorilor și ele
vilor, se elaborează calendare 
zilnice de acțiuni purtînd am
prenta tinereții, a educativului 
șl instructivului. Se anticipea
ză desfășurarea .unor acțiuni 
politico-educative și cultural- 
artlstice, omagiale dedicate 
unei aniversări scumpe — 55 
de ani de la țpființarea parti
dului — acțiuni de muncă pa
triotică, programe distractive 
și recreative, adică tot ce este 
posibil să se organizeze în zi
lele de tabără și excursii eu 
adolescenți dornici să cunoas
că șl să se cunoască.
• Olimpiadele școlare, ajun

se la faza republicană. își con
voacă la o, competiție de in
teligență, creativitate și pregă
tire vîrfurlle școlare în dome
niile limbii și literaturii româ
ne si limbilor naționalităților 
conlocuitoare, matematicii, fi
zicii. chimiei, biologiei și . filo
zofiei. la Tg. Mureș, Brașov,

LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare in pag. a IV-a) 1
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VIZITAPREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN KUWEIT
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Conferință de presă
La încheierea vizitei oficiale 

de prietenie in Kuweit, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, s-a întîlnit cu repre
zentanții presei și radiotelevi* 
ziunii din această țară, precum 
și cu corespondenții și trimișii 
speciali ai agențiilor internațio
nale de presă și din Orientul 
Mijlociu.

Conferința de presă a fost 
deschisă de Abdullah Al-Gha- 
nem. ministrul electricității și 
apelor, șeful misiunii de onoare 
constituite cu prilejul vizitei 
președintelui României.

Răspunzind invitației de a se 
adresa reprezentanților presei, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
a făcut următoarea declarație :

„Aș dori, de la Început, să ex
prim deplina mea satisfacție 
pentru rezultatele convorbirilor 
pe care le-am avut cu emirul, 
cu prințul moștenitor, cu unii 
membri- ai guvernului și alte 
personalități din Kuweit. Am 
constatat, împreună, cu satisfac
ție, cursul ascendent al relații
lor dintre România și Kuweit. 
Am convenit să acționăm pentru 
extinderea colaborării dintre 
popoarele noastre pe tărîm 
economic, tehnico-științlfic. cul
tural și in alte domenii. Avem 
in vedere să acționăm pentru 
extinderea mai puternică a 
schimburilor economice, a coo
perării în realizarea diferitelor 
obiective economice in co
mun. în acest sens voi 
menționa faptul că s-a con
venit în principi^ să reali
zăm împreună un complex pe
trochimic în România. De ase
menea. am convenit să acțio
năm pentru» realizarea unor o- 
biective în Kuweit, să găsim po
sibilități de cooperare împreună 
și în alte țări. Am acordat o a- 
tenție deosebită problemei co
operării în domeniul științific și 
cultural, în domeniul pregătirii 
cadrelor.

Pornind de la toate acestea, 
pot aprecia că rezultatele vizi
tei și convorbirilor sînt deosebit 
de bune, că ele deschid pers
pective mari pentru o colabora
re multilaterală intre România 
și Kuweit.

Am discutat, desigur, și o se
rie d-’ probleme ale situației in
ternaționale. Este de înțeles că 
un loc important l-a ocupat si
tuația din Orientul Mijlociu. 
După cum se știe, România s-a 
pronunțat ferm pentru soluțio
narea politică a problemelor din 
Orientul Mijlociu, pentru re
tragerea Israelului din terito
riile arabe ocupate, pentru so
luționarea problemei poporului 
palestinian, inclusiv pentru for
marea unui stat palestinian in
dependent. Dorim să se ajungă la 
o pace trainică și justă care să 
asigure integritatea, suveranita
tea tuturor statelor din această 
zonă.

România, — ca țară europea
nă — se preocupă în mod deo
sebit de problema securității 
în Europa, pornind și de la 
faptul că securitatea și pacea 
in acest continent vor exercita 
o influență puternică asupra 
intrăgii vieți internaționale.

Acordăm o mare atenție pro
blemelor subdezvoltării. Româ
nia, țară socialistă, este și țară in 
curs de dezvoltare. Recent, 
la Manila, România a fost 
primită in mod oficia] in 
rîndul țărilor în curs de dez
voltare. Aceasta va face să ac
ționăm cu și mai multă hotărîre 
în viitor in direcția soluționă
rii problemelor subdezvoltării 
si făuririi noii ordini economi
ce internaționale. Avem în ve
dere lichidarea vechilor rapor
turi de inechitate și făurirea 
unor relații noi, de egalitate și 
echitate intre toate națiunile. 
Pornim de la faptul că în lume 
s-au produs schimbări fun
damentale, că popoarele își a- 
firmă cu tot mai multă putere 
voința de a fi libere și stăpîne 
pe destinele lor, că mișcările 
de eliberare națională din dife
rite țări au Înregistrat succese 
istorice, că, practic, acum se 
pune problema lichidării defini
tive a ultimelor rămășițe ale 
colonialismului și întăririi so
lidarității țărilor în curs de 
dezvoltare pentru dezvoltarea 
lor economico-socială indepen
dentă.

Ne pronunțăm hotărît pentru 
dezarmare și, în primul rînd, 
pentru dezarmarea nucleară, 
pentru o politică de colaborare 
între toate statele, fără deose
bire de orinduire socială, pen
tru respectarea dreptului fiecă
rui popor de a fi stăpîn pe des
tinele sale.

Fiind țară socialistă, dezvol
tăm larg relațiile Cu toate ță
rile socialiste. Acordăm o mare 
atenție colaborării cu țările în 
curs de dezvoltare și cu țările 
nealiniate, considerind că țările 
mici și mijlocii trebuie să joa
ce un rol tot mai important in 
viața internațională. Totodată, 
dezvoltăm larg colaborarea cu 
țările capitaliste dezvoltate in 
spiritul principiilor de coexis
tență pașnică. La baza tuturor 
relațiilor așezăm principiile de
plinei egalități în drepturi, res
pectului independenței și suve
ranității naționale, neamestecu
lui in treburile interne, renun
țării la forță și la amenințarea 
cu forța în raporturile inter
naționale.

Considerăm că trebuie să ac
ționăm tot mai activ pentru în
tărirea Organizației Națiunilor 
Unite, a altor organisme inter
naționale, să facem totul pentru 
ca minunatele cuceriri ale știin
ței contemporane să fie puse in 
serviciul omului, al popoarelor, 
al bunăstării și fericirii lor. A- 
vem deplina încredere că po
poarele, acționînd într-o solida
ritate deplină, pot realiza o 
lume mai dreaptă și mai bună, 
o lume a păcii.

Doresc să menționez cu multa 
satisfacție că asupra probleme
lor internaționale discutate am 
ajuns la concluzia comună de a 
întări colaborarea dintre Româ
nia și Kuweit și pe plan mondial, 
în Comunicatul comun care a 
fost adoptat, și care va, fi dat 
publicității în această seară, .se 
exprimă dorința de a întări co
laborarea atît pe plan bilateral, 
cit si în viața internațională. 
Iată de ce doresc să menționez 

deplina satisfacție pentru vizita 
pe care am efectuat-o în Ku
weit, pentru convorbirile cu Al
teța Sa emirul, cu prințul moște
nitor, cu alți membri ai guver
nului și personalități kuweiti- 
ene. Aceste rezultate mă îndrep
tățesc să afirm că vizita, con
vorbirile, documentele adoptate 
deschid o pagină nouă in ra
porturile româno-kuweitiene.

Nu aș putea să închei fără a 
menționa ospitalitatea pe care 
am simțit-o pretutindeni, prie
tenia oamenilor, a cetățenilor 
Kuweitului."

In continuare, președintele 
Nicolae Ceaușescu a răspuns la 
întrebările puse de ziariști :

Magdi Abdulazi („Al-Qa- 
bas“) : Domnule președinte, 
cum ați putea rezuma rela
țiile dintre România și sta
tele din Golf, mai bine zis 
statele din Peninsula Ara
bică ?

Președintele Nicolae 
Ceaușescu : Am menționat deja 
că raporturile româno-kuweiti
ene cunosc o dezvoltare pu
ternică, că înțelegerile la care 
am ajuns deschid foarte mari 
perspective în această direcție.

în ce privește relațiile Româ
niei cu țările din Golf ele sînt 
actualmente de ordin economic, 
se dezvoltă pe un drum bun 
Sperăm că vom ajunge. într-un 
Viitor nu prea îndepărtat, la sta
bilirea de relații diplomatice și 
la dezvoltarea unei colaborări 
largi în diferite domenii de ac
tivitate.

Abdala Al-Qag („Ar Rai Al- 
Amm"): Domnule președinte, 
ne-ați putea spune, in citeva 
cuvinte, situația din Orientul 
Mijlociu in momentul de 
față. Ați putea vorbi despre 
influența dumneavoastră in 
direcția soluționării proble
mei Orientului Mijlociu și 
dacă, pentru perioada urmă
toare aveți in vedere o ac
țiune deosebită in acest sens?

Președintele Nicolae 
Ceaușescu : Apreciem că menți
nerea încordării în Orientul Mij
lociu prezintă un permanent pe
ricol pentru pacea în zonă, cu 
implicații foarte mari pentru pa
cea din întreaga lume. De aceea, 
România s-a pronunțat și se pro
nunță ferm pentru soluționarea 
politică, rapidă, a conflictului din 
Orientul Mijlociu. Avem în ve
dere — după cum am mai men
ționat — retragerea Israelului 
din teritoriile arabe ocupate, so
luționarea problemei poporului 
palestinian, inclusiv formarea 
unui stat palestinian indepen
dent, realizarea unei păci care 
să asigure securitatea și inde
pendența tuturor statelor, in- 
cluzînd aici și noul stat palesti
nian independent care, eventual, 
s-ar constitui.

România a acționat în această 
direcție în relațiile sale interna
ționale, în raporturile sale cu 
alte state. Am avut nenumărate 
convorbiri cu țările arabe direct 
interesate, inclusiv cu Organiza
ția pentru Eliberarea Palestinei. 
Doresc să menționez că. relațiile 
noastre cu O.E.P. sînt deosebit 
de bune. De altfel, în România, 
se găsește, de doi ani, un repre
zentant permanent al acestei or
ganizații. Chiar astăzi, cu puțin 
înainte, am avut aici o întîlnire 
cu reprezentanții O.E.P. în Ku
weit.

Desigur, avînd relații diplo
matice cu Israelul. România a 
acționat și a căutat să facă cu
noscut și conducătorilor israe- 
lieni punctul său de vedere, căile 
pentru soluționarea problemelor. 
Apreciem că pentru viitor un 
rol important îl poate juca Or
ganizația Națiunilor Unite, a- 
vînd în vedere că O.E.P. este re
cunoscută de această organiza
ție, ceea ce i-a și permis să 
participe la ultimele două se
siuni ale Consiliului de Securi
tate pe problemele Orientului 
Mijlociu. Există o mare majori- 

' tate a popoarelor care se pro
nunță pentru soluționarea cît 
mai rapidă a problemei palesti
niene în sensul dreptului la au
todeterminare și formarea unui 
stat palestinian independent. De
sigur, apreciem că și conferința 
de la Geneva, sau orice altă 
reuniune, poate juca un rol în 
această direcție, cu condiția par
ticipării, neapărat, a reprezen
tanților O.E.P. în această direc
ție. atît la O.N.U.. cit și prin 
toate mijloacele sale, România 
va acționa, și în viitor pentru 
soluționarea acestor probleme.

Nabil Suiedan („Al-Siya- 
ssa“) : Cunoaștem, domnule 
președinte, că in ultima vre
me România s-a orientat și 
se orientează tot mai puter
nic către statele lumii a 
treia și dezvoltă raporturile, 
cu aceste state. Trebuie să 
ințelegem prin aceasta că 
România, își consolidează po
ziția față de Uniunea Sovie
tică ?

A doua întrebare : Se a- 
firmă că raporturile dintre 
România și'țările arabe ar fi 
utilizate pentru ca, într-un 
anumit moment, să se ajungă 
la o anumită soluție care să 
intervină in zonă, avînd in 
vedere și bunele relații cu 
O.E.P. Este adevărat acest 
lucru 7

A treia întrebare : Se afir
mă că România este intere
sată să capete dreptul de 
membru plin al lumii a treia. 
Pină la ce limită ar putea să 
meargă ea în această direc
ție. finind seama că este le
gată de blocul socialist și are 
obligații față de acest bloc 7

Președintele Nicolae 
Ceaușescu : Trebuie să mențio
nez de la început că România 
întreține relații bune cu toate 
țările socialiste și, în acest ca
dru. relații bune cu Uniunea 
Sovietică. în ce privește rela
țiile României cu țările în curs 
de dezvoltare, ele pornesc de la 
considerentele principiale ale 
poziției României, ca țară socia
listă și ca țară în curs de dez
voltare, care nu poate decît să 
sprijine activ lupta țăfilor în 
curs de dezvoltare pentru lichi

darea subdezvoltării. Deci, rela
țiile României sînt legate de po
litica consecvent antiimpeția- 
listă, anticolonialistă promovată 
de țara noastră. Ea pornește de 
la necesitatea ca popoarele să 
devină stăpîne pe bogățiile na
ționale și să le folosească în 
scopul dezvoltării lor economico- 
sociale independente. Aceasta 
corespunde pe deplin intereselor 
tuturor țărilor socialiste. De alt
fel, aceasta constituie un prin
cipiu fundamental al societății 
socialiste înseși. Nu se poate 
vorbi de socialism fără egali
tate în drepturi, fără relații 
de echitate și egalitate, 

în ce privește lumea a treia, 
am mal menționat că România 
este membră cu drepturi depline 
a grupului țărilor în 
curs de dezvoltare. Aceasta 
nu vine deloc in contradic
ție cu poziția României ca 
țară socialistă și ca membră a 
C.A.E.R. sau a altor organisme, 
inclusiv a Tratatului de la Var
șovia. De asemenea, România 
dorește să participe ca observa
tor Ia activitatea țărilor neali
niate, considerind că politica ei 
de sprijinire a luptei antiimpe- 
rialiste, a luptei de eliberare na
țională, a independenței popoa
relor se îmbină in mod armo
nios cu preocupările acestor țări. 
Faptul că România este mem
bră a Tratatului de la Varșovia 
nu constituie un obstacol în par
ticiparea ei ca observator la ac
tivitatea țărilor nealiniate. Aș 
dori numai să reamintesc că, la 
constituirea Tratatului de la Var
șovia, s-a afirmat că el este vre
melnic, că se va desființa odată 
cu desființarea N.A.T.O. Noi 
avem ferma convingere că tre
buie să ajungem la desființarea 
tuturor blocurilor militare și să 
realizăm o colaborare nouă, pe 
principiul egalității, o lume a 
păcii și colaborării.

