
PROLCT ARI

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
■ ' 1 ' I ' ’ • • , r .. ■

__ _______________ ■ ______________________ ____ _________________ - ■

comune

Primirea la Cairo

plină de căldură,

cordialitate și stimă

comuna

de a adinei prietenia

și colaborarea

romano-egipțeana
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vaste șantiere de

H Actualitatea sportivă

al sentimentelor de

a pus in evidență
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Președintele Nicolae Ccaujeicu și președinfele Anwar Sadat ie întrețin cordial la Palalul Kubtwh
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înainte de solemnitatea semnării 
Declarației comune româno-suda- 
heze a avut loc o întrevedere In
tre președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Gaofar El Numelry.

geologiei, Gheorghe Oprea, con si- 
ller, al președintelui Consiliului do 
Stat, Ștefan Andrei, consilier al 
președintelui Consiliului de Stat, 
Constantin Mltea, consilier al pre
ședintelui Consiliului de Stat, Va- 
slle Muții, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, Sergiu Celac, 
director a. L în Ministerul Aface
rilor Externe, Florian Stoica, direc
tor general adjunct In Ministerul 
Comerțului Exterior ; din partea 
sudanezii : dr. Osman Abu El Gă
sim, ministrul' cooperării și dezvol
tării rurale, ministru al agricultu
rii, .Mahdi Mustafa El 1-IndI, mi
nistru de stat la Președinția Repu

blicii, Ibrahim Monelm Mansour, 
ministrul economiei șl comerțului, 
prof. Ahmed Abdel Rahman El 
Aglb, ministrul industriei șl mine
lor, Frilt.hr • EL Din Mohamed, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne} Mohamed Abdel Magib, 
subsecretar In Ministerul Econo
miei șl Comerțului, Suliman Ba- 
biklr, ambasador , în Ministerul 
Afacerilor Externe.

Buzău și Vrancea - 
îmbunătățiri funciare

,!n onoarea secretarului general 
al ’Partidului Comunist Român, 
președintele: Consiliului de Stai, 
Nicolae Ceaușescu, ți a tovarășei 
Elena Ceaușescu, președintele Ro- 
publiâi, Arabe .Egipt. Anwar. Sa- 
dat^/fT. doamna Djlhan Sadat au 
oforți,' duminică, ,un dineu ia Pala
tul Abrlln.

Au .luat parte. Ion Pățan, vice
președinte, al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului exte
rior, Cornellu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Bujor Almâșan, 
ministrul minelor, petrolului; șl 
geologiei; șl celelalte persoane ofi
ciale care 11 însoțesc pe conducă
torul partidului șl statului nostru 
ta Egipt, precum șl Tltus Slnu, 
ambasadorul Românie! la Cairo.j

Au participat personalități ale 
vieții politica egiptene rliussein El

t'i. • i
tovarășul Nicolae Ceaușescu, șl to
varășa Elena Ceaușescu au fost sa
lutați apoi de Abubakr Awadallah, 
prLm-vicepreședlntele republicii, 
Maamoun Awad Abu Zeld, secre
tarul general al Uniunii Socialiste 
Sudaneze, membri ai Biroului Po
li tic. al Uniunii Socialiste Sudane
ze, de ' guvernatorul provinciei 
Khartum, precum șl de membrii 
misiunii de onoare, alcătuită îh 
cinstea oaspeților, condusă de Os
man Abu Al-Gasim, membru al 
Biroului Politie al Uniunii Socia
liste Sudaneze. Totodată, șeful sta-

s-au 
cor

dială șl prietenească, cel’doi pre
ședinți s-au informat reciproc asu
pra preocupărilor actuale ale celor 
două țări șl au procedat la un 
schimb larg de vederi privind dez
voltarea .relațiilor bilaterale, pre
cum și unele probleme internațld- 
nale de interes comun.

Cele două părți au remarcat cu 
satisfacție, normalizarea relațiilor 
dintre cele două țări și au subliniat 
necesitatea întăriri! în continuare 
a cooperării ta domeniile politic, e- 
eonomic, cultural, tehnic șl știin
țific

în acest sens, în cursul vizitei au 
fost semnate un acord de colabora
re economică și tehnică, un acord 
comercial pe termen lung, precum 
și protocolul privind schimburile 
de mărfuri pe anul 1072, Cele 
două părți au Convenit să diversi
fice pe mai departe formele do 
cooperare dintre ele, pe baze re
ciproc avantajoase, inclusiv prin 
înființarea de societăți mixte ta

ntrii intre președinții Nicolae 
Ceaușescu șl Anwar Sadat Bint 
grăitoare In acest sens. Cei doi 

\ conducători de partid șl de stat își 
string milnlle cu căldură. Pre
ședintele Anwiir Sadat șl soția sa, 
,Djlhan Sadat, salută, de asemenea, 
cu cordialitate pe tovarășa Elena 
Ceaușescu. Aeroportul este pavoa
zat cu drapele românești și egip
tene. Pe un mare panou stă scris 
în. limbile română șl arabă : „Re
publica Arabă Egipt salută pe înal
tul oaspete român". Răsună salve 
de artilerie. Două .fetițe și doi 
băiețel oferă frumoasa buchete

consilier ol președintelui Consiliu
lui de Stat, Ștefan Andrei, consi
lier al președintelui Consiliului do 
Stat, Constantin Mltea, consilier al 
președintelui Consiliului de Stat, 
Vnslle Răuță, adjunct al ministru
lui comerțului exterior, Sergiu Ce- 
lnc, director n.i. In Ministerul Afa
cerilor Externe, Florian Stoica, di
rector ■general adjunct ta Ministe
rul . Comerțului. Exterior ; din 
partea sudaneză : dr. Osman Abu 
El Găsim, ministrul cooperării șl 
dezvoltării rurale, ministru al a- 
grlculturii, Mahdi Mustafa El Hadl, 
ministru de stația Președinția re
publicii, Ibrahim Moneim Mansour, 
țnlnjsțrul economiei și comerțului, 
prof. Ahmed Abdel Rahman El 
Aglb, ministrul Industriei și mine
lor, Fakhr El Din Mohamed, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Mohamed Abdel Magib, 
subsecretar în Ministerul Econo
miei șl Comerțului, Sullman Babl- 
kir, ambasador în Ministerul 
ceriio-.Externe.

In cursul discuțiilor, care 
desfășurat tatr-o atmosferă

nia șl Egipt. Prietenia ș! co
laborarea rornâno-egipteanâ se 
dezvoltă cu succes pe baza princi
piilor de nezdruncinat hle respec
tări! Independenței și suveranității 
naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului ta treburile interne 
șl avantajului reciproc. Vizita în 
Egipt va evidenția, In mod cert, noi 

'căitele lărgire șl udîncire a colabo
rării multilaterale dintre eele două 
state, dintre Partidul Comunist Ro
mân și Uniunea Socialistă Arabă, 
de întărire a prieteniei romăno-e- 
giptene, în- interesul celor două po
poare, ;al păcii șl colaborării Inter
naționale. .
- înseși primele momente ale întîl-

în cadrul aceleiași ceremonii, to- 
- yarășul .Nicolae Ceaușescu a înmî- 
. nat președintelui Anwar Sadat or

dinul „Steaua ■ Republicii Socialiste 
. România" clasa. I, relevînd că a- 
. ceasta constituie p. expresie a prie

tenie! pe care poporul român o 
.poartă poporului egiptean, ' Dorim 
. să se dezvolte relațiile.de prietenie 
. dintre poporul român și poporul 
. egiptean. , f’îf
, Președintele Consiliului de Stat 
; al României a acordat, de nshme- 
. nea, doamnei Djlhan Sadat ordinul 

„23 August”, clasa I.
. La solemnitate au participat 
■ membri' al conducerii de partid șl 

de stat a Egiptului. ’
Au asistat ” persoanele ofickde 

române care-1 însoțesc pe conducă
torul partidului șl statului nostru 

. ta virila, ta Egipt, .

și Osman Assal, ambasadorul Re
publicii Arabe. Egipt la București.

La întrevederea care a:avut loc 
în&e cel doi conducători de partid 
și de stat a luat parte Mamdiih 
Salem, vlcepremter șl ministru de 
Internă.■ ' ‘ ■ - - '-ț

Virita protocolară s-a desfășurat, 
într-o â&nosferă cordială

De Ia Palatul Kubbeh pînă la 
Guiza, de-a . lungul bulevardelor 
c.ipitale!, împodobite festiv cu 
drapelele de stat ale celor două 
țări, locui tarii, orașului Cairo au 
făcut o cordială .manifestație de 
simpatie, salutînd cu multă căl
dură pe oaspeții români.

Da- 
Medani. 

rezervată 
taalțilbr oaspeți români constituie 
o- expresie a . sentimentelor' de 
prietenie pe care le nutresc, în 
mod reciproc, popoarele român șl 
sudanez.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, șl președintele 
Republicii' Democratice Sudan, ge- 
ncral-matar. Gaafar Mohammed 
Numelry, au avut discuții, la " care 
au asistat, din partea română : Ion 
Pățah,- vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și ministru ăl comerțu
lui'exterior, Cornellu Mânescu, mi
nistrul afacerilor externe, Bujor 
Almășan, mln&trul minelor, petro-

DuminicA dimineața, la Palalul 
Poporului din Khartum, președin
tele Consiliului de Stal nl. Repu
blicii Soclall:;te România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Sudanu
lui, Gnafar Mohammed El Nu- 
meiry, au 6emnat Declarația comu
nă româno-sudaneză.

La ceremonia semnări! au asistat 
tovarășa Elena Ceaușescu ți 
doamna Busein Numelry.

Au fost de față Ion Pățan, vice
președinte ni Consiliului de Mi- 
nlștrl șl ministrul comerțului exte
rior, Cornellu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Bujor A Irită.șan, 
ministrul minelor, petrolului șl

Președintele Consiliului de' ’ Stat 
ol Republicii Socialiste Romăniâ, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
doamna Elena Ceaușescu, a efec
tuat o'virilă hfteială In Republica 
Democratică Sudan. între 30 mar
tie șl 2 aprilie 1072, la invitația 
președintelui Republicii Democra
tice Sudan, general-maior Gaafar 
Mohammed Numelry. I '

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România șl 
personalitățile care l-au însoțit au 
vizitat obiective Tndustrinle șl so- 
cial-cul turale. din Khartum, 
marin,. Dthder șl Wod 
Primirea călduroasă

Shafel, ■ vicepreședinte al R.A.E., 
Hafez Badawi, președintele Adu
nării Poporului, Azi.z Sedki, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Sayed Marel. prlm-secretar al C.C. 
al Uniunii Socialiste, Arabe, Nani-, 
duh Salem, vlcepremter șl ministru 
de interne, Mohamed A bel el Salam 
El Zayyat, vlcepremter, Mohamed 
Ahmed Sadek, vlcepremter și mi
nistru al apărării, Hafez Ișmail.i 
consilier nl președintelui pentru 
problemele securități! naționale, 
Osman Axial, ambasadorul Repu
blicii Arabe Egipt lâ București.

Printre Invitați se aflau, de ase-' 
menea, șefii misiunilor diplomatice 
acreditați la Cairo.

în cursul dineului, care s-a des-’ 
fășurat Intr-o ambianță de cordia
litate, președintele Anwar Sadat șl 
preșcdințelo Nicolae Ceaușescu au 
rostit toasturi.

luîul și geologiei, Gheorghe Oprea, domeniile prospecțiunilor geologice^ 
iilier ol președintelui Consiliu- minier, Industrial, agricol și fores

tier. |
Totodată, cele -două părți au 

hotărit să constituie o comisie 
mixtă care. va stabili măsuri șî 
soluții pentru traducerea în viață 
a prevederilor acordului de coope
rare economică și tehnică șl a 
acordului comercial, încheiate ta-j 
tre cele două țări.

S-a convenit, de asemenea, ca ta 
viitorul apropiat să se elaboreze 
un program pentru aplicarea acor
dului de colaborare culturală, ta 
vederea lărgirii colaborării dintre 
cele două țări In domeniile învfițâ- 
mlnlulul, sportului, presei, radlou- 
lpi, televiziunii, cinematografiei șl 
pregătirii profesionale a cadrelor ta 
diferite specialități.

Cele două părți au subliniat ne^, 
cosltatea colaborării dintre organi
zațiile politice și de masă din cele 
două țări și, în acest scop, au căzut 
de acord să intensifice schimburile 
de delegații; experiență șl Informa-’ 
ftL în acest context, partea suda- 
neză a apreciat, In mod deosebit, 
participarea unei delegnți! a Fron
tului Unității Socialiste din Repu
blica Socialistă România la con
gresul de constituire a Uniunii So
cialiste Sudaneze.

Treclnd în revistă evenimentele 
internaționale actuale, cele două 
părți au fost de acord că tendința 
de bază pe arena politică mondi
ală o reprezintă’consolidarea șl 
creșterea influenței forțelor păcii, ■ 
democrației șl progresuiul. în a- 
ceastă privință, ele au remarcat 
hotărirea tot mal fermă a popoare
lor din Africa, că și din.alte con
tinente, de a-șl apăra suveranita
tea șl dreptul la, o dezvoltare eco
nomică și socială independentă, 
împotriva imperialismului, colonia
lismului șl neocoloninlismulul.

Cel doi președinți au subliniat 
că, în scopul fnlăriril destinderii șl 
cooperări! internaționale șl al in
staurării unei păci trainice, relați
ile dintre toate statele trebuie să

numeroși locuitori ai capitalei su
daneze. , ‘

.Potrivit ceremonialului suda
nez, la început tovarășul Nicolae' 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu și-au luat rămas bun de 
la membrii guvernului și de la 
șefii mteîunllar diplomatice.
, Cel;do! șefi de stat .au urcat apoi 
pe podiumul de onoare.

’ Au fost Intonate Imnurile de 
stat ale României și Sudanului.’ 
După raportul șefului unității de 
gardă, eh! do! președinți au trecut 
în revistă garda de onoare. .

Președlnțele - Consiliului de Stat, .(Continuare Iri pag. a Hl-a)
’■

Duminică la amiază, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat- el Republicii -Șodallsta Româ
nia, tovarășul Nicolae ■ Ceaușescli, 
a sosit .ta Republica .Arabă Egip't, 
undeț împreună cu ;tovarășa Elena 
Ceati-șcscu, face o vizită oficială 
de partid șl de. stat, la invitația 
președintelui acestei republici șl 
președinte al Uniunii Socialiste 
Arabe, Anwar Șadat. .

Republica Arabă Egipt este ul- 
fima;’e£apă a călătoriei în cele opt 
țări africane a conducătorului 
partidului și statului nostru, înce
pută cu. peste trei săptămînl in 
urină. Pretutindeni, vizita tovarășu-

La Palatul Abdin a avut loc, du- 
' mini că seara, ceremonia acordării 

unor . înalte distincții ale Repu
blicii Arabe Egipt și Republicii 
Socialiste România. ’

înmlnînd secretarului general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintelui Consiliului de Stat ol 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu; ordinul 
„Marele Colier ol Nilului?, Anwar 
Sadat a spus : „Vă rog să-fnl per
miteți să vă acord cea mal 'nalta 
distincție a Republici! Arabe Egipt, 
ca simbol 
prietenie ■ șl respect pe care vi le 
poartă poporul egiptean și eu per
sonal. Doresc să se dezvolte șl să 
se Întărească relațiile de prietenie 
dintre țările șl popoarele noastre".

Președintele Anwar.Sadat a acor
dat • tovarășei Elena Ceaușescu 
Ordinul „El Kamal".

