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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe vicepreședintele 

Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, 
Mieczyslaw Jagielski

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

VIZITA PREȘEDINTELUI 
GAAFAR MOHAMMED NIMEIRI

împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
șeful statului sudanez a vizitat ieri unități 
industriale și agricole din județul Prahova

împreună cu șeful statului 
român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Gaafar 
Mohammed Nimeiri, ceilalți soli 
ai poporului sudanez prieten au 
rezervat cea de-a patra zi a vi
zitei cunoașterii în continuare 
a realităților țării noastre, de 
data aceasta prin intermediul 
uzinelor și complexelor agricole 
din județul Prahova. Impresiile 
oaspeților și-au găsit expresia, 
ca și cu prilejul vizitelor pre
cedente la alte obiective eco
nomice, în cuvinte de înaltă 
apreciere, șeful statului suda
nez elogiind și de această dată 
progresele României prietene pe 
care le-a definit drept excep
ționale. După vizitarea uzinelor 
și cartierelor Capitalei, centru
lui brașovean al industriei con
structoare de mașini, exami
narea directă, la fața locului, a 
nivelului atins de industria pe
trolieră și agricultura româ
nească a reținut atenția oaspe
ților cu atît mai mult, cu cit 
noile acțiuni de colaborare și 
cooperare economică româno- 
sudanezâ, îrr curs de perfecta
re, în spiritul hotărîrilor con
venite de comun acord de șefii 
celor două state, vizează și a- 
ceste domenii de o deosebită 
însemnătate pentru propășirea 
și progresul țării prietene. In 
acest sens, președintele Gaafar 
Mohammed Nimeiri sublinia că 
poporul sudanez dorește să 
beneficieze de progresul și po
sibilitățile economiei românești 
pentru dezvoltarea industriei 
țării sale. în sfîrșit, a treia di
mensiune a vizitei reprezentan
ților Sudanului a conferit-o 
ospitalitatea tradițională a po
porului român ce întotdeauna a 
primit cu bucurie pe soli: po
poarelor de care ne leagă trai
nice legături de prietenie si 
prețuire, de colaborare fră
țească ; oamenii muncii piep
teni au adăugat, la șirul manife - 
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Președintele Republicii Demo
cratice Sudan, Gaafar Moha
mmed Nimeiri, și soția, Buse- 
ina Nimeiri, au oferit, joi sea
ra. în -saloanele Casei Centrale 
a Armatei, un dineu oficial în 
onoarea președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

La dineu au participat tova
rășii Ilie Verdeț, Manea Mă- 
nescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Ră- 
dulescu, Gheorghe Cioară, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Du
mitru Popescu, Ștefan Voitec, 
Miron Constantinescu, Ion Ioniță, 
Ion Pățan, Ștefan Andrei,

Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat. George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor ex
terne, împreună cu soțiile, mem
bri ai guvernului, conducători 
de instituții centrale și organi
zații obștești și alte persoane 
oficiale.

Au luat parte Mansour Kha
lid, ministrul afacerilor externe 
al Sudanului, Ibrahim Moneim 
Mansour, ministrul economiei 
naționale, Izz El Dien El Sayed, 
membru al Biroului Politic al 
Uniunii Socialiste Sudaneze, 
Aby Bakr Osman Mohamed Ja- 
lih, secretar general la Preșe
dinția Republicii. Bona Malwal, 
adjunct al ministrului informa
țiilor și culturii, Gamal Moha

med Ahmed, ambasador In 
M.A.E., general de brigadă 
Omar Mohammed EI Tayeb, 
Gindeel Ibrahim Gindeel, ad
junct al secretarului general 
pentru problemele cabinetului, 
precum și celelalte persoane o- 
ficiale care însoțesc pe preșe
dintele Republicii Democratice 
Sudan în vizita pe care o în
treprinde în țara noastră.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat Intr-o atmosferă de 
caldă prietenie, președintele 
Gaafar Mohammed Nimeiri și 
președintele Nicolae Ceaușescu 
au rostit toasturi.

Joi. 5 aprilie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, a primit pe tovarășul Mi
eczyslaw Jagielski, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P.. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. Po
lone. președintele Comisiei de 
planificare.

La întrevedere a participat 
tovarășul Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv. al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, preșe
dintele Comitetului de Stat al 
Planificării.

A luat parte, de asemenea, 
Jaromir Ocheduszko, ambasado
rul Poloniei la București.

Oaspetele a transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu un cald 
salut din partea tovarășilor 
Edward Gierek,. prim-secretar al

C.C. al P.M.U.P., Henryk Ja
blonski, președintele Consiliului 
de Stat, și Piotr Jaroszewicz, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone.

La rîndui său, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a rugat să 
se transmită tovarășilor Edward 
Gierek, Henryk Jablonski și 
Piotr Jaroszewicz urările sale 
cele mai cordiale.

în cursul convorbirii, care a 
avut loc cu acest prilej, s-a re
liefat cu satisfacție faptul că — 
în spiritul celor convenite de 
conducerile de partid și de stat 
ale României și Poloniei cu pri
vire la dezvoltarea colaborării 
economice bilaterale — relațiile 
economice româno-polone au 
cunoscut o extindere și diver
sificare continuă. S-a apreciat, 
totodată, că evoluția mereu as
cendentă. pe multiple planuri, 
a raporturilor prietenești româ
no-polone, precum și creșterea 
dinamică a potențialului econo-

Mobilizați de organizațiile U.T.C., 

tinerii din toate localitățile 

patriei participă cu entuziasm 

la ampla acțiune de plantare a 

pomilor roditori

nime al României și Poloniei 
creează premise favorabile pen
tru intensificarea $i adîncirea, pe 
mai departe, a colaborării în do
menii prioritare ale economiei, 
a cooperării și specializării în 
producție, a livrărilor reciproce 
de mărfuri. A fost exprimată ho- 
tărîrea comună de a pune în va
loare, prin eforturi conjugate, a- 
ceste largi posibilități existențe, 
în interesul dezvoltării economii
lor naționale și accelerării pro
gresului tehnic, al construcției 
socialiste în România și Polonia, 
în această ordine de idei, a fost 
subliniată contribuția pe care o 
aduc organele centrale de plani
ficare în promovarea colaboră
rii și cooperării economice bila
terale, evidentiindu-se in con
text, rezultatele actualei lor în- 
tilnirl, la București.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă tovărășească* 
de înțelegere reciprocă.

CRESC
LIVEZILE
ȚĂRII

PÎNĂ IERI. TINERII AU PLANTAT
•717000 pomi fructiferi 
•100 hectare zmeura

și căpșuni
în acțiunea de plantarea pomilor și arbuștilor fructiferi, a căpșu

nilor, tint mobilizate toate categoriile de tineri de la orașe și sate, 
muncitori, țărar.i. elevi, studenți și alte categorii. Organizațiile 
U.T.C. s-au angajat ca 45 la sută din sarcinile de plantări cu 
pomi ți arbuști fructiferi să fie realizate în această primăvară prin 
contr.buța u*ecistilor.

Multe organizații U.T.C. au luat în îngrijire plantații tinere și 
pepiniere in care execută lucrări complexe pentru întreținerea și 
creșterea producției de fructe, în toate județele, în funcție de mer
sul vremii, s-au stabilit zile, săptămini și decad# ale plantării pomi
lor fructiferi. în institutele de învățămînt cu profil agronomic, 
studenții și elevii au fost const it utiți în echipe și brigăzi și sub 
conducerea cadrelor didactice și a specialiștilor din unitățile agri
cole execută lucrări de pichetare a terenului, sortează și fasonează 
material săditor, plantează pomi.

(Continuare in pag. a ll-a)
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TOASTURILE ROSTITE 

CU ACEST PRILEJ

ASTĂZI, LA POSTURILE NOASTRE
DE RADIO Șl TELEVIZIUNE

Vineri in jurul orei 11,45, 
posturile noastre de radio și 
televiziune vor transmite di
rect de la aeroportul Otopeni 
PLECAREA PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII DEMOCRATICE 
SUDAN, GAAFAR MOHAM
MED NIMEIRI, ÎMPREUNĂ

CU DOAMNA BUSEINA NI
MEIRI, care, la invitația pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, a 
făcut o vizita oficiala în țara 
noastrâ.

— Dacă vorbim de acțiunile 
noastre îndreptate împotriva 
risipei, afirma tovarășul Ștefan 
Giurgi, secretarul comitetului 
U.T.C. al Uzinei mecanice de 
mașini și utilaj minier Baia 
Mare, trebuie să subliniem că 
acestea s-au intensificat îndeo
sebi în urma chemării la în
trecere lansate de Biroul Comi
tetului Central al U.T.C. sub 
deviza : „Tineretul — factor ac
tiv ir. îndeplinirea cincinalului 
în patru ani și jumătate.

— Ce măsuri concrete a luat 
Comitetul U.T.C. din uzină pen
tru reducerea și chiar eradi
carea totală a risipei ?

— înainte de a răspunde aș 
dori să subliniez un lucru ; 
numim risipă tot ceea ce intîr- 
zie procesul de producție, tot 
ceea ce micșorează indicele 
de productivitate. Adică absen
țele nemotivate, îr.tirzierile, fo
losirea nejudicioasă a timpului 
de lucru, risipa de materiale, 
rebutarea unor semifabricate și 
produse finite și altele. în ceea 
ce privește risipa de timp am 
avut anul trecut, In întreaga u- 
zină, peste 2 700 zile/om absen
țe nemotivate, din care 2 300 
au fost făcute de uteciști. în 
urma unor discuții avute cu cei 
care absentează sau întîrzie, 
numărul ur.or astfel de cazuri 
a scăzut simțitor. în primele 
zece săptămini ale acestui an 
numărul lor nu trece de 300 
Considerăm însă' că nu este su
ficient ceea ce am realizat pînă 
in prezent Vrem ca acest fe
nomen să dispară complet din 
organizația r.oastră.

Angajamentul este cu atît 
mai justificat cu cît, doar un 
simplu calcul îl poate susține 
din plin : .Dacă numărul de 
absențe nemotivate din anul 
trecut s-ar fi redus numai cu

50 la sută, uzina ar fi realizat 
o producție suplimentară în 
valoare de peste 11 milioane de 
lei. Dir. păcate insă, la acest 
număr impresionant de absen
țe nemotivate s-au adăugat alte 
cîteva cauze : nefolosirea ju
dicioasă a timpului efectiv de 
lucru, risipa de materiale și 
lipsa unei evidențe precise a 
economiilor realizate de uteciș

ti, economii care să constituie 
un mijloc propagandistic și un 
exemplu demn de urmat pentru 
toți cei 1 300 de membri ai or
ganizației de tineret din uainâ.

— Toate aceste lipsuri din 
activitatea organizației noastre,

PAVEL PERFIL

(Continuare în pag. a lll-aj
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I Am luat parte la lucrările unui colocviu internațional de C
> proză scurtă. S-a ținut în Germania Federală, la Neheim- C 
i Husten, un orășel așezat pe malul de nord al Rinului. N-am C
> de gînd să scriu o notă de drum și nici să fac o descriere de L 
1 călătorie, cu toate că teritoriile străbătute odinioară de C 
i nibelungi mai au și astăzi o sălbăticie neîmblinzită de pie- L 
1 tele blonde și ochii atît de albaștri ai pașnicilor locuitori din L
> Westfalia. Dar imaginile luminoase de land, jn care primă-
1 vara este mai tîrzie decît în părțile noastre, m-au atras mai L
* puțin decît oamenii pe care i-am întîfnit. Cei 29 de tineri, L
> reprezentînd aproape toate țările Europei într-o discuție \
* despre literatură, despre valoarea cărții în lume, despre
1 menirea artistului, m-au impresionat mai puternic decît \
> (Continuare in oau a II-ai c



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 2 VINERI 6 APRILIE 1973

CRESC LIVEZILE TINERE
DÎMBOVIȚA: FIECARE

LOCALITATE UN ȘANTIER
Comitetul' județean U.T.C. 

Dîmbovița s-a angajat ca în a- 
ceastă primăvară să planteze su
prafața de 250 hectare cu pomi 
fructiferi, 20 mii plopi în alinia
ment, 40 hectare păduri în fond 
comunal și 100 hectare păduri în 
fond silvic. Numai în ultimele 
zile pe cuprinsul județului au 
participat la această acțiune pes
te 20 mii de tineri de la orașe și 
sate. Săptămîna de la 2 la 8 
aprilie este denumită „săptămî
na plantării pomilor" și în aceas
tă perioadă este prevăzută reali
zarea în cea mai mare parte a 
planului de plantări propus pen
tru acest an. Fiecare localitate a 
devenit în aceste zile un adevă
rat șantier de plantări.

Bunăoară, comuna Valea Ma
re, comună așezată într-o zonă 
deluroasă, propice plantării po
milor fructiferi. Zilnic au ieșit la 
lucru aici peste o sută de tineri. 
Numai în zilele din urmă tinerii 
din comună au solicitat coopera
tivei agricole din localitate 1 350 
pomi fructiferi. Aceștia au fost 
sădiți pe suprafața prevăzută în 
planul de plantări a cooperativei 
agricole, iar tinerii s-au angajat 
să-i îngrijească pînă cînd pomii 
vor rodi. După cum ne infor
mează Iile Mihail, secretarul co
mitetului comunal U.T.C. Valea 
Mare, plantarea 
face și pe loturile ajutătoare ale 
țăranilor cooperatori cît și in 
grădinile proprietate personală. 
Trebuie să mai menționez că tot 
o acțiune întreprinsă de tmeri 
este și aceea de a planta 3 hec
tare cu salcîm în fond comunal 
și a 500 salcîmi în fond silvic. 
Această acțiune este de mare 
importanță deoarece prin aceste 
plantări evităm pe viitor unele 
alunecări de teren.

