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EGIPTUL SALUTA CU CĂLDURĂ 
PE ÎNALTUL OASPETE ROMÂN
Sub auspiciile relafiilor bune dintre cele două state și popoare, întemeiate pe stimă și

respect reciproc, a început, ieri, vizita tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
în Republica Arabă Egipt

SOSIREA LA CAIRO
Duminică la amiază, secreta

rul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste • România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a sosit în 
Republica Arabă .Egipt. unde, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, face o vizită oficială 

-partid și de stat, la invitația 
președintelui afcestei republici și 
președinte al Uniunii Socialiste 
Arabe, Anwar Sadat.

Republica Arabă Egipt este 
ultima etapă a călătoriei în cele 
opt țări africane a conducătoru
lui partidului și statului nostru, 
începută cu peste trei săptămîni 
în urmă. Este o călătorie cu a- 
dînci semnificații definitorii 
pentru politica externă a Româ
niei socialiste, principială și con
secventă, de prietenie și colabo
rare cu toate\statele lumii, in
diferent de regimul social poli
tic,. de solidaritate frățească, 
simpatie și sprijin pentru cauza 
libertății, independenței și pro
gresului tinerelor state care au 
pășit pe calea dezvoltării de 
^ne stătătoare.. Pretutindeni, 
vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a reprezentat un mo
ment de cea mai mare însem
nătate în evoluția ascendentă a 
relațiilor de înțelegere, priete
nie și oooperare dintre țara 
noastră și statele vizitate, de a- 
firmare a unității de acțiune în 
lupta pentru pace și progres so
cial a popoarelor lumii care al
cătuiesc- marele front antiim- 
perialist.

In acest context se desfășoară 
și- vizita în Republica Arabă E- 
gi.pt. „Schimbările petrecute în 
ultimele decenii în evoluția Ro
mâniei și a Egiptului, releva 
recent tovarășul Nicolae 
Ceaușesou. comunitatea de țe
luri și interese în lupta împo
triva imperialismului, pentru 
pace și colaborare în lume, au

creat o bază durabilă dezvoltării 
continue a relațiilor politice, e- 
conomice și culturale dintre ță
rile și popoarele npastre. Prie
tenia și colaborarea româno- 
egipteană se dezvoltă ou.succes 
pe' baza principiilor de nezdrun
cinat ale respectării indepen- 
ței și suveranității naționale, e- 
galității în drepturi, neameste
cului în treburile interne și a- 
vantajului reciproc".

Poporul român, așa după cum 
se știe, a fost din primul moment 
profund solidar cu lupta plină 
de abnegație a poporului egip
tean pentru eliberarea țării sale 
de sub oprimarea colonialismu
lui și imperialismului. Eforturile 
'tânărului stat pentru înlăturarea 
urmărilor grele ale dominației 
străine, pentru angajarea sa pe. 
o cale nouă, a progresului și 
transformărilor economice și so
ciale, au fost și sînt urmărite cu 
sentimente de caldă simpatie de 
poporul nostru.

Cu satisfacție se poate subli
nia că — rod al acestor relații 
prietenești — cooperarea econo
mică româno-egipteană, cunoaș
te un curs ascendent, care își gă
sește expresia atit în creșterea 
volumului schimburilor comer
ciale — în 1971 s-a înregistrat 
un spor de 40 la sută față de 
anul precedent — cit și în pre
zența tehnicienilor și specialiști
lor români pe mari șantiere ale ’ 
acestei țări — cum ar fi Fabrica 
de produse sodice de la Ale
xandria sau Complexul minier 
pentru extragerea și îmbogățirea 
fosfaților de la Hamravein. Se 
extinde, de asemenea, colabo
rarea pe tărîmul științei, cul
turii și în alte domenii de acti- 1 
vitate.

Acestor relații bune între cele 
două state și popoare le cores-* 
pund raporturile statornicite in-

(Continuare în pag. a Ill-a)

VIZITA PROTOCOLARA
Secretarul general al Partidu

lui Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae . Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
.făcut o vizită protocolară preșe
dintelui Republicii Arabe Egipt, 
președintele Uniunii Socialiste 
Arabe, Anwar Sadat, și doamnei 
Djihan Sadat, la reședința pre
zidențială din Guiza. Conducă

torul partidului și statului nos
tru a fost însoțit de Ion Pățan. 
Corneliu Mănescu, Bujor. Almă- 
șan, Titus Sinu, ambasadorul 
României la Cairo, precum și de 
Aisha Rateb, ministrul aface
rilor sociale, și Osman Assal, 
ambasadorul Republicii Arabe 
Egipt la București.

La întrevederea care a avut 
loc între cei doi conducători de 
partid și de stat, a luat parte

Mamduh Salem, viceprdmier și 
ministru' de interne.

Vizita protocolară s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială.

De la Palatul Kubbeh pînă la 
Guitfa. de-a lungul bulevardelor 
capitalei, împodobite festiv ou 
drapelele de stat ale celor două 
țări, locuitorii orașului Cairo au 
făcut o cordială manifestație de 
simpatie, salutînd cu multă căl
dură pe oaspeții români.

Încheierea vizitei tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU lN SUDAN

Plecarea de Ia Khartum
Vizita tovarășului Nicolae 

Ceaușescu' în Sudan — a șaptea 
țară înscrisă în programul afri
can al șefului statului român — 
a luat sfîrșit duminică dimi
neața.

Pe aeroportul din Khartum 
erau prezenți — pentru a saluta 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu și pe 
ceilalți oaspeți români — pre
ședintele Numeiry și doamna 
Busein Numeiry. prim-vicepre- 
ședintele republicii: membrii 
Biroului Politic- al Uniunii So
cialiste Sudaneze, membrii gu
vernului, alți funcționari de stat, 
precum și șefii misiunilor diplo
matice acreditați la Khartum. 
Veniseră la aeroport, de ase
menea, numeroși locuitori - ai 
capitalei sudaneze.

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 misiunilor diplomatice.

Cei doi 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, cei doi președinți au 
trecut ’în revistă garda de o- 
noare.

Președintele Consiliului de. Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu, au 
fost salutați apoi de Abubakr 
Awadallah. prim-vicepreședin- 
tele republicii, Maamoun Awad 
Abu Zeid. secretarul general al 
Uniunii Socialiste Sudaneze, 
membri ai Biroului Politic al 
Uniunii Socialiste Sudaneze, de 
guvernatorul provinciei Khart- 
tum, precum și de membrii mi
siunii de onoare, alcătuită în 
cinstea oaspeților, condusă de 
Osman Abu Al-Gasim. membru 
al Biroului Politic al Uniunii 
Socialiste Sudaneze. Totodată, 
șeful statului sudanez și soția sa 
și-au luat rămas bun de la to
varășii Ion Pățan, Corneliu Mă
nescu, Bujor Almășan și cele
lalte persoane oficiale care l-au 
însoțit pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în vizita sa în Sudan.

La scara avionului, președin
tele Consiliului de Stat Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu își iau bun rămas 
de la președintele Numeiry și 
doamna Busein Numeiry.

Din ușa avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu fac semne 
prietenești cu mina. Le răs
pund ropote de aplauze.

In timpul ceremoniei au fost 
trase 21 de salve de salut.

La ora 9,00, avionul preziden
țial românesc a decolat spre 
Cairo.

★
De la reședința ce le-a fost 

rezervată la Khartum — Pala
tul Poporului — și pînă la ae
roport, o mare mulțime de lo
cuitori ai capitalei sudaneze au 
salutat cu căldură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe tova
rășa Elena Ceaușescu — în 
semn de înaltă stimă și prețu
ire.

Penultima • etapă a vizitei 
conducătorului partidului și sta
tului nostru pe continentul’ a- 
frican, convorbirile româno-su
daneze la nivel înalt, au tra
sat jaloane noi dezvoltării re
lațiilor bilaterale, a căror nor
malizare a fost subliniată cu 
satisfacție de ambele părți. Ele 
au relevat voința comună de a 
cultiva noi forme de coope
rare, în domenii variate de in
teres reciproc, precum și ne
cesitatea colaborării dintre or
ganizațiile politice și de masă 
din România și Sudan.

Convorbirile de la Khartum 
— consacrate și unui schimb 
de păreri asupra unor proble
me internaționale de interes 
mutual — au confirmat carac
terul de lucru al vizitei tova
rășului Ceaușescu în Africa, 
însemnătatea ei remarcabilă 
pentru dezvoltarea pe trepte 
superioare a relațiilor Români
ei socialiste cu Algeria, Repu
blica Africa Centrală, Congo, 
Zair, Zambia, Tanzania, Sudan, 
pentru întărirea unității forțe, 
lor anticolonialiste și antiimpe- 
rialiste, pentru consolidarea 
climatului de pace, coopera
re și securitate internațională.

SEMNAREA DECLARAȚIEI COMUNE 
ROMÂNO-SUDANEZE

Duminică dimineața, la Pala
tul Poporului din Khartum, pre
ședintele Consiliului de Ștat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Sudanului, Gaafar Moha
mmed El Numeiry, au semnat 
Declarația comună româno-su- 
daneză.

La ceremonia semnării au a- 
sistat tovarășa Elena Ceaușescu 
și doamna Busein Numeiry.

Au fost de față Ion Pățan, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministrul comerțului 
exterior, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe. Bujor 
Almășan, ministrul minelor, pe
trolului și geologiei, Gheorghe

Oprea, consilier al președintelui 
Consiliului de Stat, Ștefan An
drei, consilier al președintelui 
Consiliului de Stat, Constantin 
Miteâ, consilier al președintelui 
Consiliului de Stat, Vasile Rău- 
ță, adjunct al ministrului co
merțului exterior, Sergiu Celac, 
director a.i. în Ministerul Afa
cerilor Externe, Florian Stoica, 
director general adjunct în Mi
nisterul Comerțului Exterior : 
din partea sudaneză : dr. Osman 
Abu El Găsim, ministrul coope
rării și dezvoltării rurale, minis
tru al agriculturii, Mahdi Musta
fa El Hadi, ministru de stat la 
Președinția Republicii, Ibrahim

Moneim Mansour, ministrul e- 
conomiei și comerțului, prof. 
Ahmed Abdel Rahman El Agib, 
ministrul industriei și minelor, 
Fakhr El Din Mohamed, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe. Mohamed Abdel Ma- 
gib, subsecretar în Ministerul 
Economiei și Comerțului, Su- 
liman Babikir, ambasador în 
Ministerul Afacerilor Externe.

★

înainte de solemnitatea sem
nării Declarației comune ro- 
mâno-sudaneze, a avut loc o în
trevedere între președintele 
Nicolae Ceaușescu și președin
tele Gaafar El Numeiry.

DECLARAȚIE COMUNĂ 
ROMÂNO - SUDANEZĂ

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu doamna Elena 
Ceaușescu, a efectuat o vizită 
oficială în Republica Democra
tică Sudan, între 30 martie și 2 
aprilie 1972, la invitația pre
ședintelui Republicii Democrati
ce Sudan, general-maior Gaafar 
Mohammed Numeiry.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România și personalitățile care 
l-au însoțit au vizitat obiective 
industriale și social-culturale din 
Khartum, Damazin, Binder și 
Wad Medani. Primirea căl
duroasă rezervată înalțîlor 
oaspeți români constituie o ex
presie a sentimentelor de prie
tenie pe care le nutresc, în mod 
reciproc, popoarele român și 
sudanez.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Demo
cratice Sudan, general-maior 
Gaafar Mohammed Numeiry, au 
avut discuții, la care au asistat» 
din partea română : Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de

Miniștri și ministru al comer
țului exterior, Corneliu Mânes- 
cu, ministrul afacerilor externe, 
Bujor Almășan, ministrul mine
lor, petrolului și geologiei, 
Gheorghe Oprea, consilier al 
președintelui Consiliului de Stat, 
Ștefan Andrei, consilier al pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
Constantin Mitea, consilier al 
președintelui Consiliului de Stat, 
Vasile Răuță, adjunct al minis
trului comerțului exterior, Ser
giu Celac, director a.i. în Mi
nisterul Afacerilor Externe, Flo
rian Stoica, director general ad
junct în Ministerul Comerțului 
Exterior; din partea sudaneză : 
dr. Osman Abu El Găsim, mi
nistrul cooperării și dezvoltării 
rurale, ministru al agriculturii, 
Mahdi Mustafa El Hadi, minis
tru de stat la Președinția re
publicii, Ibrahim Moneim Man
sour, ministrul economiei și co
merțului, prof. Ahmed Abdel 
Rahman El Agib, ministrul in
dustriei și minelor, Fakhr El Din 
Mohamed, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Mohamed 
Abdel Magib, subsecretar în Mi
nisterul Economiei și Comerțu
lui, Suliman- Babikir, ambasador

în Ministerul Afacerilor Externe.
In cursul discuțiilor, care s-au 

desfășurat într-o atmosferă cor
dială și prietenească, cei doi 
președinți s-au informat reci
proc asupra preocupărilor actua
le ale celor două țări și au pro
cedat la un schimb larg de ve
deri privind dezvoltarea relații
lor bilaterale, precum și unele 
probleme internaționale de inte
res comun

Cele două părți au remarcat 
cu satisfacție normalizarea re
lațiilor dintre cele două țări și 
au subliniat necesitatea întăririi 
în continuare a cooperării în do
meniile politic, economic, cultu
ral, tehnic și științific-

în acest sens, în cursul vizitei 
au fost semnate un acord de co
laborare economică și tehnică, 
un acord comercial pe termen 
lung, precum și protocolul pri
vind schimburile de mărfuri pe 
anul 1972. Cele două părți 
au convenit să diversifi
ce pe mai departe formele 
de cooperare dintre ele, pe 
baze reciproc avantajoase, in
clusiv prin înființarea de socie
tăți mixte în domeniile prospec-

■ (Continuare în pag. a lll-a)

Energii tinerești
pe

construcției

O PUTERNICĂ EFERVESCENTA CREATOARE CARACTERIZEA
ZĂ ÎN ACESTE ZILE ACTIVITATEA TINERILOR DE PE ÎNTREG 
CUPRINSUL PATRIEI, FERM HOTĂRÎTI CA ÎN ANUL SEMI
CENTENARULUI SA ADAUGE NOI FAPTE DE PRESTIGIU ÎN 

CARTEA DE AUR A EDIFICĂRII SOCIALISTE A TARII

frontul

economice

PRIORITĂȚI DE CAMPANIE 
ÎN JUDEȚUL VRANCEA

ÎNCHEIEREA ÎNSĂMÎNTĂRILOR DIN EPOCA I 
ACCELERAREA LUCRĂRILOR ÎN VITICULTURĂ
Popasul la Tîmboiești, unul 

din cele mai mari și vestite 
sate ale județului Vrancea, ne-ă 
fost impus de prezența masivă 
a cooperatorilor în vie, unde 
efectuau lucrările de sezon. O 
asemenea desfășurare de forțe 
nu mai întîlnisem încă în itine- 
rariul nostru de campanie. A- 
proape 2 000 de podgoreni mi
găleau la butucii de viță, faso- 
nîndu-i, așezîndu-i pe rețelele 
de spalieri și sîrmă, răsfirîn- 
du-le coardele pentru o rodire

OCTAVIAN MILEA
(Continuare în pag. a Il-a)
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• EFERVESCENȚA CREATOARE ÎN LUNCA 
SUCEVEI

• FIECARE TÎNĂR — 1 000 DE PUIEȚI PLAN
TAT!

* t

— un angajament al tinerilor din județul 
Vîlcea devine faptă în aceste zile

Jurămînt de credință 
patriei, partidului, 

poporului
Sîmbătă, în unitățile Ministerului Forțelor 

Armate, Consiliului Securității Statului și 
Ministerului Afacerilor Interne a avut loc 
solemnitatea depunerii jurămîntului militar. 
Au participat conducători și cadre cu func
ții de răspundere în aceste instituții, acti
viști de partid și de stat, veterani ai războiu
lui antifascist, reprezentanți ai Uniunii Ti
neretului Comunist, membri ai gărzilor pa
triotice și ai detașamentelor de pregătire a 
tineretului pentru apărarea patriei, oameni 
ai muncii, scriitori și compozitori, părinți ai 
ostașilor, pionieri. Tinerii ostași ai noului con

tingent, într-o emoționantă manifestare a dra
gostei față de patria socialistă, față de Parti
dul Comunist Român și secretarul său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, comandan
tul suprem al Forțelor noastre Armate, s-au 
legat să nu precupețească nici un efort pen
tru a deveni braț de neînfrînt, pavăză de 
nădejde în apărarea cuceririlor revoluționare 
ale poporului român, ale integrității teritori
ale și suveranității naționale a României.