în ce privește problemele O- 
rientului Mijlociu, am menționat 
pe larg cum privește România 
această problemă și cum a ac
ționat și gîndește ea să acționeze 
in viitor. Nu ne-am propus și 
nu ne propunem să jucăm rol 
de mediator în această problemă, 
pentru că considerăm că organi
zațiile internaționale, în primul 
rînd Organizația Națiunilor U- 
nite, constituie cel mai bun 
mijloc in această privință. De
sigur, în acest cadru, ne vom 
aduce și noi contribuția. în al 
doilea rind, țările arabe, ele în
sele, știu să vorbească cel mai 
bine în numele lor.

Nagib Abdel Hadi („Al 
Wattan") : Se spune, dom
nule președinte, că dumnea
voastră ați juca un rol de 
mediator in vederea obținerii 
unei păci juste și trainice in 
Orientul Mijlociu. Ați putea 
să ne prezentați citeva ele
mente din care să rezulte 
stadiul unde s-a ajuns in 
urma contactelor cu părțile 
interesate 7

România are raporturi bune 
cu toate țările arabe fără de
osebire de regimuri sociale. 
In ce domenii ar putea țara 
dumneavoastră să acorde, in 
particular, ajutor țărilor ara
be și, in general, țărilor lu
mii a treia 7

Președintele Nicolae 
Ceaușescu : Repet că România 
nu și-a propus și nu își propu
ne să joace rolul de mediator în 
problema Orientului Mijlociu. 
Ea. acționează, în limita posibi
lităților sale, pentru a contribui 
la soluționarea rapidă și reali
zarea unei păci trainice și juste, 
pe baia celor ce am menționat 
anterior.

într-adevăr, România întreți
ne relații bune cu aproape toa
te țările arabe. încă nu avem 
relații diplomatice cu Arabia 
Saudită și cu Emiratele Arabe. 
Am arătat însă că, intr-un timp 
nu prea îndepărtat, vom ajunge 
la stabilirea de relații și cu a- 
ceste state.

Cu multe țări arabe avem o 
colaborare foarte largă, înce- 
pînd, desigur, cu schimburile e- 
conomice, cu cooperarea în pro
ducție, cu asistența tehnică. 
România a construit și are in 
curs de execuție o serie de în
treprinderi foarte importante, 
într-un mare număr de țări a- 
rabe. Avem, de asemenea, o 
serie de societăți mixte. Lista 
ar fi prea mare pentru a enu
mera toate aceste întreprinderi 
realizate în țările arabe cu con
tribuția României. Lucrăm în 
domeniul petrolului în toate ță
rile care au petrol, contribuim 
cu specialiști, livrări de utilaje, 
asistență tehnică, la realizarea 
unor obiective, printre care as 
menționa numai rafinăria de 6 
milioane tone din Siria. în do
meniul minier, de asemenea, e- 
xistă o serie de întreprinderi 
mixte și unități de prelucrare in 
diferite țări : și în Siria, și in 
Egipt, și in Maroc, și în Sudan, 
și în Algeria. Avem o colabora
re largă cu Libia și în dome
niul petrolier, și în realizarea 
unor societăți mixte, în agricul
tură. in construcții. în general, 
cu toate țările în curs de dez
voltare; — mă refer, dealtfel, 
la țările africane —, avem o se
rie de societăți mixte în dome
niile minier, agricol. Unor țări, 
România le-a acordat credite de 
cîteva sute de mii de dolari. Un 
rol important are insă asistența 
tehnică. Cîteva mii de specia
liști români lucrează în țările în 
curs de dezvoltare — în activi
tăți economice, în medicină. în 
învățămînt —, iar peste 8 000 de 
tineri din aceste țări învață in 
România. Apreciez că în aceas- 
tă privință există posibilități 
mari și ele se vor mări în vii
tor.

Abdul Namid Al-Attar 
(„Daily News") : Avem trei 
întrebări.

Dacă s-a cerut României 
medierea în problema Orien
tului Mijlociu și dacă Româ
nia, utilizind poziția sa neu
tră față de părțile aflate di
rect în conflict, ar putea să 
ajute la soluționarea crizei 
din Orientul Mijlociu 7

Dacă România este de a- 
cord cu maniera in care ma
rile puteri acționează pentru 
soluționarea crizei din Orien
tul Mijlociu 7

Care este, după părerea 
dumneavoastră, efectul des
tinderii în viața internațio
nală pentru celelalte state, în 
particular pentru statele din 
Orientul Mijlociu 7

Președintele Nicolae 
Ceaușescu : Am menționat că 
România nu a acționat și nu in
tenționează să medieze în O- 
rientul Mijlociu. în al doilea 
rind, nu avem deloc o poziție de 
neutralitate și nu sintem neutri 
în nici o problemă, deci nici în 
problema Orientului Mijlociu. 
Noi acționăm ferm pentru rea
lizarea unei păci juste și trai
nice, care să asigure tuturor po
poarelor independența și suve
ranitatea, să le permită să se 
preocupe de dezvoltarea lor eco
nomico-socială independentă.

în ce privește marile puteri, 
desigur, trebuie ținut seama că 
într-un fel acționează Uniunea 
Sovietică, într-un alt mod acțio
nează Statele Unite. Noi consi
derăm că ele au un rol impor
tant în soluționarea problemelor 
din Orientul Mijlociu. Dealtfel, 
Uniunea Sovietică și S.U.A. sînt 
copreședinți ai Conferinței de la 
Geneva. Dar — așa cum am mai 
menționat — acordăm un mare 
rol Organizației Națiunilor U- 
nite, altor state, precum și opi
niei publice internaționale. So
luționarea problemelor Orientu
lui Mijlociu poate fi realizată cu 
o acțiune susținută din partea 
multor state pe plan interna
țional.

în ce privește destinderea, de
sigur, ea este rezultatul schim
bărilor în raportul de forțe pe 
plan internațional, al faptului că 
popoarele vor să lichideze ve
chea politică de dominație. Deci, 
accentuarea acestui curs înseam
nă creșterea rolului popoarelor 
în viața internațională, afirma
rea principiilor egalității. și su
veranității naționale.

în acest context, fără nici o 
îndoială că și țările din Orientul 
Mijlociu vor avea numai de 
ciștigat, puțind să-și consolideze 
politica lor de dezvoltare econo
mico-socială independentă, să 
asigure ridicarea nivelului de 
viață al popoarelor lor.

Ahmed Nuredin („Agial") : 
S-au făcut afirmații, după 
vizita președintelui Ford în 
România, că ar exista c 
schimbare a poziției Româ
niei în ce privește soluționa
rea problemelor din Orientul 
Mijlociu, în particular față 
de Conferința de la Geneva. 
Care ar fi, în rezumat, păre
rea dumneavoastră in ce pri
vește asigurarea unei păci 
trainice și juste in Orientul 
Mijlociu 7

Președintele Nicolae 
Ceaușescu : In ce privește vizita 
președintelui Ford în România, 
desigur, în cadrul ei au fost a- 
bordate, probleme ale relațiilor 
bilaterale, precum și un șir de 
probleme internaționale. Este de 
înțeles că, între acestea, pro
blemele Orientului Mijlociu au 
ocupat un loc important. Aș 
menționa numai faptul că, în 
timpul vizitei în România, pre
ședintele Ford s-a întîlnit, atît 
la venire, cit și la plecare, cu 
reprezentantul Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei care se 
găsește in România. Nu poate fi 
vorba de vreo schimbare în po
ziția României.

Am expus deja cum vedem 
noi rezolvarea conflictului din 
Orientul Mijlociu.. Este evident 
că nu poate fi vorba de pace 
în această zonă fără soluționarea 
problemei palestiniene. Noi aș
teptăm ca Statele Unite să a- 
jungă la recunoașterea publică 
a acestei necesități, — așa cum 
au făcut și alte state — și ast
fel să se ajungă mai repede la 
o pace trainică și justă în Orien
tul Mijlociu.

Mohamad Younes („Al- 
Nahda") : Din mai multe co
mentarii și aprecieri din sur
se diplomatice față de poli
tica României în raporturile 
sale cu Estul și Vestul se fac 
și afirmații privind existența 
unor presiuni asupra politicii 
românești. Este adevărat că 
ar exista asemenea presiuni 
și care ar fi poziția țărilor 
mici in această direcție 7

Președintele Nicolae 
Ceaușescu : Am vorbit mai îna
inte de principiile politicii in
ternaționale a României. A- 
ceste principii se bucură as
tăzi de o aprobare aproape 
unanimă. Nu poate fi vorba 
ca cineva să exercite pre
siuni pentru schimbarea politi
cii României, pentru că această 
politică corespunde pe deplin 
principiilor socialiste, principii
lor egalității intre națiuni, res
pectului independenței și nea
mestecului în treburile interne ; 
această politică se elaborează în 
mod colectiv de poporul român, 
de organele alese de poporul 
român.

Abdel Magid Ayoub („Qa
tar News Agency") : Ați pu
tea să ne dați anumite idei 
despre proiectul complexului 
petrochimic asupra căruia ați 
căzut de acord in timpul vi
zitei în Kuweit 7

Am vrea, de asemenea, să 
ne spuneți opinia dumnea
voastră despre poziția rea
listă a statelor arabe pentru 
soluționarea crizei din Orien
tul Mijlociu, comparativ cu 
poziția celeilalte părți, adver
se, in particular în ce privește 
drepturile legitime ale po
porului palestinian 7

Președintele Nicolae 
Ceaușescu : Am menționat că 
am ajuns la înțelegeri comune 
cu conducătorii Kuweitului pri
vind realizarea unor obiective 
economice în cooperare. Am 
exemplificat, printre acestea, cu 
complexul petrochimic ce ur
mează să fie realizat în Româ
nia. Desigur, fiind un proiect 
încă în discuție, mi-ar fi greu 
să intru în detalii : urmează ca 
specialiștii celor două părți să 
detalieze și să ajungă la înțe
legeri corespunzătoare. Comple
xul se va baza, pe o participare

la realizarea lui atît a României 
cit și a Kuweitului. In princi
piu, legislația românească pre
vede ca cel puțin 51 la sută din 
capital să fie românesc, atunci 
cînd obiectivul respectiv se rea
lizează în România. Atunci cînd 
se realizează în altă țară, noi 
considerăm că, de asemenea, 
cel puțin 51 la sută, sau atît cît 
este prevăzut de legislația fie
cărei țări, trebuie să aparțină 
țării respective, și — pe această 
bază — să organizăm întreaga 
activitate pentru a asigura efi
ciența economică maximă.

în ce privește Orientul Mij
lociu, apreciez în mod deosebit 
faptul că țările arabe — mă re
fer in primul rind la cele direct 
interesate — acționează, cu tot 
mai multă fermitate pentru a 
se ajunge cît mai rapid la o so
luție. în acest sens, am apreciat 
și dezangajarea din Sinai și Go
lan din 1974, cit și ultima dezan
gajare militară dintre Egipt și 
Israel din 1975.

Apreciem, de asemenea, în 
mod pozitiv poziția tot mai ac
tivă a O.E.P. în dirgcția solu
ționării problemei palestiniene, 
care să ducă la constituirea unui 
stat palestinian independent. 
Am declarat nu o dată că Israe
lul are o poziție rigidă, care 
împiedică să se ajungă la so
luționarea problemelor. La 
Consiliul de Securitate, la ul
tima reuniune, am exprimat 
condamnarea noastră față de 
măsurile adoptate în Ierusalim 
și în alte teritorii ocupate, în
deosebi față de palestinieni. Am 
expus nu o dată Israelului pozi
țiile noastre, inclusiv în mod 
public — și considerăm că Israe
lul trebuie să-și revizuiască po
zițiile și să adopte o atitudine 
realistă.

In acest sens, acordăm un 
mare rol Organizației Națiunilor 
Unite, activității altor state pe 
plan internațional și — repet — 
activității țărilor arabe, Organi
zației pentru Eliberarea Palesti
nei. Noi avem convingerea că 
se poate ajunge la realizarea 
păcii în Orientul Mijlociu, pe 
principiile la care m-am referit.

