
Pentru tinerii din

satele și orașele tarii

zilele de sîmbâtâ

și duminică au fost:

ZILE DE MUNCÂ ÎNSUFLEȚITĂ, 
DE PUTERNICĂ AFIRMARE 

A SPIRITULUI GOSPODĂRESC

CAPITALA — 
UN VAST ȘANTIER 

AL TINEREȚII
29 860 de utecițti au lucrat, ieri, 

la 48 de obiective ale muncii pa

triotice. Au amenajat 105 000 «pă

ții verzi, 20 de terenuri de sport; 

au participat la executarea lucră

rilor necesare în țase parcuri ți la 

înfrumusețarea tuturor zonelor 

Capitalei.

Pini In prezent, din culturile din primi 
epocă au fost însămînțate 95 la s-tă ș: 
s-a pregătit peste 60 ia sută din supra
fața destinată porumbului, din care aprca- 
pe 2 000 de hectare au și fost Insămln- 
țate. La C.A.P. Devesel, unitate care a în
cheiat însămințarea culturilor din prima 
epocă pe cele 230 de hectare planificate, 
Ion Ștevie, inginer șef al cooperativei a- 
gricole, ne spunea i „Succesul se datorea
ză și faptului că pe la noi nu s-a făcut 
simțită iarna tîrzie apărută In alte re
giuni, iar cooperatorii, împreună cir. me
canizatorii, au putut să muncească aproa
pe fără întrerupere cea mai mare parte 
a lunii martie. S-a lucrat în două schim
buri, ziua se însămînța. iar noaptea 'a 
pregătirea terenului. S-au evidențiat me
canizatorii Ilarie Constantin, Constantin 
Tudorescu și Dumitru Meroșu, care au 
Insămînțat zilnic cite 15 hectare cu sfe

clă și X hectare eu flcarea-aoare’.ui. iar 
r.oapxea discuiaj dte 10 hectare, as.gu- 
rind astfel front de .acru pentru f-sămin- 
țările din ziua următoare. E: au fost aju
tați îndeaproape de ritre coopera vrii 
Ioana Murgan. Constanța Hogea și Uă- 
rică Bălăceanu care au lucrat pe semă
nători. Folosind utilajul agrico.. atigu- 
rînd lucrul io schimburi prelungite, ne-am 
propus ca înainte de 10 aprilie să Înche
iem și. însămîr.țatul -porumbului pe în
treaga suprafață de 375 bWta-e planifi
cată*. De luni, ecroeratorîi din Devesel 
vor să treacă Ia Insămîr.țarea sorg\Jui 
pe cele 25 hectare și a fasolei în cultu
ră pură pe 20 hectare cit au oLar.ifrca*-

OVIDIU MARIAN

(Continuare in pag. « //-«>

Proletari din toate țările, uniți-vă !
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125 DE ANI DE LA REVOLUȚIA DIN 1848

„Pentru patria iubită, 
pentru sfinta libertate !“

B
ucureștiul 
a fost, ieri, un 
imens șantier. 
Un șantier cu 
pronunțat ca

racter de pri
măvară. Amenajarea parcu- 

xriior și a zonelor verzi, în
frumusețarea bulevardelor 
și cartierelor au fost obiec
tivele ce au polarizat mun
ca a peste 200 000 de cetă
țeni. S-au plantat copaci în 
toată puterea... vîrstei și pu- 
ieți de pomi fructiferi ! s-au 
sădit trandafiri și s-au ame
najat alei : s-au pus la punct 
baze sportive ale tineretului 
și s-a avansat construcția 
lacurilor artificiale din Dru
mul Taberei. Aproape trei
zeci de mii de tineri — e- 
levi. studenți, muncitori, 
funcționari și activiști — au 
lucrat la cazma pe unul din 
zecile, din sutele de puncte 
ale muncii patriotice. La 
Străulești și Panteiimon. u- 
teciștii au plantat aproape o 
mie de pomi fructiferi și

Cine vor fi premianții 
concursurilor 

școlare ?
Lucrul acesta îl vom ști peste 

cîteva zile. Startul s-a dat, și se 
anunță o finală pasionantă. Ne 
referim la olimpiade, firește: 
ele își numără în fiecare primă
vară... bobocii. Numai că, edi
ția de acum, din '73 are o formu
lă inedită întrecerea a devenit 
concurs-tabără. Le găzduiesc 
trei orașe, — de vineri în- 
cenînd — sedii ale finalelor re
publicane : Constanța — mate
matica, Craiova — fizica și chi
mia, lași — limba română. Și 
organizatorii s-au aflat în între
cere să le ofere finaliștilor șapte 
zile pline. Oaspeții lașului 
anunță vizitarea zonei industria- 

arbori ornamentali definind 
aleile „teilor", „cireșilor", 
„castanilor" $i plantația de 
pomi fructiferi pe suprafața 
de două hectare. S-a lucrat 
de la ora 6 dimineața și pi' 
nă la ora prînzuluj de către 
aproape șapte mii de tineri. 
Iar in urma lor au rămas 
nu numai pomii ai căror 
muguri plesnesc în căldura 
zilelor acestea de primăvară, 
dar și terenurile de sport pe 
care tenismenii. baschetba- 
liștii, voleibaliștii si handba- 
liștii au și putut să-și dispu
te primele întreceri.

Concomitent, la pădurile 
Băneasa, Cernica, Mogoșoaia 
și Pustnicul, principalele 
zone de agrement pentru 
bucureștenj — cîteva mii de 
tineri âu gospodărit la ame
najarea aleilor și toaletarea 
pădurii, iar în Parcul Tine
retului. alte mii de elevi șl

GH. FECIORU

(Continuare in pag. a ll-a) 

r DIN AGENDA \
ȘCOLARE/

le, străbaterea tuturor lăcașurilor 
străvechi și noi ale bătrînului 
oraș, întîlniri cu primarul muni
cipiului, cu studenți și cadre di
dactice, vizită la Universitate, un 
dialog ău poeți și critici ieșeni— 
Matematicienii, la Constanța, 
sînt invitați la o plimbare prin 
Port, la muzeul arheologic și cel 
maritim, la Mamaia ; le vor sosi 
în vizită studenți de la Univer
sitatea din București și de la 
l.P. din Constanța, colegi de în
vățătură din localitate, îi vor în
tovărăși la o seară cultural-dis- 
tractlvă. De la Craiova, mai întîi, 
ceva ce ține de concurs : probele 
practice la fizică și chimie se vor 
desfășura în inima producției — 
la „Electroputere" și, respectiv la 
Combinatul chimic-lșalnița. în

fottO. FLLCAX

MEHEDINȚI: MECANIZATORII
IN SCHIMBURI PRELUNGITE

plus, finaliștii se întîlnesc cu 
conducerile celor două facultăți 
de profil din cadrul Universită
ții craiovene intr-un colocviu de 
specialitate; într-o altă zi, vor 
vedea ce au de căzut mai im
portant în această capitală de ju
deț, după care urmează surpri
za : vizita la Porțile de Fier.

Am lăsat la urmă, ziua consa
crată sesiunilor de comunicări 
fi referate științifice. Ea figurea
ză ca o activitate deosebită în 
toate trei programele de canto
nament științific. Se inaugurea
ză, se pare, o tradiție : cuplarea 
concursului propriu-zis cu o ma
nifestare științifică școlară — la 
nivel național, reprezentînd știin
țele de primă mină.

L. LUSTIG

Concursul cultural 
artistic al elevilor 

din școlile si liceele J ’
de artă

La conservatorul „Ciprian 
Porumbescu" din București, se 
desfășoară faza pe țară a Con
cursului cultural-artistic al ele
vilor din școlile și liceele de 
muzică, organizat sub egida 
Comitetului Central al U.T.C., 
în colaborare cu Ministerul 
Educației și învățămîntului și 
cu Consiliul pionierilor din Re
publica Socialistă România

Concomitent, la Cluj se des
fășoară concursul cultural ar
tistic al elevilor din școlile ge
nerale vi liceele de coregrafie.

S. SOFIA

în evec^nenteLor deoae-
b_te pe care le marchează ca- 
lendar. pe 1973 se înscrie Intre 
«ue mal remarca b-Se :mc?'nirea 
• ÎS de an: de la Revelația d:~ 
*.WB ta Țările Române. Moment 
de excepțională semnificație In 
istora . poporului. nostru, prin 
amo’.oarea si consecințele pro
funde pe care le-a avut in dez
voltarea olterioară a nației ro
mânești. anul revoluționar 1848 
apare în ochii urmașilor celor 
care l-au săvîrșlt ca o reprezen
tativă expresie a potențialului 
revoluționar, a capacității po
porului român de a se ridica în- 
totfeauna la înălțimea coman
damentelor istoriei, ale orogre- 
s:lul si Dropăslrii sale, de a do
vedi râ dispune de nelimitate 
resurse in lupta dusă pentru 
recunoașterea drepturilor sale 
de s-și alege destinul, liber si 
s*ăoîn oe nrooria voință, de a 
ocupa un loc de cinste țn fami- 
’ia popoarelor care s-au bătut 
In 1848 oe baricadele idealului 
libertății.

Omagiind revoluția româneas
că de la 1848. noi, cei de astăzi, 
constructori ai socialismului, o- 
— aeiem de faDt gloria si pate- 
•:«mul eroic ale întregii noastre 
Istorii naționale, dăruirea cu 
care înaintașii din toate timpu
rile existentei acestui popor au 
știut sâ poarte fără răgaz făclia 
bătăliilor grele și pline de sa-

„Revoluția de la 1848 a pus în evidență cu putere uriașul poten
țai revoluționar ai poporului român, receptivitatea lui la ideile ino
vatoare, de progres, năzuința fierbinte spre libertate socială și națio
nală, spre unitate. Masele orășenești și țărănimea împilată, care au 
acționat ca forțe motrice ale revoluției, au manifestat un înalt eroism, 
combativitate, consecvență revoluționară, clarviziune în luptă".

NICOLAE CEAUȘESCU

crificiL ca să-șl împlinească as
pirațiile de libertate și progres, 
au știut să-și iubească țara mai 
presus de orice.

Nimic mai adevărat șl mai 
demn de păstrat în memoria 
noastră decît gîndul pe care 
marele Nicolae Bălcescu, inspi
ratorul și conducătorul necon
testat al revoluției din Tara Ro
mânească. îl exprima cu privire 
la motivele care au generat, de
clanșarea fără precedent a ela
nului combativ al maselor popu
lare în timpul revoluției de la 
1848 i „Cauza ei ae pierde în 
zilele veacurilor. Uneltîtori! el 
sînt optsprezece veacuri da 
trude, de auferlnțe si lucrare a

DECLARAȚIE SIILEMAÂ MM 
A REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

IICL
Republica Socialistă România 

și Republica Democratică Sudan,
Luînd in considerare relații

le de stimă reciprocă și priete
nie dintre cele două țări și 
dorind să dezvolte în continua
re relații de prietenie și cola
borare între popoarele lor, pe 
baza principiilor dreptului și 
justiției internaționale»

Dorind să întărească contri
buția celor două țări la cauza 
păcii și securității internaționa
le și la dezvoltarea cooperării 
dintre toate statele,

Reafirmînd adeziunea lor la 
principiile Cartei Națiunilor U- 
nite,

Conștiente de răspunderea 
care incumbă tuturor statelor, 
mici sau mari, pentru instaura
rea unui climat de securitate și 
de cooperare în lume și pen
tru dezvoltarea relațiilor prie
tenești între toate țările, indi
ferent de mărimea și sistemul 
lor politic, economic sau so
cial,

Reamintind că toate statele, 
fără discriminare, au dreptul 
și îndatorirea de a participa la 
soluționarea problemelor inter
naționale de interes comun,

Exprimînd convingerea lor 
profundă că pacea și securita
tea internațională trebuie sa 
se bazeze pe respectarea drep
tului sacru al fiecărui stat la 
existență, libertate, suveranita
te și independență, la pace și 
securitate, ca și a dreptului 
fiecărui popor de a dispune în 
mod liber de soarta sa, fără 
nici un amestec, constrîngere 
sau presiune din afară,

Hotărite să acorde și in vii

poporului român asupra lui în
suși'4 Acesta a fost gîndul care 
i-a animat și i-a unit oe toti a- 
ceia care, in documentele vre
mii și în amintirea vie a urma
șilor. sînt așezați pe podiumul 
de onoare al eroilor patriei. Ni- 
colae Bălcescu, Alexandru loan 
Cuza, Mihail Kogălnioeanu. Va- 
sile Alecsandri. Cezar Bolliac, 
Eftimie Murgu, ELiade Rădu- 
lescu etc. Sînt oameni care, iu
bitori de tară și popor, s-au si
tuat in fruntea asupritilor pen
tru a-t scăpa de obîjdulrea stă- 
■plnilor dinăuntru și din afara 
pămîntului lor. Prin lupta In 
frățită a tuturor românilor din 
Tara Românească, Ardeal. Ba

tor sprijinul lor politic, mate
rial și moral țărilor care au 
pășit pe calea dezvoltării inde
pendente și mișcărilor de eli
berare națională,

Subliniind necesitatea aplică
rii stricte a Declarației asupra 
acordării independenței țărilor 
coloniale, adoptată de Aduna
rea Generală a O.N.U. la 14 
decembrie 1960 și condamnind 
orice act care s-ar opune trans
punerii în viață a acestei De
clarații,

Apreciind importanța deose
bită a rcunoașterii de către A- 
dunarea Generală a Organiza
ției Națiunilor Unite,* la cea 
de-a XXVII-a sesiune, a miș
cărilor de eliberare națională 
din teritoriile aflate sub domi
nația portugheză ca singurele 
reprezentante legitime ale po
poarelor respective,

Afirmînd hotădrea lor ferma 
de a-și aduce și in viitor con
tribuția lă lupta pentru lichi
darea definitivă a colonialis
mului și neocolonialismului, 
sub orice formă, ca și împotri
va politicii de apartheid și a 
oricăror discriminări rasiale,

Hotărite să contribuie activ 
la eforturile generale pentru 
garantarea păcii și securității 
în Africa. Orientul Apropiat, 
Europa și în întreaga lume și 
pentru dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare între 
toate națiunile,

Conștiente de pericolele pe 
care le comportă prelungirea 
actualei situații din Orientul 
Apropiat și de necesitatea re
glementării ei grabnice pe ba
za rezoluției Consiliului de 

nat. Moldova, s-a alcătuit acel 
Inestimabil tezaur de fapte și 
gin dire revoluționare care con
stituie măreția Tupțetar de la 
1848, tezaur care a alimentat 
mai apoi bătăliile purtate de 
masele populare, muncitorești și 
țărănești, pînă la definitiva și 
deplina cucerire a drepturilor și 
libertăților economice, * sociale, 
politice, naționale, consfințite 
în epopeea anilor pe care li tră
im, anii socialismului.