Prezenți în cîteva unități militare redacto
rii noștri au consemnat aspecte ale acestei 
solemnități ;

BRAȚ NEÎNFRICAT, 
SCUT DE NĂDEJDE
Ne aflăm în unitatea în care 

luorează colonelul Dumitru Mă- 
răcineanu. Pe platoul strălucind 
de curățenie și împodobit săr
bătorește cu drapele roșii și tri
colore, sînt perfect aliniate sub
unitățile. chemate azi să-și ros
tească jurămîntul sfînt către pa
trie și partid. Este adus, în a- 
cordurile fanfarei, drapelul de 
luptă al unității. Solemnitatea 
depunerii jurămîntului începe. 
Rînd pe rînd ostașii noului con
tingent rostesc, răspicat, cu fer
mitate, textul jurămîntului mi
litar. Profit de un moment de 
răgaz. Un schimb de cuvinte 
scurt, dar semnificativ, pentru 
că emoția pe care tinerii mili
tari o încearcă în aceste clipe 
este destul de vizibilă și chipu
rile lor spun mult-mai multe și 
cu mai multă convingere decît 
ar reuși s-o facă vorbind. Lo
cotenentul major Pavel Buto- 
ianu ne prezintă cîteva dintre 
multiplele acțiuni inițiate de or
ganizația U.T.C. al cărei secre
tar este, acțiuni menite să sub
linieze importanța evenimentului 
la care asistăm, conținutul pro
fund al textului jurămîntului 
militar. In fața drapelului de 
luptă al unității tinerii militari, 
pe deplin edificați asupra coti
turii pe care o reprezintă în 
viața lor această clipă solemnă, 
se angajează să apere, cu prețul 
vieții dacă e nevoie, pămîntul 
scump al patriei, cuceririle re
voluționare ale poporului ro
mân. O fac în mod conștient, 
cu ferma convingere că au de 
îndeplinit o datorie de onoare, 
o sarcină nobilă. O fac convinși 
că vor avea de întîmpinat greu
tăți și privațiuni, dar hotărîți

să le depășească pentru a-și în
suși tainele măiestriei militatre, 
.pentru a îndeplini misiunile ce 
le vor fi încredințate.

Și-au alăturat glasurile. în 
rostirea aceasta unică, simbol al 
tăriei și forței armatei române, 
tineri veniți din fabrici, de pe

ogoare, din întreprinderi și in
stituții, din toate colțurile țârii, 
tineri muncitori, țărani, tehni
cieni, profesori și ingineri. Cu

(Continuare în pag. a Il-a)
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SPORT
• A LUAT SFÎRȘIT C.M. 

DE HOCHEI. ÎN PAG. 
A ll-A COMENTA
RIUL NOSTRU Șl 
CLASAMENTUL FI
NAL.

• MERIDIAN SPORTIV.

Cornel Dinu-jucător exemplar i
de ION BĂIEȘU

Din motive care țin, exclusiv, 
de condiția fizică a propriei 
mele ființe, am văzut, ieri, trei 
sferturi din cuplajul bucu- 
reștean la televizor. Cu ocazia 
primului meci (Steaua—Jiul) s-a 
petrecut următorul fapt aiuri
tor : n-am putut înțelege cine 
ou cine juca, adică, mai precis, 
care erau jucătorii din Bucu
rești și care erau cei din Petro
șani, pentru că toți își acoperi-

seră înfriguratele trupuri cu a- 
ceeași culoare închisă» Deși a- 
cesta nu era primul meci care 
se transmitea de către televiziu
nea noastră (apropos, de ce nu 
mai comentează Cristian Țo- 
pescu ?), lucrătorii din secția 
sportivă a acestei instituții nu 
s-au convins nici pină acum de 
rolul pozitiv pe care-1 are con-

(Continuare în pag. a Il-a)
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ENERGII TINEREȘTI PE FRONTUL
CONSTRUCȚIEI
ECONOMICE

EFERVESCENTĂ CREATOARE
In

De cîteva zile, cîmpia din 
marginea satului Mitocu-Dra- 
gomirnei cunoaște animația spe
cifică șantierelor tineretului. Pe 
locurile acestea urmează să fie 
înfăptuită lucrări de îmbunătă
țiri funciare pe o suprafață de 
150 de hectare de teren agricol.

— Mai întîi, ne explică Con
stanța Boca, ingineră la coope
rativa agricolă, se va executa 
un canal principal lung de a- 
proape 7 000 metri. Apa pentru 
irigații va fi adusă prin două ca
nale secundare de la un iaz din 
apropiere ce urmează să fie a- 
menajat pînă la sfîrșitul lunii 
mai. în același timp, pe valea 
ce se vede de aici continuăm 
lucrările de desecări» a unor te-

renuri cu exces de umiditate. 
Ne bucurăm că tineretul din 
municipiul Suceava, muncitori, 
funcționari, elevi, a venit să dea 
uteciștilor din comuna noastră o 
mînă de ajutor.

— Nu e prima acțiune de a- 
cest gen la care luăm parte — 
ne spune Rodica Ilie, din bri
gada fetelor de la Fabrica de 
tricotaje „Zimbrul". Prin rota
ție aici vor sosi alte brigăzi să 
continue ceea ce noi am în
ceput.

în aceeași după amiază, a 
fost inaugurat și șantierul tine
retului din Lunca Sucevei, aco
lo unde urmează să se amena
jeze, între altele, un ștrand de 
dimensiuni olimpice. Cei peste

LUNCA SUCEVEI
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Act final

„FIECARE TÎNĂR
1000 DE PUIEȚIPLANTAJI!"

O dată cu ziua, tinerii s-au 
adunat în punctele încă de sea
ra stabilite. Pădurarii transpor
taseră în cîmp uneltele și puieții. 
Aici, la Băbeni, șase sute de 
tineri s-au angajat să planteze □ 
suprafață de douăsprezece hec
tare, iar la sfîrșitul săptămînii 
trecute se aflau în cea de a 
cincea zi de activitate.

— Pînă ieri realizaseți patru 
hectare, astăzi cit mai plantați, 
tovarășe secretar Irina Popa ?

— Cel puțin două hectare ! 
Mă bizui pe faptul că materia
lul săditor este asigurat, că 
unelte sînt îndeajuns de multe 
iar dorința noastră este să în
cheiem cît mai repede lucrarea.
- Puteți evidenția cîți din- 

tre băieții și fetele care parti
cipă la această acțiune econo
mică cu consecințe puternic im
plicate în viitor ?

— îmi vine greu să mă limitez 
doar la cîțiva.., Totuși, notați pe 
Gheorghe Cerbu, Elena Vasi- 
lescu, Daniela Bîrzan, Ion Dicu- 
lescu, Maria Huncă și Nicolae 
Vasile. adevărați nervi vii ai 
acțiunilor patriotice inițiate de 
către organizația noastră.

...Și, duminică. Băbenii au 
constituit doar unul din cele 72

de șantiere de împăduriri ale 
județului din a cărui suprafață 
41 la sută o reprezintă pădurea. 
Cîteva exemple : Sălătrucel, 
Budești, Băile Govora, Buneșrti, 
Boișoara, Călimănești, Golești. 
Vlădești, Cheia-Olănești, Ioneșhi. 
însumînd cifrele raportate re
zultă că, duminică, zestrea de 
„aur verde“ a fondului fores
tier și comunal s-a îmbogățit 
cu încă 50 de hectare.

— Suprafața plantată dumi
nică înseamnă zece procente 
din angajamentul nostru anual, 
remarca tovarășul Constantin 
Dinculescu, prim secretar al co
mitetului județean U.T.C. La 
noi, însă, acțiunea continuă în 
același ritm pînă la mijlocul 
lunii aprilie, timp în care ne 
propunem să împădurim cu cel 
puțin 500 de hectare mai mult 
decît ne-am angajat inițial. în 
acest scop, în cadrul județului 
se desfășoară o vie întrecere 
sub deviza „fiecare tînăr să 
planteze 1 000 de puieți".

Garanții că angajamentul va 
fi îndeplinit ne-o dau chiar și 
numai realizările de duminică 
care evidențiază pe deplin ca
pacitatea de mobilizare a orga
nizației județene U.T.C.

500 de tineri muncitori de la 
Uzina de reparații auto, Fabri
ca de încălțăminte „Străduin
ța", Combinatul pentru exploa
tarea și industrializarea lemnu
lui, Uzina de utilaj și piese de 
schimb, elevi ai liceelor „Ștefan 
cel Mare" și „Petru Rareș“, re
partizați pe brigăzi au și săpat 
primele porțiuni de pămînt.

— Lucrările pe care le înce
pem azi — ne-a precizat Ale
xandru Vomicu, prim secretar 
al Comitetului municipal Su
ceava al U.T.C. — vor continua 
pe tot parcursul verii. Mai întîi 
vom amenaja drumul de acces 
de la șosea pînă la inciiîta vii
torului obiectiv. Pe urmă se va 
trece la efectuarea lucrărilor 
propriu-zise, constînd din să
pături, taluzări, consolidarea 
malului rîului Suceava. Bineînțe
les, aportul tinerilof vizează nu
mai o parte din volumul de lu
crări ce se vor efectua aici.

— Cum va arăta în final zona 
aceasta din Lunca Sucevei ?

— Complexul la care ne re
ferim va cuprinde două bazine 
de înot, unul fiind destinat copii
lor, o plajă, un turn de sărituri 
«u trambuline,
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și locuri de parcare a autotu
rismelor. Tot în această zonă 
intenționăm să amenajăm o mare 
bază sportivă a tineretului. Cu 
alte cuvinte, aici vor fi create
condiții optime pentru practica- I 
rea sporturilor de masă, pentru | 
odihnă și agrement.

După cum am fost informați, I 
în zilele următoare vor fi des- |

I

chise încă 4 șantiere de îmbu
nătățiri funciare în comunele I 
Ipotești, Bosongi, Doljești și | 
Zvastea pentru desecarea a pes
te 800 de hectare. De asemenea, I 
aproape 15 000 tineri suceveni | 
vor lua parte la efectuarea lu
crărilor de împădurire din a- | 
ceastă primăvară, îndeosebi în | 
bazele silvice ale Domelor, Făl
ticenilor și Cîmpulung Moldove
nesc. Sînt acțiuni care se în
scriu în atmosfera de muncă a- 
vîntată și responsabilă determi
nată de împlinirea unei jumă
tăți de veac de la crearea Uniu
nii Tineretului Comunist.

I

cabine, precum I. BELDEANU

Din stejar, stejar răsare
Blajul a găzduit duminică p 

impresionantă manifestare dedi
cata semicentenarului U.T.C. Pe 
Cîmpia Libertății, lîngă monu
mentul ridicat în amintirea ce
lor 40 000 de țărani care în anul 
1848 s-au strins din toate colțu
rile Transilvaniei pentru a cere 
dreptate și libertate au^ venit 
peste 6 000 de tineri din oraș și 
din împrejurimi pentru a parti
cipa la evocarea istorică Intitu
lată sugestiv : „Din stejar, ste
jar răsare" și a se întîlni cu to
varășul Marțian Dan, prim se
cretar al CC. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului, cu 
activiști locali de partid, de stat 
și U.T.C. Apariția lor pe Cîmpia 
încărcată de rezonanțe istorice a 
fost întîmpinată cu aplauze și 
cu cîntece interpretate de corul 
Liceului pedagogic, dîndu-se 
astfel semnalul începerii emo
ționantului spectacol evocator 
care a durat aproape două ore.

Interpreted cîntece patriotice și 
revoluționare, recitind versuri 
ale autorilor clasici și contempo
rani, tinerii au elogiat pildele 
de vitejie alelelor care s-au 
jertfit pentru eliberare naționa
lă și socială, au adus o fierbinte 
cinstire patriei, exprimîndu-și 
totodată recunoștința față de 
partid, care a înfăptuit idealurile 
de libertate ale poporului. Pen
tru ca momentul să rămînă me
morabil, oaspeții au sădit în ju
rul monumentului în mod sim
bolic zeci de puieți de stejari. 

Manifestarea a fost urmată de 
o serbare cîmpenească la care 
și-au dat concursul cele mai 
bune formații artistice ale tine
rilor din Blaj
Tîrnavelor iar 
tineretului s-a 
ționalul bal al

în campionatul
mondial

locul 4 : o performanță meritorie • Polonia a promovat 
în grupa A * Norvegia a retrogradat în grupa C

Ieri la Patinoarul „23 Au
gust" din Capitală s-au înche
iat ultimele întreceri ale C.M. 
de hochei pe gheață, grupa B. 
In meciul desfășurat la orele 
prînzului, echipa Japoniei a 
reușit o surprinzătoare victorie 
în fata formației 
6—3. în primul mi 
lui de 
noastră 
bună și________
puternica formație 
printr-o înfrîngere la un scor 
strîns : 2—4 (2—4, 0—0, 0—-0). In 
ultima întîlnire vedetă a com
petiției s-au întîlnit formațiile 
Poloniei și R. D. Germane/ în
tr-o partidă de mare atracție. 
Au învins hocheiștii polonezi 
ou scorul de 3—2 (2—2, 1—0,
0—0).

Cu acest ultim episod se în
cheie pasionantul maraton, ho
cheistic de la București, oîști- 
gat de o manieră categorică de 
reprezentativa Poloniei, care a 
promovat astfel, în grupa A. 
Din capul locului trebuie sub
liniat faptul că bucureștenii, 
iubitori ai acestui sport, au a- 
sistat la -o întrecere foarte reu
șită^ cu partide dîrz disputate 
în care sportivii au furnizat, nu 
o dată, un ales spectacol spor
tiv. Și nu în ultimul rînd tre
buie amintit excelentul prilej 
pe care l-a oferit competiția de

Iugoslaviei: 
primul meci al cuplaju- 
aseară, reprezentativa 
a avut o comportare 
a încheiat partida cu 

a S.U.A.

Ila București de cunoaștere și 
6trîngere a legăturilor sportive -i j   : .a,..,;/. rial ocroti îl o“ și de prietenie între delegațiile I participante, pe baza respectu
lui și a stimei reciproce.

Revenind la rezultatele pro
priu-zise ale întrecerii am vrea 
să ne exprimăm, în primul 
rînd, satisfacția pentru com
portarea bună, meritorie a e- 
chipei tăria noastre în această 
competiție de anvergură, care 
a reunit la startul ei, cîteva 
formații de recunoscută valoare 
internațională printre care, e- 
chipa Poloniei, cîștigătoarea 
întrecerii, precum și celelalte 
două favorite, echipele S.U.A., 
și R.D. Germane. Triooloni, 
bine pregătiți de antrenorii lor 
(M. _ FlamaropoL St. Czaka, 
I. Tiron) au evoluat peste * aș
teptări. Intr-o companie atît de 
selectă ei au reușit să se cla
seze pe onorabilul loc patru, 
lăsînd în urmă formații repu-

I
I
I
I
i
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| CLASAMENT

Polonia 
S.U.A. 
R.D.G.

I România
Japonia 
Iugoslavia 

■ Norvegia

FINAL
41—12
39—22
31—18
25—16
20—49
25—28
15—41

tate ca cele ale Iugoslaviei si 
Japoniei. Trebuie, desigur, avut 
în vedere și faptul că li s-au 
creat condiții de pregătire din 
cele mai bune. După cum nu 
trebuie omisă munca, eforturile, 
priceperea și tactul antrenorilor 
care, au reușit să prezinte o 
echipă omogenă, cu o bună pre
gătire fizică și tehnică, o echi
pă de luptă, cu frumoase cali
tăți morale, dovedite cu eloc
ventă în numeroase momente 
din partidele susținute. Spațiul 
nu ne permite să vorbim des
pre meritele fiecărui jucător în 
parte, începând cu foarte tînă- 
rul Tureanu și terminînd cu 
„veteranul" Varga. De aceea le 
adresăm, lor și antrenorilor, 
călduroase felicitări și urări 
sincere de succes și mai mari 
în viitor.

Neîndoielnic, echipa cea mai 
bună, cea mai bine pregătită, 
din acest turneu, s-a dovedit a 
fi cea a Poloniei. Este o forma
ție omogenă, matură, cu expe
riență internațională, dispune 
de jucători ou un înalt grad de 
tehnicitate, cu un gabarit im
presionant, excelenți patinatori, 
impetuoși și predși în acțiu
nile ofensive și dîrzi în apăra
re, cu uin angajament fizic to
tal. Lucruri frumoase din hochei 
ne-au arătat și tinerii hocheiști 
americani, în majoritate stu- 
denți ai Universității Harvard : 
ei sînt excepționali tehnicieni,

bine clădiți fizic, au o mare 
capacitate de efort, dar nu con
stituie o echipă omogenă, din 
care pricină principalele lor 
realizări se datoresc, în general, 
acțiunilor individuale. în ridi
carea coeficientului valoric al 
competiției de la București, un 
merit are și formația R. D. Ger
mane — de fapt întîlnirile din
tre cele trei favorite au oferit 
cele mai frumoase și electrizan
te spectacole hocheistice — un 
team robust, omogen, tehnic cu 
justificate pretenții la locul în
tîi, precum și formațiile celor
lalte țări participante : Iugosla
via, Japonia, Norvegia.— ulti
ma, înregistrând cinci înfrângeri, 
retrogradează în grupa C. Tine
rii jucători scandinavi — pe 
care, după cîte am auzit, i-a 
pregătit^ în pripă, un antrenor 
suedez, care făcea drumul de la 
Stockholm la Oslo o dată la 
două săptămîni, doar pentru 
cîte două zile —«• probabil nici 
n/u-și făcuseră visuri prea înari
pate în această privință. Dar si 
ei, ca și ceilalți, mai presus de 
orice, rămîn intre protagoniștii 
maratonului hocheistic de Ia 
București. Pentru că, oricît am 
vrea, nu putem schimba firea 
lucrurilor : in orice competiție, 
va fi un cîștigător, un perfor
mer, dar cineva trebuie să ocu
pe, neapărat, și ultimul loc.