IS PENTRU CA FIECARE PALMĂ DE 
PĂMÎNT SĂ RODEASCĂ! —în județele

Secretarul general al Partidu
lui Comunist' Român, președintele 
ConsUluliil deStat ăl Republi
cii Socialiste ' România, . tovarășul 

: Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
'Elena Ceaușescu au făcut o vizita 
- protocolară președintelui Republl- 
■ cli Arabe Egipt, președintele U- 
nlunll Socialiste Arabe, Anwar 
Sadat, șl’doamnei Djlhan Sadat, la 
reședința prezidențială din Guiza. 
Conducătorul partidului șl’ statului 
nostru a fost;însoțit de Ion Pățan, 
Cornellu Mănescu, Bujor Almășon, 
Titus Slnu, ambasadorul Româ
niei la Cairo, precum șl de Aista 

.Rateb, ministrul afacerilor sociale.
.. :

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Sudan a luat sfirșlt 
duminică dimineața-

Pe aeroportul din Khartum erau 
prezenți — pentru a saluta pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
rElena Ceaușescu și pe ceilalți 
oaspeți români — președintele Nu- 
melry și doamna Busein Numelry, 
prlm-vlceprcședlntele republicii, 
membri! Biroului Politic al U- 
nlunlf Socialiste Sudaneze, mem
brii guvernului, alți funcționari de 
stat, precum șl șefii misiunilor di
plomatice acreditați la Khartum. 
Veniseră la aeroport, de asemenea.

lui Nicolae Ceaușescu a reprezen
tat un moment de cea mal mnre în- ’ 

'semhătate în' evoluția ascendentă a 
•■relațiilor de înțelegere, prietenie șl ‘. 
cooperare dintre țara noastră și sta- 

■.tele yizRațe,:de afirmare a unității 1 
de acțiune in lupta pentru pace . 
șl progres social a‘popoarelor care - 

.alcfiluleșc niarcle front antlimpe- ’ 
rialisț . ' ‘’ 

în acest context se d^fășoară 
ș! vizita In Republica Arabă Egi;>‘-.’ 
Comunitatea de Interese șl țeluri In 

‘luptă . Împotriva imperialismului, 
pentru pace, și cotaborare-în Iunie;, 
au creat o bază durabilă 'dezvoltă- î 
rii continue a relațiilor politice, ;e-| 
conomlce .șl culturale dintre Româ-

•y

Frilt.hr
rela%25c8%259biile.de
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Vizita delegației guvernamentale 

a R. P. Chineze

© h județele Buzău și Vrancea — vaste 

■ de îmbunătățiri^ funciare

® Zeci de mii de oameni ■
satelor

practic
participă la aces te lucrări

J

■1

i j Ș5LKșJ5,

■ a

J

■
Delegația guvernamentală a Repu

blicii Populare Chineze, condusă de 
Ma Jen-huel, adjunct al șefului 
Administrației Generale a Aviației 
Civile, care se află In țara noastră, 
n vizitat duminică cooperativa a- 
grtoolă do producție „Prietenia' •

■ * 
j i ■ 

româno-chl nezfi*, dtn comuna : Mun- 
tenll-BuzAu, Județul Ialomița- In 
cursul aceleiași zile, delegația a vi- 

' “ • l. Castelul

(Agecpres)

|

SIBIU
i

zltat Muzeul Doflana și 
PoJeț.

3 ■

Din nordul județului Buzău, de la 
Murgești eau AMenl, pe dealuri șl 
ptnă In ctmple, la Săgeata, Gherăsenl, 
PlluUrea, aproape pe teritoriul fiecărei 
comune, s-au deschis, mal mari sau 
mal miri, șantiere de îmbunătățiri 
funciare. Zocl de mil de oameni — 
tenace, perseverent, sSslomatlc — 
apără împotriva factorilor naturali 
destructivi fiecare porțiune de teren, 
o lucrează și o pregătesc pentru re
colte sigure ș! imbelțugete.

In zona coilnară, pe aproape 3 400 
ha, so execută terase, planta
ții forestiere, numeroase alte lucrări 
de apărare Împotriva eroziunii; în 
perimetrele comunelor Cllnău șl Să
geata eo consolidează malurile unor 
plrlurl; în zona de șes, la Vcdu Pașii,

-■ ■ • • • gg

it paste
plrlurl ; In : 
Sâpoca, M 
amenajează 
2 000 ha. Șl 
de comune, se ............
de 15 0'00 ha, o vastă rețea de dese
care. In flecare comună există un 
comandament comunal care asigură 
mobilizarea șl organizarea oamenilor, 
caro coordonează, stabilește ordinea 
șl ritmul lucrărilor.

Slmbătai 1 aprilie, cu deosebire, a 
fost mobilizare generală, la lucru in 
dmp. Pe șantierul de la Movila 
Banului lucrau peste 3 OM de. oameni, 
femei șl bărbați, tineri și vlrstnlci. 
„Se execută un sistem care va per
mite desecarea a 1780 ha — ne apune 
Marin Măreț, primarul comunei. 
Lungimea totală a canalelor va fi da 
45 km, iar volumul săpăturilor va În
suma 288 080 mc'.xReallzarea acestor 
lucrări presupune, desigur, un efort 
deosebit, la care s-au angajat, fără 
reținere, 
Miile de cooperatori, salarlații din 
comună lucrau organizați pe echipe. 
Am lnWInlt aproape 3®0 da elevi 
din clasele V—Vin,' venițl să-șl ajute 
părinții. Am lntllnlt șl o echipă de pen
sionari. „Noi, cel 15 — apunea hâ
tri nul cnțea Napoleon — ne-am ho- 
lărit să contribuim, după puterile 
noastre, la această treabă gospodă
rească pornită de obște. Pămlntul va 
fi mal rodnic 1*.

Aproape 4 OM de oameni lucrau 
de-a lungul unul canal de peste 
5 km In zona comunei Glodeanu- 
Slllștea. Membrii celor 4 cooperative 
agricole din comună erau organizați 
pe brigăzi șd echipe, fiecare avlnd . 
bine stabilit volumul de lucrări. „Ac
țiunea a fost organizată din timp — 
spunea Nlcolae Vleru, secretarul co
mitetului comunal de par'.îd. Flecare 
’șef de echipă a'lua^ln^prlmîre o por
țiune do ' canal șl T* s-atLîâaț dîmen- 

ȘSinfle cu cllcva zile mal înainte.
Altfel n-am fi reușit să organizăm 
atițla oameni In mod operativ*.

Intr-adevăr, o asemenea desfășu
rare de forțe presupune o organizare 
Ireproșabilă. Pretutindeni,s-a Înțeles 
bine că numai In acest fel forța 2e- 
cîlor de mii de oameni poate fi va
lorificată cu spor. Desigur, in majo
ritatea comunelor, lucrările se exe-

Mărăcinenl, Dimbroc 
pentru Irigai 

tot la dmple, in peste 28 
deschide, pe mal bina

ii.

culă pe baza proiectelor întocmite de 
unitățile specializate. în unele co- 
muno insă amplasarea șl dimensio
narea canalelor s-au făcut de către 
inginerii din cooperativele agricole.

— Știu că nu elnt cuficlenți topo
metri — spunea Ing. Maria Breazu, 
de la GA.]?. Sculelnid, Dar timpul 
aste bun de muncă. Ar fi fost păcat 
să așteptăm. Așa că ml-am asumat 
riscul. In definitiv, flecare Inginer 
agronom a făcut șl topografie. Am 
executat plnă acum canale in lunglmo 
de 22 fan, reușind să desecăm peste 
339 ha. După cum vedeți, acum pesta 
400 de oameni lucrează la un canal 
de 3,5 km, care va asigura desecarea 
■ Încă 170 hectare.

In numeroasa alte comune șl sate, 
ca Țintești, Săgeata, Scurteștl, -GW- 
deanu-Sărat, Mlăjet,i MlhMleșU, om 
lntllnlt mH de oameni lucrlnd la 
amenajarea unor mari suprafețe pen
tru Irigații, „în condițiile acestei 
primăveri, spunea tov. Traian Mihai, 
directorul general al Direcției agri
cole județene Buzău, nu puteam ne
glija pregătirea terenurilor pentru 
Irigat, («amenajarea vechilor ntateme, 
docolmatarea canalelor. Pe mal bine 
de 10 CM ha, Irigarea cui iurllor poate 
Începe oriei nd. Totul este pregătit. 
Dar nu ne limităm la ceea ce am fă
cut pînă In prezent Putem amenaja 
pentru Irigat noi suprafețe. Ne-am 
angajat «să deseeăm, în aerat nn, 
1300 ha, dar participarea masivă a 
oamenilor lă aceste lucrări a făcut 
cu putință ca ptnă acum ®ă se facă 
desecări pe 3 240 ha. Acțiunea con
tinuă. Avem forțe puternice. In
tr-adevăr, In toate comunele, organi
zațiile de partid șl-au dovedit forța 
mobilizatoare șl au atras pe toți oa
menii la această opțiune complexă, 
deosebit de necesară șl de utilă pen
tru gospodărirea pămînturflor. Aceas
ta va face cu putință să cultivăm 
toate suprafețele șl să executăm ia 
timp Insămtnțârile de primăvară*.

O largă mobilizare de forțe s-a 
realizat șl pe .șantierele de Îmbună
tățiri funciare din județul Vrancea. 
în comuna MălcSneșll se înalță, pe 
malul Rlmnleulul, un dig In lungime 
de peste 8 fan. începlnd de la Bogza, 
oonllnuînd' pe terenurile comunelor 
Tătăranu și Vultuxu, o vastă rețea de 
canale va feri In viitor de efectele 
negative alo excesului de umiditate 
peste 8 OM dc ha. La Adjud se exe
cută două canale în lungime de paste 
6 km, care vor apăra zona din nord 

,,a- orașului, precum șl :o suprafață da-, 
459 ha teren arabil, ita Golognnu ee 
exeefită un canal» care “va apăra’ 
80S) ha. Mari șantiere (stnt organizata 
pe teritoriile comunelor Homocda, 
Surata, Clorâșll, Năneștl și altele.

Volumul acestor lucrări întrece pu
terile cooperativelor agricole pe teri
toriile cărora se execută. De aceea, 
la Indicația comitetului județean de 
partid, au foai organizate larg! acțiuni 
de întrajutorare. Zilnic, din zona dea
lurilor, din comunele DIochoH, Co-

r.w- -»h.Ti - ‘*-41 : ' <t. r,'- j' » ' i Z 'î
teștl, Clndeștl, Tlmbo’.eșH d 
altele eoboară spre șes mii de
Iești, Clndeștl, Tlmbo’.ești sl multe 
altele coboară spre șes mii ae coope
ratori care vin sA dea o mină de aju
tor. Pe șantierele do îmbunătățiri fun- 
ciare am lntllnlt slmbâtă mii și mit 
dc muncitori și funcționari din ora
șele Focșani, Adjud, Mărășeștl, Pan- 
ciu. Antrenarea șl organizarea ntlior 
forțe se realizează de către un co
mandament județean condus de pri
mul secretar al comitetului județean 
de partid, tovarășul Simlon Dobro- 
vlcl. Membrii biroului •comitetului 
județean de partid, al consiliului 
popular județean, specialiștii organe
lor agricole, cu toții, tn această peri
oadă, alături de factori de răspundere 
de la comune, desfășoară o largă și 
efetomatlcă • acțiune de antrenata șl 
organizare a zecilor de mlî de coope
ratori la buna gospodărire a pămln-

' felluL ' " , ’
Deși în această primăvară preci

pitațiile au fost puține,, In unele zone 
de șes de la curbura Cțirpațllo- există 
terenuri cu exces de umiditate. Dosar 
caraa lor este o problemă de mare 
Importanță pentru a putea fi pregă
tite șl Imămlnțate ia timp, tată de ce 
măsurile luate de organele do partid 
și de stat din județele Buzău șl 
Vrancea privind organizarea unor ac
țiuni de masă la lucrările de îmbu
nătățiri fundare sini meritorii. He 
vor contribui la «jxtrirea rodniciei 
pămîntulul, la creșterea producției 
agricole șl, Implicit, a venlturiSor ță
ranilor cooperatori.

Ion MSTOR 
corespondentul „Sclnteii'

Solemnitatea inminării unor distincții
■ Prin Decret al Consiliului de Stat; Executiv al C.C. al P.CJL, prlm-se-
peritm activitate Îndelungată și me- erelor al comitatului județean de
rite deosebite In domeniul artelor partid, președintele consiliului popU-
plastloe, a fost conferit Ordinul „Sie- iar Județean, l-a felicitat călduros pe
ritul Cultural” clasa a II-a artiștilor cal decorați, urindu-le noi succese In
plastici filblenl Rhea Silvia Radu și activitatea pe care o desfășoară șl
Trude SchuHeruB. Printr-un alt De- viață îndelungată.’ ,
creț s-a conferit Ordinul „Meritul Mulțumind că,Iduroa, cei decorați au
Cultural” clasa a’ Il-a scriitorului do subliniat că ordinele acordate consti- 
llmbă germană VZolf Elchelburg, pen- tute o dovadă a grijii permanente pe 
tru activitate Îndelungată țd merite- care o acordă partidul șl statul dez- 
deosebite In domeniul literaturii, cu 
prilejul Împlinirii viratei de 60 de ani. m „ __ _

înminînd înaltele dlsUnejji în nu- RMtanta'ttMtorH de ortTșl fi-au an- 
’rt“-'

■ - • ..... perea șl talentul lor, la înflorirea con
tinuă a vieții cullural-artJattce In 
patria noastră. (Agerprcs)

- na

cel decorați, urfadii-le noi succese in

voi Urii artei la patria noastră, a 
atenției de rara sa bucură azi In

cadiul unei flOSemnltăți care a avut P®-®» talentul 1«, la înflorirea con- 
Joc la Sibiu, tovarășul Richard Win
ter, membru supleant al Comitetului

CU PRILEJUL SEMICENTENARULUI U.Ț.C

se-în cadrul acțiunilor prilejuite de 
mlcentenarul U.T.C., duminică a 
vut Ioc. pe Istorica Cimpie a Liber
tății de la Blaj, o adunare la caro 
au luat parte aproape 6 000 de tineri 
din In&eprtEderUe. ș:.-ollie șl institu
țiile orașului șl din alto localități ale 
zonei Tlmavelor.

în cadrul adunării a luat cuvin till 
tovarășul Marțian Dan, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., r ’ ' ' 
problemele linereluli 
momente Importante din lupta c 
nizaUel revoluționare a Uncre*

țara noastră au fost plantați M dc ste
jari.

Intr-o atmosferă de puternic entu
ziasm, pârtiei panțll Ia adunare au n- 
dresnt o telegramă C.C. al P.C.R., to- 
varășulul Nlcolae Ceaușescu, In caro 
exprimă adeziunea deplină la politica 
partidului șl statului nostru, ho tari rea 
fermă a tinerilor de a contribui la în
făptuirea programului de dezvoltare șl 
Înflorire a patriei noastre socialiste 
stabilit de Congresul al X-laa al 
partidul uL

Manifestarea e-a încheiat cu un bo-

ministru pentru 
lui. care a evocat 

■' lupta orgii -
...__ , ___ __ __ tinerelului,;...............

■sub conducerea partidului. pentru in- gat program artistic susținut 'de cele 
făptuirea Idealurilor comuniste. mal bune formații de amatori ale ti-,/

Ca un omagiu adus aniversării unei merilor șl elevilor din acest vechi cen-
jumrttățl de swol de la crearea or- tru cultura! șl Istoric transilvănean,
ganlzațiel. revoluționara de tineret din' (Agerprcs)toți locuitorii comuneL

a

«

repurtat

© ECHIPA ROMÂNIEI PE LOCUL IV

■ . ;
Pa șantierul do imbundtdțiri functors din comuna Diddeanu, judelui Buzdu Foto : Tudor Stere

► Ultimele rezultate: Japonla-lugoslavia 6-3, 
S.U.A.-România 4-2, Polonia-R.D.G. 3-2

FDTBRl-lin PRO numai doyă puncte...
REZULTATE TEHNICE j

O STEAUA — JIUL 3—0 (1—0). Autorii golurilor s lordănescu (mln. i 
5), Vlgu (52), Panica (mim 72). I

o DINAMO — RAPID 1—0 (0—0). Autorul golului î Ntmwelller l 
(mln. G2). .