Nezar Fahmi Sreh („Reu
ter") : O întrebare care se 
leagă de construirea comple
xului chimic. Cum s-ar pu
tea realiza acest obiectiv, 
plecînd de la considerentul 
că el se realizează de o orin
duire socialistă printr-o in
vestiție care este supusă 
profitului. Cum se realizează 
profitul 7

A doua întrebare : dorește 
România să cumpere petrol 
kuweitian 7 Dacă este adevă
rat, cam la ce nivel, apreci- 
ați acest import de petrol 7 
Cum se va efectua plata a-

TELEGRAME
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a trimis șeicului SABAH AL-SALEM AL-SABAH, 
emirul statului Kuweit, următoarea telegramă :

Părăsind teritoriul Kuweitului, doresc încă o dată ca, în numele 
meu și al soției, să vă transmit cele mai calde mulțumiri pentru 
primirea cordială și ospitalitatea de care ne-am bucurat în tot 
timpul vizitei noastre în țara dumneavoastră.

Exprimîndu-mi satisfacția pentru rezultatele vizitei, nutresc con
vingerea că ea se va înscrie ca un moment important în întărirea 
și dezvoltarea, pe multiple planuri, a relațiilor de prietenie și cola
borare dintre România și Kuweit, în interesul celor două popoare, al 
cauzei păcii și înțelegerii în lume.

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră și doam
nei Norryyah Al-Sabah, precum și întregului popor kuweitian prie
ten urările noastre de sănătate și fericire, de prosperitate și progres.

Emirul Statului Kuweit, SABAH AL-SALEM AL-SABAH, 
a trimis președintelui Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU. următoarea telegramă :

Mulțumesc călduros Excelenței Voastre pentru mesajul cordial 
primit cu ocazia plecării dumneavoastră din Kuweit, precum și pen
tru sentimentele deosebite exprimate in acest mesaj.

Pentru noi a fost intr-adevăr o mare plăcere și bucurie să vă 
primim pe dumneavoastră și pe stimata dumneavoastră soție, 
doamna Elena Ceaușescu. ca distinșii noștri oaspeți.

Sint convins că această vizită va contribui in mod semnificativ 
la consolidarea relațiilor noastre de prietenie și va pune bazele 
dezvoltării viitoare a raporturilor fructuoase dintre România și 
Kuweit.

Urăm Excelenței Voastre și distinsei delegații care vă însoțește 
o foarte plăcută călătorie.

„l/n dialog marcat de sinceritate și deplină cordialitate, 
foarte folositor și plin de succes"

Ziarele apărute miercuri dimi
neața în Kuweit au acordat 
aceeași atenție deosebită eveni
mentului major al vieții politi
ce din această țară: vizita pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu.

Sub titluri mari, toate cotidie
nele kuweitiene inserează repor
taje. însoțite de fotografii, pri
vind principalele momente ale 
densului program al celei de-a 
doua zile a vizitei șefului sta
tului nostru. Sînt relatate pe 
larg întîlnirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu emirul 
Sabah Al-Salem Al-Sabah la 
palatul Seif, desfășurarea con
vorbirilor oficiale româno-ku
weitiene, vizita la Al-Ahmadi și 
în zona industrială. Shuweiba, 
dineul oferit de președintele * 
României în onoarea emirului 
Kuweitului.

Sub genericul „Rodnice con
vorbiri româno-kuweitiene", zia
rele de limbă arabă „AL SI- 
YASSAH", „AL WATAN" și 

cestui petrol, în devize ” 
bere sau contraproduse 7

Președintele Nicolae 
Ceaușescu : în ce privește com
plexul petrolier este vorba de 
participarea — cum am arătat
— a două părți. Fiecare, desigur, 
va rămîne și proprietarul asupra 
părții cu care vine la acest com
plex. Beneficiile vor fi reparti
zate în raport cu participarea la 
realizarea obiectivului. Dacă 
Kuweitul va participa, de exem
plu, cu 49 la sută, atunci va lua 
în mod proporțional 49 la sută 
din beneficii. Am impresia că 
aveți părerea că în socialism nu 
se acordă atenție eficienței eco
nomice și beneficiului ; dimpo
trivă, noi acordăm o mare aten
ție, ne preocupăm ca orice acti
vitate economică să fie cit mai 
eficientă, să aducă beneficii cît 
mai mari. între țările unde e- 
xistă proprietatea particulară și 
noi, deosebirea este că la noi 
veniturile merg la stat, deci în 
beneficiul întregului popor, pe 
cînd Ia cealaltă parte beneficiile 
merg la cei ce participă la coo
perare.

Avem de pe acum în România 
unele societăți mixte realizate 
cu firme din Statele Unite, din 
Anglia, R. F. Germania, Franța
— și nu s-a ivit nici o contra
dicție, pentru că ele nu afectează 
nici orinduirea socialistă a 
României, nici cea capitalistă 
din aceste țări.

In ce privește petrolul am dis
cutat și dorim să importăm pe
trol din Kuweit. De altfel, acest 
complex petrochimic se. va’ baza 
pe prelucrarea petrolului ku
weitian. Dar, in afară de aceas
ta, noi dorim să importăm pe
trol din Kuweit. în ce privește 
problemele metodelor de plată, 
ele se încadrează în relațiile și 
în politica pe care o duce fie
care țară.'

Fathi Sherif (Agenția 
M.E.N.) : Ați amintit puțin 
mai înainte că statele lumii 
pot beneficia de pe urma po
liticii de destindere, -in spe
cial dintre cele două mari 
puteri. Care ar putea să fie 
rolul statelor ce doresc să-și 
asigure independența și posi
bilitatea de a înlătura orice 
amestec în treburile interne 7 
Crește rolul în acest sens ? 
Credeți că continuarea politi
cii „de echilibru" și a politi
cii de destindere poate să 
aducă o soluție pentru pro
blemele internaționale, cum 
ar fi Orientul Mijlociu sau 
securitatea europeană 7

Președintele Nicolae 
Ceaușescu : Am menționat mai 
înainte faptul că destinderea

„AL ANBAR", precum și prin
cipalele cotidiene, de limbă en
gleză relevă ambianța de cor
dialitate și înțelegere reciprocă 
ce a caracterizat întîlnirile și 
convorbirile dintre cei doi șefi 
de stat.

Referindu-se, în acest cadru, 

Revista presei kuweitiene
la amplele posibilități de coope
rare existente între România și 
Kuweit, ziarele subliniază fap
tul că cei doi șefi de stat au 
trecut în revistă stadiul actual 
al raporturilor româno-kuwei
tiene, examinînd, totodată, 'căile 
și mijloacele de întărire a aces
tor relații. în avantajul ambe
lor state. In acest context, zia
rul „KUWAITIAN TIMES" evi
dențiază sferele de cooperare 
economică între România și 
Kuweit, subliniind: „Dialogul 
româno-kuweitian a fost marcat 
de sinceritate și deplină cordia- 

este un rezultat al schimbărilor 
revoluționare care s-au produs 
pe arena mondială. Aceasta face 
ca destinderea să nu fie rezulta
tul numai al relațiilor dintre 
Uniunea Sovietică și Statele 
Unite. Desigur, relațiile dintre 
cele două mari țări — una so
cialistă, alta capitalistă — au o 
mare importanță în viața inter
națională ; dar destinderea nu se 
reduce numai la aceasta. In 
lume sînt încă forțe puternice 
care joacă un rol tot mai im
portant în viața internațională. 
Sînt 156 de state și — cum am 
menționat — țările mici și mijlo
cii, țările în curs de dezvoltare 
au un rol tot mai important în 
schimbările care au loc pe plan 
internațional. Nici nu s-ar putea 
concepe o politică de destindere 
sau, mai clar, de egalitate între 
popoare, de respect al indepen
denței fiecăruia fără ca toate a- 
ceste state să participe cu drep
turi depline la viața internațio
nală.

Tocmai pornind de la rolul im
portant pe care îl au popoarele, 
de la creșterea conștiinței lor în 
viața internațională, noi avem 
deplină încredere că omenirea se 
îndreaptă spre o politică de pace 
și colaborare. Fără îndoială că 
accentuarea acestei politici pe 
plan internațional va contribui 
la soluționarea problemelor 
complexe — între care și ale 
Orientului Mijlociu — prin par
ticiparea activă a tuturor state
lor la viața internațională. Noi 
avem ferma convingere că nici 
o problemă complexă — cum 
este subdezvoltarea, dezarma
rea — nu poate fi soluționată 
decît cu participarea cu drepturi 
egale a tuturor statelor, indife
rent de mărimea lor.

Fouzat Al-Emadin : (Siria 
News Agency). Domnule pre
ședinte, ați vorbit mult des
pre raporturile româno-pa- 
lestiniene. Dacă s-ar putea 
să ne precizați în acest con
text rolul pe care îl are

' România în a determina Is
raelul să recunoască dreptu
rile poporului arab palesti
nian. In situația de reticență 
a Israelului, care este păre
rea dumneavoastră despre 
viitorul raporturilor dintre 
România și Israel, mai ales 
dacă avem in vedere că 
România este unica țară so
cialistă care are relații cu 
Israelul.

Președintele Nicolae 
Ceausescu : România a pornit 
întotdeauna de la faptul că, a- 
tunci cînd se ivesc conflicte în
tre unele state, să acționăm nu 
pentru încordarea lor, ci pentru 
realizarea înțelegerii și păcii.

litate. El este apreciat ca fiind 
foarte folositor și plin de succes".

Reflectînd interesul larg stîr- 
nit în cercurile politice de aici 
de convorbirile româno-kuwei
tiene la nivel înalt, presa se re
feră la schimbul de vederi efec
tuat asupra unor probleme in

ternaționale, cu ' deosebire pri
vind situația din Orientul Mij
lociu. în acest context, „DAILY 
NEWS" și „AL SIYASSAH" f-e- 
levă faptul că România și-a ex
pus poziția față de criza din 
Orientul Mijlociu, acțiunile în
treprinse pe acest plan în vede
rea stabilirii unei păci trainice 
și juste în zonă. Ziarele scot, in 
această ordine de idei. în evi
dență sprijinul ferm și consec
vent acordat de România rezol
vării problemei poporului pa
lestinian.

Cotidianul de limbă arabă 

Așa am procedat, de exemplu, 
în timpul războiului din Viet
nam. Desigur, nimeni nu a rupt 
relațiile cu Statele Unite, deși 
România nu o dată a condamnat 
intervenția S.U.A. în Vietnam, a 
ajutat activ poporul vietnamez 
în lupta sa împotriva interven
ției. în același timp, am dezvol
tat relațiile și cu Statele Unite. 
Și aceasta a contribuit, într-o 
măsură, la sfîrșitul acestui răz
boi.

De la aceleași principii am 
acționat și în Orientul Mijlociu. 
Noi considerăm războiul ca ceva 
vremelnic — nu ca o stare per
manentă — și dorim ca această 
stare vremelnică să fie cît mai 
scurtă. De aceea, menținind re
lațiile diplomatice atît cu țările 
arabe, cît și cu Israelul am ac
ționat în spiritul politicii prin
cipiale, socialiste, a României. 
Am condamnat însă ocuparea de 
teritorii străine, arabe, am mi
litat și milităm pentru retrage
rea Israelului din aceste terito
rii și soluționarea problemei pa
lestiniene în sensul în care am 
vorbit. Cred că problema care 
se pune acum — și o discutărr 
și cu conducătorii sirieni — este 
ce să facem pentru a realize 
mai repede pacea. Și acest lucrv 
îl discutăm și cu palestinienii 
inclusiv astăzi am discutat curr 
să facem ca poporul palestiniar 
să-și constituie mai rapid ur 
stat independent.

Pornind de aici, România -j 
cum am mai menționat — vi 
acționa ca și pînă acum, ci 
■multă fermitate pentru a se a 
junge la realizarea unei păc 
juste și trainice in Orientu 
Mijlociu.

Abdullah Al-Ghanem, mi
nistrul electricității și ape
lor : Mulțumim foarte mul 
domnului președinte pentru 
cuvintele spuse aici, pentn 
frumoasa conferință de pre
să realizată. Permiteți-mi si 
exprim incă o dată satisfac
ția și mulțumirile noastre 
deosebite domnului pre
ședinte. Să-i mulțumim înec 
o dată pentru prezența sa ir 
Kuweit și la această confe< 
rință de presă de inal’.. 
ținută.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu : V-aș ruga, in în
cheiere, să transmiteți cititorilor 
dumneavoastră. poporului ku
weitian. salutul meu și cele mai 
bune urări de bunăstare și fe
ricire. Desigur, aceste urări le 
adresez și celorlalte țări și po
poare arabe pe care le repre- 
zentați. Și urarea de a se rea
liza cit mai repede pacea in a- 
ceastă regiune.

„AL-ANBAR" publică, sub tit
lul „întîlnirea Kuweitului cu 
România", un articol în care' 
după ce evidențiază însemnăta
tea vizitei șefului statului român 
în Kuweit pentru întărirea re
lațiilor Republicii Socialista 
România cu statele din zona 
Golfului, se referă la politica exț 
ternă a României, la amplifica
rea relațiilor sale cu țările ara-l 
be, cu O.E.P., eforturile stărui-1 
toare depuse pentru statornici
rea unei păci juste și durabilă 
în Orientul Mijlociu. Totodată] 
articolul menționează posibilităj 
tile de cooperare economică dini 
tre România și Kuweit, în spe-| 
cial pe plan petrolier. j

La rîndul său, RadiOteleviziu-l 
nea kuweitiană a difuzat ampla 
relatări cu privire la principa-1 
lele acțiuni ale zilei a doua a 
vizitei.

