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Tractorul românesc a fost su
pus recent unul nou examen, în 
condițiile climatice tropicale din 
Uganda. Exccutînd lucrări de 
defrișare a unor terenuri, „Uni
versalul" a realizat performan
țe mal bune decit alte tipuri de 
tractoare produse de firme cu 
tradiție în această ramură. Ca
litățile lui actuale îi asigură o 
tot mai mare competitivitate pe 
piața externă, fapt atestat de 
prezența sa în aproape 50 de 
țări ale lumii. Imagine cotidiană din cartierul Drumul Taberel-Bucurcștl

Ridicarea pe o treaptă superioara a eficienței întregii 
activității economice a întreprinderilor este condițio
nată în bună parte de organizarea pe baze științifice a 
producției și a muncii și. în cadrul acesteia, dc folosirea 
cu maximum dc eficiență a timpului de lucru.

Utilizarea cu maximum dc eficiență n fondului dc 
timp — latura importantă a organizării pc baze științi
fice a producției și a muncii — in cadrul fiecărei între
prinderi este analizată in prezent de colective formale 
din cadre dc conducere, ingineri, economiști, oameni de 
știință, specialiști din ministere și instituții centrale care 
elaborează, cu această ocazie, planuri dc măsuri pri
vind valorificarea de noi rezerve interne existente în în
treprinderi.

In numeroase fabrici și uzine undo s-a studiat folo
sirea cu maximum de eficiență a fondului de timp s-a 
ajuns la concluzia că există încă multe rezerve care, 
xalorificale la cel mai înalt grad, vor contribui la spo
rirea productivității muncii, a volumului dc producție și a 
beneficiilor întreprinderilor.

Alături de muncitorii mai în vîrslă. tineretul nostru 
din fabrici și uzine, sub îndrumarea organizațiilor V.T.C., 
își va intensifica eforturile pentru folosirea cu maximum 
de eficiență a timpului de lucru, prin întărirea disciplinei 
în producție și îndeplinirea exemplară a sarcinilor de 
plan.

Succesele obținute, precum și angajamentele colective
lor de muncitori, ingineri și tehnicieni, din cadrul unor 
întreprinderi dc a inlîmpina cea de-a XX-a aniversare 
8 proclamării republicii au fost transmise C.C. al P.C.R.. 
personal tovarășului Xicolae Ceaușcscu, prin numeroase 
scrisori. In numărul de astăzi al ziarului nostru publi
cam cîtex-a din aceste scrisori. Nocturnă la Hunedoara

Proletari din toate țările, uniți-vă I

tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXIII, SERIA II, NR. 5578 4 PAGINI - 25 BANI MIERCURI 26 APRILIE 1967

DZINA
„23 AUGUST“ - 

BUCUREȘTI
Colectivul întreprinderii noa

stre — Uzina „23 August'* din 
București — animat de dorin
ța de a aduce o contribuție cit 
mai însemnată la îndeplinirea 
sarcinilor trasate de Plenara 
C.C. al P.C.R. din decembrie 
1966, a analizat, în cadrul am
plei acțiuni privind organiza
rea științifică a producției și 
a muncii, posibilitățile utili
zării complete și eficiente a 
timpului de lucru în toate sec
țiile. serviciile tehnice și ad
ministrative.

Dezbaterile care au avut loc 
cu acest prilej, la care au par- 
♦’-•pat toți salariații uzinei, 
au reliefat succesele dobîndite 
de colectivul nostru în înde-

(Conttnuare în pag. a IlI-a)

COMBINATUL 
SIDERURGIC 
HUNEDOARA

Colectivul Combinatului si
derurgic Hunedoara, aplicînd 
în viață sarcinile stabilite de 
Plenara C.C. al P.C.R. din de
cembrie 1966. a îndeplinit cu 
succes planul pe primul tri
mestru al anului 1967, dînd 
suplimentar economiei națio
nale 5 000 tone de fontă, a- 
proape 2 900 tone de oțel și 
importante cantități de lami
nate.

Analiza privind folosirea ca
pacității furnalelor, cuptoare
lor și liniilor de laminare e- 
fectuată eu prilejul acțiunii 
de organizare științifică a pro
ducției și a muncii, ne-a ară
tat că dispunem încă de mari 
rezerve in ce privește fructi
ficarea deplină a avantajelor

(Continuare in pag. a IH-a)

UZINA TEXTILĂ 
„MOLDOVA“ - 

BOTOȘANI
Colectivul de muncitori, in

gineri și tehnicieni ai Uzinei 
„Moldova“ din Botoșani, răs- 
punzînd grijii partidului și 
statului pentru dezvoltarea 
întreprinderii și îmbunătățirea 
condițiilor noastre de muncă, 
si-a sporit eforturile în ve
derea îndeplinirii exemplare a 
sarcinilor ce i-au revenit din 
planul de stat. Atît in anul 
1966. cit si in primul trimes
tru al acestui an, planul a fost 
îndeplinit la toți indicatorii, 
producir.du-se totodată însem
nate cantități de țesături și fire 
peste plan.

Pe baza indicațiilor Plena
rei din decembrie 1966 a Co
mitetului Central, am între-

(Continuare in pag. a IlI-a)

ÎN CINSTEA ZILEI DE 1 MAI Șl A ZILEI TINERETULUI
La Galați, mineralierul „Anina“

a primit botezul Dunăriic o

lansare a navelor a 
a avut loc un eve- 

a 
10.200— 

de

Ieri, pe cala de 
Șantierului Galați 
nimeut de seamă : lansarea la apă 
celui de al doilea cargou de 
12.500 tone destinat transportului 
minereu. Importanța datei nu constă 
numai în trăirea deplină a emoțiilor 
lansării, a satisfacției dc a dărui flotei 
maritime, peste pufină vreme, a unei 
noi nave dc mare tonaj. Este vorba și 
de o importantă realizare. „Scoica" vii
torului spintecător al mărilor și ocea
nelor lumii a primit botezul Dunării 
cu peste două luni mai devreme. Ne 
întilnim. în mijlocul celor peste 3 000 
de spectatori, cu o veche cunoștință, 
inginerul VICTOR POLODESCU — 
șeful sectorului I construcții corp.

— Colectivul de muncă al sectoru
lui de construcții corp pe care îl con
duc, ne relatează tinărul inginer, e 
autorul principal al lucrărilor efectua
te pină in această clipă la cargoul 
„Anina", fratele mai mic al mineralie
rului ..Petroșani“, lansat la apă acum 10 
luni in același loc. Avem satisfacția 
de a fi dat ..naștere" acestui minera
lier cu două luni mai devreme față dc 
timpul de construcție folosit la primul 
cargou.

Cu acesta colectivul și-a îndeplinit 
unul din principalele angajamente in 
întrecerea socialistă desfășurată în 
cinstea zilei de 1 Mai.

VASILE MOINEAGU

“,'3000000
Alegerea eroilor u- 

nui reportaj cu, des
pre și pentru tineri să 
prezinte oare dificul
tăți acum, în lumina 
apropiatei aniversări 
— cea de-a 45-a — a 
înființării Uniunii Ti
neretului Comunist ? 
La prima vedere da, 
așa stau lucrurile,

cu amintiri elevilor dinElevii clasei a Xl-a de la liceul „C. A. Rosetti" din București inmînind albumul 
clasa a X-a

căci larga tipicitate 
trebuie îmbinată cu 
valoarea exemplară a 
protagoniștilor. Totuși 
nu trebuie să uităm 
nici caracterul de o- 
bișnuit sondaj al rîn- 
durilor noastre ; fie
care incursiune ia 
„pulsul“ tinereții, ur
mărește starea de spi
rit a vîrstei, consem
nează diagrama ei. 
Nu facem nici de astă 
data excepție.

Iată de ce cei trei 
tineri de la Uzinele 
„Semănătoarea“ aduși 
sub lumina reflecto
rului nu prezintă ni
mic extraordinar, ca 
semne distinctive să 
zicem, față de mii și 
milioane de alți ute- 
ciști. Milan Peleanu, 
aproape 26 ani; Ion 
Voicu, 20 ani împli
niți ; Constantin Că
ruțașii — „încă pu
țin pînă la 18“ — 
sînt, toți trei, strun
gari.

Comună tuturor le 
este însă, înainte de 
orice, moștenirea. Să 
privim o clipă cercu- 
rile-i concentrice: au 
moștenit toți trei, mai 
întîi, o patrie din li
bertatea și demnita
tea căreia țîșnesc și se 
fructifică toate cele
lalte bunuri, energii, 
frumuseți. Au moș
tenit apoi, uzina, a- 
ceastă a doua lor casă,

de
ȘTEFAN 
IUREȘ

unde vin cu sentimen
tul stăpînului și de 
unde pornesc și ei, zil
nic, spre toate colțu
rile României odată 
cu semănătoarele. In 
sfîrșit, au moștenit o 
meserie și îndemîna- 
rea de a o pune în 
valoare, pasiunea de 
a scoate din încor
darea mușchilor și 
nervilor un produs 
tot mai apropiat de 
perfecțiune, aspirație 
comună strungăriei 
și artei.

Dar toate acestea 
ar fi prea puțin, încă, 
fără înțelegerea ode

lor la lupta 
Nu au 
rîndurile

ziunii 
înaintașilor, 
intrat în .......
U.T.C.-ului ca să moș
tenească, pasivi, un 
crez politic; vor să-l 
continue. E drept că, 
deocamdată, cotidia
na lor contribuție la

prelungirea drumului 
parcurs de societatea 
românească li se pare 
aproape insignifiantă, 
departe de marile 
semnificații.

Cuvîntul „ideal“ îl 
folosesc reticent, se 
tem de ' 
prin uz, 
chiar, < 
acoperirea aur în 
1967 cu aceea cunos
cută uteciștilor din 
noaptea ilegalității, îl 
găsesc „prea la înde- 
mînă“, cumva deva
lorizat. Dar aceasta, 
să precizăm, cînd e 
vorba să se recoman
de singuri; pentru 
că altfel, raportat la 
o generație întreagă, 
a lor, lucrurile reca
pătă relieful, perspec
tiva, dimensiunile is
torice.

Și au mai moște
nit, de astădată de 
la părinți, trăsături 
de caracter, zestre de 
însușiri personale. Că
ruț așu 
spontan, 
prietenie,

CADRAN

! tocirea lui 
sau poate 

comparîndu-i 
aur

e deschis, 
dornic de 
se bucură

de fiecare clipă ca 
de un dar, naivitatea 
copilărească și matu
ritatea lui țin cumpă
na balanței. Voicu, 
mai ponderat, aproa
pe tăcut, ascunde 
mari rezerve de am
biție constructivă, nu 
se avîntă decît pe 
teren solid, în tot ce 
întreprinde înaintea
ză prudent, dar sis
tematic. Promovat 
într-o „clasă supe
rioară" la școala vie
ții, inclusiv stagiul 
militar satisfăcut, Pe- 
leanu știe să defineas
că cel mai exact si
tuații, oameni, idei, 
ține la rigoarea ter
menilor folosiți de el 
și de alții, caută sin
teze proprii, urăște 
clișeele, snobismul, 
lucrurile contrafăcute. 
Toți trei băieții sînt 
uniți printr-o dorință 
aprigă de autodepăși- 
re, antrenîndu-se în
tr-o competiție de 
bun augur cu ei, cei

(Continuare 
în pag. a Il-a)

RAMAS BUN.
Ieri, în liceele patriei clopoțelul a sunat ultima oară pentru

80 000 de elevi - absolvenții claselor aXI-a.

Moment solemn : ultimele clipe din viața de elev. Emoții, 
flori, nostalgie. In mintea și sufletul fiecăruia dintre cei a- 
proape 80 000 de absolvenți 
sint deosebit de vii.

amintirile celor 11 ani de școală

ADNOTĂRI
bl UN

COALA
concurs

...Liceul „Gheorghe Lazăr" din 
Capitală. Răsfoim catalogul cla
sei a Xl-a F. Elevii acestei clase 
se mîndresc numai cu note de 8, 
9 și 10. Rezultatele lor au va
loare reală : ele exprimă sîrguința, 
pasiunea care au aureolat anii de 
liceu.

Mai mult de o lună elevii cla-

sei a Xl-a F au fost în fierbere, 
cuprinși de pregătirile pentru 
momentul încheierii cursurilor — 
marcat printr-o sesiune (intitulată 
curajos !) de comunicări științifi
ce. Referatele și discuțiile aprin
se purtate în jurul „Poeziei filo
zofice a lui M. Eminescu" au ex
primat într-un mod propriu uni-

versul preocupărilor literare ale 
elevilor din clasa Xl-a F.