„Tinerii din comuna Malul cu 
Flori au rezultate remarcabile".

Cu aceste cuvinte ne-a întîmpi- 
nat Venera Bildaru, secretara co
mitetului comunal U.T.C. „Ei au 
încheiat lucrările de curățat și 
stropit pomii și au plantat două 
mii pruni și meri, rănunîndu-le 
pentru zilele următoare să plan
teze încă o mie bucăți. Materia
lul săditor este asigurat de Sta
țiunea experimentală Voinești, 
așa că nu mai rămîne decît să 
terminăm plantarea pomilor și 
apoi să ne ocupăm de îngrijirea 
lor".

Acțiunea „Fiecare ttnăr să 
planteze și să întrețină cite un 
pom fructifer1 lansată de Comi
tetul județean Dîmbovița al 
U.T.C. a găsit larg ecou în rîn- 
dul tuturor tinerilor care sint 
hotărîți să facă din județul lor o 
adevărată grădină.

OVIDIU MARIAN

Angajamentul u- 
teciștilor din ju
dețul Ialomița pre
vede pentru aceas
tă primăvara plan
tarea a 30 000 de 
pomi fructiferi și

pomilor se

(Urmare din pag. f]

Pînă în prezent au fost or
ganizations șantiere și punc
te de lucru ale tineretului 
pentru plantarea pomilor și 
arbuștilor fructiferi.

Ca urmare a~. acțiunilor în
treprinse de organele și orga
nizațiile U.T.C. s-a reușit ca 
pînă la data de 4 aprilie a.c. 
să se planteze aproape 717 000 
pomi fructiferi, 100 ha de 
zmeură și căpșuni, s-au efec
tuat, în vederea plantării, a- 
proape 120 000 gropi. Pe o 
suprafață de aproape 6 000 
ha livezi s-au efectuat diver
se lucrări de îngrijire. La ac
țiunile întreprinse pînă în

Roadele bogate ale toamnei se 
pregătesc din primăvară

Foto : EM. TANJALA

nești același frea
măt de muncă. In
diferent că se cu
răță islazurile, se 
recoltează muguri 
de plop sau se să
desc pomi.

binatul de îngrășă
minte azotoase și 
elevii Liceului pe
dagogic Slobozia, 
Pe cei de la Com
binatul de celuloză 
și hirtie Călărași,

IALOMIȚA: PLANTAȚIILE
BĂRĂGANULUI

5 000 plopi orna
mentali. Un calcul 
simplu arată că 
fiecare va planta 
cel puțin un pom. 
Oriunde te-ai afla 
în aceste zile, 
Călărași sau 
Kogălniceanu,
Fetești sau Căză- 
nești, la Slobozia 
sau Grivița întîl-

la 
M.
la

Acțiunea a cu
noscut în ultimele 
zile o intensitate 
deosebită. La Că
lărași au acționat 
peste două mii de 
tineri, la Fetești și 
Slobozia cite o mie. 
In total, la nivelul 
județului, peste opt 
mii. Intîlnim pe 
tinerii de la Com-

cooperatorii 
Bordușanu și 
Kogălniceanu. 
toți știau ce 
de făcut: în locul 
fiecărui ciulin să 
crească un pom. 
Pînă în prezent 
s-au plantat aproa
pe 29 000. Acțiunea 
continuă.

ION TOMESCU

LIINA
PRIMĂVERII

prezent au participat aproape
550 000 tineri.

Acțiuni mai bine organiza-

din 
M. 
Și au

Sălaj și municipiul București, 
în acțiunile întreprinse 

pînă în prezent s-au intimpi-

PÎNĂ IERI, TINERII
AU PLANTAT

te s-au desfășurat în județele nat și unele greutăți genenzte
Vîlcea. Timiș, Olt, Bihor, II- mai mub de Ldss matericlu-
fov, Constanța, Mehedinți, lui de plantat și a sortrinen-

OBLIGAȚIA
DE A

REPREZENTA
(Urmare din pag. I)

culorile peisajelor. Incit ceea ce-am deslușit nu se vede cu 
ochiul ci se înțelege cu gindul și se păstrează cu sufletul. 
Voi scrie despre un crez.

Aplecarea asupra paginii de hirtie este o îndeletnicire atit 
de statornică și de particulară incit prin trecerea vremi , 
cind comprimată, cind dilatată de acele unui ceasornic, 
muncitorului-scriitor ii cresc rădăcini. Cu cit rădăcinile sint 
mai fixe și mai puternic înfipte, cu-atit arborescența ’menso 
a fanteziei fo«mează in spațiul spiritului un univers. Dar stind 
în locul de muncă și de visare, știind exact că mișcarea 
imaginației are nevoie de un pămint stabil, n-am presimțit 
cită culoare deosebită, cită forță aparte de exprimare, ce 
însușire a locului in care trăiești îmbracă vorba pe care O 
scrii. N-am știut că într-o pagină de literatură, intrată ano
nim în concurs, obirșia scriitorului se recunoaște și se deose
bește așa cum se deosebește floarea de floare — după 
culoare, după formă și după miros. Doar atit, că mirosul 
literaturii se măsoară în tonusul mai intens sau mai stins de 
vitalitate, in jocul mai strîns sau mai liber al fanteziei, in 
răspunderea mai îndrăzneață sau mai timidă, in angajare 
in pledoarie, in mesaj. Și iată că o nouă geografie se con
turează, cu alte granițe decît munții și apele și cîmpiile, o 
geografie deosebită prin spirit, și-n care ciștig de cauza n-a 
mai avut așezarea ci angajarea, și n-a mai avut o anumită 
intindere în spațiu c; o anumită întindere de conștiință na
țională, de dependență la o istorie. Literatura ca să fie și co 
să existe trebuie să-l exprime nu doar pe scriitor ci ceea ce 
apară scriitorul adică lumea exactă din care provine, adică 
locul in care trăiește, pămintul și cerul pe care le vede, 
oamenii de care se leagă prin singe, prin convingeri co
mune, prin intîmplâri.

Am luat parte la o întîlnire internaționala de literatură și 
ceea ce s-a relevat mai presus de toate n-a fost cum se 
folosește mai bine verbul și adjectivul ci că trebuie să depind. 
Am luat parte la o adunare internațională de tineri și ceea 
ce-am observat n-o fost cit de strălucitoare e tinerețea ci cit 
de grave sint angajamentele ei. Am deslușit că înțelegerea și 
colaborarea in p oblemele artei, comuniunea generației 
tinere de pretutindeni in'' îndeletnicirea legată de slujirea 
frumosului, presupune o contribuție care este cu atit mai im
portantă cu cit este mai aptă de a reprezenta, fiecare in 
parte, dimensiunea spirituală căreia aparține. Calitatea de a 
reprezenta, aceasta și nu alta a fost deviza unei convorbiri 
despre literaturo care se scrie azi. Capacitatea de a desfă
șura și in scriere un tricolor,

Am luat parte la lucrările unui colocviu internațional de 
proză scurtă și concluzia este că trebuie să-mi adîncesc și 
.nai mult 'ădăcinile în locul unde pămintul și cerul se scriu 
cum nu se mai pot scrie in altă limbă, în locul unde ele se 
■'ăd cum nu se mai văd pe alte tărîmuri, in locul de unde sint, 
■ n care trăiesc și pe care trebuie sâ-l reprezint.

Am plecat departe ca să mă întorc moi aproape. Am 
liecat ca să fiu aici și mai mult.

TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis președintelui 
Republicii Tunisiene, HABIB BOURGUIBA, următoarea tele
gramă :

Am luat cunoștință cu deosebită mlhnire de pierderile de vieți 
omenești provocate de inundațiile ce au loc în țara dumnea
voastră. Adresez sincere condoleanțe Excelenței Voastre și în
treaga noastră compasiune familiilor victimelor.

• JOI DIMINEAȚA, delegația 
Ministerului Sănătății Publice 
al Regatului Maroc, condusă de 
ministrul Abderrahman Touhani, 
care face o vizită in țara noas
tră, a avut o întrevedere cu mi
nistrul sănătății, acad. Theodor 
Burghele.

• Joi după-amiază a sosit în. 
Capitală Eugenio Mendez, se

cretarul comunicațiilor și trans
porturilor din Mexic. Pe aero
portul Otopeni oaspetele a fost 
salutat de Octavian Groza, mi
nistru secretar de stat, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
Național pentru Știință și Teh
nologie și Marin Măroiu, ad
junct al ministrului transportu
rilor și telecomunicațiilor.

Protocol româno-polonez
La Consiliul de Miniștri a a- 

vut loc joi semnarea Protoco
lului cu privire la coordonarea 
planurilor de dezvoltare a eco
nomiilor naționale ale Republicii 
Socialiste România și Republicii 
Populare Polone pe perioada 
1976—1980 și în perspectivă.

Din partea română, documen
tul a fost semnat de Manea Mă- 
nescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele 
Comitetului de Stat al Planifi
cării, iar din partea polonă de 
Mieczyslaw Jagielski, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Comisiei de 
Planificare.

★
Cu prilejul prezenței în țara 

noastră a tovarășului Mieczyslaw

Jagielski, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., 
vicepreședinte al; Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polone, pre
ședintele Comisiei de Planifi
care, ambasadorul Poloniei la 
București a oferit joi o re
cepție.

★
In cursul aceleiași zile, oaspe

tele polonez a părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spre patrie.

La aeroport, el a fost condus 
de tovarășul Manea Mănescu, 
de alte persoane oficiale româ
ne, precum și de ambasadorul 
J. Ocheduszko, și membri ai; 
Ambasadei R.P. Polone.

(Agerpres)

Astfel și-au propus tinerii 
lugojeni să intituleze luna apri
lie nu numai fiindcă este prima 
de autentică primăvară, ci 
fiindcă în acest răstimp acțiu
nile de muncă voluntar-patrio- 
tică vor cunoaște o largă des
fășurare de forte. Aproximativ 
3 000 de elevi, alături de care 
tineri din întreprinderile și in
stituțiile orașului vor planta 
în cele peste 60 000 ore 11 hec
tare cu salcîmi și pomi orna
mentali, vor participa la ame
najarea de spații verzi în parcu
rile și pe străzile orașului 
și în incinta 
vor fi alături 
demolarea și 
terial lemnos
folosit în vederea 
unor investiții planificate 
acest an. Tot în această 
urmează să fie terminate baze
le sportive de la Liceul nr. 2 și 
Școala generală nr. 6.

ca
Întreprinderilor, 

de constructori la 
stivuirea de ma
ce urmează a fi 

realizării 
în 

lună

L DAN CE A

telor pe soiuri și varietăți, cu 
deosebire in județele Iași, 
Teleorman, Timiș, Vîlcea.

în perioada care urmează, 
ca urmare a măsurilor stabi
lite, se ca continua acțiunea 
de plantare a pomilor fructi
feri și de îngrijire a livezilor, 
aco'dindu-se un ajutor mai 
rjbrtonȘial prin aparatul C.C. 
al U.T.C., comitetelor jude
țene in vederea recuperării 
•dar.ineritor in urmă in derd- 
yureret acestei acpunL în 
taccnȘa de primăvară a ele
ctor. in toate loczlzăfile se 
va desfășura ziua plantării 
pomior fructiferi și a îngri
jim livezilor.

• Metalurgiștii din Cîmpina 
au realizat o nouă sapă de foraj, 
care a fost experimentată cu 
succes în bazinul petrolifer al 
Moldovei. Deși straturile geolo
gice parcurse au prezentat un 
grad înalt de dificultate, viteza 
mecanică de foraj obținută cu a- 
jutorul noului agregat s-a dove
dit mult superioară.

• Colecțiile Bibliotecii Cen
trale Universitare din București 
s-au îmbogățit în ultima vreme 
cu un număr de peste zace mii 
de cărți și publicații din cele 
mai variate domenii.

• In cursul acestui an, în ora
șul Rm. Vîlcea vor fi date în folo
sință noul hotel „Alutus", super- 
magazinul „Herrnes", precum o

serie de blocuri de locuințe în- 
sumînd peste 1500 de aparta
mente.

• A fost conectat la sistemul 
energetic național, cu o aprecia
bilă depășire a termenului sta
bilit inițial, al patrulea turboge
nerator al Centralei din Oradea, 
care aduce o sporire a capaci
tății de producție de energie ter
mică a Centralei cu 15 la sută.

• La Buzău a început con
strucția unui modern spital cu 
700 de locuri, care urmează să 
fie dat în folosință în cea de a 
doua jumătate a anului viitor.