Pentru început publicăm 
azi in pagina a Il-a un gru
paj de documente care pun 
tn lumină cîteVa din aspec
tele definitorii ale, fenome
nului revoluționar pașoptist.

Securitate din noiembrie 1967, 
care prevede retragerea tru
pelor israeliene de pe terito
riile arabe ocupate, in confor
mitate cu principiul inadmlsi- 
bilității dobîndirii de teritorii 
prin forță, asigurarea suve
ranității și integrității terito
riale ale fiecărui stat din re
giune și rezolvarea problemei 
poporului palestinian în con
formitate cu interesele sale na
ționale, cu dreptul internațio
nal și cu dreptul inerent al 
fiecărui popor de a-și hotărî 
singur soarta,

Conștiente, ca țări in curs de 
dezvoltare, de necesitatea unor 
eforturi mai mari, pe plan 
național și internațional, pen
tru a se asigura un progres 
mai rapid al economiilor aces
tor țări și a se reduce decala
jul dintre ele și țările dezvol
tate,

Afirmînd dreptul tuturor sta
telor la dezvoltare economică, 
socială și culturală indepen
dentă, precum și dreptul de a 
participa la cooperarea inter
națională în diverse domenii și 
de a avea acces liber la cu
ceririle științei și tehnicii mo
derne,

I. Proclamă hotărirea lor co
mună :

De a lărgi și a adinei relații * 
le lor de prietenie și de coope* 
rare în domeniile politic, eco<* 
nomic, tehnologic, științific șl 
cultural ;

De a dezvolta colaborarea e- 
conomică reciproc-avantajoasă» 
acordind atenție deosebită spo1'

(Continuare in pag. a IV-a)
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125 DE ANI DE LA REVOLUȚIA DIN 1848 ZILE DE MUNCĂ
„Pentru patria iubită, 

pentru sfînta libertate!"
ÎNSUFLEȚITĂ

Documentarul
riostr11 .

Mersul Muncitorimea
revoluției în pe baricadele România

istoria românilor revoluției-
unică

— —
Revoluția -ornând d< la 1848 

n-a foot un fenomen neregulat, 
ețemr, fără trecut fi viitor, fără 
altă cauză deâi voința iniim- 
plăioare a unei minorități sau 
mișcarea generali europeană. 
Revoluția generală fu ocazia, iar 
nu cauza -evoluției române. 
Cauza ei m pierde in zilele vea
curilor. UnetOtoru ei rint 18 
veacun de trude, euferuițe fi bt- 
crore a poporului român asupra 
Im ineufv Ea fu o food, o evo
luție istorică naturală, neapărată, 
prevăzută, a acelei mițcări provi
dențial care thrift» pe nația 
română, {mpreuni cu toată ome
nirea, pe calea nemărginită a u- 
nei_descoltări progresive, regu-

Revoluția pașoptistă a fost 
expresia unui conflict social și 
nicidecum „doar ecoul unor 
ideologii umanitare fără nici un 
substrat economic**... Acest sub
strat a existat — dar nu in 
forma și conținutul pe care le 
intilnim in apus. Vechiul re
gim — cu întreaga lui supra
structură — constituia o piedică 
in lărgirea cadrului economic, 
in care activau minuitorii ca
pitalului comercial și cimită- 
resc. Și ceea ce este mai impor
tant, îngrădea posibilitatea dez
voltării forțelor de producție 
spre capitalism-.

Cine erau „vagabonzii și des
culții- pe care Ii insultă duș
manii revoluției pașoptiste ?

In proclamația pe care o dă 
guvernul provizoriu după în
toarcerea sa in Capitală, la 
începutu] lunii iulie, se spu
nea : .Un țipăt de libertate 
scoase junimea, corpal negus
torilor șj meseriașilor. Capitala 
intrei«j fu m picioare*. Iar in 
scrisoare» trimisă de ministrul 
de interne, din același cuveni, 
tei I. Gh ca. la Camxarâ^poL 
referindn-se la i naimrnrrl de 
la » ten*e. stătea acria : JAsă 
anii de 3» tM de cetățeni aran 
acolo : preoți, meseriași, bur
ghezi. calmi in mijlaca’ furiei 
lor, dar deciși să moară dech 
să$renunțe la drepturile Iar*.

lucrurile. Caracceml eseroven al 
■mrlar din CspiiaM te IM ■■ 
tetexnră psnțiil raaaa ad oe facă

durere pentru oricine a fost <n 
stare să simtă dureri mari după 
bucurii ușoare și după mari nă
dejdi zădărnici, ți, unde n-a 
curs singe, s-au vărsat destule 
lacrimi, fădnd să rodească pă
mânturi sterpe pînă atunci. In 
stoluri au plecat pribegii spre 
Apus, bâtînd la toate ușile ți 
cerșind de la toate măririle. A- 
ceasta nu o făceau însă în însu
șirea lor de moldoveni sau mun
teni, ci, cum li se zicea de obi
cei în Paris, cu oarecare mirare 
față de neamul nou, de care 
nu se auzise pînă atunci. In 
înjufiraa de moldo-români, sau, 
cum spuneau aceia care știau 
mai bine să gindească ți ma\ 
scurt să formuleze, în înjujirea 
lor de români.

România viitoa-e, dntată pînă 
atunci în versurile poeților, pre
dicată pînă atunci în scrisul is
toricilor, recomandată în expu
nerile economiștilor, Romdnta 
ruriwv « foot înfățișată diploma- 
plor Europei in memoriile scrii» 
de fmtntașsi Onoratului român d» 
t * er'jt'.ndeni.

Urm r/xbeou de cea mai mare 
Rcmâme. de cea moi legitimă, 
tnrinzindu-se pe tot teritoriul 
național ți luindu-și înapoi tot 
ce e ai ei. penriu «4 da aceluiași 
dat. ecind In frunte același stă- 

De fapt, același vi» 
te -"ămirits !n minrilz 
dor cei mai curmați U 

spimu mai puțin dedt ceilalți 
\vnem Hai. dxntre revoh^ionerii 
f’JcwtR» dint-9 republicanii repu- 
blicii strivite, dintre turburătorii 
pjrburărilor înăbușite, nimeni 
dintre ei nu putea să vadă vii
torul In altă înfățișare decît a 
Unirii Principatelor. Cu un sin
gur imn de dureroasă nideide, 
România unică era salut otâ de 
toți aceia care știau să cinte 
sau să vorbească m acest an de 
mare prefacere sufletească.

(Urmare dhi pag. I)

muncitorii uteciștî au plantat 
arbori ornamentali, arboret de
corativ și au amenajat terenu
rile de sport. In zona Giuleșți, 
eforturile s-au materializat în 
cîteva sute de metri conducte 
pentru canalizare astupate, în 
străzi și trotuare modernizate, 
în douăzeci și cinci de hectare 
de parcuri și zone verzi amena
jate, în două mii de metri pă- 
trați de scuaruri și platbande 
săpate la cazma și semănate cu 
iarbă și sădite cu flori. Pe bu
levardele Armata Poporului, 
Al. Mogbioroș, Floreasca, Pan- 
telimon, Liviu Rebreanu au 
lucrat cetățenii din blocurile 
învecinate. Aproape că n-a 
existat apartament din care 
măcar o persoană să nu fi lu
crat ieri la înfrumusețarea Ca
pitalei. Pe bulevardul Giuleșți 
i-am întîlnit pe soții Ana și 
Constantin Ivan — salariați Ia 
întreprinderea de lemn-mobilă, 
U acțiunea din pădurea Bănoa
sa pe elevii de la liceul „Mihail 
Sadoveanu" și pe studenții de 
la Institutul agronomic și 
A.S.E.. la parcul din Drumul 
Taberei, pe fruntașii în pro
ducție de la U.M.E.B. ! Ștefan 
Cojocaru, Victor Lazăr, Oprea 
Geamln, Nicolae Colea, Dan 
Neacșu. De asemenea, în zona 
Pantelimon șl Străulești au lu
crat salariații uzinelor „23 Au
gust", „Republica" și „Vulcan", 
iar în Parcul Tineretului între
cerea s-a dus între brigăzile 
constituite pe sectoare.

De o amploare cu totul a- 
parte au fost acțiunile de mun
că patriotică din cartierul Dru
mul Taberei. Peste zece mii de 
cetățeni au lucrat de-a lungul 
bulevardelor și maf ales la a- 
menajarea parcului astfel con
ceput incit fiecare zonă & țării 
să fie reprezentată prin orna
mentul arborilor plantați. De la 
pepiniera Toboc-Pipera. cami
oanele — peste 100 la număr — 
aduceau arbori iar din incinta 
șantierului duceau pămîntui în 
surplus, pe care-1 depozitau în 
zonele joase dintre blocuri. Era 
un du-te-vino continuu. Prin e- 
fortul depus ieri, practic s-a 
conturat zona plantată a par
cului și s-a amenajat platbands 
dintre firele de circulație. Fie
care dintre participant! — și cu 
casmaua in mînă puteau fi vă- 
zuți atîț muncitori, elevi și 
funcționari cît și activiști de 
partid și U.T.C., directori de 
întreprinderi — au depus un 
efort materializat, în final, în 
lucrări de o importanță edili
tară deosebită.

pe primul secretar al comite
tului județean U.T.C., ceea ce 
s-a văzut și prin plusul de ritm 
înregistrat la însămînțări, la 
celelalte munci agricole.

în total, ieri 8 aprilie, au par
ticipat la lucrările agricole în. 
județul Galați, peste 22.000 oa
meni. S-au însămînțat 5.500 
hectare, s-au arat 1.550 hectare, 
iar alte 6.270 hectare au fost 
pregătite pentru însămînțare. 
Să mai adăugăm Insă la a- 
cestea, fertilizarea a 1.500 hec
tare, plantarea legumelor în 
solarii pe 12.000 m.p., executa
rea unor lucrări în vii pe 350 
hectare etc. Trebuie de ase
menea să mai menționăm fap
tul că din 72 cooperative agri
cole în 42 unități s-a încheiat 
însămînțatul florii soarelui din 
care în 16, în cursul zilei de 
ieri : Braniștea, Pechea, Matca, 
Cudalbi, etc. La această cul
tură din suprafața totală s-a 
însămînțat pînă în prezent 80 
la sută.

C. ION

• HARGHITA 
Masurile rodesc pe 
terenul faptelor

Discutate in plenara comita
tului județean U.T.C., apoi cu 
secretarii comitetelor U.T.C. 
din localitățile rurale, din în
treprinderi și școli, sarcinile au 
căpătat contur ferm, astfel că 
fiecare organizație a știut la 
timpul cuvenit ceea ce-i revi
ne în mod concret, putîndu-se 
astfel gospodări |n așa fel incit 
succesul să fie asigurat de la 
primul pas. Ne-am convins de 
acest lucru discutînd cu acti
viștii comitetului județean, cu 
secretarii comitetelor U.T.C., 
cu tinerii prezenți deja pe șan
tierele muncii voluntar-patrio- 
tice.

„Tinerii din județul nostru 
— ne spunea tovarășul Andrei 
F&blan, prim secretar al Comi
tetului județean Harghita al 
U.T.C. — au primit cu deosebit 
interes această inițiativă și au 
trecut la realizarea ei cu hotă- 
rîrea de a o transpune Integral 
în practică. Ne-am angajat să 
plantăm 76 Hectare de livezi in 
opt dintre cooperativele agrico
le de producție din județ vom 
sădi încă 12 000 pomi fructiferi 
?i de ornament pe marginea șo
selelor, în orașe, în sate. Tot 
organizația noastră și-a asumat 
sarcina să contribuie la sădirea

a 13 000 pomi fructiferi in gos
podăriile țărănești. Mase i » 
organizatorice luate din vreme. 
fjianul elaborat și stabilit pină 
n cele mai mici detaiii <u fie
care for și organ în parte, ac
tivitatea de mobilizare. vor 
permite o prezență activă a li

berilor, înregistrarea unor suc
cese cantitative și calitative de
osebite încă din primele orc de 
muncă". Iată dar răspunsul ti
nerilor din Harghita : un vo
lum de muncă impresionant, 
direcții multiple de acțiune, 
străduința de a depista o gamă 
cît mai cuprinzătoare a tuturor 
posibilităților de intervenție. A- 
ceastă sumară enumerare a 
sarcinilor pe care și le-au pro
pus, a conceperii acțiunii ca o 
preocupare ce atinge planuri 
variate și cu continuitate ia 
timp, indică maturitatea cu oa
re este privită, seriozitatea cu 
care a fost elaborată hotărirea 
de a o realiza. Că așa stau lu
crurile ne-o dovedește prezen
ța tinerilor, odată acțiunea de
clanșată, pe parcelele ce le-au 
fost repartizate, ne-o indică 
realizările celor 5 000 de elevi 
constituiți în tabere de munci 
voluntar-patriotîcă, care, odată 
cu prima zi de vacanță, au tre
cut, sădind primele mii de pu- 
ieți, la materializarea progra
mului de care vorbeam.

AL. DOBRI

• TULCEA 
Rezultate pe mătura 
efortului

De stmbăti, tn Județul Tul- 
cea, pentru plantarea pomilor 
8-au alăturat cu forțe spori:?, 
peste 22.000 brațe tinere. Sini 
elevii intrați în vacanță care au 
pornit să planteze, față de an
gajamentul inițial, un pg^i 
plus. în acest fel acțiunea ..' i - 
care tînăr să planteze un por.. * 
este acum corectată. „Retușuri- 
a început să facă Comitetui ju
dețean Tulcea al U.T.C., tot ca 
urmare a entuziasmului elevi
lor și în programul de curățire 
a pășunilor $i izlazurilor, pen
tru că în plus, elevii curăță 
acum de piatră sau sfarmă bo
lovani și pe suprafețele pe care 
a răsărit grîul.

Un sprijin dat, deci, de pe 
acum, combinelor, care în vara 
vor înainta mai rapid în lanu
rile de grîu curate.

N. COȘOVEANU

NICOLAI BALCESCU 
Jtomlnl* viitoare-.

