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Semicentenarul

Uniunii Tineretului

Comunist— 

o sărbătoare 

a întregului 

tineret al țării

RĂSPUNSUL l'liEȘLIIINTELIII 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI Âl 

REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
la mesajul transmis de președintele celei de-a XXVI-a 

sesiuni a Adunării Generale a 0.0. privind eliminarea 
tuturor formelor de discriminare rasială

VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU 

IN REPUBLICA 
POPULARA CONGO

Expresie a sentimentelor de prietenie și stimă dintre țările, popoarele și partidele noastre, a dorinței de a dezvolta

relațiile reciproce, de a intări unitatea forțelor antiimperialiste, de a servi cauza păcii și colaborării

LĂ
A

TEXTILĂ 

„SOTEXCO“
Trimișii speciali Ilie Ciurescu 

și Ștefan Barabaș transmit: Luni 
dimineața tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de tovarășul 
Marien N’Gouabi și tovarășa Ce- 
line N’Gouabi, au vizitat între
prinderea textilă „Sotexco“ (So
cietatea oongoleză de textile) si
tuată în tînărul cartier industrial 
al capitalei congoleze — Kin- 
soundi.

Oamenii muncii din acest nou 
și modern complex industrial au 
făcut conducătorilor de partid și 
de stat ai celor două țări o cal
dă și entuziasă primire, caracte
ristică atmosferei generale în 
care se desfășoară vizita tovară
șului Nioolae Ceaușescu în Re
publica Populară Congo.

încă de la intrarea în cartie
rul Kinsoundi, se văd pretutin
deni banderole roșii, arborate pe 
arcade. împreună cu drapele ro
mânești și congoleze, urări în 
cinstea oaspeților scrise în lim
bile română și lingala. Sînt sem
nificative pentru spiritul întilni- 
rii dintre conducătorul partidu
lui și poporului român și munci
torii celei mai mari întreprin
deri industriale congoleze cuvin
tele înscrise de-a lungul între
gului traseu, prin secțiile și sec
toarele uzinei: „Bine ați venit, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu !“, 
„Trăiască România socialistă !“, 
„Trăiască prietenia româno-con- 
goleză !“, „Partidul Congolez al 
Muncii este conducătorul nos
tru !“.

Conducătorii de partid și de 
stat ai celor două țări sosesc la 
uzină la ora 9,00. Membri ai găr
zilor muncitorești — oameni ai 
muncii pregătiți să apere cu 
arma în mină cuceririle poporu
lui congolez — prezintă onorul. 
Tinere textiliste, îmbrăcate în 
costume naționale, oferă oaspe
ților buchete de flori.

Directorul uzinei, Ekondy Aka- 
la, rostește calde cuvinte de bun 
venit, exprimînd bucuria celor 
peste 1 300 de muncitori, tehni
cieni și ingineri ai întreprinderii 
de a-1 primi în mijlocul lor pe

conducătorul partidului, al po
porului din țara prietenă — 
România socialistă.

Prima întreprindere textilă din 
Congo, inaugurată în anul 1969 și 
construită în cooperare cu spe
cialiștii din R. P. Chineză, este 
prezentată oaspeților în fața unei 
machete de către directorul teh
nic, Bernard M’Bemba.-Secțiilor 
actuale — care produc anual 2,4 
milioane de metri țesături și 610 
mii de duzini de confecții — li 
se vor adăuga, potrivit planurilor 
de perspectivă, noi hale de pre
lucrare a bumbacului.

Urmărind desfășurarea în flux 
a procesului tehnologic. începînd 
cu secția de egrenat, continuînd 
cu secțiile de țesătorie, vopsito- 
rie, imprimerie și de creație, to
varășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu, precum 
și persoanele care îi însoțesc, to
varășii Ion Pățan și Bujor Almă- 
șan, iau cunoștință de pasionata 
activitate a unui colectiv care a 
deprins meseria de textilist în 
anii" independenței țării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează îndeaproape de ac
tivitatea colectivului de aici, 
strìnge cu căldură mîinile mun

citorilor congolezi, care întrețin 
permanent o atmosferă vie și 
însuflețită scandînd lozinci in 
cinstea conducătorului partidului 
și statului nostru, a conducătoru
lui partidului și statului congo
lez, pentru prietenia congolezo- 
română. Vizita se încheie in sa
lonul de onoare al întreprinde
rii unde echipa artistică inter
pretează un cîntec închinat oas
peților români, prieteniei dintre 
cele două popoare.

Vădit emoționată pentru prile
jul de a adresa cîteva cuvinte 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
cea mai tînără muncitoare a ru
gat pe conducătorul partidului 
și statului român să transmită — 
din partea tuturor textiliștilor, a 
tuturor muncitorilor congolezi — 
un călduros salut textiliștilor, tu
turor oamenilor muncii din 
România.

întîmpinat cu puternice și vii 
aplauze de către cei prezenți, a 
luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care a mulțumit con
ducerii întreprinderii, conducerii 
organizației de partid din uzină

(Continuare în pag. a 111-a)

A

întrevedere între tovarășul
Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul 
Marien N'Gouabi

S Intern In ultima decadă a lunii martie, 
dar lucrătorii ogoarelor privesc in 
perspectiva anotimpului cind rodul 

cimpului ajunge in hambare. Firesc, mai cu 
seamă in condițiile acestei primăveri clnd 
semănatul și activitatea in Iegumicultură se 
cer, obligatoriu, dublate de lucrări ample, 
executate în scopul prevenirii • pierderii re
zervei de apă din sol. Și, dind valoare ma
terială fiecărei clipe bune de lucru, coope
ratorii județelor Timiș șl Arad au încheiat 
deja semănatul mazărei, lucernei si borcea- 
gurilor ; in Tuleea, Ialomița și Bihor se des
fășoară din plin semănatul culturilor teh
nice iar in grădinile de legume ale Ilfovului, 
Prahovei, Doljului, Litoralului și din Clmpia 
de Vest se lucrează la plantatul in solarii a 
răsadurilor de tomate, la transplantarea in 
cîmp a răsadurilor de varză. Peste 300 »Ofl de 
hectare au fost însămtnțate, alte aproape 
cinci sute de mii sînt pregătite in vederea 
semănatului iar pe mal bine de un milion 
de hectare s-au aplicat lucrări de întreținere

a ogoarelor. Pe 10 Ia sută din suprafețele le
gumicole s-a executat plantatul răsadurilor.

Timpul, însă, nu Îngăduie nici o lntîrziere 
In ce privește executarea lucrărilor agricole. 
Ora are acum valori nebănuite. îndeosebi in 
județele Buzău, Galați, Harghita. Bacău, Mu
reș și Olt unde suprafețe Întinse de teren 
Încă mai așteaptă să fie arate (la nivelul 
țării suprafața nearată ajunge la peste 400 000 
de hectare), in Argeș, Suceava, Botoșani, Olt, 
Satu-Mare și Mehedinți unde ritmul semăna
tului se menține Încă departe de cel care să 
mulțumească. Inexplicabile rămineri în urmă 
se constată in ce privește plantatul pomilor 
și a viței de vie. De asemenea, lucrările de 
combatere și prevenire a băltirii apei au scă
zut in amploare iar în sistemele de irigații, 
rețelele de canale și instalațiile, prin starea 
lor tehnică, dovedesc faptul că gospodarii nu 
le-au prea avut în atenție. Vremea, cum spun 
bunii gospodari, ne dă afară din casă. Apare 
deci ca o necesitate de a se face totul pentru 
grăbirea executării lucrărilor de sezon.

Luni, 20 martie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, a avut o întrevedere cu

CONVORBIRI 
LA C.C. AL P.C.M.

Tovarășul Pierre N’Ze, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Congolez al Mun
cii, responsabil cu probleme or
ganizatorice și de propagandă, 
a avut luni o convorbire cu to
varășii Ștefan Andrei, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., prim- 
adjunct al șefului secției inter
naționale a C.C. al P.C.R., și 
Constantin Mitea, membru su-

Plenara extraordinară

a C.C. al P.C.M.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

a avut luni după-amiază o în- 
tîlnire cu membrii Comitetului 
Central al Partidului Congolez 
al Muncii — reuniți în ședință 
plenară extraordinară.

Au mai participat militanți ai 
partidului, conducători ai sindi
catelor. Uniunii Revoluționare 
a femeilor congoleze și organi
zației de tineret.

Erau de față, ca invitați, șe
fii misiunilor diplomatice acre
ditați la Brazzaville, alți mem
bri ai corpului diplomatic.

întîmpinați cu puternice apla
uze. în Prezidiu au luat loc to
varășii Nicolae Ceaușescu, se- 

tovarășul .Marien N’Gouabi, pre
ședintele C.C. al Partidului Con
golez al Muncii, președinte al 
Republicii Populare Congo, șef 
de stat, președinte al Consiliu
lui de Stat, 

pleant al C.C. al P.C.R., consi
lier la C.C. al P.C.R.

La convorbiri a participat 
Henry Lopez, membru al C.C. 
al P.C.M., ministrul afacerilor 
externe. •

Au fost abordate probleme ale 
relațiilor dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Congo
lez al Muncii, dintre organiza
țiile de tineret și sindicale din 
cele două țări.

cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, și Ma
rien N’Gouabi. președintele Co
mitetului Central al Partidului 
Congolez al Muncii, președinte 
al Republicii Populare Congo, 
șef de stat, președinte al Con
siliului de Stat, precum și Ion 
Pățan, membru al C.C .al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri și ministru 
al comerțului exterior, Corne
liu Mănescu, membru al C.C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor

(Continuare in pag. a lll-a)

Guvernul Republicii Socialiste 
România se pronunță cu con
secvență pentru respectarea 
drepturilor fiecărui popor de 
a-și hotărî singur soarta in con
formitate cu interesele și as
pirațiile sale și de a-și alege în 
mod liber calea propriei dez
voltări, fără nici un amestec 
din afară, condiție esențială 
pentru menținerea păcii și secu
rității internaționale.

România a condamnat și con
damnă cu hotărire politica de 
asuprire și exploatare a po
poarelor, de dominație și dictat, 
de amestec în treburile interne 
ale altor state și popoare, orice 
formă de colonialism și neocolo
nialism.

Perpetuarea exploatării colo
niale, înăbușirea aspirațiilor de 
libertate și progres social a po
poarelor din Africa australă, în
călcarea drepturilor fundamen
tale ale omului, consecință a ra
sismului și politicii de apartheid 
promovată în această parte a 
lumii, constituie o amenințare 
permanentă Ia adresa securității 
tinerelor state africane, repre- 
zentînd totodată un obstacol în 
calea creării unui climat de co
laborare și încredere între po
poare.

Suferind el însuși secole de-a 
rîndul asuprirea străină, po
porul român își îndreaptă sim
patia către popoarele care lup
tă pentru abolirea totală și de
finitivă a colonialismului, neo- 
colonialismului și a oricăror for
me de înrobire și dominație 
imperialistă, pentru apărarea și 
consolidarea independenței și 
suveranității lor naționale, pen
tru lichidarea subdezvoltării și

O inițiativă in consens cu imperativele campaniei

TOȚI TINERII 
MECANIZATORI

LUCREAZĂ ÎN SCHIMBURI
PRELUNGITE

Bărăganul dintre ape, cum i
se mai spune zonei îndi- 
guite a Insulei Mari a Bră

ilei, cunoaște acum efervescența 
muncii. Se discuie și se seamănă- 
Peste opt sute de tractoare lu
crează cit este ziua de mare. 
„Am încheiat cu semănatul ma
zărei și al borceagurilor, ne spu
nea tovarășul Ion Vlad, directo
rul unității, iar astăzi și mîine 
(simbătă și duminică — n.a.) se- 
mănătorile vor așeza semințele 
și pe ultimele hectare din cele 

edificarea unei economii și cul
turi proprii.

Republica Socialistă România 
acordă sprijin multilateral lup
tei pline de eroism a popoarelor 
din Angola, Mozambic, Guineea- 
Bissau, Namibia și din alte te
ritorii aflate încă sub dominația 
colonială, avind convingerea că 
nimeni și nimic nu trebuie să 
stea in calea îndeplinirii dreptu
lui lor sacru de a-și hotări de 
sine stătător soarta.

Totodată, România condamnă 
cu fermitate politica de apar
theid și discriminare rasială 
promovată de cercurile condu
cătoare din Republica Sud-Afri- 
cană și regimul ilegal din Rho
desia de Sud, politică profund 
contrară libertății și demnității 
omului, scopurilor și principiilor 
fundamentale ale Cartei Orga
nizației Națiunilor Unite.

împărtășind îngrijorarea ge
nerală pe care o suscită refuzul 
persistent al guvernului sud- 
african și al regimului ilegal din 
Rhodesia de Sud de a renun
ța la politica lor de apartheid 
și discriminare rasială, guver
nul român nu întreține relații 
diplomatice, consulare, economi
ce sau de altă natură cu Repu
blica Sud-Africană și Rhodesia 
de Sud, conformîndu-se rezolu
țiilor Adunării generale și Con
siliului de Securitate.

In același timp, România sus
ține eforturile tinerelor state in
dependente africane pentru li
chidarea într-un termen cît mai 

peste două sute cîte am planifi
cat lucernei“. In cîteva ferme, 
cele amplasate în perimetrul 
fostului lac Pețiu, și de-a lungul 
canalului Filipoiu, i-am întîlnit 
pe mecanizatori la semănatul 
florii-soarelui. Stăm de vorbă 
cu tinerii Eugen Tudorache și 
Ionel Cătănoiu.

— De cînd ați început semăna
tul ? Cu ce ritm avansați ?

— De vreo trei zile nu ne-am 
oprit o clipă, cît soarele a încăl
zit cîmpia, ne-a răspuns Ionel 

scurt a urmărilor exploatării co
loniale și a subdezvoltării. Re
lațiile de colaborare pe care Ro
mânia le desfășoară cu aceste 
state corespund pe deplin inte
reselor noastre reciproce și 
constituie totodată o expresie a 
sprijinului și solidarității Ro
mâniei față de aceste state, par
te componentă a luptei generale 
antiimperialiste, pentru progres 
social și pace in lume.

Este o convingere fermă a 
guvernului român că întreaga 
comunitate internațională și în 
primul rind Organizația Națiu
nilor Unite trebuie să acționeze 
energic pentru lichidarea defini
tivă a colonialismului și neoco- 
lonialismului, pentru respectarea 
strictă a dreptului popoarelor 
de a-și hotărî soarta în confor
mitate cu propriile lor interese, 
pentru eliminarea politicii de 
apartheid și discriminare ra
sială din viața socială.

în ceea ce-1 privește, guver
nul Republicii Socialiste Româ
nia sprijină măsurile concrete 
recomandate în mesajul adoptat 
de către cea de-a XXVI-a se
siune a Adunării generale a 
O.N.U. și își exprimă convinge
rea că transpunerea lor integrală 
și neintîrziată in viață de către 
toate statele va constitui un nou 
pas pe calea lichidării vestigii
lor colonialismului, a politicii 
de apartheid și a discriminării 
rasiale și va contribui astfel la 
întărirea păcii și la progresul 
social al omenirii.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului 

de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Cătănoiu. Tractoarele merg, se- 
mănătorile sînt reparate și foar
te bine reglate, așa că viteza de 
lucru e maximă : 24 de hectare 
semănate într-o zi. Satisfacția 
vine atit de la ritmul de lucru 
cit și de la calitatea semănatu
lui : excepțională !

— Toți spun acest lucru In 
Insulă ?

— Cred că da, intervine Eugen
GH. FECIORU

(Continuare în pag. a ll-a)



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 2 MARTI 21 MARTIE 1972

TELEGRAME
al Parti- 
LONGO, 

cu urmă-
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general 

dului Comunist Român, a trimis tovarășului LUIGI 
președintele Partidului Comunist Italian, o telegramă 
torul conținut :

Dragă tovarășe bongo,
Am deosebita plăcere de a vă adresa în numele Comitetului 

Central al P.C.R și al meu personal cele mai calde felicitări 
cu ocazia alegerii dv. în înalta funcție de președinte al Parti
dului Comunist Italian. Vă urez noi sucoese în activitatea dv. 
neobosită ce o desfășurați spre binele poporului italian, al 
Partidului comunist, pentru triumful ideilor democrației, socia
lismului și păcii.

îmi exprim și cu acest prilej convingerea că relațiile de prie
tenie frățească ce unesc pe comuniștii români și italieni se vor 
întări în continuare în interesul ambelor partide și popoare, al 
unității mișcării comuniste și muncitorești, a forțelor antnm- 
perialiste din întreaga lume.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, a trimis tovarășului ENRICO BER
LINGUER, secretar general al Partidului Comunist Italian, ur
mătoarea telegramă :

Dragă tovarășe Berlinguer,
Cu prilejul alegerii dumneavoastră ca secretar general al 

partidului, sint bucuros să vă adresez din partea Comitetului 
Central al P.C R. și a mea personal oele mai calde felicitări 
și urări de succes deplin în funcția de înaltă răspundere ce v-a 
fost încredințată, în activitatea partidului pusă în slujba , inte
reselor fundamentale ale clasei muncitoare, ale poporului ita
lian, ale socialismului, democrației și păcii.

Sînt convins că relațiile de strînsă prietenie dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comunist Italian se vor dezvolta 
continuu spre binele partidelor și popoarelor noastre, al unității 
partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor antum- 
perialiste.

• SPORT • SPORT • SPOl
...............■' - ■■ - ■ ___Mi.

FOTBAL:
Etapa XVII

RUGBI

PLECAREA DELEGAȚIEI
PARTIDULUI COMUNIST PERUAN

Luni după-amiază. delegația 
Partidului Comunist Peruan, for
mată din tovarășii Râul Acosta 
Salas, secretar general adjunct 
al PC. Peruan, și Mario Ugarte 
Hurtado, membru al Comisiei 
Politice și al Secretariatului C.C. 
al P.C. “ ‘ '
C.C- al 
în țara 
ta La.

Peruan, care, la invitația 
P.C.R., a făcut o vizită 
noastră, a părăsit Capi-

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, oaspeții au fost salutați 
de tovarășii Paul Niculescu-Mi- 
zil, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Miron 
Constantinescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, 
membru al C.C al PC.R., 
activiști de partid-

de

Plecarea la Berlin
a delegației li. A. N.

dimineața, a plecat la 
delegația Marii Adunări

Luni
Berlin ----
Naționale, oondusă de tovarășul 
Ștefan Voitec, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Marii Adu
nări Naționale, care la invitația 
Prezidiului Camerei Populare a 
Republicii Democrate Germane.

CRONICA
U.T.C.

Luni dimineața a părăsit Ca
pitala indreptindu-se spre Ber
lin (R. D. Germană) tovarășul 
Kalman Pusztai, secretar al Con
siliului U.A.S.R., care urmează 
să participe la intîlnirea repre
zentanților organizațiilor sporti
ve studențești din țările socia
liste. La aeroport, delegatul 
U.A.S.R. a fost însoțit de tov. 
Dan Bârliba, secretar al Consi
liului U.A.S.R., de activiști ai 
Comitetului Executiv al U.A.S.R.

(Urmare din pag. J)

Tudorache. Lipsa de precipitații 
din această primăvară ne favo
rizează. Ca niciodată, înainte de 
1 Mai vom semăna pînă la ulti
mul metru pătrat toate cele 
47 200 de hectare ale insulei.

Același entuziasm, același ritm 
de lucru la fermele Blosova, 
Gingăroaia, Șerbanu. Titcov și 
Veriga, unde peste 300 de semă
nători se aflau în brazdă iar încă 
pe atitea tractoare avansau cu 
pregătitul terenului. Mihalache 
Șerban, Ion Buceag și Gheorghe 
Apostol au generalizat în pro
ducție dispozitivele de cuplare a 
două cîmpuri obișnuite de grapă 
reglabile la un tractor și a unei 
secții suplimentare la semănă
toarea 2 SPC-2. Ca urmare, zil
nic, ritmul de lucru cunoaște o 
creștere de pînă la 50 la sută 
față de plan- Se creează, astfel, 
condiții mai bune pregătirii pa
tului germinativ și semănatului 
care, in cazul florii-soarelui, va 
fi încheiat pe toate cele aproape 
zece mii de hectare în cel mult 
o săptămină de zile.

Cu aceeași hotărîre și spirit de 
inițiativă se acționează și în res
tul județului Brăila, ce ocupă o 
bună parte din roditorul pămint 
al Bărăganului. Oriunde te 
oprești în aceste zile constatarea 
este că mecanizatorii au asaltat 
cîmpul. Se lucrează în ritm sus
ținut la pregătirea terenului și la 
semănat. La Cooperativa agricolă 
Lacul Sărat, de pildă, semănatul 
culturilor din urgența intîi a fost 
terminat incă de vineri seara. 
„Simbătă și duminică, după cum 
ne spune tovarășul Marin Cîrlan, 
președintele cooperativei. ti
nerii satului au participat la ac
țiuni patriotice privind fertili
zarea solelor ce vor fi semănate 
cu porumb, iar mecanizatorii au 
continuat cu pregătirea patului 
germinativ prin lucrări repetate 
cu discul și grapa reglabilă. Se 
adaugă acestor acțiuni activita
tea de o săptămină a tinerilor — 
Vasilica Munteanu, Maria Dumi- 
trescu. Ionel și Gheorghe Trușcă 
fiind doar o parte dintre cei evi- 
dențiați — la grădina de legume, 
în solarii, aproape a fost înche
iată lucrarea de plantare a ro
șiilor. iar în cîmp, răsadul de 
varză timpurie a fost transplan
tat după ce terenul a fost fer
tilizat cu gunoi de grajd- De ase
menea, la Carasu. cooperatorii și 
mecanizatorii au grăbit mult rit
mul semănatului, iar la coopera
tiva agricolă Tudor Vladimirescu 
s-a lucrat zi și noapte pentru 
folosirea din plin a condițiilor 
bune de lucru. .Anul trecut, ne 
relata tovarășul Gheorghe Mihai, 
președintele unității, am recol
tat peste 40 de tone de sfeclă 
de zahăr la hectar și două mii 
de kilograme floarea-soarelui, se- 
mănind în ultima decadă a lunii 
martie. Si, vă rog să credeți, a- 
nul acesta țintim mai sus cu 
producțiile. De aceea ne-am stră
duit să semănăm și mai timpu
riu. In scopul grăbirii ritmului

ROMÂNIA
LA CEL DE-AL XVII-LEA

„CROS BALCANIC"

CINCI DIN CELE

ZECE TITLURI
Pe terenul clubului de golf din 

Glifada (in apropiere de Atena) 
s-au desfășurat duminică di
mineața întrecerile celei de-a 
17-a ediții a „Crosului balcațiic“, 
concurs care a reunit la start 
peste 100 de atlete și atleți din 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, 
România și Turcia.