A apărut 
„MAGAZIN 

ISTORIC" 
nr. 4/1973 '

ieri 5 aprilie, a avut loc la Clubul uzinelor „Republica" vernisajul unei expoziții de artă plastică 
contemporana la care au participat oameni ai muncii de pe Platforma industrială „23 August". 
Criticul de artâ Adrian Petringenauu (in imagine) prezintă creația unor prestigioși și apreciati 
artiști plastici contemporani ca: Alexandru Ciucurencu, Constantin PiliuțA, Ion Pacea, Traian Bră- 
dean, Aurel X’edel, Iacob Lazăr, Virgil Mlu, Petre Dumitrescu, Mi rcea Ștefănescu și Aurelian Bolea, 
prerenți de asemenea la vernisaj, in mijlocul muncitorilor, al tutu ror celor care le prețuiesc crea
ția, care îi înconjoară cu firească stimă, cu firesc interes. Asupra expoziției în sine, ca și asupra 
dialogului pe care artiștii expoz anți îi vor susține peste cîteva zile cu publicul ziarul nostru 

va reveni. Fototext : GH. CUCU

I 
i
t

„PUBLICUL A FOST CEL 
CARE NE-A PREMIAT!"
Succesul corului Casei de cultu' 
râ a studenților din București la 
Festivalul internațional al coru
rilor academice de la Pardubice 

(R. S. Cehoslovacă)

SPORT • SPORT • SPORT SEZON INTERNAȚIONAL LA RUGBII

AGENDA SPORTIVA DE VACANTA

ani

atletism, întreceri la șah, volei, 
handbal. fotbal.

Potrivit calendarului sportiv 
al elevilor cei mai buni spor
tivi-elevi, cîștigătorii etapelor 
de masă, a etapelor pe locali
tăți și pe județ la gimnastică, 
lupte, fotbal. volei, baschet 
se vor Intilni în cadrul finalelor 
pe țari a competițiilor școlare.

• Municipiul Iași găzduiește 
pe cei mai buni luptători-elevi. 
Aici. între 6—8 aprilie vor avea 
loc întrecerile finale la lupte 
libere, iar intre 9—11 aprilie în
trecerea la lupte gre co- rom ane.

• Gimnastica sportivă are 
organizate întrecerile finale — 
concursul este rezervat școlilor

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR

ÎMPLINEȘTE 15 ANI
Luna aceasta se împlinesc 15 

ani de la înființarea Clubului 
sportiv școlar din București. E- 
ducați in spiritul patriotisnxuiu: 
socialist, al înaltelor calități mo- 
ral-politice, tinerii sportivi dm 
Clubul sportiv școlar sint preo
cupați permanent să-și îndepli
nească îndatoririle de elev: și 
«ă ridice pe trepte superioara 
performanțele sportive.

Din rindul tinerilor Clubulu: 
sportiv școlar, adevărată pepi
nieră a sportului de perfor
manță. s-au ridicat sportivi va
loroși ca : Mihaela Peneș (cam
pioană olimpică la aruncarea 
suliței). Mihai Țiu (floretă), Va-

lentin Samur, z: (handbal), Vio
rica Dumitru (caiac), Petre Mi- 
bâîue (g^mnasucă). Gruia No
vac (polo) etc. care au repre
zenta: cu cinste culorile țării 
noastre in competițiile interna
ționale Ia care au participat.

Acum, cind Clubul sportiv 
«edar pășește in cel de-al 16- 
.ea an ce activitate, colectivul 
său isi expr:mă hotărirea fermă 
de a da viață prețioaselor mă
suri necesare înfăptuirii preve
derilor Hotărîrii recentei Ple
nare a C.C. al P.C.R. cu privire 
la dezvoltarea continuă a educa
ției fizice și sportului.

sportive și liceelor cu program 
de educație fizică — în Sala 
Floreasca : băieții între 5—7 a- 
prilie, iar fetele între 9—11 a- 
priiie.

• „Festivalul ansamblurilor 
școlare de gimnastică modernă*4 
programează etapa finală la 
Constanța între 14—15 aprilie 
cu o participare de 400 de con
curente care alcătuiesc echipele 
campioane pe județ.

• Turneul final al Diviziei 
școlare și de juniori la volei 
se va desfășura, pentru echipe
le de băieți și fete, înjre 15—19 
aprilie la Buzău.

• La baschet, turneul final al 
aceleiași competiții se va des
fășura la Brașov, pentru băieți, 
între 15—19 aprilie, iar pentru 
echipele de fete la 29 aprilie— 
3 mai

Pînă la 15 aprilie în toate ju
dețele țării se vor desfășura 
etapele pe județ a Campiona
tului școlar de fotbal rezervat 
școlilor profesionale.

Tot în această perioadă, a va
canței de primăvară, vor avea 
loc etapele de masă ale Crosu
lui tineretului.

Concomitent cu aceste com
petiții prevăzute în Calendarul 
sportiv al elevilor pe plan lo
cal se vor iniția o serie de ac
țiuni menite să angreneze toți 
tinerii la activități în aer liber 
in așa fel îneît această vacanță 
de primăvară să o putem inti
tula „Vacanța sportului".

Ieri, în cadrul unei conferin
țe de presă, organizată la se
diul Federației Române de rug
bi a fos: prezentat oro gramul 
compe^țional internațional.

Astfel, in cadrul campionatu
lui FJJLA. eehioa națională a 
României va Intilni pe data de 
14 aprilie pe stadionul „1 Mai" 
din Constanța (ora 16), echipa 
Spaniei, iar in ziua de 22 apri
lie, pe stadxxiul Dinamo din 
Capitală, (ora 17,30), naționala 
Marocului.

După cum se știe, sub egida 
F.IJI.A., și in organizarea Fe
derației Române de rugbi. in
tre 18—22 aprilie, va avea loc, 
in Capitală, tradiționalul Turneu 
internațional de juniori — 
FJJLA^ la care gi-au anunțat 
participarea echipe din opt 
țări: Polonia, Cehoslovacia.
Franța. Italia, Spania, Maroc 
R. F. Germania și România.

MERIDIAN

La Galați, ieri după-masă

2 000 DE ELEVI LA START
Frumoasa faleză gâlățeană 

a fost joi după amiază inun
dată de entuziasmul specific 
virstej juvenile. Vremea ex
celentă, condițiile de desfă
șurare optime, prezența unui 
număr mare de spectatori, 
iată care au fost principalele

«tauri ale crosului vacantei 
— care marchează pentru e- 
levi începutul unei perioade 
de odihnă. La suriul între
cerilor s-au aliniat circa 
2 000 de elev: din cadrul li- 
~?elor și școlilor generale.

T. SIRIOPOL

Astăzi se deschid,
în întreaga țară 

TABERELE DE
PREGĂTIRE A

TINERETULUI PENTRU
APĂRAREA PATRIEI
In toate județele țării, se des 

chid, astăzi, taberele de pregă
tire a tineretului pentru apăra 
rea patriei. Este vorba de 67 de 
tabere, în care se vor instrui 
circa 20.000 de elevi din clasele 
a Vlll-a—IX-a și anul I, tineri, 
băieți și fete, în vîrstă de 16— 
17 ani. selecționați, din ciclul în- 
tii pentru a deveni comandanți 
de grupă.

• Ieri, in sala „Skende- 
rija“ din Sarajevo, au înce
put întrecerile celei de-a 
32>a ediții a campionatelor 
mondiale de tenis de masă.

Iată primele rezultate în
registrate : ..Cupa Corbillon44: 
grupa A : Ungaria — Indo
nezia 3—0 ; Japonia — 
U.R.S.S. 3—0 ; grupa B : 
R. P. Chineză — România 
3—0 ; R. F. Germania — Iu
goslavia 3—0 ; Coreea de 
Sud — România 3—0 ; R. P. 
Chineză — R. F. Germania 
3—0 ; Suedia — Iugoslavia 
3—2.

Echipa masculină a Româ
niei, care participă la în
trecerile categoriei a Il-a 
(grupa B), a întîlnit în pri
mul meci selecționata Sin
gapore. Sportivii români au 
terminat învingători cu 5—0.

• TENISMANUL ROMAN 
ILIE NASTASE a obținut 
două victorii în turneul in
ternațional de la Barcelona, 
în turul doi, Ilie Năstase l-a 
învins cu 6—1, 6—3 pe fran
cezul Goven, iar în optimile 
de finală l-a elimitat cu 7—5, 
6—4 pe Barany (Ungaria).

In proba de dublu bărbați 
(optimi de finală), perechea 
Ion Țiriac (România). Estep 
(S.U.A.) a întrecut cu 7—6, 
6—7, 6—2 cuplul Lloyd, Ber
trand (S.U A.).

• DUPĂ CONSUMAREA a 
trej runde, în turneul inter
național de șah de la Las 
Palmas (Insulele Canare), 
conduce marele maestru iu
goslav Liubomir Liubojevici 
cu 2,5 puncte, ’ urmat de 
Florin Gheorghiu, Petrosian, 
Andersson, Kavalek, Panno 
și Ribli cu cîte două puncte 
fiecare.

Partidele vor avea loc pe sta
dioanele Giulești și Progresul, 
iar finala care se va desfășura 
duminică 22 aprilie, pe stadio
nul Dinamo, de la ora 16, in 
deschidere la partida de rugbi 
România-Maroc. Echipei câști
gătoare li va fi oferită „Cupa 
amiciției", pusă în joc de fede
rația italiană. Anul trecut, ju
niorii noștri au fost primii care 
și-au înscris numele pe acest 
prețios trofeu, ei fiind ciștigă- 
torii turneului din Italia.

Programul internațional 
lunii aprilie, este completat 
turneul pe care-1 efectuează 
țara noastră rugbiștii reprezen- 
tind armata franceză. Dumini
că, 15 aprilie, ora 16, pe stadi
onul Dinamo, militarii francezi 
vor intilni echipa Steaua, iar 
pe data de 17 aprilie pe dina- 
movistii bucureșteni (ora 16), 
pe stadionul Steaua.

Consemnăm că in această pe
rioadă de întrerupere a cam
pionatului divizionar, echipa 
Grivița roșie va întreprinde un 
turneu de trei jocuri în Fran
ța — cu U.S.A. Perpignan. Cas- 
tres și Graulhet — iar la sfîr- 
situl lunii, echipa constănteană 
Farul, va participa la un turneu 
In Italia.

Tot în cadi-ul conferinței de 
presă de ieri s-a confirmat că 
de pregătirea echipelor națio
nale se vor ocupa, de seniori, 
antrenorii Ionescu Dumitru-Ti- 
ti și Th. Radulescu, iar de ju
niori Ed. Denischi, N. Vizitiu 
și Tr. Doiciu.

GABRIEL FLOREA

al 
de 
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— Cu ce repertoriu v-ați pre
zentat în acest festival al Coru
rilor academice, am intrebat-o 
pe studenta Valeria Stoian ?

— La Pardubice au fost pre
zente coruri ale universităților 
din Leningrad, Leipzig. Berlin, 
Praga, Brno, Bratislava, Pardu
bice. Corul nostru a fost cel 
mai tînar. Festivalul s-a des
fășurat — de-a lungul a cinci 
seri de spectacole, pe scene din 
diferite orașe ale Cehoslova
ciei. Noi am cîntat la Kutna- 
Hora, Chruidm, Praga și Par
dubice. în final toate corurile 
au intrat în concurs,- trebuind 
să interpreteze cite sașe piese. 
Am cîntât „Studenție" de Vasile 
Timiș, „La Fînitînă" de Augustin 
Bena, „Tablau de iarnă" de Gh. 
Danga, „Lingă leagăn" de N. 
Oancea, „Pavana", dans de 
Arbeaux și „Cîntec de petrece
re" de Daniel Friderici. Piesele 
pe care le-am interpretat în a- 
fara concursului, alcătuind un 
repertoriu bine dozat, cuprind 
printre altele' „Cîntec napoli- 
tan“, de Ceaikdvski în aranja
ment modern, „Floarea mea4' 
de Kiihner, , Cîntec din’ Bihor" 
de Francisc Hubic, „Ciobănașul" 
și „Rosmarin din colțul mesei" 
— ambele prelucrări de folclor 
realizate chiar de dirijorul co
rului. în spectacolul de la festi
vitatea de premiere am cîntat 
o piesă din repertoriul forma
ției din Pardubice — pe care 
am învățat-o acolo.

— Premiul pe cărei l-am ob
ținut, ne spunea dirijorul coru
lui, Voicu Enăchesou, reflecta 
nu numai modul în care rie-ain 
prezentat în seara concursului, 
ci și calitatea întregului ciclu 
de spectacole susținute — pu
tem spune că publicul a fost cel 
care ne-a premiat. Tn Cehoslo
vacia am întUnit Un public în
suflețit, cunoscător al muzicii 
și, tocmai de aceea, foarte drept. 
Deci distincția primită s-a da
torat unui general succes de pu
blic.

Corul este alcătuit din 40 de 
studenți, o echipă omogenă, dis
ciplinată, cu resurse artistice 
de înalt nivel. O parte din ei 
cîntă și în corul universității pe 
care-1' dirijez încă de pe cînd 
eram student, din 1965. și care 
anul trecut a cîștigat locul întii 
la Festivalul național de artă 
studențească. N-am să uit în
frigurarea cu care s-a lucrat 
înaintea festivalului, în va
canta de iarnă. Repetam cîte 
8 ore în fiecare zi și nimeni 
nu obosea și nu se plictisea.