VASILE CABULEA

• MECIUL INTERNATIO
NAL DE BOX, desfășurat la 
Istanbul între selecționatele 
României și Turciei, s-a în
cheiat cu rezultatul de 13—7 
în favoarea pugiliștilor ro
mâni. Din echipa română au 
obținut victorii Moraru, Po- 
metcu, Cuțov, Mocanu, 
Stumpf și Alexe. Au fost în
vinși Gruiescu, Antoniu și 
Zilberman. Meciul de la ca
tegoria semimuscă dintre 
Aurel Mihai și Dogru s-a 
terminat la egalitate.

• IN SEMIFINALELE 
PROBEI masculine de du
blu din cadrul turneului in
ternațional de tenis de la 
Monte Carlo, perechea fran
ceză Beust-Contet a învins 
cu scorul de 6—3, 3—6, 6—4 
pe Tiriac-Năstase (Româ
nia).

« PE STADIONUL „FLA- 
MINIO" din Roma, dumini
că, selecționata de rugbi (ju
niori) a României a repurtat 
un meritat succes, cucerind 
trofeul „FIRA“-72. în finala 
competiției, echipa de ju
niori a României a învins 
selecționata similară a Spa
niei cu scorul de 17—11 (10— 
3). Aceasta a fost cea de-a 
4-a ediție a tradiționalului 
turneu. Rugbiștii români au 
lăsat o frumoasă impresie, 
fiind îndelung aplaudați 
pentru victoria lor.

• FOSTUL CAMPION 
MONDIAL de box la cate
goria grea, americanul de 
culoare Cassius Clay, a sus
ținut Ia Tokio (în prezența a 
14 000 de spectatori) un meci 
de 15 reprize cu compatrio
tul său Mac Foster. Pus în 
dificultate în repriza a 7-a, 
Cassius Clay și-a revenit în 
următoarele runduri, etalînd 
un box tehnic care i-a per
mis să obțină o victorie cla
ră la puncte.
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FOTBAL XIX:... Oricum, tot a ineficacității
Pescaru, revelația returului, relansează lupta pentru titlu • Surpriza etapei — la Bacău 
Rapidul... pe tobogan ! • C.F.R. Cluj nu vrea să părăsească, tncâ „înalta societate" • Di- 

și-a mai pus o jumătate de că-
• Rapidul... pe tobogan ! • C.F.R. Cluj nu vrea 
namo începe sâ privească acolo, sus ! • „Bâtrîna doamna4

râmidâ ia temelie

CORNEL DINE—jucător exemplar
(Urmare din pag. I) 

trastul în buna reușită a unei 
transmisii sportive. Dar, oricît 
de anevoioasă a fost deslușirea 
meciului pe micuțul meu ecran, 
am înțeles, totuși, încă de la în
ceput, că, cei care fugeau cu 
mai multă iuțeală după gol, 
erau militarii și, în special, 
Sătmăreanu, fundașul nostru la
teral cu aliura cea mai euro
peană și modernă. Bine zicea 
Urziceanu : victorie ușurică,
mai ales că vedetele înaintării,

(Urmare din pag. I)

cît mai bogată. Suprafața de 
vie pe care o deține coopera
tiva agricolă se întinde pe nu 
mai puțin de 760 de hectare, 
solicitind un volum uriaș de 
muncă manuală. De la ingine
rul șef al unității, tovarășul 
Ion Davidoiu, aflăm că pe 600 
hectare a fost executat tăiatul, 
operație care urmează să fie 
încheiată intr-un interval de 
3—4 zile, tocmai datorită par
ticipării majoritare a membri
lor cooperatori. „întreaga su
prafață a fost dătă in acord 
global. Oamenii sînt interesați 
sa presteze lucrările necesare 
la timp și bineînțeles, cu toată 
atenția și priceperea de care 
sint in stare. Aceasta nu ne 
scutește pe noi; specialiștii, să 
efectuăm controale ale calității, 
să dăm indicațiile tehnice de 
rigoare". Hărnicia celor din 
Timboiești este dovedită și de 
alte realizări înregistrate pină 
acum. în școala de viță s-au 
executat 4,2 milioane altoiri, cu 
200 000 mai mult decit preve
derea de plan. Din cele 30 hec
tare, cu cit se va mări anul a- 
cesta via, au fost plantate deja 
10 hectare, întreaga suprafață 
fiind pregătită și pichetată. A 
treia parte din golurile exis
tente in plantație a fost com
pletată cu material din produc
ția proprie, lucrarea continuin- 
du-se in ritm susținut. La cul
tura mare se lucra la însămi n- 
țarea ultimelor hectare cu floa
rea soarelui, încheindu-se ast
fel epoca I care a afectat 230 
hectare. Alte tractoare ferti
lizau suprafețele ce urmează să 
fie insămințate cu porumb, e- 
fectuau arături în vie, aplicau 
sapa rotativă. Anatolie Tirloiu, 
Victor Munteanu, Ion Nedelea, 
Gheorghe Mărculescu, sînt ciți- 
va dintre tinerii mecanizatori 
ai secției care în această pri
măvară au obținut cele mai 
bune rezultate depășindu-și cu 
regularitate normele zilnice. 
Aceluiași comandament al ope
rativității i-au răspuns și ti
nerii cooperatori, 342 dintre ei 
purtind carnete de uteciști. De 
altfel nici unul dintre ei nu a 
rămas în afara acordului glo
bal, generalizarea acestuia și 
depășirea producțiilor planifi
cate fiind două din angajamen
tele înscrise în programul de 
activitate al comitetului U.T.C. 
Tot ei sînt autorii lucrărilor de 
curățire și fertilizare pe în
treaga suprafață de 236 hectare 
pășune. Obiective imediate : 
încheierea lucrărilor în vie cît 
mai grabnic, participarea la 
executarea săpăturilor pe șan
tierele de desecări de la Bă- 
lanu. O asemenea efervescență 
a muncii este caracteristică, 
după cum aveam să constatăm 
în cursul raidului nostru, ma
jorității cooperativelor agricole 
și fermelor de stat vrînoene. 
Dacă și în unitățile din zona de 
deal s-ar fi lucrat cu mai multă 
operativitate, atunci procentul 
realizării însămînțărilor din e- 
poca I n-ar fi fost doar de 90 
la sută. De remarcat că la cul
tura de borceag și ovăz (ce fac 
parte din urgența I) mai sînt 
încă unele restanțe. Intensifi

carea ritmului s-a impus însă 
mai ales la sfecla de zahăr și 
floarea soarelui, la aceasta din 
urmă proporția realizării fiind 
doar de 65 la sută. în coopera
tivele agricole de producție ca 
cele de la Homocea, Pufești și 
Ploscuțeni nu s-a trecut încă 
de jumătate la însămînțarea 
sfeclei de zahăr, iar la Pău- 
nești și Ruginești lucrarea a- 
bia începe. Reținerile specia
liștilor cum că temperatura so
lului nu ar fi optimă, nu sînt 
justificate. La Păunești bună
oară, în același sol au fost în
sămânțate 100 hectare de floa
rea soarelui, plantă care după 
cum se știe reclamă tempera
turi mai mari decît sfecla de 
zahăr. Și în raza consiliilor in- 
tercooperatiste Adjud și Cio-

Priorități 
de

campanie 
răști suprafețele insămințate 
reprezintă procente minime în 
contradicție cu posibilitățile u- 
nităților și condițiilor de care 
s-a beneficiat și se beneficiază 
în continuare.

La Direcția agricolă jude
țeană se apreciază că stadiul 
realizărilor este bun în com
parație cu alți ani. Considerăm 
că este greșit să se pornească 
de la o asemenea premisă de
oarece în acest an altele sînt 
condițiile pedoclimatice. De a- 
ceea se poate afirma că pregă
tirea terenului doar pe aproxi
mativ 40 la sută din suprafața 
destinată însămînțărilor de pri
măvară denotă o insuficientă 
folosire a parcului de tractoa- 
re. Chiar la Timboiești 5 din 
cele 15 tractoare existente se 
odihneau în curtea secției, spe
cialiștii considerînd că pregă
tirea celor 819 hectare destinate 
porumbului mai pot fi aminate. 
Situații identice am întîlnit și 
la Mihălceni. Bălești, Movilițâ, 
unitate de altfel bine pusă la 
punct unde organizarea muncii 
se face de regulă în mod judi
cios.

Pentru economia agricolă a 
județului Vrancea viticultura 
reprezintă unul din principalele 
sectoare de activitate. Avînd în 
vedere că lucrările ce se cer 
executate în această perioadă 
sînt în exclusivitate manuale 
(tăiatul, legatul și oercuitul) 
activitatea organizațiilor U.T.C. 
trebuie îndreptată spre antre
narea cît mai multor tineri coo
peratori la muncă în acest sec-

tor mai ales că la cultura măre 
participarea lor e mai puțin 
solicitată. Situația pe județ, a- 
rată in felul următor : din cele 
22 297 hectare de vie lucrarea 
de tăiere s-a executat doar pe 
18 000 hectare, iar cea de le
gat și cercuit pe 10 000 hectare, 
cifre care, comparate cu pe
rioada calendaristică și cu con
dițiile bune de lucru de care 
se dispune, sînt sub nivelul aș-' 
teptat. Din cele 600 hectare 
care urmează să fie plantate 
cu viță nouă doar 100 s-au rea
lizat, pe restul suprafeței dîn- 
du-se asigurări că terenul a 
fost pregătit și pichetat ceea 
ce urmează de înfăptuit fiind 
foarte ușor. La Jariștea cele 
1 347 hectare de vie solicită 
mult mai multă forță de mun
că decit cea participantă pînă 
acum. De altfel și realizările 
(tăiatul pe 900 hectare, cercui- 
tul pe 200 hectare), sînt eloc
vente. Gheorghe Nica, secreta
rul organizației U.T.C. moti
vează slaba prezență a tinerilor 
în plantațiile de vie prin fap
tul că majoritatea celor din 
comună sînt plecați pe șantie
rele industriale. O discuție cu 
cîțiva dintre cei prezenți la 
muncă, Vasile Tîrlea, Ileana 
Șerban, Lenuța Vasilache, E- 
nache Stan ne dovedește că 
secretarul U.T.C. are doar par
țial dreptate, în comună exis- 
tînd destui tineri care participă 
doar „pe toane" la muncă. Și 
la Bolotești, inginerul șef al 
cooperativei, tovarășul Titus 
Clem, are tot dreptul să se 
plîngă de slaba participare a 
tinerilor, aceasta fiind o cauză 
a realizărilor sub nivelul me
diu pe care le-a înregistrat coo
perativa.

Șirul exemplificărilor poate 
continua. Important este ca în 
cel mai scurt timp, beneficiin- 
,du-se de condițiile excelente 
de lucru, întreaga masă de 
cooperatori și mecanizatori tre
buie să se prezinte în cîmp, 
lucrînd cu toate forțele de care 
se dispune.

AL- BALGRADEAN

și de pe Valea 
seara, la clubul 
organizat tradi- 
primăverii-

I

1 Jurămînt de credință

Iordănescu și Tătaru. n-au co
mis, în tot meciul, nici o 
cît de cît isteață. ” 
însă, Vigu.

A început apoi 
dintre Dinamo și 
eu am început să-mi frec . 
mele : să vezi aici luptă pe 
viață și pe moarte. Ieri, pe la 
prînz, înainte de a pleca spre 
stadion, înfășurat într-o cojoacă 
smulsă de pe zece oi, Fănuș 
Neagu, mă avertiza : „Niki Du- 
rnitriu bate Rapidul de unul sin
gur, are o boală oarbă pe gă- 
rari", ceea ce m-a obligat să 
rămîn circa cinci minute me
lancolic. Uite, frate, cum de
curge viața și cine a ajuns să 
poarte ranchiună 
rapidiști !

In prima repriză 
meciul va fi comod 
ca între două echipe nevoiașe, 
și că punctele se vor împărți 
frățește. Apoi, încet-încet, s-a 
văzut limpede că băieții de din
colo de pod au terminat cărbu
nii și că alunecarea lor spre 
locul doisprezece in atașament 
nu e o glumă a destinului. 
Rapidul se arată acum ca o 
echipă obosită, cu spinarea În
doită, vechii ei toreadori au 
îmbătrânit, și. cînd nu le iese 
mișcarea, se arată unul pe altul 
cu degetul. însuși Lițft Dumi-

Foarte
meciul 
Rapid,

(Urmare din pag. I)

profesii și locuri de muncă din
tre cele mai diverse, din locali
tăți de pe întreg cuprinsul pa
triei. Dar toți tineri, toți ute
ciști. Și-au strîns rîndurile aici, 
în fața drapelului de luptă pen
tru a jura, toți ca unul, umăr la 
umăr, credință patriei socialiste, 
poporului ai cărui fii sînt. Și 
hotărîrea ce se 
purile lor, felul 
în care, rostesc 
mîntului militar 
gerea sigură că

alături de întregul popor, își fac 
datoria, că răspund așa cum se 
cuvine la chemarea țării, la 
chemarea partidului.

PENTRU PATRIA
NOASTRA

fază 
bun,
zilei, 

iar 
pal-

sărmanilor

reieșea că 
și liniștit,

tru dă în minge cu silă și nu 
se mai obosește să hcopere ne
voile echipei ca altădată. Apoi, 
am mai văzut un fapt care mi-a 
acoperit ochiul cu tristețe : ra- 
pidiștii. și însuși Răducanu au 
primit eșecul în liniște, fără să 
arate că se consumă cumva pe 
dinăuntru, exagerat.

Dar, de ce să nu spunem ade
vărul pînă la capătul lui : Dina
mo i-a întrecut pe rapidiști în 
toate privințele, aceștia să zică 
mersi că scorul a rămas atît de 
modest. Putea să mai înscrie 
un gol Luce seu, dacă bomba lui 
ee ducea nițel mai pe jos, iar 
Radu NunweiUer l-a iertat, ea 
un suflet nobil ce e. pe Rădu
canu, cînd se aflau singuri și a 
trimis în bară. Sufletul dinamo- 
viștilor a fost Cornel Dinu, a- 
flat în ultimul timp într-o for
mă magistrală. El joacă stilul 
Beckenbauer, acoperind cu 
brio spatele apărării, îmbrfn- - 
cind mijlocașii înainte și fiind, 
cînd nu te aștepți, vîrful de 
lance al atacului. Desăvârșit de 
la un capăt la altul al meciului, 
gindind mișcarea întregii echi
pe, Cornel Dinu face în fata tu* 
turor fotbaliștilor lotului na
țional demonstrația a ceea ce 
înseamnă dăruirea pentru me
serie pînă la uitare de 
Țîne-1, doamne, aga și l>a 
pesta !

DIAGRAMA ETAPEI /

citește pe chi- 
răspicat, ferm, 
cuvintele jură- 
atestă con vi n- 

tinerii militari,

• DELEGAȚIA GUVERNA
MENTALĂ a Republicii Popu
lare Chineze, condusă de Ma 
Jen-Huei, adjunct al șefului 
Administrației Generale a A- 
viatiei Civile, care se află în 
tara noastră, a v-izitat duminică

cooperativa agricolă de produc
ție „Prietenia româno-chineză", 
din comuna Muntenii-Buzău, 
județul Ialomița. în cursul ace
leiași zile delegația a vizitat 
Muzeul Doftana și Castelul Pe-

______

CRONICA U.T.C.
de la Universitatea „Babeș- 
Bolyai" din Cluj, care la in
vitația Tinerilor Socialiști 
din Belgia a efectuat o vizită 
în această țară.

• La sosire pe aeroportul 
Otopeni, delegația a fost în- 
tîmpinată de tovarășul Ena- 
che Radu, membru al Birou
lui C.C. al U.T.C., de acti
viști ai C.C. al U.TC.