La această ediție a competi
ției. sportivii români au avut O 
comportare bună, reușind să cu
cerească cinci titluri de cam
pioni balcanici (trei pe echipe 
și două individuale) din cele 
zece puse în joc.

Prima victorie românească a 
fost obținută de Liliana Leau, 
învingătoare în cursa rezervată 
junioarelor. Ea a parcurs 1000 
m in 2’58”4/10. La juniori, pe 
primul loc s-a clasat atletul ro
mân Gheorghe Ghipu, cronome-

trat pe distanța de 4 000 m eu 
timpul de ll’34”2/10. In ambele 
probe, pe echipe, primul loc a 
fost ocupat de formația 
niei.

In proba senioarelor, 
României s-a clasat, de 
nea, pe primul loc cu 9 
urmată de Bulgaria și Iugosla
via, cu cite 18 puncte. La indivi
dual victoria a revenit iugosla
vei Djurdița Rajher, care a par
curs 2 000 m în 6’15’’2/10, urmată 
de Maria Lincă (6’18”2/10) și Na
talia Andrei (6’23”8/10).

Iată ceilalți cîștigători : se
niori (10 000 m) : Dane Korica 
(Iugoslavia) — 29’43”6/10 (Nico
lae Mustață a ocupat locul trei 
în 29’45”8/10) ; pe echipe Iugo
slavia ; la tineret : Milovan 
komanovici (Iugoslavia) ; 
echipe : Iugoslavia.

Romă-
echipa 

aseme- 
puncte,

Vu- 
pe

ATLETISM

Semicentenarului U.T.C."H
a revenit Școlii sportive

Performeră — F. C. ARGEȘ
A fost, oricum, o etapă mai bună, cu dispute 

aprige, a cărei performeră este, indiscutabil, F. C. 
Argeș. Cu cele două puncte acumulate din zestrea 
Rapidului, să-și manifeste, oare, intenția de a con
cura la titlu ? Nu este exclus. Așa cum am văzut-o 
jucind pe Republicii — viguroasă, dinamică, cu reu
șite combinații in atac cu o linie defensivă destul 
de solidă — echipa din Pitești are șanse să mai cu
cerească puncte in deplasare. Și cum aceste puncte 
decid, in general, campioanele... Dar să nu antici
păm. U.T.A. va avea. In orice caz, un concurent 
redutabil. Nu mă gindesc la echipele bucureștene 
Inlrucit poziția cea mai avansată o ocupă Steaua, 
pe locul 6, în fruntea ierarhiei, caz destul de rar, 
se află cinci echipe din provincie. Handicapul de 
puncte nu * " ‘
nu uităm, 
loarc.a lor 
maxim.

Continuă 
înaintărilor. Dacă 
goluri !ntr-o medie corespunzătoare, In celelalte 
partide lupta de pe teren a rămas neconcretizată. 
Din această cauză spectacolul, ca atare. In unele 
locuri, o a avut de suferit. Este semnificativ acest

este, insă, insurmontabil. Echipele, să 
nu exprimă, incă, la această oră, va- 
reală, unele nu joacă la potențialul lor

să rămină o problemă ineficacitatea 
la lași, Brașov s-au Înregistrat

calcul : din cele 14 goluri marcate, 5 sint opera doar 
a doi Jucători : Cuperman de la Politehnica — Iși 
face, cu această performanță, o apariție impresio
nantă — și Mureșan de la A.S.A.

Fiecare etapă constituie un test serios pentru se- 
lecționabili. Antrenorul naționalei, Angelo Niculescu, 
după cum ne-a declarat ieri, nu e mulțumit de 
evoluția celor mai mulți dintre ei. Dintre cei care 
fac excepție — după opinia noastră — pot fi 
amintiți Dumitru și Dobrin, pe care i-am văzut, și 
caro ni se pare că dețin o formăbună și manifestă 
o mare poftă de Joc incă de la debutul campiona
tului. Dar A.N. deocamdată nu-și face prea niarl 
griji. Evoluțiile doar in două etape nu sint sufi
cient de concludente. EI a convocat, pe următorii 
jucători, pentru meciul de verificare de miercuri, 
de la Constanța, cu echipa Farul : Răducanu, 
Adamache — Pop, Lupescu, Dinu, Deleanu, Vlad — 
Dumitru, Nunweiller VI, Anca — Lucescu, Dobrin, 
Dembrovschi, Neagu, Uifăleanu, Dumitrache. Dintre 
selccționablli lipsesc : Sătmăreanu I, Iordănescu 
(plecați cu echipa Steaua la Mfinchen), Crețu (sus
pendat) șl Sătmăreanu II (acidentat).

LA MIJLOC
de ION BĂIEȘU

V. CABULEA

Plutesc încă, incertitudinile 
asupra echipelor fruntașe 
care încearcă să „se rupă“ de 
plutonul urmăritoarelor lor. 
liste vorba de Știința Petro- 
șeni care, talonată de Grivița 
Roșie, nu a pierdut dumini
că la Iași. Scorul de 13—3 
pentru studenții petroșeneni 
in defavoarea colegilor lor 
din Iași, spune mult. în pri
mul rind dorința liderului de 
a nu pierde locul iutii ; apoi 
dorința de reabilitare a ieșe
nilor pe teren propriu, in 
urma eșecului lor din prima 
etapă. Pînă duminica viitoare 
cînd o vom vedea pe Știința 
Petroșeni, la București. în 
compania Sportului studen-

Incerti
tudiniie

persistă

va face o vizită oficială în a- 
ceastă țară.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost salutată 
de Maria Groza, Ilie Murgules- 
cu și Gheorghe Necula, vicepre
ședinți ai M.A.N., Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului 
de Stat, Nicolae Ecobescu, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, Dumitru Balalia, Dumi
tru Coliu, Alexandru Sencovici, 
Gheorghe Vasilichi, Aurel Vi- 
joli, președinți de comisii per
manente ale M.A.N., deputați, 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți dr. Hans 
Voss, ambasadorul R.D. Germa
ne Ia București, 
ambasadei.

și membri ai

Pe aeroportul 
R. D. Germane, 
români au fost 
Gerald Gotting, președintele Ca
merei Populare a R. D. Germa
ne, de alte persoane oficiale. Au 
fost de față Nicolae Ghenea, 
ambasadorul României La Ber
lin. membri ai ambasadei.

din capitala 
parlamentarii 

intîmpinați de

Sîmbătă și duminică, Școala 
sportivă de atletism a organizat, 
in sala „23 August“ din Capi
tală, un concurs de atletism do
tat cu Cupa „Semicentenarului 
U.T.C.“, concurs rezervat junio
rilor II și III.

Deschiderea oficială a con
cursului a fost făcută de către 
tov. Coriolan Răduică, prim-se- 
cretar al Comitetului U.T.C. al 
sectorului 1, care a arătat în
semnătatea acestei aniversări în 
viața tinerilor din patria noas
tră. în continuare. directorul 
școlii sportive — Zoltan Bene- 
dek — a oferit premii atleților 
„Școlii sportive de atletism“ 
pentru rezultate bune obținute 
în anul precedent. La acest con
curs, pe lingă echipele bucureș
tene, au mai participat atleți din 
Cîmpulung Muscel. Pitești, Plo
iești, Buzău și Codlea. tntrecînd 
așteptările, concursul — la care 
au participat peste 100 de „spe
ranțe“ — a prilejuit stabilirea 
unor noi recorduri republicane 
la categoria juniori II. Astfel, 
la înălțime băieți, Mihai Zară 
(S.S.A., profesor Marian Ciser) 
a sărit 2.04 m. nou record re
publican la juniori II (v.r. Ioan 
Șerban 2,03), iar Maria Constan
tin (Liceul experimental de atle
tism Cîmpulung Muscel) cu 1,64 
la înălțime stabilește și ea un 
nou record republican la 
nioare II.

Alți învingători : 
III : D. Bursuc (S.
Prăjină băieți III :
(C.A.A.) 3,50 m ; 60

ju-

fete
8,2 ;

9,0 ;III : Em. Alexa (S. S. A.) 
Greutate băieți III : W. Wogel 
(S.S.A.) 15,07 m ; Lungime bă
ieți III : C. Antonescu (S.S. 
Ploiești) 6,48 ; Lungime fete III: 
E. Ivan (C.C.S.) 5,14 ; înălțime 
băieți III : A. Oșlobeanu (Liceul 
35) 1,80 m ; 60 m.g. fete II : M. 
Stoica (S.S.A.) 9,6 ; Lungime bă
ieți II : B. Bedrosian (Viitorul) 
6.61 m. Cupa „Semicentenarului 
U.T.C.“ a revenit Scolii sportive 
de atletism.

PAVEL PEANA

de lucru, am organizat două 
schimburi la pregătirea terenu
lui, iar ziua am lucrat cu opt 
semănători. Concomitent am er-

Lucrează
în schimburi

prelungite
bicidat și am fertilizat cu În
grășăminte chimice“.

Ritmul intens de muncă, grija 
maximă pentru calitatea lucrări
lor executate — sint caracteristi
cile activității din aceste zile în

60 m
S. A.)

L. Minecan 
m. g. băieți

județul Brăila. Treizeci de coo
perative agricole și șase între
prinderi de stat au încheiat se
mănatul din prima urgență, 
floarea-soarelui a fost însămîn- 
țată pe mai bine de jumătate din 
suprafața planificată iar întreți
nerea ogoarelor s-a executat pe 
aproape 70 de mii de hectare. Și, 
efortului ce se depune pentru 
grăbirea semănatului, a execu
tării celorlalte lucrări — tinerii 
cooperatori, mecanizatori și spe
cialiști și-l adaugă pe al lor. 
„Tinerii noștri, ne spune tovară
șul Alex. Coadă, primul secretar 
al Comitetului județean al 
U.T.C., constituie 15 000 de pre
zențe pe frontul actual al recol
tei. Toți tinerii mecanizatori au 
fost îndrumați și s-au angajat 
să lucreze în schimburi pre
lungite, iar membri cooperatori 
uteciști și-au asumat sarcina 
fertilizării tuturor suprafețelor 
planificate și să execute lucrări 
de prevenire a băltirii apelor pe 
mai bine de o mie de hectare- 
în sistemele de irigații tinerii au 
inițiat ample acțiuni de decol- 
matare a canalelor și de revizu
ire a utilajului“. O contribuție 
ce se constată în realizările de 
campanie, o primă garanție că 
în zilele următoare aportul lor 
va fi și mai substanțial.

• DUPĂ DISPUTAREA a 11 
runde, in turneul internațional 
feminin de șah de Ia Belgrad 
conduce maestra româncă A- 
lexandra Nicolau cu 8 puncte, 
urmată de Miiunka Lazarevici 
(Iugoslavia) — 7,5 puncte șl a 
partidă Întreruptă, Katia Jova- 
novicl (Iugoslavia) — 6,5 punc
te și o partidă întreruptă etc. 
Elisabeta Polihroniade ocupă 
locul 6 cu 5,5 puncte.

• ASTA-SEARA in nocturnă
la Londra in meci retur con- 
tind pentru sferturile de finală 
ale „Cupei U.E.F.A." la fotbal 
echipa Tottenham Hotspur tn- 
tllnește echipa U.T. Arad. După 
cum se știe, in primul joc fot
baliștii englezi au obținut vic
toria cu scorul de 2—0 (2—0).
Jocul va Începe la ora 20,30. 
Stațiile noastre de radio vor 
transmite repriza a doua pe 
programul I cu începere din 
jurul orei 21,25. Crainic repor
ter Grlgore Ilisel.

Echipa de fotbal Steaua va 
Intlini miercuri la M&nchen 
formația focală Bayern, in 
meci retur contind pentru 
„Cupa cupelor".

După această etapă care a 
sfîrîit de la un capăt la altul, 
din cauza foamei de puncte care 
bintuie pe la toate cluburile, e- 
chipele din Capitală, purtătoa
rele unor nume des plimbate 
prin lume, au fost îndesate cu 
forța la mijlocul clasamentului. 
Steaua pe locul șase, Dinamo pe 
opt. Rapidul pe nouă... Și atun
ci, vă zio vouă cui lăsăm fru
moasa și nobila luptă pentru 
titlu ? Căci îmi pun și eu între
barea, ca om simplu și modest 
ce sint : mai poate el, Rapldule- 
țul, să svîcnească în sus, de pe 
locșorul nouă, unde se află ga
rat, după ce a fost învins în 
propria casă de către Dobrin ? 
Nu-mi vine să cred. Steaua ? ! 
Hm ! Chinul eu care a împins 
un gol, vineri. în plasa celor din 
Arad, iar nu mă convinge. Ar 
mai fi pe listă dinamoviștii, 
poate acolo să mai pîlpîie can
dela speranței. I-am văzut la te
levizor cum se mișcau în meciul 
cu stegarii din Brașov și, după 
prima repriză, nu-i bănuiam în
vinși. Aproape că nu trecea mi
nut să nu-i vezi dueîndu-se cu 
toții spre Adamache. cu gîndul 
cinstit al golului, mingea le a- 
luneca plăcut pe gheată, cre- 
deami chiar că vor bate, după 
ce Niki a nimerit, la un mo
ment dat. plasa. Dar. ce să vezi, 
în ultima treime a meciului, e- 
chipa „a căzut“, apărarea s-a 
lăsat de două ori bulucită și e- 
șecul s-a săvîrșit. Poate și ac
cidentarea lui Sătmăreanu II să 
fi șubrezit formația tocmai în 
punctul ei sensibil, poate și ab
sența lui Dumitrache. care l-a 
obligat pe Dumitriu să devină 
vîrf de atac, loc pe care nu l-a 
rîvnit niciodată. Altfel, stegarii

au schimbat frumos balonul In
tre ei, iar șuturile fatale n-au 
putut fi apărate.

Acum, iertați-mă, dar nevin 
din nou la situația petrecută în 
București. Cum o fi mincat bă
taie Rapidul la un scor atit de 
brutal, ce s-a-ntîmplat, dom-le, 
acolo ? Dacă e cineva în stare 
să mă dumirească, îl rog s-o 
facă, cu condiția să nu se pro
nunțe cuvîntul ghinion, că nu 
mai cred.

Din B sosesc două vești inte
resante : echipa Olimpia Satu 
Mare, antrenată de fostul inter
național Gh. Staicu, este sin
gura care a cîștigat în depla
sare, iar Sportul studențesc se 
uită in creștetul Progresului de 
la o diferență de șase puncte. 
Ce să Însemne asta ? Că banca
rii vor mai călători încă o sta
giune prin liga suferinței ?

P.S. O idee de-a dreptul dră
cească s-a născut recent în min
tea lui Cristian Țopescu și a 
aliatului său Penalțy. Ei vor să 
facă, în revista „Săptămină“, 
un clasament al cronicarilor de 
fotbal, pe baza notelor puse de 
fotbaliști, urmînd ca ultimii 
doi jurnaliști clasați să retro
gradeze (unde ?). Gluma e bună, 
nimic de zis dacă e glumă, dar 
trebuie să ne gîndim și la bieții 
fotbaliști care vor pune note. 
Să zicem că unul dintre ei se 
lasă furat de condei și-mi acor
dă un cinci de trecere, lăstnd a 
se înțelege puținătatea pricepe
rii mele în materie și stil. Păi 
după asta nu mă simt îndemnat 
să ți-1 șmotruiesc eu? De-aia zic, 
măi băieți: fiți atenți cu no
tele !

DIVIZIA B
SERIA I. Sportul studențesc 

București — Metalul Tîrgoviște 
1—0 ; Portul Constanta — Ști
ința Bacău 0—0 ; $. N. Oltenița 
— Metalul Plopeni 1—0 ; F. C. 
Galați — Metalul București 1—0; 
Ceahlăul Piatra Neamț — Poli
tehnica Galați 1—1 | C.F.R. Paș
cani — Chimia Rm. Vîlcea 2—1 j 
Dunărea Giurgiu — Progresul 
Brăila 1—0 ; Progresul București

— Poiana Cinipina 1—0.
SERIA a Il-a. G.S.M. Reșița — 

Politehnica Timișoara 2—0; 
Electroputere Craiova — C.S.M. 
Sibiu 1—0 ț, Metalurgistul Cugir
— Gaz metan Mediaș 1—0 ; Mi
nerul Anina — Vulturii Textila 
Lugoj 1—0 ; C.F.R. Arad — O- 
limpia Oradea 2—1 • C.F.R. Ti
mișoara — Olimpia Satu-Mare 
0-1.

BOX 0 GALĂ REUȘITĂ
• UN MECI DE ZILE MARI 

CUȚOV—DOBRESCU

Prima reuniune pugilistică de 
mare atracție a anului s-a con
sumat duminică la Circul de stat 
din Capitală. Excelent organi
zată, cu partide în care au fost 
angrenați campionii țării și out- 
siderii lor în vederea ocupării 
unui loc în echipa națională, 
reuniunea a fost o reușită de
plină. Dacă în unele întîlniri 
boxul tehnic a fost învins de 
boxul în forță, dacă 
de la categoriile mal grele, în 
special oel care i-a 
Alexe și Ianou, n-au întrunit 
atributele boxului, în schimb 
partida de la categoria ușoară, 
dintre C. Cuțov — Paul Dobres- 
cu, a fost un veritabil spectacol 
pugilistic, care a plăcut celor 
2 500 de spectatori prezenți — 
mulți sosiți din provincie (Bră
ila, Galați, etc) anume pentru 
acest meci — prin ardoarea cu

meciurile
opus pe

care și-au disputat întîietatea cei 
doi colegi de club, prin nivelul 
tehnic și buna lor pregătire fi
zică. Celelalte rezultate : la cat. 
semiușoară, V. Antoniu (Dina-, 
mo) a dispus la puncte cu o de
cizie de 3—2 de Gh. Ciochină 
(Steaua) ; M. Aurel (Farul) b.p. 
Șt. Boboc (Dinamo); C. Gruiescu 
(Steaua) b.p. A. Cojan ; A Mo- 
raru (Dinamo) b.p. V. Ivan 
(SPC) ; G. Pometcu (Rapid) b.p. 
E Gorea (Dinamo) ; V. Zilber- 
man (Steaua) b. ab. 2 I. Vorni- 
cescu (Electroputere) ; I. Mo- 
canu (Metalul Bocșa) b. ab. pen
tru rănire pe I. Covaci (Dina
mo) ; Al. Năstac (Steaua) b. p. 
I. Gyorfi (Dinamo) ; H. Stumpf 
(Metalul), b. ab. 3 Al. Coroianu 
(Voința Satu-Mare); I. Alexe 
(Dinamo) b. descalificare pe An- 
ghel Iancu (Muscelul).

Automo
bilismul 
ca sport

Simbătă, Biroul Consiliului 
Național pentru Educație Fizică 
șl Sport a emis o hotârtre prin 
care recunoaște automobilismul 
ca ramură sportivă, Comisia 
națională auto a A.C.R. avind 
de acum Înainte rangul de fe
derație, asemenea tuturor ce
lorlalte discipline din sistemul 
C.N.E.F.S. Această hotărîre
deschide cluburilor sportive
centrale sau de pe lingă între
prinderi posibilitatea de a În
ființa și sprijini material sec
ții de automobilism. Este un 
important pas inainte tn dez
voltarea acestui sport, ce are 
implicații asupra perfecționării 
tehnice și a propagandei co
merciale in domeniul producției 
de automobile 
mânești ca și 
perfecționarea 
teri (A. B.).

și accesorii ro- 
tn educarea și 
șoferilor ama-

A. B.

DIAGRAMA 
ETAPEI

• Rapid — F.C. Argeș 0—2 
(0—1). Au marcat: Frățilă (min. 
28) și Roșu (min, 62).

• S.C. Bacău — Universitatea 
Cluj 1—0 (1—0). A marcat: Vă- 
tafu (min. 37).

• Steagul roșu Brașov — Di
namo București 2—1 (0—0). Au 
marcat : Gyorfi (min. 59) și Pes- 
caru (min. 71) pentru brașovenii 
Dumitriu II (min. 51) pentru bu- 
cureșteni.

• A.S.A. Tg. Mureș — Jiul 2—0 
(1—0). A marcat: Mureșan (min. 
28 și 81).
• Politehnica Iași — Farul 3—1 

(1—0). Au marcat : Cuperman 
(min. 15, 70 și 81) pentru ieșeni ; 
Mareș — din penalti (min. 84) 
pentru constănțeni.

• C.F.R, Cluj — Universitatea 
Craiova 1—0 (0—0). A marcat : 
Petrescu (min. 67).

• Crișul Oradea — Petrolul 
0—0.

• Steaua — U.T.A. 1—0 (0—0). 
A marcat : Vigu (min. 81) — 
meciul s-a disputat vineri seara.