. _ , u« CLUJ 2—3 (1—1). Autorii golurilor : Adun (mln. J
(mln. 80), Mtmtcanu (mln. 86) pentru Învingători, Iar Tamaș t 

' ’ ’ ...lira gazde. , '
UL 3—0 (2—0). Âutoril golurilor : Pes-

marcat : Sorin Brelan 1

Al 12-lea turneu ol echipelor din 
grupa B a campionatului mondial 
de hochei pe gheață — găzduit timp 
de 10 zile pe patinoarul acoperit din 
parcul sportiv ,,23 August” din Ca
pitală — s-a lndielat aseară. Oare
cum paradoxal pentru o comp-etUIe 
alstem turneu, de-abla ultimele me
ciuri urmau eă decidă pozițiile de
finitive In clasament pentru șase 
din cele șapte formații aflata In 
competiție. O aingură echipă — a- 
nunțam și in cronica de ieri — nu 
a mal avut nici un fel de emoții pen
tru partida de acum ; aceasta era 
echipa reprezentativă a țării noas
tre, căreia victoria în meciul cu 
Japonia („rupind* astfel cu tradiția 
insucceselor In fața niponilor) a 
fixai-o definitiv șl irevocabil pe 
locul IV In clasamcntul general.

Ieri, pe terenul de gheață avea să 
se holftrască mal întll situația ultime
lor locuri. Formația Iugoslaviei, cu 
două puncte la activ (și ded scăpa
tă de retrogradare), a primit repli
ca selecționatei Japoniei, 
înlr-o cursă indirectă — 
evitarea ultimului loc — cu 
Norvegiei Cum era C ' 
Japonezii rju s-nu menajat 
de puțin. Forțele lor, oarecum 
In urma eforturilor ce le-au depus 
in seara precedentă In .medul cu 
românii, au fost, totuși, sufidente 
pentru a obține victoria. Scor 6—3. De 
menționat Insă că avantajul de 3 go
luri 1-ati luat In prima repriză (3—0). 
în celelalte două — scorurile ca șl jo
cul fiind egale (2—2 și 1—1),

Rezultatul meciului România— 
S.U.A. interesa ■practic, după cum 
am mal subliniat, doar pe nord-a- 
mcricanl. Numai în caz de victorie 
— ușor șl normal anticipată — el 
puteau să spere In continuare la o- 
cuparea primului Ioc In clasament, 
la promovarea decî In eșalonul de 
elită al hocheiului mondial. Nouă, 
spectatorilor, ne-ar fi plăcut, desigur, 
să-l vedem pe sportivii ndșlri In mă
sură să facă toiul pentru comporta
rea valoroasă. în fața unei formații 
distinsă recent cu medalia de argint 
la Jocurile Olimpice de iarnă. Tn- 
cercărllc tricolorilor do

replt- 
aflată 

pentru 
echipa 

absolut firesc, 
lenaj at ci tuși

reduse

în-
a da o ri-

poștă corespunzătoare redutabililor 
lor adversari ne-au părut temerare. 
Cu atlt mai mult cu dt — de ca să 
nu recunoaștem 7 — solicitărUe la 
care au fost supuși In partidele pre
cedente au mal diminuai potenția
lul fizic al echipei. Medicul lotului — 
dr. Ignat, ale cărui merite la pregă
tirea echipei sini demne de apre
cieri — ne spunea Ieri că nu puțini 
dintre sportivii noștri se realmt In 
urma unor traumatisme.

Meciul s-a Inctaetat cu scorul de 
4—2 pentru S.U.A., toate goîurllo 
fiind marcate in prima repriză. In 
continuare, sportivii noștri au găsit 
resurse (,.stimulați” șl de ccltlctle an
trenorului M. Hnmairopol), pentru a 
replica mal bine atacurilor adverse. 
Am reținut, ele asemenea, că echipa 
română a Inițiat șl o serie de acțiuni 
ofensive foarte periculoase, puțin 
lipsind să reducă șl chiar să egaleze 
scorul.

Ultimul med al turneului (Polonia— 
R.D.G.) a prilejuit, cum era șl de 
așteptat, o luptă strfnsâ. dlrză, o 
dispută pasionantă. Spre surprinderea 
generală, echipa R.D.G. a condus la 
Început cu 2—0 (o asemenea diferență 
l-ar fi adus locul I și calificarea 1). 
Dar polonezii, cu un joc bine 
organizat. au egalat plnă In 
pauză. (Un rezultat egal le asi
gura lor calificarea). Nimeni — 
nici In
— nu 
Încheiată.
cerea In 
formației 
un i " .
3—2 pentru Polonia, care astfel revine

tribune, nlc! pa gheață 
considera Insă partida

Echipa poloneză .la condu- 
repriza secundă. Riposta
R.D.G. nu Intlrzle, dar fără 

rezultat palpabil. Scorul rftmlne 
! pentru Poloni

in grupa A a camplonalulul mon
dial.

Ion DUM1TR1U

CLASAMENTUL FINAL
Polonia
S.U.A.
R.D.G.
România 
Japonia 
Iugoslavia 
Norvegia

6
5
1
3
1
1
0 1

(ruin. G2).
a CRIȘUL —

8), lordachc (mln
(ruin. 20) șl Bocșa (mln. 63) pentru gazde.

e STEAGUL ROȘU r- FARUL .. I ." ...
rara (mln. 19 și min. 65) șl Gc.rgcly (mln. 35)

• C.F.R. - F.C. ARGEȘ : 1—0 (1—0). A
(mln. 30).

© S.C. BACAU — PETROLUL t 0—1 (0—0). Autorul golului i Mol
dovan. (mln. 60).

» POLITEHNICA — UNIVERSITATEA CRAIOVA : 1—1 (1—0). Au
torii golurilor : Inez© (mln. 23) șl, respectiv, Marca (mln. 80).

o A.S.A. — U.T.A. : 0—0.

*

RUGBI. Echipa de juniori 
a României cîștigâtoarea 

trofeului F.I.R.A.
Duminică, pe stadionul „Flamlnlo* 

din Roma, ©elccțlonata de rugbl (Ju- 
nMri) a României a repurtat 
un meritat succes cucerind trofeul 
„F.I.RA.“-72. în finala competiției, 
echipa de juniori a României a În
vins selecționata similarii a Spaniei 
cu scorul de 17—11 (10—3). Aceasta a 
fost cea de-a 4-a ediție a tradiționa
lului turneu. Rugblșut români au 
lăsat o frumoasă Impresia, fiind în
delung aplaudați pentru victoria lor.

MBWi."
Salutul P. C. R. rostit 

de tovarășul Jâiioș Fazekas
■ - >N , . „ , , . L ! r ' >

HELSINKI 1 — Trimisul special Agerpres, V. Crișu, tnmsnlte : Du
minică In Helsinki au luat sfirșlt lucrările celui do-al XVI-lea Congres al 
P.C. Finlandez.

în cursul dimineții, tovarășul Jănos Fazekas. membru al Comitetului 
Executiv al CC. al P.C.R., conducătorul delegației Partidului Comunist 
Român, care a asistat la lucrări, a adresat parUclpanțllor la emigres, 
P.C. Finlandez, un merșaj de salut din partea partidului nostru,-a Întregului 
popor român. } ■ “ V

suveranității naționale, egalității tn 
drepturi, neamestecului in treburile 
interne și avantajului reciproc. 
Partidul șl guvernul nostru milliea-

i

El

BUmațl tovarăși,
îmi este deosebit de plăcut eă vS 

adresez dumneavoastră, delegați la cdl ------I— -----,
de-al XVI-lea-Congres al Partidului ză oons-ccvent. neobosit, pentru Inră- 
Comunlst Finlandez, comuniștilor, tu- dăclnarea trainică a acestor prlnd- 
turor oamenilor muncii finlandezi, un 
cald salut șl un mesaj de prietenie 
frățească din partea Partidului Comu
nist Român, a Întregului nostru popor.

Membrii partidului nostru, oamenii 
muncii, din Republica Soclallata Româ
nia urmăresc cu viu În terra șl cu 
sentimente de profundă eolldarltato 
internațlonalisill activitatea Partidu
lui Comunist Finlandez, lupta sa ne
obosită pentru apărarea Intereselor vi
tale mie posterului, înfăptuirea aspira
țiilor acratula.de pace, prosperitate și 
progres. Detașament de frunte al cla- 
cel muncitoare, partidul dumneavoas
tră a ctrăbătut. In cumul existenței 
«sale, un drum glorios de luptă revolu
ționară. devenind o importantă for
ță politică a tarii, bucurindu-ee de 
respectul șl încrederea oamenilor 
muncii finlandezi. PartWiil Comunist

pil In viața Internațională, promovea
ză activ politica contactelor, fl-a pro
nunțat dlntoldeauna In mod consec
vent In favoarea normalizării rela
țiilor internaționale, reglementării 
prin tratative a problemelor In sus
pensie, dezvoltării destinderii șl asi
gurării unei păci trainice.

România, Împreună cu celelalte 
țări socialiste, acordă o atenție deo
sebită înfăptuirii securității In Euro
pa, care presupune asumarea unor 
angajamente inroțlte de măsuri con-, 
crete, menite să ducă la organizarea* ■' 
pe baza noi a relațiilor Internațio
nale pe continentul european, să o- 
fere securitate deplină fiecărei țări, 
eă asigure lărgirea cooperării econo
mice, științifice șl tehnice dintre sta
te, condiții de pace pentru toata po- 

_______ BL poarele europene. Considerăm că 
Finlandez desfășoară o Intensă activi- problema cea mal stringentă a mo
țate pentru extinderea drepturilor de- mentalul de față e®te Inițierea cit mal
mocraltoe. realizarea țelurilor sorta- grabnică de contacte multilaterale
liste, unirea tuturor forțelor mund- Intre toate statele interesate în vede-
loreștf și populare finlandeze Intere- rea pregătirii conferinței pentru

« ._---------------------. —j- securitate eurc^eană. Incit aceasta să
poată avea loc ki cel mat scurt timp.

în țara noastră este bine cunoscu
tă contribuția activă a comuniștilor 
finlandezi Ia promovarea cauzei păcii, 
securității șl cooperării In Europa. Ne 
exprimăm convingerea că dezvol
tarea colaborării intre Partidul Co- 

-----------------  -~7, - monist Român șl Partidul Comunist 
Dorim comuniștilor finlandezi succes Finlandez, ca șl extinderea colaboră-
dețjlln in In tari rea rindurllor parU-. r|j lnlre toate fo^ejo politice șl ro- 
doi ui. a forței sale organizatorice și ciaJe interesate Intr-o politică de pace z 

n hL?i’a șl Înțelegere Internațională vor serviIdealurilor nobile alo democrației, cclu-fei ^•curltaț'l și cooperării euro- 
păctl și socialismului. i^țaurârii trainice a Încrederi!

Participarea delegației noastre la șl înțelegerii Intre popoarele conti- 
acest congres ne oferă prilejul re- nentailul.

împreună cu toate forțele Iubitoare 
do pace, România militează' pentru 
realizarea de măsuri practice In do
meniul dezarmării, In primul rind ■ 
celei nucleare, pentru reducerea 
Înarmărilor in Europa, pentru crearea 
do zone denuclearlzale In Balcani șl 
în alte regiuni, pentru renunțarea la 
forță șl la amenințarea cu forța In

Romănta se pronunță cu consec
vență șl fermitate Împotriva politic:! 
imperialiste de dominație șl agre
siune, asuprire șl dictat, pentru drep
tul sacru al fiecărui popor de. a-și 
holărl singur soarta, pentru stingerea 
tuturor focarelor do război. Sprijinim . 
ferm lupta dreaptă a popoarelor viet
namez, laoțian șl cambodgian împo
triva agresiunii Statelor Unite ale 
Amerlcll. Țara noastră consideră că 
propunerile Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republldl Vietnamului 
de Sud șl alo Republicii Democrate 
Vietnam oferă o bază reală, construc
tivă pentru a ®s trece la soluționarea 

- .poltUcâ a problemei vietnameze. Ne 
pronunțăm pentru rezolvarea con
flictului din Orientul Aproplal pe 
baza rezoluției Consiliului de Secu
ritate din noiembrie 1037. Aceasta 
presupune retragerea trupelor tarae- 
Ilene de pe teritoriile arabe ocupate, 
recunoașterea dreptului la Indepen
dență șl existență suverană ■ tuturor 
statelor din zonă, rezolvarea proble
mei populației palesllnene In i con
formitate cu interesele el legitime.

Poporul român este profund soli
dar cu toate popoarele care luptă 
pentru eliberare națională șl socială, 
cu toate țările recent eliberate care 
desfășoară o luptă holărită linpo- 
triva Imperialismului, colonialismu
lui șl neocolontallsmuh.il, pentru a- 
părarea șl consolidarea Independen
ței naționale, a cuceririlor lor de-' 
mocratlco și progresiste. _

Acțlonlnd In permanență ca deh'y ■ 
șarnent activ al mișcării comuniste 
șl muntitorești Interna tonale. Par
tidul Comunlfit Român dezvoltă con
tinuu relațiile de prietenie, eolldarl- 
tnte și colaborare frățească cu tonta 
partidele comuniste ș! muncitorești, 
pe baza marxism-leninismului șl in
ternaționalismului proletar, In isplri- 
tiil deplinei egalități șl al dreptului 
fiecăruia de a-ș! elabora de a Ine ată- 
tăto- linia politică internă șl exter
nă. Partidul nostru militează neabă
tut pentru depășirea dificultăților 
actuale din mișcarea comunistă șl 
muncitorească Internațională, pentru 
refacerea și Întărirea unității lei, a 
tuturor forțelor antilmperlallste In 
lupta penlru democrație, progres șl 
pace.

în încheiere, permiteți-ml, dragi 
tovarăși, «ă vă urez succes depUn tn 
desfășurarea lucrărilor și in înfăp
tuirea obiectivelor stabilite do con
gres, noi victorii In activitatea’dum
neavoastră neobosită penlru viitosml 
luminos al poporului finlandez, pen
tru triumful idealurilor socialismu
lui, democrației, și păcii. '

Trăiască Partidul Comunist Fin
landez !

Trăiască prietenia dintre partidele 
șl popoarele noastre 1

Trăiască unitatea partidelor .comu
niste șl mundtoreșU, a tuturor for
țelor anUimperialiste !

eate. In promovarea unei poliHd da 
progres rodai. în același timp, parti
dul dv. se manifestă ca un detașa
ment activ ol mișcării eomunlsto șl 
muncitorești internaționale; lși aduce 
contribuția la lupta -Împotriva impe- 
rialixmulul, pentru independenta șl 
suveranitatea popoarelor, pentru Înțe
legere șl colaborare lntemaHonală. 
C„L_ -■—-
deplin în Întărirea rindurllor parti
dului. a fortel sale organizatorice șl 
politice, In lupta pentru triumful 
ldealuriior nobile alo democrației, cau-fGt Becurltâțll și’cooperării 
păcii șl sosallaiiiiuui. pene, instaurării trainice a Jnc

Participarea detegațWT noastre la ....... ...
acest congres ne oferă prilejul re
afirmării satisfacției conrunlșUlor 
români pentru relaUfle tovărășești, 
de prietenie, colaborare șl solidari
tate Internațlonallstă care unrac 
Partidul Comunist Român șl Partidul 
Comunist Finlandez, la a căror edifi
care au contribuit vizitele reciproce, 
schimburile de delegații; contactele 
șl lnillnlrile intre reprezentanții con
ducerilor partidelor noastre șl, tn fri.iSîiTjSIsi'Tmod deosebit. Intre tovarășii Aaimo rojtjHle Intemațtonale. 
Saarinen șl ■ Nlcotao Ceaușcscii. ” ' “
Sin tem hotărî (I să acționăm pentru 
dezvoltarea în continuare a acestor 
•legături. în'Interesul Întăririi priete-' 
nlel dintre partidele șl popoarele 
noastre, al unltBțll oomunișWor do 
pretutindeni.