...Liceul „Nicolao Bălcescu". 
în clasa a Xl-a A magnetofonul 
înregistrează pe bandă momentul 
despărțirii elevilor de dascălii lor 
dragi. Se rostesc cuvinte emoțio
nante. Elevii oferă flori tovarăși
lor profesori, odată cu promisiu
nea că nu vor uita niciodată școa
la, cu învățătura, cu atmosfera 
ei prestigioasă. Mihai Georgescu, 
secretarul biroului U.T.C., mul
țumește în numele colegilor săi,

școlii — care le-a făcut cunoscu
tă literatura și istoria patriei, le-a 
deșteptat interesul viu pentru 
idealurile omenirii, le-a dat po
sibilitatea să stăpînească limba, 
ca instrument de cugetare și ex
presie, dar mai ales le-a trezit 
pasiunea studiului ; mulțumește 
tovarășilor profesori, care le-au

MARIETA VIDRAȘCU 
ADRIAN VASILESCU

Pe adresa rubricii 
noastre, ne sosește, de la 
Galați, o scrisoare prin 
care sintem informați dc 
succesul obținut de con
cursul literar deschis ti
nerelor talente din regiu
ne cn ocazia celei de-a 
patruzeci și cincca ani
versări de la crearea U- 
niunii Tineretului Comu
nist. Peste 250 de lucrări 
literare, versuri sau pro
ză, aproximativ 130 de 
tineri participanți la con
cursul Tineret mîndria 
țării ar fi primele sale 
bilanțuri. Dar semnifica-

V. ARACHELIAN

(Continuare în pag. a 11-a)

(Continuare 
în pag. a IlI-a)

CONSTANTIN CARUȚAȘU,

TELEGRAMĂ

Tovarășului L. I. BREJNEV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

Tovarășului N. V. PODGORNÎI
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 

al Uniunii Sovietice

Tovarășului A. N. KOSÎGHIN
Președintele Consiliului de Miniștri al Uniunii Sovietice

MOSCOVA

Dragi tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Ro

mân, al Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale Re
publicii Socialiste România, al poporului român și al nostru 
personal, vă exprimăm profunde condoleanțe în legătură cu 
încetarea din viață a colonelului Vladimir Komarov, cos
monaut, Erou al Uniunii Sovietice, căzut la datorie în lupta 
nobilă pentru progresul științei și cucerirea Cosmosului.

Vă rugăm să transmiteți compasiunea noastră familiei co
lonelului Vladimir Komarov pentru pierderea grea suferită.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist

Român

CHIVU STOICA 
Președintele 
de Stat al 

Socialiste

ION GHEORGHE 
MAURER 

Președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii 

Socialiste România

Consiliului 
Republicii 
România



AZI

agendă

Cartra cu poze — de
parte de a îi o simplă 
vorbă de reclamă — este, 
pentru majoritatea copii
lor. cu adevărat „darul 
preferat“. La cei doi ani și 
aproape jumătate, fetița 
mea n-a descoperit exis
tența alfabetului, a poveș
tilor comunicate pr*n în- 
șirarca pe-o ață invizibilă 
a unor semne numite 
a, b. c... Ca și alți copii, 
probabil, ea-i știe, totuși, 
pe Fatrocle. tovarășul Li- 
zucăi, pe Micku Mouse. 
cavalerul cavalcadelor de 
haz colectiv ale vîrstei nai
ve ; a făcut, cu unii, călă
torii pe lună prin vegeta
ția de acuarele a Dumbră
vii minunate pensulată pe 
hlrtie, a luat parte la in-

tilnirile nocturne cu Dom
nița și prichindeii ei păzi
tori, a văzut-o pe Zina în
chipuirii fi încearcă să In-

ARTICOLE «ÎNSEMNĂRI ©ANCHETE

muirl de culoare dintr-o 
carte plătită cu prețul u- 
nei savarine.

întrebarea este, totuși : 
cile asemenea cărți se o- 
feră virstei fără alfabet P 
Am trecut pe la marca li
brărie de vis-à-vis de Lido 
și-am scotocit cu uînzZf- 
toarea de la ștandul cu 
pricina nădăjduind 
miracol. („Cărți cu

Intr-un
poze P

crofl ? „A mai fost una cu 
o vizită la grădina zoolo
gică, alta cu un pisoi 
ștrengar... Tot traduceri... 
S-au vîndut imediat...''

Ca și unicul volumaș cu 
Mielul Mousc (de ce uni
cul ?), ca și Dumbrava mi
nunată, recentă reeditare, 
ale nu sînt „cărți cu poze" 
decît printr-un transfer de 
îngăduințe avind, înlr-nde-

de copilăria care „citește" 
poze și ini.a/4 din ilustra
ții (unele dintre cărțile a- 
castra sînt tipărite in con
diții excepționale chiar de 
către întreprinderile noas
tre poligrafice). Faptul ne 
îndeamnă a pune încă o 
întrebare ; este un balast 
de producție nenîndută 
sau încă o practică in uz 
impersonalitatea desenului

cea mai

CĂRȚI CU POZE
gîne numele lui Statu- 
palmă sau al Țincului pă
mântului ; i-a însoțit pe 
Micku. pe Donald, pe Ca
rabele in căutarea cățelu
lui Pluto cel năstrușnic... 
O lume care n-are decît 
legea binelui și frumosului 
(cea a răului fiind ocărită 
cu na-na 1) vine-n plăs-

înțeleg... Am avut o serie, 
ni,«ta traduceri..."). N-am
găsit nimic pentru cei 
foarte mici. Una singuri
„pentru mici fi mai mici** 
vorbește despre cuptoare, 
furnale, șarje și alte ase
menea jucării răscunoscu
te, desigur (?) copiilor la 
3—4 ani. Mersi, aed I Alt-

văr, bune ilustrații, dar a- 
dresîndu-se altor vîrste, 
primelor lecturi. Dc ce se 
uită, totuși, că alfabetul 
se învață la ani cînd vîrsta 
poveștilor și a cunoașterii 
lumii este demult începu
tă ? Mari case de editură 
din toată lumea ne pot da 
bune lecții de atenție față

pentru preșcolari, multipli
carea grosolană pe care o 
vedem în rafturile care 
trebuie să-i atragă pe cel 
mici P Aceeași editură (a 
Tineretului) care ne dă, 
excelentă, o carte care des
crie o vizită la grădina 
zoologică, scoate de sub 
teascuri volumașe cu ilus-

trafii care strepezesc pri
virea ; aceeași editură, 
care își dă bine seama că 
in întreaga lume ilustrația 
pentru copii,
bună, evită abstrocțloni- 
zarea 
colaboratorilor ei schema
tizări moderniste, unele 
grosolane prin lipsa de 
gust, născînd cărți fără 
gingășie și zîmbet, care 
stau și tot stau în rafturi 
(să nu li se spună că un 
copil de 3—4 ani n-are 
„pregătirea necesară" re
ceptării operei modeme I) 

Dar, asta ca o paranteză 
tehnică.

T otuși, unde găsim 
„cartea cu poze" care să 
se adreseze vîrstelor fără 
alfabet P

desenului, permite

EUGEN FLORESCU

IN CINSTEA ZILEI DE 1 MAI Șl A ZIIB TINEREniLUI
A CȚIUNI

Aproape 700 de tineri din 
orașul Craiova, muncitori în 
întreprinderile, instituțiile și 
șantierele de construcții, au 
participat la o întîlnire cu to
varășul ION STĂNESCU, prim 
secretar al Comitetului regio
nal Oltenia al P.C.R. In cuvîn- 
tul său, tovarășul Ion Stănes- 
cu a vorbit despre tradițiile 
glorioase de muncă șl de luptă 
ale organizației revoluționare 
de tineret din România, con
dusă de partidul comunist.

In numele întregului tineret 
din Craiova, a luat apoi cuvîn- 
tul tovarășul Pavel Muraru, 
prim secretar al comitetului 
orășenesa U.T.C., care a mul
țumit călduros pentru cuvin
tele pline de dragoste adresate

CULTURAL-EDUCATIVE
tinerilor și indicațiile prețioase 
pentru activitatea lor viitoare.

Intîlnirea s-a încheiat cu o 
trecere în revistă a celor mai 
bune formații de artiști ama
tori din oraș. Și-au dat con
cursul tineri artiști de la Tea
trul Național, corul Liceului 
pedagogic, tarafurile unite ale 
Combinatului chimic și uzinei 
„Electroputere" și orchestra 
studențească de muzică ușoară.

Scria acțiunilor inițiate în 
cinstea celei de a 45-a aniver
sări a U.T.C. se îmbogățește cu 
fiecare zi care apropie eveni
mentul. Luni după-amiază, la 
Giurgiu s-a desfășurat o entu
ziastă întîlnire a tineretului 
din oraș cu tovarășul GHEOR
GHE NECULA, prim-secretar 
al Comitetului regional Bucu-

rești al P.C.R. Cei peste 600 de 
tineri prezenți au ascultat cu 
emoție cuvintele calde prin 
caro vorbitorul a evocat cele 
mai semnificative pagini din 
trecutul de luptă al tineretului 
și al organizației sale revolu
ționare.

Un alt moment emoționant 
al întîlnirii l-a oferit apoi in- 
minarea de către tovarășul 
ILIE LEPĂDAT, prim-secretar 
al Comitetului regional Bucu
rești al U.T.C., a Diplomei de 
Onoare a C.C. al U.T.C. unor 
tineri membri ai organizației 
care s-au distins prin rezultate 
deosebite în muncă.

Momentul final a fost mar
cat de un bogat program ar
tistic prezentat de formații de 
artiști amatori.

Joc de primăvară

• Trufandale

din sere solare

(de la 
nostru), 

orașului 
în can-
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autorul nefericitei idei, și 
tot cu el, după ce au tre
cut împreună prin purgato
riul părerilor de rău, se 
pregătește pentru îndrepta
rea din toamnă. De altfel, 
între timp a dat, cu suc
ces, examenul profesional 
pentru o categorie superi
oară.

Dar dacă stăruim asu
pra reacției la greșeală sau, 
mai exact, la slăbiciune a 
uteciștilor noștri, este pen
tru că, prin semnificații, ea 
se ridică deasupra acciden
tului biografic. Și greșeala 
altora este, parțial, tot a 
noastră, au concluzionat 
cei trei, vorbind despre 
întîmplări stranii (un tînăr 
a furat opt cuțite de 
strung ca să le procure 
altcuiva, cică dintr-o altă 
întreprindere, unde acestea 
lipseau momentan...). Pe
leanu își pune sub semnul 
întrebării capacitatea de a 
fi suficient de convingător 
în raporturile cu tinerii pe 
care vrea să-i influențeze. 
Unde sînt cunoștințele 
noastre de psihologie apli
cată ? In ce măsură ne cu
noaștem noi înșine pentru 
a avea garanția că vom 
descoperi „cheia" celui
lalt ? Oare în momentul 
cînd abandonăm efortul a- 
cesta, e 100 la sută sigur 
că vinovatul e absolut re
fractar ? Sau trebuie admis 
un procent, al nostru, de 
oboseală, de pasivitate, de 
indiferență ?

Dintre toți dușmanii 
depistați în noi și împre
jurul nostru, indiferența le 
apare celor trei uteciști 
drept cel mai periculos. 
Căruțașii, după cum s-a 
mai arătat, nu are încă 
18 ani, dar conștiința de 
activist nu-l lasă să ră- 
mînă de o parte. Secre
tarul comitetului U.T.C. 
pe secție, Valeriu Gane, îl 
recomandă ca pe unul că
ruia anomalia numărului 
îngrijorător de absențe pe 
uzină (la sfîrșitul lui 1966) 
ti strica somnul și pofta de 
mîncare. A făcut propu
neri concrete, a inițiat o 
întrecere între organizațiile 
de schimb și între gru
pele U.T.C. pentru lichi
darea mai urgentă a ab
sențelor, s-a adresat no
minal unuia și altuia zgîn- 
dărind ambițiile, s-a zbă
tut și a izbutit. Voicu e 
organizator de grupă, opt 
uteciști privesc mereu 
spre el. A reușit să-i de
termine ca în adunări să 
pună deschis problemele 
spinoase, să înțeleagă mai 
profund sensul orelor de 
muncă patriotică — efec
tuate în cartierul Drumul 
Taberei — să-și tolereze 
mai greu lipsurile, deseori

mărunte dar multe. Pelea- 
nu, pînă de curînd însăr
cinat și el cu răspunderi 
pe linie de organizație, 
prezintă un bilanț asemă
nător. Linia principală o 
dă conștiința faptei mari, 
de însemnătate reală; or, 
aceasta are diferite ipos
taze, de la bunul renume 
al uzinei „Semănătoarea” 
pe ogoarele din întreaga 
Românie socialistă, pînă la 
afirmarea plenară a perso
nalității dumitale, tovară
șe, prin studiu, orizont de 
cultură, cunoaștere...