De asemenea, posturile de ra-1 
dio și televiziune kuweitiene auj 
prezentat programe speciale da 
muzică și jocuri populare româJ 
nești.
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN KUWEIT
Oaspeți ai Universității kuweitiene

Ultima zi a vizitei oficiale de 
prietenie întreprinse de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu in 
Kuweit, la invitația emirului 
statului kuweitian, șeic Sabah 
Al-Salem Al-Sabah, și a doam
nei Norryyah Al-Sabah, s-a 
desfășurat în baza unui bogat 
program de lucru și a eviden
țiat, odată în plus, profundele 
sentimente de prietenie și sti
mă nutrite de poporul tînărului 
stat față de România, înalta lui 
considerație pentru realizările 
ei de seamă pe planul vieții po
litice, economice și sociale, pen
tru activitatea internațională 
desfășurată de țara noastră in 
interesul dezvoltării de sine 
stătătoare, cu toate statele lu
mii, in interesul progresului și 
păcii. Rezultatele întîlnirilor și 
convorbirile înalților soli ai po
porului român cu reprezentanții 
statului kuweitian. cu exponenți 
ai cercurilor economice și de 
afaceri, cu oameni de știință și 
de cultură, pot fi sintetizate în 
constatarea că bunele raporturi 
de colaborare existente între 
țările noastre au o largă pers
pectivă de dezvoltare. Aceste 
întîlniri și convorbiri au dus la 
depistarea unor noi domenii în 
care pot fi create trainice legă
turi de conlucrare pe baza rea
lizărilor obținute de cele două 
țări, a preocupării pentru con
jugarea eforturilor în vederea 
impulsionării progresului lor 
economic, ca și pe tărîmul știin
ței și culturii.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
vizitat în cursul dimineții Uni
versitatea din Kuweit, institu
ție creată cu numai un deceniu 
în urmă în cadrul politicii pro
movate de guvernul emiratului 
pentru pregătirea de cadre na

k. *

întilnire cu reprezentanți ai vieții economice și
în cadrul vizitei oficiale de 

prietenie in Kuweit, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
s-a întîlnit, la Palatul Dasman, 
cu reprezentanți de seamă ai 
vieții economice și comerciale 
kuweitiene.

Luînd cuvlntul. președintele 
Nicolae Ceaușescu și-a expri
mat satisfacția pentru această 
întilnire, pentru prilejul de a 
avea un schimb de opinii cu 
privire la promovarea și adîn- 
cirea relațiilor economice, a co
operării româno-kuweitiene în 
diferite domenii.

Doresc să vă informez 
— a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — că, împreună 
cu emirul, cu prințul moș- 

, tenitor, cu o serie de mi
niștri și specialiști cu care 
s-a discutat în aceste zile, 
am ajuns la înțelegeri bune. Am 
constatat că s-au obținut unele 
rezultate in schimburile noastre 
economice. Am ajuns însă la 
concluzia că nu trebuie să 
fim mulțumiți cu ceea ce 
s-a realizat. că se impu
ne să acționăm în con
tinuare pentru a extinde și 
mai larg relațiile economice. în 
afară de schimburile economi
ce propriu-zise am convenit să 
mergem la forme noi, inclusiv 
de cooperare în producție, să 
realizăm unele societăți mixte, 
în România și Kuweit, sau în 
alte țări, cooperînd împreună. 
Acest cadru va. oferi posibilita
tea unei conlucrări largi între 
organizațiile românești și dife
ritele companii din Kuweit. 
Avem o experiență bună de 
conlucrare între organizațiile e- 
conomice românești și diferite 
companii străine, inclusiv prin 
societăți mixte. Avem un șir de 
societăți, atît în România, cit și 
în alte țări, inclusiv cu companii 
din țările capitaliste dezvoltate. 
Avem, de asemenea, multe so
cietăți mixte în țările în curs de 
dezvoltare — și experiența de 
pînă acum s-a dovedit destul de 
pozitivă.

în acest cadru am dori ca și 
cu dumneavoastră să găsim for
me de colaborare cit mai largi, 
cit mai active.

România are experiență in
tr-un șir de domenii de activi
tate, ea întreține relații econo
mice cu peste 130 de țări. Ți- 
nînd seama de progresele reali
zate in dezvoltarea României 
avem în vedere o extindere pu
ternică a relațiilor noastre eco
nomice internaționale. în cadrul 
înțelegerilor la care am ajuns 
cu emirul și cu prințul moșteni

ționale necesare Înfăptuirii im
portantelor programe economi
ce, pentru dezvoltarea științe! 
și culturii.

Deși tînără. Universitatea din 
Kuweit a obținut realizări în
semnate în înfăptuirea obiecti
velor pe care și le-a propus. 
Celor cinci facultăți ale sale — 
avind ca profil pregătirea de 
specialiști pentru economie și 
mai ales pentru industria petro
lieră, ca și în domeniile culturii 
arabe și universale — au fost 
absolvite de șase serii de stu- 
denți, iar in actualul- an de in- 
vățămint numărul tinerilor care 
frecventează cursurile este de 
peste 5 000. Incepind de anul 
viitor, va funcționa și o facul
tate de medicină generală, care 
va dispune de un spital dotat 
cu 400 de locuri.

Introducerea obligativității în- 
vățămîntului, sprijinit în mod 
deosebit de stat, a făcut ca șco
lile să fie frecventate anual de 
250 000 tineri, reprezentînd un 
sfert din populația țării, ceea 
ce a creat o bază largă de se
lecționare a cursanților univer
sității, chemați să preia în mîi- 
nile lor însemnate sectoare de 
care depinde progresul țării.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
plecat cu mașinile oficiale de la 
palatul Dasman, străbătînd din 
nou bulevardele împodobite cu 
drapelele de stat ale României 
și Kuweitului, cu arcuri de 
triumf ridicate în onoarea dis
tinșilor oaspeți și pe care se pot 
citi calde urări ce le-au fost 
adresate de conducerea statului 
și poporului acestei țări în 
semn de prietenie și stimă.

Nenumărate drapele româ
nești flutură. în această frumoa
să dimineață, pe clădirile și în 
incinta Universității. Sentimen

tor, cu guvernul țârii dumnea
voastră dorim să realizăm, în 
următorii ani. o extindere cit 
mai mare a relațiilor noastre 
economice. Este de înțeles, 
a arătat tovarășul 'Nicolae 
Ceaușescu. că toate aceste ac
tivități trebuie să fie avantajoa
se pentru ambele părți și cu e- 
ficiență economică cit mai bună. 
Așa că, pe această bază, cred 
că putem găsi posibilități să ex
tindem foarte mult colaborarea.

Adresînd mulțumiri pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
pentru această întilnire. repre
zentanții vieții economice ku
weitiene au exprimat profunda 
ldr satisfacție pentru vizita șe- 
fultii statului român in Kuweit, 
pentru înțelegerile la care s-a 
ajuns între cele două țări pe 
linia dezvoltării și adincirii ra
porturilor economice. în aceas
tă ordine de idei, s-a subliniat 
că vizita șefului statului nostru, 
dialogul la nivel înalt româno- 
kuweitian deschid căile unei 
cooperări rodnice în viitor, 
constituie un moment deosebit 
de important în dezvoltarea ra
porturilor bilaterale pe multiple 

tele de prietenie și de înaltă 
știmă pe care le nutrește față 
de distinșii oaspeți colectivul 
de cadre didactice șl studenți 
sint exprimate in cuvintele 
„Bun venit președintelui Nicolae 
Ceaușescu și doamnei Elena 
Ceaușescu pe platforma Univer
sității**, înscrise la intrarea in 
această prestigioasă instituție de 
cultură.

Președintele Nicolae Ceausescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu sint 
intimpinați cu afecțiune și deo
sebită considerație de către mi
nistrul educației. Jassem Al- 
MaYzouk, rectorul universității, 
dr. Hassan Al-Ibrahim. secreta
rul general al universității. An
war Al-Nuri, membri ai senatu
lui. decanii tuturor facultăților, 
cadre didactice, studenți. Parti
cipă la această vizită George 
Macovescu. ministrul afacerilor 
externe, Nicolae Doicaru, con
silier al președintelui republicii. 
Nicolae Ionescu. ministru secre
tar de stat la Ministerul Comer
țului exterior și Cooperării E- 
conomice Internaționale, Con
stantin Mitea, consilier al pre
ședintelui republicii, Constantin 
Căruntu, ambasadorul României 
în Kuweit, alte persoane ofi
ciale române.

La sosire, ca și în cursul vi
zitării unor unități ale Univer
sității, cadrele didactice și stu
denții salută cu vii aplauze pe 
reprezentanții poporului român.

Adresînd, în holul Senatului, 
un cald salut oaspeților, minis
trul educației, Jassem Al-Mar- 
zouk, a subliniat plăcerea și 
marea cinste pe care le simt 
întreg colectivul Universității 
pentru prilejul de a-i avea ca 
oaspeți pe președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. ,.Permiteți-mi — a 
spus el — să-mi exprim spe

planuri in interesul- ambelor 
țări.

O serie de personalități ale 
vieții economice și comerciale 
a Kuweitului au evocat cu 
deosebită plăcere întilnirile cu 
președintele Nicolae Ceaușescu 
cu prilejul vizitării țării noas
tre. impresiile deosebit de po
zitive despre dezvoltarea înre
gistrată de România, realizări 
care oferă o bună bază unei 
conlucrări fructuoase româno- 
kuweitiene in diferite domenii.

Schimbul de vederi, care a 
avut loc în cadrul întîlnirii, a 
evidențiat interesul comun pen
tru o largă colaborare, sub di
ferite forme reciproc avantajoa
se, în interesul ambelor țări.

în încheierea întrevederii, 
care a decurs într-o atmosferă 
cordială și de înțelegere reci
procă, președintele Nicolae 
Ceaușescu și-a reafirmat satis
facția pentru prilejul de a se 
fi întîlnit cu reprezentanți de 
seamă ai vieții economice și 
comerciale, speranța că se va 
realiza, printr-o conlucrare re
ciproc avantajoasă, o bună co
laborare. 

ranța că în cadrul bunelor re
lații ce s-au stabilit între ță
rile noastre se va dezvolta co
laborarea și în diferite domenii 
ale culturii. Fărâ îndoială că, 
în însăși vizita dumneavoastră 
în țara noastră, vedem garanția 
dezvoltării acestor raporturi**.

Un cordial cuvint de salut la 
adresa inalților oaspeți a fost 
rostit și de rectorul universită
ții. dr Hassan Al-Ibrahim. Su
bliniind că succesele țării noas
tre pe drumul dezvoltării so- 
cial-economice. in inflorirea cul
turii si științei, sint bine cunos
cute și se bucură de multă apre
ciere in Kuweit, el și-a expri
mat dorința de a se stabili con
tacte directe și de a se dezvolta 
colaborarea între Universitatea 
din Kuweit și universități româ
nești.

Solii poporului român sint 
apoi informați despre evoluția 
și importanța acestui for de 
cultură, despre rolul pe care îl 
joacă în progresul diferitelor 
domenii ale societății kuweitiene 
Se menționează, intre altele, și 
faptul că. drept urmare a poli
ticii îndreptate spre creșterea 
rolului femeii în viața social- 
economică a țării, in prezent 60 
la sută dintre cursar.ții univer
sității sint fete. Ospitalierele 
gazde împărtășesc din preocu
pările lor de a dezvolta invăță- 
mîntul universitar, ceea ce îșl 
găsește materializare în proiec
tul unui nou ansamblu de clă
diri moderne, care va fl dotat 
cu toate mijloacele didactice și 
de cercetare necesare.

După ce «e interesează de di
ferite aspecte ale activității uni
versității. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu rostește o alocuțiu
ne : „Aș dori să mulțumesc pen
tru salutul adresat șl pentru 
primire și, la rindul meu. să vă 
adresez dumneavoastră, tuturor 
profesorilor si cadrelor didac
tice. studenților un salut căl
duros. Sintem bucuroși că. în 
cadrul vizitei pe care o facem in 
Kuweit, vizităm universitatea 
dumneavoastră, putem cunoaște 
eforturile care se fac pentru 
pregătirea cadrelor kuweitiene 
in diferite domenii.

Intr-adevăr, raporturile noas
tre — dintre România și Kuweit 
— cunosc o dezvoltare bună. In 
convorbirile pe care le-am avut 
fn aceste zile cu emirul, cu pri
mul ministru și cu alte perso
nalități kuweitiene, am ajuns la 
înțelegeri bune cu privire la ex
tinderea colaborării in diferite 
domenii, inclusiv stabilirea unei 
colaborări in domeniul pregătirii 
cadrelor. Am convenit să în
cheiem un acord de cooperare 
in domeniul învățămintului, ști
inței, culturii și, desigur, in 
acest cadru, se vor putea dez
volta șfrelațiile dintre universi
tățile românești și universitatea 
dumneavoastră.

In România învață un număr 
mare de studenți din alte țări, 
printre care aproape 2 000 din 
țările arabe și. de asemenea, un 
număr mare de specialiști ro
mâni in domeniile petrolului, 
medicinei și invățămintului lu
crează in diferite țări**.

După ce a adresat invitația ca 
o delegație a Universității ku
weitiene să viziteze România, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a referit la modul de organi
zare și dimensiunile învățămin
tului de toate gradele din țara 
noastră. „Pregătim toate cadrele 
în țară. Trimitem numai la spe
cializare, la schimb de experi-

Semnarea unor documente 
româno-kuweitiene

Miercuri, 31 martie, a avut loc 
la Ministerul Afacerilor Externe 
al Kuweitului ceremonia semnă
rii documentelor oficiale româno- 
kuweitiene, care materializea
ză, într-o serie de domenii 
de activitate, rezultatele fruc
tuosului dialog la nivel înalt 
desfășurat între șefii celor două 
state.