A fost un festival al prieteniei 
ce a reunit în acordurile sale 
armonioase sute de tineri veniți 
să-și stringă miinile, să-și co
munice, prin graiul pretutindeni 
înțeles al muzicii, idealurile și 
năzuințele

ELENA NESTOR

OFICIUL UE TURISM BUCUREȘTI

excursii de 1 Mai
CU AUTOCARUL DURATA 4 7,-5 ZILE

In nordul Moldove* (500-635 lei)
in nordul Olteniei și in Banat (500-600 lei)
In Transilvania (474-619 lei)
Pe litoral în Stațiunile Neptun și Mamaia (cazar 

încălzite) (526-611 lei)

CU TRENUL DURATA DE 4-5 ZILE

Pe Valea Prahovei și Valea lalomiței (300-4?* 
In Delta Dunării cu vase doritor (£00 lei)

Program artistic atractiv
Plata excursiei in rale.
înscrieri și informații •upH.T.sMare la Pliaiei» din 

Victoriei 100 și Bd Republicii nr 68.
Cal
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Toastul președintelui Nicolae Ceausescu
Domnule președinte Nimeiri, 
Doamnă Nimeiri,
Dragi prieteni,
Aș dori încă o dată să exprim satisfacția 

icastră pentru vizita pe care dumneavoastră 
ați efectuat-o împreună cu ceilalți membri ai 
delegației, în România, pentru convorbirile și 
înțelegerile la care am ajuns cu acest prilej. 
Continuînd convorbirile și înțelegerile de 
acum un an. din Sudan, in aceste zile am 
concretizat, am putea spune, cîteva domenii 
in care colaborarea noastră urmează să se 
dezvolte în următorii ani.

Ați putut vedea în România unele între
prinderi industriale și agricole, v-ați întîlnit 
cu cetățeni ai unor orașe, cu oameni ai mun
cii din diferite întreprinderi și ați putut con
stata sentimentele de prietenie ale poporului 
nostru față de poporul dumneavoastră, față

de dumneavoastră. Deci, aș putea spune că 
există o dorință reciprocă a popoarelor noas
tre de a dezvolta colaborarea multilaterală 
— și nouă ne revine misiunea de a da viață 
dorinței popoarelor noastre. Sînt convins că 
vom face în așa fel incit să răspundem aces
tor năzuințe.

Fără îndoială că dezvoltarea colaborării 
dintre popoarele noastre corespunde interese
lor reciproce, servește, în același timp, și 
cauzei colaborării și păcii în lume. Iată de 
ce apreciez că vizita pe care ați efectuat-o, 
domnule președinte. în România s-a desfă
șurat în bune condițiuni și va avea urmări 
pozitive.

Propun un toast în sănătatea domnului 
președinte Nimeiri ;

în sănătatea doamnei Nimeiri ;
în sănătatea tuturor oaspeților noștri !

Toastul președintelui Gaafar Mohammed Nimeiri
Domnule președinte Ceaușescu,
Doamnă Ceaușescu,
Domnilor miniștri și dragi prieteni,
Ne apropiem de sfirșitul vizitei în frumoasa 

dumneavoastră țară și nu pot decît să tran
smit aprecieri și mulțumiri, în numele meu, 
al delegației, al soției mele și al poporului 
sudanez, pentru primirea călduroasă care ni 
s-a rezervat în tot timpul. De asemenea, 
apreciez și mulțumesc foarte mult pentru

faptul că domnul președinte ne-a onorat cu 
prezența sa în vizitele pe care le-am făcut in 
Capitala dumneavoastră și în țară. .

Doresc ca relațiile noastre să se dezvolte 
în toate domeniile și vă rog să-mi permiteți 
să ridic paharul în cinstea și în sănătatea 
domnului președinte Nicolae Ceaușescu ;

în cinstea doamnei Ceaușescu ;
in onoarea distinșilor oaspeți ; 
pentru pace și prietenie între popoare ’

în judeful Prahova
(Urmare din pag. I)

ii, au posibilitatea să cunoască 
rezultatele aplicării de către 
specialiștii români a unor t.eh 
nologii moderne, de mare efi
ciență economică în creșterea 
vitelor ; despre rezultatele ob
ținute vorbesc de la sine pa
docurile unde cele peste 500 de 
vaci slnt crescute în stabulatie 
liberă. Hrănirea vitelor se 
face prin mijloace mecani
zate, simple, care nu au cerut 
investiții costisitoare ; mulsul 
este, de asemenea, mecanizat. în 
aceste condiții s-a~ reușit să se 
formeze o rasă rezistentă, cu o 
producție de cîte 3 500—4 000 li
tri de lapte pe an, mai tîrziu 
ajungîndu-se la cîte 5 000 litri 
—, zootehnicienii urmărind în 
prezent extinderea ei în întrea
ga zonă. Aceste rezultate ale 
fermei sînt apreciate de oaspeți 
care urează specialiștilor succese 
și mai mari.

Se merge, apoi, la una din 
fermele Complexului avicol 
Băicoi, aflat în imediata apro
piere. Și aici se poate urmări 
cum, prin folosirea unor meto
de moderne, se ajunge la o fi
nalitate economică ridicată. Di
rectorul complexului, Ion Țîrlea, 
prezintă vizitatorilor princi
palele etape de dezvoltare 
ale acestei unități, precum 
și perspectivele sale de viitor. 
Fermele, specializate în prezent 
pe o producție anuală de 102 
milioane ouă, își vor lărgi pro
filul, încă în acest an, prin noi 
amenajări, tranâformîndu-se în- 
tr-un modern complex integrat 
de carne,care va livra 10 500 
tone.

în încheierea vizitei, sînt a- 
preciate rezultatele obținute, 
precum și eforturile care se de
pun aici in vederea moderniză
rii unității, soluțiile ce se pre
conizează pentru sporirea efi
cienței economice.

De la Băicoi, coloana oficială 
de mașini 'se îndreaptă spre 
Ploiești, unul" din marile orașe 
ale României moderne, impor
tant centru al industriei petro
liere și construcției de utilaj 
petrolier.

i Mii de ploieșteni, aflați de-a 
lungul magistralei . ce conduce 
spre uzinele „1 Mai“, salută cu 
cordialitate pe cei doi pre
ședinți. Urări la adresa priete
niei româno-sudaneze, ovațiile 
și aplauzele mulțimii venite în 
întîmpinare cu flori și stegule- 
țe ale celor două țări dau glas

CEAI OFERIT DE TOVARĂȘA 

ELENA CEAUSESCU5

în cursul după-amieziî de joi, 
ovarășa Elena Ceaușescu a o- 
ferit un ceai în onoarea soției 
președintelui Republicii Demo

VIZITA PREȘEDINTELUI
GAAFAR MOHAMMED NIMEIRI

sentimentelor de stimă față de 
solii poporului sudanez.

Ion Paraschiv, primarul mu
nicipiului, alți reprezentanți ai 
organelor locale adresează căl
duroase urări de bun venit; ti
nere în costume naționale ofe
ră flori.

Cei doi președinți primesc o- 
norul și trec în revistă o gar
dă alcătuită din militari, luptă
tori ai gărzilor patriotice și ti
neri din detașamentele de pre
gătire pentru apărarea patriei, 
aliniate pe platoul din fața uzi
nelor.

Oaspeții sînt invitați sâ vizi
teze întreprinderea ..1 Mai', a 
cărei prestigioasă firmă, sub 
marca UPETROM, este bine 
cunoscută în întreaga lume.

Directorul uzinei, ing. .Ghftx 
orghe Dinu, face o suc
cintă prezentare a istoricului, 
profilului și perspectivelor a- 
cestei întreprinderi, în jurul 
căreia gravitează puternica noa
stră ramură a construcției de 
utilaj petrolier, care a căpătat 
noi valențe datorită grijii ne
contenite a conducerii statului 
nostru. Sînt subliniate, îndeo
sebi, acțiunile întreprinse pen
tru traducerea în viață a indi
cațiilor date de ' tovarășul 
Nicolae Ceaușescu colectivului 
uzinei, cu prilejul unor vizite 
anterioare, care au avut ca efect 
întocmirea unui program de 
dezvoltare a unității în actualul 
cincinal, astfel incit aceasta va 
putea obține, pînă în 1975, o 
producție suplimentară, față de 
prevederile inițiale, în valoare 
de o jumătate de miliard de 
lei. Sînt prezentate, de aseme
nea. cîteva machete, grafice și 
hărți, care înfățișează elocvent 
gradul actual de dezvoltare a 
întreprinderii, relevînd că uzi
na „1 Mai" este considerată a 
fi a treia mare unitate produ
cătoare de utilaj petrolier și a 
doua mare firmă exportatoare 
de asemenea complexe agregate 
din lume. Peste 80 la sută din 
numărul instalațiilor fabricate 
aici sînt exportate în 25 de țări 
de pe toate continentele. Largi
le posibilități de cooperare eco
nomică, reciproc avantajoasă, 
în acest domeniu, performanțe
le unora . dintre numeroasele 
tipuri de instalații de foraj pen
tru sonde de țiței și gaze, pre
cum și de foraj hidrologic, per
fect adaptabile caracteristicilor 
rocilor geologice din Sudan — 
sînt subliniate, de asemenea, in 
cadrul dialogului cu oaspeții.

cratice Sudan, doamna Buseina 
Nimeiri.

Ceaiul a reunit într-o ambi
anță de cordialitate soțiile unor 
personalități ale vieții politice 

„Am fi bucuroși sâ începem a 
coopera și cu dumneavoastră în 
acest domeniu" — relevă, în a- 
cest context, directorul uzinei, 
adresîndu-se oaspeților.

Președintele statului sudanez 
se interesează despre caracte
risticile instalațiilor pentru fo
rai hidrologic, utilaje foarte 
moderne, care pot fi cu succes 
folosite în cadrul programului 
de irigații al Sudanului.

în ideea prezentării concrete 
a acestor utilaje perfecționate, 
cotate la un înalt nivel pe 
plan mondial, itinerariul prin 
uzină înscrie ca prim obiectiv 
una din secțiile mecanice, in 
care se realizează instalațiile de 
foraj. Aici se poate vedea cum 
se conturează, de-a lungul fiu- 
xnlui tehnologic; subansamblu- 
rile unor tipuri ingenioase de 
instalații de foraj pină la a- 
dîncimi de 7 000 m* și alte a- 
gregate — de cimentare și pre
venire a erupțiilor/, sape- cu 
role adaptate pedfru diferite 
roci, creață , exclusive ale gîn- 
dirii tehnice romantu. Se sub
liniază că, in vedelaa creșterii 
producției, muite cBh mașinile 
și utilajele necesare procesului 
tehnologic sînt concepute de 
specialiștii uzinei, în cadrul ac
țiunii de utilare proprie, ini
țiată pe plan național de con
ducerea noastră de stat, per
sonal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, al cărei efect este 
astăzi remarcabil în toate ra
murile industriei.

Președintele statului sudanez 
se interesează de alte preocupări 
ale uzinei, fiind informat că 
în programul de perspectivă al 
întreprinderii se află înscrise, 
între altele, realizarea unor in
stalații de foraj la adîncimi de 
10 000 m. precum și a unor plat
forme de foraj maritim.

Sint parcurse. în continuare, 
halele fabricii de utilaj tehno
logic, unde se realizează, în ge
neral, numai unicate și proto
tipuri, proiectate la cererea di- 
feriților beneficiari din țară și 
străinătate. Rețin atenția calele 
cu role pentru laminoare, ma
șinile gigantice pentru scos mi
nereuri din depozite, utilajele 
pentru turnătorii în întregime 
automatizate, toate puse la 
punct de cercetătorii institutu
lui uzinei.

Președintele Nimeiri se o- 
prește, adesea, în fața unor ma- 
șini-unelte, la care lucrează 
studenți ai Institutului de pe- 

românești, precum si reprezen
tante ale Consiliulqi Național ăl 
Femeilor și altor organizații ob
ștești.

(Agerpres)

trol gin Ploiești. Gazdele ara
tă că areastă hwbinare a na
țiunilor teoretice cu practica și 
cercetarea constituie o caracte
ristică a Invâțămîntului actual 
româneșc,. de^erminaiă de indi
cațiile președintelui Nicolae 
Ceaușescu. pentru ca promoții 
de cadre tehnice să fie perfect 
pregătite pentru producție, cu 
gîndire tehnică formată. Se dau 
cîteva exemple de colaborare 
intre., uzină și institutul de în- 
vățâmînț superior. Președintele 
Nimeiri este, de asemenea, in
format că. printre absolevnții 
institutului se află și sudanezi 
care și-au făcut practica în uzi
na „1 Mai“, muncitorii fiind 
bucuroși să primească în con
tinuare. în mijlocul lor, tineri 
din această țară prietenă, dor
nici de a-și însuși temeinice cu
noștințe inginerești, spre a de
veni cadre capabile, necesare 
procesului de dezvoltare econo
mică a țării lor. în aceeași 
ordine de idei, gazdele sub
liniază dragostea cu care 
sint înconjurați studenții afri
cani de colegii lor, de ca
drele didactice și întregul po
por român, care își exprimă și 
pe această cale solidaritatea cu 
lupta popoarelor de pe conti
nentul african pentru o viață 
liberă și independentă, pentru 
dezvoltarea economică și so
cială de sine stătătoare.

Conduși de loan Avram, mi
nistrul industriei 'construcțiilor 
de mașini grele. oaspeții se 
opresc la standul de montaj și 
probe generale, unde gazdele 
au organizat o expoziție de pre
zentare a unor produse repre
zentative ale industriei noastre 
de utilaj petrolier. între altele, 
sint prezentate aici, agregatul 
de cimentare ACF 70u. agre
gate complete de prevenire a 
erupțiilor, sape cu role, scule 
de foraj, instalații diverse de 
foraj structural, geologic și 
pentru puțuri de apă.