țese — o altă echipă care are 
nevoie de puncte — lupta 
pentru șefie rămine deschisă, 
mai ales că Grivița se va de
plasa la Constanța. Am făcut 
toate aceste „calcule“ pentru 
că despre jocurile etapei nu 
avem prea multe de spus. 
Grivița Roșie în „fieful“ său 
s-a întrebuințat la maximum 
ca să depășească pe C.S.M. 
Sibiu, cu un scor fragil și 
după un joc anost : 13—6, iar 
Dinamo — a învins la „mica 
ciupeală“ pe Farul cu 4—0.

în celelalte meciuri din 
Capitală, Gloria a pierdut la 
„U“ Timișoara cu 18—7 și a 
intrat în zona dificilă a re
trogradării, iar Sportul stu
dențesc, învingînd pe Rul
mentul Birlad cu 15—3 și-a 
mai adăugat o zestre de 
puncte „binefăcătoare“. Sin
gurul rezultat normal și scon
tat este cel de la Cluj unde 
Agronomia a pierdut la 
Steaua cu 35—2, clujenii 
fiind In mod practic, la a- 
ceastă oră, In divizia B.

GABRIEL FLOREA

CLASAMENT
U. T. A.
F. C. Argeș
S. C. Bacău 
Steagul roșu 
Universitatea Cluj 
Steaua
A.S.A. Tg. Mureș 
Dinamo București 
Rapid
Jiul
Universitatea Craiova 
Politehnica lași
Farul Constanfa 
Petrolul
C. F. R. Cluj
Crișul

17 9 5 3 34—16 23
17 11 0 6 31—23 22
17 9 3 5 31—21 21
17 7 6 4 21—12 20
17 8 3 6 25—17 19
17 6 6 5 20—15 18
17 6 6 5 17—16 18
17 6 5 6 24—21 17
17 7 3 7 21—23 17
17 6 5 6 16—18 17
17 6 4 7 20—22 16
17 5 6 6 21—24 16
17 6 3 8 16—23 15
17 5 4 8 8—22 14
17 2 6 9 12—25 10
17 2 5 10 5—24 9

Pregătirea pentru muncă
obiectiv al învățămîntului

In iunie 1971, Inspectoratul 
școlar al județului Teleorman 
împreună cu Institutul de cerce
tări pedagogice a organizat 
simpozionul „Pregătirea pentru 
muncă, obiectiv ai învățămîntu
lui“. Volumul care reunește co
municările (coordonator prof. dr. 
Petre Bărbulescu) conține de 
fapt un vast material ilustrativ 
pentru clarificarea tot mai ac
centuată a noii concepții despre 
funcția socială a învățămîn- 
tului modern și arată, totoda
tă, că instituțiile chemate să 
transforme această nouă concep
ție intr-un sistem practic, de 
activitate eficientă pornesc de 
la ceea ce trebuie să pornească : 
de la condițiile concrete, de la 
viața reală a învățămîntului 
nostru. „Limbajul muncii“, cum 
îl numește Mircea Malița, consti
tuie obiectul esențial al învăță- 
mintului. De însușirea lui co
rectă depinde calitatea viitoa
relor cadre, a omului de mîine ; 
„Prin nici un limbaj nu se trans
formă natura din jurul omului. 
Este cea mai mare iluzie pe care 
omenirea a cunoscut-o și care 
provine de la magie că vorbele 
schimbă natura înconjurătoare. 
Limbajul muncii schimbă natu
ra. Limbajul muncii se apropie 
mai mult de esența gîndirii de- 
cit limbajul verbal matematic 
sau artistic, pentru că obligă pe

neniid

■■

Bulandra“ 
SCRISOA- 
20; (Sala 
ora 19,30; 
(Sala Ma-

(orele 9—18,30 în continuare ; — 
la ora 20,15 program de documen
tare).

CROMWELL : rulează la Pacea 
(orele 16; 19).

DOUĂSPREZECE SECUNDE: ru
lează Ia Unirea (orele 15,30; 19).

AVENTURI IN ONTARIO : ru
lează Ia Cosmos (orele 15.30; 18; 
20,15).

B.D. LA MUNTE ȘI LA MARE : 
rulează la Vitan (orele 15,30; 17,45; 
20), Rahova (orele 15.30; 18; 20,15).

ANTRACIT : rulează la Pro
gresul (orele 16; 18; 20).

17; Teatrul „Ion Vasilescu" : IN
TR-UN CEAS BUN ! — ora 19,30; 
(La Sala Palatului) : VINE,
VINE... OLIMPIADA — ora 19,30; 
Teatrul Evreiesc : BARAȘEUM ’72
— ora 19,30; Circul „Globus" : 
PLANETELE RtD SUB CUPOLĂ
— ora 19,30.PENTRU CA SE IUBESC : ru

lează la Patria (orele 10; 12,30; 16; 
18,30; 21). Modern (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

PĂDUREA PIERDUTA : rulează 
la Central (orele 9,45; 12,30; 15,15; 
18; 20,45), Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.30; 20,45).

STEAUA SUDULUI : rulează la 
București (orele 8.45; 11; 13.30; 16; 
18,30; 21), Feroviar (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18.15; 20,30), Excelsior 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30), Gloria (orele 9; 11.15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30), Tomis (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30).

TORENTUL DE FIER : rulează 
la Festival (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21).

ADIO, DOMNULE CHIPS I : ru
lează la Scala (orele 9,30; 13; 16,30; 
20), Capitol (orele 9,30; 12,45; 16,30; 
20).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : ru
lează la Bucegl (orele 16; 19,30;), 
Miorița (orele 9; 12,30; 16; 19.30).

INCIDENTUL ; rulează la Lu
ceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45), Favorit (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

ATUNCI I-AM CONDAMNAT 
PE TOȚI LA MOARTE : rulează la 
Viitorul (orele 16; 18; 20).

CURAJOȘII : rulează la Fe
rentari (orele 15,30; 17,45; 20).

SACCO ȘI VANZETII : rulează

la Floreasca (orele 15,30; 18; 20,30).
NU-MI PLACE ZIUA DE LUNI : 

rulează la Volga (orele 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20,15).

MICUL SCĂLDĂTOR : rulează la 
Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30, 15,45; 18; 20.15), Flamura
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

LOVE STORY : rulează la Popu
lar (orele 10; 15,30; 18; 20,15), Doi
na (orele 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Drumul Sării (orele 15,30; 
17,45; 20).

OLESIA : rulează la înfrățirea 
(orele 15,30: 17,45; 20).

LOCOTENENTUL BULLITT : ru
lează la Victoria (orele 8,45; 11; 
13,15; 15,45; 18,15; 20,45).

NEÎNFRICATUL GYULA. VARA 
Șl IARNA : rulează la Lira (orele 
15,30; 17,45; 20).

SECRETUL DE LA SANTA 
VITTORIA : rulează la Lumina (o- 
rele 8,30—21 In continuare),

LIVADA DIN STEPĂ : rulează la 
Crlngași (orele 16; 18; 20).

OSCEOLA : rulează la Giulești 
( rele 15,15; 17,45; 20,15), Arta (ore
le 15,30; 18; 20,15).

WATERLOO : rulează la Moți
lor (orele 15,30; 19).

RĂZBOIUL SUBTERAN : rulea
ză la Munca (orele 16; 18; 20).

MIRII ANULUI II : rulează la 
Buzești (orele 15.30; 18; 20,30). La- 
romet (orele 15,30; 17,30; 19,30).

POVESTE DE DRAGOSTE ; ru
lează la Flacăra (orele 15,30; 18; 
20,15).

FARMECUL ȚINUTURILOR SĂL
BATICE : rulează la Timpuri Noi

Opera Română : LARME — ora 
19,30; Teatrul de Operetă : VÎNT 
DE LIBERTATE — ora 19.30; Tea
trul „I. L. Caragiale“ (Sala Co
media) : BECKET — ora_20; Tea
trul „Lucia Sturdza 
(Schitu Măgureanu) : O 
RE PIERDUTA — ora 
Studio) : VICARUL — 
Teatrul „C. I. Nottara" , 
gheru) : BUNA SEARA, DOMNU
LE WILDE — ora 19,30; Teatrul 
Giulești : COMEDIE CU OLTENI 
— ora 19,30; Teatrul „Ion Crean
gă“ : SNOAVE CU MĂȘTI — ora 
16: Teatrul Mic : BALUL ABSOL
VENȚILOR — ora 19.30; Teatrul 
,,C. Tănase" (Sala Savoy) : BIM- 
BIRICA — ora 19.30: (Sala Victo
ria) : GROAPA — ora 19,30; Tea
trul Țăndărică (Sala Academiei) : 
CARTEA CU APOLODOR — oră

PROGRAMUL I
9,00 Deschiderea emisiunii de di

mineață. Telex. 9,05 Tele-școală. 
10,00 Curs de limba rusă. Lecția a 
8-a. 11,15 Film serial : Patru 
tanchlști șl un cline — VII (re
luare). 12,10 Telejurnal. 16,30—17,00 
Curs de limba franceză. Lecția a 
7-a — reluare. 17.30 Deschiderea e- 
mlslunii de după-amiază. Steaua 
polară. 18,20 întrebări și răspun
suri. 18,50 Interprețl și rolurile lor. 
Ludovic Spiess, 19,15 Publicitate. 
19,20 1001 de seri ; 19,30 Telejurnal. 
20,00 Seară de teatru : „Cel din 
urmă" de Maxim Gorki. Premieră 
TV. 21,55 Vedete ale muzicii ușoa
re : Amalla Rodriguez, Georges 
Brassens. 22,15 Teleglob — Zair 
22,35 „24 de ore“.
PROGRAMUL II

20,00 Telecinemateca pentru copil 
șl tineret ; „Tinerețe fără bătrl- 
nețe", producție a studioului 
„București". 21,30 Agenda. 21,40 
Luminile rampei. Arii și scene din 
operete. 22,10 Tele tehnico-știlnțl- 
fic. 32,20 Emisiune de divertisment.

om să facă paralela între mode
lul mintal și realitatea pe care o 
modelează. Celelalte limbaje nu 
surprind așa de bine paralelis
mul obligatoriu între model și 
realitate. Ce-și propune școala 
noastră ? Ca, teoretic și practic, 
să educe acest limbaj la tinăra 
generație, împreună cu limbaje
le obligatorii, care sint necesare 
pentru omul de mîine“. La rin- 
dul său, în comunicarea „Sem
nificația pedagogică a activității 
tehnico-productive“, prof. univ. 
dr. George Văideanu, directorul 
Institutului de cercetări pedago
gice arată, între altele, că 
„pasul de la obiectivele genera
le — exprimate în formulări mai 
mult sau mai puțin atrăgătoare, 
des uzitate, dar care spun prea 
puțin educatorilor — spre obiec
tive precise, traduse in termeni 
comportamentali și constituite în 
ansambluri, este esențial pentru 
organizarea oricărui proces in- 
structiv-educativ și pentru eva
luarea randamentului lui“. Sim
pozionul de la Alexandria — 
etapă a unei cercetări de mai 
ample proporții și totodată ac
țiune reunind într-o confruntare 
semnificativă reprezentanții 
conducerii învățămîntului, ai 
practicii școlare și pe ai cerce
tării pedagogice — exprimă toc
mai efectuarea unui asemenea 
pas. de la obiectivele generale la 
modalitățile practice de acțiune. 
Experiența fructuoasă dintr-un 
județ este supusă discuțiilor, pe 
marginea ei sint trase o serie de 
concluzii — ce vor trebui, firește, 
și ele duse mai departe — me
nite, în ultimă instanță, să pre
cizeze cu mai mare rigoare și in 
spiritul condițiilor realității rolul 
muncii ca obiect de predare în 
învățămînt. Experiența relevată 
în cadrul simpozionului amintit 
și, respectiv, pusă la dispoziția 
cititorilor într-un volum masiv 
merită toate felicitările. Profeso
rii din școlile județului și cerce
tătorii Institutului au desfășurat 
o muncă de cercetare rodnică, 
ce se cuvine nu numai semnala
tă dar generalizată, pentru ca 
legarea strînsă a învățămîntului 
de practică — cerință fundamen
tală azi — să intre cu mai mare 
rapiditate în reflexele tuturor 
celor ce activează în acest do
meniu.

M. COSTEA
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 
IN REPUBLICA POPULARĂ CONGO

Plenara extraordinară
f

a C. C. al P. C. IVI.
(Urmare din pag. I)

externe, Bujor Almășan, mem
bru al C.C. al P.C.R., ministrul 
minelor, petrolului și geologiei 
și Pierre N’Ze, membru al Bi- 
riuliui Politic al C.C. al P.C.M., 
și Ange Edouard Poungoui, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.M., ministrul finan
țelor și bugetului.

Ședința a fost deschisă de 
Marien N ’Gouabi, care a 
mulțumit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru faptul că a 
răspuns invitației de a lua cu
vîntul în fața plenarei C.S. al 
P.C.M., subliniind importanța pe 
care o acordă Partidului Congo-

lez al Muncii activității și ex
perienței Partidului Comunist 
Român.

A
șui 
care 
uze.

în
porului congolez,
Marien N ’Gouabi a dat o înaltă 
apreciere expunerii secretarului 
general al Partidului Comunist 
Român. El a subliniat că expe
riența și activitatea Partidului 
Comunist Român în construirea 
socialismului confirmă că mar- 
mixm-leninismul nu este o dog
mă ; în aplicarea lui trebuie să 
se țină seama de realitățile spe
cifice fiecărei țări. Satisfacția

luat apoi cuvîntul tovară- 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
a fost salutat cu vii apla-
numele partidului și po- 

comandantul

noastră de a cunoaște direct po
litica Partidului Comunist Ro
mân este cu atît mai mare, cu 
cît noi o prețuim, cu cît această 
politică a fost înfățișată de gla
sul său cel mai autorizat.

Ședința plenară a luat sfîrșit 
într-o atmosferă însuflețită, co
mandantul Marien 
scandând : „Trăiască 
Nicolae Ceaușescu", 
Partidul Comunist 
„Trăiască colaborarea congole- 
zo-română !“ — urări reluate 
într-o atmosferă de puternică 
însuflețire de toți participanții 
la plenara C.C. al P.C.M.

N ’Gouaibi 
tovarășul 
„Trăiască 
Român !“,

întreprinderea ! 
i

ÎN CEA DE-A DOUA ZI A VIZITEI

începerea convorbirilor oficiale
La Palatul Poporului din 

Brazzaville au început, duminică 
19 martie, convorbirile oficiale 
între secretarul general al P.C.R.. 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și președintele C.C. al P.C.M., 
președinte al Republicii Popu
lare Congo, șef de stat, preșe
dinte al Consiliului de Stat, Ma
rien N’Gouabi.

La convorbiri au participat 
din partea română — Ion Pățan, 
membru al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri și ministru al comer
țului exterior, Corneliu Mă
nescu, membru al C.C. al P.G.R., 
ministrul afacerilor externe, 
Bujor Almășan, membru al C.C.

al P.C.R., ministrul minelor, pe
trolului și geologiei, Gheorghe 
Stoian, ambasadorul României 
la Brazzaville, Ștefan Andrei, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., prim-adjunct al șefului 
Secției internaționale a C.G. al 
P.C.R., Constantin Mitea, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
consilier al președintelui Con
siliului de Stat, Gheorghe O- 
prea, membru supleant al C.C. 
al P.G.R., consilier al președin
telui Consiliului de Stat, și Va- 
sile Răuță, adjunct al ministru
lui comerțului exterior.

Din partea congoleză au parti
cipat Pierre N’Ze, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.M., Ange Edouard Poun-

goui, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.M., ministrul 
finanțelor și bugetului, Aloise 
Moudileno-Massengo, membru 
al C.G. al P.C.M., vicepreședin
te al consiliului de Stat, mem
bru al guvernului, Justin 
kounzou, membru al C.C. 
P.C.M., ministrul industriei 
minelor, Henry Lopez, membru 
al C.C. al P.C.M., ministrul afa
cerilor externe, Mahoungou Mâ
nu, ministrul comerțului. Au- 
xence Ikonga, directorul cabine 
tului prezidențial, Daded Mo- 
polo, secretar general al Minis
terului Afacerilor Externe, 
Jean Baptiste bunda, ambasado
rul Republicii Populare Congo 
la București.

Le
al 
Și

textilă „Sotexco“ I
Cu prilejul dineului oferit

(Urmare din pag. I) 
și tuturor muncitorilor pentru 
sentimentele exprimate la adre
sa clasei muncitoare și a Româ
niei socialiste. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat oolectivului 
uzinei, tuturor textiliștilor con
golezi un salut călduros din par
tea textiliștilor români.

Relevînd că această întreprin
dere modernă constituie o expre
sie a preocupării pentru indus
trializarea țării, pentru formarea 
unei economii independente, so
cialiste, oonducătorul partidului 
și statului nostru a spus : „în
tr-adevăr, clasa muncitoare con
stituie baza dezvoltării socialiste 
a oricărei țări. De aceea, dezvol
tarea industriei și a clasei mun
citoare în Republica Populară 
Congo constituie garanția sigură 
a dezvoltării independente și so
cialiste a țării.

Arătînd că munca în folosul 
patriei lor a textiliștilor de 
la întreprinderea „Sotexco“ i-a 
produs o deosebită impresie 
tovarășul Nioolae Ceaușescu a 
felicitat pe textiliști pentru rea
lizările lor și le-a urat noi suc
cese în dezvoltarea Republicii 
Populare Congo. Dorim, să se 
dezvolte colaborarea între mun
citorii români și congolezi, între 
popoarele și partidele noastre.

Tovarășul Nioolae Ceaușescu

și tovarășa Elena Ceaușescu au 
semnat în „Cartea de onoare“ a 
întreprinderii: „Vizitarea între
prinderii „Sotexoo“ ne-a produs 
o deosebită impresie. Ea este re
zultatul cooperării între Repu
blica Populară Congo_ și Repu
blica Populară Chineză.

Exprimăm felicitări oamenilor 
muncii și le urăm noi succese în 
activitatea lor pentru a obține 
produse tot mai bune, contribu
ind astfel la întărirea patriei lor 
independente“.

Sintetizând sentimentele încer
cate în această zi, care va ră
mâne de neuitat pentru colecti
vul întreprinderii din Kinsoundi, 
secretarul organizației de partid 
din Întreprindere, Antoinette 
Paka, membră a C.C. al P.C.M.,

ne-a declarat: ,jțm fost deosebit 
de onorați să întâlnim pe condu
cătorul 
niștilor 
Nicolae 
lupta

și comu- 
tovarășul 

Cunoaștem 
_ __________ a clasei 
muncitoare din România. Dorim 
să transmitem, din partea noas
tră, a tuturor celor care lucrăm 
aici, urările noastre tovărășești 
și dorința de a ne apropia mai 
mult, de a dezvolta relațiile de 
prietenie și colaborare între 
muncitorii congolezi și români“, 

în continuare, oaspeții au fă
cut un tur al orașului Brazza
ville, precum și o vizită la ca
taractele fluviului Congo, unul 
din locurile naturale cele 
pitorești din această țară.

în onoarea oaspeților români
muncitorilor 

romàni, 
Ceaușescu.

revoluționară

mai

întrevedere Corneliu Mănescu

Henry Lopez
Luni la 

facerilor 
Socialiste 
Mănescu,
lucru cu ministrul afacerilor ex-

amiază, ministrul a- 
exteme al Republicii 
România, Corneliu 

a avut o întilnire de

terne al Republicii Populare 
Congo, Henry Lopez.

Au fost examinate 
ale colaborării dintre 
ministere, precum și ale relații
lor româno-congoleze

probleme 
cele două

După cum am anunțat în nu
mărul de duminică al ziarului, 
la dineul oferit sîmbătă seara la 
Brazzaville de președintele G.C. 
al P.C.M., președintele Republi
cii Populare Congo, șeful sta
tului, comandantul Marien 
N’Gouabi, în onoarea secretaru
lui general al P. C.R.. preșe 
dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. și a tovară
șei Elena Ceaușescu, cei doi șefi 
de stat au rostit toasturi.

In toastul său, președintele 
MARIEN N’GOUABI a spus :

„Primindu-vă în această zi, 
poporul congolez, partidul și gu
vernul său sînt conștiente de 
considerația și prietenia pe care 
dumneavoastră le-o purtați. 
Fiecare știe că ilustrul oaspete 
care este în această seară prin
tre noi este demnul fiu al unei 
națiuni care, prin politica sa de 
independență națională și prie
tenie cu toate statele iubitoare 
de libertate și pace — fără de
osebire — și printr-o economie 
foarte dinamică, șe bucură as
tăzi de o înaltă considerație în 
lumea întreagă“.

„Dacă este o țară pe care Re
publica Populară Congo o simte 
cu adevărat apropiată atît prin

întregulMi-a fost imposibil să stau în 
după-amiaza aceea de vorbă cu 
NICOLAE PANTEA. Secretari 
de comitete și organizații, ute- 
ciști de la întreprinderi și insti
tuții din Brad, județul Hune
doara, se perindau neîntrerupt 
prin biroul acestuia, avînd de .re
zolvat probleme importante. U- 
nul pregătea o acțiune în cinstea 
semicentenarului U.T.C. și dorea 
să-l consulte pe primul secretar 
al comitetului orășenesc în pri
vința cîtorva detalii organizato
rice, altul se interesa de o ex
cursie inițiată la nivelul orașu
lui, al treilea, emoționat, abia 
primit în U.T.C., aștepta să i se 
încredințeze prima sarcină pe 
linie de organizație.
Lunga perioadă de muncă în ca
litate de activist i-a oferit satis
facții care i s-au întipărit adînc 
în suflet.