Sîmbătă seara s-a înapo
iat în Capitală delegația U- 
niunii Tineretului Comunist 
alcătuită din tovarășii Juliu 
Fejes, membru al Biroului 
C.C. al U.T.C., președintele 
Biroului de Turism pentru Ti
neret, Alexandru Mocanu, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Vrancea al U.T.C. 
și Gheorghe Lascu, președin
tele Asociației Studenților

Alături de ostașii întregii țări, 
pompierii militari au trăit în ca
drul solemn specific clipele 
înălțătoare ale depunerii jură- 
mîntului militar. Festivitatea a 
fost aci punctată de cîteva ele
mente specifice armei, elemente 
ce i-au dat o notă de origina
litate, contribuind la crearea 
cadrului adecvat. Prezența, ală
turi de celelalte categorii de in
vitați, a membrilor formațiilor 
civile de pompieri, a membrilor 
cercurilor „micilor pompieri" sau 
a celor din detașamentele de 
pregătire a tineretului pentru a- 
părarea patriei constituiți în 
cercuri tehnico-aplicative cu 
profil similar, precum și jetu
rile de apă trimise către înăl
țimea cercului înscriind culorile 
drapelului de stat au marcat, o- 
dată în plus, legătura intimă, 
firească ce s-a creat între osta
șii pompieri și masele largi de 
oameni ai muncii. Depunerea 
jurămîntului militar în fața 
drapelului de luptă, în fața a- 
cestui larg număr de invitați, 
se constituie, ca de altfel, în 
întreaga noastră armata, ca un 
simbol viu, de nezdruncinat, al 
legăturii trainice a forțelor ar
mate ale României socialiste cu 
poporul, cu masele largi de oa
meni ai muncii. Simbol ce vine 
să confirme o dată în nlus faptul 
că armata română este o crea
ție a poporului, a partidului,

menită să apere cuceririle re
voluționare, munca pașnică, de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Am fost oaspetele tinerilor os
tași din subunitățile în care lu
crează căpitanii Emil Marinescu 
și Dumitru Rusu. Am stat în
delung de vorbă, la sfîrșitul so
lemnității, cu soldații Badea 
Nicolae, Varodi loan, Simion 
Ion, Chirilă D. Ion. Fiecare a 
ținut să-și exprime din nou 
hotărîrea de a deveni ostași de 
nădejde ai patriei, soldați căliți 
și curajoși. Să ducă mai de
parte glorioasele tradiții de 
luptă ale armei lor. Să păzească 
cu sfințenie jurămîntul militar. 
Să-1 îndeplinească întocmai. Să 
facă totul pentru a respecta sfa
turile și îndemnurile părinților 
lor, a tovarășilor de muncă. Să 
nu dea înapoi niciodată și nici-

I
I
I
l
l
I
I

nu aea înapoi nicioaata și nici- _ 
unde de la îndeplinirea misiu- I 
nilor încredințate. Chiar dacă a- I 
ceasta va cere prețul tinereții 
lor, al vieții. S-au angajat în 
fața drapelului de luptă, a co
mandanților, a celor veniți să 
participe alături de ei la acest 
important și unic eveniment, să 
se pregătească temeinic, pentru 
lupta cu focul, cu apele, cu duș
manii patriei. Să răspundă pre
zent la chemarea țării, a parti
dului. a comandantului suprem 
al forțelor noastre armate. Des
fășurată sub semnul maturită
ții politice, a participării con
știente, solemnitatea depunerii 
jurămîntului militar, a marcat, 
aici, la pompierii militari, în în
treaga armată, adeziunea depli
nă la politica partidului, hotă
rîrea neabătută de a contribui, 
fiecare la postul său, la înflo
rirea patriei dragi, Republica 
Socialistă România.

I
■
I
I
I
I

STEAUA—JIUL t 3—9 (1-6). Un 
meci la discreția gazdelor. Au 
marcat : Iordănescu (min. 5), 
Vigu (min. 51) și Pantea (mln. 75).

DINAMO—RAPID j 1—6 (0—6).
Singurul gol al partidei a fost 
marcat de Radu Nunweiller In 
min. 82.

A.S.A.—U.T.A. 1 9—0. O partid! 
frumoasă, interesantă, ou multe 
ocazii, dar fără goluri.

POLITEHNICA—UNIV. CRAIO
VA : 1—1 (1—6). După golul înscris 
de Incze IV (min. 23), gazdele au 
încetinit ritmul și mai periculoși 
au devenit craiovenii care au și 
reușit să egaleze prin Marcu 
(min. 80).

C.F.R. CLUJ—F.C. ARGEȘ : 1—6 
(1—0). Autorul singurului gol al 
partidei — Sorin Bretan (min. 30).

S.C. BACAU—PETROLUL : 0—1 
(0—0). Victorie meritată a oaspe
ților care au muncit enorm în 
această partidă. A înscris Moldo
van. în min. 60.

STEAGUL ROȘU—FARUL : 1-6 
(2—0). Brașovenii își continuă cursa

spectaculoasă și fac mai 
nantă lupta pentru șefia

pasio- 
_____ ____P.„ _____ _ clasa
mentului. Autorii golurilor : Pesca- 
ru (min. 19 și 68) și GhergheU 
(min. 36).

CRIȘUL—„U* CLUJ : 2—3 (1—1). 
Scorul a avut o evoluție intere
santă. spectaculoasă : oaspeții 
deschid scorul (min. 8) prin Adam, 
Tamaș (min. 20) egalează. Bocșa 
(min. 57), preia conducerea pen
tru gazde, Iordache (min. 80) e- 
galează, iar Munteanu (min. 86) 
stabilește scorul final.

ETAPA VIITOARE
A.S.A.-CrișuI ; Petrolul-Poll- 

tehnica ; F.C. Argeș-Steaua î 
„U“ Cluj-Steagul Roșu ; U.T.A— 
Jiul ; Farul-S.C. Bacău ; Rapid- 
C.F.R. Cluj ; Univ. Craiova-Di
namo.

CLASAM
1. U. T. A.
2. STEAGUL ROȘU
3. F. C. ARGEȘ
4. ----------
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

„U" CLUJ 
S. C. BACĂU 
DINAMO
A. S. A. TG. MUREȘ 
STEAUA
UNIV. CRAIOVA 
JIUL
PETROLUL 
RAPID 
POLITEHNICA IAȘI 
FARUL
C. F. R. CLUJ 
CRISUL

REZULTATE DIVIZIA
SERIA A II-ASERIA I

I

Portul Constanța — Poiana 
Cîmpina 2—0 ; Sportul Studen
țesc — Politehnica Galați 
2—0 ; Chimia Rm. Vîlcea — 
S. N. Oltenița 1—1 ; Dunărea 
Giurgiu — Metalul Bucu
rești 0—0 F. C. Galați — 
Știința Bacău 2—0 ; Progre
sul București — Progresul 
Brăila 1—0 ; Ceahlăul P. Neamț 
— Metalul Plopeni 2—0 , C.F.R. 
Pașcani — Metalul Tîrg. 4—1.

Minerul Anina — Corvinul 
Hunedoara 1—0 ; Vulturii Lugoj 
— Politehnica Timișoara 2—0 ; 
Minerul Baia Mare — Olimpia 
Satu Mare 2—1 ; C.F.R. Arad — 
C.S.M. Sibiu 1—0 ; C.F.R. Timi
șoara — Gaz Metan Mediaș 
6—0 ; Metalurgistul Cugir — 
Gloria Bistrița 0—0 ; C.S M. Re
șița — Olimpia Oradea 1—0. E- 
lectroputere Craiova' — Chimia 
Făgăraș 1—0.
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EGIPTUL SALUTA CU CĂLDURĂ
PE ÎNALTUL OASPETE ROMÂN

(Vrmare din pag. I)

tre Partidul Comunist Român și 
Uniunea Socialistă Arabă, înte
meiate pe stimă și respect re- 
câpnoc.

Pe acest teren fertil se desfă
șoară vizita conducătorului 
partidului șl statului nostru, 
începută duminică. Vizită care 
va evidenția, în cert,
noi căi de lărgire adîn-
cire a colaborării multila
terale dintre cele două sta
te. popoare și partide, de în
tărire a prieteniei româno-egip- 
tene, în interesul amîndurora, al 
păcii și colaborării internațio
nale.

înseși primele momente ale 
întâlnirii între președinții 
Nicolae Ceaușescu și Anwar 
Sadat ânt grăitoare în acest 
sens. Cei doi conducători de 
partid și de stat își string mîi- 
nile cu căldură. Președintele 
Anwar Sadat, și soția sa, Dji
han Sadat, salută, de asemenea, 
cu cordialitate pe tovarășa 
Elena Ceaușescu. Aeroportul 
este pavoazat cu drapele româ
nești și egiptene. Pe un mare 
panou stă scris în limbile ro
mână și arabă : „Republica A- 
rabă Egipt salută pe înaltul 
oaspete român". Răsună salve 
de artilerie. Două fetițe și doi 
băieței oferă frumoase buchete 
de flori. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu prezintă pe tovarășii 

.. Mănescu,Ion Pățan, Corneliu 
Bujor Almășan.

La rîndul său, pr 
Anwar Sadat prezintă __
personalități oficiale venite

președintele 
' “i înaltele

întâmpinarea oaspeților : Husse
in ȚS1 Shafei, vicepreședinte al 

., Hafez Badawi, preșe
dintele Adunării Poporului, A- 
zi<. Sedki. președintele Consi
liului de Miniștri, Sayed Marei, 
prim-secreta-r al C.C. al Uniu
nii Socialiste Arabe, Mamduh 
Salem, vicepremier și ministru 
de interne. Mohamed Abdel Sa
lam El Zayyat, vicepremier. 
Mohamed Ahmed Sadek, vice
premier și ministru al apărării, 
Hafez Ismail, consilier al pre
ședintelui pentru problemele 
securității naționale. Se află de 
față Titus Sinu, ambasadorul 
României la Cairo și Osman A- 
ssal. ambasadorul Republicii 
Arabe Egipt Ia București.

Cei doi președinți urcă apoi 
pe un podium special, în fața 
căruia este aiiniată garda de o- 
noare în uniformă de mare ți
nută. Se intonează imnurile de 
stat ale celor două țări. Coman
dantul gărzii prezintă raportul, 
după care președintele Nicolae 
Ceaușescu, însoțit de' președin
tele Anwar Sadat, treoe in re
vistă garda de onoare.

n _ continuarea ceremoniei, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu le 
sînt prezentați membrii misiunii 
de onoare, constituită cu prile
jul acestei vizite și condusă de 
vicepremierul Mamduh Salem, 
membri ai guvernului și alte o- 
f loialități civile și militare, șefi 
ai misiunilor diplomatice acre
ditați la Cairo. Sînt, de aseme
nea, prezentați membri ai am
basadei și ai coloniei român?.

In timp ce numeroși lucrători 
ai capitalei aflați pe terasa ae
rogării, aplaudă, cei doi condu
cători de partid și de stat, cele
lalte persoane oficiale românești 
și egiptene iau Ioc în automobi
lele cu care se îndreaptă spre 
reședința oficială rezervată oas
peților - Palatul JCubbeh. Este 
o zi cu soare puternic străluci
tor, dar care nu dogorește. A- 
pele Nilului se învolburează u- 
șor sub adierea unei brize plă
cute. Arterele străbătute sînt 
străjuite de steaguri românești 
și egiptene, care flutură în vînt, 
de portretele celor doi condu
cători de partid și de stat. Se 
văd pancarte și banderole pe 
care se poate citi : „Trăiască 
Ceaușescu și Sadat !“, „Trăias- 
c® româno-egiptea-
nă ! ^„Populația orașului Ca- 
^2 «mută pe președintele Con
siliului de Stat al României", 
„Bum venit secretarului gene
ral al Partidului Comunist Ro
man în momentul trecerii 
coloanei de mașini, numeroși 
locuitori aclamă, fac semne pri
etenești cu mîna.

In drum spre reședință, co
loana de mașini se oprește la 

. Mausoleul lui Gamal Abdel 
Nasser, marele fiu al po
porului egiptean, conducătorul 
grupului de ofițeri patrioti, 
care. în 1952, a răsturnat mo
narhia, maugurind o eră nouă 
în evoluția acestei străvechi 
tari, omul de numele căruia 
sînt legate toate marile prefa
ceri pe drumul dezvoltării eco
nomice și sociale a Egiptului 
modern. Aici este depusă, in 
semn de omagiere a memoriei 
fostului președinte, o coroană 
de flori. Se păstrează un mo
ment de reculegere. Grupuri 
masive de oameni, aflați în ju
rul mausoleului, salută pe con
ducătorul României socialiste.

La palatul Kubbeh, președin
ții Nicolae Ceaușescu și Anwar 
Sadat, tovarășa Elena Ceaușescu 
și doamna Djihan Sadat se în
trețin cordial timp de oîteva 
minute.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu. 
însoțiți de membrii delegației 
române — Ion Pățan, Corneliu 
Mănescu, Bujor Almășan, Titus 
Sinu — precum și de Mamduh 
Salem, vicepremier și ministru 
de interne, și Aysha Rateb, 
ministrul afacerilor sociale, au 
vizitat, duminică după-amiază, 
piramidele și sfinxul de la Gi- 
zeh.

Oaspeții români au admirat 
imaginea copleșitoare a acestei 
minuni a lumii, operă cuteză
toare, de geniu, mîndria Egip
tului, a civilizației și culturii 
universale.

Vizita în Republica Arabă E- 
gipt a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu este reflectată pe larg 
de către presa egipteană, care 
subliniază, în mod unanim, im
portanța ei deosebită pentru 
dezvoltarea continuă a relațiilor 
de prietenie dintre cele două 
țări. Ziarele „Al Ahram", .,A1 
Goumhouria", „Al Ahbar", „Al 
Massaa". „Progres Egyptien" și 
„Egyptian Gazette” publică, la 
loc de frunte, știri și comenta
rii, fotografii și date biografice 
ale șefului statului român i-n- 
formîndu-și cititorii despre pro-

gramul vizitei, scoțînd în evi
dență rezultatele fructuoase ale 
colaborării româno-egiptene pe 
diverse planuri.

Marele cotidian „Al Ahram", 
care a consacrat în ultimele zile 
pagini speciale țării noastre, 
subliniază, în mod deosebit, în
semnătatea convorbirilor care 
urmează să aibă loc între pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și 
Anwar Sadat, convorbiri al că
ror obiect îl vor forma — scrie 
ziarul — relațiile bilaterale, pre
cum și situația internațională, 
inclusiv evenimentele din Ori
entul Apropiat.

Ziarul „Al Ahbar" inserează 
un articol dedicat politicii ex
terne a României, în care ara
tă că țara noastră se afirmă 
printr-o puternică prezență pe 
arena internațională, dezvoltând 
contacte cu toate țările lumii, 
indiferent de sistemul lor poli
tic. tn același timp „România 
continuă linia sa socialistă 
fundamentală, reușind să obți
nă un remarcabil progres indus
trial și economic în cursul aces
tei ultime perioade de timp" — 
arată ziarul.

Dinamismul și prestigiul de 
care se bucură politica externă 
a țării noastre sînt relevate și 
de cunoscuta revistă „Rose El 
Youssef". Arătând că România, 
ca țară socialistă, dezvoltă re
lații cu toate statele pe baza 
respectului, suveranității, inde
pendenței naționale și egalității 
în drepturi, revista subliniază 
eforturile depuse de țara noas
tră pentru înfăptuirea securită
ții europene, a dezarmării gene
rale și totale, pentru stingerea

focarelor de încordare din lu
me.

în 
altul 
țiilor 
tene. ,, . _ _____ ___ ___
că cursul ascendent al acesto
ra, locul important pe care îl 
ocupă în cadrul lor colaborarea 
economică.

„Progres Egyptien" sublinia
ză, la rîndul său, evoluția as
cendentă a relațiilor dintre Ro
mânia și Egipt, amintind. în 
acest sens, importantele acor
duri semnate în cursul lunii 
decembrie, cu prilejul vizitei la 
București a actualului premier 
Aziz Sedki. Ziarul enumera o- 
biectivele ce vor fi realizate, în. 
viitorul apropiat, câ urmare 
a colaborării româno-egiptene.
Republica Socialistă România 
— continuă ziarul — este 
o țară ale cărei progrese 
sînt constante. Sub energicul 
impuls al președintelui Nicolae 
Ceaușescu, ea nu încetează să 
avanseze în domeniile economic, 
tehnic și științific. Diversifica
rea activităților sale, producția 
industrială și agricolă în conti
nuă creștere, permit României 
să colaboreze cu 
țări, indiferent de 
politic și social".

Imediat după . ____
Cairo a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, postul national de 
radio a transmis relatări ale 
acestui important eveniment, 
în emisiunile de actualități ale 
televiziunii, din cunsul serii, au 
fost, de asemenea, transmise 
secvențe ale principalelor mo
mente ale primei z>ile a vizitei.

același articol, ca și în 
— consacrat special rela- 

bilaterale româno-egip- 
„Rose El Youssef“ remar-

numeroase 
regimul lor

sosirea la

CEREMONIA ACORDĂRII
UNOR ÎNALTE

La Palatul Abdin a avut loc, 
duminică seara, ceremonia acor
dării unor înalte distincții ale 
Republicii Arabe Egipt și Repu
blicii Socialiste România.

înrninînd secretarului general 
al Partidului Comunist Român, 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, or
dinul „Marele Colier al Nilului", 
Anwar Sadat a spus : Vă rog 
să-mi permiteți să vă acord cea 
mai înaltă distincție a Republi
cii Arabe Egipt ca simbol al sen
timentelor de prietenie și res
pect pe care vi le poartă poporul 
egiptean și eu personal. Doresc 
să se dezvolte și să se întărească 
relațiile de prietenie dintre țările 
și popoarele noastre.