Cu acest prilej, ministrul a- 
facerilor externe al României; 
George Macovescu, și ministrul 
afacerilor externe, al Kuweitu
lui, șeic Sabah Al-Ahmed Al- 
Jaber, au semnat Acordul cultu
ral, științific, turistic și în do
meniul informațiilor între gu
vernele Republicii Socialiste 
România și statului Kuweit, A- 

ență în diferite domenii". Tova
rășul Nicolae Ceaușescu a ară
tat că, in același timp, în Româ
nia învață, in prezent, peste 
8 000 de studenți străini, iat a- 
proape 8 000 de specialiști ro
mâni lucrează în diferite țări — 
țâri în curs de dezvoltare, în 
primul rînd — inclusiv în țările 
arabe. în domeniul tehnic, al 
medicinei și învățămintului.

In încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat : „Sintem 
gata să colaborăm cu dumnea
voastră. Intr-adevăr să punem 
tineretul nostru să conlucreze, 
să invețe să trăiască in pace, să 
edifice o lume mai dreaptă și 
mai bună".

Mulțumind pentru cuvintele 
adresate de președintele Nicolae 
Ceaușescu. ministrul educației, 
Jassem Al-Marzouk, a spus : 
„Vedem în acestea un mijloc 
important de întărire a frăției, 
prieteniei dintre popoarele ku
weitian și român, dintre genera
țiile actuale și viitoare din ță
rile noastre".

Președintelui Nicolae 
Ceaușescu i se înmînează apoi 
de către rector placheta de ar
gint a Universității din Kuweit, 
iar tovarășei Elena Ceaușescu 
placheta de argint a Facultății 
de științe și o bogată colecție 
de reproduceri ale unor repre
zentative opere de artă arabă. 
Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sem
nează in Cartea de aur a uni
versității.

în continuare, se vizitează 
Facultatea de științe. Pe frontis
piciul acestui edificiu este în
scrisă. cu litere mari, urarea : 
„Facultatea de științe salută 
călduros vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu șl a doamnei 
Elena Ceaușescu, soli ai poporu
lui român și distinși reprezen
tanți ai științei românești". ,

După ce au făcut cunoștință 
cu bogata bibliotecă științifică și 
didactică aflată aici, inalții oas
peți au fost conduși într-o serie 
de laboratoare, îndeosebi cu 
profil chimic, petrochimic și de 
tehnologia petrolului, unde li se 
oferă detaliate explicații. în 
cadrul laboratorului de chi
mie analitică, tovarășa Elena 
Ceaușescu dâ o înaltă apreciere 
modului funcțional de organi
zare a acestui centru de studii, 
aparaturii modeme cu care este 
dotat. Este vizitată și secția de 
prelucrare, cu ajutorul compu
terelor, a datelor statistice, acti
vitate care, pe lingă destinația 
pedagogică, servește organisme
lor de planificare ale țării. Un 
ultim popas este făcut în Mu
zeul secției de geologie, unde 
oaspeților le sint prezentate, cu 
ajutorul- unei hărți iluminate, 
principalele zăcăminte de țiței, 
gaze naturale, minereuri și me
tale prețioase din Peninsula A- 
rabică, incluzînd Kuweitul, țară 
care depune susținute eforturi 
în vederea valorificării bogății
lor sale, dezvoltării economico- 
sociale.

în încheiere, președintele 
Nicolae Ceaușescu, adresin- 
du-se ministrujui educației, rec
torului, membri lqr Senatului, 
cadrelor didactice, a dat o bună 
apreciere bazei materiale, pre
gătirii cadrelor de care dispune 
universitatea, a reafirmat dorin
ța de a se dezvolta o bună con
lucrare româno-kuweitianâ jîe 
tărimul invățămintului. științei 
și culturii și, în aplauzele celor 
prezenți, a urat noi succese în 
activitatea prestigioasei insti
tuții.

comerciale

cordul între guvernele Republi
cii Socialiste România și statu
lui Kuweit privind transporturi
le aeriene civile, precum și A-' 
cordul între guvernele Republi
cii Socialiste România și statu
lui Kuweit privind colaborarea 
în domeniul poștei și telecomu
nicațiilor.

De asemenea, a mai fost sem- 
nată înțelegerea între Ministe
rul Transporturilor și Teleco
municațiilor din Republica So
cialistă România și Ministerul 
Comunicațiilor din statul Ku
weit privind cooperarea în cer
cetare, proiectare, acordarea de 
asistență tehnică și executare 
de lucrări in domeniul poștelor 
și telecomunicațiilor.

PRIMIRI LA PREȘEDINTELE 
NICOLAE CEAUȘESCU
• Abdel Mouttaleb Al-Kazimi, ministrul petrolului
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, miercuri 
dimineața, la palatul Dașman, 
pe Abdel Mouttaleb Al-Kazimi, 
ministrul petrolului.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordia
lă. -au participat tovarășii Ni
colae Doicaru. consilier al pre
ședintelui republicii, Nicolae 
Ionescu, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economi
ce Internaționale, Ion M. Ni
colae. adjunct al ministrului in
dustriei chimice. Constantin Că
runtu. ambasadorul României in 
Kuweit.

Au fost abordate probleme 
privind conlucrarea intre indus
tria kuweitiană ți industria ro
mână în domeniul construcțiilor 
de rafinării și combinate petro
chimice, precum și modalități 
de cooperare pe terțe piețe între 
cele două țări.

• Abdul Wahc 
și industriei

• Reprezentanții unor organizații de masă
și obștești palestiniene

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolaa 
Ceaușescu, a primit miercuri di
mineața vizita de prietenie a 
reprezentanților unor organiza
ții de masă și obștești palesti
niene, in frunte cu Aii Yassim, 
șeful Reprezentanței Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei 
în Kuweit.

La întrevedere au participat 
tovarășii Nicolae Doicaru, con
silier al președintelui, și Con
stantin Căruntu, ambasadorul 
României în Kuweit.

Cu acest prilej, delegația a 
transmis președintelui Nicolae

Khaled El-Hasan, membru al C.C. al Organizației 
Al Fatah, și Aii Yassim, șeful Reprezentanței O.E.P.
in Kuweit

Miercuri la amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit pe Khaled El-Hasan. 
membru al Comitetului Central 
al Organizației Al Fatah, îm
preună cu Aii Yassim, șeful Re
prezentanței Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei în Kuweit.

La întrevedere au participat 
tovarășii Nicolae Doicaru, con
silier al președintelui Republicii, 
și Constantin Căruntu, ambasa
dorul României în Kuweit.

în cadrul convorbirii s-a ex
primat satisfacția deosebită pen
tru bunele raporturi stabilite în
tre' Organizația pentru Elibera

.M-Nafisi, ministrul comerțului

Ceaușescu recunoștința organi
zațiilor pe care le reprezintă, a 
Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, pentru activitatea 
susținută a României in slujba 
cauzei poporului palestinian, 
pentru eforturile personale pe 
care șeful statului român le 
consacră neobosit soluționării 
problemei palestiniene, a con
flictului din Orientul Mijlociu 
în general

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a reafirmat poziția 
țării noastre cu privire la ne
cesitatea retragerii trupelor isra- 
eliene din teritoriile arabe ocu

rea Palestinei și Partidul Comu
nist Român, între poporul român 
și poporul palestinian, personal 
între președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Yasser 
Arafat.

Reprezentantul Al Fatah a 
dat o înaltă apreciere și 
considerație activității neobo
site a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, a conducerii . de 
partid și de stat, pe linia solu
ționării problemei poporului pa
lestinian pe calea realizării as
pirațiilor sale legitime de viață 
liberă, a creării unui stat pa
lestinian independent.

In acest context, s-a exprimat

In aceeași zi, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România, a pri
mit pe Abdul Wahab Al-Nafisi, 
ministrul comerțului și indus
triei.

Au participat tovarășii Nicolae 
Ionescu, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economi
ce Internaționale, Marin Trăis- 
taru, adjunct al ministrului, 
Constantin Căruntu, ambasado
rul țării noastre- în Kuweit.

Exprimîndu-se satisfacția pen
tru rezultatele obținute, s-a sub
liniat în deplin consens că exis
tă largi posibilități pentru dez
voltarea în continuare a rapor
turilor economice și comerciale 
între România și Kuweit. Schim
bul de opinii a evidențiat dorin
ța ambelor părți de a acționa în 
vederea valorificării unor noi 
domenii, inclusiv In ce privește 
crearea de societăți mixte co
merciale, pentru creșterea și 
diversificarea relațiilor econo
mice și comerciale între Româ
nia și Kuweit.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de înțelegere reci
procă.

pate după războiul din 1967, a 
soluționării drepturilor legitime 
ale poporului palestinian, in
clusiv crearea unui stat pales
tinian independent, subliniind 
hotărîrea țării noastre de a ac
ționa și pe mai departe în di
recția realizării unei păci juste 
și trainice în această regiune a 
lumii.

Intre președintele Nicolae 
Ceaușescu și delegația palesti
niană a avut loc apoi o convor
bire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească, de caldă 
cordialitate.

dorința comună de a extinde ra
porturile intre Partidul Comu
nist Român și Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei, între 
poporul român și poporul pa
lestinian.

La încheierea întrevederii, to
varășul Nicolae Ceaușescu a ru
gat să se transmită președinte
lui Yasser Arafat un mesaj de 
stimă și prietenie, împreună cil 
cele mai bune urări de noi succe
se în activitatea poporului pa
lestinian, în înfăptuirea aspira
țiilor sale legitime.

Convorbirea s-a desfășurat 
sub semnul stițnei și prețuirii, 
într-o ambianță’de caldă cordia
litate.

I



COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele

Congresul al Xl-Iea al P. C. Bulgar

Republicii Socialiste România, în Kuweit
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a efectuat, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, o 
vizită oficială de prietenie în 
Kuweit, în perioada 29—31 mar
tie 1976, la invitația emirului 
statului Kuweit, șeicul Sabah Al- 
Salem Al-Sabah.

Cu ocazia vizitei, președintele 
Republicii Socialiste România 
și emirul statului Kuweit au a- 
vut convorbiri oficiale, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de 
prietenie și înțelegere reciprocă. 
La aceste discuții • au luat parte 
membrii suitei oficiale care l-a 
însoțit pe președintele Româ
niei, precum și înalte personali
tăți kuweitiene.

, în cursul discuțiilor, cei doi 
șefi de stat au trecut în revistă 
stadiul dezvoltării relațiilor bi
laterale dintre România și Ku
weit și au luat notă cu profundă 
satisfacție de progresele realiza
te în raporturile de prietenie _ și 
colaborare dintre cele două țări 
și popoare. Ei au subliniat im
portanța Acordului comercial și 
a Acordului de cooperare econo
mică și tehnică încheiate între 
cele două țări.

Cei doi șefi de stat au anali
zat. în profunzime aspectele con
crete referitoare la consolidarea 
raporturilor bilaterale și au scos 
în evidență posibilitățile exis
tente privind dezvoltarea și di
versificarea acestora în viitor.

Pornind de la dorința de lăr
gire a cadrului juridic pentru 
dezvoltarea continuă a raportu
rilor lor bilaterale, cele două 
părți au procedat la semnarea 
unor acorduri de cooperare în 
următoarele domenii : cultural, 
științific, turismului, informați
ilor, transporturilor aeriene ci
vile, poștelor și telecomunica
țiilor.

Cele două părți și-au exprimat 
dorința fermă de a intensifica 
negocierile dintre ele pentru a 
se ajunge cit mai curînd posi
bil la încheierea de noi acorduri 
de cooperare în domeniile : fi
nanciar, al transporturilor inter
naționale rutiere de mărfuri și 
pasageri și asistenței juridice.

Cele două părți au convenit 
să elaboreze, cit . mai curînd po
sibil, un studiu detaliat de feza
bilitate cu privire la proiectul 
unui complex petrochimic in 
România, cu scopul de a coope
ra pentru realizarea acestui pro
iect, pe baza studiului mențio
nat. Părțile au convenit, de ase
menea. să coopereze la pregă
tirea de personal kuweitian în 
domeniile petrolului, chimiei și 
petrochimiei.

Cele două părți, conștiente de 
importanța acordată creșterii 
rapide a relațiilor româno-ku-

weitiene, au exprimat dorința 
de a promova și încuraja con
tactele la toate nivelurile între 
cele două țări și popoare.

Cei doi șefi de stat au proce
dat la un amplu și util schimb 
de păreri cu privire la proble
mele internaționale de interes 
comun. Ei și-au exprimat con
vingerea că relațiile între na
țiuni trebuie să fie bazate pe 
respectarea independenței și su
veranității naționale, deplina e- 
galitate în drepturi, respectul 
reciproc și cooperare activă, 
care să conducă la garantarea și 
consolidarea păcii și securității 
în lume. Părțile au subliniat ne
cesitatea respectării 
către toate statele a 
unanim recunoscute 
lor internaționale.

Cele două părți au subliniat 
importanța rolului pe care tre
buie să-1 joace Organizația Na
țiunilor Unite în promovarea 
păcii, securității și cooperării 
internaționale și au reiterat 
sprijinul lor ferm pentru toate 
eforturile care tind spre întări
rea rolului acestei organizații 
internaționale. —

Cei doi șefi de stat au scos 
în evidență rolul important pe 
care îl au țările în curs de dez- 
yoltare, țările nealiniate la dis
cutarea și reglementarea proble
melor internaționale care con
fruntă în prezent omenirea.