— Perfect, dar să nu 
uităm nici subordonările. 
Vrem, nu vrem, perspec
tiva majoră intră în con
flict cu dioptriile. Fata 
vrea și îmi pretinde, ca 
partener, mai multe ore 
destinate spectacolelor, 
plimbărilor, dansului, de
cît cele economicos repar
tizate de un program de 
învățătură eșalonat de 
mine însumi pe ani de 
aici înainte; ce să-i ex
plic ? Cum s-o înduplec ? 
In ce fel s-o rețin lingă 
mine ?

Milan Peleanu vorbește 
fără amărăciune, doar cu 
un fel de stoicism. Subor
donarea lucrurilor de a 
doua importanță în fața 
celor de primă categorie 
cere, evident, un perma
nent exercițiu de voință. 
Tînărul strungar exempli
fică din sfere largi, tot 
mai largi.

— O cunoștință nouă 
te examinează fugitiv; „și
cul" tău exterior deschide 
sau închide accesul spre 
o apropiere utlerioară, dar 
ca să faci față onorabil 
acestui prim examen, eli
minatoriu deși atît de su
perficial, trebuie să arunci 
în balanță mult: timp, 
bani, preocupare. Merită P 
Pentru că vreau să ajung 
un om, (omenia o pun 
mai presus de orice) de
cid : nu, nu merită. Altce
va : intru în sala unei ex
poziții de artă plastică mo
dernă. Văd, cu dezolare, 
combinații de forme și 
culori care nu-mi spun 
nimic; le găsesc haotice 
cînd nu chiar monstruoa
se ; am însă bunul simț să 
mă declar singur vinovat 
și îmi consult profesorii, 
oameni în care am depli
nă încredere. Constat că 
nici ei nu înțeleg mai mult 
din sperietorile de pe pe
reți. Culmea este că re
vistele în care apar răs
punsurile la critica for
malismului din poezie șl 
artă „trîntesc" niște replici 
înțepate, dure, care numai 
de nivel intelectual nu 
suferă I (Le-aș aminti ce-

lor in cauză că atîta vre
me cît se hrănesc cu pli
nea din griu produsă de 
noi, și nu cu extract de 
hidrogen, ar fi mai firesc 
să ne ofere o creație pe 
care s-o înțelegem; să ne 
batem capul, de acord, dar 
să avem ce înțelege...). Și, 
iată, o nouă subordonare : 
merită să dau din timpul 
meu limitat pentru oco
luri snoabe prin galeria 
„temelor“ efemere ?.

Așadar, oglinzile cu stra
tul de argint fals nu-l in
teresează pe tînărul vos
tru prieten. Oricît de .an
tantă ar fi răsfrîngerea de 
o clipă. Poate că formulă
rile sale, foarte categorice, 
ar mai avea de cîștigat 
printr-un plus de suplețe : 
există și fete cu altă men
talitate decît cele conside
rate de el aici, există și 
altfel de expoziții decît... 
Oricum, aprecierile sînt 
poate imperfecte, dar șo
văielnice, nu. Oglinzile 
preferate de Peleanu, de 
Voicu și Căruțașu aparțin 
exigenței. Semnificativ, e- 
logiile celor trei se în
dreaptă către cutare meș
ter care „nu face rabat 
de vîrstă", „nu ne iartă", 
„nu ne lasă să stăm pe 
loc" nici ca meseriași, nici 
ca oameni. Dacă mezinul 
își iubește cu statornică 
admirație tatăl, e pentru 
că Ion Căruțașu, strunga
rul numărul 1 al familiei, 
primul comunist pe care 
băiatul l-a cunoscut, e 
fidel propriilor norme -h» 
exigență. Care coincid, nu 
întîmplător, cu acelea pre
văzute de Statutul Parti
dului Comunist Român...

„Semănătoarea" produce 
semănători; iertați un 
pleonasm curent în indus
trie. Ei bine, întrebare : 
dacă din producția anuală 
de „n" mii semănători vom 
alege la întîmplare trei 
exemplare, calitățile și de
fectele acestora ne vor 
spune toate datele esen
țiale despre respectivul tip 
de mașini agricole ? Răs
puns : date esențiale, cu 
siguranță; toate ? — ră
mîne de văzut. Cînd e 
vorba de oameni, lucrurile 
se complică. La tineri — 
cu atît mai mult. De la 
18, 20 și 26 de ani în sus, 
e drum lung. Tot ce se 
poate spune este următo
rul lucru: am văzut la 
un moment dat, ca în- 
tr-un scurt documentar, 
trei personalități în uzina 
aceasta. Procese complexe 
de călire, laminare, prelu
crare fină tocmai aveau 
loc. Se pare că recipientul 
semințelor — inima — e 
cu deosebire încăpător.

din anul trecut, din săptă- 
mîna trecută. Sistemul lor 
de raportare nu este infai
libil, o nu, trece uneori o 
bună bucată de vreme pînă 
să realizeze exact modifi
carea situației, dar în acel 
moment, cu un excelent 
neastîmpăr, ei caută să bi- 
ciuiască timpul, se pun să 
galopeze pe „caii cei mari" 
își calcă în picioare um
brele încremenite.

Concret, Milan Peleanu, 
acuzîndu-se că a început 
școala „la bătrînețe" (acum 
e în clasa a X-a la seral) 
și-a spus că, în schimb, tre
buie să evite sentimentul 
rușinii la capitolul calității 
învățămîntului. Recupera
re I In consecință, pe 
schimb de dimineață sau 
pe schimb de noapte, deci 
indiferent de sarcinile 
strungarului Milan Pelea
nu, liceanul cu același 
nume este în mod constant 
printre fruntașii clasei. Cu 
Ion Voicu povestea este 
identică, singurul detaliu 
particular fiind că, în ca
zul lui, este vorba de cla
sa a Xl-a. Dar de ce nu 
este și Constantin Căruțașu 
elev la seral ? Un val de 
roșeață în obraji, o stin
ghereală alungată cu fîlfîi- 
rea mîihii întocmai ca un 
fum înnecăcios de țigară 
— și iată, urmează o con
fesiune. Da, a fost o gre
șeală. O prostie. Mare, 
mare de tot! Firește și 
mezinul terțetului ar fi tre
buit să fie acum elev în 
clasa a IX-a ; era normal, 
devenise de fapt (la Școa
la nr. 36). Atunci a inter
venit greșeala ; a renunțat. 
S-a gîndit la banii din câș
tigurile suplimentare ale 
muncii în acord și a re
nunțat la școală. Dar, cre- 
deți-l, și-a venit repede în 
fire I Anul s-a dus, e ade
vărat ; acum nu face să-ți 
exteriorizezi starea de spi
rit dîndu-ți cu pumnii în 
cap; e infinit mai bine 
sa te judeci puțin. „Ai mei 
s-au supărat tare, mai ales 
mama ; tata nu mi-a spus 
multe, dar trebuie să știți 
că-l simt. E strungar aici, 
la „Semănătoarea", cu nu 
știu cîți ani dinainte de 
nașterea mea — e dintot- 
deauna aici, la „Semănă
toarea" I nu merita să-i fac 
un asemenea pocinog... să 
am posibilitatea învățăturii 

© și s-o las. De fapt am a- 
mînat-o numai. Totuși, nu, 
nu trebuia...".

Greșeala, sau prostia 
„mare, mare de tot", Con
stantin Căruțașu n-a fă- 
cut-o singur. Unul din pri
etenii săi cei mai buni, 
Sandu Tudorel, a fost co

CRAIOVA 
corespondentul

Pe piețele 
Craiova sosesc 
tități tot mai mari tru
fandale. Cea mai mare 
parte provin de la coo
perativele agricole de 
producție care s-au în
grijit din timp de con
struirea serelor solare 
pentru realizarea cul
turilor forțate.

In regiunea Oltenia 
cooperativele agricole 
de producție au ame
najat în această primă
vară o suprafață de 
peste 130 000 m.p. de 
sere solare, aproape du
blu față de anii tre- 
cufi. Pentru procura
rea materialelor ne
cesare acestor con
strucții, unitățile agri
cole au primit un 
sprijin substanțial din 
partea uniunilor raio
nale ale cooperative
lor agricole de pro
ducție.
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Anual pragul străvechii așezări de la Apulum 
este călcat de peste 70 000 de oaspeți; cifra tra
duce lapidar interesul acut al tinerilor și celor 
vîrstoici, deopotrivă, pentru trecutul istoric al a- 
cestui oraș. Aici, la Alba-Iulia, vestigii materiale 
ale unei puternice culturi și civilizații, datînd de 
acum 2 000 de ani, te ajută să descifrezi pagini 
de glorie din istoria neamului românesc. Căci, 
Intr-adevăr, aceste locuri au găzduit evenimente 
care au concentrat nu numai istoria întregii 
Transilvanii, dar uneori a întregii țări. Ca să nu 
amintim decît cîteva date, „mai recente“ 1599, 
1784, sau 1918, dincolo de spațializarea lor sub 
forma documentului scris sau a pietrei monu
mentale, cei ce poposesc aci, au prilejul de a intui 
străvechi virtuți ale neamului, de a simți înaltele 
valori morale ale poporului, între care iubirea de 
țară le-a hrănit pe toate celelalte. Istoria și dove
zile el palpabile sînt prilej de îmbogățire și 
întărire sufletească pentru cei de azi; toate sînt 
o adevărată și convingătoare școală a patriotis
mului.

Ne-am întrebat în ce măsură cunosc tinerii 
acestui oraș istoria lui, evoluția, și semnificația 
unor evenimente petrecute aci. Rezultatele unui 
sondaj ne-au condus la aprecieri împărțite. Dacă 
de la cei aproximativ 50 de elevi ai liceului 
„Horia, Cloșca și Crișan“ din localitate am aflat 
răspunsuri competente, exacte, nu același lucru 
l-am putea afirma despre tinerii cu care am 
discutat la Fabrica „Refractara", la școlile profe
sionale de comerț și de construcții. Oare motivul 
absenței obiectului de studiu-istorie — la aceste 
ultime școli citate, poate justifica ignoranța tineri
lor, după ce au stat în acest oraș cel puțin doi 
ani de zile ? N-au trecut oare niciodată pe lîngă 
monumentul lui Horia, Cloșca și Crișan fără să 
fi aflat ce reprezintă și ce moment istoric evocă 
acest obelisc ? Să nu fi aflat de locul numit 
„Dealul furcilor" unde au fost executați corifeii 
răscoalei de la 1784 ? Este aproape de necrezut 
că mulți dintre tinerii cu care ne-am întîlnit nu 
au știut ce semnifică data de 1 decembrie 1918, 
deși o întreagă organizație U.T.C. fusese, nu mai 
înainte decît cu o săptămînă, să viziteze „sala 
Unirii“ din cetate.

Iată cîteva întrebări la care am încercat să răs
pundem cerînd opinia cadrelor didactice, a 
organizațiilor U.T.C. cu privare la modul în care 
se dezvoltă interesul tinerilor pentru istoria orașu
lui lor.

— Nu găsim desigur nici o scuză pentru tinerii 
cu care v-ați întîlnit și care s-au dovedit neinfor
mați cu privire la istoria locurilor în care trăiesc, 
ne spunea tovarășul profesor Lascu Tit Liviu, 
directorul liceului din oraș ; de asemenea, nici 
pentru organizația U.T.C. care, chiar dacă a 
inițiat unele acțiuni de informare, nu a reușit, 
totuși, să găsească metodica cea mai bună a 
organizării lor. Comitetul orășenesc U.T.C. nu a 
solicitat și ajutorul sau sfatul cadrelor didactice, 
celor care avem deia o experiență. In cazurile ci
tate nu s-a ajuns la stimularea interesului tinerilor 
pentru istoria orașului deoarece acțiunile inițiate 
au fost ușor expediate, scopul lor nefiind clar nici 
pentru tineri, nici pentru cei ce le-au organizat, 
deși documentarea este la îndemînă oricui, lipsește 
încă deprinderea fiecăruia de a o căuta și a se 
instrui.