Se asistă la o demonstrație de 
ridicare a turlei instalației 
2 DH 100, un colos de 30 m 
înălțime, care se înalță cu pro
priile sale motoare în numai 
2 minute.

Colectivul uzinei este felicitat 
de președintele statului sudanez 
pentru succesele sale. pentru 
deosebitele performanțe ale uti
lajelor și instalațiilor. Celor doi 
președinți li se oferă în dar, 
din partea muncitorilor, tehni
cienilor și inginerilor întreprin
derii, machetele unei instalații 
de foraj. ..Dorim ca această 
machetă, arată președintele 
Nimeiri, să constituie un simbol 
al prieteniei între popoarele 
noastre".

Șeful statului sudanez consem
nează apoi in cartea de onoare 
a uzinei: „Ce am văzut astăzi, 
în această unitate industrială, 
dovedește marile posibilități și 
progresul realizat in domeniul 
instalațiilor petroliere și hidro
logice. Dorim ca și noi, Suda
nul, să ne folosim de acest pro
gres tehnologic pentru dezvolta
rea industriei noastre. Urăm 
fericire și succese poporului 
român, sub conducerea preșe
dintelui Nicolae Ceaușescu".

Luîndu-și rămas bun de la 
constructorii de utilaj petrolier, 
care, pe parcursul întregii vi
zite, i-au înconjurat cu căldură, 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Gaafar Mohammed Nimeiri le 
adresează urări de noi succese 
și sănătate. „Vă mulțumesc 
foarte mult, spune șeful statu
lui sudanez, și cu sinceritate 
dorim o cooperare între noi".

De la uzina „1 Mai", coloana 
mașinilor oficiale se îndreaptă 

spre Combinatuî petrochimic 
Brazi. La sosirea în această im
portantă unitate industrială a 
țării și, totodată, una dintre 
cele mai mari din lume, oaspeții 

-sînt saiutați de Mihail Florescu, 
ministrul industriei chimice.

Ing. Adrian Stoica, directorul 
tehnic al Centralei industriale 
de rafinării și petrochimie, pre
zintă o serie de date privind 
complexul Brazi. Combinatul, 
care cuprinde o mare rafinărie, 
o uzină petrochimică precum 
și 47 de diverse fabrici și insta
lații, ilustrează pe viu efortul 
statului nostru de industriali
zare a țării, o materializare a 
politicii de valorificare superi
oară a materiilor prime autoh
tone.

Se dau relații în legătură cu 
activitatea de diversificare con
tinuă a produselor petrochimice, 
cu instalații de mare capacitate, 
aproape toate proiectate și con
struite de specialiștii români. 
Răspunzînd întrebărilor preșe
dintelui Nimeiri, gazdele arată 
că instalații de acest gen au 
fost solicitate și montate în 
India și R.D. Germană, combi
natul fiind gata să colaboreze, 
pe baze reciproc avantajoase, la 
construirea unora asemănătoare 
și în alte țări. Totodată combi
natul are o îndelungată tradiție 
In exportul derivatelor petroli
fere, jumătate din producția sa 
intrînd în circuitul economic a 
peste 50 de țări. Printre statele 
care cumpără produsele combi
natului se află multe țâri 
africane — solicitatoare îndeo
sebi de uleiuri pentru motoare 
și polietilenă.

Oaspeții vizitează apoi insta
lația de distilare atmosferică și 
în vid, complexul de reformare 
catalitică, fabricile de olefine 
și de polietilenă. Pe parcurs, 
sînt prezentate mai multe sor
timente obținute în aceste insta
lații foarte moderne, creații in
tegrale românești, multe cu 
caracter de prioritate tehnică 
mondială. Președintele statului 
sudanez este informa: că, in 
aceste fabrici, se află în med 
obișnuit, numeroși specialiști 
din străinătate, care își perfec
ționează cunoștințele profesio
nale. Se arată că. recent, în 
combinat s-au specializat în 
procesele de prelucrare a țițe
iului și o serie de ingineri su
danezi.

In uzina petrochimică, oaspeții 
au posibilitatea să remarce ni
velul ridicat de automatizare a 
proceselor tehnologice. Șeful 
statului sudanez întreabă pe 
gazde: „Dacă se face o compara-

Semnarea unor documente 
româno-sudaneze

Joi după-amiază, la Ministe
rul Afacerilor Externe, au fost 
semnate Convenția consulară și 
Programul de schimburi în do
meniul învățămîntului, științei 
și culturii pe anii 1973—1974 
intre guvernul Republicii So
cialiste România și guvernul 
Republicii Democratice Sudan.

Documentele au fost semnate 
din partea română de George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, iar din partea sudaneză 
de Mansour Khalid, ministrul 
afacerilor externe.

La solemnitatea semnării au 
luat parte Teodor Vasiliu, mi
nistrul justiției, Filimon Arde- 

ție între combinatul dumnea
voastră și altele din lume, pe 
ce loc vă aflați ?“. „La nivelul 
tehnicii mondiale", răspund spe
cialiștii ploieșteni.

In încheierea vizitei, preșe
dintele Nimeiri notează în car
tea de onoare a combinatului : 
„Aici, în această mare unitate 
industrială, am văzut amplele 
realizări obținute de România 
prietenă în domeniul industriei 
petrochimice. Succesele sale în 
acest domeniu sînt excepționale 
și ii dorim în continuare să 
obțină noi realizări pe' calea 
progresului și științei".

După Combinatul petrochimic 
de la Brazi, se merge La Com
plexul iniercooperatist din co
muna Bărcănești-Prahova, de 
creștere și ingrășare a vițeilor.

Oaspeților sudanezi le sînt 
apoi prezentate, în comuna 
Bărcănești, rezultatele unei ac
țiuni — in plină desfășurare în 
agricultura noastră — de unire 
a forțelor mai multor unități 
agricole cooperatiste, în vede
rea obținerii unei eficiente 
economice ridicate. In comple
xul intercooperatist de aici 
sînt aduși vițeii din fer
mele satelor învecinate, pentru 
a fi crescuți și îngrășați, cu 
ajutorul unor metode zooteh
nice moderne, pentru producția 
de carne.

Conduși de inginerii Aurel 
Furfurică. șeful direcției agri
cole județene, și ing. Ștefan 
Nica, conducătorul acestei mari 
unități zootehnice, proprietate 
comună a unor cooperative 
agricole de producție din îm
prejurimi, oaspeții vizitează mo
dernele complexe in care sint 
crescuți și îngrășați anual peste 
5100 de viței. Impresionează 
plăcut curățenia, buna îngrijire 
acordată animalelor, productivi
tatea ridicată a muncii, fiecare 
grajd, care adăpostește sute de 
animale, fiind deservit de cîte 
un singur zootehnist pe schimb. 
Acest lucru este posibil datorită 
înzestrării tehnice a grajdurilor 
cu instalații automatizate de 
hrănire. adăpare și • eliminare 
a gunoiului. Rezultatele econo
mice ale acestor crescătorii 
modeme sînt apreciate de 
oaspeți.

Cu această unitate intercoope- 
ratistă, vizita in județul Pra
hova a luat sfîrșit

La amiază. președintele 
Nicolae Ceaușescu și președin
tele Gaafar Mohammed Nimeiri, 
ceilalți oaspeți, s-au înapoiat în 
Capitală.

(Agerpres)

leanu, procurorul general al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ecobescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Dumitru Ghișe, vicepreședinte 
al Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, Florian Stoica 
ambasadorul României la Khar
tum, funcționari superiori din 
M.A.E.

Au participat Gamal Moha
med Ahmed, ambasador în 
M.A.E. al Republicii Democra
tice Sudan, Tag Elsir Mohamed 
Abbas, însărcinat cu afaceri 
a.i. al Sudanului la București.

(Agerpres)

FATA
DIN
SECU-
SIGIU

Mergeam spre Secusigiu stîr- 
nit de curiozitatea de a epuiza 
o zonă a județului Arad, pe 
care n-apucasem încă să o stră
bat. Mi se spusese însă că aco
lo la Secusigiu. de mai bine de 
un an, calitatea de secretar 
U.T.C. este deținută de o fată 
cu o gîndire îndărătnică atunci 
cînd e să-și impună principiile, 
venită acolo cu gîndul mărturi
sit de a învinge inerția, despre 
existența căreia fusese averti
zată. Terminase liceul agricol 
din Arad ca șefă de promoție 
și pentru ea această calitate 
este incompatibilă cu asfaltul 
orașului. Cînd în septembrie se 
prezentase la post și mărturisi
se celor din conducere intenții
le pentru care venise, cîțiva 
s-au oferit să-i încredințeze a- 
ceeași inertă înțelepciune, sfă- 
tuind-o să se potolească că doar 
n-o fi tocmai ea mai altfel 
decît ceilalți și acum o să 
schimbe lucrurile care mergeau 
de-a-ndoaselea și pe care ei, 
experimentații, au ajuns să le 
accepte ca pe un implacabil 
destin.

Tehnicianul agronom Albu 
Constantina are 22 de ani iar 
după un an și jumătate în 
C.A.P., cooperatorii au ales-o 
recent în calitate de vicepre
ședinte. în funcția de secretar 
U.T.C. este de mai bine de 4 
ani dacă punem la socoteală și 
pe cei din timpul școlii. Este 
studentă la fără frecvență în 
anul al doilea la Științe econo
mice și nu se plînge niciodată 
că se află în criză- de timp.

— Care a fost prima proble
mă mai importantă, cu caracter 
profesional., pe care ați rezol
vat-o de cînd ați venit în co
mună ?

— Exemplul care am să vi-1 
dau este indirect legat de pro
fesia de tehnician. Am izbutit, 
și am reușit, să conving condu
cerea că pentru a-i avea pe 
oameni alături de noi trebuie 
să le asigurăm condiții mai 
bune de viață. Astfel a luat 
naștere creșa care acum func
ționează pe toată durata mun
cilor agricole. Apoi în toamna 
anului' trecut, am reușit să im
pun o mai mare echitate în re
partizarea produselor pentru 
membrii cooperatori. Inițial, ho- 
tărîserăm ca oamenii să-și ducă 
direct din cîmp porumbul aca
să. Am observat însă că îl ale
geau pe cel mai bun pentru ei 
iar cel slab rămînea cooperati
vei. Am introdus atunci obliga
ția transportului încrucișat. 
După ce încărca căruța, omul 
ducea porumbul unui elt mem
bru cooperator decît sieși. Vă 
dați seama că n-a fost ușor.

— și nrima satisfacție în 
munca de secretar U.T.C. ?

— Trebuie să vă spun din 
capul locului că pentru mine a- 
ceastă muncă este identică celei 
de agronom și de aceea tot ceea 
ce mi-am propus să fac vizează 
realizarea acelei înțelegeri că 
agricultura și satul pot oferi 
oricui aceleași satisfacții dacă 
nu chiar mai multe, pe care le 
oferă și orașul. Important într-o 
acțiune de acest fel este de

0 preocupare permanentă
(Urmare din pag. I)

continuă secretarul Comitetului 
U.T.C., le-am dezbătut într-o 
adunare ținută în luna trecută. 
De asemenea, tot luna trecută, 
am avut o adunare de analiză 
împreună cu cadrele de condu
cere dir. uzină în care am dez
bătut in principal activitatea 
tinerilor muncitori precum și a 
ucenicilor. In același timp s-au 
luat măsuri pentru angajarea 
directă în producție a tineri
lor ingineri. ‘

Rezultatele nu au întirziat să 
se arate. Saltul este consi
derabil șî merită comentat 
pentru că rezumă $i modul 
ir. care fiecare membru din 
organizație a știuit să-și înde
plinească angajamentele luate 
la începutul anului, pentru că 
rezumă felul în care s-a lucrat 
de data aceasta in cadrul co
mitetului U.T.C.

— Avem încă multe de făcut 
în acest sens, ne spune tovară
șul Știbli Iosif, secretarul or
ganizației U.T.C. de la secția 
mașini-unelte, dar ceea ce am 
realizat pină în prezent consti- 
cuie, cred, o bună bază de por
nire. Cu puțin timp în urmă 
s-a introdus in secția noastră 
munca în acord global. Au scă
zut astfel simțitor număr.ul de 
absențe r.emotivate, întîrzierile 
și a crescut spiritul de autocon
trol al fiecărui muncitor.

Același aspect l-am întîlnit și 
la celelalte secții ale uzinei.

— Intr-o zi ne-am gindit să 
facem un lucru mai deosebit, 
ne spune tovarășul Ion Matei, 
secretarul organizației U.T.C. 
de la mecanică 4, adică am a- 
dunat toate capetele de electrozi 
din secție și am lucrat îr.tr-o 
zi numai cu ele. Inițiativa a 
devenit un angajament pentru 
fiecare utecist. Astfel am ajuns 
să economisim peste 1 400 de 
kilograme de electrozi în pri
mele zece săptămîni ale acestui 
an. 1 400 din cele 5 000 de kilo

UN TOVARĂȘ.
UN PRIETEN -

SECRETARUL U.T.C

unde pornești iar eu întotdea* 
una pornesc de la ceea ce este 
specific localității noastre, na* 
turii care ne înconjoară, fru
mosului căruia nu întotdeauna 
știm să-i acordăm prețuirea cu
venită. Prima mare acțiune a 
fost o excursie pînă la D robe ta* 
Turnu Severin, după care au 
urmat altele alternate cu acțiu-» 
nile de muncă voluntar-patrio* 
tică și competiții sportive. O 
dovadă că am izbutit să-i con
ving de importanța prezenței 
lor în viața sațului este și de
pășirea cu încă o dată aproape 
a angajamentului valoric luat 
în cadrul muncii voluntar-pa- 
triotice. Și dacă este să vorbesc 
despre satisfacție, pur persona
lă, atunci ea este că acum pe 
tineri îi simt în apropierea 
mea.