Cele două părți au reafirmat 
hotărîrea lor de a continua să 
depună toate eforturile in vede
rea instaurării unei noi ordini 
economice internaționale, mai 
echitabilă, menită să asigure o 
reală dezvoltare tuturor națiu
nilor și să conducă la reducerea 
decalajelor care separă in pre
zent țările în curs de dezvoltare 
de țările dezvoltate. Părțile au 
subliniat importanța dreptului 
tuturor națiunilor de a-și exer
cita suveranitatea națională a- 
supra resurselor lor naturale. 
Cei doi șefi de stat au reafirmat 
necesitatea punerii în practică a 
principiilor înscrise în Carta 
drepturilor și obligațiilor econo
mice ale statelor.

în cursul acestor discuții, o 
. importanță deosebită a fost a- 
cordată situației din Orientul 
Mijlociu, care continuă să se de
terioreze și să pună în pericol 
pacea și securitatea mondială. 
După ce au expus poziția țărilor 
lor în acest domeniu, cele două 
părți au condamnat politica și 
acțiunile represive ale autorită
ților israeliene împotriva po
porului palestinian și au reafir
mat ferma lor convin
gere că retragerea Israelu
lui din toate . teritoriile arabe 
ocupate, precum și restabilirea

stricte de 
principiilor 
ale relații-

drepturilor naționale legitime 
ale poporului arab palestinian 
constituie premisele realizării u- 
nei păci juste și durabile în O- 
rientul Mijlociu. Cele două părți 
au exprimat, in continuare, de
plinul lor sprijin pentru lupta 
poporului palestinian și au rea
firmat dreptul Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, ca sin
gur reprezentant legitim al a- 
cesteia, de a participa la toate 
eforturile care se fac în scopul 
realizării unei păci juste și du
rabile in Orientul Mijlociu.

Președintele Republicii Socia
liste România a prezentat emi
rului Kuweitului situația actua
lă din Europa după încheierea 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare, precum și modul in 
care sint transpuse în viață pre-- 
vederile Actului final al aces
tei conferințe. Cei doi șefi de 
stat, pornind de la consideren
tul că pacea mondială este indi
vizibilă, au exprimat ideea că 
realizarea unui sistem real de 
securitate și cooperare în Europa 
va avea o influență pozitivă a- 
supra păcii și securității în în
treaga lume.

Cei doi șefi de stat au scos 
în evidență faptul că, pentru a 
se asigura pacea și securitatea 
mondială, trebuie întreprinse 
măsuri concrete și eficace care 
să conducă la realizarea dezar
mării generale. Ei au salutat e- 
forturile făcute în vederea creă
rii de zone de pace și libere de 
arme nucleare în diferite părți 
ale lumii și au exprimat spriji
nul țărilor lor față de aceste e- 
forturl.

Cele două părți au scos în e- 
vidență cu multă satisfacție 
semnificația vizitei președintelui 
Republicii Socialiste România în 
statul Kuweit, considerînd-o 
drept o contribuție deosebit de 
importantă la consolidarea re
lațiilor de prietenie și cooperare 
dintre cele două țări și popoare.

Președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au exprimat profunda 
lor mulțumire pentru primirea 
caldă și ospitalitatea care le-au 
fost rezervate în timpul vizitei 
în Kuweit de către emir, guver
nul și poporul acestei țări.

Președintele Republicii 
cialiste România, 
Ceaușescu, a transmis o invita
ție cordială emirului 
Kuweit, șeicul Sabah Al-Salem 
Al-Sabah, de a efectua o vizită 
oficială, de prietenie în Repu
blica Socialistă România. Invi
tația a fost acceptată cu plăcere, 
data vizitei urmînd a fi stabilită, 
ulterior, pe canale diplomatice.

So-
Nicolae

sfatului

Orașul Kuweit, 31 martie 1976.

ÎNT8LIMIRÎ

în cursul vizitei pe care o 
întreprinde în țara noastră, la 
invitația C.C. al P.C.R., delega
ția Uniunii Naționale a Forțelor 
Populare din Maroc, 
din 
cretar 
Tahar 
Terrab, 
lui Executiv al 
întîlniri la comitetele județene - 
Buzău și Galați ale P.C.R., la 
Universitatea din București, la 
Institutul de cercetări economi
ce și la redacția ziarului „Scîn- 
teia". De asemenea, oaspeții au 
vizitat unele obiectivă din in
dustrie, întreprinderi agricole 
de stat și stațiuni experimen
tale, instituții culturale și so
ciale din municipiul București, 
din județele Prahova, Buzău și 
Galați.

în încheierea vizitei, delegația 
U.N.F.P. a avut o întîlnire la 
C.C. al P.C.R. cu tovarășii Cor
nel Burtică, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., și 
Mihai Dalea, membru su
pleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Colegiului Central de 
Partid. Au fost abordate proble
me de interes, comun privind

dezvoltarea raporturilor dintre 
P.C.R. și U.N.F.P., în interesul 
extinderii, pe multiple planuri, 
a legăturilor de prietenie și co
laborare dintre cele două țări și 
popoare.

Necesitatea asigurării continuității

sistem trainic de securitate și cooperare
Comisiei Economice a

*
Cuvîntul șefului delegației României la sesiunea 

O.N.U. pentru Europa

formată
Abdallah Ibrahim. se- 

general al U.N.F.P., 
Sentissi și Abdelhak 

membri ai Birou- 
C.C., a avut

CRONICA U.T.C.
în perioada 29—31 martie 

a.c., la invitația C.C. al U.T.C., 
o delegație a Uniunii Tine
retului Comunist (K.I.S.Z.) 
din R.F. Ungară, condusă de 
Gabor Borbely, secretar al 
C.C. al K.I.S.Z., a efectuat o 
vizită în țara noastră. Dele
gația a 
C.C. al 
privind 
tinuare,............
borare bilaterală între U.T.C. 
și K.I.S.Z., între tineretul 
român și ungar, precum și 
în legătură cu unele aspecte 
ale mișcării internaționale de 
tineret. în încheierea vizitei 
delegația K.I.S.Z. a fost pri
mită de tovarășul Ion Traian 
Ștefănescu, 
al C.C. al

avut convorbiri la 
U.T.C. pe probleme 
dezvoltarea, în con- 
a relațiilor de cola-

prim
U.T.C.

secretar

Miercuri au continuat, la So
fia, lucrările celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Bulgar cu dezbateri pe margi
nea rapoartelor prezentate la 
congres.

Au luat cuvîntul, printre alții, 
Todor Stoicev, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., prim-secretar al Comi
tetului județean Varna al P.C.B., 
Gheorghi Pankov, ministrul in
dustriei chimice, acad. Pantelei 
Zarev, președintele Uniunii 
Scriitorilor, Petăr Diulgherov,

prim-secretar al Comitetului ju
dețean Blagoevgrad al P.C.B., 
Ivan Mandov, directorul uzinei 
„Ceavdar" din Botevgrad, An- 
ghel Țvetkov, secretar al Comi
tetului Național al Frontului Pa
triei.

Conducătorii unor delegații de 
peste hotare prezente la lucrări 
au salutat, în numele partide
lor pe care le reprezintă, înal
tul forum al comuniștilor bul
gari.

Lucrările congresului continuă.

Secretarul general al O.N.U. 
despre unele probleme actuale 

ale vieții internaționale
o reprezintă ultimele evenimen
te din Liban", Kurt Waldheim 
și-a exprimat îngrijorarea în le
gătură cu situația din această 
țară și a atras atenția asupra 
consecințelor negative pe care 
le-ar putea avea aceasta asu
pra întregului Orient Apropiat.

Cu privire la problema ciprio
tă, secretarul general al O.N.U. 
a declarat că aceasta trebuie 
să-și găsească soluționarea ți- 
nîndu-se seama atit de intere
sele poporului cipriot, cit și de 
cele ale păcii și securității în 
bazinul mediteranean. El a fă
cut apel la părțile implicate să 
depună noi eforturi pentru în
cheierea cu succes a convorbiri
lor intercipriote, pe baza rezo
luțiilor adoptate de O.N.U. în 
problema Ciprului.

Kurt Waldheim s-a pronunțat, 
totodată, pentru rezolvarea paș
nică a problemei Timorului de 
Est, conform rezoluției adoptate 
la cea de-a XXX-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U.

Secretarul general al O.N.U. 
a subliniat, de asemenea, nece
sitatea transpunerii în viață a 
rezoluțiilor O.N.U. privind acor
darea libertății și independenței 
popoarelor din sudul Africii, în 
primul rînd a poporului Zim
babwe și populației din Nami
bia. „Zilele regimului minorită
ții albe din Rhodesia sint numă
rate" — a spus Kurt Waldheim, 
adăugind că opinia publică mon
dială cere în mod hotărît să se 
pună capăt rasismului în Africa 
de Sud. Abordînd problema în
cheierii unui tratat universal 
privind nefolosirea forței in re
lațiile internaționale, secretarul 
general al O.N.U. a subliniat că 
„principiul nerecurgerii la forță 
constituie o parte integrantă fun
damentală a activității O.N.U. 
și a Cartei Organizației, care 
statuează fără echivoc nefolosi
rea forței în relațiile internațio
nale. încheierea unui tratat in
ternațional privind nefolosirea 
forței în relațiile internaționale 
ar corespunde scopurilor și prin
cipiilor Cartei O.N.U. și ar con
tribui la reducerea pericolului 
unui război nuclear, la crearea 
unor condiții mai favorabile 
pentru consolidarea păcii mon
diale — a subliniat el.

în cadrul unei întîlniri cu 
membrii Asociației coresponden
ților de presă acreditați pe lingă 
O.N.U. (U.N.C.A.), secretarul ge
neral al Națiunilor Unite, Kurt 
Waldheim, a abordat unele pro
bleme actuale ale vieții interna
ționale.

Referindu-se la situația din 
Orientul Apropiat, el și-a expri
mat îngrijorarea în legătură cu 
perpetuarea unei stări explozive 
în această parte a lumii. Secre
tarul general al O.N.U. a reafir
mat necesitatea unei reglemen
tări politice de ansamblu a si
tuației din Orientul Apropiat, 
cu participarea tuturor părților 
interesate, inclusiv a Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei, 
pentru a se ajunge la o pace 
justă și durabilă în regiune. Re- 
ferindu-se la „tragedia pe care

Ședința 
Consiliului 

de Securitate
Consiliul de Securitate s-a 

întrunit miercuri într-o nouă 
ședință .pentru a continua dez
baterile asupra situației create 
prin actele de agresiune comise 
de forțele regimului rasist sud- 
african împotriva Republicii 
Populftre Angola.

Ca și în ședințele preceden
te, numeroși vorbitori au con
damnat această agresiune și au 
cerut autorităților de la Pre
toria să pună capăt încălcării 
suveranității naționale și inte
grității teritoriale a R.P. An
gola.

Luînd cuvîntul în cadrul dez
baterilor din Consiliul de Secu
ritate, în calitatea sa de pre
ședinte al Consiliului O.N.U. 
pentru Namibia, ambasadorul 
zambian, Dunstan Kamana, a 
apreciat că retragerea forțelor 
sud-africane din Angola în Na
mibia nu este suficientă pen
tru a îndepărta pericolul pe 
care acestea îl prezintă pentru 
pacea internațională și secu
ritatea din sudul Africii. Re
amintind că Africa de Sud ocu
pă in mod ilegal Namibia, 
Dunstan Kamana a cerut Con
siliului de Securitate să adop
te măsuri pentru retragerea to
tală a trupelor sud-africane din 
Namibia.

De altfel, esența marii majo
rități a intervențiilor rostite 
pînă acum în Consiliul de Secu
ritate este conținută în preve
derile unui proiect de rezoluție, 
prezentat miercuri Consiliului 
de Securitate în această pro
blemă, avind ca autori statele 
Benin, Guyana, Libia, Panama, 
România și Tanzania. în prin
cipalele paragrafe ale capitolu
lui dispozitiv al acestui docu
ment autorii săi condamnă a- 
gresiunea sud-africană împo
triva R.P. Angola, cer guvernu
lui de la Pretoria să respecte 
independența, suveranitatea și 
integritatea teritorială a tinerei 
republici africane și să pună 
capăt -utilizării teritoriului Na
mibiei pentru desfășurarea unor 
acte agresive sau provocatoare 
împotriva R. P. Angola, sau a 
oricărui alt stat african vecin, 
în sfirșit, documentul cere gu
vernului sud-african să răs
pundă revendicărilor juste ale 
R. P. Angola privind compen
sațiile pentru pagubele și dis
trugerile suferite de acest stat 
și pentru restituirea echipa
mentului și materialelor captu
rate de forțele sud-africane in
vadatoare.

doptate la sesiunile extraordi
nară și ordinară ale Adunării 
Generale a O.N.U., să contri
buie la așezarea raporturilor 
economice între state pe bază 
de egalitate și echitate.