„Nu știu cînd am trăit cea mai 
mare bucurie, îmi spunea el o- 
dată, dar pot afirma că acest 
sentiment m-a încercat de foarte 
multe ori în cei 20 de ani de 
muncă în cadrul organizației. 
Cînd eram instructor teritorial a- 
veam o mulțumire deosebită ori 
de cîte ori reușeam să lămuresc 
un tinăr de la sate să intre în 
organizația U.T.C.; sînt fericit

cînd văd că activitățile pe care 
le organizăm se bucură de apre
ciere ; sînt satisfăcut cînd pot 
ajuta pe cineva să treacă peste 
anumite greutăți. Cîndva, ca se
cretar la întreprinderea minieră 
Barza, am sprijinit o tînără să se 
angajeze ca sudoriță la Uzina de 
preparare. De cîte ori trec pe a- 
colo aud și astăzi numai cuvinte 
de laudă la adresa ei. Asta iarăși 
mă bucură nespus de mult...“

Am fost 10 frați, îmi spunea 
altădată Nicolae Pantea. Părinții 
ne-au crescut pe toți în spiritul

producție. Acum sîntem mulțu
miți atît ei cit și eu. înseamnă 
că am reușit să Ie schimb dru
mul pe caro apucaseră în viață“.

Am observat, atunci, că o me- 
tatamorfoză asemănătoare cunos
cuseră și cîteva organizații 
U.T.C. din oraș. Cu un an în 
urmă, se afirma, de pildă, că or
ganizațiile de la întreprinderea 
minieră Țebea și autobaza I.T.A. 
sînt foarte slabe, că nu reușesc 
să-i mobilizeze pe tineri la rea
lizarea obiectivelor pe care și le 
propuneau.

făcut cunoscute 
oraș...“.

Afirmația primului secretar nu 
era gratuită. Pe tinerii munci
tori din Brad îi întîlnisem petre- 
cîndu-și o parte din concediul 
de odihnă pe Șantierul național 
al tineretului, la modernizarea 
șoselei Bumbești-Livezeni, una 
dintre organizații s-a numărat 
printre cîștigătoarele întrecerii 
disputată în ramura mineritului 
iar recent, comitetul orășenesc 
U.T.C. a fost distins pentru re
zultatele remarcabile obținute în 
domeniul muncii voluntar-patrio- 
Snp

„Vom munci în așa fel, 
mărturisea în împrejurarea 
Nicolae Pantea, îneît să 
zăm ceva durabil, ca să
nă. Cînd am venit în Brad exis- 
tan doar două terenuri de volei. 
Mobilizîndu-i pe tineri, am înce
put construcția unui impunător 
complex sportiv (două terenuri 
de tenis de cîmp, pistă de atle
tism, ștrand, terenuri de fotbal, 
baschet, volei, handbal) care va 
fi parțial dat în folosință chiar 
în această primăvară. Este unul 
din numeroasele obiective care 
prind viață în cinstea semicente
narului U.T.C.“.

îmi 
aceea 
reali- 
rămî-

respectului față de muncă, față 
de făuritorii bunurilor materiale. 
Iată de ce desfid trindăvia, lenea, 
inactivitatea, și nu pot concepe 
ca cineva să ducă o viață parazi
tară. în orașul nostru erau și ti
neri în această situație. Am de
clanșat timp de cîteva luni o 
gamă largă de acțiuni și nu-mi 
amintesc să fi lipsit de la vreo 
discuție directă cu cei pe care 
ii invitam să participe la acțiu
nile noastre. Pînă la sfîrșit nici 
unul n-a rămas neîncadrat în

„Era și firesc !. apreciase pri
mul secretar. Am fost de multe 
ori acolo, în mijlocul tinerilor, 
ca să vedem împreună ce e de 
făcut, așa că știu ce spun. Comi
tetele organizațiilor U.T.C., cei 
care primiseră mandatul să-i re
prezinte pe tineri, asistau nepăsă
tori la desfășurarea unor fenome
ne negative. De cînd au devenit 
cu adevărat receptive la dolean
țele tinerilor, izbutesc să și fruc
tifice spiritul lor de inițiativă, 
pasiunea și elanul acestora, re- 
marcîndu-se prin fapte care le-au ALEX. BALGRADEAN

obiectivele politicii sale interne, 
cît și prin viziunea pe care ea 
o are față de raporturile dintre 
state, aceasta este Republica 
Socialistă România. încă de la 
primele contacte între cele două 
două guverne ale noastre a a- 
părut o similitudine remarcabilă, 
care de atunci nu încetează să 
apropie tot mai mult cele două 
popoare.

La fel ca poporul român, po
porul congolez a ales, pentru 
a-și construi fericirea, singura 
cale care proscrie exploatarea 
omului de către om — calea so
cialismului. La fel ca el, poporul 
congolez consideră că numai 
respectarea unor principii fun
damentale poate salvgarda și 
consolida pacea în lume. Aceste 
principii, proclamate de repetate 
ori și în prezent bine cunoscute, 
sînt, în special : dreptul sacru 
al fiecărui popor de a-și decide 
el însuși propriul destin, nea
mestecul în treburile interne ale 
altor state și căutarea constantă 
a avantajului reciproc".

După ce s-a referit la preocu
pările actuale pe plan intern 
ale Republicii Populare Congo, 
președintele N’Gouabi a abor
dat unele probleme internațio
nale :

„Nu mai este posibil să luăm 
cunoștință, fără un sentiment 
de profundă repulsie, că pînă 
acum războiul injust și inuman 
impus de peste 20 de ani po
poarele eroice ale Indochinei 
de către imperialismul ameri
can și aliații săi se prelungește 
cu cinism, în pofida reprobării 
din partea unei părți importan
te a poporului american și deși 
guvernul de la Washington știe 
că, în agresiunea sa, o victorie 
militară îi este imposibilă. A- 
ceastă tragedie pe care o tră
iesc popoarele ce sperau să gă
sească în independenta lor con
dițiile unei legitime dezvoltări 
este exemplul cel mai revoltă
tor în domeniul încălcării drep
tului popoarelor de a dispune 
în mod liber de soarta lor, 
drept din care Republica Socia
listă România și Republica 
Populară Congo au făcut piatra 
unghiulară a concepțiilor lor în 
materie de raporturi între sta
te. De aceea, noi cerem, o dată 
mai mult, încetarea războiului 
și retragerea imediată și ne
condiționată a trupelor ameri
cane din Vietnam, încetarea in
tervenției străine în Cambodgia 
și Laos, pentru a permite aces
tor popoare să-și rezolve ele în
sele afacerile lor interne. în 
acest spirit, noi susținem cu 
hotărîre propunerile în 7 puncte 
ale Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud“.

„întrucît libertatea este indi
vizibilă, iar lupta popoarelor 
noastre este aceeași, R. P. Con
go nu numai că susține total 
lupta pentru independență a 
popoarelor încă oprimate. dar 
ea condamnă războiul anacronic 
dus de Portugalia în Mozambic, 
Angola și Guineea-Bissau. Nu 
este un secret pentru nimeni 
că dacă Portugalia, țară mică 
și săracă, cu mijloace limitate, 
nu ar beneficia de o asistență 
militară substanțială din par
tea puternicilor aliați din 
N.A.T.O., frații noștri din aces
te țări ar fi recucerit deja 
drepturile lor inalienabile Ia li
bertate și independentă națio
nală".

„Spre satisfacția noastră, exa
minarea tabloului internațional 
în care se confundă absurdul, 
cruzimea și lipsa de rațiune re
levă unele semne de speranță, 
în legătură cu aceasta trebuie 
să subliniem aici hotărîrea is
torică adoptată de O.N.U. la 23 
octombrie 1971 de a restabili 
drepturile legitime ale R.P. 
Chineze. Noi ne bucurăm de a- 
ceasta, cu atît mai mult cu cît 
intrarea acestei națiuni ilustre 
pe arena internațională este de 
natură să schimbe datele diplo
matice ale conjucturii actuale 
și constituie un aport inesti
mabil la apărarea intereselor 
vitale ale micilor națiuni“.

în încheiere, președintele 
Republicii Populare Congo a 
spus :

„După 
punem 
vorbirile 
în zilele 
dumneavoastră înțelepte, ex
periența dumneavoastră de 
om mai în vîrstă vor fi garan
țiile certe ale speranței și în
crederii în viitor. Noi sîntem 
nu numai convinși de aceasta, 
ci avem și certitudinea. De 
altfel, această convingere, a- 
ceastă certitudine îmi permit 
să ridioapest pahar în onoarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu,

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Sooialiste România, în să
nătatea soției sale, tovarășa 
Elena Ceaușescu, căreia îi pre
zint omagiile mele respectuoa
se, în sănătatea tuturor înal
telor personalități care îi înso
țesc, pentru prosperitatea și 
fericirea popoarelor noastre, 
pentru preitenia româno-con- 
goleză".

După ce ..
prietenesc celor prezenți, con
ducerii de partid și de stat a 
Republicii Populare Congo, po
porului congolez, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a spus, 
în toastul său :

„Vizita noastră în Republica 
Populară Congo constituie o 
ilustrare a bunelor relații de 
prietenie și colaborare stabilite 
între țările, partidele și popoare
le noastre, a dorinței comune 
de a dezvolta și îmbogăți conti
nuu aceste relații în interesul 
celor două țări, de a întări uni
tatea forțelor antiimperialiste, 
de a servi cauza păcii,, indepen
denței și progresului în lume“.

„România, care a cunoscut ea 
însăși timp de.secole jugul,asu
pririi străine, și-a cîștigat inde
pendența o dată cu trecerea la 
făurirea orînduirîi noi, socialis
te. Poporul român a dat grele 
jertfe în această luptă. De aceea, 
prețuiește mult lupta celorlalte 
popoare și le acordă întregul 
sprijin pentru eliberarea națio
nală și socială, pentru înain
tarea lor pe carea făuririi unei 
vieți independente, fericite".

în continuare, după ce a re
liefat preocupările 
nostru în 
tovarășul 
spus :

„V-am
preocupările României de astăzi, 
pentru a face mai bine înțeleasă 
politica României socialiste — și 
anume politica de dezvoltare a 
colaborării multilaterale cu țări
le socialiste și, în același timp, 
de dezvoltare a relațiilor cu țări
le care au scuturat jugul impe
rialist și colonial și au pășit pe 
calea făuririi unei economii

a adresat un salut
partid și de stat a

poporului
construcția socialistă, 
Nicolae Ceaușescu a

prezentat cîteva din

Pointe Noire

zi a
Republica 
tovarășul 

și tovarășa

cum vedeți, noi ne 
mari speranțe în con- 
pe care le vom avea 
următoare. Părerile 

înțelepte, 
dumneavoastră

In cea de-a doua 
vizitei oficiale în 
Populară Congo, 
Nicolae Ceaușescu 
Elena Ceaușescu, împreună cu 
președintele Marien N’Gouabi și 
Celine N’Gouabi, au plecat în 
orașul portuar Pointe Noire — 
principalul centru economic al 
țării, capiatla regiunii Kouilou.

Ca și la, Brazaville, in întâm
pinarea oaspeților au venit nu
meroși oameni ai muncii care 
le fac o primire sărbătorească. 
Ei ovaționează îndelung, scan
dează „O-ye Ceaușescu“, „O ye 
Roumanie“, urări în cinstea 
prieteniei congolezo-române, 
primirea transformindu-se în
tr-o spontană manifestare plină 
de căldură. Cintece și dansuri 
specifice, cu măști, dau glas in 
mod sugestiv bucuriei de a fi un 
popor liber care a scuturat pen
tru totdeauna opresiunea colo
nialistă, trecînd la construirea 
unei vieți noi.

Aclamați cu entuziasm de 
populația orașului, oaspeții se 
îndreaptă spre zona portuară. 
Pointe Noire este al doilea port 
de pe coasta atlantică a Africii, 
constituind poarta maritimă atît 
a Republicii Populare Congo, cit 
și a statelor continentale — Re
publica Africa Centrală, Ciad și 
Gabon. De aici pleacă imense 
cantități de fosfați exploatate 
din zăcămintele de la Holle — 
situate în imediată apropiere de 
Pointe Noire — care se numără 
printre cele mai bogate din lu
me, de lemn de esențe prețioa
se, iar recent primele mii de 
tone dc petrol, a cărui exploata
re a început de curînd. Această 
vie activitate economică a re
giunii Kouilou a determinat, în 
ultimii ani, dezvoltarea rapidă a 
portului.

Aceste elemente caracteristice 
pentru ritmul intens de dezvol-

indepedente, proprii, cu țările în 
curs de dezvoltare, cum se nu
mesc astăzi. Noi apreciem că 
relațiile României cu aceste țări 
constituie un factor important 
pentru dezvoltarea economică a 
fiecărei țări în parte și în ace
lași timp constituie parte inte
grantă a luptei împotriva impe
rialismului, colonialismului și 
neocolonialismului.

Iată de ce vizita pe care o 
facem în Republica Populară 
Congo se înscrie pe linia gene
rală a politicii României de dez
voltare a colaborării cu toate 
statele care doresc să fie inde
pendente și libere ; iată de ce 
această vizită pe care o facem 
aici — și în alte țări din Africa 
— constituie o parte a luptei 
pentru dezvoltarea solidarității 
cu aceste țări, pentru a pune 
capăt colonialismului și neocolo
nialismului în Africa“-

„Noi sîntem într-adevăr pen
tru pace, sîntem pentru rezol
varea problemelor dintre state 
pe cale pașnică, dar în ce priveș
te colonialismul nu se poate 
vorbi decît de lupta pentru li
chidarea lui, cu orice mijloace. 
Este dreptul fiecărui popor sub
jugat să ia arma în mînă și să 
lupte pentru a se elibera, și este 
obligația celorlalte popoare să îl 
ajute. România acordă ajutor 
mișcărilor de eliberare din An
gola, Mozambic, Guineea-Bissau 
și le va acorda și în viitor între
gul său sprijin.

Este timpul să se pună capăt 
politicii rasiste din Africa. Po
poarele africane trebuie să-și cu
cerească dreptul de a fi egale, de 
a fi respectate, de a participa 
ele însele la guvernarea țărilor 
în care trăiesc. Avem, desigur, 
multe rezoluții ale Organizației 
Națiunilor Unite în ce privește 
problemele rasismului din Rho
desia și Africa de Sud. Acum

se pune problema de a face ca 
aceste rezoluții să fie aplicate în 
viață. Noi apreciem că popoare
le africane trebuie să fie mai 
active în această direcție, îm
preună cu toate forțele antiim- 
perialiste, cu toate popoarele 
care iubesc pacea șidoresc rela
ții de deplină egalitate între sta
te. Toate națiunile toți oamenii, 
indiferent de rasă, de culoare, 
au aceleași drepturi — și trebuie 
săimpunem ca aceste drepturi 
să fie respectate pretutindeni”.

După ce a relevat poziția Ro
mâniei într-o serie de alte pro
bleme internaționale importante, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
spus, în încheierea toastului său:

„în lume există țări mari și 
mici, țări cu orînduiri sociale 
diferite, dar noi pornim de la 
faptul că toate statele, indife
rent de mărimea sau orînduirea 
lor socială, trebuie să participe 
activ la viața internațională. 
Fiind și noi o țară nu prea 
mare, punem un accent deosebit 
pe rolul țărilor mici și mijlocii, 
pe colaborarea acestor țări. Con
siderăm acest rol și această co
laborare nu ceva abstract, ci ne
mijlocit legate de lupta pentru 
instaurarea în lume a unor rela
ții de egalitate între toate națiu
nile, de asigurare a condițiilor 
ca fiecare popor să-și poată 
hotărî soarta așa cum o dorește.

în acest spirit, aș dori să-mi 
exprim încă o dată convingerea 
că vizita noastră în Republica 
Populară Congo, convorbirile pe 
care le vom avea vor contribui 
la unirea eforturilor noastre, atît 
în ce privește dezvoltarea eco
nomică și socială a celor două 
țări, cit și în ce privește creș
terea contribuției popoarelor 
noastre la lupta generală împo
triva imperialismului și colonia
lismului, pentru pace și colabo
rare între toate națiunile lumii“.

Depunerea
unei coroane de flori

Duminică dimineața, secre
tarul general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat, 
Ceaușescu, însoțit de 
dantul Marien N’Gouabi, 
ședințele C.C. al ~ 
Congolez al Muncii, 
al Republicii Populare 
șef de stat, președinte

Nicolae 
coman- 

pre- 
Partidului 
președinte 

Congo, 
al Con-

Vizite ale

siliului de Stat, a depus o co
roană de flori la Monumentul 
din Piața Libertății din Braz
zaville, ridicat în memoria re
voluției congoleze din august 
1963 și a celor care și-au dat 
viața pentru victoria ei. Cu 
același prilej a depus o coroa
nă de flori și comandantul 
Marien N’Gouabi.

tovarășei
Elena Ceaușescu

Duminică dimineața, tovară
șa Elena Ceaușescu, însițită 
de tovarășa Celine N’Gouabi și 
de tovarășa Josephine Bouang, 
președinta Biroului Executiv al 
Uniunii Revoluționare a femei
lor congoleze (U.R.F.C.). a fă
cut o vizită la creșa și grădinița 
de copii din cartierul Moungali 
din Brazzaville, dovadă vie a 
grijii deosebite manifestate de 
statul congolez față de proble
mele creșterii și educării celor 
mai tinere vlăstare ale țării.

în continuare, tovarășa Elena 
Ceaușescu a făcut o vizită la 
sediul Uniunii Revoluționare a

Femeilor Congoleze, unde a a- 
vut un schimb de păreri cu 
membre ale Biroului Executiv 
asupra problemelor organiza
țiilor de femei din cele două 
țări. în cursul disouției de la 
sediul U.R.F.C. s-a căzut de a- 
oord asupra 
schimburi 
material 
ganizațiile 
două țări.

în încheierea vizitei, un 
de pionieri și pioniere au 
zentat un program de 
revoluționare și populare.

utilității unor 
de delegații și de 
documentar între or- 
de femei ale celor

grup 
pre- 

cântece

unul din marile porturi ale Africii

tare economică a regiunii sînt 
prezentate pe larg oaspeților, în 
fața unei mari machete.

Vizita care are loc apoi de-a 
lungul marilor cheiuri ale por
tului oferă o imagine edifica
toare asupra a ceea ce este in 
stare să înfăptuiască un popor 
devenit stăpîn pe soarta sa, ani
mat de voința de a pune în va
loare bogățiile sale naționale, în 
scopul propășirii țării. Rețin 
atenția modernele instalații por
tuare, numeroasele cargouri de 
diferite naționalități ancorate în 
rada portului, care se întinde 
pe circa 40 de hectare. în cin
stea acestei vizite, marele pa
voaz a fost arborat pe toate na
vele, al trecerea oaspeților, ma
rinarii salutînd cu semne prie
tenești.

în continuare se vizitează ora
șul propriu-zis, pe străzile că
ruia s-au adunat zeci de mii de 
locuitori care aclamă pe condu
cătorii celor două țări. Este o 
nouă și emoționantă mărturie a 
sentimentelor de prietenie și sti
mă pe care și le nutresc cele 
două popoare — român și con
golez. Din mașina deschisă, cei 
doi președinți răspund cu cor
dialitate îndelungatei și căldu
roasei manifestații a populației.

Vizita la Pointe Noire se în
cheie cu un dejun oferit de au
toritățile locale în cinstea oas
peților. la Palatul foștilor com
batanți.

Luind cuvintul, comisarul gu
vernamental al regiunii, Nonault, 
a arătat că populația din orașul 
Pointe Noire și din regiune în
cearcă o mare satisfacție și se 
simte extrem de onorată de a 
avea ca oaspeți pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe tova
rășa Elena Ceaușescu, pe mem
brii delegației române. Oame
nii muncii congolezi — a spus

el — urmăresc cu mare atenție 
eforturile pe care Ie desfășoară 
poporul român pentru făurirea 
unei vieți noi, rolul eminent pe 
care îl joacă România în con
certul națiunilor, ponderea apre
ciabilă a politicii sale externe 
îndreptată spre înțelegere și 
cooperare între toate țările, con
tribuția sa prețioasă la lichida
rea sechelelor colonialismului 
vechi și nou în Africa. Vorbito
rul a relevat că militanții con
golezi salută pe președintele 
Ceaușescu ca pe un apărător 
ferm al dezvoltării tuturor na
țiunilor în condițiile deplinei in
dependențe și suveranități.

Răspunzând, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a mulțumit conduce
rii de partid din orașul Pointe 
Noire și din regiune, populației 
pentru primirea călduroasă și 
le-a transmis un salut cordial.

După ce a apreciat că Pointe 
Noire a cunoscut în ultimii ani 
o dezvoltare puternică, conducă
torul partidului și statului nos
tru a subliniat că adevărata is- 
tirie a orașului începe acum, 
deoarece abia acum el poate să 
contribuie la dezvoltarea libe
ră a Republicii Populare 
Congo.

Urind conducătorilor partidu
lui muncii din regiune, tuturor 
membrilor de partid, muncitori
lor, tuturor locuitorilor succese 
tot mai mari în activitatea lor, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
toastat pentru prietenia dintre 
cele două partide și popoare.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie cor
dială.