TINERII—ÎN
ViLTOAREA

LUPTELOR REVOLUȚIONARE
Din programul 
revendicativ 
al ucenicilor zolvatâ In așa feL 1
din Cluj fevăt» mesena în î

ar iaz au să și-i 
Excelent,, domnule pmsein- patrottjor

te al Dietei depcu^rm. , Ono
rate corpuri ,1 oriae .ec—- 
toare.

A sunat ceasul ,cind și mdas- 
tria trebuie să se desfacă 
lanțurile sclaviei. Recmul 
slelor, care cindva a fe»*t lea
gănul mesenilor, astăzi ei 
transformat în sicriul lor. 
mul breslelor care a fost a

fadus- 
l din

s-a 
R«d- 

_____ ______ ID pu
ternic stimulent pentru industria 
pe cale de formare, amenirtâ 
acum cu distrugerea aceleiași 
industrii in plină dezvoltare.

Văzînd lucrul acesta și dindu- 
ne seama câ șuvoiul vijelios al 
timpului ne-a adus. în sfirjit. 
ziua în care să ne gindim și noi 
cu toată seriozitatea Ia proble
mele ce ne frâmintă, ne luăm în
drăzneala ca. în numele intere
selor industriei naționale, să îna
intăm onoratelor corpuri și 
dine legiuitoare următoarea 
tiție :

Punctele cererii noastre 
următoarele :

Să fie șterse tărăgănelile . 
vind salariile celor ce ocupă 
funcții în cadrul breslelor. De a- 
semenea să fie șters și așa-zisul : 
..an al meșterului". La luarea de 
hotăriri importante să-și spună 
cuvîntul și tineretul.

Cerem ca locul de muncă, a- 
telierul, singur să ni-1 alegem și 
să ne putem înțelege liber asu
pra stabilirii salariului.

In privința timpului 
cru, dorim ca singuri 
rim asupra duratei lui, 
ne rămîne destule

Cerem ca adunarea țării să ia 
măsuri în vederea înființării de 
școli duminicale cu studiile de 
predare din științele reale și a 
organizării de expoziții de pro
duse industriale, pentru a ne 
putea forma, cultiva și eviden- 
•»-

Nu vrem să ne folosim nici de 
cuvinte pompoase ca șă convin
gem lumea că industria nu mai

Din memoriul 
ucenicilor din Capitală 
adresat guvernului 
provizoriu al 
Țârii Românești

Ieri duminecă, la 18 ale curgă
torului iulie, o deputăție din 
partea ucenicilor de pe la toate 
meseriile a înfățișat guvernului 
următoarele cereri :

Să se desființeze cu totul bă
taia și reaua tratare a ucenici
lor, îndeplinindu-se cu altă pe

NICOL^E IORGA —
.Unirea Principatelor*

Revoluționari din Țara Românească

• GALAȚI
Zi record pe ogoarele 
județului

Pe o vreme foarte frumoasă. 
Ieri pe ogoarele din județul Ga
lați s-a muncit cu mult spor. 
S-a arat, s-a însămînțat, s-a 
f>regătit terenul, s-a lucrat în 
egumicultură și viticultură și 

la plantarea pomilor. Pe coa
mele de deal sau pe lunci, încă 
de la răsăritul soarelui, mii de 
oameni au ieșit cu mașinile șl 
uneltele lor agricole așa Incit 
oriunde întorceai privirile, din 
zare în zare, îi vedeai pe coo
peratori și mecanizatori acțio- 
nînd cu hotărlre pentru viitoa
rele roade ale pamîntulul. Și 
peste tot fie la Independența, 
sau Braniștea, la Ivești sau Ni- 
coresti, fie pe terenurile altor 
sate, prezența tinerilor mecani
zatori și cooperatori a fost și 
de astă dată marcată prin nu
meroase fapte de muncă. Tine
rii din Matca și Corod au avut 
!n mijlocul lor, acolo pe clmp,

MECANIZATORII
(Urmare din pag. 1)

în oe privește producția medie 
de porumb la hectar, toți cei 
60 de tineri cîți lucrează în cul
tura mare, sînt hotărîți să de
pășească cu mult cifra planifi
cată, adică 2 400 kilograme boa
be. In acest ecop, organizația 
U.T.C. a inițiat acțiuni de ferti
lizare a solului, tinerii transpor- 
tînd în cîmp necesarul de în
grășăminte pentru toată supra
fața ce va fi însămînțată în a- 
ceastă primăvară. Evidențlați 
Iulius Trăistanu, Petre Mimiș, 
Dumitru Meroșu, Constantin 
Teodorescu, Aurellu Popescu, 
Aurica Hogea și Gheorghiță 
Graure.

Paralel cu pregătirea tere
nului și semănatul culturilor de 
primăvară, tinerii mehedințeni 
participă la ample acțiuni de 
plantare a suprafețelor impro
prii cultivării. Peste 8 000 tineri 
au reușit ca în primăvara a- 
ceasta să planteze aproape 24 000 
pomi fructiferi și să execute 
alte 20 000 gropi in vederea

sădirii puieților. Totodată, în 
masivele forestiere, tinerii au 
plantat peste 173 000 brazâ, ste
jari, plopi și talcîml. în ates
tă vastă acțiune care a cuprins, 
de altfel, întreg județul se evi
dențiază — printre altele — or
ganizațiile U.T.C. din comunele 1 
Sisești, unde 500 uteciști au 
plantat pînă acum 15 hectar© 
cu meri și pruni, Malovăț cu 
10 hectare, tot meri și pruni, Gîr- 
la Mare care, acum, are o te
rasă de piersici datorită celor 
100 uteciști din comună, car© 
i-au sădit .prin muncă patrio
tică. Tot la plantări . de pomi 
fructiferi putem evidenția și 
uteciștil din orașele Strehaia și 
Vînju Mare, unde s-au sădit 
aproaoe 50 hectare. Tinerii din 
orașele Baia de Aramă, Orșova 
și din comunele Balași, Ilovăț 
au reușit să planteze arboret în 
fond comunal și silvic pe o su
prafață de aproximativ 145 hec
tare După cum aflăm de la co
mitetul județean U.T.C. acțiu
nea va continua și pe perioada 
de vacanță a elev-ilor.

MATURITATE

or-
Pe-

sînt

pri-

de lu- 
să hotă- 
pentru a 

ore pentru

w

Din Proclamația de la
Fraților români,

Poporul român voiește o patrie tare, unită 
în dragoste, compusă de frați, iar nu de vrăj
mași, prin urmare decretă, după vechile sale 
datini, aceleoși drepturi civile și politice pen
tru tot românul.

Cine nu voiește aceasta e vrăjmaș al feri
cirii publice, e un alt Cain ucigător de frate, 
in sinul mamei noastre patrii...

poate rămînea în lanțurile unei 
astfel de robii pentru că irosirea 
zadarnică a atîtor forțe de mun
că este în detrimentul econo
miei țării, fapt recunoscut de 
toată suflarea omenească.

TINERETUL DIN INDUS
TRIA ORAȘULUI CLUJ, 

31 MAI 1848 •

11 iunie 1848
Dreptatea nu suferă a purta numai săracii 

sarcinile țării și bogății să fie scutiți. Prin ur
mare decretă contribuție generală după ve
nitul fiecăruia. Aceasta înavuțește patria și o 
patrie avută e in folosul tuturor și prin urma
re in paguba nimănui. Aceasta cheamă pe 
toți la aceleași drepturi și datorii intr-o patrie 
dreaptă, înfloritoare și care cu tot dreptul 
nu va mai putea suferi controlul străin.

deapsă mai potrivită cu timpii ririi și îmbunătățirii meșteșugu- 
de acum.

Ucenicul să nu fie întrebuin
țat decît turnai la meșteșug, iar 
nu la slujbe străine meșteșugu
lui. Iar stăpînii să păzească cu 
scumpătate învoirile făcute cu 
ucenicii.

Onorabilul guvern să mai ia 
orice alte măsuri potrivite înflo-

rilor și pe care .noi din simplita
te și neajungerea minții noastre 
nu le putem prevede acum.

(„Monitorul român* nr. 7 din 
23 iulie 1848).

Răspunsul dat de 
guvernul provizoriu 
memoriului ucenicilor 
din București

Copii,
Guvernul se vede foarte feri

cit că se vede binecuvîntat de 
gurile pruncilor.

Toată junimea este nădejdea 
patriei și domnia voastră sînteți 
dintre aceia ce și-au ales prin 
meșteșug și sudoare a se hrăni 
pe sine și pe părinți.

Pînă a nu veni să vă faceți și 
d-voastră cererile, guvernul s-a 
gîndit la toată junimea. Cererile 
vă sînt bune și cinstesc pe 
maeștrii sub care învățați mește
șuguri.

Trăiască România I Trăiască 
junimea artizană I

(„Monitorul român* (Bucu
rești), nr. 7, din 23 iulie 1848).

Grupaj realizat de
ADRIAN VASILESCU șl TRAIAN GANJU

Neglijența gravă a unui tînăr 
operator de la hidrocentrala Lu
duș ți avaria barajului, limitată 
ca proporții printr-o intervenție 
rapidă ți calificată, au fost punc
tul de plecare al unui eteroelit, 
ți, firesc, neconvingător, repor- 
taj-dezbatere despre integrarea 
tinerilor muncitori în structurile 
industriale transmis tn cadrul 
ultimei emisiuni „Tinerii despre 
ei înșiși*. In desfășurarea sa de 
un spectaculos naiv, cu recon
stituiri exerciții demonstrative, 
cu scrîșnete de roți pe asfalt și 
apă bolborosind între două ima
gini cu țevărie și muncitori în 
salopete proaspăt călcate, formu
la s-a arătat a fi neîncăpătoare 
yi în suficientă măsură simpli
ficatoare față de ceea ce ni s-a 
dat să pricepem că era ideea cu 
care s-a pornit la treabă: inte
grarea este un proces complex. $i 
care «înt faptele doveditoare ale 
acestei idei: după opt ani de 
muncă la același pupitru de co
mandă, un operator care a ieșit 
dimineața din tură, a mers aca
să, în satul lui, a muncit la 
cîmp, la ora 14, tot în aceeași 
zi, s-a întors iar la pupitrul cu 
butoane, unde ceva mai ttrziu 
s-a și petrecut gestul de negli
jență. N-am făcut aci și acum 
altceva decît să concentrez amă
nuntele care au fost prezentate 
între două sau trei declarații de 
atitudine pe marginea întîmplă- 
rii, pentru ca apoi întreaga greu
tate a „reportajului-dezbatere* 
să se mute, abrupt și eliptic mo
tivat — întimplarea din realita
te, cazul neglijenței grave a tînă- 
rului operator ducînd mai decis 
în alte direcții, găsindu-și mai e- 
xact alte explicații, implicînd și 
alte argumente, vinovății, dero
gări de la disciplina de produc
ție, de la reglementările muncii

tn tură etc. — în zona ideii pri
mare, integrarea ; și așa ceva mi 
s-a părut o clară, dar deloc jus
tificată încercare de a modifica 
datele unei realități^ pînă la di
mensiunile convenabile și fără 
riscuri ale - „problemelor* nu in
ventate, căci asta ar fi de-a 
dreptul primitiv, ci eludate în 
fondul lor social prin generoase 
teoretizări aplicabile oricînd și 
oriunde și oricum. Despre inte
grare s-a vorbit și se va \ mai 
vorbi, s-a scris și se va mai scrie, 
dar nimic nu se va rezolva prin

atente și școlărești considerații 
sociologice, sau de altă natură, 
dacă nu se rostesc și întrebările : 
de ce ?, unde ?, cînd?, cum?, și 
nu se dau imediat și răspunsuri
le realității. Procedeul definește 
în bună măsură programul pentru 
tineret, lipsesc reportajele răs
colitoare. prin adevărul lor și 
prin „problemele* lor despre, de 
pildă, condițiile de muncă și de 
viață ale tinerilor de pe șantie
rele țării, despre, de pildă, 
timpul liber al tinerilor din ora
șele țării, despre, de pildă exo
dul tinerilor din mediul sătesc în 
mediul urban și despre consecin
țele acestui fenomen specific 
timpului nostru, lipsesc anchete
le febrile și serioase care să facă 
mărturia credibilă a unei gene
rații profund, și grav responsabilă 
pentru faptele și gîndurile sale. 
Cel mai convingător argu
ment în favoarea restructu
rării programului pentru tine
ret Intr-un program de atitudine 
îl oferă chiar tinerii, aceia din
tre tineri alături de care se 0- 
presc câteodată realizatorii și-i

ascultă la fel de impresionați ca 
Și noi, convinși spectatori și co
mentatori ai evenimentelor de la 
televizor.

^încolo de inconsecvențele și 
artificiile demonstrației, „repor- 
tajul-dezbatere* de la hidrocen
trala Luduș a avut totuși ferici
ta inspirație să lase magnetofo
nul deschis și să intîrzie cu apa
ratul de filmat alături de un 
astfel de tînăr. Sigur că n-a con
tat, foarte mult alintătura cu care 
tînărul operator pomenea despre 
turbina hidrocentralei, „acest co
pil nebun*, și liniștea, cu care 
spunea că-i place să cosească, și 
amintirile ușoare despre o cîmpie 
pierdută pentru totdeauna, astea 
toate și altele l-au făcui numai 
fermecător și adevărat, un om în 
carne și oase, cum sintem de alt
fel tofi în viata cea de toate zi
lele. A contat foarte mult felul in 
care gîndea despre muncă și des
pre el, despre termocentrală și 
despre monotonie, rutină, plicti
seală într-o meserie parcă simplă, 
a contat foarte mult înțelegerea 
locului și rostului său acolo, în
conjurat de indicatoare vibrînd, 
de butoane și manete, a contat 
foarte mult senina lui acceptare a 
conviețuirii cu complicata lume 
a tehnicii și înțeleaptă lui des
părțire de timpul cînd era mai 
puțin străin ca azi de obiectul 
muncii lui de muncitor. Cu evi
dență folosit drept model pozi
tiv intr-o confruntare imprecisă 
ca finalitate cu cel care și-a ne
glijat îndatoririle de muncă, tînă
rul operator cu nostalgii de țăran 
și-a depășit condiția impusă cu 
demnitate și eleganță: asta în 
vreme ce alți participanți la 
„dezbaterert clamau mecanic frîn. 
turi de principii și de categorică 
exigențe.