Realizarea acestor obiective, a 
arătat reprezentantul României, 
presupune reevaluarea activită
ții comisiei și a programelor 
sale de lucru. în acest scop, co
misia trebuie să contribuie la 
asigurarea valorificării superi
oare a resurselor materiale și 
umane de care dispun țările 
membre și la creșterea potenția
lului economic al fiecărei țări, 
în special al celor în curs de 
dezvoltare de pe continent, in 
vederea reducerii și eliminării 
decalajelor care le separă de ță
rile dezvoltate și pentru egali
zarea relativă a nivelurilor de 
dezvoltare a statelor membre. 
Prin activitatea sa, comisia tre
buie să contribuie, de aseme
nea. la eliminarea tuturor res
tricțiilor, discriminărilor și ob
stacolelor în calea schimbului li
ber. reciproc avantajos, de bu
nuri materiale. Totodată, comi
sia va trebui să contribuie din 
plin la sprijinirea cooperării pe 
plan subregional in Europa, 
cum ar fi în regiunea Balcani
lor. Comisia ar putea sprijini 
încheierea de acorduri de coope
rare pe termen lung în diverse 
domenii, executarea de proiecte 
de interes comun pentru mai 
multe state. în această ordine 
de idei — a spus vorbitorul — 
trebuie să relevăm cu satisfac
ție că un început promițător l-a 
reprezentat recenta reuniune de 
la Atena privind cooperarea 
economică și tehnică multilate
rală între state balcanice.

România, a spus în încheiere 
vorbitorul, va acționa ferm, în 
strinsă colaborare cu toate cele
lalte state membre, pentru ca 
actuala sesiune să contribuie 
substanțial la întărirea rolului 
comisiei, la adaptarea acțiunii 
sale la cerințele economice și 
politice ale vieții internaționale, 
pentru instaurarea unor relații 
cu adevărat noi între statele 
europene, pentru o dezvoltare 
largă a colaborării în condiții 
de deplină egalitate, care să con
tribuie la cauza păcii în Europa 
și în întreaga lume.

în cadrul dezbaterilor au luat 
cuvîntul, de asemenea, șefii 
delegațiilor Iugoslaviei. U.R.S.S., 
Finlandei. Luxemburgului, Un
gariei și Statelor Unite.

me, de situarea lor geografică 
sau nivel de dezvoltare econo
mică.

Relațiile, pe baze noi, dintre 
țările europene nu vor putea fi 
clădite decît pe respectarea 
neabătută de către toate statele, 
și față de fiecare din ele, a prin
cipiilor fundamentale ale inde
pendenței și suveranității națio
nale, egalității în drepturi, nea
mestecului în treburile interne, 
nerecurgerii la forță și la ame
nințarea cu forța.

România, a spus în continuare 
vorbitorul, ca țară socialistă și, 
în același timp, ca țară în curs 
de dezvoltare, angajată într-un 
efort susținut de dezvoltare eco
nomică și socială, consideră că, 
în etapa actuală, o Europă a 
unei cooperări largi și neîngră
dite poate și trebuie să fie în 
măsură să-și aducă contribuția 
la soluționarea problemelor ur
gente din viața internațională, 
între care cele privind elimina
rea fenomenelor de subdezvol
tare ocupă un loc principal. O 
astfel de Europă trebuie, de ase
menea, să acționeze cu hotărire 
pentru extinderea colaborării cu 
țările în curs de dezvoltare pen
tru a răspunde, intr-o manieră 
constructivă, preocupărilor legi
time. reafirmate la Manila, cu 
prilejul recentei reuniuni minis
teriale a „Grupului celor 77".

Relevînd că Comisia economi
că O.N.U. pentru Europa a con
tribuit la extinderea relațiilor 

• de cooperare intre statele mem
bre, vorbitorul a arătat că acti
vitatea acestui organism s-a fă
cut ■ prea puțin simțită în solu
ționarea marilor probleme eco
nomice ale continentului nostru, 
programele sale s-au limitat a- 
desea la domenii marginale sau 
la elaborarea de studii. S-a con
statat. de asemenea, că normele 
și procedurile de lucru ale co
misiei nu mai corespund exigen
țelor actuale ale relațiilor inter
naționale, ale noului curs defi
nit de Conferința pentru secu
ritate și cooperare în Europa. 
Astfel, s-au menținut practici 
ale concepției perimate a dialo
gului de la bloc la bloc, ceea ce 
nu poate asigura valorificarea 
optimă a participării directe și 
efective a fiecărui stat membru 
la soluționarea problemelor.

In concepția țării noastre — 
a subliniat vorbitorul — comisia 
ar trebui să-și definească pro
gramele în strînsă legătură cu 
documentele și recomandările a-

Luînd cuVintul in cadrul dez
baterilor celei de-a XXXI-a se
siuni a Comisiei Economice a 
O.N.U.. pentru Europa, șeful de
legației României. Constantin 
Oancea. adjunct al ministrului 
afacerilor externe, a arătat că 
actuala reuniune se desfășoară 
într-un moment deosebit, cind 
profundele transformări interve
nite in viața internațională au 
dat un puternic impuls luptei 
popoarelor împotriva politicii de 
inegalitate și forță, pentru afir
marea voinței lor de a fi stă- 
pine pe propriile destine, pe bo
gățiile lor naturale, de a-și alege 
in mod liber căile dezvoltării 
economice și sociale. In pre
zent, a spus vorbitorul, se afir
mă tot mai puternic preocupa
rea statelor și popoarelor lumii 
pentru instaurarea unei noi or
dini economice și politice inter
naționale, pentru statornicirea 
unor relații internaționale noi, 
cu adevărat democratice, pentru 
soluționarea problemelor poli
tice, economice și sociale în 
conformitate cu interesele tuturor 
țărilor, pentru asigurarea pro
gresului întregii omeniri.

în ansamblul marilor schim
bări petrecute in viața interna
țională, a spus vorbitorul, se în
cadrează și procesul de norma
lizare și dezvoltare a relațiilor 
dintre statele europene, de edi
ficare a securității și extindere 
a cooperării pe continent, care 
au permis desfășurarea cu suc
ces a Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa.

în prezent este necesar ca e- 
forturile tuturor statelor partici
pante să fie orientate spre apli
carea în practică, prin măsuri și 
acțiuni concrete, pe plan bilate
ral și multilateral, a prevederi
lor din Actul final. în aceeași 
măsură, este necesară rezolva
rea problemelor încă nesoluțio
nate, identificarea de noi dome
nii și forme de colaborare pen
tru asigurarea continuității pro
cesului de edificare în Europa a 
unui sistem trainic de securitate 
și cooperare la care să-și aducă 
contribuția toate statele partici
pante în condiții de egalitate. 
Acest proces reclamă. în spiri
tul Actului final, depășirea stă
rii de divizare artificială a Eu
ropei în grupări militare sau 
economice și tratarea ei ca o 
entitate alcătuită din state su
verane și egale în drepturi, in
diferent de sistemul lor politic, 
economic sau social, de mări-

Vacanta 
școlară 9
(Urmare din pag. I)

Galați, ''Bacău, 
și, respectiv, 
— neste 
tori ai 
re ale 
este faptul că olimpiadele vor 
avea structura taberelor; după 
concursul propriu-zis, însoțit 
de laurii premiilor, urmează 
activități de tabără; întîlniri cu 
specialiști în domeniul prefe
rat, simpozioane, schimburi de 
experiență între elevi, sesiuni 
de referate, excursii etc.
• Se mai anunță o intere

santă tabără organizată de C.C. 
al U.T.C. — la Ploiești, între 
4—10 aprilie pentru secretarii 
U.T.C. din marile grupuri șco
lare, oferind prilejul unui 
schimb de experiență pe tema 
muncii politico-educative în 
acest tip de școală. Membrii 
consiliului elevilor se întîlnesc, 
tot la Ploiești, unde vor parti
cipa la o plenară și vor rea
liza numeroase activități me
todice.

• în această vacanță se fi
nalizează și festivalul artistic 
al elevilor, reunind* formațiile 
corale și -formațiile orchestra
le. Gazdele sînt, pe zone: 
Cluj-Napoca, Deva, Alexandria 
și Piatra Neamț, iar ieșenii in
vită elevii la festivalul de mu
zică ușoară ..Vlăstarele cînte- 
cului“ — în zilele de 3—5 apri
lie.

Iată, succint, cîteva mari ac
țiuni ale acestei primăveri șco
lare. Dar, ca să ne dăm sea
ma cum va fi „colorată" pa
leta vacanței, trebuie să ne 
gîndim că la nivelul fiecărui 
județ, oraș și sat sînt con
cepute calendare locale de va
canță, la fel de diverse și în 
bună măsură elaborate de 
elevi. în contextul programe
lor, munca specifică primăve
rii, care solicită și efortul en
tuziast al elevilor la înfrumu
sețarea școlilor, a orașelor și 
satelor, la campania agricolă 
etc., ocupă, firesc, un loc cen
tral, bilanțul acestei munci fi
ind dedicat de elevi aniversă
rii partidului și zilei de 1 Mai.

Timișoara 
Cluj-Napoca 

2 000 de cistiaâ- 
etapelor , anterioa- 
concursurilor. Inedit Mesajul adresat națiunii de noul

președinte al Argentinei

Situația din Liban
în cursul zilei de miercuri, 

luptele au scăzut în intensitate 
pe străzile Beirutului. In urma 
ciocnirilor deosebit de violente 
din noaptea de marți spre 
miercuri, alte 110 persoane au 
pierit și un număr de 180 de 
persoane au fost rănite. Con
fruntări armate continuă să fie 
semnalate in suburbiile capita
lei, precum și în orașele Tripoli 
și Zghorta.

• EXPORTURILE MEXICA
NE CĂTRE CUBA vor cunoaște 
o importantă creștere în acest 
an, ajungind, conform previziu
nilor Institutului mexican pen
tru comerț exterior, la 140 mi
lioane dolari, anunță agenția 
Inter Press Service. Potrivit 
unui comunicat al institutului, 
exporturile mexicane către a- 
ceastă țară au crescut cu precă
dere in ultimii doi ani. în acest 
sens, se relevă că în perioada 
1974—1975 ele s-au majorat cu 
140 la sută.

♦
în primul mesaj radiotelevizat 

adresat națiunii, noul președinte 
al Argentinei, generalul Jorge 
Videla. s-a referit la unele co
ordonate ale situației interne pe 
plan politic și social-economic, 
la perspectivele de dezvoltare, 
precum și la politica actualului 
guvern în sfera raporturilor in
ternaționale.

După ce a subliniat că resta
bilirea încrederii în guvern este 
indispensabilă pentru a pune ca
păt crizei naționale, președintele 
Videla a chemat poporul argen
tinian să-și îndeplinească res
ponsabilitățile ce-i revin ținind 
cont de „situația de gravă dezor
ganizare de care suferă țara". 
Șeful statului argentinian a pre
cizat că „procesul de restructu
rare națională nu este îndreptat 
împotriva nici unui partid poli
tic sau grup social". Deși acti
vitatea partidelor politice este 
suspendată în prezent — a spus 
el — forțele armate reafirmă 
hotărîrea lor de a asigura în 
viitor existența partidelor poli
tice.

Referindu-se la problema re
stabilirii economiei, Jorge Vide
la a cerut tuturor argentinieni
lor să mărească 
tru a recupera 
Actuala situație 
este urmarea
strangulate de slăbiciunile ma
nifestate în sectoarele critice, 
precum și ale unei dependențe 
de străinătate în materie de

furnizări de materii prime ne
cesare. Capitalul străin este bi
nevenit pentru a participa la 
„exploatarea rațională a resur
selor11, dar guvernul va menține 
controlul asupra tuturor ramuri
lor economice considerate vitale 
pentru dezvoltarea țării. Noul 
guvern militar va cere „sacri
ficii, eforturi și austeritate. Nu 
trebuie să se aștepte soluții ime
diate sau miracole", a menționat 
Jorge Videla.

Pe plan internațional — a 
spus în continuare președintele 
Videla — Argentina dorește să-și 
dezvolte relațiile cu toate țările 
lumii, în special cu națiunile 
sud-americane, pe baza respec
tării reciproce a independenței 
și suveranității naționale, a 
neamestecului in treburile in
terne și a colaborării.

Vot în Camera
Reprezentanților 

a S.U.A,
• CAMERA REPREZENTAN 

ȚILOR A STATELOR UNITE u 
aprfibat, cu 346 voturi pentru și 
52 împotrivă, extinderea zonei 
naționale de pescuit la 200 mile 
marine. Luni searț textul pro
iectului de lege a fost aprobat 
și de către Senat.

Legea cu privire la extinde
rea zonei naționale de pescuit 
la 200 mHe marine de Ia țărm 
urmează să intre în yigoare Ia 
1 martie 1977, înlocuind-o pe cea 
în vigoare, care fixa limita ape
lor teritoriale la 12 mile marine.

Casa Albă a anunțat deja că 
președintele Gerald Ford nu in
tenționează să opună vetoul său 
la această lege.

• MIERCURI, LA PAN- 
MUNJON, a avut loc o nouă 
ședință a Comisiei militare 
de armistițiu din Coreea, în 
cadrul căreia reprezentantul 
R.P.D. Coreene a protestat 
ferm împotriva unor recente 
încălcări ale acordului de ar
mistițiu comise de forțele mi
litare sud-coreene și ameri
cane.

El a cerut să se pună ca
păt provocărilor împotriva 
R.P.D. Coreene, precum și 
tuturor actelor care sporesc 
încordarea și primejduiesc 
pacea in zonă.

delegația 
Capitala.

seara, 
__„_____ părăsit
La aeroportul internațional 
București-Otopeni, oaspeții au 
fost salutați de tovarășul 
Radu Enache, secretar al C.C. 
al U.T.C., de activiști ai C.C. 
al U.T.C.