în aceeași zi, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, Împreună cu coman
dantul Marien N’Gouabi și Ce
line N’Gouabi, cu celelalte per
soane oficiale române și congo
leze, s-au Întors la Brazzaville.
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întem martorii pasului pe care ge
nerația noastră îl face mai depar
te, în istoria celeilalte jumătăți de 
veac din existența organizației sale 
revoluționare. Nu e prima oară 
cînd îi comunicăm pe viu cititoru

lui cadrul unor manifestări deosebite, fie că 
este vorba de orele dăruite prin muncă patrio
tică unei localități sau unui șantier, de crește
rea rîndurilor U.T.C., de evocarea tradițiilor 
revoluționare ale mișcării noastre de tineret sau 
de o adunare festivă. Totuși, pragul de pe care 
facem lucrul acesta astăzi, și îl vom face mîi- 
ne, de asemenea, acela al vîrstei de aur al 
organizației, ne dă dreptul să încercăm, o dată 
cu cei despre care am scris, un sentiment inedit 
de mîndrie. Ne numărăm printre aceia care 
și-au cîștigat dreptul să afirme peste decenii : 
„Am fost de față, ne-am putut da seama cu 
întregul nostru cuget, din faptele pe care le-am 
văzut, din cuvintele pe care le-am auzit, de 
angajamentul profund responsabil al acestei ge
nerații de a se afla mereu în primele rînduri 
ale acelora care își dedică toate forțele lor 
creatoare făuririi societății socialiste multilate
ral dezvoltate".

lată adevărul despre ziua în care văzduhul a 
fost plin de vibrațiile celor cincizeci de scflve 
omagiale ale istoriei, despre ziua care a cu
prins în dimensiunile ei sensurile unei exis
tențe de jumătate de secol.

t' BUCUREȘTI

Munca — 
elementul 
nostru vital

Capitala a cunoscut. în aceste 
^ile, atmosfera marilor eveni
mente, efervescenta tinerească a 
sărbătoriților — uteciștii, orga
nizația lor, întregul tineret al 
patriei. Numeroase acțiuni cul- 
tural-artistice, intilniri cu vechi 
militanți ai mișcării de tineret- 
zile de muncă patriotică, ștafete 
simbolice, iată cîteva din mani
festările cu care au marcat cei 
peste 252 000 de uteciști din Ca
pitală sărbătorirea semicentena
rului Uniunii Tineretului Comu
nist.

La Complexul cultural-sportiv 
pentru pionieri și școlari „Cute
zătorii", aflat în zona pitorească 
a Herăstrăului, în prezenta to
varășilor Dumitru Popa, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., primarul general 
al Capitalei, a tovarășului Mihai 
Gere, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretar al C.C. al P.C.R., 
a fost inaugurat încă un șantier 
al tineretului. In lunile urmă
toare, tinerii bucureșteni — 
muncitori, elevi, funcționari, mi
litari și studenti vor efectua aici 
lucrări în valoare de peste 10 
milioane de lei.

„Sîntem fericiți că acest nou 
șantier al tineretului a fost inau
gurat într-o asemenea zi de săr
bătoare, ne-a declarat George 
Enescu. turnător-formator la U- 
zina de pompe. Pentru noi. com
plexul va fi asociat întotdeauna 
cu semicentenarul. Ce poate fi 
mai frumos ? Vreau să vă mai 
spun că. la fel ca și alți tineri 
prezenți aici, noi cei de la Uzina 
de pompe ne-am hotărît să a- 
vem în fiecare duminică o bri
gadă pe acest șantier, pînă la 
terminarea lucrărilor“.

Tot prin muncă au sărbătorit 
semicentenarul organizației lor, 
peste 400 de studenți de la Uni
versitate, Institutul Politehnic, 
Institutul de construcții. Aca
demia de studii economice și 
Institutul de educație fizică și 
sport, care au lucrat pe șantie
rul de desecări al C.A.P. Oto- 
peni. Alți tineri, din toate sec
toarele Capitalei, cărora li s-au 
alăturat un mare număr de pio
nieri și școlari, au lucrat la a- 
menajarea bazelor sportive Pan- 
telimon II, la Parcul Tineretu
lui, Fundeni, Băneasa. Străulești 
etc., precum și în zona de con
strucții de la Curtea Veche. In 
total, peste 5 500 de tineri en
tuziaști. „Munca este elementul 
nostru vital" — ne-a declarat, 
la unul din punctele de lucru. 
Ion Ciuclea, de la Uzina de me
canică fină, fost comandant al 
brigăzii nr. 1 a semicentenaru
lui, de pe șantierul hidrocentra
lei de la Lotru. Așa cum aveam 
să constatăm din nou și din nou, 
așa cum am constatat și cu alte 
multe prilejuri, acesta este, in
tr-adevăr, elementul vital al ti
neretului.

Duminică au mai avut loc și 
alte manifestări. In sectorul 4. 
grupuri de atleti au înmînat o 

Momente de reculegere, de pioasă aducere aminte : depunerea 
unor coroane de flori la Monumentul eroilor luptei pentru liber

tatea poporului și la Monumentul eroilor patriei.

ștafetă simbolică de la o orga
nizație U.T.C. la alta, sosirea 
ei prelungindu-se la Clubul T4 
intr-o sărbătoare de neuitat. In 
sectorul 5, 5 000 de tineri mun
citori, elevi și studenti. membri 
ai formațiunilor de pregătire 
pentru apărarea patriei, sportivi 
din diferite cluburi au organi
zat marșuri și programe spor
tive, 12 organizații U.T.C. frun
tașe, cu vechi tradiții de luptă 
și de muncă au primit drapelul 
jubiliar „A 50-a aniversare a 
creării Uniunii Tineretului Co
munist“. De asemenea, tot în 
Capitală au fost înminate în a- 
ceste zile 8 200 de Diplome de 
onoare ale C.C. al U.T.C.. 4 200 
de insigne jubiliare. 400 de di
plome ale Comitetului munici
pal al U.T.C.

La ora inserării, cînd coroa
nele și jerbele de flori scăldau 
cu garoafe roșii treptele Panteo
nului, ale Monumentului Eroilor 
Patriei, tinerii Capitalei au in
trat în festivalul jubiliar — „Ti
nerețe. ești la tine acasă“.

DRAGOMIR HOROMNEA 
ROMULUS LAL

Noi perspective 
de afirmare

Aniversarea celor 50 de ani 
de existentă a U.T.C. a prile
juit organizației județene Iași 
o impresionantă gamă de mani
festări. Decada cărții pentru ti
neret începută la 19 martie, 
este menită, spre exemplu, să 
facă o amplă popularizare în 
școli, unități industriale și 
agricole producției editoriale 
social-politice, beletristice, ști
ințifice, tehnice, destinată re
prezentanților celor mai variate 
profesii din dinamica economie 
a județului Iași, tuturor tineri
lor aflati în pragul opțiunilor 
profesionale, viitorilor specia
liști care mai studiază încă pe 
băncile amfiteatreior. Vitrine 
special amenajate în librării 
prezintă, pe domenii de activi
tate, cele mai recente titluri, 
care vor contribui efectiv nu 
numai la formarea și informa
rea tineretului, dar și răspund 
la obiectivele actuale de per
fecționare a muncii în orice ra
mură de activitate.

Un moment deosebit s-a des
fășurat în sala Teatrului Națio
nal „Vasile Alecsandri“. unde 
a avut loc într-o entuziastă at
mosferă adunarea festivă închi
nată semicentenarului U.T.C. A 
fost subliniată cu acest prilej, 
bogata tradiție de luptă revolu
ționară, concretizată în acțiuni
le de la „Nicotină“. „Textila“, 
Pașcani, Universitate, acțiuni 
intrate, acum, în filele unei 
eroice istorii, căreia i se adau
gă astăzi contribuția adusă la 
dezvoltarea bogăției naționale, 
la înfăptuirea planurilor de dez
voltare economică, la activitatea 
productivă. A fost schitat un 
amplu tablou al perspectivelor 
ce stau azi în fata tineretului 
din vechea capitală a Moldovei. 
Numai în viitorii ani. 25 000 de 
noi locuri de muncă se vor afla 
la dispoziția tinerilor a căror 
hărnicie și răspundere în mun

că vor avea un larg cîmp de a- 
firmare.

Angajamentul celor 80 000 de 
uteciști ai județului Iași, de a 
se afla mereu în fruntea celor 
mai buni elevi, studenti. mun
citori, agricultori, ingineri s-iu 
tehnicieni. este un legămint 
responsabil la care subscriu cu 
entuziasm toti ceilalți tineri în 
cinstea aniversării Uniunii Ti
neretului Comunist.

C. S.

ARGEȘ

O inaugurare: 
Tehnic-Clubul

Duminică la prinz, în prezen
ța tovarășului Marțian Dan, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele ti
neretului, a reprezentanților or
ganelor județene și municipale 
de partid și de stat, precum și 
a unui numeros public, a avut 
loc inaugurarea modernului 
„Thenic-club“ al tineretului.

Realizat după un proiect sem
nat de tînărul arhitect Corneliu 
Birsan, asistent la Institutul de 
Arhitectură bucureștean, și de 
foștii lui studenți. Ion Cordoneț 
Schuster, Ioan Porojan și Mihai 
Pupăzan (astăzi arhitecți și ei), 
„Tehnic-clubul" piteștean este 
o prezență ce se evidențiază 
prin eleganță, sobrietate și bun 
gust. La realizarea lui și-a dat 
concursul, încă din faza proiec
tării, un colectiv de plasticieni 
format din Vasile Celmare, 
Viorel Mărgineanu și Constan
tin Albani, cărora li s-au adău
gat pe parcurs alți nouă colegi. 
Această colaborare strînsă între 
proiectanți și decoratori, pe în
treaga durată a lucrărilor, a dus 
la rezultate de excepție : atît din 
punct de vedere funcțional cit și 
estetic, Tehnic-clubul piteștean 
poate fi definit ca o adevărată 
bijuterie. întreaga ambianță, 
evocînd pe alocuri un univers 
„science-fiction“ dă zbor gindu- 
lui, inspirației, incită la crea
ție.

Dispunind de săli pentru in
formare tehnico-științifică și 
politică, de un club de informa
re audio-vizuală cu o dotare u- 
nică în țară, de bibliotecă teh
nică. sală de, cinema, săli de ex
poziție, șah și jocuri matematice, 
un micro-bar cu 30 de locuri 
precum și de alte încăperi spe
ciale destinate activităților pe 
cercuri (automoto, electromeca
nică, electronică etc.), „Tehnic- 
clubul“ oferă premise excepțio
nale pentru formarea unor po
tențiali specialiști necesari in
dustriei argeșene. De altfel, în 
curînd se va organiza aici prima 
consfătuire a inovatorilor și in
ventatorilor din rîndurile tine
retului.

Tot duminică, pe muntele Ma- 
teiaș de lîngă Cîmpulung, a fost 
fixată o placă memorială menită 
să înscrie în eternitate minu
natele fapte de muncă ale bri
gadierilor argeșeni.

DORU MOȚOC

BUZĂU

Fapte pe măsura 
sărbătorii

In județul Buzău sfîrșitul săp- 
tămînii a fost închinat celebrării 
gloriosului eveniment din viața 
organizației revoluționare de ti
neret. Tinerii din satele și ora
șele județului au consacrat ore 
de muncă patriotică înfrumuse
țării locurilor în mijlocul cărora 
trăiesc și muncesc. La Buzău, 
Parcul tineretului, noul cartier 
de locuințe Micro 14, cimitirul 
eroilor au cunoscut o laborioasă 
animație. Tinerii din școli, licee 
de cultură generală și profesio
nale, de la Uzina de prelucrare 
a maselor plastice, Uzina de 
sîrmă și produse din sîrmă, 
Uzina mecanică au petrecut mai 
multe ceasuri, curățind terenu
rile, plantînd arbori și flori.

Tot pe una dintre scenele mu
nicipiului Buzău s-a desfășurat 
duminică dimineața faza jude
țeană a concursului cultural-ar
tistic al elevilor. în celelalte ora
șe ale județului, în comunele a- 
cestuia (Peceni, Șiriu) au avut 
loc întîlniri cu secretari ai co
mitetului județean P.C.R., ac
țiuni cu caracter cultural-artistic 

dedicate celei de a 50-a file din 
istoria U.T.C. O gamă variată și 
complexă de activități la unison 
cu evenimentul căruia îi sînt 
consacrate.

SOFIA SCORȚARU

MARAMUREȘ

Ore eroice
Era înspre apus. La Monu

mentul eroilor patriei, tinerii 
din municipiu se adunaseră 
pentru a aduce omagiul lor ce
lor care, nu o dată, cu însuși 
prețul vieții, au clădit ceea ce 
noi trăim astăzi : România so
cialistă. Cincizeci de organizații 
(număr simbolic) se pregăteau 
pentru emoținanta solemnitate 
a depunerii de ooroane.

Și. deodată, după numai două 
minute, a venit un om și a 
spus că sus, între dealuri, arde. 
Toată lumea a ridicat privirile. 
Un fum gros, cenușiu, prinsese 
a se înălța, ca o stihie a pri
mejdiei.

Nu mai era nevoie de expli
cații suplimentare. Cîteva gru
puri de tineri, îmbrăcați în al
bastrele uniforme ale detașa
mentelor de pregătire militară 
au și plecat în pas alergător.

Cînd am ajuns și eu acolo, 
două dealuri, dealul Crucii și 
dealul Florilor erau învăluite 
— față în față — de flăcările 
mistuitoare. Atunci am văzut 
uniformele albastre intrînd di
rect în foc, cu mîinile goale. 
Atunci am văzut cum acești ti
neri, pregătiți de sărbătoare, au 
smuls pădurea din ghearele fo
cului.

Să recapitulăm. Erau vreo 
trei kilometri pînă sus, fără a 
mal pune la socoteală urcușul 
abrupt. Cineva afirma că dis
tanța respectivă a fost parcursă 
în zece minute. Nu am stat să 

Această placă le va aminti întotdeauna generațiilor viitoare : aici, pe strada Academiei, s-au 
desfășurat lucrările Conferinței generale a Tineretului Socialist din România, la 19—20 martie 

1922

Cuvtntui lor se identifică cu fapta, iar fapta lor va putea fi apreciată nu peste multă vreme prin 
rezultatele muncii. Aceasta este dintotdeauna deviza brigadierilor.

socotesc dacă acest timp con
stituie un record atletic absolut 
sau dacă se apropie de așa 
ceva. Era, aș afirma, un record 
de conștiință.

Nu știu care din tinerii de 
mai jos ajunsese primul : Ște
fan Horje sau Stancu Viorel de 
la I.I.L. „Băimăreana“, Marius 
Bădescu, Demian Pop sau Va
sile Cormaș de la Liceul nr. 3, 
Gheorghe Hepcal de la Liceul 
„Gheorghe Șincai“. Respectind 
adevărul moral al acestei fapte, 
au fost cu toții, vreo trei sute 
de curajoși tineri, care au sărit 
primii. Rudolf Jeșec, Ioan Bor- 
șa, Toma Buciuman, Silviu Vă- 
leanu, Ioan Buciulean, Eugen 
Holo, Mircea Pașca, Cornel Ar- 
deleanu. Și așa mai departe 
pînă la trei sute.

Dan Mucichescu, elev în clasa 
a Xl-a la Liceul „Gheorghe Șin
cai“, a observat de-abia cînd 
totul se terminase că pielea de 
pe o mare porțiune a mîinii 
drepte era arsă.

Și mai trebuie amintit un „a- 
mănunt“ : cițiva activiști ai co
mitetului județean U.T.C., a- 
vind prinse lingă inimă distin

cțiile jubiliare primite în a- 
ceeași zi, și-au probat, o dată în 
plus, calitatea și realizarea lor 
de oameni ai „liniei intii“. Să-i 
numim : Petre But, Vasile Ne
grea, Ovidiu Pintea. Au intrat, 
și ei, în costume de sărbătoare, 
primii în mijlocul focului, dind 
un exemplu de bărbăție care 
nu-și are echivalent în cuvinte.

Ceea ce este foarte limpede 
este că după ore de luptă 
încordată cu focul, pădurea de 
pe cele două dealuri a fost sal
vată. Dacă ar fi să dăm cifre, 
ar fi vorba de cîteva milioane 
de lei. Dacă, însă, vom vorbi 
despre acești minunați tineri și 
orele lor eroice, va trebui, ne
greșit, să afirmăm și să întă
rim că a fost vorba de milioa
ne de volți-curaj, noade ale 
unei educații moral-politice e- 
xemplare.

EMANUEL ISOPESCU

PRAHOVA

Aici, pe strada 
soarelui...

— Era o toamnă aspră, cu ploi 
reci, care parcă nu se mai ter
minau, povestește Nicolae Mora- 
ru, vechi militant al mișcării 
muncitorești și revoluționare. 
Atunci, în luna lui noiembrie 
1924. în această căsuță modestă 
de pe strada Soarelui, ne-am a- 
dunat mai mulți dintre tinerii 
care activam deja în cadrul miș
cării muncitorești din Valea 
Prahovei. Atunci s-a constituit 
primul Comitet județean Praho
va al U.T.C.

Tinerii, uteciști din fabricile, 
uzinele și școlile Ploieștiului, 
pionieri din toate organizațiile 
municipiului, ascultă cu emoție, 
privesc cu respect clădirea unde 
cu 48 de ani în urmă un grup 
de tineri comuniști se lansau în 

marea luptă pentru cucerirea li
bertății, salută prin, aplauze și 
ovații dezvelirea unei plăci co
memorative fixate pe zidul casei 
din strada Soarelui nr. 24.

Tot la Ploiești s-a desfășurat 
simpozionul intitulat „Tineretul 
prahovean în lupta revoluționa
ră“. Celor peste 500 de tineri 
participanți le-au fost prezenta
te o serie de materiale dintre 
care amintim : „Crearea organi
zației unice revoluționare de ti
neret din România — moment 
de însemnătate istorică în viața 
tineretului țării (Gheorghe Stoi
ca — secretar al C.C. al U.T-C.), 
„Educarea tineretului prin mun
că și pentru muncă, preocupare 
de seamă a organizațiilor U.T-C. 
Prezența activă a tineretului 
prahovean la activitățile de 
muncă voluntar-patriotică și la 
întrecerea dintre organizațiile 
județene de tineret“. (Coriolan 
Voinea — prim secretar al Co
mitetului județean Prahova al 
U.T.C.). Simpozionul s-a încheiat 
cu expunerea primului secretar 
al comitetului județean de 
partid, Ilie Cîșu. intitulată 
„Conducerea de către partid a 

organizației de tineret. Sarcinile 
ce revin tinerei generații in 
opera de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate“.

Simbătă seara, in noua sală a 
sporturilor a avut loc un vibrant 
spectacol închinat semicentena
rului U.T.C.. sub titlul „Patetica 
tinereții“, prilejuind, ca și cele
lalte acțiuni la care ne-am re
ferit, o amplă și entuziastă ma
nifestare a tineretului prahovean 
pentru popor și partid, pentru 
conducerea sa, în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu.

OVIDIU PĂUN

CONSTANȚA

Schimbul de 
onoare al semi
centenarului

„...Mă simt emoționat la gîn- 
dul că lucrez in schimbul de 
onoare al semicentenarului". Era 
duminecă, 19 martie, la orele 
dimineții și discutam cu Iosif 
Dobrin, unul dintre cei opt sute 
de tineri participanți pe șantie
rul de desecări de la Gîrliciu. 
Veniseră din întreprinderile și 
instituțiile orașului Hîrșova, din 
satele vecine, pentru a grăbi 
încheierea lucrărilor pe acest 
șantier al tineretului de la pro
iectare și pînă la recepție. Pen
tru că studiile topo au fost 
efectuate de Francis Onodi, 
Mircea Dedu, Valentin Bodea și 
Voica Ene, iar Emilia și Costin 
Avram, Elena Văducă și Delia 
Dobre au executat proiectul : 
pentru că în ultimele două săp- 
tămîni s-a lucrat cu intensitate, 
schimbului de onoare al semi
centenarului revenindu-i cinstea 
să realizeze lucrarea de legătură 
între cele trei nervuri principale 
ale sistemului. Casmalele nu 

s-au odihnit o clipă, la sfîrșitul 
zilei de muncă specialiștii con- 
statînd că, de fapt, au fost săpați 
nouă sute treizeci și șase metri 
cubi de pămint, aproape dublu 
decît se realizase in acțiunile 
precedente. Și, între evidențiați 
se aflau Ion Jercan, Ion Popescu, 
Ștefan Tutuianu și Mcmet Jus- 
men de la I.I.L. Hîrșova, elevii 
Mariana Voinea și Mircea Lobu, 
de la Liceul Hîrșova, meșteșu
garii Mariana Ioniță, Elena Du- 
ță, Georgeta Cheval și Ileana 
Munteanu și cooperatorii Iosif 
Dobrin, Dumitru Mihalea și Sta
na Oprea din Gîrliciu, Alexandru 
Dogaru, Traian Lupu și Petre 
Simion din comuna Ciobanu, 
Anghel Ion și Ștefan Holban din 
Săraru-

Și pe șantierul de desecări de 
la Gîrliciu, ce va permite culti
varea a peste cinci sute de hec
tare, s-a consumat doar una din
tre acțiunile de largă cuprindere 
prin care tinerii județului Con
stanța au ținut să marcheze eve
nimentul cu o atît de mare 
rezonanță în inimile lor. — Se
micentenarul creării U.T-C. Pe 

șantierul național al tineretului 
Valea Carasu, tinerii au hotărît 
să lucreze ca într-o zi obișnuită, 
sumele ce le-au revenit urmind 
să le depună in contul solidari
tății cu lupta pentru indepen
dență a popoarelor coloniale. De 
asemenea, în toate unitățile 
agricole s-a lucrat pînă către 
orele amiezii, după aceea tinerii 
și vîrstnicii au participat la adu
nări unde s-au evocat momente 
din istoria semicentenară a Uni
unii Tineretului Comunist. Toate 
aceste acțiuni s-au întregit fi
resc unele pe altele, întîlnindu- 
se în marele marș al tineretului 
desfășurat duminică dimineața 
la Constanța.

G. FECIORU

BRAȘOV

Acorduri 
solemne

Brașovul, oraș cu vechi tra
diții in mișcarea muncitorească 
din țara noastră, a găzduit și 
el o impresionantă manifestare 
dedicată aniversării a 50 de ani 
de la înființarea U.T.C. în sala 
Teatrului Dramatic, peste 1000 
de tineri muncitori din între
prinderile și instituțiile brașo
vene, elevi și studenți, membri 
de partid și U.T.C. din ilegali
tate, s-au întîlnit în cadrul u- 
nei adunări festive cu membrii 
Biroului Comitetului județean 
de partid Brașov.