în același timp, vrem să subliniem 
. evoluția ascendentă în ultimii ani a 
relațiilor economice, culturale, teh
nico-științifico șl po’ltico-dJp’omattaa 
dintre România șl Finlanda, să «re
afirmăm dorința de a le extinde șl In 
viitor, în interesul popoarelor român 
și finlandez, al cauzei păcii șl Înțe
legerii internaționale.'

Tovarăși,
în prezent, Întregul nostru popor 

este angajat cu toate forțele si În
treaga sa energie creatoare In vasta 
activitate da traducere tn viață a 
prevederilor noului plan dnd nai 
menit să asigure dezvoltarea pu- 
terplcfi a industriei șl agriculturii, 
avlntul Invățămlntulul, științei șl 
culturii șl, pe această bază, ridicarea 
nivelului general de trai' al tuturor 
celor ce muncesc.

Corespunzător programului de edi
ficare a eoeJetățll sodnllste multila
teral dezvoltate, elaborat do Con
gresul al X-lea al partidului. In țara 
noastră are loc un amplu ptoc®b de 
perfecționare a vieții sociale, de a- 
dlnclre a democrației socialisto, de 
promovare a eticii șl echități! socia
lista1, de afirmare a personalității uma
ne. Realizările obținute iri toate dome
niile do activitate sini rodul mundl 
pline de abnegație a clasei munci
toare, a țărănimii ®J intelectualității, 
a tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, care În
făptuiesc In practică politica Parti
dului Comunist Român, elaborată pa 
baza aplicării creatoare a marxlstn- 
lenlnlsrnulul la condițiile specifice 
ale 'României. Nutrim convingerea 
că creșterea necontenită a potenția
lului țârii noastre. Întărirea șl dez
voltarea multilaterală a fiecărei țări 
socialisto reprezintă totodată o con
tribuție de seamă. la consolidarea șl 
avlntul întregului alstam mondial 
socialist, Ja asigurarea păcii In lume.

România sodaJLtoiă așează in mod 
ferm șl neabătut In centrul politicii 
sale externe prietenia, alianța șl co
laborarea frățească cu toata țările so - 
cjalisle. Totodată, țara noastră promo
vează o poillică de largă șl mul
tilaterală colaborare cu toate statale. 
Indiferent de sistemul soctal-polillc, 
In spiritul principiilor coexistenței 
pașnjce, fiind convinsă că aceasta 
contribuie la apropierea dintre popoa
re, la Îmbunătățirea climatului în- 

' ternațlorud.
La' baza tuturor relațiilor sale In

ternaționale, România situează prin
cipiile respectării Independenței șl

*
Delegații In congres au adoptat In 

unanimitate raportul Comitetului Cen
tral cu privire la situația politică șl 
economică și sarcinile core stau In 
fața P.C. Finlandez, precum și cele
lalte documente supusa dezbaterii In 
congres.

în continuare, a fost ales noul Co
mitet Central al partidului. Comitetul 
Central a reales președinte al P.C. 
Finlandez pe Aarne Saarinen, vice
președinți — pe Talsto Sinlsalo șl 
Olawl Ilannlncn, șl pe Arvo Aalte — 
secretar general al partidului. Au fost 
alese, de asemenea, Biroul Politic șl 
Secretariatul C.Q al P.C. Finlandez.. 
In funcția de președinți de onoare al 
P.C. Finlandez au fast aleși Viile Pcssl

BOX. România - Turcia 
13-7

Meciul Internațional do box Intre 
selecționatele României și Turdei, 
desfășurat la Istanbul, s-a încheia: cu 
rezultatul de 13—7 In favoarea pugi- 
llșlllor români. Din echipa română au 
obținut vicierii Moraru, Pometcu, Cu- 
țov, Moca nu, Stumpf șl Alese. Au 
fost învinși Grulcscu, Antonlu șl ZU- 
bernuin. Medul da la categoria semi- 
muscâ dintre Aurel Mihai și Dogru 
s-a terminat la egalitate.

TENIS. T.n semifinalele probei 
masculine de dublu din cadrul turneu
lui internațional de tenis de la Monte 
Carlo, perechea franceză Beust—Con
ici a Învins cu scorul de G—3, 3—0, 
0—1 pa Tiriac—Năsoase (România).

Tn etapa da Ieri, cel mai Important 
rezultat pentru fruntea clasamentu
lui general este acel 0—0 obținut de 
U.T.A. la Tîrgu Mureș. Punctul astfel 
cișUgat de arădeni le dă acestora nu 
numai o marjă de siguranță momen
tană, ci șl baza de plecare pentru o 
probabilă mărire a avantajului In 
etapa -viitoare, atunci dnd rolurile 
se vor lnveraa. adică Steagul roșu 

■va Juca In deplasare (la Cluj, cu U- 
niversîtatea). Iar U.T.A pe teren pro
priu (cu Jiul). însă lupta pentru titlu 
va deveni reală șl lnteresoniă numai 
In cazul in care Steagul roșu va do- 
bîndl îa Cluj mărar un singur punct, 
în așa fel Incit sA poată păși aproape 
umăr la umăr cu U.T.A, peste două 
etape, atunci dnd ambele echipe vor 
juca pe stadioane străine (U.T.A. cu 
C.F.R. la Cluj, iar Steagul roșu la ' 
Petroșani). . > '

Dacă rezultatul dc la Tirgu :Mureș 
are o importanță ații de mare pentru 
vlrful clasamentului, lti fichlmb, sur
priza etapei o constituie victoria 
echipei Petrolul la Bacău. Este cca. 

' de-a treia lnfringare suferită de 
Sport; Oub de la începutul returului;. 
— fapt ce scoate pe - băcăuani (lin 
cursa pentru titlu — șl prima pe 
(impui de joc propriu. în felul a- 

* ceata, rfimln neînvinse „acasă” mi
mai U.Ț.A., A^.A., Jiul șl Farul—

La BiicureșU, atracția pentru me
ciul Dînamo — Rapid a fost mal mică 
decit inialțl ani, datorită.pozițiilor in 
clasament ale celor două echipe. 
După o primă parte egală, ca domi
nare șl .prin numărul ocaziilor favo
rabile de a înscrie, n dșllgnt Dlnamo, 
doar cu 1—0. Sublinierea e necesară, 
fiindcă, din clipa morcărll punctului 
de către Radu Nunweiller (mln. 62), 
dlnamovLțtll au avut, in continuare, 
partida’la discreție șl puteau majora 
«mslderabU scorul dacă ar fi să ți-

nem seama exclusiv do prilejurile 
irosite de Dumltriu (singur față în 
față cu poarta neapărată de nici un 
răpi (list !) șl de NunweUJer (a cărui 
minge „cu boltă“ s-a lovit de bara 
transversali). în legătură cu acest 
mod. mai exact, cu căderea echipei 
din Gluleștl, cădere exprimată și prin 
dezorientare tactică șl prin insufi
ciența spiritului combativ al jucăîo- 

, rllor, arătăm o notă do îngrijorare, 
dată fiind prezența în rindurile for
mației a unul număr însemnat de 
fotbaliști v Reamintim citito
rilor că de la returului.
Rapid n-a cLșUgat decît un punct în 
patru partide, mal mult, in „Cupa 
Româ.nlel“ abia s-a calificat printr-un 
0—0, realizat în prelungiri. In fața 
unei echipe din categoria C. iar do 
F. C. Galați n-a trecut dedt tot in 
prelungiri, printr-un gol a cărui va
labilitate a fost pusă sub semnul În
trebării

Valeflu MIHONESCU

CLASAMENT
19 10 8
19 9 6

Ieri, in divizia B
Seria I. Portul — Poiana Cimplna 

2—0 ; Sportul Studențesc — Politeh
nica Galați 2—0 ; Chimia Rm. Vllcsa 
— S. N. Oltenița 1—1 ; Dunărea Giur
giu — Metalul București 0—0 ; F.C. 
Galați — Știința Bacău 2—0 ; Pro
gresul București — Progresul Brăila 
1—0 ; Ceahlăul P. Neamț — Metalul 
P.lopenl 2—0 ; C.F.R. Pașcani — Me
talul T'irg. 4—1. In clasament conduce 
Sportul Studențesc cu 20 puncte, ur
mată de Progresul București cu 23 
puncte.

Seria a Il-a. Minorul Anina — Cor- 
vinul 1—0 ; Vulturii Lugoj — Politeh
nica Timișoara 2—0 ; Minerul Bala 
MariS — Olimpia Satu Stare 2—1 ; 
C.F.R. Arad — C.S.M. Sibiu 1-0 ; 
C.F.R. Timișoara — «Gaz Metan Me
diaș 6—0,;# ’   ’ * '■
Gloria Bistrița . .
Olimpia Oradea 1—0 ; Elcclroputere 
Craiova — Chimia Făgăraș T—0. In 
clasament conduce C.S.M. Reșița.

*
șl Dcrtta Kuusinen. Congresul a adop
tat apoi proiectul documentului poli
tic cu privire ta obiectivele P.C. Fin
landez penlru perioada următoare, 
precum și o serie de rezoluții;

în încheierea lucrărilor a luat cu- 
vlntul Anrsie Saarinen.

■ *
Duminică seara, Comitelui Central 

al P.C. Finlandez a oferit o masă 
In onoarea delegațiilor partidelor co
muniste si muncitorești care au asis
tat la lucrările celui de-al XVI-lea 
Congres. A participat, de asemenea, 
delegația Partidului Comunist Român.

Masa a-a desfășurat intr-o atmos
feră caldă, tovărășească.

U.T.A.
■ St roșu

F. C. Argeș 19 11 0 
„U“.CluJ ..........
& C. Bacău 
Dinam o 
A.S.A. 
Șicana
„U“ Craiova 19 
Jiul 
Petrolul 
Rapid 
Politehnica 
Farul 
CJF.R. Cluj 
Crlșul

19
19
19
10

35-1G-2G 
28-12-21 
31-28-22 
29-21-21 
31-25—21 
28-21-21 
10-17-21 
23-1G-20 
21-23-19 
17-21-19 
19-22-18
21- 25-17
22- 28-17 
17-28-17 
.13-28—12
7-28- 9

7 
G
5
519

19
19
19
19
19
19

0 0 41—12
1 39—22
2 31—18
3
4
5
3

0
0
0
1
o

25—28
29—19
25—28
15—11

12
10

8
8
3
2
1

5
7
3
2

Metalurgistul Cuglr —
[a 0—0 ; C.S.M. Hftșițti — li

/
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SUDAN
normalizare a fost subliniată cu sn. 
f ’ . ’ ' ' ” .’ ■/ ~ '
relevat voința comună de a cuL

țg

Ș .■'; ii ■ . O ■' - < ' > t .
confirmat caracterul de luam al

«.to».'' ""‘Z ZZZ
Africa, însemnătatea el remarca
bilă pentru dezvoltarea pe trepte 
superioare a relațiilor României so- 

, ctaliste cu Algeria, Republica Afri
ca Centrală, Congo, Zair, Zambia, 
Tanzania. Sudan, pentru întărirea 
unității forțelor anticolonialiste șl 
antllmperinllste, pentru1 consolI-.

(Urmare din pag. I)

REPUBLICA
| „ . 5 i r. ' ’ . <• -• Î '*•
puternic strălucitor, dar care nu 
dogorește. Apele Nilului se tnvol- 
burează ușor sub adierea unei 
brize plăcute. Arterele străbătute 

fstnt străjuite de steaguri româ
nești și egiptene, care flutură în 

ivirii, de portretele celor doi con
ducători de partid șl de stat Se 
văd pancarte șl banderole pe care 
se poate critl : „Trăiască Ceaușescu 
și Sadat !*, „Trăiască prietenia ro- 
mâno-eglptcană !“, „Populația ora
șului Cairo salută pe președintele 
Consiliului de Stat al României*, 
„Bun venit secretarului general 
al Partidului Comunist Român I* 
în momentul trecerii coloanei de 
mașini, numeroși locuitori aclamă, 
fac semne prietenești eu mina.

în drum spre reședință, coloana 
de mașini se oprește la Mausoleul 
lui Gamal Abdel Nasser, marele 
fiu al poporului egiptean, condu
cătorul grupului de ofițeri patrioțl, 

. tare, In 1052, a răsturnat monar
hia, inaugurind o eră nouă în evo
luția acestei străvechi țări, omul 
de numele căruia slnt legate toate 
marile prefaceri pe drumul dez
voltării economice șl sociale a E- 
glptulu! modem. Aid este depusă, 
în semn de omagiere a memoriei 
fostului președinte, o coroană de 
flori. Se păstrează un moment de 
reculegere. Grupuri masive de oa
meni. aflați In junii ninusoieulul, 
saluiă pe conducătorul României 
socialiste.

La palatul Kubbeh, președinții 
Nlcolae Ceaușescu șl Anwar Sa
dat. tovarășa Elena Ceaușescu șl 
doamna Djlhan Sadat se întrețin 
cordial timp de citeva minute.

Tovarășul Nlcolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu, însoțiți

tlstacțle dc ambele părți. Ele nu vizitei tovarășului Ceaușescu
tuiul sudanez șl soția sn și-au luat 
rămas bun de la tovarășii Ion Pft- 
țan, Corneliu Mănescu, Bujor Al- 
mășan șl celelalte persoane ofi
ciale care l-au însoțit pe tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu în vizita sn In 
Sudan.

La scara nvloniTul, președintele 
Consiliului de Stat, Nlcolae 

' Ceaușescu, șl tovarășa Elena 
Ceaușescu îșl iau bun rămas de la 
președintele Numeiry șl doamna 
Busein Numeiry.

Din așa avionului, tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu fac semne prieter 
neștl cu mina Le răspund ropote 
de nplauze.

In timpul ceremoniei au fost 
trase 21 de salve de salut

La ora 0,00, avionul prezidențial

tlva noi forme de cooperare, în do
menii variate, de interes reciproc,

J precum și necesitatea colaborării 
dintre organizațiile politice și de 
mata din România șl Sudan.

Convorbirile de la Khartum — 
consacrate șl unul schimb de pă
reri asupra unor probleme Interna- dnrea climatului de pace, cooperare 
țlonale de interes mutual — nu șl securitate internațională^ 
8 - " ' ' - ’ '

: I;

<1
„Al Goitmliourta", „Al 

niiwu , „Al Amumuu", „Progres 
Egypllen* șl „Egyptian Gazette*

„El Nnsr Automotive Manufactu
ring Cou, la valorificarea diferite
lor bogății ale țării noastre, ta 
realizarea proiectului de electrifica
re a țării Ea și-a exprimat dorința 
de a participa la construirea con
ductei Suez — Alexandria. Latura 
economică a convorbirilor româno- 
egiptene va avea ca obiectiv întă
rirea cooperării economice între 
cele două țări.

„Progrta Egyptlen* subliniază, 
la rindul său, evoluția ascendenta 
a relațiilor dintre România și 
Egipt, amintind, în acest sens, 
importantele acorduri semnate în 
cursul lunii decembrie, cu prilejul 
vizitei la București a actualului 
premier Aziz Sedkl. Ziarul enu
mera . obiectivele ce vor fi reali
zate, în viitorul apropiat, ca urma
re a colaborării româno-eglptene 
și scrie: „Toate acestea demon
strează efectele binefăcătoare ale 
colaborării dintre cele două țări șl 
care permit, In domeniile economic, 
tehnic, științific, schimburi menite 
să contribuie la consolidarea 
prieteniei active care unește cele 
două națiuni șl popoare. Republica 
Sortalista România — continuă zia
rul — este o țară ale cărei pro
grese slnt constante. Sub energicul 
impuls al președintelui Nlcolae 
Ceaușescu, ea nu încetează să 
avanseze în domeniile economic, 
tehnic șl științific. Diversificarea 
activităților sale, producția indus
trială șl agricola în continuă creș
tere permit României să cola
boreze cu numeroase țări, indife
rent de regimul lor politic șl so
cial*.