Miercuri 
ungară a

CAMPANIA AGRICOLĂ DEMMĂVARĂ

S Galați
(Urmare din pag. I)

lor ce acționează în agricultură 
pentru a determina încă de pe 
acum obținerea unor producții 
superioare. Cind am ajuns la 
Liești tinerii mecanizatori Vică 
Barbu si Ion Chetronie par
curgeau ultimele fîșii din cele 
80 ha destinate însămînțării sfe
clei de zahăr. în mai puțin de 
2 zile au semănat 80 de ha. Este 
un rezultat bun. Pavel Dumitru, 
președintele C.A.P. Liești, este 
mulțumit de calitatea , lucrării 
efectuate. Colegii lor însămîn- 
țează mazăre și cartofi, pregă
tesc terenul pentru floarea-soa- 
relui. Nici tinerii cooperatori nu 
sînt mai prejos. Ei și-au adus 
contribuția la realizarea tunete
lor pentru ceapă, ridichi și sa
lată pe 6 000 mp față de 2 500 mp 
cît era prevăzut în plan, au. tă
iat via și au instalat șpalieri pe 
200 ha etc. în fruntea lor, de 
dimineață pînă seara, este teh
niciană Vasilica Iordache, secre
tara comitetului comunal U.T.C. 
Acolo, pe cîmp, prin . acțiuni 
practice, alături de președintele 
cooperativei și de ceilalți factori 
de conducere ea îi mobilizează 
pe tineri pentru folosirea inten
să a timpului de muncă, pentru 
efectuarea unor lucrări de cali
tate.

• Alba
(Urmare din pag. I)

front de lucru asigurat". Bene
ficiarul lucrărilor este coopera
tiva agricolă de producție din 
Mirăslău. Inginerul-șef al uni-

tații, tovarășul loan Sîntu, îm
preună cu șeful secției de me
canizatori, loan Urcan, urmă
resc cu atenție calitatea semă
natului. De la dînșii aflăm că 
munca a fost organizată in flux 
continuu. Noaptea se pregătește 
terenul, iar ziua se trece la se
mănat. Printre cei care contri
buie la bunul mers al campaniei 
se mai numără și mecanizato
rii Aurel Toma, Ștefan Deac și 
Aurel Nemeș. Ritmul în care se 
lucrează la C.A.P. Mirăslău dă 
garanția că în 2 zile se va în
cheia semănatul sfeclei de za
hăr. Tot aici mai consemnăm 
faptul că întreaga suprafață des
tinată legumelor, adică 70 ha 
este pregătită, se așteaptă doar 
momentul optim plantării toma
telor și verzei timpurii.

La C.A.P. din Unirea, în punc
tul de lucru Inog, brigadiera Ele-, 
na Gligor, împreună cu membrii 
cooperatori din formația sa, au 
scos în cîmp sacii de cartofi în 
vederea plantării. Suprafața de 
30 ha, destinată acestor culturi, 
este în întregime pregătită. Pe 
președintele acestei unități îl în- 
tîlnim la semănatul sfeclei de 
zahăr. „Aici avem o solă de pe . 
care am obținut peste 50 tone 
rădăcini la hectar, ne spunea 
președintele. Modul în care am 
pregătit această tarla, ca dealt
fel întreaga suprafață de 80 ha, 
atenția cu care mecanizatorii 
execută semănatul, dintre care 
să-1 amintim pe Mihai Solea, ne 
dă garanția obținerii unor pro
ducții sporite". Cu același ritm 
se lucrează în toate unitățile a- 
gricole din județul Alba. Fapte 
argumentate prin însămînțarea a 
peste 700 ha cu sfeclă de za
hăr, precum și apropierea de 
punctul final al acestor lucrări 
la culturile furajere.

producția pen- 
timpul pierdut, 
din economie 
unei creșteri

• AGENȚIA INTER PRESS 
SERVICE INFORMEAZĂ că 
noul șef al statului argentinian, 
Jorge Rafael Videla, l-a desem
nat pe contraamiralul Antonio 
Vanek în funcția de președinte 
al Comisiei legislative consulta
tive (C.A.L.). Acest organism — 
format din cite trei ofițeri su
periori reprczentînd cele trei 
arme — are ca principală sar
cină consultarea guvernului ar
gentinian în toate aspectele d.e 
ordin legislativ și constituțional, 
înlocuind Senatul și Camera De- 
putaților, dizolvate de autorități
le militare.

• TN CAPITALA PERULUI, 
primul ministru, generalul Jor
ge Fernandez 
deschis lucrările 
internațional de 
farmacie militară, 
prezentanți din 53
tre care și România.

Maldonado, • 
Congresului 

medicină și 
Participă re
de țări, prin-

SPORT • SPORT
fotbal: Etapa XXII

F. C. ARGEȘ—STEAUA 0—1 
(0—0). în meciul derbi de la Pi
tești, liderul a obținut o nouă vic
torie. prin golul ,,semnat“ de 
Năstase (min. 74). La tineret-spe- 
ranțe. 4—0 pentru gazde. JIUL— 
DINAMO 0—0. O partidă viu 
disputată, în care ambele for
mații au ratat mai multe situații 
favorabile. SPORTUL STUDEN
ȚESC—POLI. TIMIȘOARA 4—1 
(2—0). în ascensiune, formația 
universitară din Capitală, neîn
vinsă în retur, a repurtat un suc
ces categoric, prin golurile înscri
se de Marica (min. 8). Rădulescu 
(min. 19), Ciugarin (min. 50) și 
Mircea Sandu (min. 90). Pentru 
oaspeți a marcat Dcmbrovschi 
(min. 61) din penalti. La tineret- 
speranțe, 2—3. RAPID—U.T.A. 2—1 
(1—1). Aflați în zona periculoasă, 
feroviarii au luptat cu ardoare, 
obținînd o victorie meritată. Au 
marcat: Grigoraș (min. 21). Ma
nea (min. 86), respectiv Colnic 
(min. 18). La tineret-speranțe. 2—0. 
S.C. BACAU—F.C. BIHOR 4—0 
(1—0). Profitînd de unele greșeli

ale apărării oaspeților, băcăuanii, 
în vervă de joc, au „semnat" pa
tru goluri, prin: Botez (min. 44), 

■ Pană (min. 48), Chitaru (mip. 76) 
si Catargiu (min. 79). F.C. 'CON
STANȚA—F.C.M. REȘIȚA 1—0 
(0—0). Datorită golului înscris de 
Marian Popescu (min. 58) din pe
nalti. constănțenii obțin prima 
victorie din acest sezon. La tine
ret-speranțe, 1—0. A.S.A. TÎRGU 
MUREȘ—C.F.R. CLUJ-NAPOCA 
1—0 (0—0). Joc de un nivel tehnic 
slab. A marcat: Pîslaru (min. 74). 
La tineret-sperant.e, 3—2. „U“
CLUJ-NAPOCA—POLI. IAȘI 3—0 
(1—0). Cele trei goluri au fost rea
lizate de Batacliu (min. 25), Vesa 
(min. 63) și. Cozarec (min. 66). în 
min. 85. fundașul Uncheaș a fost 
eliminat. La tineret-sperante. 2—2. 
OLIMPIA SATU MARE—UNIVER
SITATEA CRAIOVA 4—0 (2—0). 
Victorie categorică a gazdelor, prin 
golurile înscrise de ~ 
41 și min. 58), Iancu 
Hațeganu (min. 82). 
speranțe. 3—2.

Popa (min. 
(mln. 15) și 
La tineret-

M. L.

Clasament
Steaua 22 15 4 3 48—17 34
Dinamo 22 13 3 6 45—23 29
S.C. Bacău 22 11 2 9 26—25 24
Poli. Timișoara 22 10 4 8 33—33 24
Sp. studențesc 22 10 3 9 29—30 23
Poli. Iași 22 9 4 9 33—31 22
Jiul 22 9 4 9 32—32 22
A.S.A. Tg. Mureș 22 10 2 10 29—30 22
F.C. Bihor 22 9 4 9 25—28 22
F.C. Argeș 
FfC.M. Reșița

22 8 6 8 23—28 22
22 10 2 10 24—33 22

Rapid 22 9 3 10 25—29 21
F.C. Constanța 22 9 2 11 25—24 20
U.T.A. 22 9 2 11 26—34 20
Univ. Craiova 22 7 5 10 27—27 19
Olimpia 22 7 5 10 22—34 19
C.F.R. 22 5 6 11 17—30 16
„U“ Cluj Napoca 22 6 3 13 26—27 15

JOI, 1 APRILIE

viitoare
18 aprilie)

Steaua — „U“ Cluj-Napoca 
(2—1), Dinamo — F.C. Constan
ța (1—0), F.C.M._ Reșița 
Argeș 
A.S.A.
U.T.A.
(0-2), 
(0-2),

Etapa
(duminică

F. C. 
(2—2), S. C. Bacău — 
Tîrgu Mureș (0—2), 

— Olimpia Satu Mare 
F. C. Bihor — Rapid 

C.F.R. Cluj-Napoca — 
Jiul (0—1), Politehnica Timișoa
ra — Universitatea 
(1—1) și Politehnica
Sportul studențesc (1—3).

PROGRAMUL 1 z

16,00 Volei feminin: Dinamo — 
Rapid (turneul final al Campio
natului național). Transmisiune 
directă de la Sala Floreasca. 17,55 
Pentru timpul dv. liber vă reco
mandăm... 18,05 Cabinet juridic. 
18,25 Muzica — emisiune de actua
litate muzicală. Muzica in viața 
cetății: Brașov 1976. 18,45 Univer
sitatea TV. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Pe drumul lumi
nos. program de cîntece revo
luționare șl patriotice. 20,10 Omul 
și mediul înconjurător. 20,50 
Studioul șlagărelor — emisiune 
transmisă de Televiziunea din 
R.D.G. 21,15 Fără cuvinte... Sări
tura cu coarda. 21,25 Foaie pen
tru minte, inimă și literatură. Is
toria — viața noastră. 22,10 24 de 
ore. 22,30 închiderea programului.

PROGRAMUL 2

Craiova
Iași —

20,00 Concert susținut de orches
tra de studio a Radiotelevlziunii. 
Dirijor Carol Litvin. Solist Sorin 
Melinte. 22,05 Pagini de umor: „Ce 
vrăji a mal făcut nevasta mea". 
22,30 închiderea programului.
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• S-A CIOCNIT CU O HIENA... Un aparat de tipul „Boelng- 
747“ al companiei aviatice „British Airways11, avind la bord 
361 pasageri, a lovit o hienă în momentul în care decola de 
pe aeroportul din Nairobi. Urmarea: unul din cele 18 pneuri 
ale trenului de aterizare al aparatului a explodat, antrenînd și 
alte defecțiuni. în această situație, comandantul navei a hotărît 
să revină pe aeroport. Pasagerii au fost obligați de această 
împrejurare să aștepte sosirea unui alt avion de la Londra 
pentru a-și continua călătoria. Nu se spune ce s-a întîmplat 
CU hiena... • BRITANICII DEVIN DIN CE IN CE MAI COMOZI, 
preferind statul în fața micului ecran practicării unor sporturi. 
Cel puțin astfel, afirmă un raport guvernamental asupra timpu
lui liber, publicat marți la Londra. Acesta indică faptul că na- 
tațla, sportul preferat al britanicilor, nu este practicată decît de 
5 la sută din populație. Cifrele arată că 92,7 la sută din 15 000 
de familii chestionate preferă să-și ocupe spațiul liber privind 
emisiunile de televiziune. Cricket-ul și atletismul sînt sporturile 
cel mai puțin practicate: doar 1,7 și, respectiv, 0.24 la sută din
tre cel interogați au răspuns afirmativ « NICI GRlU, NICI 
SECARA. Vara trecută, o ciudată cereală a fost recoltată pe 
unele ogoare ale Europei: jumătate grîu, jumătate secară. Aceas
tă neobișnuită specie de graminee a semănat confuzie prin
tre brutari și țărani, deoarece din ea nu se poate face pline. 
In același timp, productivitatea este cu 20 la sută superioară 
cerealelor clasice. Singuri selecționerii acestei noi cereale l-ar 
cunoaște adevăratul „arbore genealogie". Se știe că ea des
cinde în mare parte din cereala denumită „trlticale", rezultat 
al încrucișării dintre grîu șl secară, experimentată de mult timp 
în Canada și Mexic. Pdsedînd înaltul conținut de proteine și 
marea valoare nutritivă a secarei șl buna productivitate a griu
lui, nu rămîne decît de obținut din grăunțe o făină panifica
bilă. Deocamdată noua cereală servește la hrana vitelor n UN 
HOLD-UP NEOBIȘNUIT a avut loc marți la Montreal Trei in
divizi, utllizînd un... tun aerian instalat într-un camion, au 
făcut inofensivă garda unui vehicul blindat ce transporta între 
2 și 3 milioane dolari în bancnote, după care au dispărut cu 
întreaga sumă. Furtul a avut loc în plin centrul orașului, hoții' 
blocînd traficul și dezarmînd pe însoțitorii vehiculului - care, la 
vederea redutabilei piese de artilerie, s-au predat cu totul 
fără luptă « ASIGURĂRI INSOLITE. Totul sau aproape totul 
poate fi asigurat. Astfel, semnalează agenția France Presse. în 
arhivele societăților de asigurare se pot găsi dosare intitulate 
„riscuri speciale", asemenea riscuri fiind dintre cele mai di
verse. Ele merg de la asigurarea pietrelor de pe Lună aduse 
de misiunile ,,Apollo" pînă la creierul unor așa-zise genii. Prin
tre contractele clasice figurează asigurarea mîinilor pianiștilor 
și chirurgilor, picioarelor cicliștilor, șarmului vedetelor. Nu se 
asigură însă evenimente contrare ordinii publice (cum ar fi lua- •• 
rea de ostatici) și riscurile frecvente, care ar antrena acorda- l 
rea unor prime de asigurare foarte ridicate. ’
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