La intrare, în holul teatrului, 
20 de pionieri prezintă onorul 
și vestesc in sunet de trompete 
sosirea invitaților de onoare. 10 
tinere îmbrăcate în costume 
populare oferă oaspeților flori. 
Se vizitează apoi expoziția ju
biliară „Pagini din istoria or
ganizației județene U.T.C. Bra
șov“, deschisă în spațiosul hol 
al teatrului. Exponatele ilus
trează lupta tineretului comu
nist brașovean de la întemeie
rea organizației revoluționare 
de tineret până la actul revo
luționai- al insurecției naționale 
antifasciste. Demn de menționat 
este faptul că expoziția prezintă 
pentru prima oară documente 
care oglindesc procesul de or
ganizare și maturizare a orga
nizației U.T.C. din județul Bra
șov, începind din 1925 (cînd se 
creează primele nuclee uteciste), 
pînă în anii de după eliberare.

Din sute de piepturi răsună 
cîntecul patriotic „Trei culori“, 
în timp ce sânt aduse drapelele 
organizațiilor județene și muni
cipale U.T.C. In cinstea eroilor 
uteciști și comuniști căzuți la 
datorie în anii grei ai ilegali
tății, asistența, in picioare, păs
trează un moment de reculege
re. De la tribună, în cuvinte 
calde, emoționante, tînărul 
Gheorghe Moldo van, muncitor 
la Uzina de tractoare, Marilena 
Tufănaru, studentă la Universi
tatea Brașov, Iuliu Mark, mun
citor la Uzina Hidromecanica și 
Erika Zsold, elevă la Liceul 
„Honterus“, aduc un fierbinte 
omagiu partidului comuniștilor, 
conducătorul și călăuzitorul miș
cării revoluționare de tineret în 
cei 50 de ani de existență ai 
U.T.C.

In sală își face apariția apoi 
o delegație de pionieri care a- 
duce salutul viitorilor uteciști. 
Adunarea festivă organizată la 
Brașov cu prilejul aniversării 
semicentenarului U.T.C. ia sfîr- 
șit. întreaga sală intonează cîn
tecul revoluționar „Steagul par
tidului“. In continuare se vizio
nează un spectacol de gală la 
reușita căruia și-au adus con
tribuția formația corală a Li
ceului economic, soliști și for
mații de dansuri populare din 
Brașov, laureate cu prilejul di
verselor concursuri și festivaluri.

ADINA VELEA

BISTRIȚA-NĂSAlID

Cartea de vizită 
a unui nou oraș

S-au sculat dis-de-dimineață, 
ca in orice zi obișnuită. S-au 
strigat pe nume, pe detașamen
te și toți cei 1 200 de tineri de la 
Fabrica de hirtie și cherestea, 
elevii școlii, tinerii cooperatori 
au urcat in mașinile încolonate 
pornind spre „obiectivul de 
muncă“ din munții Birgăului. Cu 
cîteva zile în urmă organiza
ția U.T.C. din comuna Prundul 
Birgăului primise, drept prețui
re a activității sale obștești, Dra
pelul jubiliar. Poate s-ar fi cu
venit să rămînă in această zi 
acasă. Dar, cum ne spunea învă
țătorul Buglea Ioan, secretarul 
comitetului comunal al U.T.C., 
„tinerii au depus multă muncă 
pentru ca în această zi de pri
măvară și nu în oricare alta 
noi, organizația satului, să ieșim 
ca brigadieri ai muncii patriotice 
în urma drapelului acordat în 
cinstea semicentenarului. încă 
din toamnă ne-am pregătit pen
tru cîștigarea drapelului ; atunci 
și în „luna pădurii“ din această 
primăvară au fost plantate in 
parchetele forestiere din munții 
Birgăului 25 de hectare de puieți. 
în dimineața aceasta ne depla
săm la pepiniera pădurii ca să 
aducem de acolo puieții de sal- 
cîmi și stejari necesari parcului 
comunal. Conform planurilor 
cincinalului într-un an sau doi, 
comuna noastră, care a cunoscut 
o vertiginoasă dezvoltare econo
mică, va primi de la edili 
„cheile“ de oraș. Tinerii satului 
se pregătesc de acum pentru o- 
rașul de miine. în felul acesta 
am hotărît noi, cei din comuna 
PRUNDUL BIRGĂULUI. să 
marcăm evenimentul cel mai de 
seamă din viața organizației 
U.T.C. — semnînd prin muncă 
în cartea de onoare a viitorului 
nostru oraș“ 1

ION MARCOVICI

BACĂU

65 000 de tineri 
într-o singură 
coloană

Ca un arc de triumf, vibrantă, 
tinerețea a încununat cu cintec 
și muncă, și aici la Bacău, cea 
mai mare sărbătoare a ei. O 
întreagă săptămină, culminantă 
manifestare a tinerilor din acest 
județ, a constituit capul de afiș 
al activităților închinate aniver
sării semicentenarului U.T.C. 
Marea adunare festivă din sala 
Casei de cultură „Vasile Alecs
andri“, moment emoționant, cu 
profunde reverberații patriotice, 
a reușit să releve în trăsătu
rile lui esențiale, chipul tine
reții băcăuane. Finalul festivi
tății s-a consumat in stradă, 
unde, sub cupola nopții, sute 
de torțe și artificii au Însoțit 
organele locale de partid și 
U.T.C., pe ceilalți oaspeți.

A doua zi, deasupra orașului 
stăruia aceeași atmosferă de 
entuziasm și solemnitate. Deta
șamente de tineri, reprezentînd 
cele mai diverse categorii, au 
depus în semn de omagiu eroi
lor uteciști căzuți în lupta pen
tru înfăptuirea idealurilor co
muniste, coroane de flori și au 
făcut de gardă la statuia lui 
Vasile Roaită din cartierul 
C.F.R. O amplă paradă a în
cheiat duminică manifestarea 
din cadrul „Săptăminii tinere
tului băcăuan“. La ora 9 ciclo- 
ștafeta tineretului, după ce a 
străbătut 11 localități, a înmi- 
nat comitetului județean al 
U.T.C. un album, ilustrativ do
cument al activității asociațiilor 
sportive sătești. O oră mai tir- 
ziu, o delegație formată din 60 
de tineri, sub faldurile drape
lului organizației municipale, 
predă biroului municipal de 
partid un alt album, care înfă
țișează cele mai diverse și re
prezentative aspecte din viața 
și munca organizațiilor U.T.C. 
din municipiul Bacău.

Inundat de cintec și urale, o- 
rașul confluează spre centru 
unde se așteaptă coloana por
nită din Parcul libertății. în 
capul coloanei se văd stemele 
partidului, patriei și organiza
ției U.T.C., urmate de o gardă 

i din 5 tineri care poartă drape
lul organizației municipale 
U.T.C. în vreme ce fanfara mi
litară intonează cîntece patrio
tice și revoluționare. detașa
mente de ostași, reprezentînd 
diferite arme, detașamente ale 
tinerilor participanți la pregă
tirea militară, ale elevilor, 
muncitorilor, fete și băieți în 
costume naționale, înalță spre 
zări acordurile tinerești ale cu
noscutelor cîntece „Tricolorul“, 
„Tineret, mîndria țării“, „Ră
sună valea". Coloana se pierde 
în cealaltă parte a orașului în
cheiată de tinerii ciclo-ștafetei, 
în timp ce acordurile cîntecului 
stăruiesc deasupra orașului pen
tru a se îngemăna cu cele ale 
acțiunilor de muncă patriotică, 
care au continuat după aceasta 
în principalele puncte ale ora
șului.

V. RĂVESCU

ILFOV

Din nou
brigadierii

Simbătă, la orele 14,30, cu o 
jumătate de ceas înainte de mo
mentul cînd la clubul Șantieru
lui naval din Oltenița a început 
adunarea festivă dedicată jubi
leului semicentenarului, în co
munele Bolintinul din Vale, 
Brănești, Axintele, Mitrend, alți 
1 000 de uteciști, îmbrăcați în 
salopetele albastre de brigadier, 
și-au dat intîlnire pe șantierele 
muncii voluntar-patriotice.

în aceeași după-amiază, de-a
bia întorși de la cimp, campa
nia agricolă de primăvară a gă
sit tinerii cooperatori la „pos
turile“ lor ; uteciștii din comune
le Valea Dragului, Belciugatele, 
Balotești, Stănești, Florești și-au 
grăbit pașii spre căminele cul
turale unde membri ai biroului 
județean de partid, activiști ai 
comitetului județean al U.T.C. 
au prezentat referate în cadrul 
colocviului-dezbatere „50 de ani 
de muncă și luptă sub conduce
rea partidului“. Spicuim in con
tinuare alte acțiuni din cronica 
zilei. Fundulea : înminarea dra
pelului jubiliar organizației co
munale U.T.C. Gârbovi : întîlni- 
rea cu oameni de cultură și de 
artă în _ca_drul dezbaterii „Arta 
militantă în slujba construirii 
socialismului, a educării omului 
de tip nou“; Bolintinul din Vale: 
simpozionul „Trecutul de muncă 
și luptă al U.T.C.“ susținut de cej 
mai buni elevi ai liceului. 
In toate localitățile — adunări 
festive, spectacole omagiale, con
feriri de diplome și medalii ju
biliare vechilor militanți ai miș
cării de tineret.

La fel de bogată în manifes
tări dedicate sărbătoririi' semi
centenarului a fost și ziua de 
duminică, zi care, pe bună drep
tate, poate fi numită ziua mun
cii voluntar-patriotice din ju

deț. De la prima oră a dimine
ții 1 500 de tineri din întreprin
derile și școlile Giurgiului au 
fost prezenți la o mare acțiune 
de înfrumusețare a municipiu
lui. Alte sute de uteciști din co
munele Brănești, Bolintinul din 
Vale, Axintele, Izvoarele au 
luat din nou în mîini sapele, lo- 
pețile și tîrnăcoapele, conti
nuând lucrările începute simbătă 
la desecări și plantări de puieți. 
Indiferent însă că s-au aflat pe 
șantiere, au participat la simpo
zioane, la adunările omagiale 
sau spectacole culturale, uteciș
tii au fost și în această zi, oa 
întotdeauna, animați de aceleași 
gînduri, de aceleași idealuri.

GH. GHIDRIGAN
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Prima zi 
de activitate 
a unui club

Dacă ar fi să eșalonăm nume
roasele evenimente sărbătorești 
care au avut loc în județul Ia
lomița, ocazionate de semicen
tenarul U.T.C., cu siguranță u- 
nul petrecut simbătă s-ar 
impune încă de la bun început 
atenției : inaugurarea „Clubului 
tineretului" de la Slobozia, mo
ment la care a fost prezent to
varășul Marțian Dan, prim-se- 
cretar al Comitetului Central 
al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului. Se tăia tra
diționala panglică la un impor
tant obiectiv edilitar, modern 
încadrat în arhitectura nouă a 
Sloboziei, care a fost realizat 
prin munca asiduă a tineretului, 
depusă fără întrerupere de-a 
lungul a 387 de zile. Proiectată 
în întregime de către un colec
tiv de tineri specialiști, moder
na construcție include, alături 

, de o cochetă sală de spectacole 
cu 350 de locuri, spații și încă
peri de maximă funcționalitate 
destinate cercurilor foto, litera
re și de artă, expozițiilor, un 
cabinet de documentare și in
formare politică, săli pentru 
jocuri recreative (șah, tenis, 
remi), precum și un salon de 
dans sub o superbă cupolă de 
sticlă.

Aflăm, discutând cu tinerii la 
cîtcva minute după festivitatea 
inaugurării, că peste 200 000 de 
ore de muncă patriotică au fost 
efectuate aici, valoarea econo
miilor realizate depășind suma 
de un milion lei. Numeroase co
lective de tineri din întreprin
deri, instituții și școli au ținut 
să contribuie la realizarea ace
stui edificiu destinat lor în ex
clusivi tate.

La interval de numai o sin
gură zi de la inaugurarea „Clu
bului tineretului“, în noua sală, 
unde mirosul de lac și vopsea 
proaspătă mai persista încă, 
se desfășura faza județea
nă a concursului „U.T.C. — 50 
de ani“ care în cursul etapelor 
de masă organizate în școli, în
treprinderi, instituții și comune 
a angrenat mii de tineri de toa
te categoriile.

★
In alte locuri din județ, sim

bătă și duminică, tinerii de pe 
platforma chimiei au organizat 
„schimburi record“, iar mecani
zatorii și cooperatorii au așezat 
în brazdă semințele ultimelor 
hectare planificate culturilor a- 
gricole din prima urgență. Pe 
șantierul podului ce leagă, la 
Slobozia, malurile Ialomiței s-au 
executat în plus față de sarci
nile zilnice o sută paisprezece 
metri cubi săpături și optzeci și 
șase metri cubi betoane, iar 
constructorii sistemului de iri
gații ■ Gălățui-Călărași au înche
iat probele tehnologice — cu 
trei săptămîni mai devreme — 
a trei mii de hectare. Mai bine 
de zece mii de uteciști au par
ticipat, în orașele Slobozia, Că
lărași, Fetești și Țăndărei, la 
parada detașamentelor de pre
gătire a tineretului pentru apă
rarea patriei și Ia adunări oma
giale dedicate evenimentului.

VIOREL RABA

• In 25 de localități ale ju
dețului au fost organizate întîl- 
niri ale uteciștilor cu membri 
ai biroului comitetului județean 
de partid și ilegaliști. La Tul- 
oea, în sala Casei de cultură, a- 
proape 1 200 de tineri s-au în
tâlnit cu tovarășul Teodor Co- 
man, prim-secretar al Comite
tului județean de partid, care, 
într-o amplă expunere, a marcat 
momente importante din istoria 
U.T.C.

• Pe șantierele de desecăr' 
Beștepe-Mahmudia și Ostrov- 
Pecineaga, aproape o mie de ti
neri au lucrat ia deschiderea 
canalelor de scurgere a excesu
lui de apă. De asemenea, în fie
care unitate agricolă a județu
lui au fost organizate echipe ale 
tinerilor care au lucrat la pregă
tirea terenului și la semănatul 
culturilor din prima urgență.

• Tinerii de la I.C.R.N.U. și 
I.I.P. Tulcea. din comunele Ciu- 
curova, Murighiol și Valea Nu- 
carilor au încărcat 20 vagoane 
de fier vechi expediat într-o 
marș-rută a oțelăriilor.

• In cadrul acțiunii „De la 
cravata roșie la carnetul roșu 
de utecist“ peste 650 de tineri 
au fost discutați în adunările 
generale și primiți în rîndurile 
organizației.

• O mie de tineri au făcut 
deplasarea la Doftana și Bucu
rești, vizitând închisoarea-mu- 
zeu și Muzeul de istorie a par
tidului.
• Simbătă seara s-a încheiat 

concursul județean „Cunoașteți 
realizările social-economice ob
ținute de poporul nostru în anii 
construcției socialiste ?“ A cîș- 
tigat Ion Diaconu de la A.F.D.J. 
Sulina — cel mai bine pregătit 
din cei 3 000 de tineri prezenți 
la startul concursului.

• Simbătă și duminică s-a 
desfășurat faza județeană a Cu
pei semicentenarului la care au 
participat aproape o mie de ti
neri sportivi din satele, școlile 
și întreprinderile județului.

SIBIU

Cu torțele

G. F.

angajamentelor
aprinse

NEAMȚ

Marșul tinereții
In orele unei dimineți însori

te orașul Piatra Neamț a fost 
martorul unui impresionant 
marș al tinereții. Opt detașa
mente alcătuite din uteciști din 
școlile și întreprinderile muni
cipiului au străbătut orașul de 
la Liceul „Petru Rareș“ pînă la 
Casa de cultură în ritmul antre
nant al cintecelor patriotice. Ti
nerii, în uniforme albastre, au 
demonstrat creșterea participării 
uteciștilor Ia opera de edificare 
a obiectivelor socialismului in 
această regiune, care a cunoscut 
efervescența marilor șantiere 
patriotice de la Bicaz sau Săvi- 
nești. De la 615 uteciști anga
jați in urmă cu 23 de ani în 
bătăliile muncii puse în slujba 
întregului popor, astăzi zeci de 
mii de tineri membri ai orga
nizației noastre se află în pri
mele rînduri ale luptei pentru 
creșterea productivității muncii, 
a ridicării gradului pregătirii și 
perfecționării profesionale, pen
tru îmbunătățirea învățăturii și 
disciplinei școlare. La Casa de 
cultură au fost înmînate în ca
dru festiv diplome de onoare și 
insigne jubiliare. Laureații con
cursurilor culturale județene ini
țiate în cinstea semicentenarului 
au oferit participanților un bo
gat program artistic în cadrul 
căruia spectatorii au putut a- 
precia corul de cameră al Liceu
lui „Petru Rareș“, formațiile 
orchestrale ale Școlii profesio
nale de chimie, Liceului forestier 
precum și interpretările nuan
țate ale soliștilor de muzică 
populară. O expoziție cuprin- 
zînd documente din istoria U- 
niunii Tineretului Comunist a 
fost vizitată cu mult interes de 
tinerii uteciști prezenți la aceas
tă manifestare.

C. S.

în acea dimineață plină de 
soare două coloane alcătuite din 
peste 5 000 de tineri și tinere au 
pornit de pe principalele bule
varde sibiene indreptîndu-se că
tre centrul orașului. De la pri
mele ore toți locuitorii Sibiului, 
indiferent de vîrstă, naționalita
te, împărtășeau din plin bucuria 
și elanul de care erau cuprinși 
tinerii. Pe toate traseele străbă
tute de uteciști, difuzoarele 
transmiteau cîntece patriotice și 
versuri închinate partidului, re
latări de la rezultatele remarca
bile obținute de tineri în muncă, 
în învățătură, la munca patrio
tică, nume ale tinerilor fruntași 
în producție, ai ciștigătorilor 
concursurilor profesionale sau 
artistice. Programul zilei oma
giale a debutat cu adunarea fes
tivă dedicată în întregime eveni
mentului. Dar programul mani
festărilor festive abia începea : 
la prînz a avut loc la casa de 
cultură a tineretului vernisajul 
expoziției .. ' '
prezență creatoare". Standurile 
prezentau invenții, inovații, ma
chete realizate de tineri din 35 
unități industriale și agricble, 
școli, licee. în orele următoare a 
fost rindul sportivilor să se în
treacă în cadrul „Cupei semicen
tenarului U.T.C.“. De dimineață 
și pînă s-a lăsat întunericul, în 
piața „6 Martie“ au cîntat și au 
dansat formații de tineri amatori 
din școli, întreprinderi, cămine 
culturale de pe întinsul întregu
lui județ: muzică populară și de 
fanfară, fluierași, orchestre de 
copii, echipe de dansuri româ
nești și germane au desfătat fără 
întrerupere pe sibieni. Nici un 
loc public, nici un lăcaș de cul
tură nu a rămas duminică în a- 
fara manifestărilor tinerești. At
mosfera de generală sărbătoare a 
continuat pînă târziu, cînd sea
ra a fost scăldată în lumina tor
telor. Plecînd din nordul orașu
lui, peste 500 de tineri muncitori, 
studenți, elevi au ajuns cu fla
căra torțelor în piața centrală. 
Aici luminile s-au adunat într-un

„Tineretul — omni-

TULCEA

De la 1
la 30 000

La această aniversare semi- 
centenară, activitatea tinerilor 
tulceni s-a înscris pe ooordona- 
te largi. Punctăm :

Una din prezențele frecvent întâlnite pe trasee le acestor zile : brigada de muncă' patriotică • 
Institutului politehnic. Peste cîteva clipe și ea va înlocui pancarta cu uneltele.

salut omagial care a inaugurat 
festivitatea de seară. înoepea 
marele carnaval al tinerilor...

v. TÄNÄSESCU

MEHEDINȚI

O ștafetă
străbate județul

în cadrul amplelor manifes
tări care au polarizat duminică 
atenția întregului oraș al tran
dafirilor, cum mai este numit 
municipiul Turnu-Severin, pa
rada tineretului a avut un mo
ment care ni s-a părut _ foarte 
semnificativ : sosirea 
semicentenarului. Din 
țuri.le județului tinerii 
în imagini și cuvinte, 
despre munca de zi cu , 
realizările lor cele mai de preț, 
despre strădaniile lor de a se 
perfecționa continuu. De la 
Porțile de Fier, cei 300 de ute
ciști au trimis imaginea biju
teriei albe, la care ei acum fac 
ultimile finisări interioare și ex
terioare. Numele cîtorva din 
cei mai harnici : Florea Gheor- 
ghiță, Viorel Halus — electri
cieni, Ion Cruceru, Sabin Craio- 
veanu — lăcătuș, Ion Călin — 
sudor, Ion Trocan — inginer dis-

Ștafetei 
toate ool- 
au trimis, 

mărturii 
zi, despre

peoer. Și de la Uzina 
goane, cealaltă unitate 
primit drapelul jubiliar 
al U.T.C., sosesc vești

de va- 
care a 
al C.C. 
despre 

realizările neobișnuite ale tine
rilor muncitori și specialiști. Ion 
Duran, secretarul comitetului 
U.T.C. de la C.E.I.L., ne explică 
entuziast că numai in cadrul 
schimburilor tineretului, organi
zate după-amiezele și dumini
cile, s-au realizat produse în va
loare de paste o jumătate de 
milion lei. De la Pristol, Jiana, 
Siseșli, ee transmite vestea des
chiderii șantierelor locale de 
irigații în care tinerii își aduc o 
contribuție hotărîtoare. La Iz- 
verna, Baia de Aramă, Orșova, 
Strehaia, Rogova, Devesel, Ilo- 
văț, mii de tineri au sădit pomi 
și brazi. Aici vor crește livezi 
și păduri pe care ei le-au denu
mit „ale semicentenarului“. De 
la Salcia, Dîrvari, Gogoșa, Dirva 
Mare, tinerii aduc la cunoștință 
că și-au îndeplinit, în cinstea 
semicentenarului, angajamentul 
la lucrări de muncă voluntar- 
patriotică pe întreg anul. De alt
fel, organizația județeană Me
hedinți s-a prezentat la marea 
sărbătoare a U.T.C. cu un bilanț 
meritoriu : față de angajamen
tul de a realiza 35 la sută din 
planul de economii al întregului 
an, la 19 martie volumul lucră
rilor efectuate reprezintă mai 
mult de jumătate din cifra 
anuală.