— Din experiența de pină a- 
cum, ce credeți că stânjenește 
cel mai mult bunul mers al vie
ții de organizație ?

— Spiritul funcționăresc. Și 
lată de ce. Cîte o dată, dacă s-au 
ținut toate instruirile planifica
te dintr-o lună, dacă s-au în* 
(tocmit toate rapoartele și situa* 
țiile statistice, dacă s-â trlmia 
la timp cotizația, se cheamă că 
s-au îndeplinit exemplar atri
buțiile. Educația însă nu se îm
pacă deloc cu acest stil de 
muncă. Fiind un proces conti
nuu, acțiunile pe care le între
prindem au menirea să se con
stituie în acest cadru de proces 
continuu.

— Cum se poate împotrivi un 
secretar comunal spiritului 
funcționăresc ?

— Simplu ; criticînd șî acțio- 
nînd în conformitate cu.princi
piile care stau temelie organi
zației U.T.C., pe care trebuie să 
le ridici însă la rangul unor con
vingeri învățînd din cărți și ci
tind oamenii, nu ca pe niște 
simpli indivizi ci în. contextul 
colectivității privită în toate 
problemele care o mențin sub 
această formă. La conferința 
județeană U.T.C. am criticat ca
racterul abstract al .instruirilor, 
de cele mai multe ori transfor
mate în prilej de a transmite 
sarcini și atît propunînd ca in
struirea să devină locul de or
ganizare a unor acțiuni model. 
Am acționat reușind să reali
zez ca instruirea, firește, nece
sară, să fie făcută aici la noi 
în sat unde îți este mai la în- 
demînă să dezbați felul în care 
trebui? să se organizeze munca 
patriotică sau participarea tine
rilor în campania de primăvară. 
Cu prilejul instruirii de azi la 
care a fost invitat tot activul 
U.T.C. și de partid din comuna, 
în frunte cu secretarul de partid 
și primarul,, cu primul secretar 
al comitetului județean U.T.C. 
am organizat primirea în rîn- 
durile organizației a opt tineri. 
Evenimentul trebuie să fie 
solemn și noi trebuie să ne în
grijim ca el să fie intr-adevăr 
solemn, pentru ca nimeni să 
nu-1 uite, pentru ca toți să-1 a- 
precieze ca pe un veritabil e- 
veniment.

ION DANCEA

grame, angajament pentru în
tregul an 1973.

Iată un alt exemplu oferit de 
Marc Herțeg, secretarul orga
nizației U.T.C. de la secția me
canică 5 :

— Sîntem 52 de membri în 
organizație, din care peste ju
mătate lucrăm în sectorul voo- 
sitorie. Printr-o mai judicioasă 
folosire a aparatelor și printr-o 
mai adecvată repartizare a 
muncitorilor la punctele de lu
cru s-a reușit ca fiecare utecist 
să economisească materiale ir. 
valoare de 70 de lei pe lună. 
Cumulate pe întregul an aceste 
economii se vor ridica la citeva 
zeci de mii de Iei.

Tot in virtutea acestui prin
cipiu al luptei împotriva risi
pei și al economisirii de timp și 
materiale, In uzină au fost re- 
proiectate șase utilaje. De ase
menea, de la începutul anului 
și pină in prezent s-au făcut 
șapte inovații, dir.tre care trei 
au fost deja omologate și apli
cate In producție. Autorii lor 
sint trei tineri ingineri (Joldeș 
loan. Mitan Nicolae și Năsui 
Vasile) iar valoarea acestor trei 
inovații se ridică la semnifica
tiva sumă de 500 000 de lei.

— Tot legat de acest aspect, 
intervine secretarul comitetu
lui U.T.C., ne-am luat angaja
mentul ca in acest an să eco
nomisim 80 de tone de lami
nate și să stringent, din peri
metrul uzinei, 80 de tone de 
fier vechi. Ce vreau să se de
ducă din cele afirmate pină a- 
cum ? Că nu exista domenii in 
care trebuie să economisim iar 
altele in care să avem „drep
tul" la risipă, că nu trebuie să 
existe organizație în care să 
fie acceptat principiul „una 
caldă, una rece", „principiu" 
atît de confortabil și atît de 
lesne de atins de altfel. Ideea 
de a economisi trebuie să pre
ocupe pe fiecare membru ai or
ganizației, indiferent de secția 
sau sectorul in care lucrează.
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noi in O.S.A.
Reorientâri semnifi
cative ale statelor 

latino-americane
,,Niciodată tendințele lati- 

no-americanilor de transfor- 
mare a O.S.A. intr-un in- 
struinent eficient al promo
vării intereselor latino-ame
ricane nu au fost exprima
te mai unanim și mai ferm". 
Astfel caracterizează trimi
sul special al agenției 
FRANCE PRESSE atmosfera 
în care se desfășoară sesiu
nea anuală de la Washing
ton a Adunării Generale a 
Organizației Statelor Ameri
cane (sesiune la care parti
cipă miniștrii de externe din 
23 de țări ale Americii Lati
ne și Statelor Unite). Chiar 
din primele minute ale șe
dinței inaugurale au țr fost 
formulate trei teme a* căror 
Semnificație politică este e- 
videntă : necesitatea unei 
profunde restructurări a 
O.S.A., cererea de a se tras- 
fera sediul organizației 
de la Washington într-o ca
pitală latino-americană și 
revendicarea de a se anula 
așa-numitele „sancțiuni" îm
potriva Cubei.

Vorbind deschis despre 
„paralizia O.S.A. în forma 
și structurile ei actuale", 
secretarul general al orga
nizației, Galo Piaza, a sub
liniat imperativul transfor
mării acesteia într-un orga
nism „care să servească re
almente interesele statelor 
latino-americane" și care să 
fie eliberat de ceea ce el 
numește „menținerea unei 
dependențe latino-americane 
de marele vecin din nord". 
Remarcind, la rindu] său, că 
„O.S.A. nu deține, in pre
zent, o structură corespun
zătoare realității social-poli- 
tice a continentului sud;a- 
merican, ignorînd dimensio
narea judicioasă a raportu
lui stabilit între Statele L- 
nite și țările de la sud de 
Rio Grande", ministrul de 
externe chilian, Clodomiro 
Almeyda sublinia că aceas
tă situație „impune să se 
procedeze la o revizuire a 
sistemului de relații in- 
teraniericane promovat de 
O.S.A., în scopul reactuali
zării lui prin apropierea a- 
cestui organism de proble
matica țărilor din America 
Latină". în această ordine 
de preocupări, propunerea 
venezueleană pentru discu
tarea „obiectivului funda
mental al O.S.A. și căilor 
prin care acest obiectiv poa
te fi atins" reflectă tendin
țele puternice ca O.S.A. să 
fie adaptată relațiilor noi 
ale afirmării independenței 
și intereselor dezvoltării ță
rilor latino-americane. ,La- 
tino-americanii — notează 
FRANCE PRESSE pe mar
ginea dezbaterilor actua
lei sesiuni — au din ce 
în ce mai mult impre
sia că O.S.A. este o or
ganizație conservatoare și 
anacronică în care Washing
tonul își păstrează încă in
fluenta. în consecință ei do
resc s-o transforme din te
melii". într-un asemenea 
context merită să fie sem
nalate propunerile aflate pe 
agenda sesiunii care se refe
ră la revizuirea priorităților 
O.S.A. prin accentuarea 
funcțiilor sale economice, 
comerciale, tehnico-știinlifi- 
ce și culturale, la lichidarea 
discriminărilor de orice fel 
ridicate de S.U.A. în calea 
sporirii importurilor din A- 
merica Latină, neintervenția 
guvernului S.U.A. în conflic
tul dintre țările latino-ame
ricane și monopolurile nord- 
americane, afirmarea depli
nă a dreptului statelor sud- 
americane de a folosi bogă
țiile naturale in interesul 
național.

O expresie a mutațiilor de 
pe continentul lalino-amcri- 
can o constituie și afirmarea 
puternică, la actuala sesiune 
a O.S.A., a dorinței unui 
număr din ce în ce mai ma
re de state latino-americane 
de a se normaliza relațiile 
tuturor statelor de pe conti
nentul sud-american cu Cu
ba. Chiar din primele minu
te ale cuvîntării sale, minis
trul de externe aj insulelor 
Barbados, care a inaugurat 
lucrările sesiunii, a ridicat 
problema „normalizării ge
nerale a relațiilor cu Cuba" 
subliniind, in esență, că fie
care stat are dreptul de a-și 
alege calea de dezvoltare pe 
care o dorește și că , nici 
un stat nu poate fi obiectul 
unei ingerințe sau presiuni 
pe motivul că efectuează 
transformări ale structurilor 
economice și sociale". De 
altfel, această idee funda
mentală, respingerea ames
tecului in treburile interne 
ale tarilor latino-americane, 
a fost clar exprimată intr-o 
rezoluție a recentei sesiuni 
a C.E.P.A.L., întrunind ade
ziunea unanimă a statelor 
de pe continentul sud-ameri
can.

Tendințele de reexaminare 
și revizuire a structurilor și 
priorităților din cadrul 
O.S.A., tendințe care se vă
desc și se afirmă pregnant 
la actuala sesiune de la 
Washington traduc, m esen
ță, deplasările ce au loc ja 
sud de Rip Grande. Ele vă
desc atit <> creștere a fer
mității cu care statele lati
no-americane își afirmă su
veranitatea, personalitatea, 
aspirațiile, cît și o preocu
pare perseverentă pentru 
cele mai eficiente căi de ac
țiune în promovarea dreptu
rilor si intereselor l«r fun
damentale.

EM. RUCAR

Reuniunea de la Helsinki
In ședința de joi, grupul de lucru al reuniunii multilaterale 

de la Helsinki a trecut la examinarea capitolului al IV-lea al 
ordinii de zi — ur miri le instituționale ale conferinței general- 
europene de securitate și cooperare.

Reprezentantul României, am
basadorul Valentin Lipatti, a 
prezentat punctul de vedere al 
delegației țârii noastre asupra 
constituirii unui organism con
sultativ pentru problemele se
curității și cooperării in Europa. 
Vorbitorul a arătat că. în 
concepția guvernului român, 
edificarea securității și dezvol
tarea. pe multiple planuri, a co
operării in Europa constituie un 
proces amplu și îndelungat. 
Constituirea unui organism, 
care să permită continuarea, 
după prima conferință, a con
sultărilor și schimburilor de 
vederi intre toate statele euro
pene. S.U.A. si Canada, și pre
gătirea viitoarelor conferințe și 
reuniuni general-europene a- 
pare de aceea ca o necesitate 
stringentă.

Reprezentantul României a 
subliniat necesitatea ca la baza 
funcționării acestui organism de 
consultare să fie pus orincipiul 
egalității în drepturi a tuturor 
statelor participante, dreptul 
lor de a lua carte Ia toate ac
tivitățile desfășurate în acest 
cadru și adoptarea tuturor ho
tărî rilor prin consens. Preșe
dinția și activitățile organismu
lui consultativ ar urma să fie 
asigurate de către sutele par
ticipante, potrivit principiului 
rotației

Atribuțiile viitorului orga
nism, care ar urma să fie sta
bilite la conferință- vor trebui 
să cuprindă. potrivit părerii 
delegației române, examinarea 
unor probleme stabilite de con
ferință. efectuarea de schimburi 
de vederi și consultări în pro
bleme de interes comun, elimi
narea modului cum se îndepli

ȘOMAJUL TINERETULUI 
PREOCUPĂ PE PARLAMEN

TARII VEST-ELROPENI
în prima zi a lucrărilor reuniunii Parlamentului vest-e-oro- 

pean, care se desfășoară, incepînd de nttercurt. La Luxemburg- 
parlamentarii din țările membre a'e Pieței cccnone an adoptat 
o rezoluție cu privire la situația socială în tânl-e membre ale 
comunității. Documente! apreciază că „rHamare* socială* este 
mai necesară si urgentă decit oriciad. dat fi iad fapta! că, ia 
1972. „ȘOMAJUL, MAI ALES ÎN RlNDl RILE TINERETUL!. ?. 
INFLAȚIA ȘI SPORIREA PREHRILOR S-Al AGRAVAI 
instanțele comunitare oedispunind de autoct saficteate pea- 
tru combaterea acestor fenomene*.