— Alături de cadrele didactice, ne SDunea și 
tovarășul doctor în științe istorice Alexandru Popa, 
directorul muzeului regional, lucrătorii muzeului 
sînt bucuroși să-i inițieze pe tineri în cunoașterea

istoriei locale. Nu am fost solicitați pentru expu
neri sau întîlniri cu uteciștii, decît ain partea li
ceului din localitate. A existat într-un timp bunul 
obicei, și mai cu seamă, educativ, de a da în îngri
jirea unor organizații U.T.C. cîte un monument 
istoric ; dar obiceiul s-a pierdut în cele mai multe 
cazuri. Cu această ocazie fac invitația de a se re
lua practica ce năștea o atitudine de respect șl 
grijă pentru urmele materiale prezente la noi în 
oraș. De asemenea, instructive sînt participările 
directe ale tinerilor pe șantierele noastre arheolo
gice, care se deschid în fiecare vară atît în raion 
cît și în regiune. Cu aceste ocazii ei pot face cu 
sprijinul nostru comunicări în presa locală asupra 
descoperirilor eventuale ce s-au făcut. Cred că 
pentru educarea tinerilor în spiritul dragostei pen
tru patrie, pentru locul natal, în primul rînd, tre
buie să le cerem mai mult sprijinul la unele ac
țiuni, care, într-un fel, sînt o adevărată rescriere 
a istoriei unor momente din trecut. De pildă, 
pentru sărbătorirea a 50 de ani de la realizarea 
unității naționale, eveniment ce va avea loc în 
1968, muzeul a făcut deja propunerea organizației 
U.T.C. pe oraș de a cere tinerilor să strîngă ma
teriale sorise sau orale, care să consemneze mo
mentul Unirii. Avem cîteva elemente adunate 
și cu cele ce le vom mai primi se va organiza o 
sală de expoziție numită „a unității naționale". 
Aceste forme de solicitare directă sînt cele mai 
eficiente pentru educarea sentimentului de respect 
și dragoste pentru istoria noastră.

Știam că unul din cele mai asaltate obiective 
din oraș este marea Bibliotecă Batheaneum ; 
faima de care se bucură explică fluxul neîntre
rupt al celor ce vin să-i cunoască inestimabilele-i 
valori. Și aici, se află documente de proveniență 
străină, care au referiri directe la istoria așezării 
românilor pe aceste locuri. Sînt și documente 
unice, românești, tipărite la Alba Iulia, Orăștie 
etc. care pun problema unității de limbă și de 
neam a românilor din întreaga țară.

— Toate exponatele de aci, întreaga bibliotecă, 
ne spune tovarășul Ion Popa, directorul ei, are 
nu numai un caracter documentar, dar și unul 
muzeal ; ea trebuie și poate fi vizitată. Dacă elevii 
liceului au venit aci în repetate rînduri cu pro
fesorul de istorie sau de limba română, nu am 
avut ca oaspeți și celelalte organizații U.T.C. din 
oraș. In toamna acestui an biblioteca se redes
chide și va pune la dispoziția vizitatorilor mai 
multe săli de expoziție ; facem din nou invitația 
comitetului orășenesc U.T.C. de a organiza cu 
toți tinerii uteciști asemenea vizite, care vor fi 
tinerilor de un real sprijin și le va stîmi interesul 
pentru cunoașterea istoriei.

O inițiativă luată în ultimul timp, ne spunea 
tovarășul Lascu Tit Liviu, ni se pare foarte 
inspirată; ea vine să întregească munca de 
educare patriotică a tinerilor.

S-a simțit nevoia de a ne apropia mai mult 
de faptele și evenimentele contemporane ce se 
petrec în orașul nostru. Altfel, acestea, puse în 
umbră, tinerii ar rămîne cu credința că orașul 
trăiește astăzi doar prin trecutul său. Alba Iulia 
de astăzi se cere cunoscută cel puțin tot atît de 
bine cum a fost cunoscută ca Apulum sau 
Bălgrad. Rămîne ca această idee să fie mai 
departe valorificată de toate organizațiile U.T.C. 
din oraș și raion cu sprijinul cadrelor didactice și 
al altor factori educativa care vor găsi formele și 
metodica cea mai bună pentru realizarea ei.
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îndrumat gîndurile, i-au antrenat 
la studiu sîrguincios, la schim
buri de idei, în disciplina severă 
care trebuie să domine munca și 
comportarea lor în societate.

Intîlnirea presupune și un 
dram de întîmplare, or aici totul 
a fost pregătit. Totul ? Da, au 
fost pregătite flori, poate și unele 
cuvântări, și totuși felul în care 
s-a desfășurat Intîlnirea elevilor 
clasei a X-a C cu tovarășii pro
fesori n-a putut fi prevăzut dina
inte. Intîlnirea a rost însă sim
plă și gravă, așa cum sînt toate 
momentele de răscruce din viață. 
N-au lipsit cuvintele emoționan
te, rostite șoptit, cu pauze lungi 
între ele, n-au lipsit — de ce 
n-am mărturisi-o ? — nici lacri
mile izvorîte nu nunpai din ochii 
fetelor ci și din ai băieților, n-au 
lipsit cuvintele calde, din inimă 
rostite de dascăli

Nu s-au făcut 
scrieri la cuvînt__ ___ ______
toți elevii, iar leit-motivul cuvîn- 
tărilor a fost :

— Vă mulțumim din inimă 
pentru tot ce ne-ați dat... Vă 
cerem scuze pentru supărările pe 
care vi le-am pricinuit... Să a- 
veți încredere în noi...

Elevii clasei a Xl-a a Liceului 
nr. 10 din București au mulțumit 
tovarășei Elvira Vișinescu, învă
țătoarea care acum 11 ani i-a in
trodus în viața de școlari, tutu- 
roț tovarășilor profesori care au 
răspuns invitației lor de a parti
cipa la această adunare de ră
mas bun, conducerii liceului, me
dicului școlar, secretarei școlii... 
N-au uitat pe nimeni din cei 
care le-au călăuzit pașii de-a lun
gul anilor de școală.

...Curtea școlii I Curtea în ca
re ne-am jucat 11 ani, în care am 
gustat bucuria discuțiilor între

obișnuitele în- 
dar au vorbit

prieteni, întrerupte de clopoțelul 
care anunța o nouă oră și reluate 
în recreația următoare... O pri
vesc acum, din careu, și mi se 
pare alta ; parcă e mai mică, a 
devenit mai neîncăpătoare. De 
fapt nu curtea a devenit mai mi
că ci noi mai mari...

...Toboșarii, trompetiștii, pionie
rii. Se apropie detașamentul ca- 
re-și va lua rămas bun de la noi 
în numele celor mici. Pe vremuri 
urmăream și eu pe cei care ab
solveau școala. îi urmăream cu 
privirea și atît. Nu m-am gîndit 
niciodată că și eu voi fi absol
vent, că pionierii mi se vor a- 
dresa cu respect, cu tot acest ce- 
iemonial care mă impresionează. 
Și cînd te gîndești că acum cî- 
teva zile am mai jucat cu ei 
leapșa prin curte...

...Momentul acesta chiar îl aș
teptam : să dăm celor dintr-a X-a 
cheia simbolică a acestui lăcaș

de învățătură. Cheia e mare, 
frumoasă și se odihnește plina de 
demnitate pe o pernă pufoasă și 
roșie. Pare o joacă de copii, dar 
de fapt e frumos. Mi-amintesc 
că am fost destul de emoționat 
anul trecut cînd am primit-o de 
la cei mari, deși bravam, mai 
ales în fața fetelor. Cei mari ? 
Asta înseamnă că și noi sîntem 
azi „cei mari*'. încă n-am reali
zat pe deplin realitatea, nu mai 
sîntem elevi. Probabil mă voi o- 
bișnui destul de repede. Acum, 
în ultima zi de școală, parcă-mi 
i-au rămas bun de la copilărie, 
de la adolescență... sînt sigur că 
toți colegii mei gîndesc la fel. 
Totuși n-am curajul să semnez 
rîndurile acestea. M-aș expune 
singur etichetării de sentimental, 
ceea ce e destul de desuet. Drept 
care voi indica doar liceul pe 
care îl absolv astăzi : „C. A. Ro- 
setd“, București.

« Clinică dată ir

folosinfă

la Tg. Mureș
Noua clinică de chirur

gie, dată în folosință la 
Tîrgu Mureș, dispune de 
peste 90 de paturi, de pa
tru săli de operație dota
te cu aparate moderne de 
narcoză și de respirație ar
tificială mecanică, de apa
ratură completă pentru ex
plorări funcționale cardio
vasculare și respiratorii. 
Cadre medicale din stația 
de chirurgie experimenta
lă efectuează aici cercetări 
în probleme de transplant 
de cord, ficat, rinichi și 
circulație extracorporală.

In cadrul noii unități 
medicale funcționează și o 
secție de terapie intensivă 
cu instalație centrală de 
oxigen și aspirație.

(Agerpres)
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plinirea planului de stat pe 
primul trimestru al anului, în 
ridicarea eficienței economice. 
Sarcinile de plan au fost rea
lizate la producția globală în 
proporție de 103.2 la sută, iar 
la producția marfă de 100,3 la 
sulă : de asemenea, a fost de
pășită sarcina de creștere a 
productivității muncii și de 
reducere a prețului de cost. 
Totodată, au fost scoase la 
iveală rezerve însemnate în 
folosirea fondului de timp. 
Deși in primul trimestru indi
cele de utilizare extensivă a 
timpului de lucru a crescut, 
față de 1966, de la 96.8 la 97.4 
la sută, totuși, din cauza nea- 
sigurării prompte a locurilor 
de muncă cu documentație 
tehnică, materiale și S.D.V.- 
uri. începerii cu întîrziere a 
lucruiui și încetării acestuia 
înainte de încheierea progra
mului, absențelor nemotivate, 
concediilor fără plată și în
voirilor, părăsirii nejustificate 
a locului de muncă în timpul 
serviciului etc., s-a pierdut o 
producție de 14 milioane lei.

Dezbaterile au exprimat ho- 
tărîrea unanimă a muncitori
lor. inginerilor, economiștilor, 
tehnicienilor și funcționarilor 
de a acționa cu fermitate în

de-a XX-a aniversare a pro
clamării Republicii.

în numele colectivului 
Combinatului siderurgic 

Hunedoara
Ing. NICOLAE AGACHI 

director general 
ION NICULESCU 

secretarul comitetului 
de partid 

ȘTEFAN SOLYMOSI 
președintele comitetului 

sindicatului 
NICOLAE MUNTEANU 

secretarul comitetului U.T.G.

Uzina textilă
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Botoșani
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vederea înlăturării în cel mal 
scurt timp a deficiențelor exis
tente. Numeroase propuneri 
făcute în cadrul adunărilor 
s-au concretizat într-o serie de 
măsuri tehnico-organizatorice 
cum sînt: respectarea rigu
roasă a momentului de înce
pere a lucrului și de încetare 
a acestuia, înlăturarea pierde
rilor de timp la predarea și 
preluarea schimbului, organi
zarea programului de lucru 
astfel îneît să se asigure folo
sirea completă și eficientă a 
celor 480 de minute ale zilei 
de muncă, îmbunătățirea pro
gramării producției, a întreți
nerii și reparării utilajelor, or
ganizarea judicioasă a locu
rilor de muncă, aprovizionarea 
ritmică a acestora cu materii 
prime, materiale, S.D.V.-uri și 
documentație, întărirea asis
tenței tehnice în toate schim
burile.

Pe baza aplicării măsurilor 
tehnico-organizatorice propuse 
și adoptate, care asigură pu
nerea în valoare a rezervelor 
de folosire a timpului de lu
cru la nivelul capacității ma
șinilor și utilajelor existente, 
ne angajăm să îndeplinim 
exemplar sarcinile planului de 
stat pe 1967 și să realizăm 
pînă la sfîrșitul anului peste 
prevederi :

— două locomotive Diesel hidraulice de 350 CP ;
— o locomotivă Diesel hidraulică de 1250 CP ;
— 300 garnituri echipament de frînă ;
— 300 tone piese brut turnate din oțel ;
— 800 tone construcții metalice ;
— să depășim planul producției marfă vîndută și încasată 

cu 15 milioane lei ;
— să sporim productivitatea muncii cu 3,1 la sută ;
— să obținem economii suplimentare la prețul de cost în 

valoare de 2,5 milioane lei ;
— să obținem beneficii peste plan în valoare de 2,5 mili

oane lei.
Asigurăm conducerea parti

dului, pe dumneavoastră, to
varășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom depune toate eforturile 
pentru îndeplinirea întocmai 
a angajamentului asumat, fiind 
hotărîți să întîmpinăm cea 
de-a XX-a aniversare a pro
clamării republicii cu noi și 
importante succese în ridicarea 
pe o treaptă superioară a efi
cienței întregii activități eco
nomice a uzinei.