Președintele Anwar Șadat 
a acordat tovarășei Elena 
Ceaușescu ordinul ..El Kamal".

DISTINCȚII
în cadrul aceleiași ceremonii, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
înmînat președintelui Anwar 
Sadat ordinul „Steaua Republi
cii Socialiste România" clasa I. 
relevînd că aceasta constituie 
o expresie a prieteniei pe care 
poporul român o poartă poporu
lui egiptean. Dorim să se dez
volte relațiile de prietenie din
tre poporul român și poporul 
egiptean.

Președintele Consiliului de 
Stat al României. a acordat, de 

• asemenea, doamnei Djihan Sa
dat ordinul „23 August", cla
sa I. I

La solemnitate au participat 
membri ai conducerii de partid 
și de stat a Egiptului.

Au asistat persoanele oficiale 
române care-1 însoțesc pe con
ducătorul partidului și statului 
nostru în vizita în Egipt.

DINEU IN ONOAREA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUSESCU Șl A SOȚIEI SALE

în onoarea secretarului gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Arabe Egipt, 
Ari war Sadat, și doamna Djihan 
Sadat, au oferit, duminică, un 
dineu la Palatul Abdin.

Au luat parte Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului ex
terior, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe. Bujor 
Almășan, ministrul minelor, pe
trolului și geologiei, și celelalte 
persoane oficiale care îl înso
țesc pe conducătorul partidului 
și statului nostru în Egi.pt, pre
cum și Titus Sinu, ambasadorul 
României la Cairo.

Au participat personalități ale 
vieții politice egiptene : Hussein 
El Shafei, vicepreședinte al

R.A.E.. Hafez Badawi, pre
ședintele Adunării Poporului, 
Aziz Sedki, președintele Confii- ‘ 
liuilui de Miniștri, Sayed Marei, 
prim-secretar al C.C. al Uniunii 
Socialiste Arabe, Mamduh Sa
lem, vicepremier și ministru de 
interne, Mohamed Abdel Salam 
El Zayyat, vicepremier, Moha
med Ahmed Sadek, vicepremier 
și ministru al apărării, Hafez 
Ismail, consilier al președinte
lui pentru problemele securității 
naționale, Osman Assal. amba
sadorul Republicii Arabe Egipt 
la București.

Printre invitați se aflau, de a- 
semenea, șefii misiunilor diplo
matice acreditați la Cairo.

In cursul dineului care s-a 
desfășurat într-o ambianță de 
cordialitate, președintele Anwar 
Sadat și președintele Nicolae 
Ceaușescu au rostit toasturi.

(Urmare din pog. I)

in-țiunilor geologice, minier, 
dustrial, agricol și forestier.

Totodată cele două părți 
hotărit să constituie o comisie 
mixtă care va stabili măsuri și 
soluții pentru traducerea în 
viată a prevederilor acordului 
de cooperare economică și teh
nică și a acordului comercial, 
încheiate între cele două țări.

S-a convenit, de asemenea, ca 
în viitorul apropiat să se elabo
reze un program pentru apli
carea acordului de colaborare 
culturală, în vederea lărgirii co
laborării dintre cele două țări in 
domeniile învățămîntului, spor
tului, presei, radioului, televi
ziunii, cinematografiei și pregă
tirii profesionale a cadrelor în 
diferite specialități.

Cele două părți au subliniat 
necesitatea colaborării dintre or
ganizațiile politice și de masă 
din cele două țări și, în acest 
scop, au căzut de acord să in
tensifice schimburile de dele
gații, experiență și informații. 
In acest context, partea sudane
ză a apreciat, în mod deosebit, 
participarea unei delegații a 
Frontului Unității Socialiste din 
Republica Socialistă România la 
Congresul de constituire a Uniu
nii Socialiste Sudaneze.

Trecînd în revistă evenimen
tele internaționale actuale, cele 
două părți au fost de acord că 
tendința de bază pe arena poli
tică mondială o reprezintă con
solidarea și creșterea influenței 
forțelor păcii, democrației și 
progresului. în această privință, 
ele au remarcat hotărîrea tot mai 
fermă a popoarelor din Africa, 
ca și din alte continente, de a-și 
apăra suveranitatea și dreptul 
la o dezvoltare economică și so
cială independentă, împotriva 
imperialismului, colonialismului 
și neocoîonialismului.

Cei doi președinți au subliniat 
că, în scopul întăririi destinde
rii și cooperării internaționale 
și al instaurării unei păci traini
ce, relațiile dintre toate statele 
trebuie să se bazeze pe respec
tarea neabătută a principiilor cu 
aplicație universală ale indepen
denței și suveranității naționa
le. neamestecului în treburile 
interne ale altor state, egalității 
în drepturi și avantajului reci-

au

proc. Ei au accentuat, de ase
menea, necesitatea excluderii 
folosirii forței sau amenin
țării cu folosirea forței din 

’ internaționale și a
dreptului popoare- 
a hotărî singure 

economice

relațiile 
susținerii 
lor de a ‘ hotărî 
calea dezvoltării lor ________
și sociale. în această ordine de 
idei, ei au fost de acord că 
fiecare stat are dreptul suveran 
de a decide asupra căilor dez
voltării sale și asupra 
ticii 
ceasta 
piedice 
dintre 
bilateral, cît și multilateral. Ei 
au remarcat că participarea ac
tivă a tuturor statelor, mari și 
mici, la reglementarea proble
melor internaționale majore este 
de natură să promoveze soluții 
corespunzătoare intereselor legi
time ale popoarelor.

Cei doi șefi de 
tat eu satisfacție

sale externe, 
nu trebuie 

cooperarea 
state, atît

poli- 
iar a- 
să îm- 
trodnică 

pe plan

stat au consta- 
că politica ex-

încheierea vizitei tovarășului
NICOLAE CEAUSESCU IN SUDAN
la rezervația naturală Dinder,
la apele Nilului Albastru

după-amiază, pre-Sîmbătă ______ .
ședințele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, s-a întors 
din călătoria de o zi pe care a 
întreprins-o în provincie împre
ună cu președintele Gaafar Mo
hammed El Numeiry. In cursul 
acestei călătorii, la care au luat 
de asemenea, parte Bujor Al
mășan, ministrul minelor, pe
trolului și geologiei și Ahmed 
Abdul Rahman El-Agib, minis
trul sudanez al industriei și 
minelor, au fost vizitate rezer
vația naturală Dinder, orașul 
Wad Medani și complexul agro
industrial Gezira.

La Dinder, în cursul serii de 
vineri, cei doi președinți au con
tinuat convorbirile începute în 
dimineața aceleiași zile la Khar
tum.

Sîmbătă dimineața, a fost or
ganizată o partidă de vînătoare. 
după care președinții Nicolae 
Ceaușescu și Gaafar Mohammed 
El Numeiry. persoanele oficiale 
care l-au însoțit, s-au îndreptat 
cu elicopterele spre localitatea 
Wad Medani, capitala provinciei 
Nilul Albastru unde se află 
întinse plantații de bumbac, 
principala bogăție a țării- Atît 
populația orașului Wad Me
dani, a doua așezare urbană 
ca importanță după Khartum- 
Omdurman, cît și muncitorii de 
pe plantații și cei de la insta
lațiile de egrenat bumbacul, au 
rezervat oaspetelui stimat din 
România o primire al cărei en
tuziasm poate fi cu greu de
scris în cuvinte.

La ieșirea din oraș și pînă în 
localitatea Barakat, unde se află 
sediul Consiliului Administra
tiv al Complexului Gezira, a- 
celeași mari mulțimi de oameni. 
Directorul Consiliului. Kâmal 
Agabawir, urează bun venit oas
peților, apoi îi invită în sala de 
conferințe, unde se proiectează 
un film explicativ asupra 
acestui complex. Deși Su
danul este astăzi renumit 
în întreaga lume pen
tru calitatea bumbacului obți
nut aci la Gezira, istoria acestei 
culturi este relativ recentă, pri
mele plantații experimentale 
datînd de la începutul celui 
de-al dnî’en deceniu al secolu
lui nostru. Pe atunci, această 
regiune era o întindere de 
pămînt arid, ars de soare. 
Puținii locuitori duceau o via
ță nomadă- Succesul primu
lui lot experimental a deter
minat construirea barajului de 
la Sennar, datorită căruia apele 
Nilului Albastru sînt adunate în 
mari rezervoare, fiind apoi dis
tribuite prin canalele de Iriga
ție. în decurs de numai cî- 
teva decenii, pămînturi sterpe 
care timp de milenii nu cunos
cuseră decît arșița necruțătoa-

re, s-au transformat în clmpii 
roditoare ce se întind pe o su
prafața de aproape un milion de 
hectare, constituind 12 la sută 
din totalul zonelor cultivate din 
Sudan.

La Gezira se produce 75 la 
sută din cantitatea totală de 
bumbac sudanez cu firul lung, 
50 la sută din producția de 
grîu, 15 la sută din producția de 
ara hide, 12 la sută din produc
ția de sorg, fiind, de asemenea, 
cultivate legume și fructe. Mari 
prefaceri s-au petrecut și în 
viața oamenilor, în special după 
naționalizarea complexului și 
creai ea Consiliului Administra
tiv. Astăzi, nomazii de odinioa
ră s-au statornicit locului ; s-au 
construit sate, școli, s-a intro
dus asistența medicală. Mulți 
dintre cultivatori s-au asociat 
în cooperative. Ne aflăm în 
fața încă a unui exemplu — din 
cele mai edificatoare — de ceea 
ce este capabil un popor atunci

cînd devine stăpîn pe propria 
soartă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
mulțumește gazdelor pentru ex
plicațiile primite, fiind invitat a- 
poi să semneze în Cartea de o- 
noare a Consiliului Administra
tiv. în continuare, sînt vizitate 
instalațiile de egrenat și de ba
lotat bumbacul, produs de bază 
al țării, valoarea exporturilor 
bumbacului cultivat aici repre- 
zentînd 40 la sută din venitul na
țional și 60 la sută din rezervele 
de devize. Muncitorii opresc pen
tru o clipă lucrul, înconjoară cu 
căldură pe cei doi președinți, o- 
vaționează plini de bucurie. Du
pă ce își iau rămas bun de la 
muncitorii, tehnicienii și ingine
rii de aici, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Gaafar 
Mohammed El Numeiry se în
dreaptă spre sediul Municipalită
ții orașului Wad Medani, unde 
are loc un dejun.

- — - - -e

PUt

vedea cu satisfacție că muncito
rii sudanezi produc țesături de 
înaltă calitate,^,că complexul 
dumneavoastră este în moderni
zare și că vă preocupați să îl 
dezvoltați pe baza tehnicii celei 
mai avansate. Este un lucru 
foarte bun, pentru că numai 
construind o industrie puterni
că înzestrată cu tehnica cea 
mai înaintată se poate realiza 
progresul unei economii 
ternice și independente.

Am ascultat cu interes cele 
spuse de dl. director și mi-a 
produs o satisfacție deosebită 
preocuparea pe care o aveți 
de a pune în funcție cît mai 
repede noile fabrici, precum și 
dorința de a dezvolta relații de 
colaborare cu Industria de 
țesături din România. într- 
adevăr. este necesar și bine să se 
statornicească și între întreprin
derile noastre textile relații de 
colaborare și, așa cum am ajuns

la înțelegere în cadrul convorbi
rilor pe care le-am avut, să dez
voltăm larg colaborarea între ță
rile noastre în diferite sectoare 
de activitate.

Aș dori să vă urez să realizați 
în bune condițiuni întregul pro
gram de dezvoltare a fabricii 
dumneavoastră, a complexului, și 
să dați producții tot mai bune, 
să realizați angajamentul pe care 
l-ați luat de a satisface necesa
rul țării cu țesături.

Doresc conducerii și tuturor 
muncitorilor succese tot mai 
mari în activitatea lor și multă 
fericire".

Conduși cu entuziasm de mun
citorii fabricii, de locuitorii aces
tei importante zone industriale a 
capitalei, oaspeții români s-au 
îndreptat din nou spre Palatul 
Poporului, reședința oficială a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
a tovarășei Elena Ceaușescu.

■j

GAAFAR MOHAMMED NUMEIRY
Printre textiliștii

din capitala Sudanului
Cei doi președinți s-au înapo

iat la Khartum cu elicopterele, 
fiind, și de data aceasta, salutați 
de-a lungul întregului parcurs, 
pînă la Palatul Poporului, de 
numeroși locuitori ai capitalei.

Vizita !a uzinele „Sudan Tex
til" a prilejuit cunoașterea direc
tă, la fața locului, a eforturilor 
poporului sudanez de edificare a 
unei economii independente, de 
valorificare a bogățiilor țării în 
interesul națiunii.
Obiectiv de mare importanță în 

economia tării, constituind o fi
nalizare esențială în planul in
dustrial a dezvoltării culturii 
bumbacului, uzinele textile din 
Khartum oferă imaginea grăitoa
re a capacității muncitorilor su
danezi. Imensele hale vizitate 
sînt structurate în trepte 
de producție ale unui pro
ces tehnologic complex realizat 
cu ajutorul unor instalații și ma
șini moderne, de înaltă tehnici
tate.

Muncitorii înconjoară cu căl
dura prieteniei pe conducătorul 
partidului și statului nostru, a- 
plaudă îndelung pe oaspeți.

Răspunzînd cordial manifesta
țiilor de simpatie cu care este 
întîmpinat pretutindeni, tovară
șul Nicolae Ceaușescu se intere
sează îndeaproape de procesul 
de producție, stă de vorbă cu 
specialiștii sudanezi, dă mîna cu 
muncitorii textiliști.

Pe mari baloturi de 
care se înalță în stive, muncite-; 
rii au înscris cu mîna lor urări

DE LA BORDUL AVIONULUI

bumbac

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, a trimis Excelentei Sale 
General-maior GAAFAR MOHAMMED EL NUMEIRY, președin
tele Republicii Democratice Sudan, următoarea telegramă :

Părăsind teritoriul Republicii Democratice Sudan, am deose
bita plăcere să vă adresez dumneavoastră, guvernului și po
porului sudanez prieten mulțumiri călduroase pentru deosebita 
ospitalitate și prietenie de care ne-am bucurat în timpul vizitei 
noastre în frumoasa dumneavoastră patrie.

Am convingerea că vizita și convorbirile rodnice pe care le-am 
avut vor contribui la dezvoltarea pe multiple planuri a relațiilor 
prietenești și a colaborării dintre România și Sudan, în intere
sul celor două popoare, al cauzei păcii și cooperării interna
ționale.

Doresc să vă transmit, cu aoest prilej, dumneavoastră și în
tregului popor sudanez urările noastre cele mai sincere de pro
gres, prosperitate și pace.

de bun sosit. Se simte căldura 
sentimentelor proprii unui colec
tiv muncit Drese.

Gazdele vorbesc pe larg des
pre preocupările lor în vederea 
sporirii producției, îmbunătățirii 
calității țesăturilor. Alături de u- 
zină, în plină funcțiune se află 
șantierul unei fabrici de ață și 
fibre de tricotat—unul din obiec
tivele care vizează lărgirea pro
filului combinatului. în acest 
context, conducerea întreprinde
rii relevă că se are în vedere 
ca în următorii trei — patru ani,, 
să se acopere întregul consum 
de țesături și alte produse tex
tile ale populației. Sîntem 
în întrecere cu timpul, cu 
cuceririle tehnice, sublinia
ză ei, pentru a evidenția efortu
rile depuse de muncitorii de aici, 
ca și de întreg poporul sudanez, 
pentru a lichida urmările domi
nației coloniale, a situației de 
subdezvoltare, rezultat al regi
mului de opresiune străină, do- 
borît în urmă cu 16 ani, cînd a 
fost proclamată independehța ță
rii. Am pus bazele — spun ei — 
unei industrii de mare importan
ță pentru economia noastră și, 
conștienți de aceasta, nu precu
pețim nici un efort.

Ea încheierea vizitei, o mare 
mulțime de muncitori și specia
liști sudanezi, salută din nou pe 
cej doi șefi de stat, pe oaspeții 
români.

în numele celor cinci mii de 
muncitori și specialiști ai acestor 
mari uzine, directorul Dofalla El 
Hag Yusif, relevă onoarea 
deosebită pe care o reprezintă 
vizita președintelui României so
cialiste, pe care textiliștii, ca șj 
întreg poporul sudanez, o consi
deră ca un aport de mare însem
nătate la dezvoltarea legăturilor 
de prietenie și colaborare dintre 
România și Sudan. Ne sînteți un 
oaspete deosebit de drag și pen
tru bucuria de a vă avea în mij
locul nostru vă mulțumim din 
inimă. Vedem In această vizită 
un mijloc de întărire și dezvol
tare a legăturilor care unesc po
poarele și țările noastre.

Răspunzînd, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a mulțumit pentru 
posibilitatea avută de a vizita 
această fabrică.