Spectacolul festiv din capitala 
județului, ca și cele care s-au 
desfășurat în alte orașe și co
mune, carnavalurile, au dat o 
notă binemeritată, de veselie și 
exuberanță, soliei purtate de șta
fetă : hărnicia.

Exploatarea minieră Sărmășag, 
Filatura de bumbac, Ceramica, 
Autobaza, „Măgura“ Cehul Sil- 
vaniei etc. împreună cu un de
tașament de pregătire militară 
s-au deplasat în coloane pentru 
a depune o coroană de flori — 
suprem omagiu — la monumen
tul eroilor căzuți în luptele de 
la Romita, Chilioara, Cașei, Boc
șa, Valea Pomilor împotriva fas
cismului. Prin aceste locuri au 
trecut armatele care au eliberat 
Cărei, Valea lui Mihai, Satu- 
Mare — ultimele localități din 
patria noastră. Cîțiva partici- 
panți la aceste grele lupte, ne
scutite de jertfe, au evocat In 
fața monumentului sensul sacri
ficiului suprem închinat cauzei 
păcii și socialismului. Aici, în 
fața monumentului, s-a dat citire 
apoi la chemarea tinerilor de la 
Depoul C.F.R. Jibou către toate 
organizațiile U.T.C. de pe cu
prinsul județului „Să trăim și să 
muncim în chip comunist“. A- 
ceastă amplă acțiune, preluată 
cu entuziasm de către tinerii din 
întreprinderile județului va răs
punde direct, operativ prin sar
cinile care și le propune — la o- 
biectivele complexe din anul II 
al cincinalului.

I. MARCOVICI

ALBA $

O. MILEA

SĂLAJ

Să trăim,
să muncim
în chip comunist

„Să-l porți cu cinste ! Este carnetul ce fi-a lost lnmînat In ziua 
încărcată de istorie a semicentenarului".

Simbătă după amiază în ora
șul Zalău, reședința județului 
Sălaj, pe cele 6 porți ale orașu
lui au intrat simultan ștafetele 
care, într-o lună de zile, străbă
tând cele 54 de comune, au con
semnat de prin sate toate acțiu
nile de muncă patriotică și ma
nifestările cultural-educative or
ganizate de tineri în cinstea ani
versării semicentenarului U- 
niunii Tineretului Comunist :

O mie de hectare de pășune 
de pe terenurile cooperativelor 
agricole au fost curățate și eli
berate de lăcoviște, 6 000 de hec
tare livezi de pomi fructiferi au 
fost stropite și îngrijite prin 
muncă patriotică, 50 000 de pu- 
ieți au fost plantați în masiv sau 
aliniament, mari cantități de me
tale vechi au fost expediate oțe- 
lăriilor prin trenuri marș-rut. Cu 
acest bilanț al hărniciei s-au 
prezentat tinerii Sălajului la ani
versarea semicentenarului U.T.C.

După raportul, ascultat în 
piața centrală a orașului, tinerii 
de la Uzinele „Steaua Roșie",

Întîlnire
la monumentul
eroilor

Duminică dimineața Piața ero
ilor din municipiul Alba Iulia a 
cunoscut forfota specifică ma
rilor sărbători. Peste 7 000 de ti
neri din întregul județ și-au dat 
întîlnire aici. Orașul trăia o at
mosferă de sărbătoare încă din 
ziua precedentă cînd mii de lo
cuitori au ieșit pe străzi pentru 
a-i întâmpina pe purtătorii ștafe
tei semicentenarului adusă con
comitent din 4 colțuri ale jude
țului de cite 5 motocicliști. Ast
fel încît manifestarea a conti
nuat de fapt duminică, prin mi
tingul organizat in Piața eroilor.

Cortegiul a pornit spre stră
vechea cetate unde se înaltă 
obeliscul închinat martirilor că
zuți la 1784, Horia, Cloșca și 
Crișan. în frunte s-au aflat ti
nerii cuprinși în detașamentele 
de pregătire pentru apărarea pa
triei care au venit pentru a de
pune coroane și jerbe de flori. 
In urma lor au pășit într-un im
presionant marș solii tineretului 
din județ, purtând cu mîndrie 
steaguri, lozinci, portrete ale 
conducătorilor de partid și de 
stat, urmați de peste 1 500 de 
sportivi, care, cu trupurile 
zvelte și viguroase, înscriau pe 
panglica de asfalt cuvintele : 
P.C.R., U.T.C. 50. PACE. Aici, 
lîngă celula în care cu aproape 
200 de ani în urmă a fost încar
cerat Horia, unul din eroii în 
cinstea căruia a fost ridicat mo
numentul, se lasă un moment de 
adîncă tăcere. Fanfara și două 
coruri așezate de o parte și de 
alta a obeliscului, cărora li se

adaugă glasurile a peste 7 000 de 
oameni, intonează „Tricolorul“ 
în acordurile căruia e adus dra
pelul.

Dinspre poarta a doua a ce
tății sosesc purtătorii ștafetei 
semicentenarului care prezintă 
mulțimii mesajele tinerilor mi
neri, constructori de mașini, 
chimiști, forestieri pe care îi re
prezintă realizările cu care au 
întîmpinat mă.eața sărbătoare.

In aceeași zi, tinerii din intreg 
județul Alba au cinstit prin alte 
numeroase acțiuni marea sărbă
toare a semicentenarului. In 
cursul zilelor de simbătă, dumi
nică și luni tinerii coopera
tori, elevi și muncitori din 
Spring, Unirea, Baia de Arieș, 
Lopodea Nouă și Lupșa au îm
pădurit o suprafață de 15 hec
tare și au plantat 2 500 de plopi. 
Gestul lor se vrea într-un fel 
simbolic. Au ținut ca în această 
zi de 19 martie să facă ceva 
care să rămînă mărturie peste 
seoole, să ofere un dar vieții.

AL. BAI.GRADF.AN

CARAȘ-SEVERIN

Lumină 
și bucurie

Casa de cultură a sindicatelor 
din Reșița. Reprezentanți ai oțe- 
larilor, laminatorilor, ai cons
tructorilor de mașini, s-au întâl
nit aici pentru a sărbători, îm
preună cu alți tineri din jude
țul Caraș-Severin, împlinirea a 
50 de ani de existență a orga
nizației noastre. Din prezidiul 
adunării au făcut parte vechi ac
tiviști ai Uniunii Tineretului 
Comunist. Participanții la discu
ții au evocat participarea tine
retului la întreaga activitate re
voluționară de pe aceste me
leaguri, succesele înregistrate 
astăzi de tineri în ampla activi
tate de dezvoltare a județului, 
reflectate, printre altele, și de 
cîștigarea de două ori consecutiv 
a locului I în întrecerea desfășu
rată pe țară în domeniul muncii 
voluntar-patriotice.

Spectacolul care a urmat a- 
dunării festive și la care și-au 
dat concursul formații artistice 
de elevi sau din cadrul ateneu
lui tineretului a deschis seria 
manifestărilor cultural-artistice 
și sportive care au continuat și 
în cursul zilei următoare. Ast
fel, duminică dimineața, din fața 
Liceului nr. 2 coloana sportivi
lor și a detașamentelor de pre
gătire militară și-a îndreptat 
pașii spre stadionul din Valea 
Domanului. Pe covorul verde, 
sub albastrul cerului de primă
vară, în fața a mii de spectatori, 
a avut loc înmînarea cupelor 
semicentenarului oferite câștigă
torilor locului I la handbal, vo
lei, atletism, tenis de masă. A 
avut loc, de asemenea, concur
sul ștafetă între centrele de pre
gătire. militară. După-amiază, 
din Piața „Reșița-200“, 3 000 de 
tineri au defilat de-a lungul 
străzilor îndreptându-se spre a- 
teneul tineretului, într-o mani- 
Testare de lumină și bucurie 
unde seara s-a încheiat prin- 
tr-un frumos carnaval.

lul la care lucrează e menit să 
facă mai roditor un teren de 
5 000 ha. De la un grup de ti
neri aflăm că astăzi este, de 
fapt, o zi obișnuită. O obișnuită 
zi de muncă, menționăm noi, 
marcată cu prilejul semicente
narului de emoționantul mo
ment al înmînării diplomelor și 
medaliilor jubiliare tinerilor 
distinși în viața și munca de or
ganizație. „Miine — adaugă ei 
— va fi, de asemenea, o obiș
nuită zi de muncă“.

La Drăgănești, Balș, Corabia; 
Caracal, la Slatina, alte sute și 
sute de tineri au sărbătorit prin 
deosebite fapte de muncă ani
versarea a 50 de ani de la crea
rea U.T.C. După-amiaza a fost 
rezervată manifestărilor cultu
ral-artistice și sportive. Au avut 
loc serbări, au fost desemnați 
cîștigătorii „Cupei semicente
narului“, s-a dansat. O exube
rantă manifestare a tinereții, a 
acestei primăveri a vîrstei, cum 
minunat declama tânărul poet 
Constantin Sorescu în volumul 
de versuri editat cu acest prilej: 
„Cu frunțile flamuri / la ceasul 
amiezii arcuite solar / venim 
noi / de oriunde tălăzuiește bră
țara de aur / a muncii fierbin- 
telor ore, / de oriunde o schelă 
apropie soarele / de umărul Ță
rii, / de oriunde semințele 
nasc / șiruri de plopi în azur, / 
feerice stihuri ale asprelor 
miini, / de oriunde un imn în
tețește / văpaia comunistei a- 
miezi".

ION ANDREIȚA

MUREȘ

I. D.

OLT

Mîine va fi 
din nou o zi 
de muncă
„înaltele distincții aoordate 

județului nostru — drapelele ju
biliare înmînate organizațiilor 
comunale U.T.C. din Scornicești 
și Stoicănești — le înțelegem ca 
pe un ales omagiu adus tuturor 
celor peste 42 000 de uteciști — 
spunea tovarășul Ion Boștinaru, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Olt al U.T.C. — care își 
înscriu zilnic prezența în ampla 
operă de edificare socialistă a 
acestor meleaguri oltene“.

Am întâlnit semnificația aces
tor cuvinte în toate acțiunile de 
sîmbătă și duminică ale tineri
lor din județul Olt ; în momen
tele de aleasă emoție, cînd jerbe 
de flori au fost depuse la căpă
tâiul eroilor, în ceasurile de 
competiție artistică a elevilor, 
pe șantierele muncii voluntar- 
patriotice.

...Transmitem de pe unul din 
șantiere : Criva — Piatra Olt. 
Peste 1 500 de tineri, elevi, mun
citori, țărani cooperatori. însoțiți 
de unelte excavează sute și sute 
de metri cubi de pămînt. Cana

Ca întotdeauna, 
împreună

împlinirea unei jumătăți de 
veac de la crearea U-T.C. a ofe
rit in județul Mureș, prin acti
vitățile care au precedat-o, un 
minunat prilej de evocare a 
participării organizațiilor U.T.C. 
la lupta începută de comuniști 
cu mulți ani în urmă pentru in
stituirea dreptății și echității so
ciale, la ridicarea in zilele noas
tre a edificiului socialist pe 
piscuri tot mai semețe. De di
mineață pe străzile municipiului 
Tg. Mureș a erupt tinerețea și 
veselia. Tinerii români, ma
ghiari, germani și-au manifestat 
împreună sentimentul de respect 
și cinstire pentru eroii căzuți, 
de angajare plenară în lupta 
pentru făurirea în patria noastră 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate. Șirul manifestări
lor de duminică a început cu 
momentul depunerii unor coroa
ne de flori la monumentul osta
șului român, urmat de demon
strația coloanelor de tineri din 
Piața Trandafirilor. Gărzii port
drapel și coloanei era/ațelor roșii 
le-a urmat fluviul multicolor al 
celor peste 13 000 de tineri îm- 
brăcați în uniforme albastre sau 
în pitorești costume naționale. 
Brijjii'Zile de muncă voluntar-pa- 
triotică din întreprinderile ora
șului poartă pancarte care relie
fează succesele înregistrate în 
cinstea gloriosului jubileu pe 
șantierul de îmbunătățiri funcia
re de la Sincrai-Remetea.

Demonstrația tineretului din 
Piața Trandafirilor a fost urma
tă de ședința festivă din sala 
mare a Palatului Culturii, unde 
tinerilor fruntași în muncă și în 
activitățile obștești, precum și 
unor vechi activiști ai organiza
ției, unor militanți încă din anii 
ilegalității ai mișcării revoluțio
nare și democratice din țara 
noastră le-au fost înmînate di
plome și insigne jubiliare. In a- 
celași timp pe hipodromul din 
localitate, membrii asociațiilor 
sportive s-au întrecut în compe
tiția „Crosul Semicentenarului“. 
La cluburile T.C-M., al școlii de 
construcții, liceului Bolyai au 
evoluat formații artistice de' a- 
matori. Seara, după retragerea 
cu forțe, un carnaval al tinere
tului a încheiat manifestările de 
duminică.

MIRCEA BORDA

ția evenimentului. îmbujorați 
erau obrajii celor 600 de tineri 
prezenți sîmbătă seara in sala 
de spectacole a municipiului Tg. 
Jiu, reprezentanți ai tinerilor 
mineri de la Motru și Novaci, 
ai petroliștilor de la Țicleni, ai 
constructorilor brigadieri de la 
Rogojelu, ai cooperatorilor și 
mecanizatorilor, ai elevilor, care 
participau la adunarea festivă 
dedicată semicentenarului. După 
ceremonia înmînării Diplomei de 
Onoare a C.C. al U.T.C. și a in
signei jubiliare unui mare nu
măr de vechi militanți ai miș
cării de tineret, a urmat un im
presionant spectacol, de cîntec 
și vers, intitulat „Tinerețe — ani 
de aur". Duminică dimineața, în 
Piața Victoriei, a avut loc o pa
radă a detașamentelor de tine
ret, a costumelor populare. In 
cursul după-amiezii, din trei col
țuri ale orașului coloane de ti
neri, cu steaguri și cîntece pe 
buze, au pornit către stadionul 
municipal unde a avut loc, în 
jurul focului de tabără, un gran
dios spectacol de cîntece și dan
suri populare.

îmbujorați erau obrajii și la 
tinerii brigadieri de la Rogojelu, 
care nu au încetat o clipă lu
crul. Pentru ei, întîmpinarea se
micentenarului a echivalat cu e- 
forturile sporite de a efectua un 
volum mai mare de lucrări la 
toate obiectivele. Duminică, la 
lucru, cei 1 500 de brigadieri au 
putut raporta : structura exte
rioară a turnului de răcire nr. 2 
a fost terminată cu 5 zile înainte 
de termen, fundația turbinei nr. 
3, cu 10 zile, betonarea genera
torului de la turbina nr. 2, cu 20 
de zile, iar închiderea turbinei 
nr. 2 cu 30 de zile devans față 
de grafic. Va avea loc punerea 
în paralel a primului grup de 
220 megawați al termocentralei 
— ne spunea tovarășul Con
stantin Dobromir, comandantul 
șantierului național al tineretu
lui. închinăm acest eveniment 
semicentenarului nostru".

Și în alte locuri, tinerii au 
trăit clipele de sărbătoare prin 
muncă. La Țînțăreni, ei au fost 
prezenți cu sape și lopeți pe 
șantierul local de irigații ; la 
Negomir, au plantat pomi fructi
feri ; la Samarincști, au ajutat 
la ridicarea unui nou magazin 
universal : la Roșia de Amara- 
dia au amenajat baza sportivă. 
Zilele de muncă au fost înche
iate cu ample spectacole și car
navaluri ale tineretului.

O. M.

Sub cupolă 
de cîntec 
și muncă

Sărbătoarea — fie în haină de 
cîntec, de dans, de veselie, fie 
în haină de muncă — a fost pre
zentă pretutindeni, de la capitala 
județului, pină în cel mai mic 
cătun din munți. Peste tot, soa
rele darnic de primăvară a lu
minat obraji îmbujorați de emo

Peste altl
50 de ani...

Splendida zi de primăvară, 
care a ținut să fie și ea părtașă 
la bucuria generală, a dat posi
bilitatea unui număr de 5000 de 
tineri din municipiul Timișoara, 
mulți dintre ei în uniformele 
albastre ale detașamentelor de 
tineri pentru apărarea patriei, să 
prezinte o amplă demonstrație 
cultural-artistică și sportivă în 
spațiul imens al pieței din fața 
Operei de Stat Manifestările 
s-au încheiat cu un emoționant 
spectacol susținut de formațiile 
artistice amatoare și profesio
niste din județ, al cărui conținut 
a reprodus cu o deosebită fideli
tate atmosfera de puternic opti
mism și entuziasm care a ani
mat pe toți tinerii din județul 
Timiș încă de la începutul ma
nifestărilor închinate semicente
narului.

întreaga zl de sărbătoare a 
jubileului, ca și cele premergă
toare, au cuprins numeroase e- 
venimente dintre care noi mal 
consemnăm :

— La sediul Comitetului jude
țean Timiș al U.T.C. au fost 
Înmînate Diplome de Onoare ale 
C.C. al U-T-C. unul număr de 35 
veterani ai mișcării de tineret 
din Banat ;

— Centrului universitar Ti
mișoara, ca și organizației U.T.C. 
de la Fabrica de ciorapi, fabrică 
care a dat istoriei numele lui 
Ocsko Tereza le-au fost înmîna
te drapele jubiliare, iar unui 
număr mare de tineri Diplome 
de Onoare ale C.C al U.T.C.

— In sediul Consiliului jude
țean al sindicatelor și-a desfă
șurat lucrările seminarul de 
lucrări științifice inspirate de 
unele aspecte ale muncii și vieții 
tineretului din trecut și de azi.

— In orașul Lugoj a fost des
chisă expoziția „Mărturii ale 
unei generații“.

— în comuna Durova din ju
deț, tinerii au plantat 10 000 de 
puieți de salcim, o adevărată 
pădure la umbra căreia, peste 
alți 50 de ani, U.T.C- își va săr
bători centenarul.

ION DANCEA

multe din acțiu-articiparea la multe din acțiu
nile tineretului desfășurate în 
aceste zile de sărbătoare și, îm
preună cu ea, cuvintele calde 
rostite de primii secretari sau 
secretar ai comitetelor județe

ne de partid în cadrul adunărilor festive 
sau cu alte prilejuri constituie încă un argu
ment al grijii și dragostei cu care este în
conjurată generația tînără, pretutindeni în 
țară, de organele de partid, de comuniști. 
Consemnăm cu deosebită bucurie și respect 
acest gest de înaltă prețuire, salutînd pre
zența în mijlocul tinerilor a birourilor comi
tetelor județene de partid în întregul lor, 
cuvintele adresate lor de primii secretari ai 
comitetelor județene de partid, tovarășii : 
George Homoștean — la Alba Iulia, Andrei 
Cervencovici — la Arad, Gheorghe Năstase 
— la Pitești, Gheorghe Roșu — la Bacău, 
Victor Bolojan — la Oradea, Adalbert Cri
șan — la Bistrița, Gheorghe Ghinea — la 
Botoșani, Constantin Drăgan — la Brașov, 
Ion Sîrbu — la Buzău, Trandafir Cocîrlă — 
la Reșița, Aurel Duca — la Cluj, Vasile 
Vîlcu — la Constanța, Carol Kiraly — la Sf. 
Gheorghe, Nicolae Tăbîrcă — la Tîrgoviș- 
te, Constantin Băbălău — la Craiova, Con
stantin Dăscălescu — la Galați, Gheorghe

Paloș, — la Tîrgu Jiu, Ludovic Fazekaș — la 
Miercurea Ciuc, Marin Vasile — la Slobozia, 
Vasile Potop — la lași, Gheorghe Necula — 
la Ilfov, Gheorghe Blaj — la Baia Mare, 
Traian Dudaș — la Turnu Severin, Nicolae 
Vereș — la Tg. Mureș, Ștefan Bobos — la 
Piatra Neamț, llie Cîșu — la Ploiești, losif 
Uglar — la Satu Mare, Laurean Tulai — la 
Zalău, Richard Winter — la Sibiu, Emil Bobu 
—. la Suceava, Marin Drăgan — la Alexan
dria, Mihai Telescu — la Timișoara, Gheor
ghe Tănase — la Vaslui, Petre Dănică — 
la Rm. Vîlcea, Simion Dobrovici — la Foc- 

che, secretar al Comitetului județean Brăila 
al P.C.R., la Brăila, Aurel Bulgărea, secretar 
al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R., I “ ; — J 7................... ............
Comitetului județean Olt al U.T.C., la Sla
tina.

Ca o expresie fidelă a recunoștinței tineri
lor față de dragostea cu care sînt înconjurați, 
a hotărîrii lor de a-și dărui întreaga putere 
de muncă nobilei cauze a socialismului, par
ticipanții la adunările festive au adresat, în
tr-o atmosferă de puternic entuzisam, tele
grame Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, secretarului său general, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU.

ghe Tănase — la Vaslui, Petre 
la Rm. Vîlcea, Simion Dobrovici ._ 
șani, precum și de tovarășii : llie Marina- 
che, secretar ai Comitetului ji 
al P.C.R., la Brăila, Aurel Buh
C.. , iviivuuufu UI r.V.K.,

la Deva, și Gheorghe Constantin, secretar al 
Comitetului județean Olt al U.T.C., la Sla
tina.