CONSTANTIN STOICIU
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Secretarul de stat pentru 
comunicații și transporturi 
din Mexic, Eugenio Mendez, 
și delegația pe care a condus-o 
în vizită in țara noastră au 
părăsit, duminică dimineața, 
Capitala. Pe aeroportul Oto- 
peni, oaspeții au fost conduși, 
la plecare, de Octavian Groza, 
ministru secretar de stat, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului Național pentru Știință 
și Tehnologie, și Marin Mă- 
roiu, adjunct al ministrului 
transporturilor și telecomuni
cațiilor.

4# -

1

'M

MF* 5® -W.*,

f

întîietatesi in numeroase

r

&

-
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CRONICA
U. T. C.

Ieri, a părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre Varșovia, 
o delegație a Uniunii Tine
retului Comunist, condusă de 
tovarășul Vasile Nicoldoiu, 
secretar al C.C. al U.T.C., 
oare va participa la Adunarea 
festivă de constituire a Fede
rației Uniunilor Socialiste ale 
Tineretului Polonez.

La plecare, pe aeroportul 
București — Otopeni, delega
ția a fost salutată de tovară
șa Silvia Ilie, secretar al C.C. 
al U.T.C., de membri și ac
tiviști ai C.C. al U.T.C.

— —- —

A luat ființă Asociația folclo
riștilor și etnografilor din județul 
Arad. Cu acest prilej duminică 
a avut loc o primă sesiune ști
ințifică a asociației, la care au 
participat cercetători din Arad, 
București, Timișoara și alte orașe 
din țară. Artiști amatori de la 
căminul cultural din Chișindia 
au prezentat o șezătoare cu obi
ceiuri și datini populare legate 
de viața și munca oamenilor din 
comuna lor, iar rapsozi populari 
din Iercoșeni, Julița, Lalașinț și 
Hălmagiu au dat glas unor fru
moase cîntece învățate din bă- 
trîni.

COMPETIȚII DE MASĂ lN AER LIBER
aspecte, nu trebuie uitat poate 
cîștigul cel mai de preț : ase
menea inițiative desferecă por
țile stadioanelor, declanșează 
pasiuni în rindurile tinerilor, 
întrecerile sînt un fericit și bi
ne venit mijloc de relaxare și 
deconectare, după o săptămînă 
de muncă asiduă, de încordare 
nervoasă la cursuri, seminarii, 
la activitățile practice.

Revenind la întrecerile pro- 
priu-zise, trebuie să arătăm că 
disputele la toate probele atle
tice ale concursului au fost 
foarte dîrze și ambițioase, atît 
la fete dt si la băieți. Trebuie 
remarcate, în mod deosebit, 
performanțele dobîndite de u- 
niî dintre concurenți. Studentul 
Cornel Scafeș, de la Facultatea 
de istorie — anul IV. a trecut

STUDENT» UNIVERSI
TĂȚII PE ARENELE DIN 

' DEALUL SPIRII
Întrecerile atletice de pe sta

dionul Republicii — la care 
au participat aproape 2 000 
de studenți din 12 facul
tăți — organizate de cate
dra de educație fizică și de co
misia sportivă a U.A.S.C. din 
Universitatea București, a că
ror inițiativă merită toate lau
dele, »e constituie lntr-o reuși
tă atit în ceea ce privește or
ganizarea eît și tub aspectul e- 
vldenrierii unor talente auten
tice, necunoscute pînă la acest 
concurs, pentru atletismul de 
performanță. Dincolo de aceste

peste ștacheta înălțată la J m. 
Studentul Ion Ionescu — anul 
III, Facultatea de filozofie — 
în condiții de vlnt neprielnic, 
a alergat 100 m în 11 secunde, 
iar la proba de lungime a rea
lizat 6,08 m. Din rîndui fetelor 
s-a remarcat studenta Ioana 
Stanca (Facultatea de drept) 
care s-a clasat pe primul loc 
la 800 m cu 2,46 și a împărțit 
locul 2—3 la 100 m ou studenta 
Tamara Albin de la Facultatea 
de limbi germanice. Pe echipe, 
la 100 m fete, locul întii a fost 
cucerit de Facultatea de chi
mie, la 800 m — Facultatea de 
filozofie, la băieți, locul întîl, 
pe echipe, la 100 m și la 1 500 
m, a fost cucerit de reprezen
tanții aceleiași facultăți i mate
matică. Matematicienii au do-

bîndlt șl „Cupa celei mal rapi
de facultăți" oferită de Fede
rația de atletism : 39 de repre
zentanți în primii 100 de con- 
curenți la proba de viteză. Ciș- 
tigătorii probelor ca și cei cla
sați pe locurile 2—3 au primit 
diplome, premii în obiecte și 
materiale sportive.

Desigur, acest concurs se ce
re repetat. Poate săptămînal 
S-a iscat dorința de revanșă în 
rindurile celor clasați mal slab. 
Dar nu neapărat, numai pentru 
aceasta asemenea concursuri 
trebuiesc organizate în mod sis
tematic. Cum am văzut, cîștigu- 
rile sînt mari și pe planuri di
ferite. La viitoarele întrec-erl 
am dori ca $1 tribunele să fie 
ceva mai populate. Susținătorii 
ar da un plus de frumusețe, de 
tinerețe și ambiție, disputelor.

VOLEI
Campionii învinși

S-a consumat și ultima eti 
a returului diviziei A de vo 
care avea să stabilească ordii 
în cele două grupe de cîte ș 
echipe (feminine și masculi 
ce vor participa la turneele 
nale decisive. Derbiul, la ] 
iețl, s-a disputat ieri dimln 
ța în sala Giuleștl, unde Ra 
a întîlnit pe lider, Dinamo. 1 
roviaril aveau nevoie de o v 
torie pentru a se menține 
prima grupă. Și tinerii coec 
pieri ai maestrului emerit 
sportului, Aurel Drăgan, 
luptat cu ardoare, reușind 
final să eîștige cu 3-0. Foa 
echilibrat meciul masculin 
la Galați, între C.S.U. șl P 
greșul București, încheiat eu 
scor strîns : 3-2 pentru ttudei

FOTBAL XIX: o ETAPA ca multe altele...

Duminică s-a încheiat primul 
ciclu al Tribunei Astrei, amplă 
suită de manifestări organizate 
de Comitetul județean de cultu
ră și educație socialistă în scopul 
popularizării la sate a cuceriri
lor științei contemporane, valori
lor culturale și artistice. Timp de 
aproape patru luni, în cadrul a- 
cestui ciclu, au avut loc peste 
o sută cincizeci de manifestări 
cu caracter variat — spectacole 
muzicale și teatrale, dezbateri pe 
teme politice și juridice de ac
tualitate, prezentarea unor filme 
documentare și științifice, des
chiderea unor expoziții, care au 
atras mii de săteni din comu
nele sibiene.

Duminică, la Căminul cul
tural din Treisate. județul 
Mureș, s-a desfășurat, în pri
ma sa ediție. Festivalul dan
sului bătrînesc, manifestare 
cultural-artistică care își pro
pune să aducă la lumina ram
pei un gen cu o veche tradi
ție din zona Tîmavelor. Și-au 
dat întîlnire artiști amatori 
tineri și vîrstnici din Bălău- 
șeri, Eremitu, Fîntînele, Ghin- 
dari, Măghirani, Neaua. Sîn- 
giorgiu de Pădure și Sovata. 
Cei peste 200 de artiști ama
tori, participant la festival, 
s-au. întrecut în prezentarea 
jocului și cîntecului popular 
specifice acestei regiuhi a ță
rii.

„Floarea 
nordului66

Duminică a avut loc faza fi
nală a concursului d<? orientare 
turistică pentru studenți, con
curs inițiat de Institutul peda
gogic din Suceava și intitulat 
semnificativ „Floarea nordului".

Menită să antreneze un nu
măr tot mai mare de tineri in 
practicarea acestui frumos 
sport, competiția s-a bucurat de 
participarea a 30 de echipe din 
nouă centre universitar^ ale 
tării. întrecerea s-a desfășurat 
în zona Păltinoasa-Gura Humo
rului. fiecare traseu- însumînd 
cite 9, 8 și 6 kilometri. Câștigă
torilor concursului le-a fost 
oferit trofeul „Floarea nordu
lui", reprezentînd un simbolic 
ac de busolă

De asemenea, cu acest prilej, 
participanții au vizitat cîteva 
dintre renumitele monumente 
istorice și de artă din nordul 
Moldovei.

(Agerpres)

REZULTATE CU PLUS

• „U" CLUJ — 
A.S.A. TG. MURES 
1—0 (1—0)

A marcat Muresan, min. 
32. Același jucător a ratat 
un peaaltL

Revenirea de formâ — oarecum — a «tuden- 
tilor clujeni. Jocul foarte bun și ambițios al 
mureșenilor după eliminarea colegului lor, Ca- 
niaro. In zece oameni ei au fost mai periculoși. 
Evoluția constant bună și luciditatea jucătoru
lui Boloni. Și in ultimul rlnd, golul lui Mu- 
reșan și victoria gazdelor pe care și-au păstrat-o 
atît de greu, deși puteau să și-o asigure cu 
atita ușurință.

Ratarea care ar fi putut «ă coste mai mult, 
■ valorosului atacant de la — Mureșan.
Nesportivitatea și simulările oaspeților — Ca- 
niaro a fost eliminat, Hajnal a primit avertis
ment — dar și „replica" nestâpinită a gazde
lor. Jocul lent, bătrlnesc. practicat de două 
echipe tinere. Liniile de mijloc ale celor două 
echipe antrenate de doi mijlocași, dintre cei 
mai străluciți ai soceerului nostru : Onisie și 
Bone. De ce elevii nu-si urmează profesorii ?

• DINAMO — SP. 
STUDENȚESC 3—3

Au marcat, in ordine ; FI. 
Dumitrescu (min. 5), Dumi- 
trache (min. 8), Tănăsescu 
(min. 29), R. Nunweiller (min. 
46). Moldoveana (min. 55), 
Tănăsescu (din penalty).

r3- :: a '* —
nesperat- Ca pe txmpcl tzîeraațîo-
nale de anvergură, de acum 10—15 ani. Disputa 
dîrză materializată prin goluri multe. Riposta 
hotărîtă a studenților in repriza secundă care 
le-a adus un egal, deci încă un punct prețios 
cules în... deplasare. Eficacitatea fundașului 
Tănăsescu, autorul a două goluri. Frenetica ga
lerie studențească. Verva atacantului naționa
lei — DumJtrache.

Crisparea cu care studenții «u Început parti
da. Oare si fi uitat acel 3-0 din tur ? Curajul, 
ei nu trebuie să uite, ca și șansa conduc la vic
torie. Accidentarea lui Cheran, proaspăt chemat 
la lotul național. Nu s-ar putea fără fotbaliști 
pe tirgi ?

• STEAUA — RA
PID 0—0

Doar rezistența,' tenacitatea spectatorilor de ■ 
rămîne pfnă la sfîrșit Ia un meci de factură 
mediocră Debutul în echipa Rapid a tînărului 
Florin Marin in linia de apărare. Vă amintiți ? 
El a mai îmbrăcat o singură dată tricoul viși- 
niu, în meciul cu Leeds United. Reapariția lui 
Tache Macri pe banca antrenorilor de prima 
divizie. Să însemne asta un reviriment, o schim
bare în viața echipei Rapid ?

Jocul anost, confuz, static, atit de puțin spec
taculos practicat de ambele formații. Parcă 
totul a fost sub zodia intimplării. Ușurința cu 
care au ratat Tătaru, Voinea, Marin Stelian etc., 
ocazii favorabile de a înscrie. Avertizarea lui 
Năsturescu încă din primele minute pentru vo
ciferări și proteste la o decizie a arbitrului Gh. 
Limona.

• PETROLUL —
C.F.R. CLUJ 0—0

Dorința și ambiția tinerilor jucători ploieșteni 
de a infirma tradiția meciurilor cu C.F.R. Cluj, 
echipă în fața căreia. în ultimele întîlniri, a 
pierdut de fiecare dată la Ploiești. Oaspeții s-au 
apărat foarte bine, aglomerîndu-se în propria 
jumătate de teren. Arbitrul Constantin Nicu- 
lescu a condus corect, cu competență. Numărul 
mare de spectatori prezenți în tribunele stadio
nului Petrolul • aproximativ 20.000.

Jocul de la Ploiești a fost de un nivel specta
cular mediocru. Ion Constantin a irosit patru 
mari ocazii de gol, din situații in care s-a aflat 
singur cu portarul Gadja. Prudența exagerată 
a clujenilor, care n-au întreprins de-a lungul 
partidei decît o singură acțiune ofensivă mai 
periculoasă soldată, de altiel. cu singurul șut 
expediat de ei pe spațiu] porții apărată de Tfi- 
nase. Puțin, foarte puțin, pentru o echipă urcată 
in fruntea clasamentului.

• UNIV. CRAIOVA
— S.C. BACAU 1—0
A marcat Oblemenco în 

min. 38

Victoria oltenilor. E drept, atît de puțin con
cludentă, ca scor. Forma lui Oblemenco care, 
meci de meci, își îmbogățește zestrea de puncte 
cu care se menține în fruntea clasamentului 
golgeterilor. Curajul și spiritul ofensiv arătat 
de oaspeți la începutul meciului. Echipa din 
Craiova rămîne, în continuare, în disputa pen
tru fotoliul de lider. Efortul și contribuția por
tarului băcăuan. Ghlță, la menținerea scorului 
strîns.

Nivelul spectacular mediocru. Lipsa de vervă 
în ce» mai mare parte a meciului, a celor două 
compartimente ofensive. „Absența", perioade 
îndelungate din meci, a extremei echipei na
ționale — Marcu.

• U.T.A. — STEA
GUL ROȘU 1—0
A marcat Pojoni (min. 45).

Decizia și pofta de joc manifestate de texti- 
liști. Golul înscris, cu capul, de fundașul cen
tral Pojoni, dintr-un frumos plonjon. Antreno
rul Proca a forțat în repriza a Il-a egalarea, 
trimițîndu-1 pe mijlocașul Pescaru în prima li
nie, pentru a ordona și a da impuls acțiunilor 
ofensive brașovene. Adamache, de cîteva zile 
tatăl unei fetițe, a apărat foarte bine. Joc mai 
plăcut, mai vioi, in repriza secundă.