„Mi-a făcut o deosebită plăce
re această vizită — este adevărat 
foarte scurtă — dar am putut

Sîmbătă
Consiliului 
Socialiste 
Ceaușescu 
Ceaușescu, 
Poporului din Khartum, un di
neu în onoarea președintelui Re
publicii Democratice Sudan, 
general maior Gaafar Moham
med Numeiry și a doamnei Bu
sein Numeiry.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale României și Sudanului.

La dineu, desfășurat într-o at
mosferă cordială, au participat 
din partea sudaneză Abubakr A- 
wadallah, prim-vicepreședinte- 
le republicii, Maamoun Awad 
Abu Zeid, secretarul general al 
Uniunii Socialiste Sudaneze, Os-

seara, președintele 
de Stat al Republicii 

România, Nicolae 
și tovarășa Elena 
au oferit la Palatul

man Abu Al-Gasim, membru al 
Biroului Politic al Uniunii So
cialiste Sudaneze, Fakhr El Din 
Mohamed, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Ahmed 
Abdel Rahman Al Agib, minis
trul industriei și minelor, Ibra
him Moneim Mansour, ministrul 
ecjnomiei, iar din partea româ
nă : Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și mi
nistru al comerțului exterior, 
Corneliu Mănescu, ministrul a- 
facerilor externe. Bujor Almă
șan, ministrul minelor, petrolului 
și geologiei și celelalte persoane 
oficiale care îl însoțesc pe șeful 
statului român în călătoria sa în 
țările africane.

VIZITELE TOVARĂȘEI 
ELENA CEAUȘESCU

Sîmbătă, ospitalierele gaz
de sudaneze au invitat pe to
varășa Elena Ceaușescu să facă 
cunoștință cu orașul Khartum, 
capitala țării, străveche așezare 
care marchează locul de con
fluență a celor două Niluri — 
Albastru și Alb.

Tovarășa Elena Ceaușescu, în
soțită de doamna Busein Numei- 
ry, a vizitat, în cursul dimineții, 
Colegiul superior medical de fe
te din cartierul Omdurman — 
construit în anii independenței 
și care pregătește asistente me
dicale —, fabrica pentru produse 
cosmetice din cartierul de nord, 
precum și Colegiul pedagogic

pentru fete, care pregătește ca
dre didactice.

Toate aceste obiective au o sem
nificație aparte în viața țării, 
fiind conduse de femei și pregă
tind tinerele pentru o participa
re mai amplă la activitatea so- 
cial-economică a Sudanului.

Apreciind organizarea institu
țiilor și a întreprinderii vizitate, 
preocuparea pentru pregătirea 
complexă a femeii sudaneze și 
pentru participarea ei activă la 
viața țării, tovarășa Elena 
Ceaușescu a urat gazdelor sale 
de sîmbătă noi succese în acti
vitatea lor pusă în slujba afir
mării și consolidării independen
ței naționale.

SPECTACOL DE GALÂ

ÎN CINSTEA OASPEȚILOR ROMÂN!
In continuare, președintele 

Nicolae Ceaușescu și tovară
șa Elena Ceaușescu, împreună cu 
președintele Gaafar Mohammed 
Numeiry și doamna Busein Nu- 
meiry, au asistat la un specta
col de gală, prezentat de echi
pa națională pentru artă popu
lară a Teatrului Omdurman.

Au participat, de asemenea, 
persoanele oficiale române care 
îl însoțesc pe președintele Con-

siliUlui de Stat în 
Sudan, precum și 
sudaneze.

vizita sa în 
personalități

★
A fost prezentat 

variat program de „
dansuri ilustrlnd bogăția folclo
rului sudanez, cu străvechi tra
diții. Solii artei sudaneze au in
terpretat cu multă măiestrie pro
gramul, fiind răsplătiți cu pu
ternice aplauze' si oalde apre
cieri din partea oaspeților ro
mâni.

un bogat și 
cînteoe și

despre inițiativele sale îndrep
tate spre transformarea Balcani
lor într-o zonă a unor relații rod
nice de bună vecinătate. Pre
ședintele Republicii Democratice 
Sudan a exprimat aprecierea sa 
față de rolul activ pe care îl joa
că Republica Socialistă România 
în promovarea principiilor fun
damentale ale dreptului interna
țional și față de sprijinul pe 
care îl acordă țărilor care și-au 
cucerit de curînd independența, 
în lupta de apărare și consoli
dare a independenței și suvera
nității lor naționale.

Cei doi șefi de stat și-au ex
primat profunda îngrijorare față 
de situația din Orientul Apro
piat și pericolele pe care aceas
ta le comportă pentru pacea și 
securitatea mondială și au sub
liniat necesitatea reglementării 
grabnice a conflictului pe baza 
rezoluției Consiliului de Secu
ritate din 22 noiembrie 1967 și a 
rezoluției Adunării Generale a

îndreptate spre realizarea unor 
soluții corespunzătoare pentru 
problemele continentului african. 

Cei doi șefi de stat au discu
tat situația din Indochina și 
și-au exprimat sprijinul față de 
lupta popoarelor vietnamez, 
cambodgian și laoțian pentru e- 
liberarea națională, împotriva 

' intervenției străine. Ei sprijină 
efortul popoarelor din această 
zonă pentru a asigura retragerea 
trupelor S.U.A. și ale aliaților 
lor din Indochina și reglemen
tarea politică a problemelor 
existente. în acest context, ei 
și-au exprimat sprijinul față de 
propunerile Republicii Democra
te Vietnam, Guvernului Revâlu- 
ționair Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, Guvernu
lui Regal de Uniune Națională 
din Cambogia și Frontului Pa
triotic din Laos, care reprezintă 
baza unei soluționări juste a 
problemelor Indochinei, în con
formitate cu interesele și aspi

cu evoluția relațiilor economice 
internaționale și au subliniat 
necesitatea de a se depune efor
turi serioase în direcția reduce
rii decalajului dintre țările dez
voltate din punct de vedere e- 
conomic și țările în curs de 
dezvoltare. Ei au apreciat că 
rezoluțiile și recomandările pri
mei și celei de-a doua Confe
rințe O.N.U. pentru Comerț și 
Dezvoltare reprezintă o bază co
respunzătoare pentru relațiile 
comerciale internaționale. Ei au 
acordat o importanță deosebită 
viitoarei conferințe U.N.C.T.A.D. 
ce se va ține la Santiago de 
Chile.

Cele două părți și-au exprimat 
satisfacția față de rezultatele 
obținute în direcția destinderii 
in Europa și normalizării rela
țiilor dintre statele europene. Ei 
au remarcat, de asemenea, evo
luția favorabilă a pregătirilor în 
vederea convocării conferinței 
europene, cu participarea tu-

DECLARAȚIE COMUNĂ
ROMANO SUDANEZĂ

dintre țările 
pe principiile

ternă a fiecăreia 
lor se bazează 
fundamentale ale dreptului in
ternațional și Cartei Organizației 
Națiunilor Unite.

Partea sudaneză a informat 
despre eforturile sale actuale în 
direcția stabilirii unor relații de 
bună vecinătate cu statele afri
cane frățești, pentru a îndeplini 
obiectivele și scopurile Organi
zației Unității 'Africane. De ase
menea, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
Remania a luat notă cu satisfac
ție că Republica Democratică 
Sudan urmează o politică de ne
aliniere în afacerile mondiale și 
se pronunță constant împotriva 
imperialismului, colonialismului 
și neocoîonialismului.

Partea română a 
despre activitatea pe 
desfășoară în direcția 
securității și cooperării .. 
tinentul european fi, îndeosebi

informat 
care o 
întăririi 
pe con-

Organizației Națiunilor Unite 
din 13 decembrie 1971, Ei au 
fost de acord «că o soluționare 
reală și trainică în zonă trebuie 
să prevadă, de asemenea, rezol
varea justă a chestiunii popu
lației palestiniene, în conformi
tate cu aspirațiile sale legitime.

Cele două părți au exprimat 
sprijinul lor pentru mișcările a- 
fricane de eliberare din Angola, 
Mozambic, Guineea-Bissau, Na
mibia și toate teritoriile care se 
află încă sub dominație colo
nială, în lupta lor împotriva im
perialismului, colonialismului și 
neocoîonialismului. Ele au con
damnat politica de apartheid și 
discriminare rasială practicată 
de guvernul Africii de Sud și 
regimul minoritar din Rhodesia.

Cele două părți și-au expri
mat satisfacția față de rolul ju
cat ,de Organizația Unității A- 
fricane in concertarea eforturi
lor popoarelor și țărilor afrioane

rațiile legitime ale popoarelor 
din această regiune.

Ei au exprimat, de asemenea, 
sprijinul lor față de propunerile 
Republicii Populare Democrate 
Coreene pentru reunifica-rea 
pașnică a Coreei.

Cei doi șefi de stat s-au refe
rit, totodată, la conflictul recent 
din subcontinentul indopakista- 
nez și au subliniat importanța 
rezolvării x unor asemenea con
flicte în conformitate cu princi
piile dreptului internațional și 
Cartei Organizației Națiunilor 
Unite.

Cei doi șefi de stat și-au ex
primat preocuparea în legătură

tur or statelor 
au declarat că 
nui sistem de 
colaborare pe ;

Și 
u-

Și

interesate, 
realizarea 

! securitate 
acest continent 

ar contribui în mare măsură la 
crearea unei atmosfere de pace 
și securitate în întreaga lume.

Cei doi președinți au accen
tuat importanța rolului Organi
zației Națiunilor Unite în con
solidarea păcii și securității 
mondiale și în întărirea coope
rării pașnice dintre națiuni.

Ei au declarat că restabilirea 
drepturilor legitime ale Repu
blicii Populare Chineze în Or
ganizația Națiunilor Unite a fă
cut ca organizația să devină mai

reprezentativă, întărindu-i, în a- 
celași timp, capacitatea de a 
menține pacea și securitatea 
mondială. Ei au subliniat, în a- 
celași timp, că trebuie să fie în
treprinse noi măsuri pentru ca 
Organizația Națiunilor Unite 
să-și mărească eficiența și să 
reflecte mai bine realitățile lu
mii contemporane.

Cele două părți au exprimat 
părerea că vizita oficială a 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, în Re
publica Democratică Sudan și 
convorbirile purtate cu acest 
prilej reprezintă o contribuție 
importantă la dezvoltarea rela
țiilor de prietenie româno-suda- 
neze și contribuie la înfăptuirea 
' unei atmosfere de pace și coo
perare internațională.

Scoțînd în evidență utilitatea 
acestor contaote , și întâlniri din
tre conducătorii și oficialitățile 
celor două țări, cele două părți 
și-au exprimat dorința de a 
continua schimbul de vizite la 
diferite niveluri în scopul întă
ririi colaborării dintre cele două 
țări.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
înaltele oficialități care l-au în
soțit, și-au exprimat recunoștin
ța profundă față de președintele 
Republicii Democratice Sudan, 
general-maior Gaafar Moham
med Numeiry, guvernul și po
porul Republicii Democratice 
Sudan pentru primirea cordială 
și ospitalitatea pe care au mani
festat-o.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu. a 
invitat pe președintele Republi
cii Democratice Sudan, general- 
maior Gaafar Mohammed Nu
meiry, să efectueze o vizită o- 
ficială în Republica Socialistă 
România.

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

încheierea
unor acorduri

romano-
sudaneze

La Khartum a avut loc sem
narea acordului de cooperare e- 
conornico-tehnică, acordului co
mercial de lungă durată și pro
tocolului privind listele de 
mărfuri pe anul 1972 între Re
publica Socialistă România și 
Republica Democratică Sudan.

Din partea română, documen
tele au fost semnate de Ion Pă
țan, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul comerțu
lui exterior, iar din partea su
daneză de Ibrahim Moneim 
Mansour, ministrul economiei.

La solemnitatea semnării au 
participat Bujor Almășan, mi
nistrul minelor, petrolului și 
geologiei, Vasile Răuță, adjunct 
al ministrului comerțului exte
rior, din partea română ; dr. 
Osman Abdul Gassim, ministrul 
cooperației și dezvoltării rurale, 
dr. Ahmed Abdel Rahman El 
Agib, ministrul industriei și 
minelor și Mahdi Mustafa El 
Hadi, ministrul afacerilor prezi
dențiale, din partea sudaneză.

întilnirea de lucru
a tovarășului

Bujor Almășan

NICOLAE CEAUȘESCU 
președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

General-maior
GAAFAR MOHAMMED NUMEIRY 

președintele Republicii 
Democratice Sudan

Ministrul minelor, petrolului 
și geologiei, Bujor Almășan, a 
avut, la Khartum, o întâlnire 
de lucru cu ministrul sudanez 
al industriei și minelor. Ahmed 
Abdel Rahman El Agib.

Au fost examinate aspecte ale 
situației geologice a Sudanului 
și posibilitățile concrete de coo
perare româno-șudaneză în do
meniile geologiei, mineritului 
și petrolului.



Congresul Partidului Patrioții sud-vietnamezi

Comunist Finlandez
se apropie de Quang Tri

Salutul P. C. R. rostit de tovarășul Janos Fazekas
Duminică la Helsinki au luat 

sfîrșit lucrările celui de-al 
XVI-lea Congres al P. C. Fin
landezi

în cursul dimineții, to/arășul 
Janos Fazekas, membru al «Co
mitetului Executiv al C. C. al 
P.C.R., conducătorul delegației 
Partidului Comunist Român, ca
re a asistat la lucrări, a adresat 
participanților la congres, P. C. 
Finlandez, un mesaj de salut 
din partea partidului’ nostru, a 
întregului popor român.

Stimați tovarăși,
îmi este deosebit de plăcut 

să vă adresez dumneavoastră, 
delegați la cel de-al XVI-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Finlandez, comuniștilor, tuturor 
oamenilor muncii finlandezi, un 
cald salut și un mesaj de prie
tenie frățească din partea Par
tidului ,Comunist Român, a în
tregului nostru popor.

Membrii Partidului nostru, 
oamenii muncii din Republica 
Socialistă România urmăresc cu 
viu interes și cu sentimente de 
profundă solidaritate interna- 
ționalistă activitatea Partidului 
Comunist Finlandez, lupta sa 
neobosită pentru apărarea inte
reselor vitale ale poporului, în
făptuirea aspirațiilor. acestuia 
de pace, prosperitate și- pro
gres. Detașament de frunte al 
clasei muncitoare, partidul 
dumneavoastră a străbătut. în 
cursul existenței sale, un drum 
glorios de luptă revoluționară, 
devenind o importantă forță 
politică a țării, bucurindu-se de 
respectul și încrederea 
nilor muncii finlandezi.

oame- 
___  _____   Parti
dul Comunist Finlandez desfă
șoară o intensă activitate pen
tru extinderea drepturilor de
mocratice, realizarea țelurilor 
socialiste, unirea tuturor forțe
lor muncitorești și populare 
finlandeze interesate în promo
varea unei politici _ de progres 
social. In același timp, partidul 
dv. se manifestă ca un detașa
ment activ al mișcării comu
niste și muncitorești interna
ționale. iși aduce contribuția la 
lupta împotriva imperialismu
lui, pentru independența și su
veranitatea popoarelor, pentru 
înțelegere și colaborare interna
țională. Dorim comuniștilor 
finlandezi succes deplin in în
tărirea rindurilor partidului, a 
forței sale organizatorice și po
litice, în lupta pentru triumful 
idealurilor nobile ale democra
ției. păcii și socialismului.

Participarea delegației noastre 
la acest Congres ne oferă pri
lejul reafirmării satisfacției co
muniștilor români pentru rela
țiile tovărășești, de prietenie, 
colaborare și solidaritate inter
nationalism care unesc Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Comunist Finlandez, la a căror 
edificare au contribuit vizitele 
reciproce, schimburile de dele
gații, contactele și întâlnirile 
între reprezentanții conduceri
lor partidelor noastre, 
mod deosebit, între 
Aame Saarinen și 
Ceaușescu. Sîntem hotăriți 
acționăm pentru dezvoltarea in 
continuare a acestor' legături, 
în interesul întăririi prieteniei 
dintre partidele și popoarele 
noastre, al unității comuniștilor 
de pretutindeni.

In același timp, vrem să sub
liniem evoluția ascendentă în 
ultimii ani a relațiilor econo
mice, culturale tehnico-științi- 
fice și politico-diplomatice din
tre România și Finlanda, să 
reafirmăm dorința de a de ex
tinde și în viitor, în interesul 
popoarelor român și finlandez, 
al cauzei păcii și înțelegerii 
internaționale.

Tovarăși,
In prezent, întregul 

popor este angajat, 
forțele și întreaga sa _
creatoare, în vasta activitate de 
traducere în viață a prevede
rilor noului plan cincinal, menit 
să asigure dezvoltarea puterni
că a industriei și agriculturii, 
avîntul învățămîntului, științei 
și culturii și, pe această bază, 
ridicarea nivelului general de 
trai al tuturor celor ce mun
cesc.