Ținînd seama că folosirea 
integrală și productivă a 
timpului de lucru constituie o 
importantă rezervă de crește
re a producției, productivității 
muncii și a beneficiilor, de 
sporire a cîștigului salariaților, 
socotim că este util să se ana- 
îizeze în toate întreprinderile

constructoare de mașini și să 
fie luate măsuri corespunză
toare pentru valorificarea ma
ximă a acestei rezerve în ve
derea creșterii contribuției fie
cărui om al muncii la sporirea 
avuției țării, la ridicarea con
tinuă a nivelului de trai al 
poporului nostru.
în numele colectivului uzinei 

„23 August" 
CICERONE GORUNESCU 

director general
MARIN ENACHE 

secretarul comitetului 
de partid

GHEORGHE STUPARU 
președintele comitetului 

sindicatului
ION SIMIONESCU

secretarul comitetului U.T.C.

Combinatul
siderurgic Hunedoara
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tehnicii moderne cu care este 
înzestrat combinatul nostru. 
O rezervă importantă de uti
lizare deplină a capacităților 
de producție o reprezintă fo
losirea integrală și cu înaltă 
eficiență a timpului de lucru 
de către fiecare salariat.

în dezbaterile care au avut 
loc zilele trecute, comuniștii și 
ceilalți oameni ai muncii din 
combinat au analizat multilate
ral și cu exigență proble
mele perfecționării organiză
rii procesului de producție și a 
muncii, au scos la lumină im
portante rezerve de sporire a 
producției și productivității 
muncii pe seama folosirii com
plete a timpului de lucru. Din 
cauza absențelor nemotivate, 
învoirilor, concediilor fără 
plată etc., în primul trimestru 
al acestui an s-a irosit 3 la 
sută din fondul de timp de 
lucru. Unii salariati încep lu
crul cu 10—20 minute mai tîr- 
ziu, pleacă înainte de încheie
rea programului, părăsesc lo-

— 5 000 tone cocs metalurgie;
— 15 000 tone fontă ;
— 20 000 tone oțel :
— 15 000 tone laminate

Planul producției globale va 
fi depășit cu 50 milioane lei. 
iar cel al producției marfă 
vîndută și încasată cu 35 mi
lioane lei, productivitatea mun
cii va crește cu 2 450 lei pe 
salariat, se vor realiza econo
mii suplimentare la prețul de 
cost in valoare de 8 milioane 
lei și beneficii de 13 milioane 
lei.

Considerăm că asemenea a- 
nalize privind folosirea inte
grală și productivă a timpului 
de lucru sînt necesare în toa
te întreprinderile. Măsurile

cui de muncă în mod nejustifi
cat, participă în timpul pro
ducției la activități obștești și 
la diferite ședințe.

Pe baza propunerilor făcu
te de muncitori, ingineri și 
tehnicieni au fost stabilite mă
suri tehnice și organizatorice, 
menite să asigure creșterea 
timpului de funcționare a 
agregatelor, executarea unor 
reparații de calitate, îmbună
tățirea programării producției 
și cooperării între secții, res
pectarea graficelor de aprovi
zionare și transport, elimina
rea absențelor nemotivate, 
și învoirilor, perfecționarea e- 
videnței muncii prestate, ridi
carea calificării profesionale 
a tuturor salariaților. Organi
zațiile de partid, sindicat și 
U.T.C. vor desfășura o susți
nută muncă politică pentru 
întărirea disciplinei, creșterea 
răspunderii personale a fiecă
rui salariat față de realizarea 
sarcinilor încredințate.

Pe baza aplicării acestor mă
suri ne angajăm să producem 
peste planul anual :

I finite.
stabilite vor ajuta fiecare co
lectiv să dobîndească rezulta
te însemnate în îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan, a 
angajamentelor luate, în ridi
carea continuă a nivelului în
tregii activități economice.

îndeplinirea exemplară a 
angajamentului luat constituie 
pentru siderurgiștii hunedo- 
reni o datorie de onoare, o 
contribuție la realizările în
semnate cu care întregul nos
tru popor va întîmpina cea

(Urmare din pag. 1) 
prins o largă acțiune de stu
diere a resurselor întreprinde
rii noastre, pentru perfecționa
rea organizării producției și a 
muncii, ieftinirea produselor, 
folosirea eficientă a întregului 
potențial tehnic și uman de 
care dispunem.

Una din rezervele importan
te asupra căreia ne-am con
centrat atenția este utilizarea 
deplină a timpului de lucru, 
în urma studiilor făcute, a 
dezbaterilor ce au avut loc cu 
toți salariaci, a rezultat că 
există încă multe deficiențe 
cauzate de programarea ne- 
judicioasă a producției, apro
vizionarea neritmică a locuri
lor de muncă, întreținerea și 
supravegherea necorespunză
toare a utilajelor, manifestări 
de indisciplină concretizate în 
absențe nemotivate, întîrzieri, 
folosirea timpului de muncă 
pentru diverse ședințe, activi
tăți cultural-sportive și alte 
acțiuni nelegate de procesul 
de producție etc. Existența 
acestor neajunsuri a condus la 
folosirea incompletă a timpului 
productiv și a capacităților de 
producție. Numai în anul tre
cut s-au înregistrat peste 31 
de milioane ore-fuse oprite în 
filatură și circa 800 000 ore- 
război stagnări în țesătorie.

Cu prilejul dezbaterilor or
ganizate în toate secțiile în
treprinderii s-au făcut propu
neri și s-au stabilit măsuri 
menite sa ducă la întărirea 
disciplinei în producție, la mai 
buna folosire a timpului de 
lucru, la creșterea răspunde
rii fiecărui salariat pentru în
deplinirea exemplară a sarci
nilor de producție. în planul 
adoptat se prevăd ; unificarea 
reparațiilor curente de gradele 
I și II ; îmbunătățirea între
ținerii utilajelor ; îmbunătăți
rea programării producției în 
fazele de preparație, filatură și 
țesătorie ; organizarea ju
dicioasă a fiecărui loo de 
muncă ; introducerea pontaju- 
lui operativ în ateliere etc.

Ținînd seama de rezervele 
de care dispunem, de hotărî- 
rea fermă a întregului colec
tiv de a lupta neobosit pentru 
creșterea eficienței economice 
a activității întreprinderii, în 
cinstea celei de-a XX-a ani
versări a proclamării Repu
blicii ne angajăm să depășim 
planul la producția globală cu 
7 390 000 lei, la producția 
marfă cu 7 390 000 lei, să creș
tem productivitatea muncii cu 
4,6 la sută, să realizăm eco
nomii la prețul de cost in va
loare de 2 000 000 lei și să de
pășim beneficiile planificate 
cu 2 000 000 lei.

Sîntem convinși 
nea rezerve există 
întreprinderi textile din țară, 
fapt pentru care propunem 
efectuarea unui larg studiu 
privind utilizarea timpului de 
lucru și adoptarea unor mă
suri a căror traducere în viață 
să ducă la folosirea deplină a 
acestuia, întărirea disciplinei 
în muncă, ridicarea pe o 
treaptă superioară a activită
ții economice din întreaga in
dustrie textilă.

Colectivul întreprinderii 
noastre, în frunte cu comu
niștii, se angajează în fața 
conducerii partidului, a dum
neavoastră personal, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să conti
nue acțiunea de studiere și 
valorificare a tuturor rezerve
lor pentru reducerea cheltuie
lilor de producție, • creșterea 
productivității muncii și îm
bunătățirea calității produselor 
conștient că în felul acesta își 
aduce contribuția la efortul 
întregului popor, condus de 
partid, pentru înflorirea ne
contenită a României socia
liste.

în numele colectivului uzinei 
textile „Moldova" : 

ing. AUGUSTIN CORDOȘ 
director

DOMNICA SIPOT 
secretarul comitetului 

de partid
VIORICA IACOBIȚA 

președintele comitetului 
sindicatului

PARASCHIVA CRISTESCU 
secretarul comitetului U.T.G.

Noutăți despre
Festivalul „George Enescu"

Aspect din timpul adunării studenților din Capitală

de bun augur
Tnccpind cu concursul republican „Cupa pri

măverii" desfășurat săptămîna aceasta a fost re
luată, după o lungă întrerupere, activitatea 
competițională oficială la pentatlon modern. La 
start s-au prezentat 16 concurenți reprezentînd 
cinci echipe. Cîștigătorul. Dumitru Spîrlea 
(Steaua I) a obținut un rezultat promițător care 
poate fi comparat cu cele care se obțin în con
cursurile internaționale similare la categoria 
juniori. Acest lucru ne îndreptățește să antici
păm o creștere valorică mai ales că primul cla
sat are numai 16 ani. De altfel cei mai mulți 
dintre participanți nu depășesc vîrsta de 17 ani. 
între ei, veritabile speranțe. Ștefan Vizitiu și 
Marian Cosmescu.

Așteptăm, în continuare, organizarea și a al
tor concursuri de amploare, considcrînd că doar 
două mari confruntări interne pe an (Cupa pri
măverii și Campionatul republican) nu înseam
nă un program compctițional suficient.

V. R.

o Comitetul de 
organizare al cam
pionatelor europe
ne de judo, care 
se vor desfășura 
între 11 și 13 mal 
în Palatul Sportu
rilor din Roma, a 
anunțat că la acea
stă ediție și-au con
firmat participarea 
sportivi din 23 de 
țări printre care : 
Olanda, U.R.S.S., 
Franța, Cehoslova
cia. Anglia, R. D. 
Germană, R. F. a 
Germanici. Belgia, 
Suedia, Bulgaria, 
Ungaria și Luxem
burg.

Cu prilejul cam
pionatelor, la 10 
mai, vor avea loo 
și lucrările congre
sului uniunii euro
pene de judo.

o în campionatul 
unional de hochei 
pe gheață, s-au dis
putat două noi 
jocuri : Dinamo
Moscova a învins 
cu scorul de 7—5 
(0—4, 4—0, 3—1) pe 
Locoinotiv Mosco
va, iar Aripile So
vietelor Moscova a 
întrecut cu 3—1 
(1—0. 1—1, 1—0) pe 
Himik Voskre- 
sensk.

Peste cîteva luni, 
Bucureștiul va rede
veni pentru trei săp- 
tămîni Capitala mu
zicală a lumii, orașul 
în care zeci de ti
neri muzicieni de pe 
toate meridianele 
globului se vor în
trece în numele ma
rilor idei ale artei 
enesciene, orașul în 
care zeci de muzici
eni de înalt presti
giu îsi vor da con
cursul la marile ma
nifestări ale celei de 
a IV-a ediții a Fes
tivalului închinat 
genialului fiu al po
porului român.

Datele pe care le 
avem pînă în pre
zent la dispoziție vin 
să contureze încă de 
pe acum dimensiu
nile viitoarei mari 
întreceri artistice 
bucureștene.

Remarcabil este 
faptul că, în cadrul 
acestei ediții, va 
avea loc totodată 
primul Simpozion
internațional de mu
zicologie închinat 
creației enesciene. O 
seamă de comunicări 
vor prezenta rezulta
tele investigațiilor 
în opera enesciană 
centrîndu-se în jurul 
următoarelor patru 
teme : 1. Enescu în 
cultura muzicală u- 
niversală și româ
nească. 2. Probleme 
de estetică, stil și 
limbaj muzical la 
Enescu. 3. Probleme

re-

privind arta inter
pretativă a lui Enes- 
cu. 4. Probleme de 
documentare.

Numele muzicieni
lor care vor fi mem
brii juriilor (în mare 
parte date de acum 
publicității) și în 
special numele mu
zicienilor care și-au 
anunțat participarea 
la concertele și spec
tacolele acestei edi
ții a Festivalului pot 
fi rîvnite de cele 
mai prestigioase reu
niuni artistice inter
naționale.

Potrivit unor
cente informații ci
tăm astfel printre 
viitorii oaspeți ai să
lilor de concerte ale 
Festivalului dirijori 
sau soliști ca Antal 
Doratti, Wilhelm 
Kempff, Van Cli- 
burn, Friedrich Gui
da, Isaac Stern, Da
vid Oistrah, 
Bernard, 
Rostropovici, 
nia Zeani, 
Ghiaurov, 
Rossi Lemeni 
cum și ansambluri 
muzicale ca Filar
monica din Moscova 
(sub conducerea lui 
Kiril Kondrascin), 
Filarmonica din Los 
Angeles (sub condu
cerea lui Zubin Meh- 
ta), Baletul Operei 
Mari din Paris, No- 
netul ceh și Cvarte- 

maghiar „Tâ-

Claire 
Mstislav

Virgi- 
Nicolai 
Nicola 

pre-

Adunarea de la Casa de cultură

• studenților din Capitală

șoimul a im

C0L0mLISMl/Ll/l
Luni seara, la Casa de cultură 
studenților din Capitală a a- 

vut loc o adunare a tineretului 
și studenților consacrată Zilei 
solidarității internaționale cu ti
neretul și studenții care luptă îm
potriva colonialismului, pentru 
eliberare națională. în sală erau 
prezenți numeroși tineri bucureș- 
teni precum și studenți străini 
care învață în facultățile din Ca
pitală.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Nicolae Irimie, pre
ședintele Uniunii Asociației Stu
denților din Centrul Universitar 
București.