Imediat după sosirea la Cairo a 
tovarășului Nlcolae Ceaușescu, pos
tul național de radio a transmis re-

Ahram*,. .
' Ahbar*, „Al Massan”,

pubîlcă, la loc de frunte, știri și 
comentarii, fotografii ș! date bio
grafice ale șefului statului român, 
lnformlndu-și cititorii despre pro
gramul vizitei, scoțlnd in evidență 
rezultatele fructuoase ale colabo
rării romăno-egiptene pe diversa 
planuri.
,• Marele cotidian „Al Ahram*,

de flori. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu prezintă pe tovarășii- 
Ion Pățan, Corneliu Mănescu, Bu
jor Almășnn.

La rindul său, președintele An- 
wnr Sadat prezintă înaltele perso
nalități .oficiale venite în Intlmpi- 
narea oaspeților :s Hussein El Sha- 

îfel, vicepreședinte al R.A.E., Hatez 
ÎBadnwi, președintele Adunării 
Poporului, Aziz Scdltl, președln- 
Tele Consiliului de Miniștri. Sayed 
IMarel, prlm-secretar al .C.C. al 
Uniunii Socialiste- Arabe. Mamduh 
"Salem, vlcepremler șl ministru de 
dnterne, Mohamed Abdel Salam 
El Zavynt, vlcepremler, Mohajned 
.'Ahmed Sadek, vleeprwnier șl mi- 
mlstru al apărării, Hafez Ismail, 
.consilier al președintelui pentru 
problemele securității naționale, rt fi fi • rl 0^1 I fi T'i !'■ V X» Cf i re ■ ■ rewreKtr» s

tsadorul României la Cniro^ șl Os- 
(iran Assnl, ambasadorul Republl- 
dr Arabe Egipt la București.

’i

i.,
f-.

'?Se află de față T1 his Si nu, amba-

j

i

I

Cel doi președinți urcă apoi pe 
im podium special, în fața căruia 
este alintată garda de onoare în 
uniformă de mare ținută. Se inte

rnează Imnurile de stat ale celor 
două țări. Comandantul gărzii 

(prezintă raportul, după care pre
ședintele Nlcolae Ceaușescu, huo- 

®țiț dpi, președintele Anwar Sadat.
trece în revistă garda de onoare?

în continuarea ceremoniei, iova-, 
îriișulul Nlcolae Ceaușescu șl iova-’ 
rășel Elena Ceaușescu le sînt pre
zentați membrii misiunii de onoa
re, constituita cu prilejul acestei 
vizita șl condusă de viceprernIerul 
Mnjmduh Salem, membri ai gu
vernului șl alte oficialități civile 
șl militare, șefi ai misiunilor dl- ide membrii delegației române — 
plomatice acreditați la Cairo. Slnt, Ion Pățan, Corneliu Mănescu, Bu
de asemenea, prezentați membri jor Almășnn, Tltus Sinu — pre-
al ambasadei șl ai coloniei ro- cum și de Mornduh Salem, vlce-
miâne. premier $1 ml-1-*— J* -------- -*

în timp ce numeroși locuitori Aisha Rafah,
,*i capitalei aflațl pe terasa aero- 
■gării aplaudă, cei doi conducători 
de partid șl de stat, celelalte per
soane oficiale românești șl egip
tene iau loc în automobilele cu 

...care se îndreaptă spre reședința 
oficială rezervată oaspeților — Pa
latul Kubbeh. Este o z! cu soare

iremler șl ministru de interne, și 
' ministrul afaceri

lor sociale, au vizitat, duminică 
după-amlază, piramidele șl sfinxul 
de la Gizeh.

Oaspeții români au admirat 
imaginea copleșitoare a acestei 
minuni a lumii, operă cutezătoare, 
de geniu, mliîdria Egiptului, a 
vllizațlel și culturii universale.

Excelenței Sale
General-maior GAAEAR MOHAMMED NUMEIRY

KHARTUM

care a consacrat în ultimele zile 
pagini speciale țării noastre, .subli
niază, în mod deosebit însemnă
tatea convorbirilor care urmenză să 
albă loc între președinții Nlcolae 
Ceaușescu șl Anwar Sadat, con
vorbiri al căror obiect îl Vor forma'
— scrie ziarul — relațiile bilate
rale, precum șl situația Internațio
nală, inclusiv evenimentele din O- 
rlcntal Apropiat.

Ziarul ,;A1 Ahbar* Inserează un 
articol dedicat politicii externe a 
României. în care arată că țara 
noastră se afirmă printr-o puterni
că prezență pe arena Internaționa
lă. dezvoitlnd contacte cu toate ță
rile lumii, Indiferent de sistemul 
lor politic. în același timp „Româ
nia continuă linia sa socialistă fun-~ 
dnmentalA, reușind să obțină un 
remarcabil progres Industrial șl 
economic în cursul acestei ultima 
perioade de timp* — arată ziarul.

HJnamlsmul șl prisUgiul de care 
se bucură politica externă a țării 
noastre sînt relevate și de cunoscu
ta revistă „Rose El Youssef*. Ară- 
tînd că România, ca țară socialistă, 
dezvoltă relații cu toate statele pe 
baza respectului suveranității. 
Independenței naționale șl egalită
ții în drepturi, revista subliniază 
eforturile depuse de țara noastră 
pentru înfăptuirea securității euro
pene, a dezarmării generale șl to
tale. pentru stingerea focarelor de 
încordare din lume.

în același articol, ca șl în altul
— consacrat special relațiilor bila
terale româno-eglptene — ,lte EI 
Youssef* remarcă cursul ascendent 
al acestora, locul important pe care 
îl ocupă în cadrul lor colaborarea 
economică. România — scrie revis
ta — cooperează astăzi cu Egip- ’ 
tul în numeroase domenii. Pe baza 
acordului de cooi>erare economi
că șl tehnică ea va furniza 
echipamente șl asistența .necesară

. .. pentru executarea unui număr de
.proiecte nle industriei chimice și 
petrochimice, ca ștepehtru reali
zarea de obiective în Industriile mi
nieră și de mntoțtale de construc
ție, in valoare de TOO milioane de 
dolari. România — continuă re
vista — contribuie la sporirea par
cului de tractoare al R.Â.E., prin 
acordul încheiat

cl-
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tul național de radio n transmis re- ' 
Întări ale acestui important eveni
ment. în emisiunile de actualități 
ale, televiziunii, din cursul serii, nu 
fost, de asemenea, transmise sec
vențe ale principalelor momente 
ale primei zile a vrizjteî.

SImbătă, ambasadorul României 
In Cairo, Titus Slnu, a vorbit la 
posturile de televiziune despre în
semnătatea pe care o prezintă vi
zita în Republica Arabă Egipt n se
cretarului general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat, tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu, convorbirile cu pre
ședintele Anwor Sâdat, dezvoltarea 
în continuare, pe multiple planuri, 
n relațiilor de prietenie își' colii- 

. .basarc româno-egiptena... ..

Reportojul vizitei 
o fost reolizat de
Ion CÂRJE 
Adrian 1ONESCU 
Romulus CAPLESCU

Foto : Ane hei Pasat

4'
La ora ițim, avionul prezidențial 

românesc a decolat spre Cairo.
*

De la reședință ce le-a fost re
zervată la Khartum — Palatul 
Poporului — șl pină la aeroport, o 
mare mulțime de locuitori ăi capi- . 
talel sudaneze nu salutat cu căldu
ră pe tovarășul Nlcolae Ceaușescu 
șl' pe tovarășă Elena Ceaușescu — 
în semn de înaltă stimă șl prețuire.

Penultima etapă a vizitei condu
cătorului partidului șl statului nos
tru pe continental african, convor
birile româno-sudaneze la nivel 
înalt, au trasat jaloane noi dezvpl-

* tării relațiilor bilaterale, a căror

Ț

(Urmare din pag. I)

!

Președintele Republicii Democratice Sudan

Părăsind teritoriul Republicii Democratice Sudan, am deosebita plă
cere să vă adresez dumneavoastră, guvernului șl poporului sudanez 
prieten mulțumiri, călduroase pentru deosebita ospitalitate șl prietenie 
de care ne-am bucurat în timpul vizitei noastre In frumoasa dumnea
voastră patrie.

Am convingerea că vizita 'șl convorbirile rodnice pe care le-am 
avut vor contribui la dezvoltarea pe multiple planuri a relațiilor priete
nești șl a colaborării dintre Romănla șl Sudan, în Interesul celor două 
popoare, al cauzei păcii șl cooperării Internaționale.

Doresc să vă transmlt/cu. acest prilej, dumneavoastră șl întregului 
popor sudanez, urările noastre cele mal sincere de progres, prosperitate 
șl pace.
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i NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele'Consiliului de Stat ■■ s

, Generale a Organizației Națiunilor 
Unite din 13. decembrie 1071. El nu 
fost de acord că o soluționare reală 
și trainică In zonă trebuie să pre
vadă, de nsemenen, rezolvarea 
justă a chestiunii populației pales- 

,tlnene, In conformitate cu aspira
țiile sale legitime. ;

Cele două părți au exprimat 
sprijinul lor pentru mișcările afri
cane de eliberare din Angola, Mo- 
zamblc, Gulneea-Blssnu, Namibia șl 
tonte teritoriile care se află încă 

-sub dominația colonială, în lupta 
lor împotriva imperialismului, co
lonialismului șl neocolonlallsmulul. 
Ele au condamnat politica de apart- 

■ held șî discriminare rasială prac- 
'tlcată de guvernul Africii de Sud 
șl regimul minoritar din Rhodesia.

Cele două părți și-au exprimat 
,vu,i,vu umție «ui saUsfacția față de rolul jucat de

pe plan bilateral, cit șl muitllnte-;. Organizația. Unlță.țJI. Africane în 
ral. El au remarcat că participarea concertarea eforturilor popoare- 
a'etivă a tuturor statelor, niarl^șl • lor și .țărflbr africane îndreptate 
mici, în reglementarea probleme-,!. ----- -----
lor intemoțlbnnle majore este de

* ~ ................................  ~ "l
i

II

se bazeze pe respectarea neabătută 
a principiilor cu aplicație univer
sală ale Independenței șl suverani
tății naționale, neamestecului în 

^treburile interne ale altor state, e- 
galltățll în drepturi șl avantajului 
reciproc. El au accentuat, de ase
menea, necesitatea excluderii fo
losirii forței sau amenințării cu 
folosirea forței din relațiile. Inter
naționale și a susținerii dreptului 
popoarelor de a hotărî singure ca- • 
lea dezvoltării lor economice șl so
ciale. în aepastă ordine de Idei, el 
au fost de acord că fiecare stat 
are dreptul suveran de a decide 
asupra căilor dezvoltării sale șl 
asupra politicii sale externe, tar a- 
ceasta nu trebuie să împiedice co
operarea rodnică dintre state, atlt

cu compania

Vizita în Republica Arabă Egipt 
,a tovarășului Nlcolae Ceaușescu 
este reflectată pe larg de că Ir a 
presa egipteană, care subliniază,

în mod unanim, Importanța el 
deosebită pentru dezvoltarea con
tinuă n relațiilor de prietenie din
tre cele două țări. Ziarele „Al

i

i

EXPOZIȚII

ÂL „T. L }
premieră : 1

de Te- l

SCENA t Premiere cinematografice j
o Fells și O tills — producție vili. In rolul principal : Avtandil J

a studioului cinematografic —1 i
„București* In regla lui Iulian 
Mihu Ecranizarea după roma
nul Iul George Călinescu. „Enig
ma Otlliel*. avlnd la bază un 
scenariu de loan Grlgorescu. 
reunește In distribuție pe : Radu 
Boruzescu (Felix), Julleta Szonyl 
(Otilla), Sergiu Nicolnescu, Cio- 
dy Berlola, Gh. Dlnlcă, Gina Pa
triciii. Elena Dacian, Violeta An
drei șLalUL■. ' ... ..'I

© Pirosmanl — poem cinema
tografic realizat In studiourile 
sovietice, închinat cunoscutului 
pictor popular Nllco Pirosmanl?-

O TEATRUL NAȚIONAL J. L 
CARAGLALE* prezintă in 
„Dulcea pasăre a tinereții* _

inessee Williams. Direcția de scenă : 
țMlhal Berechet Scenografia : Elena. 
tPătră?ciariu-Veakls. Muzica șl direcția
■ muzicală : Edmond Dada. Cu : Geor
ge Calbbreanu, artist al poporului, 
Carmen Stănascu și Tanti Cocea, ar
tiste emerite, .Florin Piersic, Ulrica 
v”'aiorovearai, Dara la n Crlșmaru, Vn- 
Tti-ra Gagealov. AL Demetriad, Lâzăr 
•Vrabie, Anca Șahlghlan, Ai. Alexan-
■ dresscu-Vrancea, Gh. Crlstescu, Tina
■ loneseu, Mltzura Arghezl, Al. Hasnaș 
șl alții/

O TEATRUL DE COMEDIE anunță 
tceJe dinții spectacole cu noua sa- 
:montaro : „Mtriter Courage* de B. 
Brecht. Regia : Lucian Glurchescu. 
Scenografia : , Ion Popescu-Udrlste. 

^Muzica : Paul Urmuzescu. Inln-p-ețl : 
'ȚMnrceia Rusu, Mlrcea Al bule.seu, 

Cornel Vulpe, Sanda Torna. Stela 
Popescu, Dumitra Rucflroânu. Ina 

■Don, Vladimir Găitan, Aurel Gluru- 
rnia, MIhal Pftlădescu. Coslel Con- . 
ștantlnescu. Constantin . Băltăreții, 
Itamltru Chesa. Dorina Done, LHiana 

■Țlcău, Candid Stoica șl alțlL
S TEATRUL „C.L NOTTARA* a 

(înscris pe afișul său un spectacol cu ■ 
,o nouă piesă din dramaturgia origi
nală : .Vinovatul* de Ion Blleșu. 

Alexn Vlsarion. Scenografia : 
Hoitler. Interprețll spectaco-

pală : 
.Regla :

__JI____
dulul : Cristina Tacoi ®1 Mlrcea An- 
jghelescu.

O TEATRUL MAGHIAR DE STAT 
;DIN SFINTU GHEORGHE a pre
rental in premieră un spectacol ce 
jlndude trei piese Intr-un aci ale dra- 

i Paul Everac.. „Cine eș'J 
tea Ness cu aproximație*, 

Traducerea :

© Sălile Dalles reunesc in aceste 
zile „Salonul republican de desen șl 
gravură*.

a „Comori de artă ale Finlandei* 
se intitulează expoziția de fotografii 
deschisa în Sala Casei de cultură a 
I.Fl.R.CS. (str. M. Emtaescu nr. 8).
• Rflmln deschise In continuare : 

— Expoziția pictorilor Silviu Ornvl- 
țan-Crețu. Vladimir Slreleț șl Tudor 
Tudan la Galeriile dc artă „Gala-

se

i.zentat In premieră un spectacol 
ntatarguhii 

ștu*. ,',Cafea ___ JHH
țșNiște 'palme false*. ___ ..
Czlkl Laszlă. Regla : Constantin Co- 
țlrescu. Unul din roiurile principale

fost Interpretat de artista emerită l 
Dukasz Anna, care„cu această ocazie, i 
nșl-a sărbătorit cea-de-a 30-a anlver- 1 
,wre a carierei sale artistice, (cores- l 
jpwtdenlul „Srfntell*. Tămărl Geza). ’

• La.-TG. MUREȘ. SECȚIA RO- J 
MANA A TEATRULUI DE STAT a 
■prezentat în premieră comedia : 
„Buna seara, domnule Wilde" de 
-Eugen ălirea, după piesa „Buhbury* 
(„Ce Înseamnă să- fii Onest") de 
Oscar Wilde. Regia spectacolului este 
semnată de Harag GySrgy, sceno- 
■grafia șl costumele de Romulus Pene’. 
;In distribuție : Constantin MJan, 
.Geta Colceag, Vosile Vaslllu, Ga- 
’briei lencec. Marina Kănya, Fana 
Gelcă, Dora Tvancinc. MIhal Perșa, 
LI din Roșea Marinescu, precum șl 
ntembrl al Ansamblului" de dansuri 

.„Mureșul*. Corespondentul „Setateii",
Lorand Deaki),

Varazl.