Perioada mare de tatonare de la început, 
cînd jocul s-a desfășurat mai mult la mijlocul 
terenului. «Accidentarea lui Condruc. obligat să 
părăsească terenul, fiind înlocuit cu Sima. 
„Cartonașele galbene" primite de Gybrfi (pentru 
proteste la deciziile arbitrului) și Kadar (pen
tru joc periculos).

« C.S.M. REȘIȚA — 
JIUL 3—0 (3—6)

Au marcat : Pușcaș (min. 
13), Atodiresei (min. 18), 
Dudu Georgescu (min. 40).

Apariția lui Dudu Georgescu, lîngă fostul 
său coechipier. Beldeanu, apariție onorată pe 
deplin. Pe cînd și în lotul național ? Jocul 
foarte bun al localnicilor, care au fost vioara 
întîi în această partidă care a avut un sens 
unic : spre poarta Jiului, apărată de Ion Ga
briel. Victoria categorică, tonifiantă a echipei 
lui Reinhardt. Fidelitatea nedesmințită a local
nicilor care la fiecare meci umplu pînă la refuz 
tribunele din Valea DomanuluL* .. -

Scăderea ritmului de joc în repriza secundă. 
Evoluția, din ce în ce mai slabă, a jucătorilor 
de la Jiul în meciurile din deplasare. Cîndva 
erau „campioni" ai jocurilor bune, ai acumulă
rii de puncte m deplasare. înaintarea atît de 
penetrantă și eficace, prin Mulțescu și Roznai. 
se pare că a intrat într-o eclipsă de formă. 
Scăderea interesului pentru joc al reșițenilor, 
după ce au văzut că victoria este asigurată, și 
de-aici a ritmului și spectaculozității întrecerii.

• F. C. CONSTAN
TA — F. C. ARGEȘ 
1-1 (1-0)

Au marcat Oprea, din pe
nalty, în min. 12 și Troi spre 
finalul partidei.

Efortul celor 10 000 de spectatori de a nu-și 
trăda marea pasiune și dragoste pentru fotbal. 
Debutul în Divizia A a tinărului Mărculescu. 
venit de la C.F.R. Pașcani, debut asigurat, de
sigur, de conducerea tehnică a clubului con- 
stănțean. în tentativa echipei de a evada din 
zona periculoasă. Întoarcerea ochilor spre ele
mente tinere poate să fie de bun augur. Golul 
lui Oprea care nu a greșit ca fostul lui coleg 
de la Cluj — Mureșan. Reapariția lui Troi.

Foarte slabul nivel al partidei. Crainicul re
porter Grigore Ilisei mărturisea ascultătorilor 
că este unul din cele mai urîte meciuri pe care 
le-a văzut în ultimii ani. O dispută haotică 
pentru balon, fără faze de poartă, jucătorii 
ambelor formații nereușind să „articuleze" cî
teva pase și acțiuni dinamice și spectaculoase.

CLASAMENT
Steaua 19 9 • 4 29—14 24
Dinamo 19 10 4 * 31—21 24
Univ. Craiova 1» 8 7 4 SÎ—25 23
C.F.B. Cluj 19 T 8 4 21—1Ș 22
S.C. Bacău 19 8 S • n-n 21
F.C. Argeș 19 8 4 T 24—11 M
Jiul 19 1 4 T 2S-24 M
F.C. Petrolul 19 1 4 < 11—14 M
„U- Cluj 19 T 4 8 12-29 18
Steagul roșu 19 • S S 23—15 1T
Rapid 19 t T T 28-19 1T
UT. Arad “ 19 5 T T 20-23 17
AS-A. Tg. M. 19 1 1 19 26—31 17
C.I.M. Reșița 19 4 8 T 19—27 IC
F.C. Const. 19 8 I 9 14—25 15
Sp studențesc 1» 3 T 9 20-36 13

ETAPA VIITOARE
(Miercuri, 11 aprilie)

Univ Craiova—A.S.A. Tg
Mureș (3—2), Sportul studen
țesc—C.S.M. Reșița (2—5), Stea
gul Roșu—Petrolul (0—1), C.F.R 
Cluj—Rapid (1—0), Steaua—F.C. 
Constanța (0—1), Jiul—U.T.A. 
(4—2), F.C. Argeș—Dinamo
(1—3), S.C. Bacău—„U- ~ 
(1—2).

In paranteze, rezultatele 
durilor din tur.

REZULTATELE
DIVIZIEI B

Cluj

me-

SERIA I : Metalul . 
peni-F. C. Galați 3—0 ; Știința 
Bacău-Politehnica Iași 1—0 ; 
C.S.U. Galați-Dună re a Giurgiu 
o—o ; Progresul Brăila-Progre
sul București 0—0 ; Delta Tul- 
cea-Gloria Buzău 1—1 ; Metalul 
București-C.F.R. Pașcani 0—1 ! ; 
S. N. Oltenița-Ceahlăul Piatra 
Neamț 2—0 ; Chimia Rm. VU- 
cea-C. S Tîrgoviște 2—1.

în clasamentul seriei I. Poli
tehnica Iași se află pe primul 
loc eu 25 de puncte, urmată de 
Metalul București (22 p.) și 
Gloria Buzău (20 p.).

Fio.

SERIA A II-A : F. C. Bihor - 
C.F.R. Timișoara 1—0 ; Olimpia 
Satu Mare-Olimpia Oradea 
3—0 ; Politehnica Timișoara- 
C.F.R. Arad 1—0 .' Nitramonia 
Făgăraș-Metrem Brașov 2—0 ; 
C.S.M. Sibiu-Metalurgistul Cu- 
gir 3—0 : Minerul Anina-Gloria 
Bistrița 2—1 : Metalul Drobeta 
Tr. Severin-Corvinu] Hunedoa
ra 2—1 ; Electroputere Craiova- 
Minerul Baia Mare 0—0.

Primele locuri în clasamen
tul seriei sînt deținute, în or
dine, de Politehnica Timișoara 
(25 p.), F.C. Bihor (23 p.), 
nerul Baia Mare și C.S.M. 
biu (fiecare cu cite 21 
puncte).

C. VASILE

GRATIA SI ARMONIA 
CIȘTIGA NOI ADE

RENȚI
Ieri, la Sala sporturilor Flo- 

reasea, s-a desfășurat faza pe 
municipiul București a „Festi
valului ansamblurilor școlare 
de gimnastică modernă". La a- 
cest festival au participat un 
număr de 17 echipe de la licee 
și școli profesionale din Capi
tală — cîștigătoarele etapei pe 
sectoare — care au antrenat 
un număr mare de iubitoare ale 
sportului grației șl armonie’. 
Această inițiativă deosebit de 
valoroasă a C.C. al U.T.C. pen
tru promovarea acestui fru
mos sport de masă s-a bucurat 
de un deosebit succes atît prin 
rumărul mare de participante 
cîț șl prin calitatea evoluției 
ansamblurilor.

La festivalul desfășurat ieri 
în Capitală, echipele prezente 
au încîntat asistența atît prln- 
tr-o execuție expresivă cit și 
prin valoare componistică. în 
mod deosebit s-a evidențiat Li
ceul nr. 10 „Zoia Kosmode
mianskaia" care a prezentat un 
ansamblu ce s-a detașat de ce
lelalte atît prm compoziție eît 
și prin execuția corectă și ex
presivă a participantelor, pre
gătit de profesoara Elena Stă- 
pînoiu. Ansamblul a fost distins 
cu o diplomă specială fiind, tot
odată, și cea mai tînără parti
cipantă în concurs. Pe locul în- 
tîi s-a clasat ansamblul Liceu
lui „Mihai Eminescu" cu un 
total de 17.60 de puncte, con
dus de profesoara Bulbuc Au
rica, ansamblu ce va reprezen
ta Bucureștiul la finala pe țară. 
Pe locul doi s-a clasat ansam
blul Liceului „G. Coșbuc" cu 
un punctaj de 17.45 de puncte 
pregătit de profesoara Ana 
Hărgălaș. Locul trei, cu 16,35 
de puncte, a fost cucerit de an
samblul reprezentativ al Liceu
lui „Gh. Lazăr", condus de pro
fesoara Elvira Simionescu.

Finala pe țară a Festivalului 
ansamblurilor școlare de gim
nastică modernă se va desfă
șura în zilele de 14—15 aprilie 
la Constanța și va întruni un 
număr de 40 de echipe, repre
zentantele tuturor județelor ță
rii care vcr adăuga, sîntem si
guri, un plus de grație și fru
musețe acestui sport care gă
sește ecouri din ce în ce mai 
largi In rindurile participante
lor de toate vîrstele.

Prof. ANGELA MELCESCU

După o suită de eșecuri, ieri 
Brașov, Tractorul a întrecut 
3-0 pe Viitorul Bacău, clas 
pe locul 6. Celelalte part 
s-au încheiat cu rezultate sc< 
tate. Voleibalistele de la Rai 
au obținut o nouă victorie, d 
punînd cu 3-0 de Construct© 
București, iar dinamovistele 
cîștigat, cu același scor, îni 
nirea cu ultima clasată, Univ< 
sitatea București. Studentele 
la I.E.F.S. au cedat cu 1-3 
fața Medicine! București.

Iată, acum, și ordinea prin 
lor șase clasate în campiona 
feminin ; Rapid (43 pct.), Dii 
mo (41 pct.), Penicilina (37 p< 
Medicina (37 pct.), Construe 
rul (35 pct.) și I.E.F.S. (34 pc 
Acestea vor participa la ti 
neul final, programat la It 
între 17-21 aprilie. în acel 
timp, la Constanța se vor întî 
formațiile din grupa a 2-a, pf 
tru locurile 7-12. în campiox 
tul masculin, pe primele și 
locuri se află : Dinamo, Steai 
I.E.F.S., „U“ Cluj, Rapid și V 
torul Bacău, care vor evol 
la turneul final programat 
Pitești, tot între 17-21 april 
iar formațiile din grupa secu 
dă se vor întrece la Cluj.

M. LERESCL

POL O
Rapid conduce

Prima etapă a celui de 
doilea tur al diviziei națion< 
de polo a programat ieri, 
Capitală, la Bazinul Floreasc 
meciurile Dinamo — Voin 
Cluj și I.E.F.S.—Progresul, 
prima partidă, dinamoviștii ; 
obținut victoria cu 8-4 (1-2, 4- 
2-1, 1-0). Progresul a dispus < 
I.E.F.S. cu 4-2 (0-0, 1-1, 1-1, 2-i 
într-un meci disputat în curs 
săptămînii la Cluj, echipa 1 
cală Politehnica a fost învin 
cu 7-2 (1-0, 3-0, 1-1, 2-1) ( 
campioana țării, Rapid Buc1 
rești.

în clasament, după 6 etap 
conduce Rapid cu 12 puncte d 
tot atîtea posibile, urmată c 
Dinamo cu 10 puncte.

VIOREL NICOLESCU

MERIDIAN

Preeentarea etapeiî

Mi-
Si- 
de

VASILE CABULEA

• în cea de-a doua semifinală 
a turneului internațional de te
nis de la Barcelona, jucătorul 
român Ilie Năstase l-a învins 
cu 2—6, 6—2. 6—4, 6—4. pe 
francezul Jauffret. în finală, 
Ilie Nâstase îl va întîlni pe ita
lianul Adriano Panatta, care l-a 
eliminat, după cum se știe, pe 
spaniolul Manuel Orantes.

• în turneul internațional de 
șah de la Las Palmas (Insulele 
Canare) toate partidele rundei 
a 5-a (printre care și cea dintre 
marele maestru român Florin 
Gheorghiu și vest-g^rmanul 
Klaus Darga) s-au terminat re
miză. în clasament conduce 
Zoltan Ribli (Ungaria) cu 3,5

puncte, urmat de Andersson ■ 
3 puncte si o partidă întrerupt 
Flcrin Gheorghiu, Petrosia' 
Liubojevici, Panno. Stein 
Hort — cîte 3 puncte.
• Tradiționala cursă de ci 

notai academic, care din ani 
1829 se dispută pe Tamisa, îr 
tre echipajele de 8 plus 1 al 
Universităților din Cambridg 
și Oxford, a fost cîștigată la ac 
ftiala ediție de studenții di 
Cambridge. în palmaresul pr< 
boi, Cambridge deține 77 d 
victorii, față de 55 obținute d 
adversarii lor. La una din edi 
ții cele două echipaje au tre 
cut în același timp linia de sc 
sire.

LUNI, 9 APRILIE 1973

DIMINEȚI DE RĂZBOI : rulea
ză la Doina (orele 17,30; 20). La 
ora 9.45 program de desene ani
mate pentru copii.

PROGRAM DE VACANȚA ! 
(Basme) : rulează la Doina (ore
le 11,30; 13.30; 15,30).

TECUMSEH : rulează la Bucu
rești (orele 8,30; 11; 13,30; 16;
18.30: 21).

TRĂIND ÎN LIBERTATE : ru
lează la Capitol (orele 9,30; 11,45; 
14; 16,15).

VOCEA APEI : Gala filmului 
olandez, rulează la Capitol (ora 
20).

AMINTIRI DIN COPILĂRIE : 
rulează la Central (orele 9,15; 
11.30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

O NOAPTE FURTUNOASĂ :

rulează la Lumina 'orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45).

ȚARA SĂLBATICĂ : rulează la 
Favorit (orele 9,15; 11,30; 13,45:
16; 18,15; 20,30), Feroviar (orele 
8.45: 11: 13,30; 16; 18,30; 20,45),
Scala (orele 8,30; 11; 13,30; 1«;
18,30; 21).

CU MTINILE CURATE : rulează 
la Buzeștt (orele 15,30; 18; 20,15).

PE ARIPILE VÎNTULUI : ru
lează la Sala Palatului (orele 15; 
19.45), Patria (orele 10; 14,30;
19,15).

SĂGEATA CĂPITANULUI ION : 
rulează la Drumul Sării (orele 
15.30 18; 20,15).

NICI UN MOMENT DE PLIC
TISEALĂ : rulează la Luceafărul 
forele 8,45: 11: 13.30: 16: 18.30: 21). 
Festival (orele 8,45; 11,15; 13.30; 
16: 18,30; 21), Modern (orele 8,30; 
11 • 13.30: 16; 18,30; 21).

SĂPTAMTNA NEBUNILOR : ru
lează la Dacia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16: 18,15; 20,30).

ATENTATUL : rulează la Excel
sior (orele 9,30; 12,30; 15,30; 18;

20,30), Melodia (orele 8,45; 11; 13,30; 
16; 18,30; 20,45).