A luat cuvîntul tovarășul Ion 
Popescu, secretar al C.C. al 
U.T.C., care a subliniat semni
ficația zilei de 24 aprilie, zi în 
care tineretul progresist din lu
mea întreagă organizează nume
roase acțiuni în cadrul cărora își 
exprimă solidaritatea cu popoa
rele și tineretul care luptă pen
tru lichidarea rămășițelor colo
nialismului, împotriva manevrelor 
neocolonialiste ale vechilor stăoî- 
nitori, pentru zădărnicirea pla
nurilor agresive ale imperialismu
lui, pentru eliberare națională 
și socială, pentru pace și progres 
social. în continuare vorbitorul 
a reliefat că tineretul și studenții 
români condamnă cu hotărîre 
acțiunile agresive ale S.U.A. în 
Vietnam și își exprimă solidari
tatea deplină cu lupta dreaptă a 
poporului vietnamez. Cerem cu 
hotărîre încetarea imediată și 
necondiționată a bombardamente
lor asupra Republicii Democrate 
Vietnam, curmarea agresiunii în 
Vietnam, iar poporul vietnamez să 
fie lăsat să-și rezolve singur, fără 
amestec din afară, problemele 
sale.

în continuare tovarășul Ion Po
pescu a subliniat că tineretul din 
teritoriile încă neeliberate, ală
turi de popoare, duce o luptă 
dîrză pentru dreptul la o existen
ță liberă și independentă.

Poporul român care în decursul 
istoriei a dus lupte îndelungate 
pentru libertate națională și so
cială privește cu profundă sim
patie eforturile tuturor popoare
lor subjugate pentru eliberarea 
lor de sub dominația colonialis
mului și este pe deplin solidar 
cu lupta lor pentru cucerirea in
dependenței politice și econo
mice, pentru dezvoltarea lor de 
sine stătătoare, împotriva orică
ror forme ale colonialismului și 
neocolonialismului.

Tinerii din țara noastră con
damnă manevrele cercurilor neo
colonialiste îndreptate împotriva 
popoarelor din țările recent eli
berate care doresc să-și organi
zeze viața în conformitate cu in
teresele și aspirațiile lor vitale și 
își exprimă deplina solidaritate 
2ji lupta popoarelor și tineretu
lui acestor țări.

în continuare 
ratat: Antrenat 
tate desfășurată 
mân pentru ridicarea pe o treap
tă superioară a operei de desăvîr- 
șire a construcției socialiste, în-

tregul tineret susține cu fermii 
și convingere politica Partidi 
Comunist Român, care întru« 
peaza și se identifică cu int< 
sele și aspirațiile sale vitale, 
întregului nostru popor.

Uniunea Tineretului Comu 
și Uniunea Asociațiilor Stud 
ților din România depun efor 
în întreaga lor activitate in 
națională, pentru întărirea p 
teniei și colaborării frățești 
tineretul din toate țările so 
liste, pentru dezvoltarea coc 
rării și făurirea unității de a 
une a tineretului de pretutind 
indiferent de concepțiile polit 
filozofice, religioase sau de 
liere internațională, pe platfo; 
comună a luptei pentru api 
rea drepturilor și satisface 
năzuințelor vitale ale tineretu 
pentru libertate și independe 
națională, împotriva imperiz 
mului, colonialismului și neoc« 
nialismului, pentru pace 
progres social.

în încheiere tovarășul Ion 
pescu a spus :

Conștientă de faptul că re 
zarea aspirațiilor legitime ale 
neretului de pretutindeni i 
necesară strîngerea rîndurilor 
tregii mișcări de tineret, orgi 
zația noastră va sprijini și își 
manifesta și în viitor solidar 
tea cu lupta tineretului și tuti 
forțelor progresiste din lumi 
va depune toate eforturile per 
întărirea unității de acțiune a 
nerei generații în lupta împota 
imperialismului și colonialismu 
împotriva reacțiunii și războiu 
pentru apărarea dreptului sa 
al fiecărui popor de a hotărî ; 
gur asupra destinelor sale, per 
cauza socialismului și păcii 
lumea întreagă.

ADNOTAF
LA UN 

CONCURS

vorbitorul a a- 
în vasta activi- 
de poporul ro-

I. SA VA

că aseme- 
și în alte

MIERCURI 26 APRILIE 1967
16,55 : Fotbal : semifinala Cu

pei campionilor europeni : — 
Ț.S.K.A. Cernovo Zname Sofia — 
Internazionale Milano — Trans
misiune de la Sofia ; 19,15 : Ora
șe și orașe ; 19,30 : Moment li
ric ; 19,40 : Concert : partea a 
Il-a și a IlI-a din concertul 
pentru pian și orchestră de 
Aram Haciaturian ; 20,00 : Tele
cronica economică — Știința și 
producția ; 20,30 : „Alma Ma- 
ter" — Emisiune pentru stu
denți ; 21,00 : Film artistic „La 
terra trema“ ; 22,45 ; Panora
mic.

MOMENTUL ADEVĂRULUI
rulează la Patria (orele 12—
14), Festival (orele 8,45; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21).

JANDARMUL LA NEW YORK 
— cinemascop

rulează la Republica (orele 
8,15; 10,15; 12,15; 14,30; 16,45; 
19; 21,15), București (orele 9; 
11,15; 13,30; 16,30; 18,45;
Excelsior (orele 10,15; , ,
15; 17,30; 20), Feroviar (orele 
9; 11,15; 13,30; 16,15;
21,15), Modern (orele 
11,45; 14; 16,30; 18.45; 21).

RELAXEAZĂ-TE dragă 
rulează la Grivița (orele 
11,15; 13,30; 15,45; 18; '
Melodia (orele 9,30; 11; , ,
16; 18,30; 21), Tomis (orele 8; 
10,15; 12,30; 15; 17,30; 20).

ROBII
rulează la Capitol (orele 9;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Fla
mura (orele 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18,15; 20,30), Volga (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 21). 

ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI 
ȘAPTE SALTIMBACI

rulează la Union (orele 10,30; 
17,30; 20).

OMUL CARE L-A UCIS PE 
LIBERTY VALANCE

rulează la Doina (orele 11,15|

21), 
12,30;

18,15;
9,30;

ie 9;
20.30), 
13,30;

Oră de practică, la Liceul Industrial din orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej

13,45; 16,15; 18,45; 21,15), Vitan 
orele 11; 15,30; 18; 20,15), Ra
hova (orele 15,30; 18; 20,30).

BUMERENGUL
rulează la Aurora (orele 9;
11,15; 13.30; 15,45; 18,15; 20,30).

RIO CONCHOS — cinemascop 
rulează la Floreasca (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).
Giulești (orele 10,30; 15,30; 18; 
20,30). Bucegi (orele 9,30; 12; 
16; 18,30; 20), “ - —
(orele

Drumul Sării 
15,30; 18; 20,30), Arta 

(orele 9; 11,15; 13,30; 
18,15; 20,45).

DACII — cinemascop — 
rulează la Ferentari 
10; 12; 15,30; 18; 20,30), 
gași (orele 11; 17,15; 
Unirea (orele 9,30; 11,30; 17,30; 
19,30).

JANDARMUL DIN SAINT 
TROPEZ — cinemascop 

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

MONDO CANE — ambele serii 
rulează la Timpuri noi (orele 
8,15; 11,15; 14,15; 17,15; 20.15).

CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN 
rulează la înfrățirea (orele 10; 
16; 18; 20).

RÎDEM CU STAN ȘI BRAN 
rulează la Dacia (orele 8,30; 
20,45).

15,45;

(orele 
Crîn- 
19.45),

VIAȚĂ PARTICULARĂ
— cinemascop 

rulează la Gloria (orele 9; 
11,15; 14; 16.15; 18,30; 20,45).

DRAGĂ BRIGITTE — cinema
scop —

rulează la Moșilor (orele 11; 
17,30; 20).

LEAC CONTRA DRAGOSTEI 
rulează la Popular (orele
10,30; 15,30; 18; 20,30).

ANGELICA MARCHIZA ÎNGE
RILOR — MINUNATA ANGE
LICĂ

Miorița (orele 10; 15; 19).
CINE EȘTI DUMNEATA 
NULE SORGE —

rulează la Victoria 
9,30; 12,30; 15,30).
LENIN ÎN POLONIA 

rulează la Victoria 
18,15; 20,45).

SCARAMOUCHE — 
rulează la Buzești 
15.30; 18; 20,30).

BUCĂTĂREASA 
rulează 
11.30).

NU SÎNT 
rulează 
19).

SCARAMOUCHE 
rulează la Flacăra (orele 
12,15).

la Munca

DOM-

(orele

(orele
clnemascop 
(orele 10;

DEMN DE TINE 
la Munca (orele 17;

io;

DIMINEAȚA, DEVREME
rulează la Flacăra (orele 15; 
19,15).

UN FILM CU O FATĂ FERME
CĂTOARE

rulează la Progresul (orele 
10,30; 15,30; 17,30; 19,30).

CĂSĂTORIE IN STIL ITALIAN 
rulează la Lira (orele 9,30; 
11,30; 15,30).

FIDELITATE
rulează la Lira (orele 17,30;
19,30).

A TRECUT O FEMEIE
rulează la .Cotroceni (orele 9: 

FANTOMA DIN MORRISVILLE
rulează la Cotroceni (orele 
17,30; 19,30).

SĂRMANII FLĂCĂI
rulează la Viitorul (orele 10,30; 
17,30; 20).

DACII — cinemascop —
rulează la Colentina (orele 
15,30; 17,45; 20).

JANDARMUL DIN SAINT 
TROPEZ

rulează
14; 16;

APELUL
rulează
10,30; 16; 19).

la Pacea (orele 10,30; 
18,15; 20,30).

la Cosmos (orele

(Urmare din pag. I)

ția lucrărilor primite la 
concurs depășește cifrele 
bilanțiere relevînd resur
sele spirituale ale tineri
lor, aderența lor la pre
ocupările spirituale. Spi
ritul lucid, entuziasmul, 
coordonatele esențiale 
în înfăptuirea marilor o- 
biective ale societății 
noastre, recunoștința pro
fundă față de partid sînt 
coordonatele esențiale 
ale prezenței tuturor par- 
ticipanților la acest con
curs. „în viața mea pă
trunzi neîncetat, / Lumi
na ta de luptă mă inun
dă ; / Devin adine și larg, 
și nesecat / răspunzător 
pe faptă și secundă (...) 
Și-n anii care vin scăl
dări in nimb, / De aur, 
poezie și culoare, / Parti
dul meu în raza ta mă 
schimb / Ștafetă-a luptei 
noastre viitoare“. (Partid 
de Ion Panait). Sterian 
Victor, cadru didactic în 
comuna Independența, 
Banță Eugen, Liviu Lef
ter și Dumitru Manola- 
che descijperă cititorului 
prin poeziile semnate de 
ei un univers sensibil la 
dezideratele sociale ma
jore ale epocii noastre.

îngemănare de vis ge
neros și spirit lucid, pro
prie virstei premergătoa
re maturității, transmit 
poeziile numeroșilor e- 
levi prezenți la acest con
curs : Cornan Constanța, 
Ilic Aurel, Buzoianu Ioa
na și alții. Concursul, 
după cum ne asigură co
respondenții noștri, a do
vedit în primul rînd că 
în regiunea Galați există 
un număr foarte însem
nat de tineri cu serioase 
preocupări literare, tineri 
ale căror talente bin.e în
drumate și temeinio cul
tivate ar ajunge la per
fecțiune literară. Desigur, 
mai ales că sclipiri de 
talent sînt risipite cu ge
nerozitate în aceste file 
de manuscris. Dar ceea 
ce mi se pare demn de 
reținut c gîndul cu care 
și-au însoțit încercările 
lor literare tinerii la săr
bătoarea organizației lor 
revoluționare. E prinosul 
bucuriei lor mlădiată în 
vers și faptă de frumos.