Corespunzător programului 
de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, 
elaborat de Congresul al X-lea 
al partidului, în țara noastră 
are loc un amplu proces de 
perfecționare a vieții sociale, 
de adîncire a democrației so
cialiste, de promovare a eticii 
și echității socialiste, de afir
mare a personalității umane. 
Realizările obținute în toate 
domeniile de activitate sînt ro
dul muncii pline de abnegație 
a clasei muncitoare, a țărăni
mii și intelectualității, a tutu
ror oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate, care 
înfăptuiesc în practică politica 
Partidului Comunist Român e- 
laborată pe baza aplicării crea
toare a marxism-leninismului 
la condițiile specifice ale Româ
niei. Nutrim convingerea că 
creșterea necontenită a poten
țialului țării noastre, întărirea 
și dezvoltarea multilaterală a 
fiecărei țări socialiste repre
zintă totodată o contribuție de 
seamă la .consolidarea și avîn
tul întregului sistem mondial 
socialist, la asigurarea păcii în 
lume.

România socialistă așează, în 
mod ferm și neabătut, în cen
trul politicii sale externe prie
tenia alianța și colaborarea fră-

și, în 
tovarășii 

Ni colac 
să

nostru 
cu toate 

energie

țească cu toate țările socialiste. 
Totodată, țara noastră promo
vează o politică de largă și mul
tilaterală colaborare cu toate 
statele, indiferent de sistemul 
social-politic, în spiritul princi
piilor coexistenței pașnice, fiind 
convinsă că aceasta contribuie 
la apr’opierea dintre popoare, la 
îmbunătățirea climatului inter
național.

La baza tuturor relațiilor sale 
internaționale, România situea
ză principiile respectării inde
pendenței și suveranității națio
nale, egalității în drepturi, nea
mestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc. Parti
dul și guvernul nostru militează 
consecvent, neobosit, pentru în
rădăcinarea trainică a acestor 
principii în viața internațională, 
promovează activ politica con
tactelor, s-a pronunțat dintot- 
deauna în mod consecvent în fa
voarea normalizării relațiilor 
internaționale, reglementării 
prin tratative a problemelor în 
suspensie, dezvoltării destinderii 
și asigurării unei păci trainice.

România. împreună cu cele
lalte țări socialiste, acordă o a- 
tenție deosebită înfăptuirii se
curității în Europa, care presu
pune asumarea unor angajamen
te însoțite de măsuri concrete, 
menite să ducă la organizarea 
pe baze noi a relațiilor inter
naționale pe continentul euro
pean, să ofere securitate deplină 
fiecărei țări, să asigure lărgirea 
cooperării economice, științifice 
și tehnice dintre state, condiții 
de pace pentru toate popoarele 
europene. Considerăm că pro
blema cea mai stringentă a mo
mentului de față este inițierea 
cît mai grabnică de contacte 
multilaterale între toate statele 
interesate în vederea pregătirii 
Conferinței pentru securitate 
europeană, incit aceasta să poată 
avea loc în cel mai scurt timp.

In țara noastră, este bine 
cunoscută contribuția activă a 
comuniștilor finlandezi la pro
movarea cauzei păcii, securității 
și cooperării în Europa. Ne ex
primăm convingerea că dezvol
tarea colaborării între Partidul 
Comunist Român și Partidul Co- 

. munist Finlandez, ca și extinde
rea colaborării între toate for
țele politice și sociale interesate 
într-o politică de pace și înțele- 
legere internațională vor servi 
cauzei securității și . cooperării 
europene, instaurării trainice a 
încrederii și înțelegerii între po
poarele continentului.

împreună cu toate forțele iu
bitoare de pace. România mili
tează pentru realizarea de mă
suri practice în domeniul dezar
mării, în primul rînd a celei 
nucleare, pentru reducerea înar
mărilor în Europa, pentru crea
rea de zone denuclearizate în 
Balcani și în alte regiuni, pen
tru renunțarea la forță și la a- 
menințarea cu forța în relațiile 
internaționale.

România se pronunță cu con
secvență și fermitate împotriva 
politicii imperialiste de domina
ție și agresiune, asuprire și djc- 
tat, pentru dreptul sacru al fie
cărui popor de a-și hotărî sin
gur soarta, pentru stingerea tu
turor focarelor de război. Spri
jinim ferm lupta dreaptă a po
poarelor vietnamez, laoțian și 
cambodgian împotriva agresiunii 
Statelor Unite ale Amerioii. Ța
ra noastră consideră că propu- 

' nerile Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud și ale Republicii 
Democrate Vietnam oferă o bază 
reală, constructivă pentru a se 
trece la soluționarea politică a 
problemei vietnameze. Ne pro
nunțăm pentru rezolvarea con
flictului din Orientul Apropiat 
pe baza rezoluției Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967. 
Aceasta presupune retragerea 
trupelor israeliene de pe terito
riile arabe ocupate, recunoaște
rea dreptului la independență și 
existența suverană a tuturor sta
telor din zonă, rezolvarea pro
blemei populației palestiniene 
în conformitate cu interesele ei 
legitime.

Poporul român este profund 
solidar cu toate popoarele care 
luptă pentru eliberare națională 
și socială, cu toate țările recent 
eliberate care desfășoară o lup
tă hotărîtă împotriva imperia
lismului, colonialismului și neo- 
colonialismului. pentru apăra
rea și consolidarea independen
tei naționale, a cuceririlor lor 
democratice și progresiste.

Acționînd în permanența ca 
detașament activ al mișcării 
comuniste și muncitorești in
ternaționale, Partidul ~ 
nist Român dezvoltă 
relațiile de prietenie, solidari
tate și colaborare frățească cu 
toate partidele comuniste și 
muncitorești, pe baza mârxism- 
leninismului și internaționalis
mului proletar. în spiritul de
plinei egalități și al dreptului 
fiecăruia de a-și elabora de 
sine stătător linia politică in
ternă și externă. Partidul nos
tru militează neabătut pentru 

dificultăților actuale 
comunistă și 
internațională, 

și întărirea 
_ t__ forțelor 

antiimperialiste în lupta pentru 
democrație, progres și pace.

In încheiere, permiteți-mi, 
dragi tovarăși, să vă urez suc
ces deplin în desfășurarea lu
crărilor și în înfăptuirea obiec
tivelor stabilite de Congres, noi 
victorii în activitatea dumnea
voastră neobosită pentru viito-

rul luminos al poporului finlan
dez, pentru triumful idealurilor 
socialismului, democrației și 
păcii.

Trăiască Partidul Comunist 
Finlandez !

Trăiască prietenia dintre par
tidele și popoarele noastre !

Trăiască unitatea partidelor 
comuniste și muncitorești, a tu
turor forțelor antiimperialiste!

Potrivit știrilor, transmise de 
pe fronturile’ de luptă din Viet
namul de sud, de agențiile in
ternaționale, forțele patriotice 
și-au intensificat acțiunile, de- 
clanșînd o serie de atacuri pu
ternice asupra pozițiilor și 
punctelor întărite ale trupelor 
americano-saigoneze. în partea 
de nord a Vietnamului de sud, 
forțele patriotice au cucerit 
zece baze ale trupelor saigone- 
ze și se apropie de centrul pro
vincial Quang Tri. Pentru pri
ma dată în cursul războiului 
din Vietnam, consilierii militari 
americani au fost evaedați cu 
elicopterele din acest oraș. Ar-

mata saigoneză, nerezistînd în 
fața presiunilor puternice ale 
forțelor de eliberare, se retra
ge în dezordine. Panica a cu
prins trupele saigoneze care 
părăsesc zona de luptă fără a 
mai primi ordinele comanda
mentului. In orașul Quang Tri 
domnește haosul, iar străzile 
sînt barate de vehicule militare 
abandonate.

Concomitent, forțele patrioti
ce au atacat o bază aflată în 
spatele inamicului, la sud de 
localitatea Do Linh. Lupte pu
ternice s-au dat, de asemenea, 
și pe Platoul Central, unde pa- 
trioții au înconjurat cîteva baze 
ale armatei saigoneze.

Purtătorii de cuvînt 
ui adevărului

Redactorul unei publicații comuniste de tineret 
din Spania ne vorbește despre luptele 

muncitorești și universitare

I î «

Comu- 
continuu

depășirea 
din mișcarea 
muncitorească 
pentru refacerea 
unității ei, a tuturor

După cum relevă agenția 
irakiană de presă, citată de 
agenția Reuter, la Bagdad 
au început lucrările celui 
de-al patrulea seminar a- 
rab în problemele muncii.

La acest seminar, orga
nizat cu concursul Organi
zației Internaționale a 
Muncii, participă delegații 
din numeroase țări arabe.

al R.D. Vietnam 
condamnă noile

ale S.U.A.
Agenția V.N.A. anunță că, 
aprilie, aviația americană

la
1 aprilie, aviația americană a 
bombardat unele localități popu
late din regiunea Vinh Li-nh, iar 
baterii de artilerie, amplasate 
pe nave de război, au deschis 
focul assupra unor localități' si
tuate în zona demilitarizată, pe 
teritoriul R.D. Vietnam.

Un purtător de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
R.D. Vietnam a dat publicității 
o declarație în care condamnă 
aceste acte de război și cere cu 
hotărîre ca S.U.A. să pună capăt, 
imediat, tuturor actelor de în
călcare a suveranității și securi
tății R.D. Vietnam.

R.F. A GERMANIEI CU U.R.S.S.
SI R.P. POLONA

Reprezentanții principalelor 
sindicate vest-germane continuă 
să se pronunțe în sprijinul rati
ficării tratatelor cu U.R.S.S. și 
Polonia. Astfel, E. Loderer, unul 
din conducătorii puternicului 
sindicat al lucrătorilor metalur- 
giști, a declarat, în cadrul unei 
cuvîntări rostite la Koblenz, că 
sindicatul pe care îl reprezintă, 
avîpd 2 300 000 membri, „se 
pronunță pentru ratificarea tra
tatelor, pentru normalizarea re
lațiilor cu țările socialiste".

• Intr-un interviu acordat te
leviziunii sovietice. Gustav Hu
sak, secretar general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, referin- 
du-se la ratificarea tratate
lor dintre U.R.S.S. și R.F.G., și 
dintre Polonia și R.F.G., a spus : 
„Noi sperăm că, în pofida tu
turor problemelor și greutăților 
existente în R.F.G.. procesul de 
ratificare se va încheia cu 
succes în această țară. Aceasta 
va fi o victorie a forțelor care 
tind spre pace în Europa, a 
forțelor care apreciază în mod 
realist situația existentă și re
nunță la vechile încercări de a 
modifica cu forța, sau prin alte 
căi, situația postbelică de pe 
continentul european".

„în ceea ce ne privește — a 
subliniat G. Husak — depunem 
eforturi pentru rezolvarea pro
blemelor nereglementate, care 
există între noi și R.F.G. Ele 
constau, în primul rînd, în re
cunoașterea, de Ia început, a 
nevalabilității acordului de la 
Munchen".

Relevînd că în Europa s-au 
creat de acum condiții pentru 
convocarea conferinței general- 
europene în problemele secu
rității și colaborării, Gustav 
Husak a declarat : „Sîntem con
vinși că eforturile îndreptate 
spre transformarea Europei în- 
tr-un continent al păcii și cola
borării vor evolua cu succes.

• Numeroase ziare italiene ex
primă, în aceste zile, opinii favo
rabile ratificării tratatelor R. F. 
a Germaniei cu U.R.S.S. și R. P. 
Polonă. Astfel, cunoscutul coti
dian „Corriere della Sera“ relevă 
că toți oamenii animați de un 
spirit realist înțeleg marea impor
tanță a ratificării celor două tra
tate, deoarece acestea au drept 
scop realizarea destinderii 
Europa.

în

Măsuri pentru prevenirea 
unor eventuale pierderi 

in agricultura bulgară

Biroul Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria a discutat ra
portul prezentat de Ministerul 
Agriculturii și Industriei Ali
mentare privind prevenirea unor 
eventuale pagube în urma sece
tei neobișnuite din această pri
măvară. S-a subliniat că ninso
rile și ploile cu totul insuficien
te au influențat nefavorabil ni
velul apelor, rîurilor și volumul 
apelor din bazinele și lacurile 
de acumulare. Pentru a preîn
tâmpina eventuale pierderi în 
agricultură de pe urma secetei 
s-au prevăzut o serie de măsuri: 
introducerea unui regim sever și

a unui grafic de folosire a apei 
din bazinele complexe de acu
mulare pentru irigații și pentru 
obținerea energiei electrice, fo
losirea maximă a apelor frea
tice și curgătoare pentru irigații, 
măsuri agrotehnice pentru păs
trarea umidității, solului, con
struirea unor puțuri de sondaj, 
baraje și alte construcții.

Comitetele executive ale con
siliilor populare județene sînt 
obligate să elaboreze măsuri 
proprii, concrete pentru comba
terea secetei și să raporteze ope
rativ îndeplinirea lor.

de încordare
la El Ferrol

La șantierele navale „Bazan** 
din localitatea spaniolă El Fer
rol, unde la 10 martie au fost 
împușcați doi salariați în timpul 
demonstrațiilor muncitorești, cli
matul social a cunoscut, spre 
sfîrșitul săptămînii, noi momente 
de încordare. La mai puțin de 15 
zile după redeschiderea șantie
relor, Comisiile muncitorești (sin
dicate nerecunoscute de guvern) 
au răspîndit în șantiere manifeste 
prin care cheamă pe muncitori 
să reducă ritmul de muncă.

••••••

Conferința de presă a 
lui Moamer El Gedafi
• COLONELUL Moamer El 

Gedafi, președintele Consiliului 
Comandamentului Revoluției li
biene. a ținut sîmbătă la_ Tri
poli o conferință de presă. Cu 
acest prilej — informează agen
ția France Press — El Gedafi 
a evocat îndeosebi probleme re
feritoare la evoluția situației 
din Orientul Apropiat.

Șeful statului libian s-a refe
rit apoi la recentul acord an- 
glo-maltez privind prelungirea 
cu încă șapte ani a folosirii ba
zelor de pe insulă de către for
țele britanice. Colonelul El Ge
dafi a exprimat părerea că în
țelegerea dintre La Valletta și 
Londra afectează relațiile Mal
tei cu Libia, precum și proiec
tele anterioare elaborate în co
mun cu privire la neutralizarea 
insulei.

85 000 de noi membri 
ai P. C. Italian

• ÎN ITALIA continuă cam
pania de preschimbare a car
netelor de membru al P. C. 
Italian. Pînă în prezent, au 
primit noile carnete pe 1972 un 
număr de 1430 000 membri ai 
P. C. I. Totodată — relatează 
ziarul „L'Unita" — în cursul

actualei campanii au intrat în 
partid $5 000 de noi membri.

Anwar Sadat va vizita 
Algeria

• PREȘEDINTELE Republi
cii Arabe Egipt, Anwar Sadat, 
va face în curînd o vizită în

r
Algeria, unde va avea con
vorbiri cu președintele acestei 
țări, Houari Boumediene.

în vederea pregătirii eveni
mentului, la 7 aprilie va sosi 
la Alger, într-o vizită de trei 
zile, ministrul de externe egip
tean, Murad Ghaleb.

• UN GRAV ACCIDENT de 
cale ferată s-a produs sîmbătă 
seara în Republica Bangladesh 
— anunță agențiile internațio-

nale de presă. Două trenuri de 
persoane s-au ciocnit în plină 
viteză, numărul celor răniți în 
acest accident fiind apreciat la 
450 de persoane. Numeroase e- 
chipe acționează pentru salva
rea pasagerilor.

La Belgrad nu s-au mai 
ivit cazuri de variolă
• DUPĂ cum transmite a- 

genția Taniug, la o conferin
ță de presă, s-a anunțat că 
la Belgrad nu s-au mai ivit 
noi cazuri de variolă și nu au 
mai fost depistate persoane 
suspecte de variolă.

1 205 790 de locuitori ai Bel
gradului au fost vaccinați pînă 
acum și 310 380 revaccinați, 
ceea ce înseamnă că populația 
orașului este pe deplin prote
jată.

• PREȘEDINTELE Centralei 
Unice a oamenilor muncii din 
Chile, Luis Figueroa, a reafirmat 
sprijinul pe care această organi
zație sindicală — cea mai mare 
din Chile — îl acordă guvernu
lui Unității Populare și a făcut 
cunoscut că muncitorii vor de
juca acțiunile elementelor reac
ționare care încearcă să se 
opună actualului proces revolu
ționar inițiat de guvernul pre
ședintelui Allende.

Qmema
PENTRU CA SE IUBESC : ru

lează la Patria (ora 16; la orele 
19,30 Gala filmului românesc FE
LIX SI OTILIA), Floreasca (ora 
18). Central (orele 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20,30), Melodia (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

PIROSMANI : rulează la Capi
tol (orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18.30, 
20.45).

HEI, PUȘTIULE ! : rulează la 
Doina (orele 11.30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30; la orele 10 Program pentru 
copii).

EVADARE DIN PLANETA 
MAIMUȚELOR : rulează la Lucea
fărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;

20.45) , București (orele 9; 11,15;
13,30; 16,30; 18,45; 21).