NĂSCUT LIBER ; rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—20,15 în 
continuare).

COPILUL SĂLBATIC ; rulează 
la Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20.30).

ZESTREA : rulează la Pacea 
(orele 15,45; 18; 20,15).

ADIO ARME : rulează la înfră
țirea (orele 15,30; 19), Rahova (o- 
rele 15,30; 19).

LUPUL MĂRILOR I, RĂZBUNA
REA : rulează la Floreasca (orele 
15,30; 19), Vitan (orele 15,30; 19).

ORGANIZAȚIA : rulează la Bu-

cegi (orele 15,30; 18; 20,30), Giu
leștl (orele 15,30; 18; 30,30).

IACOV BOGOMOLOV : rulează 
la Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

DOMNULUI PROFESOR CU 
DRAGOSTE : rulează la Unirea 
(orele 15,30; 18; 20,15).

FATA CARE VINDE FLORI : 
rulează la Moșilor (orele 10; 15,30: 
18; 20,30), Volga (orele 10; 13,30; 
15,30 18; 20,30).

COWBOY : rulează la Gloria 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Aurora (orele 9,30; 13; 15,30; 18;
20,30). Tomls (orele 8,30; 11; 13,30; 
18; 18,30, 21).

CLOVNII : rulează la Viitorul 
(orele 16; 18; 20).

COLIER PENTRU IUBITA 
MEA : rulează la Lira (ora 20,15).

ÎN UMBRA VIOLENȚEI : rulea
ză la Lira (orele 15,30; 18).

UCIDEȚI OAIA NEAGRĂ : ru
lează la Arta (ora 20,15).

SECERA VÎNTUL SĂLBATIC : 
rulează- la Arta (orele 15,30; 18).

ATUNCI I-AM CONDAMNAT 
PE TOȚI LA MOARTE : rulează 
la Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

MAREA EVADARE : rulează la 
Cotroceni (orele 15,30; 19).

DRUM ÎN PENUMBRA : rulează 
la Progresul (orele 15,30; 18; 20,15).

ASTĂ-SEARĂ DANSAM ÎN FA
MILIE : rulează la Miorița (orele 
10; 12,30).

ALFRED CEL MARE : rulează 
la Miorița (orele 15: 17,30; 20,15), 
Flamura (orele 16: 18,15; 20,30).

BAMBI • rulează la Flamura (o- 
rele 9; 11,15; 13,30).

HAIDUCII : rulează la Munca 
(orele 16; 18; 20).

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

800 LEGHE PE AMAZOANE : 
(orele 10; 12: 14), O LECȚIE DE 
DRAGOSTE (ora 16,30), rulează la 
Cinemateca Union.

Teatrul de Stat din Galați (la 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : PREȘUL — ora 
20: Teatrul ,,C. I. Nottara" (Sala 
Magheru) : BUNĂ SEARA DOM
NULE WILDE — ora 19.30 ; Stu
dioul de Teatru al I.A.T.C. : 
CYMBELTNE — ora 20: Teatrul 
,.C. Tănase" (Sala Savoy) : RE
VISTA ARE CUVÎNTUL - ora 
19,30; (Sala Victoria) : TRĂSNI- 
TUL MEU DRAG - ora 19,30; 
Circul Globus : FRAȚII LUI 
FLIPPER — orele 17,30 și 19,30.

PROGRAMUL I
17,30 Curs de limba franceză. 

Lecția a 49-a (reluare). 18,00 Telex.

18,05 La ordinea zilei. Azi județu 
Suceava. 18,20 Căminul. 19,00 See 
na. Emisiune de actualitate și cri 
tică teatrală. 19,20 1001 de seri
19,30 Telejurnal. Cincinalul înaint 
de termen — cauză a Intregulu 
popor. 20,00 Cîntecul săptămînii 
„Mindru sînt de țara mea“ di 
Noru Demetriad. 20,05 Ancheti 
TV. : Abuzul. 20,50 Roman foile 
ton. Cîntec la apusul soarelui. E 
pisodul IV — „Semănatul". 21.3! 
Revista literar-artistică TV. Lite 
ratura și valorile adevărului. 22,31 
24 de ore. 22,50 Luminile rampei 
Arii de opere.
PROGRAMUL II

20,00 Avanpremiera. 20,05 Pu
blicitate. 20,15 Film serial pentrt 
copii. Delfinul Flipper (reluare) 
20,40 Melodii nocturne. Emisiune 
muzical-distractivă realizată de 
Televiziunea din Moscova. 21,IC 
Filme documentare „Străbunii", 
„Urmașii". 21,30 Film artistic. Un-» 
de-i generalul.



DECLARAȚIE SOLEMNA COMUNA A REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA Șl REPUBLICII DEMOCRATICE SilIIIU

(Urmare din pag. J)

riril schimburilor comerciale și 
ții versificării tipurilor de măr
furi ce vor fi schimbate între 
ele, de a întări și extinde coo
perarea industrială, tehnică și 
științifică, în scopul folosirii pe 
deplin a resurselor lor natura
le ;

De a facilita dezvoltarea 
schimburilor în domeniile ști
inței, învățămîntului, culturii 
și artelor, promovind prin a- 
ceasta înțelegerea și prietenia 
dintre cele două popoare.

II. Declară hotărîrea lor co
mună de a fundamenta relații
le reciproce, ca și relațiile lor 
cu celelalte state, pe următoa
rele principii :

1. Dreptul inalienabil al fie
cărui popor de a decide soarta 
sa și de a-și alege și dezvolta 
liber sistemul său politic, eco
nomic și social, corespunzător 
voinței și intereselor sale pro
prii, fără nici un amestec din 
afară.

2. Dreptul sacru al fiecărui 
stat la existență, libertate, in
dependență și suveranitate na
țională.

3. Dreptul suveran al fiecărui 
stat de a folosi bogățiile sale

naturale și toate celelalte re
surse conform intereselor na
ționale.

4. Egalitatea deplină în drep
turi a tuturor statelor, indife
rent de mărime, nivel de dez
voltare și sistemul lor politic, 
economic și social.

5. Dreptul fiecărui stat de a 
participa, în condiții de depli
nă egalitate, Ia examinarea și 
soluționarea problemelor inter
naționale de interes comun.

6. Avantajul reciproc în co
laborarea dintre state, în toate 
domeniile.

7. Dreptul și îndatorirea sta
telor, indiferent de sistemul lor 
social și politic, de a coopera 
între ele în diverse domenii în 
scopul menținerii păcii și se
curității internaționale, al fa
vorizării progresului economic 
și social al tuturor națiunilor.

8. Neamestecul, sub nici o 
formă și sub nici un pretext, 
în afacerile interne sau exter
ne ale altor state.

9. Respectarea inviolabilității 
frontierelor de stat și a inte
grității teritoriale a statelor și, 
drept consecință, recunoașterea 
faptului că orice tentativă din 
partea unui stat îndreptată îm
potriva unității naționale s.au

integrității teritoriale a altui 
stat constituie o atingere gravă 
adusă păcii și securității inter
naționale.

10. Obligația statelor de a se 
abține, în relațiile lor interna
ționale, de Ia orice fel de con- 
strîngere de ordin militar, po
litic, economic sau de altă na
tură și de Ia amenințarea cu 
forța sau folosirea forței, sub 
orice pretext, în orice împreju
rare și sub orice formă, îm
potriva oricărui stat.

11. Dreptul inerent al fiecă
rui stat la autoapărare indivi
duală sau colectivă.

12. Reglementarea tuturor di
ferendelor dintre state, exclusiv 
prin mijloace pașnice.

III. Ele declară botărirea lor 
comună :

De a dezvolta relații de prie
tenie și cooperare cu toate sta

tele, pe baza principiilor enun
țate, și de a acționa pentru 
promovarea destinderii, înțe
legerii și menținerii păcii în 
Africa, Orientul Apropiat Eu
ropa și in întreaga lume ;

De a acționa pentru înceta
rea cursei înarmărilor și adop
tarea unor măsuri efective pe 
calea dezarmării generale — in 
primul rînd a interzicerii și 
distrugerii armelor nucleare — 
precum și pentru înfăptuirea 
unor măsuri practice de de
zangajare militară și de dezar
mare, inclusiv retragerea tru
pelor de pe teritoriul altor sta
te, lichidarea bazelor militare 
străine și desființarea blocuri
lor militare ;

De a coopera cu celelalte 
state in vederea întăririi rolu
lui O.N.U. în apărarea inde
pendenței și suveranității tutu
ror statelor și a dreptului ina

lienabil al fiecărui popor de 
a-și hotări liber soarta, în con
solidarea păcii și securității in
ternaționale și în stimularea 
cooperării dintre state, în con
formitate cu normele dreptului 
internațional ;

De a participa activ Ia exa
minarea și rezolvarea proble
melor internaționale în intere
sul păcii și securității gene
rale.

IV. In scopul asigurării în
deplinirii prevederilor prezen
tei Declarații, Republica Socia
listă România și Republica 
Democratică Sudan vor dezvol
ta consultările dintre ele la ni
veluri corespunzătoare.

Prezenta Declarație solemnă 
a fost întocmită la București, 
la 6 aprilie 1973, în două exem
plare. fiecare în limbile româ
nă și arabă, cele două texte a- 
vînd aceeași valabilitate.

de peste hotare
Știința și tehnologia

9

în sprijinul dezvoltării
PROPUNERI ROMÂNEȘTI ADOPTATE IN CO 
MITETUL DE STIINTĂ SI TEHNOLOGIE PEN 

TRU DEZVOLTARE

După trei săptămîni de dezbateri, la sediul O.N.U. s-au în
cheiat lucrările primei sesiuni a Comitetului de știință și 
tehnologie pentru dezvoltare, organism interguvernamental 
din care fac parte 54 de state membre ale O.N.U., printre 

, care și țara noastră.

Lucrările
0. S. A.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

GEORGE MACOVESCU
Ministrul afacerilor externe 

al Republicii Socialiste România

General-maior
GAAFAR MOHAMMED NIMEIRI

Președintele Republicii Democratice Sudan

MANSOUR KHALID
Ministrul afacerilor externe 

al Republicii Democratice Sudan

COMUNICAT COMUN

te « ■ twwrf, P FW-

pund interesului celor două țări 
și popoare, păcii și înțelegerii 
internaționale.

Diod expresie aspirațiilor de 
•pace ri înțelegere ce animă 
poyearek. niwii și «udanez și 
doe-ind vă dersoke relațiile de 
t rîeee aăe.. eaiabarare si țațele-* 
tm șatre eeie di să țări, prese- 
âtaaaeăe Caaaifiata* de Stat al 
ArpaMfaes Sacâadase Ramâasa»

C ița- WHtanmued Vnae*

sigura respectarea în relațiile 
internaționale a dreptului sa
cru al fiecărui popor de a-și ho- 
tărî singur soarta, de a-și deci
de Liber calea dezvoltării, fără 
aici un amestec din afară.

Cei doi șefi de stat au apre
ciat că lichidarea definitivă a 
colonialism u Iu: și aeocoloaia- 
Irtffiilm coețlituie uni din sar- 
oaila cele atai importante și 
aaaa xrțeate ale lanai* copte m

Satarr.

ai rraamaă a SeppMfao S w.*- 
feaae B^a*oa*HB «â De—

discriminări care grevează re
lațiile economice interstatale și 
afectează in special economia 
țărilor in curs de dezvoltare. 
Cei doi șefi de stat au subliniat 
necesitatea respectării neabătu
te a dreptului suveran al fie
cărui stat de a dispune, in mod 
liber, de bogățiile naturale și 
de toate celelalte resurse, con
form intereselor sale, precum 
H a dreptului țârilor ia curs de 
dezvoltare de a avea acces aes- 
Uagbeni ka cuceririle științei și 
tehaotaciei mo4enm. de a par- 
îiripa. ia ran ații de egalitate.

la tiapal vizitei ia ff lai, 
uimații oaspeți su4a*er: v-*a
bucurat de o primire călduroasă 
și prietenească, expresie a sen
timentelor de prețuire ce le 
nutresc reciproc popoarele ro
mân și sudanez.

Președintele Consiliului de 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceausescu, și 
președintele Republicii Demo
cratice Sudan, general-maior 
Gaafar Mohammed Nimeiri, au 
avut convorbiri la cațe au par
ticipat,

din partea română : Ilie 
Vcrdeț, prim-vicepresedinte al 
Consiliului de Miniștri. Ion 
Pățan, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, minis
trul comerțului exterior. Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, 
George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe, Bujor Alma- 
șan, ministrul minelor, petrolu
lui și geologiei, Vasile Pungan, 
consilier al președintelui Consi
liului de Stat, Dumitru Ghișe, 
vicepreședinte al Consiliului 
Culturii si Educației Socialiste, 
și Florian Stoica, ambasadorul 
României la Khartum :

din partea sudaneză : Man
sour Khalid, ministru) afa
cerilor externe, Ibrahim . Mo- 
neim Mansour. ministrul 
economiei naționale, Tzz El 
Dien El Sa.ved, membru al 
Biroului Politic al Uniunii So
cialiste Sudaneze, Abu Bakr Os
man Mohamed Salih, secretar 
general la președinția republi
cii. Bona Malwal. adjunct al 
ministrului informațiilor și cul
turii. Gamal Mohamed Ahmed, 
ambasador în M A E. al Repu
blicii Democratice Sudan, ge
neral de brigadă Omar Moham
med El Tayeb, Gindeel Ibrahim 
Gindeel, adjunct al secretaru
lui general pentru problemele 
cabinetului. Tag Elsir Moha
med Abbas, însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al Republicii 
Democratice Sudan la Bucu

Ceâ <*■> peewdbac» *x evăAe*- 
ț*a> Ar fXTHteaat p*M-
tra 4en nirarea lexăzanbar eea- 
•etnice bilaterale șâ aa ceese- 
ail să se întreprindă cei mâ- 
suri pentru concretizarea preve
derilor acordului economic în
cheiat în 1972 și să se extindă 
colaborarea și ia alte - domenii 
de interes reciproc.

Experții celor două părți au 
purtat discuții cu privire la 
probleme de cooperare în diver
se domenii de interes reciproc. 
S-a convenit asupra înființării 
unei societăți mixte pentru 
prospectarea, explorarea și ex
ploatarea gazelor naturale și a 
țițeiului, precum și a unei so
cietăți mixte pentru punerea în 
valoare a potențialului agricul
turii Sudanului.