LI. Brejnev va vizita
R.F. Germania

Cancelarul Willy Brandt a i- 
nunțat joi în Bundestag că am
basadorul U.R-S.S. la Bonn i-a 
remis un mesaj al secretarului 
general al C.C. al P.C.U.S-, Leo
nid Brejnev, în care acesta a ac
ceptat oficial invitația de a 
face o vizită în R.F «Germania, 
transmite agenția D.P.A. Can
celarul a precizat că aprecia
ză această vizită ..ca dovadă a 
normalizării relațiilor cu Uniu
nea Sovietică, care este obiec
tivul nostru*. El a adăugat. în 
context, că privește și salută 
convorbirile pe care ie va avea 
cu Leonid Brejnev. și cu pre
ședintele S.U.A., Richard Nixon, 
..ca un prilej pentru un schimb 
de opinii"

Pe de altă parte, respingi nd 
criticile șefului opoziției, Rai
ner Barzel. cancelarul Brandi a 
subliniat că stabilitatea relațiilor 
cu S.U.A. este considerată de 
guvernul de la Bonn ca un ele
ment de hazâ al politicii sale. 
Dezvoltarea relațiilor cu statele 
din Europa și cu Statele Unite 
— a adăugat Willy Brandt — va 
fi problema esențiala a anilor 
viitori, arâtînd, totodată, că gu
vernul său va continua politica 
de dezvoltare a relațiilor cu 
țările socialiste.

• Comisia d? politica externă 
a Bundestaguluj a aprobat, 
miercuri seara, proiectul de le
ge referitor la •atificarea Tra
tatului asupra bazelor relațiilor 
dintre Republica Democrată 
Germană si Republica Federală 
Germania.
• Comisia de politică extern.ă 

a Camerei Populare a Republi
cii Democrate Germane și-a 
încheiat, joi. dezbaterile pe 
marginea Trataîolu. cu prrnre 
la bazele relațiilor dintre R D G. 
si R.F.G. semnat la 21 decem
brie 1972

• împuterniciți ai Ifiniste-n- 
lui Transporturilor al Republicii 
Democrate Germane și ai Mi 
nisterului Transporturilor Re
publicii Federale Germania au 
examinat, la Berlin, probleme 
legate de deschiderea unor noi 
puncte de trecere a frontierei 
dintre cele două țări, deschi
dere prevăzută pentru momen
tul intrării în vigoare a Trata
tului cu privire la bazele re
lațiilor dintre R.D.G. și R.F.G.
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COLIER PENTRU IUBITA 
MEA : rulează la Central (orele 
10. 12; 14; 16: 18: 20).

UCIDEȚI OAIA NEAGRA : ru
lează la Lumina (orele 13.30: 16: 
18.30: 20.45).

VALURILE DUNĂRII : rulează 
la Lumina (orele 9; 11,15).

ȚARA SĂLBATICA ; rulează la 
Scala (orele 8,30; 11: 13,30; 16;
18.30: 21) ; București (orele 8.30: 
11 . 13.30 ; 16 , 18,30 ; 21).

ARTICOLUL 420 : rulează la 
Vltan (orele 10; 16).

NICI UN MOMENT DE PLIC
TISEALA : rulează la Luceafărul 
(orele 8.45; 11; f3,30: 16; 18,30:
21) ; Festiva) (orele 8.45: 11.15:
13.30: 16; 18.30: 21)

ANGELICA ȘI SULTANUL : ru
lează la Arta (orele 10; 15,30; 18).

CU MTlNU.E CURATE : ruiea- 
tează la Doina (orele 15,30; 

nesc hotărîrile și recomandările 
forumului general-european, 
pregătirea următoarelor confe
rințe pentru securitate și coope
rare în Europa și ale altor reu
niuni în chestiuni de interes co
mun și, respectiv, îndeplinirea 
altor sarcini stabilite la confe
rință.

Tntr-o ședință separată, gru
pul de lucru •’ dezbătut proble
mele cooperării economice.

In același timp, experți repre- 
zentind statele participante au 
continuat discuțiile referitoare 
la elaborarea principiilor care 
trebuie să guverneze relațiile 
interstatale în Europa. Luînd 
cuvintul, reprezentantul român, 
R. Neagu, a relevat importanța 
ce se acordă în cursul reuniunii 
formulării clare, precise și 
comolete a acestor principii. în 
al doilea rînd. a spus el, în 
mod logic, se impune necesi
tatea prevederii obligației ex
prese din partea statelor parti- 
cipar.te de a respecta și aplica 
toate aceste principii. fără nici 
un fel de excepție, in relațiile 
lor reciproce, precum și hotărî- 
rea lor de a promova principiile 
respective în relațiile cu alte 
state din lume. Delegația ro
mână a prezentat o formulare 
concretă, in care își găsesc 
reflectarea atît teza indivizibi
lității principiilor, cit și aceea 
a aplicării acestor principii de 
către toate statele și față de 
toate statele. IDEEA PROMO
VATA DE DELEGAȚIA RO
MÂNA. care a făcut obiectul 
unui larg schimb de opinii, 
S-A BUCURAT DE SPRIJIN 
DIN PARTEA REPREZENTAN
ȚILOR A NUMEROASE STA- 
TT.

Frontul de Iu Pnom Penh
• Soseau v.5a fost tăiată • Lon Hon a părăsit scena •Bombardamentele 

ameriuae m m aid • justificare —subliniază senatorul Fulbright

Șoseaua nr. 5 a fost tăiată de către forțele 
patriotice. Era ultima cale de acces spre Pncm 
Penh pe care o controlau soldații lui Lon Noi. 
Șoseaua aceasta, care duce către Battambang, 
primise denumirea de „drumul orezului* pen
tru că pe această cole parveneau în capitală 
proviziile alimentare expediate din provincie.

17.45; » IR. La oca 9Jt peograa 
de desene animate raott.

POVESTEA MICULUI COCO
ȘAT ■ rulează la Doina foceto 11; 
13: 15).

COWBOY ? ra'ea’â • Cap-o» 
(orele «_»; 11: iSJt: tf; r>: 
Feroviar (orele 11: ’.U»: î<:
18.30: 21): Excels-or (orele IU. 
11: 1SJ0: 16: 1L3C: a): Mekxtte 
(orele 8.M: 11: îl»: ’L»:
21): Modem (oreie L»; 11: «Jl: 
16: 18.30; 21).

IAKOV BOGOMOLOV t raleas* 
la Viitorul (ora 2«.15).

FANFAN LA TULIPE ■ ru eazâ 
la Viitorul (orele 16: 15.36: 16).

PE ARIPILE VISTULUI : rulea
ză ta Sala Palatului (orele î: 
19.45) ; Patria (ore2e 16: 14JI:
19.15).

ATENTATUL : rulează ta Favo
rit (orele 10; 12J6; 1L36; It; 2M6’. 
Gloria (orele 6.45; 11.15: tX36: 16: 
18,30. 20.45).

O ANCHETA DTP ICI LA : rulea
ză la Ferentari (ora 20.15), G:u!ețti 
(ora 20 30).

CLOVNII ; rulează la Arta 
(ora 20,15).

• Agenția A.C.T.C. Infor
mează că, în prezența iui 
Kim Ir Sen, secretar general 
al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea și președinte al 
Republicii Populare Demo
crate Coreene, la Phenian 
au început, joi, lucrările ce
lei de-a doua sesiuni a ce
lei de-a cincea Adunări 
Populare Supreme. Potrivit 
agenției, pe ordinea de zi a 
actualei sesiuni figurează 
următoarele puncte : înce
tarea amestecului străin în 
probleme interne coreene 
pentru accelerearea reunifi- 
cării pașnice și independente 
a țării, intrarea în vigoare 
a obligativității școlii gene
rale de 10 ani și a educației 
preșcolare de un an, raport 
asupra îndeplinirii buge
tului de stat pe 1972 și 
bugetul de stat pe 1973 al 
R.P.D. Coreene.

S.I/.A.: Bătălia cu apele
• 3 milioane de acri acoperite de puhoaiele 
dezlănțuite * New Orleans în primejdie • 
Statul Mississippi declarat zonă de dezastru
Nivelul apelor fluviului Mississippi și al afluenților săi se 

apropie vertiginos de limita record înregistrată în anul 1844, 
cind inundațiile au făcut sute de victime omenești și au provo
cat imense pagube materiale.

în dreptul orașului St. Louis, 
apele fluviului au depășit cu 
peste 3 metri cota de revărsare 
și se prevede că, în cursul zi
lelor de vineri și sîmbătă, ni
velul va crește cu încă un me 
tru. Puhoaiele dezlănțuite au 
acoperit 3 milioane de acri de 
pâmînt. livezi, ianuri și plan
tații In statul Mississippi. 2,3 
milrsaae de acri in Louisiana. 
600 000 în Arkansas, 400 000 in 
Missouri. 260 000 in Illinois si 
66 000 in Kentucky. Apele au 
distrus numeroase poduri, căi 
ferate, șosele. a’J surpat nume
roase case. Au fost înregistrate 
16 victime în rîndarile popula
ți*! civile. Oficialitățile locale 
dir. statele amintite au ordonat 
e>acuareâ multor localități 
amenințate de puhoaie. O ade
vărată bătălie se duce în pre
zent pentru salvarea marelui 
ora» New Orleans, aflat sub 
Eivelzl mării si protejat contra 
ut-ndațnlzr de un complex sis

populare Bombardamentele an 
atins • violență fân precedent 
fiind angajate un număr cre*- 
rind de aparate de la h«zeJe din 
Tailanda (ASSOCIATED PRESS 
relata că luni noaote ae luat 
parte la atac toate «xicanele 
B52 din Asia de sud-eM1. Dar 
bombele americane și înmulțirea 
raidurilor aeriene no pot ame
liora rituatia critică a armatei 
loonoKrte 90 h sută din teri
toriul cambodgian este contro
lat de singura! gmern legal al 
țârii — Gmeraul Regal de U- 
nnroe Națională condus de prin
țul Norodom SianuL întreaga 
desfășurare a luptelor demon
strează incapacitatea autnrtatiior 
de ln Pn—Jenk de a face față 

de forțele pabiotice- Impasul 
militar fi politic al lui Lon Noi 
e«te rmHatul unei orientări an-

reral a devenit • raritate iar 
electricitatea a di<părot din lo- 
csân|e. Inpta penini putere a 
c—ojcnt un neașteptat episod : 
,aml forte- a! regimului a pă

GRĂSUNĂ : ndest* la Moșilor 
(orele 13; 26.15).

GENOVEVA DE BRABANT : ru
lează la Moșilor (orele 16; 15,30).

ORGANIZAȚIA : ratează ta Gn- 
vria (oreie 6: 11.15: 13.36: 15.45:

’ rsj»: Vs’u fore’e 11.15-
1326: 13.65: 18.15: 26J6): Flamura 
(orele 6: U.îS: 13J6: 16: 18.15:
zuai

NEÎMBLINZITA ANGELICA : 
rulează la Munca (orele 16; 18.15; 
MS».

LUPUL MARILOR 5 RĂZBU
NAREA : ra'eazâ la înfrățirea 
(orele Î5.36: !D

COPILUL SĂLBATIC t ra’eazâ 
la Miorița (orele 6: 11.15: 13.30:
13 45: ft: 3A36)

FATA CARE VINDE FLORI î 
rulează ta Buzesti (orele 15.30: 
11: »□»».

ALFRED CEL MARE : rulează 
La Aurora (orele 9.15; 11.45; 15.30;

Noul guvern 
francez

Primul ministru Pierre Mes
smer a anunțat joi seara lista 
noului guvern francez, alcătuită 
ca urmare a rezultatelor ale
gerilor generale desfășurate - la 
4 și 11 martie. în funcția de mi
nistru al afacerilor externe a 
fost numit Michel Jobert, con
silier apropiat în ultimii ani al 
președintelui Georges Pompi
dou. Valery Giscard d’Estaing, 
liderul Partidului Republican 
Independent, își păstrează por
tofoliul economiei și finanțelor, 
ca și Raymond Marcellin, mem
bru al aceleiași formațiuni po
litice, care a rămas ministru al 
afacerilor interne. Robert Ga
lley, ministru al transporturilor 
în fostul cabinet, a fost numii 
ministru al armatelor, înlocuin- 
du-1 pe Michel Debrâ.

tem de diguri. Zeci de mii de 
oameni muncesc în schimburi, 
zi și noapte, la întărirea diguri' 
lor și săparea unor canale de 
scurgere în jurul orașului. Pre
ședintele Nixon a declarat statul 
Mississippi zonă de dezastru.

Centrele meteorologice locale 
anunță noi ploi torențiale în 
zona cursului inferior al flu
viului și masive căderi de ză
padă în regiunea cursului su 
perior transmițînd, totodată, la 
posturile de radio și televiziune, 
mesaje de avertizare către 
populația unor localități aflate 
de-a lungul fluviului și apro
pierea afluenților săi. Orașul 
Wichita, din statul Kansas, este 
amenințat de apele rîului Ar
kansas. Rezervele de saci de 
nisip s-au epuizat, „iar în cazul 
în care nu se vor aduce noi 
rezerve, va trebui să capitu
lăm în fața furiei dezlănțuite a 
puhoaielor", declara o oficiali
tate locală.

răsit scena. Generalul Lon Non 
a demisionat din funcția de mi
nistru de interne. Demisia do- 
bindește o notă de senzațional 
prin aceea că generalul este 
fratele lui.„ Lon Noi. „Mareșa
lul" care s-a instalat în fotoliul 
de președinte al unei pretinse 
„republici" a acceptat să se des
partă de fratele său care în ul
timele luni a dirijat în mod di
rect acțiunile de represiune. O- 
ficial s-a declarat că această 
demisie ar urma să producă ..o 
ameliorare a situației în Cam- 
bodgia". Mai exact ar fi deli
rată să îmbunătățească relați'ie 
dintre Lon No! și principalul 
său adversar Sirik Matak (în 
momentul loviturii de stat din 
martie 1970 cei doi au actionat 
in comun, după care rnalitătile 
an trecut pe prim plan. Sirik 
Matak preferind să joace rolul 
„onoziționistului").