• Evadare din"planeta maimu
țelor. Un nou episod din seria
lul cinematografic ol „Planetei 
maimuțelor". Regizorul Don 
Taylor accentuează In această 
serie referirile criticei la adresa 
societățiI americane contempo
rane. In rolurile principale 
Roddy Mc. Dowall, Klm Hun
ter, Brandford Dillman, Natalie, 
Trundy.

o Hei. puști ule i — tin film 
pentru cel mici, realizat In stu
diourile din R. P. Ungară In 
gin lui Gydrgy Palaslhy.

teaa* (Cal. Victorie! nr. 187) ;
poziția de pictură Constantin Bariu, 
Ule Bora șl NiraUlă Secrleru la Ga
leriile de artă „Apollo" (CaL Victo
riei nr. 58) ; — Expozițiile de pictură 
Carolina lacob șl Rodica Bon dl la 
Galeriile de artă „Slnieza* (Bd. Ma- 
gheni) ; — Expozițiile de pictură
Lin Szasz șl Dorian Szasz la Gale- 
rlLle de. artă „Orizont* (IM. Ma- 
gheru).

mici,' la reglementarea problemc-
i ’ :
natură să promoveze soluții cores
punzătoare Intereselor legitime ale 
popoarelor.

Cel doi șefi de stat au constatat 
cu satisfacție că politica externă a 
fiecăreia dintre țările lor se ba
zează pe principiile fundamentale 
ale dreptului internațional șl Car
tei Organizației Națiunilor Unite.

Partea sudanezii a Informat des-, 
pre eforturile sale actuale In di
recția stabilirii unor relații de bună J 
vecinătate cu statele africane fră
țești, pentru a îndeplini obiectivele 

‘și scopurile Organizației Unității 
Africane. De asemenea, președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România n> luat notă 
cu satisfacție că Republica Demo- 
cra tlcă Sudan urmează o pol 1 ti că de 
nealiniere In afacerile mondiale și 
se pronunță constant împotriva 
imperialismului, colonialismului șl 
neocol onini ism ului.

Partea română a Informat despre 
activitatea pe‘ care o desfășoară în 
direcția întăririi securității și co
operării pe continentul european șl, 
îndeosebi, despre Inițiativele sale 
îndreptate spre transformarea Bal
canilor într-o zonă a unor relații 
rodnice de bună vecinătate. Preșe
dintele Republicii Democratice Su
dan n exprimat aprecierea sa fnță au subliniat importanța rezolvării 

unor asemenea conflicte în confor
mitate cu principiile dreptului in- 
temațioinal șl Cartei Organizației 
Națiunilor Unite.

Cel doi șefi de stat și-au expri
mat preocuparea în legătură cu 
evoluția relațiilor economice inter- 

tea de a se depune eforturi seri ou

lui . dintre țările dezvoltate din

viitoarei conferințe U.N.C.T.A.D. 
ce se va ține la Santiago de Chile.

Cele două-părți șl-au exprimat 
satisfacția față do rezultatele obțl- I 
nute în direcția destinderii in 
Europa șl normalizării relațiilor 
dintre statele europene. El au re
marcat, de asemenea, evoluția fa
vorabilă a pregătirilor în vederea 
convocării conferinței europene, 
cu participarea tuturor statelor 
Interesate, șl au declarat că reali
zarea unui sistem de securitate șl 
colaborare pe acest continent ar 
contribui în mare măsură la 
crearea unei atmosfere de pace șl 
securitate în întreaga lume.

Ce! do! președinți au accentuat 
importanța rolului . Organizației 
Națiunilor Unite în consolidarea 
păcii și securității mondiale și în 
întărirea cooperării pașnice dintre 
națiunii, !tl<.< ■ /„.’„y

.. j. El au.declarat că. restabilirea 
drepturilor, legitime ale RepubllclIftjjjA 
Populare Chineze în Organizația 
Națiunilor Unite a făcui ca orga
nizația să, devină mai reprezenta
tivă, întărindu-1, în același timp, 
capacitatea de a menține pacea 
șl securitatea mondială. El nu

spre realizarea unor soluții cores-" 
punzăloare pentru problemele 
continentului african.

Cel doi șefi de stat au discutat 
situația din Indochina șl șl-au 

..exprimat sprijinul față de lupta 
popoarelor vietnamez, cambodgian ™bUntanta“acel^î,'tlmp, că‘t^- 
și tatalnn pentru eliberarea națio- bu!e Re țntre{wln3e no! măsuri 
nolă, împotriva intervenției strtî- - '.............. ....
ne. El sprijlpă efortul popoarelor 
din această zonă pentru a asigura 
retragerea Trupelor S.U.A. șl ale 
allațllor lor din Indochina și re
glementarea politică a probleme
lor existente. în acest context, el 
șl-au exprimat sprijinul față de 
propunerile Republicii Democrate 
Vietnam, Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud, «Guvernului Regal 
de Uniune Națională din Cambod- 
gla și Frontului Patriotic din 
Laos, care reprezintă baza unei 
soluționări juste a problemelor In- 
dochlnel, în conformitate cu inte
resele șl aspirațiile legitime ale 
popoarelor din ’ această regiune.

El au exprimat, de asemenea, 
sprijinul lor față de propunerile 
Republicii Populare Democrate Co
reene pentru reunlflcarea pașnică 
a Coreei.

Cel doi șefi de stat s-ău referit, 
totodată, la conflictul recent din 
subcontinentul lndo-paklstanez șl

f

penteu ca Organizația Națiunilor 
Unite s^-Șl mărească eficiența șl 
să reflecte mal bine realitățile 
lumii contemporane.

Cele două părți au exprimat 
părerea că vizita oficială a 
președintelui Consiliului de Stat “ 
al Republicii Soctaliste România, 
Nlcolae Ceaușescu, în Republica 
Democratică Sudan și convorbi
rile purtate cu acest prilej repre
zintă o’contribuție importanta la 
dezvoltarea relațiilor de prietenie 
româno-sudnneze șl contribuie la 
înfăptuirea unei atmosfere de (Mice 
șl cooperare internațională.

Scoțlnd în evidență utilitatea 
acestor contacte șl înttlnlrl dintre 
conducătorii șl oficialitățile celor 
două țări, cele două părți șl-au 
exprimat dorința de a continua 
schimbul de vizite la diferite nive
luri în scopul întăririi colaborării 
dintre cele două țări.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste'România, 
Nicolne Ceaușescu, și înaltele ofi
cialități care l-au însoțit și-au 
exprimat recunoștința profundă 
față de președintele Republicii De
mocratice Sudan, general-maior 
Gaafar Mohammed Numeiry, gu
vernul șl poporul Republicii De
mocratice Sudan pentru primirea 
cordială și ospitalitatea pe care au 
manifestat-o.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nlcolae Ceaușescu, a Invitat pe 
președintele Republicii Democrati
ce Sudan, general-motor Gaafar 
Mohammed Numeiry, să efectue
ze o vizită oficială în Republica 
Socialistă România.

Invitația a fost acceptată cu 
mulțumiri, data urrnînd să fie 
fixată ulterior.

o- ■

y

de rolul activ pe care II Joacă Re
publica Socialistă Romănlo în pro
movarea principiilor fundamentale 
ale dreptului internațional șl fată 
de sprijinul pe care II acordă țări
lor care șl-au cucerit de curînd In
dependenta, în lupta de apărare șl 
consolidare a Independenței șl su- . naționale șl au subliniat necesîta-
veranltățll lor naționale. ten de a se depune eforturi serton-

Cel doi șefi de stat șl-au exprl- ®e în direcția reducerii decalnju-
mnt profunda îngrijorare față de lui dintre țările dezvoltate din
sltunțta din Orientul Apropiat șl de vedcFe3economic șl ță-
pericolele pe care aceasta .le com
portă pentru pacea șl securitatea 
mondială șl au subliniat necesita
tea reglementării grabnice a con
flictului pe baza rezoluției Consi
liului de Securitate din 22 noiem
brie 10S7 șl a rezoluției Adunării

NICOLAE CEAUȘESCU
Președlntelc.ConMiulul de Stat 

al Republicii Socialiste România

rile în curs de dezvoltare. EI au 
apreciat că rezoluțiile șl recoman
dările primei șl celei* de-a doua 
Conferințe O.N.U.' pentru Comerț 
și Dezvoltare reprezintă o bază 
corespunzătoare pentru relațiile co
merciale internaționale. El au 
acordăt o Importanță deosebită

cinema

Ibrahim Mon elm Mansour, minis-

13.43; 10;a Felix șl OtllLa (ambele serii) — 
spectacol de galfi — PATRIA — 
10,20, FLOIIEASCA — 18.
a Ptrosmaul : CAPITOL — 0.30;
11.43; 14; 10,13: 18.13; 39.45.
a Program pentru copil : DOINA

! ! : DOINA — 11.30;

Ia solemnitatea semnării au 
participat Bujor Almășan, mlnis-

- 0: 11.13; k
i-is.
J • Hei, puștlule
l . 13.45; 10: 18.15: MJ3.
' • Evadare din Planeta malinuțc-

: '30,43, BțjcUBEțrn 
,39; 19.23; 18.45; îl.

• Eroii de Ia TelemarK — 13: H.I3, 
Mata Ilory — 13,33 : CINEMATECA- 
(sala Union).
• Mierii scllrtator i VICTORIA — 
0: 11,16: 1349: 10: 1840; so.«, mio
rița - W; 13.3®; 13; 17.30; S3.
o Pădurea pierdută «• G tu VIȚA — 
9; 11,13; 13.M; 18: 18,15; M.J3, AU
RORA — 9; 11,13; 1340 ' "

>43. ! !
Incidentul s FEROVIAR

.13; 13,M; 10: 184-5: țs.u. VOLGA 
• 19: IU9; 13: 10. GLORIA
■ 9; 11.13; 13.30: 19: ,18.13: 3340.

a Intrarea liberă Ia Oficiul starii 
civile : VIITORUL —

Adio, domnule Chips : EXCF.L- 
>R — 049; 13; 18.13: 1040, MO

DERN — 9; 13,2S); 10; 18. J.'.

teatre

General-maior GAAFÂR 
MOHAMMED NUMEIRY

Președintele Republicii Democratice
Sudan .

• Evadare cin l’lanr 
lor s LUCEAFĂRUL
13,m: 16: 1840:-----
- a: 11.13; 1340. — . .
SMarr Poppins I SCALA - S.M; 

; .1849; M, «STIVAL — 940: 1S:
16401 1040. FAVORIT — 940; 13.30;

L

SMary Popplnx : SCALA
; 1849; M, FESTIVAL - 

11549: 1840. FAVOlUT — 
1849; 19.33.
• Pentru ci se Iubesc t PATRIA 
— 10, CENTRAL - 0; 11,13; 13,29; 
18: 18,15: 8J.ra, MELODIA — 0; 
11,13: »L»; 16: 18.20; 30,43. ' 
rCarUerul veseliei : LUMINA — 

; ia: 15; ia: sa.sa.

■ 18: 18; 80.
• Ferlelt cel care/ ca Wise— s 
SALA PALATULUI - 17.15 (scria 
dc bilete — 4MB: M (scria dc bi
lete - 1M3). TOMTS - 0: 1143; 
13,S3: 13: 18.15: M.30, FLAMURA — 
9: 11.15: U.20: is: îa.is: 30.20.
Q Tarz-m, omul junglei : 9— U3.S0 
In eonllnuare ; Program de filme 
documentare — SB.15 : TTMPUHI 
NOI. .
• Aventuri tn Ontario s PRO
GRESUL - 13.39; 13: 39,13.
• Puterea șl Adevărul : RAHOVA 
— 1343: 19.

• Filarmonica oe stat „ceorg 
Eneseu) : Concert extraordinar d 
muzleS ceha contemporani. Inter
pret! : Formația „Muzica Nova” al

■ Cvartetul „Pro Arte" — so. 
o Conservatorul do muzlcfl .. 
prian Porumbcscu” (sala G. Ertcs- 
ct:) : tic el tal de plan susgnut de 
George Hatmoș — 30.

prep : Fo___ __
■ Cvartetul „P. _ 
a Conservatorul

eu) : nedUU de plan stuVInut de

• Teatrul Naponal ,J. L. Cara-
Htale” (sala r------------ ‘ ‘
că de Vlrjtln 
Studio) : Sâ 
scarâ — 81
• Teatrul- J. „uunja I&axa
Maaheru) : Bunâ seara, domnule 
Wlide — 19,33.

(sala Comedia) : Cui l-e frl- 
lula Woolf î - 30; (sala 

nu-(l fad pr&dUle cu

,C. L Ndttara^ (sala V
J

încheierea unor acorduri româno -sudaneze
' 0 ’ T !■=>■- C r-!'': ■ 'h r . ' '..MșâJ" i' _

La Khartum a avut Ioc semnarea
acordului de cooperare economico- trul economiei, 
tehnică, acordului comercial de 
lungă durată șl protocolului pri
vind listele de mărfuri pe anul 1072 , ; . ......
între Republica Socialistă Romă- trul minelor, petrolului șl geologiei, 
nla șl Republica Democratică Su- Vnsile Răuță, adjunct ai mlnlstru-

■ (jajj lui comerțului exterior, din partea
Din partea română, documentele : dr- Osman AMul GassIm'

au fost semnate de Ion Pățan, 
vicepreședinte ai Consiliului de 
Miniștri, minisirul comerțului ex
terior, iar din partea sudaneză da

I i: - f “ • 
ministrul afacerilor prezidențiale, 
din partea sudaneză.

*
Ministrul minelor, petrolului șl 

geologiei, Bujor Almășnn, a avut, Ir 
Khartum, o intllnlre de lucru cu 
ministrul sudanez al Industriei și 
minelor, Ahmed Abdel Rahman El 
Agib.

ministru] cooperației șl dezvoltării Au fost_ examinate aspecte ale 
rurale, dr. Ahmed Abd ei Rahman “ S“dQnulul '

a «ii r . . i , jg «ii i , posibilIratSle concrete de coopera-Li Agib. ministrul Industriei șl ml- re româno-sudaneză in domeniile
nelor, și Mahdi Mustafa El Hadl, geologiei, mineritului $1 petrolului.
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In favoarea ratificării PE FRONTURILE DE LUPTĂ
‘l 41 ’ *

tratatelor încheiate de R. F. G.

cu U. R. S. S. și Polonia
„RATIFICAREA VA Fl 0 VICTORIE A FORȚELOR 

CARE TIND SPRE PACE IN EUROPA"

INTERVIU ACORDAT TELEVIZIUNII SOVIETICE 
DE GUSTAV HUSAK

MOSCOVA 3 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat televiziunii sovietice, 
Gustav Husak, secretar general al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacta, refe- 
rlndu-se la ratificarea tratatelor din
tre U.R.S.S. și R.F.G. șl dintre Po
lonia șl R.F.G., a spus : „Noi sperăm 
că, in pofida tuturor problemelor șl 
greutăților existente In R.E.G., pro
cesul de ratificare se va Încheia cu 
succes in această țară. Aceasta va fi 
o victorie a forțelor care tind spre 
pace în Europa, a forțeL. _____ 
ctază In mod realist situația exLstenlă 
și renunță la vechile Încercări de a 
mi ” ... . ’ ;... .J-X 
sltiiația posibellcă de pe conllneniui 
european".

,.în ceea c® ne privește — c sub
liniat G. lîusak — depunem «forturi 
pentru rezolvarea problemelor nere
glementate care există intre noi șl 
H.F.G. Ele constau, ln primul rînd, 
ln recunoașterea, da In început, a ne- 
valahllltățll acordului de la MOn- 
chen“.