Apreciind importanța schim
burilor de valori spirituale 
pentru mai buna cunoaștere și 
apropiere între cele două țâri 
și popoare, părțile au subliniat 
hotărîrea reciprocă de a dez
volta în continuare schimburile 
de delegații, de experiență și 
de informații între organizațiile 
politice și de masă și colabora
rea în domeniile învățămîntu
lui, formării de cadre, presei, 
radiotele vizi unii, cinematogra
fiei și sportului.

în timpul vizitei au fost 
semnate :

taare ka BecpAaaKzar* să apari- 
head H •• «i»*lm Winra 
Liniar Iar de a acardh- «■ cw 
ti a sa re. wriââa material. pofauc 
și diplomație mișcărilor de eli
berare dia toate tentam le alia
te sub dominație coloniala, 
apartheid și oricare altă formă 
de discriminare rasială, pentru 
cucerirea de către aceste po
poare a independenței naționale. 
Cei doi președinți au apreciat 
ca deosebit de pozitiv faptul că, 
la sesiunea sa din toamna anu
lui trecut, Adunarea Generală 
a O.N.U. a recunoscut mișcările 
de eliberare națională din teri
toriile aflate sub dominație por
tugheză, drept singurele re
prezentante legitime ale po
poarelor respective, reafirmind 
dreptul inalienabil al acestor 
popoare și al tuturor celorlal
te popoare aflate sub dominație 
colonială la autoapărare și in
dependență.

Cele două părți au reafirmat 
solidaritatea militantă a Repu
blicii Socialiste România și Re
publicii Democratice Sudan cu 
lupta popoarelor din Africa și 
alte regiuni ale lumii pentru a- 
părarea și consolidarea indepen
denței lor economice și sociale, 
pentru înfăptuirea năzuin
țelor lor vitale. Ele au evi
dențiat roiul tot mai important 
al statelor africane în aborda

lain O-N.C- în apbcarea progra
melor complexe prevăzute ta 
cadrul strategiei internaționale 
a celui de-al doilea deceniu pen
tru dezvoltare, lărgirea și di
versificarea programelor de co
operare tehnică și a altor pro
grame de asistență tehnică, pre
cum și intensificarea sprijinului 
acordat tuturor țărilor in curs 
de dezvoltare, indiferent de 
orînduirea lor socială sau zona
geografică din care fac parte.

Cu privire la situația din 
Europa, cei doi președinți au 
salutat progresele realizate in 
pregătirea unei conferințe ge
neral europene și au fost de a- 
cord că realizarea păcii și secu
rității, precum și extinderea co
operării pe acest continent, vor 
exercita o influență pozitivă a- 
supra păcii și securității in 
lume, vor contribui la promova
rea unei colaborări fructuoase 
pe plan internațional.

Salutind cu deosebită satisfac
ție încheierea acordului de în
cetare a războiului și restabili
re a păcii in Vietnam, precum 
și semnarea acordului de resta
bilire a păcii și înțelegere na
țională în Laos, cei doi preșe
dinți au exprimat speranța că 
acordurile realizate vor crea

rești.
In cursul convorbirilor, care 

s-au desfășurat într-o atmosfe
ră cordială și prietenească, cei 
doi președinți s-au informat re
ciproc asupra preocupărilor ac
tuale ale celor două țări și au 
procedat la un larg schimb de 
vederi privind dezvoltarea re
lațiilor bilaterale, precum și li
nele probleme internaționale de 
interes comun.

Partea română a luat nota cu 
satisfacție de eforturile revolu
ției sudaneze în rezolvarea pe 
cale pașnică a uneia din cele 
mai importante probleme, prin- 
tr-un dialog constructiv care a 
dus la încheierea acordului de 
la Addis Aheba din martie 1972. 
Acest acord a restabilit unitatea 
națională a Sudanului și a do
vedit că Africa poate să soluțio
neze problemele sale de acest 
fel. de sine stătător, și să con
tribuie la cauza păcii în Africa 
si în întreaga lume.

Cei doi șefi de stat au con
statat cu deplini satisfacție că 
relațiile dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Democratică Sudan se întăresc 
și se dezvoltă continuu.

Ambele părți an subliniat im
portanța deosebită pe care a 
avut-o pentru dezvoltarea re
lațiilor românn-sudaneze. pre
cum și a relațiilor României cu 
celelalte țări ale continentului 
african. vizita președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu. în Sudan și alte 
șapte țări africane. în primă- 
tara anului 1972. expresie a so
lidarității poporului român cu 
toate popoarele angajate în lup
ta pentru apărarea și consolida
rea independenței împotriva 
imperialismului. colonialismu
lui și neocolonialismului,. pen
tru progres, securitate și pace 
în lume.

Cele două părți subliniat, 
de asemenea, importanța deo
sebită pentru relațiile bilatera
le a vizitei președintelui 
Gaafar Mohammed Nimeiri în 
România și au exprimat hotărî
rea lor comună de a continua și 
în viitor contactele și convorbi
rile la nivel înalt, avînd ferma 
convingere că acestea cores

1. — Protocolul privind apli
carea Acordului de cooperare 
economică și tehnică încheiat 
la 1 aprilie 1972 între guvernul 
Republicii Socialiste România 
și guvernul Republicii Demo
cratice Sudan ;

2. — Convenția consulară ;
3. — Programul privind a- 

plicarea acordului de schim
buri culturale pe anii 1973 și 
1974.

Procedînd la un larg schimb 
de vederi cu privire la situația 
internațională actuală, cei doi 
președinți au apreciat că trăsă
tura de bază a evoluției politice 
pe arena mondială este tendința 
spre intensificarea colaborării 
dintre state, afirmarea tot mai 
puternică a voinței popoarelor 
de a asigura destinderea și pa
cea, de a promova pe scară 
largă metoda tratativelor, ca 
mijloc de soluționare a proble
melor litigioase.

Ei au scos în evidență crește
rea rolului și influenței forțe
lor păcii, democrației și progre
sului în lumea contemporană și 
au subliniat necesitatea de a se 
acționa cu perseverență în di
recția întăririi unității frontului 
antiimperialist ca factor esen
țial pentru triumful luptei îm
potriva politicii imperialiste de 
dominație și dictat, de amestec 
în treburile interne ale statelor, 
pentru asigurarea respectării 
dreptului popoarelor de a deci
de de sine stătător asupra căii 
de dezvoltare economică și so
cială.

Cele două părți au constatat 
cu satisfacție că în relațiile in
ternaționale se manifestă tot 
mai evident voința popoarelor, 
a tuturor țărilor, indiferent de 
mărimea și potențialul lor, de 
a participa activ, nemijlocit, la 
examinarea și soluționarea pro
blemelor care privesc soarta 
păcii și civilizației umane. Ele 
au subliniat rolul și contribu
ția pe care țările mici și mijlo
cii o aduc la instaurarea unui 
climat de pace și securitate in 
lume, la dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare între 
toate națiunile.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Gaafar Moham
med Nimeiri au reliefat nece
sitatea instaurării unor relații 
noi între state, bazate pe res
pectarea și aplicarea strictă a 
principiilor universal valabile 
ale dreptului internațional : in
dependența și suveranitatea na
țională, egalitatea în drepturi 
și avantajul reciproc, neameste
cul în treburile interne ale al
tor state, nerecurgerea la for
ță șî la amenințarea cu folosi
rea forței, integritatea terito
riala și inviolabilitatea frontie
relor, reglementarea probleme
lor litigioase dintre state ex
clusiv prin mijloace pașnice. 
Cei doi președinți și-au expri
mat hotărîrea de a acționa în 
mod consecvent pentru a se a-

rea și soluționarea probleme
lor majore ale contemporanei
tății, in lupta împotriva poli
ticii de dominație imperialistă, 
colonialistă și neocolonialistă. 
In acest context au evocat con
tribuția pozitivă a Organizației 
Unității Africane.

Cei doi președinți au relevat 
că Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democratică 
Sudan, ca țări in curs de dez
voltare, consideră că reducerea 
și lichidarea decalajelor dintre 
țările în curs de dezvoltare și 
cele economic avansate repre
zintă o problemă de importan
ță majoră a cărei rezolvare 
corespunzătoare este de interes 
fundamental pentru întărirea 
păcii și securității internațio
nale, pentru asigurarea progre
sului întregii omeniri. Ei au ex
primat convingerea că pentru 
combaterea fenomenului sub
dezvoltării economice sînt ne
cesare eforturi susținute din 
partea fiecărei țări de a pune 
în valoare — conform voinței 
și intereselor sale vitale — bo
gățiile naturale și resursele u- 
mane de care dispune, sprijinul 
materia] al țărilor dezvoltate, 
precum și realizarea unei largi 
cooperări internaționale, prin 
înlăturarea oricăror piedici șl

condiții pentru instaurarea unei 
păci trainice în această parte 
a lumii, astfel ca popoarele din 
Indochina să-și poată consacra 
forțele pentru dezvoltarea lor 
economică și socială, să-și poa
tă soluționa problemele cores
punzător voinței și botăririi lor, 
fără nici un amestec din afară.

Cei doi șefi de stat și-au ex
primat profunda îngrijorare fa
ță de perpetuarea situației de 
încordare din Orientul Apropiat 
care reprezintă o amenințare la 
adresa păcii și securității in
ternaționale și s-au pronunțat 
cu hotărîre pentru soluționa
rea grabnică a conflictului pe 
cale politică, în spiritul și pe 
baza Rezoluției Consiliului de 
Securitate din 22 noiembrie 
1967 care prevede retragerea 
trupelor israeliene de pe teri
toriile arabe ocupate, în confor
mitate cu principiul inadmisibi- 
lității dobîndirii de teritorii prin 
forță, asigurarea suveranității 
și integrității teritoriale ale fie
cărui stat din regiune și rezol
varea problemei poporului pa
lestinian în conformitate cu in
teresele sale naționale, cu drep
tul internațional și cu dreptul 
inerent al fiecărui popor de a-și 
hotărî singur soarta.

Cei doi președinți au apreciat

că pentru asigurarea unei păci 
trainice în întreaga lume este 
imperios necesar de a se ac
ționa cu hotărîre pentru înce
tarea cursei înarmărilor, pentru 
înfăptuirea dezarmării generale 
și, in primul rînd. a dezarmă
rii nucleare. Ei au reafirmat 
sprijinul țărilor lor pentru ini
țierea unor măsuri concrete vi- 
zind dezangajarea militară, re
tragerea trupelor străine de pe 
teritoriile altor state, desființa
rea bazelor militare străine, a 
blocurilor militare, crearea de 
zoee âeauciearizate, de pace și 
cooperare in diferite părți ale 
înmii. Realizarea acestor mă- 
sari ar avea efecte binefăcătoa
re asupra întregii comunități 
internaționale și ar permite di
rijarea anei părți însemnate 
din fondările ee se cheltuiesc in 
prezent pentru cursa înarmări
lor către construcția pașnică, 
ridicarea nivelului de viață al 
popoarelor, combaterea fenome
nului subdezvoltării economice 
și soluționarea altor probleme 
de care depinde mersul înain
te al civilizației umane.

Cei doi șefi de stat au sub
liniat importanța pe care Repu
blica Socialistă România și Re
publica Democratică Sudan o 
acordă creșterii rolului O.N.U. 
în rezolvarea problemelor in
ternaționale în interesul po
poarelor, apărarea principiilor 
dreptului internațional, crearea 
unui climat de deplină secu
ritate în lume. Ei au declarat.că 
este în interesul profund al tu
turor popoarelor ca Organiza
ția Națiunilor Unite, celelalte 
organizații și organisme inter
naționale să acționeze cu mai 
multă eficacitate pentru promo
varea colaborării și înțelegerii 
între națiuni, împotriva orică
ror acte de încălcare a dreptu
lui internațional, de ingerințe 
și imixtiuni în treburile altor 
popoare, pentru înlăturarea 
surselor de conflicte și războaie 
din lume. Cele două părți și-au 
exprimat hotărîrea de a acțio
na, unindu-și eforturile cu cele 
ale altor state, în vederea creș
terii rolului Organizației Națiu
nilor Unite în viața internațio
nală, așa cum preconizează re
zoluția inițiată de România și 
adoptată prin consens general 
la ultima sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U.

In timpul convorbirilor, cele 
două părți au căzut de acord să 
dezvolte în continuare relațiile 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Uniunea Socialistă Su
daneză, precum și între organi
zații de masă și obștești, în ve
derea consolidării și extinderii 
raporturilor prietenești dintre 
cele două state și popoare, in 
folosul luptei unite împotriva 
imperialismului, pentru pace, 
prietenie și cooperare între 
toate popoarele.

Cele două părți au exprimat 
convingerea că schimbul de vi
zite efectuat între șefii celor 
două state și convorbirile purta
te cu aceste prilejuri reprezintă 
o contribuție de seamă la adin
ei rea cunoașterii reciproce, la 
dezvoltarea relațiilor de priete
nie și cooperare dintre cele 
două țări și popoare, precum și 
la înțelegerea și cooperarea in
ternațională.

Comitetul a examinat proble
me legate de rolul științei și 
tehnologiei în cursul celui de-al 
doilea Deceniu al dezvoltării, 
precum și intensificarea colabo
rării în aceste pomenii. A fost 
adoptat un proiect de recoman
dări către E.C.O.S.O.C., prezen
tat de 28 de state în curs de dez
voltare, între care și România, 
vizînd revizuirea paragrafelor 
privitoare la știință și tehnolo
gie din Strategia 
a dezvoltării, în 
zării concrete 
strategiei. Astfel, 
țărilor în curs 
sporirea cheltuielilor lor 
tru infrastructura științifică șl 
tehnică de dezvoltare și cerce
tare, îneît acestea să ajungă, la 
sfîrșitul deceniului, la 1 la sută 
din produsul lor național total. 
In ceea ce privește obligațiile 
țărilor industriale, se preved* 
ca acestea să-și intensifice asis
tența în vederea sprijinirii di
recte a statelor în curs de dez
voltare în domeniul științei și 
tehnicii.

în legătură cu aplicarea teh
nicilor informatice la dezvol
tare — problemă adusă în pre
ocupările O.N.U. de România, 
încă în anul 1968 — a avut loc 
o amplă dezbatere care a subli
niat importanța deosebită pe 
care numeroase țări o acordă 
acestui esențial domeniu al 
tehnicii modeme.