CARTIERUL VESELIEI : rulea
ză la Lumina (orele 9; 12; 15; 18;
20.30) .

MARY POPPINS : rulează la 
Scala (orele 9,30; 13; 16,30; 20), Fes
tival (orele 9.30; 13; 16.30; 19,30) > 
Favorit (orele 9,30; 12,30; 16,30;
19.30) .

MICUL SCĂLDATOR : rulează 
la Victoria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.30; 20,45), Miorița (orele 10; 
■2.30; 15; 17.30; 20).

PĂDUREA PIERDUTA : rulează 
’a Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
10.15; 20.30), Aurora (orele 9; 11,15; 
13.30: 15,45; 18; 20,15).

INCIDENTUL : rulează la Fero
viar (orele 9; 11.15;’13,30; 16; 18,30;
20.45) , Volga (orele 10; 12,30: 15;
17,30; 20), Gloria (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30).

De la primele cuvinte pe care le-am schimbat m-a prevenit 
că numele său nu poate vedea lumina tiparului. „Aceasța-i 
soarta ziaristului obligat să activeze în condițiile clandestini
tății...", a simțit nevoia să sublinieze. La capătul articolelor 
pe care le publică, niciodată nu-ți înscrie numele. Dar vocația 
unui asemenea ziarist nu se verifică numai prin capacitatea 
de comunicare publicistică cu cititorul. El este în mare măsură 
și tipograf și difuzor pentru ca frazele scrise și imprimate în 
subsolul unei clădiri ca și într-o mansardă periferică să ajungă 
cît mai grabnic la cei ce le așteaptă.

au tras împotriva muncitorilor. 
Doi muncitori — oameni tineri, 
care lasă în urma lor familii cu 
copii — și-au pierdut viața. 
Partidul nostru comunist, îm
preună cu alte forțe, a chemat 
la greva generală. Chemarea a 
găsit un puternic ecou : comer
țul, universitățile, fabricile au 
intrat in grevă. Solidaritatea cu 
greviștii s-a manifestat nu nu
mai în Galicia. S-au exprimat 
cu vigoare revendicările celor 
ce muncesc — împotriva crește*- 
rii prețurilor, pentru încheierea 
de convenții între muncitori și 
patronat pe o bază echitabilă. 
Acestor revendicări li s-a adău
gat cerința de a se pune capăt 
represiunilor, de a se respecta 
drepturile oamenilor muncii, de 
a se restabili libertățile demo
cratice fundamentale. în jurul 
acestor revendicări se consoli
dează frontul foițelor antifran
chiste care militează pentru ca 
Spania să pășească pe drumul 
libertății...

— Ce se întimplă în u- 
niversități ?

— Lupta pe care masele stu
dențești o duc pentru un învă- 
țămînt democratic și popular se 
centrează actualmente pe res
pingerea încercărilor guvernului

T înărul împreună cu 
care călătoream 
spre Sibiu lucrează 
în redacția .unei 
publicații lunare a 
tineretului comu

nist spaniol : „NUESTRO CA
MINO" care apare la Madrid. 
A venit din interiorul Spaniei 
și peste cîteva zile se va reîn
toarce tot acolo. Privește pe fe
reastra autocarului peisajul ro
mânesc, 
vie față 
întreabă _____ , __
carnețel de buzunar notează u- 
neori.

Cum a ajuns gazetar ? Bine
înțeles, n-a urmat decît școala 
vieții. Existența și-a cîștigat-o . 
din fragedă copilărie ca mun
citor constructor. Pe schelele 
noilor clădiri, pe șantierele di
feritelor orașe spaniole, a în
țeles multe dini adevărurile vie
ții. într-o zi a fost arestat de 
poliție. Patronul l-a concediat 
imediat fără a da explicații și 
fără a asculta explicații. Tînă- 
rul muncitor a gustat, astfel, de 
timpuriu din tragedia șomaju
lui. N-a dezarmat în fața greu
tăților. A ales calea, luptei. A 
devenit comunist. Mai întîi 
scrie — ca simplu corespondent 
— publicației tineretului comu-’ 
nist despre viața și frămîntă- 
rile tovarășilor săi, iar apoi îl 
găsim printre redactorii de la 
..NUESTRO CAMINO". în a- 
ceastă calitate a vizitat România 
cu ocazia semicentenarului U- 
niunii Tineretului Comunist.

Convorbirea cu tovarășul din 
Spania a început pe drumul de 
Ia Cluj către Sibiu, a continuat 
pe Valea Oltului și am încheia
t-o la motelul Cozia, după vi
zita pe șantierul de la Lotru. 
Am început dialogul pornind de 
la informațiile din coloanele 
ziarelor care semnalau accentu
area tensiunii pe frontul social 
din Spania.

— Prin ce se caracteri
zează actualul moment 
spaniol, care sînt trăsături
le ce-l definesc ?

— Valul luptelor nu este nou. 
Este vorba de aspecte calitative 
și cantitative superioare care 
se datoresc acumulărilor. Pro
cesul acesta, de o remarcabilă 
profunzime, reflectă situația 
existentă în Spania. Faptul^ că 
uzinele sînt scena principală a 
confruntării nu este întâmplă
tor. Muncitorimea face dovada 
unei combativități 
Crearea „comisiilor 
rești" a dat o bază

dovedește o curiozitate 
de realitățile socialiste, 
mereu, iar într-un

deosebite, 
muncito- 

_„v_. ____ _______ puternică
acțiunilor clasei muncitoare, a 
dezvoltat tendința spre unitate. 
Efervescența a cuprins și lumea 
satelor. „Comisii muncitorești 
agricole** apar în întreaga țară 
în mediul rural (Aragon, Cata
lonia. Andaluzia, Galicia etc.). 
Universitățile rămîn în conti
nuare focare puternice de luptă 
pentru libertate și democrație. 
Opoziția față de actualul regim 
se dezvoltă pe toate planurile, 
inclusiv în sectoare care con
stituiau, altădată, pilonii săi 
de susținere. în pofida multor 
puncte de vedere deosebite, u- 
nitatea forțelor antifranchiste 
se afirmă, capătă noi dimensi
uni.

— Știrile din Spania re
levă amplificarea mișcării 
greviste...

— Intr-adevăr, cei ce 
duc o aprigă bătălie

muncesc 
__ _ _____ pentru 
drepturile lor, refiuzînd să ce
deze în fața violenței. Amințiți- 
vă de grevele din Asturia. Timp 
de două luni muncitorii au în
fruntat aproape zilnic poliția și 
nu au bătut în retragere. Mine
rii au găsit solidaritatea unor 
categorii largi — inclusiv co- 
mercianți, preoți, intelectuali. 
Desigur, cîteva fraze sintetice, 
telegrafice nu pot să redea dra
matismul acelui moment. Astu
ria a înscris iarăși o pagină de 
emoționant eroism, de cutezan
ță proletară. O înfruntare as
pră s-a produs și la uzinele 
SEAT din Barcelona — _cele 
mai mari din țara noastră, a- 
vînd 25 000 de muncitori. în cî
teva zile greva a cuprins toate 
sectoarele — de la muncitori 
pînă la personalul administra
tiv. Poliția a recurs, din nou, la 
violență. Polițiștii au pătruns 
călare în fabrică, deschizând fo
cul cu mitralierele. Atunci și-a 
găsit moartea Antonio Villalb^. 
încă un nume care se adaugă 
unui lung șir de . victime ale 
terorii. Acest asasinat a declan
șat riposta muncitorimii. O sută 
de mii de* muncitori au «încetat 
lucrul la Barcelona. Iarăși re
presiuni polițienești și, totuși, 
mișcarea grevistă se extinde. E- 
venimentele de la El Ferrol din 
Galicia sînt semnificative. La 
șantierul naval Bazan polițiștii

INTRAREA LIBERA LA OFI
CIUL STĂRII CIVILE : rulează la 
Viitorul (orele 16; 18; 20).

TARZAN OMUL JUNGLEI : ru. 
lează la Timpuri Noi (orele 9; 
— 18,30 în continuare): Program de 
documentare (ora 20,15).

AVENTURI ÎN ONTARIO : ru
lează la Progresul (orele 15.30; 18: 
20.15).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : ru
lează Ia Rahova (orele 15,30; 19).

ADIO, DOMNULE CHIPS ; ru
lează la Excelsior (orele 9,30; 13,00; 
16,15; 19,30), Modern (orele 9; 
12,30; 16; 19,30).

FACEREA LUMII : rulează la

Unirea (orele 15.30; 18; 20,15).
FERICIT CEL CARE CA ULI- 

SE... : rulează la Tomis (orele 91 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Flamu
ra (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30), Sala Palatului (orele 17; 20).

DECOLAREA : rulează la Feren
tari (orele 15,30; 17,45; 20).

STEAUA SUDULUI : rulează la 
Bucegi (orele 15,30; 18; 20,30).

VIAȚA DE FAMILIE : rulează la 
Popular (orele 15.30; 18: 20,15).

SACCO ȘI VANZETTI : rulează 
la Buzești (orele 15.30; 18: 20,30).

TORENTUL DE FIER: rulează la 
Munca (orele 16; 18; 20).

LOVE STORY : rulează la Pa

cea (orele 11; 15,45; 18; 20,15).
TATA CU DE-A SILA : rulează 

la Arta (orele 15,30; 18; 20.15).
ULTIMUL RĂZBOINIC : rulează 

la Lira (orele 15,30; 18; 20,15).
ANTRACIT : rulează la Laromet 

(orele 15,30: 17,30; 19,30).
LOCOTENENTUL BULLITT : ru

lează la Drumul Sării (orele 15,30; 
17,45; 20), Giulești (orele 15.30; 18; 
20,30).

DREPTUL DE-A TE NAȘTE : 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 18; 
20,15).

OSCEOLA: rulează la Crîngași 
(orele 15,30; 18; 20).

WATERLOO ; rulează la Cosmos 
(orele 15,30; 19).

MIRII ANULUI II : rulează la 
Vitan (orele 15,30; 17,45: 20).

EROII DE LA TELEMARK : 
(orele 12; 14,15). MATA HARI (ora 
16,30), rulează la Cinemateca „U- 
nion“.
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Teatrul de Operetă : ANII ÎM

PLINIRILOR — ora 19,30; Teatrul

ții cu muncitorii pentru a de
nunța atitudinea patronatului. 
Mișcarea grevistă a căpătat un 
pronunțat caracter antifranchist. 
Poliția — ca întotdeauna în a- 
semenea împrejurări — a acțio
nat. Un tovarăș de-al nostru, 
Pedro Patino, a fost omorît de 
,.garda civilă". Eram destul de 
aproape de Pedro și pot spu
ne că a fost un asasinat laș, 
o crimă cinică, monstruoasă, 
înmormîntarea lui Pedro s-a 
transformat într-o impunătoare 
manifestație împotriva regimu
lui. Din spatele unei ferestre 
s-a reușit filmarea momentului 
în care .,garda civilă" a atacat 
mulțimea ce urma cortegiul fu
nerar. Pelicula aceasta, mărtu
rie despre o brutalitate inuma
nă, am prezentat-o în cercurile 
de tineret și am reușit, mai a- 
poi, să o trimitem și în străi
nătate.

— Ce publicații editea
ză tineretul comunist spa
niol ?

— In primul rînd „HORIZON
TE", organul central care are o 
largă difuzare în întreaga țară. 
HORIZONTE" este tipărit în 

condiții — comparativ — mai 
bune, chiar în culori. Celelalte 
publicații sînt imprimate prin 
procedee mai puțin perfecțio
nate — în general prin multi- 
copiere. Am adus, totuși, îmbu
nătățiri tehnice, cum ar fi in
troducerea clișeelor în pagină. 
La Madrid apare „NUES RO 
CAMINO", la Valencia — * - A- 
MANECER ROJO", în Catalo
nia — „JUVENTUD" etc. Pu
blicația la care lucrez are o 
apariție lunară și își propune să 
mențină în rîndul tineretului

Prima pagină a unui număr recent al organului Uniunii Tinere
tului Comunist din Spania „Horizonte", care apare în ilegalitate 

de a introduce o. pretinsă re
formă a școlii intitulată „legea 
educației". Această luptă îm
bracă forma manifestațiilor șl 
a grevelor. Greva de Ia Facul
tatea de medicină din Madrid 
a găsit sprijinul studenților din 
celelalte școli superioare. Cu 
excepția unor școli tehnice, cen
trele universitare au intrat în 
grevă. Curentul grevist s-a ex
tins la Barcelona. Adunarea 
generală a studenților a pro
clamat un manifest contra re
gimului. Facultățile din Valen
cia, Santiago de ComposteJla, 
Bilbao au fost paralizate dato
rită refuzului studenților de a 
mai participa la cursuri. Greve 
de proporții diferite — generale 
sau parțiale — s-au înregistrat 
în majoritatea universităților. 
Ceea ce caracterizează acțiuni
le studențești din martie 1972 
este în primul rînd caracterul 
lor unitar. Al doilea aspect care 
trebuie semnalat este lărgirea 
cantitativă. în unele facultăți
au luat parte la mișcarea gre
vistă chiar 90 la sută dintre
studenți. A treia latură care se 
cuvine a fi evidențiată este in
trarea în luptă a elevilor din 
învățămîntul mediu care s-au 
solidarizat cu studenții.

— Mă adresez, de astă 
dată, doar colegului de 
profesie. Povestiți-mi des
pre o acțiune grevistă la 
care ați participat în cali
tate de ziarist...

Cîteva clipe de tăce
re în care însemnările me
moriei sînt grăbit răsfoite.

— O să amintesc despre gre
va muncitorilor constructori din 
Madrid. A fost o grevă care s-a 
prelungit și în cursul căreia 
muncitorii au dovedit un admi
rabil spirit de luptă. Tineretul 
comunist a fost prezent pe șan
tiere difuzînd manifeste, orga- 
nizînd mitinguri, purtînd disc’’-

Național ;,I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia) : CUI I-E FRICA DE 
VIRGINIA WOOLF ? — ora 20; 
(Sala Studio) : SĂ NU-ȚI FACI 
PRĂVĂLIE CU SCARĂ — ora 20); 
Teatrul „C. I. Nottara" (B_dul Ma- 
gheru) : BUNA SEARA DOMNU
LE WILDE — ora 19,30: Teatrul, 
„Ton Creangă" : N-A FOST ÎN 
ZADAR — ora 19.

PROGRAMUL I
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16,30—17,00 Curs de limba rusă — 
lecția a IX-a, reluare. 17,40 La vo

o stare combativă, să furnizeze 
noilor generații o informație 
exactă și să joace un rol edu
cativ. Dăm o atenție deosebită 
problemelor concrete de viață 
ale tinerilor, sîntem prezenți 
în luptele lor cotidiene. Dar nu 
îngustăm tematica publicației
— în paginile noastre ne preo
cupăm și de aspecte ale culturii, 
publicăm critică literară și cine
matografică, urmărim eveni
mentele internaționale. Unepri, 
edităm numere speciale ded-yate 
unei probleme de actuai/cate 
cum ar fi lupta tineretului din 
întreprinderile textile. Vitalita
tea presei comuniste de tineret 
din Spania se exprimă conclu
dent în faptul că în ultimele 
luni au apărut încă trei noi pu
blicații editate de organizația 
noastră printre care „ADELAN- 
TE" destinată elevilor. Capaci
tatea publicațiilor noastre de a 
capta interesul tineretului pro
vine din legătura organică cu 
aspirațiile sale. Primim infor
mații în fiecare zi de la citito
rii noștri, iar uneori printre cei 
care ne comunică fapte intere
sante sînt tineri ce nu fac parte 
din rîndul comuniștilor. Ceea ce 
dovedește puterea de pătrundere 
a presei noastre...

înainte de a ne despărți, 
oaspetele m-a rugat să 
consemnez cîteva fraze:

Doresc să exprim Uniunii 
Tineretului Comunist, tineretu
lui României socialiste, un sa
lut frățesc. Ospitalitatea cu care 
am fost înconjurat reflectă pro
funda voastră solidaritate cu 
lupta pe care o ducem în con
diții dificile. Succesele construc
ției socialiste din România, ma
rile înfăptuiri realizate în țara 
voastră — dintre care unele am 
putut să le cunosc
— sînt o încurajare 
noastră, ne întăresc 
în victoria finală.

EUGENIU

nemijlocit 
în lupta 
încrederea

OBREA

lan — emisiune pentru conducăto. 
rii auto. 18,00 Căminul la... Cluj. 
18,45 Scena. 19,10 Noutăți cultural- 
arțistice. 19,20 1001 de seri. 19,30 Te
lejurnal. 20,00 Reflector. 20.15 Tea
tru foileton : Mușatinii — seria a 
IX-a — încoronarea 21,25 Lumea 
de mîine. 21.50 Steaua fără nume 
—. Floarea din grădină. 22,40 „24 
de ore". 22,55 Contraste în lumea 
capitalului.

PROGRAMUL II

20,00 Invitație la mini-baschet.
20.30 Ghișeul. 20,50 Romantic-club.
22.30 Cronica literară. „Marele sin
guratic" de Marin Preda.
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