Raleylnd că ln Europa s-au creat 
de acum condiții pentru convocarea 
mnfăgihtd general-europene in pro
blemele securității șl colaborării, 
Gustav Husak a deriarat: „Slntem 

. ,cMxO mrrran le convinși eă eforiurUe îndreptate spre
îodlfica m forța, sau prin al le căi, transformarea Europei Inir-un con-
Hia|ia postbelică de pe conllneniui tlnent al păcii ?l colaborării vor e-

voi na eu succes".

® DEMONSTRAȚII Șl ADUNĂRI IN NUMEROASE ORAȘE Șl 
CENTRE INDUSTRIALE VEST-GERMANE

BONN 2 (Agerpres). — în cadrul. chelate la Moscova sl Varșovia, 
„campaniei de primăvară a anului apel similar a fost adresat de rej 
1072", Inițiată de organizații, 
zentlnd diferite categorii eo___ „
cunoacuți militant! pe tărîm obștesc 
din R.F. a Germaniei In sprijinul 
politicii de înțelegere reciprocă șl 
destindere în Europa,

r-«Mew~ sl ' '
In numeroase 

orașe și centre Industriale vesl-ger- 
mane, printre care ălQnchen, Bre
men, Saarbrflcken, au avut Ioc de
monstrații Șl adunări In favoarea ra
tificării tratatelor cu U.B.S-S. ®1 Po
lonia. Astfel, parlicipanții la confe
rința de la MQnchen a reprezentanți
lor celor peste 50 COT da metalurglștl 
al orașului au chemat Bundeotagul 
vest-german aă ratifice tratatele fn-

chelate la Moscova șl Varșovia. Un 
apei similar a fost adresat de repre- 

repre- zentanțlț tinerilor ■ muncitori al 
I «octale șl unuia din cela mal marl concerns 

vBst-germane — .Bosch” — din Sanr- 
brCckeă.

De asemenea, reprezentanții prin
cipalelor sindicate veaugerntane 
continuă să se pronunț» ln sprijinul 
ratificării tratatelor cu U.R.S.S. și 
Polonia. Astfel, E. Loderer, unui din 
conducătorii puternicului sindicat al 
lucrătorilor metalurglștl, a. declarat, 
ln cadrul unei cuvintărl rostite ln 
KoHenz, că «Indicatul pe care ti re
prezintă, nvînd 2 390 000 membri, „ee 
pronunță pentru ratificarea tratate
lor, pentru normalizarea reiațlllor 
cu țarllo socialiste”.

•' OPINII IN PRESA ITALIANA
ROMA 3 (Ageqpres). — Numeroase 

xlare italiene exprimi, în aceste 
zile, opinii favorabile ratificării tra
tatelor R.F. a Germaniei cu U.1LS.S. 
țl R.P. Polonă. Astfel; cunoscutul 
cotidian „Corriere deliu Sera" re
levă că toți oamenii animați de un ■ 
spirit realist înțeleg marea impor
tanță a ratificării celor două tratate, 
deoarece acestea au drept scop rea
lizarea destinderii in Europa. Subli
niind necesitatea ratificării tratate- 

"lor In Bundaslagul vest-genhaii; zla-

rul Vaticanului, „Osservatore Ro
mano", scrie că „Interesul cu care 
opinia publică mondială urmărește 
evoluția evenimentelor din R.F. n 
Germaniei este pe deplin justificat”, 
Intrucit „de faptul dacă tratatele vor 
fl sau no ratificate depinde in mare 
măsură evoluția viitoare a situației 
politico In Europa occidentală". în 
context ziarul arată că parlamenta
rii vest-germani trebuie să rezolve 
această problemă în Interesul tuturor 
popoarelor. -,.Ț»
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Vizita la Pekin

PEKIN 2 (Agerpres). — La Invita
ția guvernului chinez, o delegație gu
vernamentala. condusă de primul mi
nistru al Maltei, Domlnlc Mlntoff. a 
sosit duminică la Pekin. Intr-o vizi
tă de prietenie — Informează agen
ția China Nouă.

In aceeași zl. la Pekin au avut loc

• •

convorbiri între Clu En-laî șl Domi
nic Mlntoff. Convorbirile s-nu desfă
șurat Intr-o atmosferă cordială, prlo- 
tenească.

Seara, premierul Consiliului de Stat 
a oferit o recepție In cinstea delega
ției guvernamentale malteze, la care 
cel doi premieri au rostit toasturi.
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Soldați făra s©5dă“35
trecut prin- 

coșmar : nu
„Am 

tr-un 
țllain co w va Inthn- 
pla cu dinele meu 
bolnav" — povestea de 
curlnd sergentul Dan 
Klrby, dlntr-o unitate 
americană

cu. clinele

ȘI-AU' INTENSIFICAT ATACURILE
•XZECE BAZE MJLJTARE INAMICE CUCERITE DE PATR1OȚI 

• ARMATA SA1GONEZA SE RETRAGE IN DEZORDINE 
DIN ORAȘUL QUANG TRI

VIETNAMUL DE SUD 2 (Agerpres). — Potrivit știrilor transmise de 
Po fronturile de luptă din Vietnamul do sud do agențiile Internaționale, 
forțele patriotice și-au intensificat acțiunile, derianșlnd o serie de atacuri 
puternic» asupra pozițiilor șl punctelor Întărite ale trupalor americano-

1
montele asupra teritoriului sud-vfct- 
namez. Numai ln noaptea de «îm
bată spre duminică, pesta 30 de 
bombardiere strategice „B-32* au 
aruncat 8OT tone de bombe ln zona 
situată 1a ®ud de zona demlEtari- 
zată șl ln Platoul Central. Cu toate a- 
cestea. patrioțll continuă să dețină 
inițiativa pe fronturile de iuplă. 

■ produdnd inamicului grele pierderi 
In oameni șl materiale. Corespon- 

. denUi agențiilor do presă aprecia
ză că situația trupelor americnno- 
salgonezo în clleva regiuni este cri- 
tică. ;

salgoneze.

,în. partea de nord a Vietnamului 
■ do aud, forțele patriotice au cucerit 

zece baze ale trupelor saigoneze și 
se apropie de centrul provincial 
Quang TrL Duminică, atacurile au 
fost îndreptate / împotriva taberei 
militare Mai Loc, ultima rezistență 
a unităților salgonezc de pe întregul 
sector care apără accesul spre orașul 
Qaang Trl, mare bază «strategică, 
aflat în prezent sub un puternic 
foc de •a'rtllerlo. Pentru prima dală 
In curbii războiului din Vietnam 
consilierii mlliiari americani au 
fost evacuați cu elicopterele din 
acest oraș. Un. ofițer american a clei
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Fâcînd uz de condițiile create de auîorifâjile R. D. Germane prin mâsurile 
adoptata In prrvinjd cplicârii temporara a prevederilor convențiilor înche
iate cu R. F. a Germaniei și cu Senatul Berlinului occidental, un mare numâr 
de celâfeni vesl-berlinezi au efectuat vizite, In aceste zile, In capitala și pe 
teritoriul R.D.G. Fotografia prezintâ aspecte de la unul din punctele de 

trecere a frontierei.
(Telefoto : A.P.-Acernres)

PRETUTINDENI
„SCRINUL" CU SCRISORI 

DE LINGĂ SENA
Un excavatorist care lucra pe 

malul Senei a dat peste o Iddiid 
din zinc, închisă ermetic. Forfind-o, 
el a găsit 040 de scrisori care au 
fost scrise și expediate acum 101 
ani. In ‘1S71, in timpul asedierii 
Parisului de către trupele prusace, 
s-a făcut încercarea de a introduce 
pofta In ora; folosind cursul flu
viului Sena.

0 VALOROASĂ ACHIZIȚIE 

A MUZEULUI „HAYDN"

etani* — Informează corespondentul
agenției U.P.I. —. că generalul IS Bl M ES H
Creighton Abrams, comandanlul-șef “ “* *■“ ““ ““
al trupelor S.U.A. din Vietnamul do
sud. a preluat per.wnal comanda 
asupra acestui sector. Armata sal- 
goaeză, ncrezlstind In fața presiu
nilor puternice ale forțelor de eli
berare, se reirage în dezordine. Pa
nica a cuprins, trupele salgoncze care 
părăsesc zona de luptă fără a maJ 
aștepta ordinele eomăndamentulul. 
In orașul Quang Trl domnește hao
sul, Iar străzile sini barate de ve
hicule ■ militare abandonate.

Concomitent, forțele patriotice au 
atacat o bază aflată în spatele ina
micului. la sml de localitatea Do 
Llnh. Lupte puternice s-au dat de 
asemenea, ?! pe Platoul Central, 
unde patrtoțll au Înconjurat ctteva 
baze alo armatei salgoneze din pro
vincia Con Thum șl au deschis un 
puternic foc, cu rachete șl aruncă
toare de mine. La sud de Dac Tho, 
forțele de eliberare dețin controlul 
asupra unor puncte întărite cucerite. 
In cursul acțiunilor din ultimele 
zile. Unitățile forțelor patriotice 
continuă să dea lovituri puternice 
pozițiilor armatelor Inamice în îm
prejurimile Satgonulul șl In provin
cia Tal Nlnh.

îrtcerclnd să -fllăbească ofensiva 
forțelor patriotice, comandamentul 
american a Intensificai bombarda-

fi■> ti

a suveranității R: D. Vietnam
HANOI 2 (Agerpres). - Agenția 

V.N.A. anunță că ta. 1 aprilie aviația 
amorican_ă a bombardat unele locali
tăți populate din regiunea Vinh Llnh, 
tar baterii de artilerie, amplasata pe 
nave de război, au deschis focul 
asupra unor localități situata Li zona 
demilitarizată, pe teritoriul R.D. Viet
nam.

Un purtător de cuvînJt, al Mlnlstc- 
ndul Afacerilor Externe al R.D. Viet
nam n dat publicității o declarație 
In care condamnă aceste acte de 
război 41 cere cu holărire ca S.U.A. 
să pună capăt Imediat tuturor acte
lor de Încălcare a suveranității șl 
securității R.D. Vietnam.

1

©h pr®si transmit
Biroul Consiliului de 

Miuișiri ol Bulgaria 
a discutat raportul prezentat de Mi
nisterul Agriculturii și Industriei AII- ,

■ mentors privind prevenirea unor e- 
ventuaje pagube in urma oecotei ne
obișnuite din această primăvară. S-a 
subliniat că ninsorile șl ploile cu to
tul insufidente au Influențat nefavo
rabil nivelul apelor riurilor 51 volu
mul apelor din bazinele și tacurile de 
acumulare. Pentru a prelntlmpina 0- 
ventuale pierderi ln agricultură da 
po urma secetei s-au prevăzut o se
rie de măsuri. Comitetele executive 
ale consiliilor populare județene rint 
obligate să elaborez» măsuri proprii, 
concrete, pentru combaterea secetei și 
că raportez» ojwrallv îndeplinirea lor.

Sprijin fald de guvernul 
Unității Populare din Chile. 
Președintei» Centralei Unice a oame
nilor mundl din.Chile. Lula Figueroa, 
ă reafirmat sprijinul pe care această 
organizație sindicală — cea mal mar» 
din Chile — îl acordă guvernului Uni
tății Populare ®i a făcut cunoscut că 

'muncitorii vor dejuca acțiunile ele
mentelor reacționare care'Încearcă'să 
se-; opună procesului revoluțio
nar Inițiat de guvernul președintelui 
AJlende.

Continuă preschimbarea 
canmetelor do membru al 
P.C. Italian. Plnfi ,n preientBU 
primit noile carnete pe 1972 un număr 
de 1 -130 COT membri al P.C.I. Totodată 
— retalează ziarul „L’Uhltă” — în
cursul actualei campanii au Intrat !n mUlOT SIOlj III OrOblOmelO 
partid 83 COT de noi membri. ■ - - - -

7 fl încetat din viață vladI- 
mlr Popovld, membru'al Consiliului 
Federației, erou al popoarelor Iu
goslaviei. fost secretar general al 
președintelui R.S.F. Iugoslavia

“ nuntă agenția Tanlug.

Un bombardior gigant de tipul „B-52”, aparjinînd tortelor militare aeriene ale 
■S.U.A., s-a prâbuțif vineri ln flâcâri, nu departe do baza aerianâ McCoy 
din stolul Florida, In mijlocul unui grup de locuinje. Accidonlul a survenit cu 
puțin timp înaintea aterizării,, fiind cauzat de o explozie produsâ la bordul 
aparatului. Toji cei șapte membri ai echipajului și-au pierdut viața. De ase
menea, opt persoane aflalo In locuințele asupra cdrora s-a prăbușit avionul 
au fost rânifo. Ministerul Apârârii

Muzeul „Haydn" din Eisenstadt 
(Austria), 'localitate unde marele 
compozitor fi-a petrecut mulți ani 
ds viață, a făcut o acbitrille valo
roasă : un manuscris al operei Iul, 
Haydn — aLa j.......... .
(„Credința rdspMtild”) — compusă 
în 17S2.

Partitura de &0 de papini a fost 
transcrisă, in secolul al XVIII-lea, 
de copistul lui Joseph Haydn, Jo
hann EUsler. Această copie, care 
constituie cel mai vechi manuscris 
al ojterei — originalul fiind pier
dut — este apreciată de experți-ca 
avlnd o deosebită valoare. Potrivit 
lor, maestrul a folosit-o pcr.tru 
urmărirea execuției in timpul 

‘spectacolelor, făcind pe ca nume
roase adnotări, dintre care'unele au 
clic o jumătate de pagină.

iscrlj cl operei lui^ •<, 
fedeltâ premiata“..L-''

ZGIRIE”NORI LA TOKIO
Consiliul pentru planificarea con

strucțiilor urbana din Tokio a apro
bat proiectul celei mai înalte clă
diri cara urmează să fie construită 
In capitala niponă. Ea va aoea 55 
de etaje.

Construcția unor clădiri tnaltc a 
început, la Tokio, relativ recent, 
deoarece, plnd In anul ISM, aici a 
acționat o lege care interzicea, din 
cauza deselor cutremure, ridicarea 
unor clădiri de locuit cu mai mult 
de S—7 etaje și a-unor edificii ad
ministrative cu peste 10 etaje. Ul
timele realizări In domeniul ■mate
rialelor si tehnicii de construcție au 
permis însă să se rmunfe la pre- 
vcderile vechii lepL

URME ALE UNEI BĂTĂLII
- DE ACUM 500 DE ANI

■=» ®J »> ■.« ® țt i LaX
In,.timpul lucrărilor de restau

rare a castelului de la Heidelberg 
(R.F.G.) muncitorii au descoperit 
două mine din fontă umplute fie
care cu cile 10 kg de praf de 
pușc<5. Armurierii sosiți to fața 
locului au constatat cd minele, a 
căror vlntă este apreciată la 300 
de ani, mai pot exploda și au pro
cedat la dezamorsarea lor. ! După 
cum scrie ziarul „Frankfurter Allge- 
meine", se consideră că acesta 
două mine stnt de producție fran
ceză și au fost folosite d« trupele 
lui Ludovic al XTV-lea, care au 
cuceriți ți distrus castelul la sflr- 
fitul secolului al XVII-lea.

CULPA DISCJOCKEY-ILOR
DE LA BtB.C.

_ ______ î al S.UĂ. a informat câ bombardierul nu
avea la bord Incdrcdluri nucleare "r r».», ..„

Mahmud Blad,
președintelui Republicii Araba Egipt 
pentru afacerile externe, s-a Înapoiat 
la Cairo din vizita oficială întreprin
să ln Republica Populară Chineză, 
Informează agenția jî.KN.

, Premierul Republicii Ban
gladesh, Mui!bur .Rahirum, a pri
mit po E. Ludvlger, membru al 
Consiliului Executiv Federal, care s;e 
află la Dacca ln fruntea unei dele-1 
ga ții economice iugoslave, pentru a 
purta convorbiri eu privire la poslbi- 
lltățlle practice ale schimbului do 

acest seminar, organizat cu concursul mărfuri șl ale colaborării economice 
. și ln vederea Încheierii primului 

acord comercial dintre cele două țări. 
Cu acest prilej, informează agenția 
Tânlug — premierul Rahman ■ 
acceptat invitația președintelui Con
siliului Executiv Federal de a face o 
vizită ln Iugoslavia.