Comitetul a adoptat, în acest 
sens. în unanimitate, un proiect 
de rezoluție, prezentat de dele
gația României, căreia i s-au 
alăturau in calitate de co- 
autori, Argentina, Brazilia, In
dia. Iranul. Iugoslavia. Jamai
ca. Japonia. Mexicul, Pakista
nul, Perul. Sudanul și Venezue
la. Rezo

internațională 
sensul preei- 
a obiectivelor 
se recomandă 
de dezvoltare 

pen-

oman dă Intra 
altele, intensificarea activități
lor în cadrul O.N.U.. relativ la 
diverse aspecte ale aplicării 
tehnicilor informaticii în ve
derea sprijinirii țărilor în curs 
de dezvoltare. Se prevede, de 
asemenea, întocmirea unor stu
dii referitoare la probleme spe
cifice, cum ar fi activizarea 
centrelor de informații și a 
centrelor de prelucrare a date
lor, folosirea unor sisteme ra
pide de comunicații, posibilita
tea accesului rapid la sistemele 
prin satelit.

România
la Tîrgul

internațional
meșteșugăresc
de la Miinchen

La cea de-a 25-a ediție a 
Tîrgului internațional meșteșu
găresc ’ ’ '
noastră participă cu un stand 
în care . 
prinderile de comerț exterior 
„ICECOOP" și „ILEXIM". 
O.N.T. este prezent, în același 
stand, cu un birou de infor
mații.

Standul românesc a fost vi
de ministrul federal al 

Friderichs, 
landului

de la Miinchen, țara

expun produse între-

zitat 
economiei, 
primul 
Bavaria, 
orașului 
awitter, 
centrale ____ _______  ,____
.Schnitker și de alte oficialități 
ale landului. Oaspeții au fost 
primiți tovarășul Florian Dă- 
nălache, președintele UCECOM.

¥
Continuîndu-și vizita pe 

care o efectuează în R. F. 
Germania, la invitația Uniunii 
federale a meșteșugarilor, tova
rășul Florian Dănălache, pre
ședintele UCECOM, a avut, du
minică, întrevederi cu conducă
tori ai unor firme vest-germa- 
ne specializate în comerț exte
rior, cu care a discutat despre 
posibilitățile lărgirii schimbu
rilor de mărfuri între România 
și R. F. Germania.

Hans
ministru al _ ____ _
dr. Goeppel, primarul 
Miinchen, G. Kron- 

președintele Uniunii 
a meșteșugarilor, Paul
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• In ziua de 5 aprilie, s-a 

deschis la Oslo o expoziție in
ternațională turistică. Țara 
noastră este prezentă cu un pa
vilion în care sînt expuse foto
grafii și materiale infățișînd 
zonele turistice ale țării noas
tre. Pavilionul României a fost 
vizitat de primarul orașului 
Oslo, care a deschis expoziția.

• Primul comunicat oficial în 
urma transplantului cardiac 
efectuat, la 3 aprilie, la Spitalul 
cardiologie din Lyon, dat pu
blicității sîmbătă, arată că starea 
pacientului este satisfăcătoare. 
Comunicatul menționează, de 
asemenea, că anumite probleme 
post-operatorii au fost soluțio
nate prin mijloace terapeutice.

• Calamitățile 
naturale din bazinul 
Mississippi

Calamitățile naturale continuă 
să facă ravagii în statele din 
zona bazinului inferior al flu
viului Mississippi. Sîmbătă, se 
semnala persistența unor inun

dații de proporții, începind din 
statul Arkansas și pînă la 
Louisiana. Potrivit cifrelor ofi
ciale, peste 7 milioane de acri 
de pămînt se află sub ape.

In statul Illionis, numai in 
zona rîului Missouri, pagubele 
se ridică la peste 40 milioane 
de dolari.

In New Orleans autoritățile 
exprimă temeri că noile căderi 
de precipitații, anunțate pentru 
zilele următoare, ar putea agra
va și mai mult situația. Pînă în 
prezent, peste 4 000 de familii au 
fost evacuate.

După cum s-a anunțat, aceste 
regiuni au fost declarate zone 
de dezastru. Au fost luate mă
suri excepționale pentru ajuto
rarea sinistraților și continuă 
bătălia cu apele pentru apă
rarea marelui oraș New Or
leans, amenințat de revărsarea 
fluviului Mississippi.

• După trei zile de acalmie, 
alte două noi cutremure de pă- 
mint (dintre care unul de gra
dul 5 pe scara Mercalli) au fost 
înregistrate la Djibuti, capitala 
Somaliei. Seismele nu au pro
dus victime, intrucit, după ade-

I 
vârâtul val de cutremure din 
săptămina trecută, populația o- 
rașului și-a părăsit locuințele, 
refugiindu-se în tabere impro
vizate la loc deschis, în parcuri 
și piețe publice. i

• Alți indieni 
din S.U.A. incep 
să se agite

Acordul de principiu, Ia care 
au ajuns, joi, reprezentanții in
dienilor și cei ai autorităților 
federale, pare din nou pus în 
cauză — relatează agențiile 
Associated Press și France 
Presse.

In timp ce soluționarea situ
ației de la Wounded Knee se 
lasă încă așteptată, indienii din 
alte regiuni ale statelor Unite 
încep, la rîndul lor, să se agite. 
Aproximativ 150 de indieni, 
membri ai tribului Tuscarora, 
au fost arestați în Smithfield 
(Carolina de nord), pentru că 
organizaseră o demonstrație

pașnică, solicitînd, îndeosebi, 
dreptul de a beneficia de fon
durile federale (ei nu sînt re- 
cunoscuți ca atare de Biroul 
pentru problemele indienilor — 
N.R.) și de a-și reînființa șco
lile proprii. Alți indieni au fost 
arestați în statul Idaho, tot in 
urma unei manifestații pașnice 
organizate în sprijinul reven
dicărilor indienilor de la Woun
ded Knee.

Patrioții Frontului de Eli
berare din Mozambic (FRE- 
LIMO) au organizat o am
buscadă pe șoseaua care lea
gă localitățile Moueda și 
Nangololo, surprinzînd un 
important convoi militar al 
armatei colonialiste portu
gheze. Comunicatul FRELI- 
MO, dat publicității la Lusa
ka, informează că, în urma 
acestei operațiuni, 14 sol
dați portughezi au fost uciși, 
și au fost capturate o mare 
cantitate de echipament mi
litar și muniții.

Comitetul a mai adoptat un 
proiect de rezoluție prezentat 
de un grup de state, printre 
care și România, în legătură cu 
Planul mondial de acțiune pen
tru aplicarea științei și tehno
logiei la dezvoltare, pregătit de 
Comitetul consultativ pentru 
aplicarea științei și tehnicii la 
dezvoltare. După cum sublinia
ză rezoluția, PJanul mondial de 
acțiune constituie un set util 
de principii generale și progra
me largi, menit să ajute guver
nele la stabilirea planurilor na
ționale de dezvoltare. Rezoluția 
recomandă E.C.O.S.O.C. o serie 
de acțiuni în vederea reexami
nării și evaluării periodice a 
Planului mondial de acțiune în 
funcție <je progresele științei șl 
tehnicii, a promovării șl trans- 

viață a prevederilor
tehnicii, a 
punerii în 
sale.

în capitala Statelor Unite 
continuă lucrările Adunării 
Generale a Organizației Sta
telor Americane (O.S.A.).

în -cadrul dezbaterilor, mi
nistrul chilian de externe, 
Clodomiro Almeyda, a pro
pus crearea unei organizații 
a statelor latino-americane 
fără S.U.A. în cercurile re
uniunii se consideră că pro
punerea chiliană va fi susți
nută și de Panama — care, 
în martie, a preferat să pre
zinte Consiliului de Secu
ritate al O.N.U., și nu O.S.A., 
cererea sa în legătură cu re
cunoașterea suveranității 
statului panamez asupra zo
nei Canalului — Columbia, 
Venezuela, Peru și Argen
tina. în acest sens — rela
tează agenția Franca Press* 
— in cadrul reuniunii da 
la Washington «-a subliniat 
că este imposibil de a pun* 
mai bine în evidență inca
pacitatea O.S.A., In actuala 
sa structură, de a soluționa 
un conflict cer* opune două 
din statele membre, deeît 
divergenței* dlntr* Panama 
și S.U.A. cu privire Aa sta
tutul zonei Canalului.

Sub semnul unei

prietenii tradiționale

110 ani de la stabilirea relațiilor

diplomatice româno-sirbe

_ Istoria legăturilor dintre popoarele vecine ele României 
și Iugoslaviei consemnează un moment remarcabil pe care 
il aniversăm în aceste zile : cu 110 ani în urmă au fost sta
bilite relații diplomatice directe româno-sirbe. La București 
și la Belgrad s-au înființat atunci reprezentanțe diplomatice 
menite să aprofundeze raporturile bilaterale, raporturi ca
racterizate prin comunitate de aspirații și sinceră prietenie. 
Pe bună dreptate, Nicolae Titulescu afirma că „raporturile 
dintre România și Iugoslavia sînt marcate de o prietenie 
tradițională". Popoarele noastre au stabilit trainice legături 
de-a lungul unor secole de aprigă luptă pentru eliberare 
națională, pentru înlăturarea asupririi străine și afirmarea 
ființei naționale, pentru independență. In multe ceasuri de 
grea încercare ale istoriei, popoarele noastre s-au găsit ală
turi, și-au unit eforturile sub auspiciile unor aspirații co
mune, au pășit pe același drum și s-au intrajutorat.

Relațiile româno-sirbe au devenit deosebit de strinse In 
anii domniei lui Alexandru Ioan Cuza. La 27 martie/8 apri
lie 1863, Cuza ii comunica prințului Mihail Obrenovici, con
ducătorul Serbiei, că a desemnat reprezentantul său diplo
matic la Belgrad în persoana lui Teodor Calimachi, rugind 
„să* i se asigure o primire onorabilă și o încredere deplină 
și întreagă". Cuza exprima satisfacție pentru „un astfel de 
act atît de propriu strîngerii legăturilor noastre de bună 
vecinătate". La rindul său, prințul Serbiei semnala influența 
pozitivă a evenimentului pentru consolidarea relațiilor din
tre cele două popoare și propunea pe Costa Magazinovici, 
consilier, la Curtea de Casație a Serbiei, drept reprezentant 
diplomatic al țării sale. Momentul stabilirii legăturilor di
plomatice _ româno-sirbe este profund semnificativ: într-o 
perioadă în care ambele popoare erau angajate intr-o bă
tălie decisivă pentru viitorul lor liber și independent. Im
portanța pe care ele o atribuiau legăturilor reciproce, co
laborării mutuale, încrederea deplină care domnea în rela
țiile dintre Belgrad și București, sînt atestate de faptul că 
in 1868 a fost încheiat Tratatul de alianță româno-sîrb în 
care se reliefa „perfecta și sincera înțelegere, prietenie și 
alianță".

întreaga evoluție a relațiilor noastre se caracterizează 
prin această prietenie cu adinei rădăcini în istorie, printr-o 
remarcabilă bună vecinătate. Perioada care a urmat a con
semnat dezvoltarea acestor relații pe multiple planuri.

Prietenia româno-iugoslavă a dobindjt noi dimensiuni in 
condițiile în care popoarele noastre au pășit pe drumul so
cialismului. Bazate pe stimă și încredere reciprocă, pe res
pectul principiilor marxism-leninismului și internaționalis
mului socialist, ale independenței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne, egalității in drepturi, 
avantajului reciproc, solidarității și întrajutorării tovără
șești, legăturile dintre cele două state socialiste — aflate 
într-un proces dinamic de multilaterală dezvoltare — cunosc 
un curs ascendent in toate domeniile. O expresie a profun
zimii acestor relații o constituie grandioasa hidrocentrală de 
la Porțile de Fier care reprezintă, fără îndoială, un monu
ment simbolic destinat să reziste scurgerii timpului și care 
să vorbească generațiilor despre prietenia care unește po
poarele noastțe stăpine pe destinele lor.

Evoluția relațiilor româno-iugoslave este puternic influen
țată de frecventele intilniri dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito care aduc o deosebită contribuție la îmbo
gățirea colaborării dintre România și Iugoslavia, deschi- 
zîndu-i noi perspective către o continuă amplificare.

Sărbătorind un moment de seamă al istoriei comune, trans
mitem popoarelor frățești ale Iugoslaviei un salut de prie
tenie și stimă, subliniind dorința de a dezvolta pe mai de
parte legăturile frățești româno-iugoslave în interesul po
poarelor noastre, al cauzei socialismului și păcii.

M. RAMURA

Astăzi se deschide la Oslo conferința interna
țională a experților pentru sprijinirea victime
lor colonialismului și apartheidului în Africa 

australă
Elaborarea unui 

program de acțiune, 
menit să accelereze 
decolonizarea Afri
cii australe și, înde
osebi, să vină în a- 
jutorul victimelor a- 
partheidului repre
zintă obiectivul e- 
sențial al conferinței 
internaționale a ex
perților, care urmea
ză să se deschidă, 
luni, la Oslo, sub 
egida Organizației 
Națiunilor Unite și a 
Organizației Unității 
Africane.

Organizarea unei 
conferințe interna
ționale a experților 
pentru sprijinirea 
victimelor colonia
lismului și aparthei
dului în Africa aus

trală are loc la ce
rerea Adunării Ge
nerale a O.N.U. și 
se situează în ca
drul unei adevărate 
ofensive împotriva 
apartheidului și a 
colonialismului.’ In 
iunie anul trecut, în 
cadrul reuniunii la 
nivel înalt a O.U.A., 
statele membre au 
hotărît să-și inten
sifice sprijinul și a- 
sistența acordate 
mișcărilor de elibe
rare din ultimele te
ritorii africane af
late sub dominație 
străină. In noiem
brie 1972, Adunarea 
Generală a O.N.U. a 
adoptat o serie de 
rezoluții, recunos- 
cînd, între altele,

„legitimitatea luptei ,- re 9 (juc p0_ 
poarele aflate sub 
uominație străină*', 
pentru a-și exercita, 
„prin toate mijloa
cele necesare, drep
tul la auto-determi- 
nare“. Adunarea a 
hotărit, de aseme
nea, că mișcările de 
eliberare din Angola, 
Guineea-Bissau și 
Mozambic sînt „re
prezentanți auten
tici" ai popoarelor 
din aceste teritorii. 
La Geneva, la înce
putul lunij aprilie 
1973, Comisia O.N.U. 
pentru drepturile o- 
mului a decretat că 
apartheidul repre
zintă o „crimă îm
potriva umanității".
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