• Știri înscm 
nări comentarii

• Știri însemnări com 
entarii • Știri însemnări

ZILNIC

DEMONSTRAȚII 
ÎMPOTRIVA 

OVITORII DE STAT 
DIN GRECIA

SYDNEY 25 (Agerpres). — 
n fata consulatului Greciei 
lin Sydnev a avut loc luni o 
lemonstratie la care au 
iarticipat aproximativ 500 rlc 
cetățeni de origină greacă. Ei 
iu protestat împotriva preluft- 
ii puterii în Grecia de către 
nilitari. scandînd lozinci în 
avoarea restabilirii democra
tei. împotriva dictaturii. Ei 
iu adresat telegrame de 
irotest împotriva acțiunilor 
nilitarilor.

MOSCOVA 25 (Agerpres). 
— După cum anunță T.Â.S.S. 
n fața Ambasadei Greciei din 
Moscova a avut loc o de- 
nonstrațic a unor tineri stu- 
tonți străini care studiază în 
J.R.S.S. împotriva loviturii de 
itat militare din Grecia. Dc- 
nonstranții au cerut demisia 
șuvemului grec, eliberarea 
tatrioțâlor. organizarea unor 
degeri libere, revenirea țării 
te calea democrației. Ambasa
da greacă nu a primit 
protestul semnat de studenți 
din 25 de țări.

Conakry : Solidaritate 
cu tineretul din coloniile 

portugheze
în capitala Guineei se desfășoară lucrările unei conferințe inter

naționale de solidaritate cu tineretul luptător pentru eliberare nn- 
țională din coloniile portugheze din Africa.

La lucrări iau parte reprezentanți ai 1 .M.T.D., al organizațiilor 
de tineret din Urica. Europa. Xsia și America 1 ațină. Din țara 
noastră participă Neculai Mancaș, membru al C.C. al U.T.C., re
prezentantul permanent al Uniunii Tineretului Comunist la Fedc- 
lația Mondială a Tineretului Democrat.

Cuvîntarea de deschidere a lucrărilor conferinței a fost rostită 
de secretarul de stat pentru problemele tineretului și culturii. 
Mamuna Ture, membru în Biroul Politic al Partidului Democrat 
din Guineea.

Intense consultări 
la Londra

Cabinetul britanic va stabili pozifia 
definitivă in problema aderării la C. E. E.

Sîmbălă și duminică, cabinetul britanic se va întruni special 
pentru a-și stabili poziția definitivă cu privire ia o eventuală nouă 
candidatură a Angliei la Piața comună.

După cum relevă ziarele „Fi
nancial Times" și „Daily Mail", 
hotărirea finală în această pro-

Moartea tragică 
a cosmonautului 

V. Komarov
Agenția TASS transmite că 
smonautul sovietic Vladimir 
»marov a încetat luni din viață, 
aterizarea navei cosmice „So- 

z—1“.
Luni, cînd programul cercetă- 
or s-a încheiat, colonelului Ko- 
irov i s-a ordonat să înceteze 
orul și să efectueze aterizarea, 
rpă îndeplinirea tuturor opera
tor legate de trecerea la ateri- 
re, nava a trecut cu bine păr- 
e cele mai grele și mai compli- 
te ale încetinirii zborului în pă- 
rile superioare ale atmosferei 
a amortizat prima viteză cos- 

ica. La deschiderea parașutei 
incipale. la înălțimea de 7 000 
, potrivit datelor preliminare, în 
ma răsucirii corzilor parașutei, 
va a coborît cu o viteză mare, 
ea ce a pricinuit moartea lui 
amarov.
La 23 aprilie a fost plasată pe 
bită, în scopul cercetării Cos
așului, noua navă „Soiuz-1" pi- 
tată de col. Vladimir Komarov. 
;esta era cel de-al doilea zbor 
lui în Cosmos. In 1964, el a 

mandat nava „Voshod". în 
npul zborului, care a conti- 
lat peste 24 de ore, Komarov a 
leplinit întrutotul programul 
ibilit de verificare a sistemului 
iii nave și a făcut, de asemenea, 
rcetările științifice planificate. 
Pentru eroismul, curajul și vi- 
jia sa, de care a dat dovadă în 
npul efectuării zborului de în- 
rcare a navei cosmice „So- 
z—1", Prezidiul Sovietului Su- 
em al U.R.S.S. a decorat post- 
ortem pe Eroul Uniunii Sovie- 
:e Vladimir Komarov cu a doua 
edalie „Steaua de Aur“ și a ho
rit să se ridice un bust al ero- 
ui la Moscova.
în legătură cu încetarea din 
ață a lui Vladimir Komarov, la 
oscova a fost dat publicității 
1 necrolog semnat de Leonid 
rejnev, Alesei Kosîghin, Nikolai 
xlgomîi și alți conducători ai 
irtidului și statului sovietic, oa- 
eni de știință, cosmonauți.
Pentru organizarea funeraliilor 
i Vladimir Komarov a fost 
rmată o comisie guvemamen- 
lă, în frunte cu Mihail Suslov,

membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.C.U.S.

Comisia guvernamentală pen
tru organizarea funeraliilor lui 
Vladimir Komarov a hotărît ca 
urna cu rămășițele pămîntești ale 
cosmonautului să fie depuse la 
Casa Armatei Sovietice din 
Moscova.

C.C. al P.C.U.S. și Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. au hotărît să 
constituie o comisie guvernamen
tală pentru elucidarea tuturor 
împrejurărilor morții cosmonau
tului Vladimir Komarov,

blemă va fi luată duminică la 
reședința primului ministru Wil- 
son. iar un comunicat oficial va 
fi dat publicității la începutul 
săptămînii viitoare. Ziua de 9 
mai, apreciază ziarele citate, con
stituie pentru guvernul Wilson 
ultimul termen pentru a anunța 
candidatura Angliei la C.E.E., 
avînd în vedere că această hota- 
rîre trebuie dezbătută și de Ca
mera Comunelor, care la 12 mai 
intră în vacanță. Observatorii po
litici apreciază că în prezent 
Wilson nu mai condiționează a- 
ccastă cerere de rezultatele Run
dei Kennedy. Joi, grupul parla
mentar al Partidului laburist va 
participa la un schimb de vederi 
în problema aderării. Se știe că 
numeroși deputați se opun intră
rii Angliei în Piața comună. 
Premierul Wilson speră să obțină 
sprijinul alît din partea majori
tății deputaților laburiști, cît și a 
membrilor cabinetului său. Sînt 
prevăzute maximum trei demisii 
în cazul în care guvernul va ho
tărî să formuleze cererea sa „ce
lor șase".

FRANȚA Aspect din timpul unei recente demonstrații 
muncitorești de la Saint-Nazaire

„Adoratorul 
negrilor“

Un alb a fost acuzat de a fi „adorator al negrilor". Dezva- 
rind cititorilor că această acuzație a fost formulată în Repu- 
lica Sud Africană nu-i aducem la cunoștință o prea mare nou- 
îte. Toată lumea știe că in patria apartheidului oricine dă 
emne de apropiere între cele două populații suportă grele con- 
ecințe. Așa că n-ar fi fost de mirare ca un adversar al poli- 
icii rasiste să fie taxat de autorități drept adorator de negri, 
ta, încă, acesta ar fi fost tratamentul cel mai blind la care 
iuțea aspira. Lucrurile se schimbă însă in cazul cînd cel acu- 
at se numește Balthazar Vorster și este șeful guvernului 
t.S.A. Asta pare, intr-adevăr, o noutate.
Pare numai. în realitate istoria se repetă. Cu vreo trei ani 

a urmă, Verwoerd fusese și el acuzat de „ultraliberalism". Și. 
otrucit Vorster l-a moștenit postul, reședința, poziția etc., era 
mrmal ca sâ-i moștenească și eticheta de „prea bun și prea 
lînd", de „părinte al negrilor", cu care îl gratificaseră adver- 
arii săi politici.
Vorster adorator al negrilor ? Dacă nu s-ar referi la o pro- 

ilemă prea gravă pentru viitorul Africii de sud. acuzația ar 
iuțea fi luată drept o glumă. Dar nu-i așa. Cei care-i impută 
iremierului sud-african o prea mare iubire pentru negri — e 
orba de aripa de extremă dreaptă a Partidului naționalist 
iflat la putere, partid care, după cum se știe, este el însuși de 
•xtremă dreaptă - o fac cu aerul cel mai serios din lume.

Conferință la Karlovy Vary 
in problema securității 

europene
în ziua de 24 aprilie s-a des

chis la Karlovy-Vary — Ceho
slovacia, o conferință în proble
mele securității europene. La 
conferință participă partide co
muniste și muncitorești din țări 
socialiste și din țări capitalisto 
din Europa.

Intrucît în cursul schimbului 
de păreri și consultărilor care au 
avut toc nu s-a ajuns la un acord 
comun prealabil privind caracte
rul, scopul și modul de desfășu
rare a conferinței, Partidul Comu

nist Român nu participă la aceas
tă conferință.

După cum anunță agenția 
C.T.K. la conferință nu iau parte 
Uniunea Comuniștilor din Iugo
slavia, Partidul Muncii din Alba
nia, Partidul Comunist din Olan
da, Partidul Comunist din Nor
vegia, Partidul Socialist Unit din 
Islanda. Partidul Comunist din 
Suedia — informează agenția 
C.T.K. — nu a trimis o delega
ție, ci un reprezentant în calitate 
de observator.

Sesiunea O- N- U-
în cadrul sesiunii spe

ciale a Adunării Gene
rale a O.N.U. continuă 
dezbaterile in problema 
Africii de sud-vest.

în ședința de luni a fost pre
zentat raportul Comitetului ad
irne însărcinat cu studierea posi
bilităților lichidării dominației ra
siștilor sud-africani în Africa de

sud-vest și acordării independen
ței acestui teritoriu. Raportul con
ține trei proiecte : unul prezentat 
de S.U.A., Italia și Canada, altul 
de Mexic, Chile și Japonia. Al 
treilea proiect, elaborat de Etio
pia, Nigeria, R.A.U., Pakistan și 
Senegal, a fost prezentat în ședința 
de luni de către reprezentantul 
Etiopiei, Endalkachew Makon- 
nen.

CANADA Vedere parțială de la expoziția mondială care se va 
deschide in curînd la Montreal. în fotografie : pavilionul 
U.R.S.S. în partea dreaptă și cel al S.U.A. în partea stingă

• Curtea supremă a S.U.A. a 
respins luni cererea campionu
lui mondial de box la toate ca
tegoriile, Cassius Clay, de a fi 
scutit de serviciul militar. Cas
sius Clay urmează să se prezin
te la incorporare vineri în loca
litatea Houston (Texas). în ce
rerea sa, Clay a calificat actua
lul sistem al chemării sub arme 
ca fiind discriminatoriu față de 
populația de culoare.

I o DEPARTAMENTUL DE 
B STAT al S.U.A. a hotărît să anu- 
® leze pașapoartele a cinci dintre 

membrii echipajului yachtului 
„Phoenix". care la începutul a- 
cestei luni a efectuat o călăto
rie în portul nord-vietnamez 
Haifong, ducînd un transport 
de medicamente. Un purtător 
de cuvînt al Departamentului 
de stat a indicat că la ambasada 
americană din Tokio s-au pri
mit instrucțiuni potrivit cărora 
lui Earle Raynolds, comandan
tul vasului, i se cere să resti

tuie autorităților americane pa
șaportul și să se înapoieze in 
S.U.A. El se află în prezent la 
Hiroșima (Japonia). Cei cinci 
pasageri ai yachtului „Phoenix" 
au plecat la Haifong fără per
misiunea Departamentului de 
stat.

• ȘAHUL Iranului Moha- 
înmatl Rcza Pahlavi a primit pe 
Ivan Mlhailov, vicepreședinte aJ 
Consiliului do Miniștri al R. P. 
Bulgaria, care se află la Tehe
ran în fruntea unei delegații 
guvernamentale bulgare. Cu 
acest prilej a avut loc un schimb 
de păreri în probleme prezen- 
tînd interes pentru ambele părți, 
în special în legătură cu lărgi
rea colaborării economice reci
proce.

© Conducerea Frontului de 
eliberare al sudului ocupat al 
Yemenului (F.L.O.S.Y.) a anun
țat hotărirea de a trimite mai

multe delegații în țările arabe 
și alte țări prietene pentru a 
explica recentele evenimente 
petrecute în Arabia de sud și 
pentru a cere sprijin moral și 
material. Una dintre delegații 
va fi condusă, personal, de 
secretarul general al frontului, 
Mackawee. Printre țările ce vor 
fi vizitate se află Algeria, Si
ria. Irak, Liban, Sudan, U.R.S.S., 
India, Iugoslavia, R. P. D. Co
reeană, Afganistan, precum și o 
serie de țări africane.