âderenea Irlandei la Pia
ța comuna lMcaîmâ restrlngerea 
activității unor ramuri Industriale, 
printre care industria constructoare do 
mașini șl cea textilă și pierderea 
plnâ ta. 50 000 de locuri do muncă, a 
declarat R. Roberta, secretar general 
al Congresului irlandez al sindicate
lor. Poirivlt statisticilor, ln prezent 
aproximativ 78 0OT de irlandezi se 
află ln căutare de lucru.

Siria și Arabia Saudită 
au început slmbătfi la Djedctah tra
tative ln vederea încheierii unui acord 
economic și comercial — Infor
mează agenția Reuter, citind postul 
ds radio saudlL Cele două țări In
tenționează să suprime sau ®ă reducă 
substanțial taxele vamale la schim
burile lor comerciale și să promove
ze realizarea in comun a unor obiec
tive economice.

La Belgrad nu maJ 
ivit noi coruri- de variolă ți nu 
au mai fost depistate persoane 
suspecte de variolă, transmite agenția 
Tanlug. 1 203 TEO de locuitori ai Bel
gradului au fost vaccinați plnă acum 
ti 310 3E0 revaodnațl, ceea ce Înseam
nă că populația orașului este pe de
plin protejată.

La ' invitata Asociației 
de prietenie China-Japonia, 
la Pekin a sosit intr-o vizită da prie
tenie o delegație a Partidului Socia
list-Democratic din Japonia, condusă 
de Dtko Kasuga. președintele Comite
tului Executiv Central al partidului ■— 
informează agenția China Nouă.

Cel de-al patrulea se-

mUBCii ^■a hiceput lucrările la 
Bagdad, anunță agenția irakiană de 
presă, citată de agenția Reuter. La
Organizației Internationale a Muncii, 
pariidpă delegații clin diverse țări 
araba.

de „adepte". din

dorința de a Fficlnd o analiză a a- 
In exploata- ceslel afaceri care pro- 
spatiu’ cit de mito cisllffuri de multe 

zeci șl sule de miliarde 
de lire, ziarul „MOR
NING STAR" arată că 
pentru a obține mari

Orașul care a spus „NU“ fumatului

După cum relatează agenția „As
sociated. Press", Scotland lard-ul a 
încheiat, zilele acestea, cercetările 
ta cazul unui număr de discjockey
— prezentatori de programe mu
zicale tarefșiztraie pe discuri — de 
la societatea de radiodifuziune bri
tanică D.B.C. Dosarele. care 
cuprind un mare număr de. 
probe, urmează a fi predate acum 
justiției. Care este vina celor im- ’ 
pricinați ? După cum relatează’,^) 
preia britanică, mai multi prezen-" 
tutori slnt acuzați de a fi acceptat 
mită din partea unor producători 
pentru ca. in cadrul emisiunilor,
sd acorde preferință și să; reco
mande In mod deosebii anumite 
discuri. Cu alte cuvinte. In lansa
rea discurilor conta nu calitatea 
acestora, cl cuantumul milei.
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JUPITER - 0 AGLOMERARE
DE HIDROGEN?

Jupiter, cea mai mare planetă a 
sistemului nostru solar, reprezintă, 
după cit se pare, o uriașă aglome
rară de hidrogen cu adausuri de,he
liu, fnvdtaitâ, la rlndul ci, de o e- 
normd atmosferă de hidrogen. La 
această concluzie a ajuns tin grup 
de experți al Institutului de geo
fizică al Academiei de silințe a 
U.fLS.S., după un studiu de S ani 
efectuat pe baza unul model fizico- 
matematic al planetei.

Potrivit acestui model, atmosfera 
lui Jupiter are o Indljime de 1S0W0 
km. La limita sa inferioară, unde 
sa înregistrează o presiune enormă
— pină la 100 milioane atmosfere
— acest înveliș de hidrogen ți heliu 
are densitatea apel, transformln- 
du-se apoi, treptat, fatr-un miez de 
hidrogen „metalic". Dar și acest 
miez rămlnc pind In centrul plane-' 
tei In stare lichidă, pentru că In a- 
cele sone domnește o temperatură 
de pină la ZOCUFC., care topește 
orice corp solid.

Cu toate acestea, se presupune cd 
pe suprafața planetei temperatura 
poate ajunge pină la minus IStFC. 
Unul din motive este cantitatea, de 
27 ori mai mică, de căldură solară 
pe care o primește planeta, in corn-, 
parație cu Pămlntul.
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acvatic, slație-radar, 
submarin. MUltari in
genioși al armatei Ln- ' 
tervențlonlste aii Incer- 

■ cal chiar șl folo/ilrea... 
ploșnițelor ln scopuri 
de luptă. închise in 
capsule specia!e. insec
tele — caro Îndeobște 
sa agită la apropierea 
omului — trebuie să 
dea astfel alarma 
prlntr-un sistem de 
radlo-ampllficare mon
tai la capsule.

Un observator poli
tic prezenta» nu fără 
ironie, aceste „ino
vații" ea o nouă fațetă 
a „politicii de vletna- 
mizare". De ce nu s-ar 
bizui regimul marione
tă de In Saigon și pa 
alte specii alo „zoolo
giei" declt ’ „.merce
narii" T — întreba eL

Reporteri care au
vizitat Vietnamul de
sud- relatează că au 
văzut de pază la cape
tele unor poduri' din 
Saigon clrduri de glș- 
te care, urmează să 
dea alarma la apropie
rea unităților forțelor 
patriotice. Poate că 
Pentagonul nutrește 
Iluzia că. așa cum ; 
potrivit legendei, ro
manii au salvai Cn- 
pltollul cu alulorul 
gîștelor va Izbuti 
și el acum să sal
vez»™ situația. Iluzie 
deșartă 1 Acolo unde 
nu au reușit forlăre- 
țele zburătoare B-S2. 

bodgla și Vietnam, ml- bombele sau gazele de- ’
lltari din „Special For- foliant» — nici dinii.!

copleșitoare de care 
sint cuprinși acești 
..părinți adoptivi” a- 
tuncl dnd animalele 
lor 'favorite slnt bol- ■ 
nave. Acesta înduioșă
toare sentimente au 
determinat, de altfel. 
Înjghebarea in Vietna
mul de sud a unor spl- 

_____ lecuirea 
patrupedelor suferindei. 
Ciudățenia constă insă 
In faptul că multi din
tre acești G. I. slnt a- 
celași militari In solda 
crimei, plătiți'să ucidă

___,____ aflată in 
Vietnamul "de sud, u- 
nui reporter al ziaru- __________
Iul „Intornallonnl l-Ier- tale pentru 
aid Tribune". Eslo o 
confesiune caro dezvă
luie nu un caz singu
lar. ci un fenomen mai 
larg și cu anumite 
semnificații. „Oriunde _ _________________
există soldați smeri- bărbați, femei șl copil,
câni lhUlheștl și dini gfl djsiruga casele, șco-
— continuă ziaruL A- HIe, spitalele unor oa-
fecțlunea lor pentru a- meni care nu fac alt-
nimaj» nu cunoaște II- CT.vn rfc-clt aă-ri apere
“î1®” ■ căminele. pămlntul

Intr-adevăr, această sirămoșcsc. idealurile
preocupare pentru a- de ubertBte Ei

a,,;,».; Sl
In Indochina, îmbracă so‘7
un caracter aproape
mistic. Siliți la par- a ’Vi
te vreme îndelungată j-eișat Insă cineva Jo 
in un război nedreoi al fentngon. Iar experțllin un răzbii nedrept,?!' 
fără speranță, multi 
din el atribute anima- 
Iclor-maseotă puterea 
de a le ameliora desti
nul ri. mal ales, de a le 
apăra șansa revederii 
pămln tulul natal. Poa
te de aceea „bătețll" 
care se Intărc acasă, 
bucuroși că au scăpat 
cu viată din infer
nul războiului, iau cu 
sine ®i anlmalele- 
mascotă. Iar sthilsîlclle 
arată că. In ultimii ani. 
din Vietnamul de sud 
au fost ’ transportat! In 
S.U.A sute de clini, 
pisici, șerpi. maimuțe. ' 
păsări, soplrle. 
iXlvă0 eSSă *de Ful animai al adîncurl-lectlvn, expediata ne |n_ _1Kn(r(ra cl
soldațil unei unități ---
militare l---- .
este descrisă tristețea merlcane

nu pus Imediat Ideea în 
aplicare... Sute de clini 
ciobănești dresați, ves
tiți!' „scout dogs", stră
bat, deja. ca stâlll, ra
dar sui-generis. jun
glele șl mlaștinile viet
nameze, adulmecă de
pozitele de benzină ale 
pnlrloțllor. avertizează 
asupra cimpuriior mi
nate ți semnalează b- 
proplerea omului. La, 
granița dintre Căm

„Iarba lui Nicol" a fost intro
dusă In Franța In secolul XVI. 
De atunci, intoxicația tabagică a 
progresai, ajunglnd sâ albă as-' 
tizi 13 milioane 
care 4 milioane temei. Si uleiul 
continuă să se dezvolte cu 2— 
3 ta tută pe an. astfel Incit in 
IS70 francezii au cheltuit 7 mi
liarde franci noi pe.„ fum. Be
neficiile regiei franceze de tabac 
sporesc șl ele. dar bolile provo
cate de tutun afectează anual e- 
conomia națională cu o sumă cel 
puțin dublă față de cea amintită. 
Avertismentul lansat de medici 
se întemeiază pe un bilanț tra
gic : In Franța, 'tutunul omoară 
anual 20 DUO de fumători ; din 
100 de victime ale cancerului 
pulmonar, 91 sinț fumători. Si 
atunci 7, .. I, -, .. ,.

-Jn sala cinematografului din 
Mauriac. oraș 'cu 4 0® de lo
cuitori din centrul Franței, un 
bărbat trece printre rlndurile de 
scaune cu un sicriu In miniatu
ră, in care spectatorii l.fi aruncă 
țigările. Această imaaine-șoc 
face parte din pregătirea psiho
logică a celor, ce au acceptat 
„olenslva 'antitabac” inițiată de 
postul de radio „France-lnter". 
După ce In iffîl o acțiune simi
lara a lecuit de tutun un sat 
cu clteva sute de locuitori. In 
1972 Maurlac a devenit primul 
oraș din lume care a spus ..NU” 
fumaSulul. Acțiunea a J—'

I

’ufurnalului. Acțiunea a durat 
clnd rile, timp în care medici . 

atari tun ..special cor- «mani» — nici cutin. - psihiatri au prezentat expu
ces“ folosesc adeseori n!d glșlele șl nld cei-' exemplificate prin filme si
elefanți în misiunile lalț.1 „recruți” de ulii- documente zpudultoare. Din cei 

mă oră a! trupelor ln- 755 de fumători care s-au supus 
tervențlonlste nul. vot, ----- ‘
putea schimba evolu
ția unul război agresiv, 
sortit eșecului.

de război din desișuri
le pădurilor. Delfinul, 
pașnicul șl IntellEen-

__ _ îo- albastre, este șl el
americane. . agent sub- VJorel POPESCU rezantd experiență de vrihotc-

acestui tratament. 143. erfied S3 
lo -stiM. au hotărlt tă renunțe 
definitiv la fumat. Așadar, tra
tamentul. considerat ca., o lațe-
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raple colectivă, fi-a dat roadele 
așteptate. Ca un adevărat „pă
rinte aS urbei”, primarul din 
Maurlac a renunțat el însuti la 
„iarba lui Nicol* ți a iscălit ală
turi de ceilalți 142 exfumători 
o scrisoare adresată președinte
lui Franței, Georges Pompidou, 
prin care îl . InttUd. In termeni 
pollticoși, să le urmeze pilda.

Experiența va fi continuată. 
Un grup de redactori de la 
„France-Inter" — devenlfi spe
cialiști In campania anrifabac —

studiază acum alegerea unui 
oro» cu o populație de clteva 
reci de mil de locuitori care să 
constituie viitoarea țintă a o- 
/ensivcl, împotriva fumatului. 
Campania antitabac capătă 
astfel dimensiunile programelor 
spafiale. Și pe bună dreptate. In
trude este vorba de salvarea a 
20 MO de oameni care mor anual 
tub efectul otrăvii lui A'icoL

Paul D1ACONESCU

înfruntare „subacvatică‘s 

între magnații petrolului !
;j

„Texasul Europei”; primat 
„Bogății uriașe sub prelua 
apdle Mării Nordului". 
Sub aceste titluri zia
rele lotMÎonezo anunță Nordului, 
rezultatele ultimelor 
explorări din apele te
ri lor inie britanice, care 
nu aprins Imaginația șl 
solea de cîșttg, a ma
rilor monopoluri. Ci- .
frele slnt de-a dreptul monopoiurilOT. b-lnci- i... „
fantastice. „FINAN- lor, companiilor Intere- apoi să concesioneze 
CIAD TIMES" arată că salo In obținerea unor spațiul afectat e! unor 

zono pentru exploa- firme britanice la un 
tare. „Concurența fiind preț care fără Îndoială 
mare, alegerea s-a do
vedit a fi foarte anevo-

re un ___ ■■■■
mic pe Întinsul Mării
•• ’ 1 ' „SUNDAY
TELEGRAPH” apre
ciază că această ‘re- , 
gluno aUo ta prezent beneficii ar fi aufi- 
„cea mal căutată” din dent ca o firmă slrăl- 
lume șl estimează la nă eâ aștepte ciu
pește 2OT numărul va ani fără «a tacă nld

— * " _ bind- un fel do investiții șl

numai sectorul „For
ties Field" dispune de 
rezerve evaluate la 
peste un miliard • ba- 
rill‘,-1- _____ _ ____ ________ ...___
regiune de jur-impre- . ta insă companllle-al- 
iurul coastelor Angliei gant „SIIELL". „TE- mină Insă 
a fost împărțită In zone XACO". 
delimitate cu mare 
nreclzîe. Companii in
ternaționale specializa
te sau itira luci o ,,, v-c-"T.^r» legătură cu explorarea MINSTER 
și prelucrarea pețrolu- „E S S O”, 
lui si gazelor sl-âu ex- ele.. . ■

rill do petrol. întreaga loasă”. Au fost prefera- bogății 
regiune de jur-!mpre- . ta ins» comnanllle-gl- ilarul —

va fi dublu șl, chiar 
triplu. „Toata acosta 
..........  — subliniază

— trebuie să ră- 
poporuluL 

“~-ntru ca el să le va- 
compa- 

nllle naționalizate. In 
Interesul întregii na

4 000 DE PARIZIENI 
PĂCĂLIȚI

4 OlUJ de parizieni s-au lăsat 
păcăliți de 1 aprilie de un apel 
al radiodifuziunii franceze, care 
i-d invitat sd se strlngă ln apro
pierea turnului Eiffel, spre a fi 
îmbarcați pentru o cdtotorie 
gratuită cu un avion „de o con
strucție specială". Aceleiași in
vitații — cu diferențe ln ce pri-' 
vețte doar locul de IntUnlre — 
i-au dat curs la Bordeaux 2<W0 
de persoane, iar la Lym — 3 OM 
de localnici.

„BRITISH P®1?*™ ea V “ 
PETROLEUM”. „DUN-

PHILIPS”, XL. 
fără nld o X™' ’,un1'----- MINCTBT» BANK”,

„SIGNAL”
i

NIcoIae 
PLOPEANU

.1

Un grav accident de cale 
ferata 8-3 slmMUS seara In
Republica Bangtadesh — anunță a- 
nențllie Internaționale de presă. Două 
trenuri de persoane s-au ciocnit ln 
plină viteză, numărul eelor răniți in 
acest accident fiind apreciat la 430 de 
persoane. Numeroase echipe acționea
ză pentru salvarea pasagerilor.
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