înlăturarea „omului forte" es
te rezultatul dorințelor Washing
tonului de a vedea regimul de 
la Pnom Penh mai ..reprezenta
tiv*. Firește, singura modalitate 
pentru Lon Noi de a opera 
„deschiderea" cerută de protec
torii săi este aceea de a reche
ma în guvern pe Sirik Matak și 
In Tam. în realitate, nici Lon 
NqL nici Sirik Matak și nici 
In Tam nu reprezintă decit un 
mănunchi de politicieni care 
s-au îndepărtat de interesele 
naționale și care nu au nimic 
comun cu adevăratele năzuințe 
ale poporului cambodgian. Sirik 
Matak nu poate face regimul 
de la Pnom Penh nici mai „re- 
prezentativ" și nici mai „legal" 

Corespondentul agenției
FRANCE PRESSE semnala că 
demisia lui Lon Non nu înseam
nă dispariția sa definitivă. Ge
neralul va rămîne in continuare 
comandantul diviziei a III-a de 
infanterie și va primi, probabil,

w/i-» B E R

18: 20.30): Toarta (orele 6J6: u: 
15 30: 18: 20.30).

LOGODNICA FRUMOSULUI
DRAGON : rulează la Popular 
(ora 20.15).

PETRECEREA : rulează la Popu
lar (orele 15,30; 18).

PE POTECA NEȚĂRMURITEI 
IUBIRI : rulează la Timpuri Noi 
(orele 9—20.15 în continuare).

ZESTREA : rulează la Lira (o- 
re!e tS.SO: 18; 20.15).

EU NU VAD, TU NU VOR
BEȘTI EL NU AUDE : rulează la 
Dacia (oreie 8.30: 11: 11.30: 16;
18.30 : 20.45).

EXPLOZIA : rulează la Cotro- 
cenl rorele 15 30: 18 20 15).

MARILE VACANTE : rulează la 
Ferentari (orele 15.30: 18).

DRUMUL SPRE VEST : rulează 
la Bucegi (orele 15,30: 18 . 20,30), 
Drumul Sării (orele 15,30; 18;

MAREA BRITANIE : Demonstrație a cadrelor didactice din Londra pentru satisfacerea revendicărilor lor,

PE SCURT«PE SCURT® PE SCURT «PE SCURT» PE SCURT

• între 6 și 8 aprilie, la 
Colegiul St. Catharine din 
Cambridge, are loc Colocviul 
româno-britanic cu tema 
„Organizarea și metodologia 
învățămîntului superior". De
legația țării noastre la co
locviu este condusă de prof. 
Mircea Malița. consilier al 
președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România.

Cu ocazia prezenței sale în 
capitala Angliei, Mircea Ma
lița a avut, joi, întrevederi 
cu Julian Amery, ministru de 
stat la Foreing Office, și cu 
Margaret Thatcher, secretar 
de stat pentru educație și ști
ință, și alte persoane oficiale 
britanice.

Oceanul... respira
Oceanul respiră — aceasta este constatarea făcută în urma 

examinării rezultatelor expediției oceanografice americane 
„Knorr", pe care Ie expune pe larg ziarul „New York Times".

Expediția, începută la 18 iulie 1972 și încheiată la 1 apri
lie 1973, după cercetări întreprinse pe un traseu în lungime 
totală de peste 30 000 de mile, acoperind Oceanul Atlantic din 
Nord pînă în Antarctica, a stabilit că bioxidul de carbon „inspi
rat" în Atlanticul de nord este „expirat" în Atlanticul de sud. 
Conducătorul științific al expediției, dr. Haro Takasahi, apre
ciază că descoperirea acestui fenomen „respiratoriu" constituie 
un important eveniment științific. El a precizat că sint necesare 
noi cercetări aprofundate pentru a stabili toate implicațiile 
acestui fenomen natural — absorbirea bioxidului de carbon 
produs în zonele industrializate pentru a-1 elimina la mii de 
mile distanță.

O unitate a forțelor patriotice în lupta.

responsabilitatea de a conduce 
„regiunea militară specială" 
creată pentru apărarea capita
lei. Ziaristul parizian remarcă, 
însă, că această demisie se pro
duce in condițiile in care „situ
ația militară rămîne critică în 
jurul capitalei". Bătăliile in 
curs de desfășurare în apropiere 
de Takeo (50 de kilometri sud 
de Pnom Penh) ca și luntele 
care se dan în preajma portului 
Kompong Som relevă accentua
rea dificultăților militare ale 
lonnoliștilor.

Lon Noi a proclamat noi mă
suri excepționale afirmind că 
„națiunea este în primejdie". In 
afara restricțiilor prevăzute oda
tă cu ..starea de urgență", de
cretată după bombardamentul 
asupra reședinței sale, s-au a- 
doptat alte acte represive. 
Retragerea „omului forte" nu va 
însemna în nici un caz atenua
rea răfuielii cu forțele ce se o- 
pun regimului antipopular. 
Printre altele se anunță că s-a 
decis ca 9 membri ai familiei 
Ini Norodom Sianuk să fie a- 
duși în fața unui tribunal mili
tar

La Pentagon s-a lansat ideea 
unui „pod aerian" către Pnom 
Penh. Agravarea situației arma
tei mercenare preocupă Was
hingtonul. Opinia publică din 
S.U„A. amplifică. însă, criticile 
în legătură cu continuarea bom

20 15).
O FLOARE SI DOI GRĂDINARI: 

rulează la Glulești (orele 10: 14.30; 
ITJt).

SALVAREA : rulează la Vltan 
(ora 20).

MARIA STUART rulează la 
Pa-ea (orele 15.30: 18: 20.30).

DRUM IN PENUMBRA rulează 
ta Rahova ferele 15.30: 18: 20 15).

ADIO. ARME ! rulează la Fîo- 
reasca (orele 15,30; 19).

PROGRAMUL I

In jurul orei 11,45 Trans
misiune directă de la

Consultări la Dacca
• P. N. Ilaksar, fost șef al 

delegației indiene la convorbi
rile indo-pakistaneze de la 
Simla, care, in calitate de tri
mis special al premierului Indi
ra Gandhi, întreprinde o vizită 
la Dacca, a avut convorbiri cu 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Bangladesh, Kamal 
Hussain. Au fost examinate cu 
acest prilej probleme referi
toare la situația din zonă și 
evoluția relațiilor dintre cele 
două țări.

Trimisul special al premieru
lui Indira Gandhi va efectua o 
vizită și în Pakistan, unde va 
examina cu autoritățile acestei 
țări aspecte legate de normali
zarea relațiilor dintre India și 
Pakistan în spiritul acordului 
de la Simla.

bardamentelor în Cambodgia. 
Senatorul Fulbright afirma că, 
odată cu retragerea trupelor a- 
mericane din Vietnam, nu mai 
este posibilă nici o justificare 
pentru continuarea bombarda
mentelor aviației americane în 
Cambodgia. Senatorul Muskie 
arăta că ..americanii doresc în
cetarea completă și definitivă a 
angajamentului militar în Asia 
de sud-est și că Congresul are 
responsabilitatea de a insista 
pentru ca aceasta să se realize
ze". Atacurile întreprinse de a- 
viația americană nu pot să aibă 
decit un efect negativ pentru e- 
volutia situației în această par
te a lumii. Calea restabilirii pă
cii in Cambodgia nu este cea a 
atacurilor cu superfortărețe B-52. 
Există o singură posibilitate : 
încetarea amestecului american, 
astfel îneît poporul cambodgian 
să-și poată realiza în mod su
veran aspirațiile sale de pace, 
libertate, independență, neutra
litate și integritate teritorială. 
Vn recent mesaj al prințului 
Norodom Sianuk arăta că. în 
ceea ce-1 privește, Guvernul Re
gal de Uniune Națională al 
Cambodgiei este gata să aibă 
convorbiri. Fără condiții preli
minare, cu reprezentanții S.U.A. 
centru a găsi o solutie în pro
blema restabilirii păcii.

M. RAMURĂ

PLECAREA PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII DEMOCRATICE 
SUDAN — GAAFAR MO
HAMMED NIMEIRI ȘI A SO
ȚIEI SALE BUSEINA NI
MEIRI, care la invitația pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al R. S. România, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceausescu, a făcut o vizită 
oficială în țara noastră.

Programul de dimineață mai cu
prinde • „Muzică populară", „Mu
nicipalitatea răspunde bucureștea- 
nului“, ,,o viață pentru o idee : 
dr. Ștefan S. Nicolau“, Ancheta 
TV. „Catedra nu este amvon" și 
„Telejurnalul de prînz". 16,00— 
17,00 Teleșcoală. 17,30 Curs de 
limba engleză. Lecția a 47-a. 18,00 
Telex. 18.05 Tragerea Loto. 18,15 
Cv.m vorbim. 18,35 La volan — e- 
m:s:une pentru conducătorii auto. 
lc.'O Teleconferință de presă. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. Cin
cinalul înainte de termen — cau
ză a întregului popor. 20,00 Cînte- 

Reuniunea Comisiei 
economice mixte 

R.D.V.—S.U.A.
9 La Centrul parizian de con

ferințe internaționale de pe A- 
venue Kleber a avut loc, la 4 
aprilie, o nouă reuniune a Co
misiei economice mixte R.D. 
Vietnam—S.U.A. Reuniunea s-a 
desfășurat la nivelul experților.

Pedepse 
pentru traficanții 

de stupefiante
• Senatul american a aprobat 

un proiect de lege care stabi
lește pedepse aspre pentru tra- 
ficanții de stupefiante. Docu
mentul a fost elaborat în con
formitate cu recomandările 
prezidențiale în problema toxi
comaniei, conținute în mesajul 
către Congres de la 14 martie. 
Intre altele, proiectul de lege, 
care a fost înaintat Camerei 
Reprezentanților, prevede pe
depse minime de 25—45 ani 
pentru traficanții găsiți în po
sesia a mai mult de trei gr^ne 
de heroină sau morfină și de
tențiunea pe viață in cazul reci- 
diviștilor.

30 de ani 
în junglă

• Un băștinaș din insula New 
Ireland (aparținînd teritoriului 
Noua Guinee, aflat sub admi
nistrația Australiei) a rămas 
ascuns timp de 30 de ani în 
junglă, fără să știe că războiul 
a luat de mult sfîrsit. In vîrstă 
de 50 de ani, omul — pe nume 
Boni Maki — a fost găsit în 
apropiere de centrul adminis
trativ al insulei, Kaveing, a- 
proape gol și într-o stare de 
epuizare fizică totală. Din rela
tarea sa incoerentă medicii 
australieni au aflat că, la scurt 
timp de Ia invadarea insulei de 
către japonezi, Maki a fost 
transportat, împreună cu alți 
băștinași, într-un lagăr de mun
că. De aici, el a reușit să eva
deze, refugiindu-se în junglă, 
unde... a continuat să se ascundă 
de japonezi. In tot acest timp, 
el s-a hrănit cu șerpi și fruct® 
de pădure.

Înrăutățirea bruscă 

a vremii in Iugoslavia

Duvă o perioadă în care 
temperatura a atins valori de 
peste 20 de grade, timpul 
s-a înrăutățit brusc în întrea
ga Iugoslavie. In ultimele 
două zile, din toate zonele 
țării sosesc știri despre răci
rea bruscă a vremii, despre 
ploaie și vînt, care, pe a- 
locuri, se transformă în veri
tabile furtuni. Cele mai afec
tate sint regiunile de litoral, 
unde mai multe localități au 
fost izolate, din cauza fur*^ 
tuniî și avarierii liniilor de 
înaltă tensiune. Traficul de-a 
lungul litoralului a fost para
lizat. In localitatea Makarska, 
unde nu sint cunoscute rigo
rile iernii, locuitorii au fost 
surprinși de căderi de zăpa
dă și lapoviță. Ninsoarea a 
cuprins si orașul Mostar, unde 
pomii dăduseră tn floare. In 
localitățile de altitudine ale 
Herțegovinei, stratul de ză
padă este atît de gros îneît 
îngreunează circulația. O si
tuație similară este înregistra
tă și în Bosnia. în zona Lika, 
stratul de zăpadă a atins pînă 
la 3 m.

cul săptămînii : „Țara mea cu 
viers de foc“. 20,05 Studioul de 
poezie. „România revoluționară". 
Spectacol literar-muzlcal evocind 
anul 1848. Transmisiune directă 
de la Palatul Culturii din Iași. 
20,50 Film artistic ; „Clipe de li
bertate" — producție a studiourilor 
cinematografice din R. P. Bulga
ria. 22,00 24 de ore. 22,30 Emines
ciana.

PROGRAMUL II

18.00 Telex. 18,05 Telecinemateca 
pentru tineret : „Legenda din 
tren" — producție a studiourilor 
cinematografice din R. P. Ungară. 
19,30 Telejurnal. 20,00 Avanpre
miera. 20,05 Publicitate. 20,10 An
samblul folcloric „Vioara" al Co
mitetului U.T.C. Oradea. 20,40 Re
vista economică TV. 21,10 Simfo
nia I de J. Brahms. Interpretează 
orchestra Filarmonicii „George 
Enescu". Dirijor Ionel Perlea. 
21,55 Film documentar : „Gîndesc 
oare animalele ?“ 22,25 Cărți și
idei.
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