• DESCOPERIREA de către 
doi savanți americani a sute de 
obiecte sticloase în adîncul O- 
ceanelor Pacific și Indian lasă 
să se creadă că în urmă cu 
700 000 ani s-a produs o ciocnire 
între un mare corp ceresc și 
planeta noastră. Potrivit tezei 
supuse de savanții Brucc Hee- 
zen și Bill Glass, de la Obser
vatorul Universității Columbia 
din New York, Adunării anuale 
a Uniunii geofizice americane,

ciocnirea ar fi provocat împrăș- 
tierca a 300 milioane tone do 
resturi extraterestre asupra a 
mai mult de o zecime din su
prafața Pămîntului, ceea ce ar 
fi putut declanșa ultima inver
sare a cîmpului magnetic te
restru.

• APROXIMATIV 200 TONE 
de petrol s-au revărsat în mare 
în urma spargerii unuia din 
rezervoarele petrolierului „Hel- 
ga Essberger" ancorat în por
tul vest-german Wilhelmshaven, 
amenințînd să invadeze țărmul 
și, mai ales, localitatea balneară 
Dangast. Stratul de petrol a a- 
coperit deja suprafața mării pe 
o întindere de mii de metri pă- 
trați. Pentru a împiedica înain
tarea „Mareei negre", căreia 
vîntul i-a imprimat o viteză 
destul de marc, au fost luate 
măsuri excepționale. In zona a- 
menințată au fost mobilizați nu
meroși militari ai Bundeswehru- 
lui și pompieri.

Nouă constituție 
în Swaziland

In protectoratul brita
nic Swaziland a intrat 
marți în vigoare o nouă 
constituție. Comunicatul 
oficial referitor la acest 
eveniment a fost semnat 
de regele Sobhuza II al 
Swazilandului și de re
prezentantul Coroanei 
britanice, F. Lloyd.

In baza acestei constituții, ela
borată de Marca Britanie, Swa- 
zilandul va căpăta autonomie in
ternă, iar șeful tradițional Sob
huza II a fost recunoscut de Ma
rea Britanie ca rege al acestei 
țări africane. Swazilandul va avea 
o Adunare Națională și un Se
nat.

După cum se știe, recent au 
avut, loc alegeri în Adunarea 
Națională a Swazilandului. Potri
vit rezultatelor date publicității, 
partidul de tendință conservatoa
re Imbokodbo, fondat de regele 
Sobhuza II, a obținut 24 din cele 
30 de locuri în Adunarea Națio
nală. în virtutea prevederilor 
constituției, șase locuri în Aduna
rea. Națională vor fi atribuite u- 
nor personalități numite de re
ge. Senatul va fi format dintr-un 
număr de 12 persoane, din care 
șase vor fi, de asemenea, desem
nate de rege.

„Union Jack“, denumire sub care e pre
zentată comunitatea coloniilor și țărilor inde
pendente din cadrul Commonwealth-ului s-a 
îmbogățit cu noi teritorii. Știrea a fost con
firmată în Camera Comunelor de ministrul 
britanic al apărării Dennis Healey care a 
anunțat că Marea Britanie a cumpărat pen-
tru o sumă de peste 
line o serie de insule

Este vorba de micile 
insule Dérochés (situată la 
sud de Seychelles), Farquar 
(situată la nord de Ma
dagascar) care au aparți
nut unor persoane particu-

un milion de lire ster- 
din Oceanul Indian.
lare, precum și de un grup 
de cinci insulițe alcătuind 
arhipelagul Chagos caro a 
aparținut pînă acum unei 
societăți pe acțiuni. Tran
zacția fiind patronată de

ministrul englez al apără
rii, mobilul ei era foarte 
ușor de descifrat. Deși 
domnul Hcalev a fost zgîr- 
cit cu amănuntele, la 
Londra s-a aflat că autori
tățile britanice intențio
nează să construiască pe 
aceste insule, în colaborare 
cu Statele Unite „posturi 
de tranzit“ adică mari 
aeroporturi pentru viitoa
rele avioane tip „F-lll“.

Știrile despre proaspăta 
achiziție engleză în Ocea
nul Indian survin la numai 
trei săptămîni după ce a 
devenit cunoscută o altă 
componentă a planurilor 
noilor robinsoni de la 
Londra și Washington în 
căutare de insulițe și atoli, 
în numărul lui din 3 apri
lie, bineinformatul NEW 
YORK TIMES releva că 
Anglia proiectează să con
struiască cu sprijin ameri
can o puternică bază aeria
nă pe atolul Aldabra si
tuat în apropierea insulei 
Farquar.

Chestiunea folosirii în 
comun de către Marea 
Britanie și Statelo Unite, 
în scopuri militare, a ato
lilor din Oceanul Indian a 
fost examinată pentru pri
ma oară (așa cum au 
dezvăluit unele surse o- 
ficiale la Washington), 
în urmă cu aproape 
patru ani. Ea a fost

urgentată pe măsura șubre- | 
zirii pozițiilor engleze la 
Singapore și la Aden — 
principalele baze britanice 
din Orient și Asia. în 
calea intențiilor strategilor 
militari englezi și ameri
cani a existat însă un im
pediment — acela că 
insulele și atolii vizitați 
din vestul Oceanului In
dian depind, teritorial, de 
guvernele locale din Mau
ritius și Seychelles. Atît 
Londra cît și Washingto
nul au recurs la presiuni și 
șantaje pentru a infringe 
rezistența guvernelor lo
cale. Anglia a impus ast
fel în ianuarie 1966 ca preț 
al acordării „la termen“ a 
independenței insulei Mau
ritius „cedarea controlului 
deplin“ asupra atolilor 
Diego Garcia și Aldabra. 
Prin manevre similare, 
guvernul local din Sey
chelles a fost silit, la 
începutul anului în curs, 
să accepte punerea arhipe
lagului Chagos „sub con
trolul și jurisdicția depli
nă a Regatului Unit“.

Cu sprijinul Statelor 
Unite și în colaborare 
strînsă cu Washingtonul, 
se desfășoară ceea ce 
TIMES denumea zilele tre
cute „rocada subtilă a 
bazelor britanice spre 
Oceanul Indian din cauza 
deprecierii vechii zone

strategice amenințată de 
furtunile din Orientul Mij
lociu".

Această „rocadă“, nu 
prea subtilă, trebuie, desi
gur, privită în conexiune 
cu manevrele insistente pe 
care Statele Unite le-au 
desfășurat în ultimul an în 
zona Oceanului Indian. 
Amiralul Eastold a vizitat 
în decursul primei jumă
tăți a anului trecut prin
cipalele insule din această 
zonă. Au fost remarcate, 
de pildă, încercările ame
ricane de a-și întări „pre
zența“ și influența în 
Madagascar. O întreagă 
suită de specialiști și mili
tari americani au vizitat în 
1966 Madagascarul. în ia
nuarie a.c. S.U.A. au 
acordat Republicii malgașe 
un ajutor de 8 milioane 
dolari pentru dezvoltarea 
rețelei de telecomunicații 
pe insulă. Cît despre cele
lalte insule de dimensiuni 
importante s-au semnalat 
vizitele făcute în Statele 
Unite de personalități gu
vernamentale din insulele 
Mauritius și Seychelles ca 
și vizita de „studiu“ efec
tuată în Seychelles de o 
misiune militară americană 
la începutul lunii martie. 
Revista americană TIME, 
bine introdusă în cercu
rile administrației S.U.A., 
ne ajută să vedem mai

bine substratul și obiecti
vele interesului deosebit al 
Washingtonului pentru O- 
ceanu! Indian. „A obține 
controlul în Oceanul In
dian — scrie TIME — ar 
însemna pentru America 
dominația asupra celor 
două rute maritime de 
maximă valoare în spațiul 
afro-asiatic: una de la 
Marea Roșie la Pacific și 
cealaltă de la Atlantic la 
însuși Oceanul Indian“.

Cum era însă de aștep
tat, manevrele strategilor 
americano-britanici în zona 
Oceanului Indian stîmesc 
o legitimă împotrivire din 
partea opiniei publice 
mondiale și, în primul 
rînd din partea popoa
relor din această zonă. 
Luînd cuvîntul în parla
ment, ministrul de ex
terne indian Chagla a 
arătat că „crearea de 
baze militare riscă să spo
rească tensiunea în această 
regiune“. El a anunțat că 
guvernul indian se va 
adresa O.N.U. pentru a 
preîntîmpina stabilirea ba
zelor militare anglo- 
americane.

„Rocada subtilă“ e les- 
I ne depistată drept ceea ce 

este : un pericol foarte 
real pentru pacea unei 
vaste regiuni a lumii.

EM. RUCÂR

Vorster a inițiat dezbaterea în parlament a unei legi referi
toare la interzicerea „amestecului unui grup rasial în trebu
rile politice ale altui grup rasial". Scopul acestui proiect — 
scop pe care guvernul nici măcar nu s-a străduit să-l ascundă 
— era de a interzice organizațiile și partidele interrasiale și 
de a elimina astfel definitiv orice participare nealbă la viața 
politică. Aprobarea acestei legi rasiste de către așa-zisul par
lament de Ia Pretoria, unde naționaliștii dețin majoritatea ab
solută, nu era pusă de loc sub semnul întrebării. Intrucît, însă, 
Vorster, la cererea liderului opoziției, Graaf, a fost de acord 
să amine dezbaterile pentru cîtva timp (simplă manevră pen
tru a putea apoi să-și trimbițeze flexibilitatea), extremiștii na
ționaliști l-au atacat vehement pe premier pentru „capitulare".

Declarația ulterioară a lui Vorster potrivit căreia el va con
tinua politica de creare a bantustanelor a turnat gaz peste 
foc. Albert Hertzog, șeful aripii extremiste, a declarat imediat 
că bantustanele, aceste rezervații pentru populația de culoare, 
expresie concentrată a politicii de apartheid, ar fi „prea bune" 
pentru negri, iar primul ministru ar fi, nici mal mult nici mal 
puțin, decît „omul cafrilor".

Vorster este însă departe de așa ceva. încă de la instalarea 
sa in fruntea guvernului, el și-a propus „să meargă mai de
parte decît Verwoerd, oricare ar fi consecințele". De altfel, se 
afirmă că politica din ultimii ani a fostului prim-ministru era 
în bună măsură opera lui Vorster care deținea funcția de mi
nistru al justiției. In această calitate, el a elaborat în 1962 fai
moasa lege asupra sabotajului. Un an mai tirziu el a semnat 
legea cu privire la detențiunea preventivă de 90 de zile, mă
rită in 1965 la 180 de zile. La ordinul său. a fost introdusă tor
tura în închisori și comisariate de poliție, iar insula Robben, 
unde se afla mai înainte o leprozerie, a fost transformată în- 
tr-un lagăr al morții. „Dacă Verwoerd era inspiratorul apar
theidului — scria ziarul etiopian Addis Zemen — Vorster era 
satirul".

E limpede că un asemenea personaj, venind în fruntea gu
vernului sud-afrlcan, numai adorator al negrilor nu putea fi. 
De aceea, imputarea care 1 s-a adus nu este altceva decît o 
ilustrare a luptei acerbe pentru putere în sinul Partidului 
naționalist.

ION D. GOIA REPUBLICA UNITA TANZANIA. Monumentul independenței Tanzaniei din Dar-Es-Salaam

Sărbătoarea
Tanzaniei

La 26 aprilie, poporul tanza- 
nian sărbătorește Ziua naționa
lă. în anii caro au trecut de la 
dobîndirea independenței, Re
publica Tanzania a depus efor
turi susținute pentru înlătura
rea înapoierii economice gene
rate de îndelungata dominație 
colonială. Printre ultimele mă
suri adoptate în acest sens, se 
înscrie controlul investițiilor de 
capital străin și naționalizarea 
unor întreprinderi și instituții 
de asigurări și comerciale. Gu
vernul de la Dar-Es-Salaam se 
străduiește ca prin valorifica
rea resurselor naturale ale ță
rii să satisfacă nevoile de pri
mă necesitate ale populației. Au 
fost elaborate și s-a trecut la 
înfăptuirea unor proiecte pri
vind dezvoltarea învățământului 
care să asigure economiei cadre
le necesare, au apărut noi insti
tuții.

Cu prilejul aniversării Zilei 
naționale a Republicii Unite 
Tanzania, poporul român urează 
poporului tanzanian noi suc
cese în lupta sa pentru pro
gres, prosperitate și pace.
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