I
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Colaborare fructuoasă, 
sub semnul unei 
profunde prietenii

„Barometrul prieteniei cen- 
trafricano-române arată tim
pul cel mai frumos“ — scria 
un ziar din Bangui. Căldura 
deosebită cu care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
au fost întimpinati in această 
tară din inima Africii, stima 
profundă cu care șeful statu
lui român a fost înconjurat in 
zilele petrecute pe pămintul 
ospitalier din apropierea c- 
cuatorului, relevă vigoarea 
legăturilor dintre Republica 
Socialistă România și Repu
blica Africa Centrală, evolu- 
fia pozitivă a unor relații 
multilaterale care se ampli
fică in pofida distantelor 
geografice care separă țările 
noastre. In manifestările de 
entuziasm popular care au 
marcat prezenta tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in Repu
blica Africa Centrală, în ver
surile și în cintecele pe care 
creatorii populari le-au dedi
cat acestui eveniment, în 
amploarea pregătirilor și în 
multitudinea de gesturi prie
tenești ale gazdelor, desci
frăm prestigiul și simpatia 
de care se bucură România 
socialistă, politica sa realistă, 
constructivă, indisolubil le
gată de numele conducătoru
lui iubit al poporului nostru. 
Scandind numele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, mulțimile 
din această parte a Africii, a- 
duceau omagiul lor unei po
litici care pune la temelia ei 
respectul față de drepturile 
suverane ale popoarelor, față 
de aspirațiile lor vitale de a 
trăi în pace și libertate, la 
adăpost de orice acte de for
ță. România a dobîndit in 
lume imaginea unei țări a e- 
forturilor pașnice, a neobosi
telor strădanii creatoare ma
terializate în impunătoare 
realizări socialiste, ca și a 
inițiativelor menite să dez
volte apropierea între popoa
re, colaborarea internaționa
lă. Adresîndu-se tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președin
tele Jean Bedel Bokassa spu
nea: „Republica Socialistă 
România, poporul său, presti
giosul șef de stat care «înteți, 
domnule președinte, suscită 
admirația lumii întregi în ge
neral și a Republicii Africa 
Centrală în particular“. Pre
zența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Bangui a căpă
tat semnificații deosebite și 
prin aceea că solul României 
este primul șef de stat euro
pean care a vizitat Republica 
Africa Centrală. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia 
în toastul rostit la Bangui : 
„Este o satisfacție pentru 
mine că reprezint o țară so
cialistă — România — al că
rei popor a scuturat, prin 
lupte grele, jugul asupririi 
și-și făurește un viitor liber 
și fericit. Aș dori să consi
der, intr-un anumit sens, a- 
ceasta ca un simbol al fap
tului că se apropie sfirșitul 
definitiv al colonialismului și 
asupririi în Africa, că po
poarele africane își vor făuri 
o viață liberă, independentă".

Vizita tovarășului Ceaușescu 
in Republica Africa Centrală 
ca și vizita pe care președin
tele Bokassa a efectuat-o în 
România, evidențiază senti
mentele prietenești ce uneso 
popoarele noastre, idealurile 
lor de libertate, dreptate, pace 
și progres. Exponent al unui 
popor care știe din propria sa 
experiență istorică cit de grea 
și de complexă este lupta 
pentru lichidarea subdezvol
tării, pentru cucerirea și con
solidarea independenței na
ționale, șeful statului român 
a exprimat întreaga sa consi
derație pentru realizările im
portante obținute de poporul 
centrafrican în eliminarea se
chelelor colonialismului și 
subdezvoltării, pentru a asi
gura progresul economic și 
social, a apăra și dezvolta in
dependența de stat. în afir
marea plenară a demnității 
sale naționale. La rîndul lor, 
gazdele au dat o înaltă apre
ciere succeselor remarcabile 
obținute de poporul român in 
opera de edificare a noii o- 
rinduiri, de creare a unei eco
nomii avansate și a unei cul
turi moderne. în promovarea 
principiilor dreptului și mo
ralei internaționale în rela
țiile dintre state.

Convorbirile oficiale, desfă
șurate într-o atmosferă de 
prietenie cordială și deplină 
înțelegere reciprocă, au abor
dat atît probleme ale rela
țiilor bilaterale cit și ale si
tuației internaționale. Do
cumentul publicat la încheie
rea vizitei relevă numeroase 
puncte de vedere comune și 
scoate în evidență dorința 
ambelor părți de a impulsio
na legăturile dintre România 
și Republica Africa Centrală, 
legături care cunosc o evolu
ție pozitivă în toate dome
niile. Să amintim, cu titlu de 
exemplu, că specialiștii ro
mâni au încheiat cu rezultate 
bune activitatea lor de cer
cetare geologică în Republica 
Africa Centrală.

Bilanțul relațiilor de pînă 
acum — care reflectă pașii 
înainte în diferite sectoare de 
colaborare reciproc avanta
joasă — îngăduie sublinierea 
perspectivelor existente. In 
cursul convorbirilor s-au re
liefat posibilitățile de lăr
gire a cooperării în domeniile 
minier și geologic, agricol, al 
industriei lemnului, materia
lelor de construcții si ener
giei electrice. Cei doi preșe
dinți au stabilit etapele ac
țiunilor ce urmează a fi în
treprinse pentru a se obține 
valorificarea acestor posibi
lități de cooperare. In acest 
sens, s-a convenit în privința 
creării unor societăți mixte 
de stat româno-centrafricane 
în domeniile minier, agricol, 
forestier și comercial. în de
clarația comună se sublinia

ză că „cei doi șefi de state au 
apreciat că lărgirea și întări
rea relațiilor româno-centra
fricane corespund pe deplin 
atit intereselor celor două po
poare. cit și cauzei generale 
a înțelegerii și colaborării in
ternaționale“.

Analizind realitățile vieții 
internaționale, președinții ce
lor două țări au apreciat că 
principala caracteristică a e- 
pocii contemporane o consti
tuie afirmarea tot mai vigu
roasă a forțelor care se pro
nunță pentru pace, indepen
dență și progres social, pen
tru statornicirea intre state a 
unor relații noi, bazate pe e- 
chitate și dreptate. Documen
tul de Ia Bangui reafirmă 
convingerea comună că pen
tru realizarea destinderii și 
asigurarea păcii in lume este 
imperios necesar ca relațiile 
dintre toate statele lumii, 
indiferent de sistemul lor 
social, să fie așezate pe res
pectarea principiilor indepen
denței și suveranității națio
nale, egalității in drepturi, 
neamestecului în treburile in
terne. interesului și avantaju
lui reciproc. Președinții celor 
două țări s-au pronunțat pen
tru excluderea forței și a a- 
menințării cu forța, a presiu
nilor de orice natură în ra
porturile dintre state, împo
triva politicii imperialiste de 
dominație și amestec în tre
burile altor state, pentru res
pectarea dreptului sacru al 
fiecărui popor de a-și hotărî 
singur calea dezvoltării, po
trivit voinței și aspirațiilor 
proprii.

Vizita pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o între
prinde în țările africane sub
liniază o coordonată semnifi
cativă a politicii externe ro
mânești : profunda simpatie 
și solidaritate cu noile state 
independente de pe acest con
tinent, cu toate popoarele care 
luptă pentru independență și 
libertate, împotriva oricăror 
forme de manifestare a colo
nialismului. Poporul român 
și-a manifestat și își manifes
tă solidaritatea cu lupta de 
eliberare națională a popoa
relor din Angola, Mozambic și 
Guineea Bissau, a condamnat 
și condamnă ferm regimurile 
rasiste din Rhodesia și A- 
frica de sud. Popoarele aces
tor țări au dreptul Ia o viață 
liberă și demnă. Practicilor 
colonialiste si neocolonialiste 
trebuie să li se pună capăt 
neintirziat. Firește in această 
privință dobindește o impor
tanță deosebită unirea tutu
ror forțelor antiimperialiste 
pentru a fi lichidate cu desă- 
vîrșire — și cit mai repede — 
sistemul colonial și neocolo- 
nial, pentru a se respecta 
dreptul popoarelor de a fi 
stăpine pe destinele lor.

Declarația comună reflectă 
însemnătatea acordată pro
blemei lichidării subdezvoltă
rii, a reducerii și eliminării 
treptate a decalajului dintre 
statele industrializate și cele 
în curs de dezvoltare, pro
blemă de stringentă actuali
tate pentru sute de milioane 
de oameni care trăiesc pe di
verse continente. De altfel, 
soluționarea acestei probleme 
este vitală pentru progresul 
general al umanității. Decla
rația comună subliniază fap
tul că „efortul țărilor în 
curs de dezvoltare trebuie să 
fie conjugat cu o largă cola
borare internațională din ca
lea căreia trebuie înlăturate 
orice practici discriminatorii 
și bariere artificiale“.

Cele două părți, examinînd 
problemele actuale ale vieții 
internaționale, au exprimat 
solidaritatea țărilor lor cu 
lupta dreaptă a popoarelor 
vietnamez, cambodgian și 
laoțian, s-au pronunțat pen
tru soluționarea pe cale poli
tică a conflictului din Orien
tul Apropiat, potrivit rezolu
ției Consiliului de Securitate, 
au relevat necesitatea înfăp
tuirii unor măsuri concrete și 
eficiente in domeniul dezar
mării generale și totale și 
în primul rînd al dezarmării 
nucleare. Cele două părți au 
aoreciat că înfăptuirea secu
rității in Europa constituie un 
factor cu influențe pozitive 
pentru pacea mondială.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Republica Afri
ca Centrală reprezintă, fără 
îndoială, o contribuție de cea 
mai mare însemnătate la mai 
buna cunoaștere reciprocă și 
la întărirea și dezvoltarea re
lațiilor dintre cele două țări. 
In interesul aprofundării a- 
cestor relații, pentru a da di
mensiuni mereu mai ample 
colaborării româno-centrafri
cane, conducătorii celor două 
state au decis să continue 
contactele și schimburile de 
vederi la toate nivelurile. 
„Am dori ca cooperarea ro- 
mâno-centrafricană în dome
niul economic — spunea to
varășul Nicolae Ceaușescu — 
să constituie un exemplu de 
relații între două state egale 
in drepturi, independente, 
care doresc să conlucreze 
strîns în toate domeniile de 
activitate".

Prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în această țară din 
inima Africii a reprezentat nu 
numai o puternică demonstra
ție a amiciției dintre cele 
două state, ci și o expresie 
concludentă a năzuinței po
poarelor de a dezvolta relații 
pe o bază sănătoasă, trainică, 
potrivit intereselor lor vitale. 
Colaborarea dintre România 
și Republica Africa Centrală 
este bogată in semnificații și 
găsește un puternic ecou pe 
continentul african, continent 
al luptei pentru independență 
națională, pentru lichidarea 
colonialismului în toate for
mele sale, pentru o viață 
prosperă, liberă, demnă.

EUGENIU OBREA

SEMICENTENARUL U.T.C. 
____ PESTE HOTARE ___ _

ADUNAREA FESTIVĂ DE LA

UNIVERSITATEA „KIM IR SEN"

DIN PHENIAN
La Universitatea „Kim Ir 

Sen“ 
loc o adunare festivă dedi
cată celei de-a 50-a . 
versări a creării U.T.C.

Adunarea a fost deschisă 
de tovarășul Cio Yong Ghil, 
președintele organizației 
Uniunii Tineretului Munci
toresc Socialist (U.T.M.S.) 
de la Universitatea „Kim 
Ir Sen", iar despre însem-

dtn Phenian a avut

ani-

nătatea evenimentului a 
vorbit ambasadorul Româ
niei în R.P.D. Coreeană, 
Aurel Mălnășan.

La adunare au participat 
reprezentanți ai U.T.M.S., 
cadre din conducerea uni
versității, numeroși studenți 
coreeni precum și membri 
ai ambasadei române din 
Phenian.

Gală a filmului 
românesc 

la Kinshasa
In capitala Republicii Zair a 

avut loc o gală a filmului româ
nesc cu prilejul închiderii expo
ziției „Imagini din România". 
Au asistat ministrul funcțiunii 
publice, Ntita Tshisambo, repre
zentantul ministrului culturii, șe
fii misiunilor diplomatice din 
Kinshasa, un numeros public. A 
fost, de asemenea, prezent am
basadorul R. S. România, Ale
xandru Tujon. JAPONIA. — Demonstranți cerînd încetarea agresiunii americane în Vietnam

ADUNAREA DE LA ULAN BATOR
La Ulan Bator a avut loc 

o adunare consacrată aniver
sării semicentenarului Uniunii 
Tineretului Comunist din 
România. Cu acest prilej, a 
luat cuvîntul I. Concec, se
cretar . al organizației din ca
pitală a Uniunii Tineretului 
Revoluționar din R. P. Mon
golă. Traian Gîrba, ambasa
dorul României la Ulan Ba-

tor, a evocat apoi trecutul de 
luptă și activitatea U.T.C., sub 
conducerea P.C.R. și relațiile 
de prietenie dintre tineretul 
român și tineretul mongol. în 
încheiere, gazdele au oferit 
un concert festiv. La adunare 
au participat numeroși acti
viști și un mare număr de ti
neri mongoli, precum și 
membri ai ambasadei române.

0
Vizita delegației P. C. R. 
în Republica San Marino

La invitația conducerii Partidu
lui Comunist din Republica San 
Marino, delegația Partidului Co
munist Român, condusă de tova
rășul Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R. — care a participat la 
Congresul al XlII-lea al Partidului 
Comunist Italian — a făcut o 
vizită în această țară. Cu acest 
prilej, delegația noastră a avut o 
convorbire cu E. Gasperoni, se
cretar general al P.C. din San

Marino, U. Barulli și A. Giaco- 
mini, membri ai Biroului Politic, 
și M. Nanni, membru al C.C. al 
partidului, secretar al Confedera
ției Muncii din San Marino. Ău 
fost discutate probleme de inte
res reciproc privind activitatea și 
preocupările actuale ale celor 
două partide, precum și probleme 
ale mișcării comuniste și munci
torești internaționale.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prietenie 
și solidaritate tovărășească.

AL XV-LEA CONGRES 
AL SINDICATELOR SOVIETICE

Cuvîntarea 
lui Leonid Brejnev

Luind cuvîntul la cel de-al 
XV-lea Congres al sindicatelor 
sovietice, Leonid Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., a 
relevat importanța acestui eveni
ment In viața Uniunii Sovietice.

Abordînd apoi pe larg probleme
le politicii externe a p.C.U.S. și a 
statului sovietic, I». Brejnev a a- 
rătat că nu mai există state care 
să nu se pronunțe, într-o formă 
sau alta, în favoarea ținerii unei 
conferințe în problemele secu
rității și colaborării, menționind, 
în această ordine de idei, și acor
dul Canadei față de o asemenea 
propunere precum și faptul că, 
după cum rezultă din raportul 
prezentat de președintele Nixon 
Congresului, S.U.A. sprijină și ele 
cqnvbcarea conferinței.

Relevtnd dezvoltarea relațiilor 
reciproc avantajoase ale țărilor 
socialiste cu statele capitaliste din 
Europa, vorbitorul a menționat că 
se petrec mutații pozitive substan
țiale in relațiile Uniunii Sovietice 
cu R. F. a Germaniei, arătînd că 
ele au devenit posibile grație sem
nării tratatului dintre U.R.S.S. și 
R.F.G., precum și tratatului din
tre Polonia și R.F.G. In ceea ce 
privește Uniunea Sovietică — a 
declarat secretarul general al C.C. 
al P.C.U.S. — noi abordăm sincer 
și cu seriozitate problema îmbu
nătățirii raporturilor cu R. F. a 
Germaniei.

In legătură cu afirmațiile ce se 
fac auzite în Europa occidentală 
pe marginea atitudinii sovietice 
față de Piața comună, Leonid 
Brejnev a reliefat că Uniunea So
vietică nu ignoră nicidecum situa
ția reală care s-a creat în vestul 
Europei, inclusiv existența grupă
rii economice a țărilor capitaliste 
— Piața comună. Urmărim cu a- 
tenție activitatea și evoluția Pieței 
comune — a spus el — iar re
lațiile noastre cu țările membre 
ale acestei grupări vor depinde, 
firește, de măsura în care ele, la 
rindul lor, recunosc realitățile ce 
s-au creat în partea socialistă a 
Europei, în speță interesele țărilor 
membre ale C.A.E.R. Sîntem pen
tru egalitate în drepturi în rela
țiile economice și ne pronunțăm 
împotriva discriminărilor, a de
clarat Leonind Brejnev.

Subliniind locul tot mai impor
tant pe care îl ocupă în ultimul 
timp în politica sovietică relațiile 
cu țările din Asia, vorbitorul a a- 
rătat că Uniunea Sovietică s-a 
pronunțat și se pronunță pentru 
dezvoltarea celor mai bune rapor
turi cu ele.

Referindu-se la vizita președin
telui S.U.A., Richard Nixon. în 
China și la convorbirile acestuia 
cu conducătorii chinezi, Leonid 
Brejnev a spus : „înainte de toa
te, faptul în sine, al restabilirii 
contactelor dintre două state, nor
malizarea relațiilor lor sint un fe
nomen pe deplin firesc. Uniunea 
Sovietică s-a pronunțat Întotdeau
na împotriva politicii imperialiste 
de izolare a R.P. Chineze, pentru 
recunoașterea corespunzătoare a 
rolului ei pe arena internațională. 
Aprecierea actualelor contacte din
tre Pekin și Washington depinde, 
irsă. de baza pe care se înfăp- 
tuiesc ele“.

In comunicatul chino-american, 
a aratat Leonid Brejnev, „sint 
reafirmate principiile coexistenței 
pașnice intre state. Acest lucru, 
desigur, nu poate fi decit salutar. 
Important este însă ca aceaste 
principii să fie nu numai scrise 
pe hirtie, ci și transpuse in fapt. 
Cuvintul hotăritor, a arătat vor
bitorul, îl vor avea faptele, acțiu
nile reale. De aceea nu ne grăbim 
să facem aprecieri definitive. Vii
torul, poate viitorul apropiat, va 
arăta cum stau lucrurile în reali
tate și atunci vom trage concluzii
le practice corespunzătoare...

In ceea ce privește relațiile U- 
uiunii Sovietice cu R. P. Chineză, 
poziția principială a P.C.U.S. și a 
statului sovietic a fost prezentată 
clar in documentele Congresului 
al XXIV-lea al P.C.U.S., „și a- 
ceastă poziție“ își păstrează pe 
deplin valabilitatea ei și în pre
zent.

Reprezentanții oficiali chinezi ne 
spun că relațiile dintre U.R.S.S. și 
R. P. Chineză trebuie să se înte
meieze pe baza principiilor co
existentei pașnice... Noi sîntem 
gata să ne întemeiem în prezent 
relațiile sovieto-chineze șl pe a- 
ceastă bază“. L. I. Brejnev a de-

clarat: „Noi nu numai proclamăm 
că sîntem gata, ci și traducem a- 
ceasta în limbajul unor propuneri 
concrete și constructive de neagre
siune, de reglementare a proble
melor de frontieră, de îmbunătă
țire a relațiilor pe bază reciproc- 
avantajoasă“.

In legătură cu viitoarele con
vorbiri de la Moscova cu pre
ședintele S.U.A.. Richard Nixon, 
vorbitorul a spus: „Abordăm de pe 
poziții de lucru realiste viitoarele 
convorbiri sovieto-americane. Sîn
tem pe deplin conștienți de im
portanța relațiilor sovieto-ameri
cane, atît pentru viața popoarelor 
celor două țări, cît și pentru în
treaga situație Internațională, pen
tru dezvoltarea ei In direcția pă
cii trainice sau în direcția crește
rii încordării. De aceea conside
răm că este util să dezvoltăm a- 
cele iaturi ale relațiilor dintre 
U.R.S.S. șl S.U.A. care vor per
mite ca, fără a ne abate de la 
principiile politicii noastre, să In
staurăm o colaborare reciproc a- 
vantajoasă în interesul popoarelor 
celor două țări și al întăririi pă
cii mondiale.

Am declarat și înainte și reafir
măm că îmbunătățirea relațiilor 
dintre U.R.S.S. și S.U.A. este po
sibilă. Mai mult, decît atît, ea este 
de dorit, dar se înțelege, nu pe 
seama unor terțe țări sau po
poare, nu în dauna drepturilor și 
intereselor lor legitime".

Evoluția relațiilor româno- 
zaireze va înscrie, în această 
săptămînă, o etapă de o deose
bită importanță prin vizita pe 
care președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, o va face în Republi
ca Zair, la invitația președinte
lui Mobutu Șese Seko. Este pri
ma vizită oficială a unui șef de 
stat român în Zair și ea va con
stitui, fără îndoială, o acțiune 
concretă, de natură să stimuleze 
dezvoltarea în continuare a legă
turilor de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări și, totodată, 
să contribuie la cauza păcii și 
înțelegerii internaționale.

Temeiul acestor afirmații se 
desprinde din fapte.

Așteptată cu un remarcabil in
teres de către oficialități, precum 
și de către opinia publică zai- 
reză, vizita șefului statului român 
are loc în ambianța favorabilă 
creată de bunul mers al relații
lor dintre cele două țări, ea con
stituind și un răspuns la vizita 
pe care președintele Mobutu a 
făcut-o, în urmă cu aproape doi 
ani, în România.

Kinshasa, capitala Republicii 
Zair, oraș cu aproape 2 milioane 
de locuitori, cu bulevarde largi 
și edificii din beton și sticlă, oraș 
în plină dezvoltare și pulsînd 
de viață nouă, s-a pregătit din 
timp pentru a primi cu entu
ziasm, cu prietenie și stimă pe 
înalții soli ai poporului român. 
Prin intermediul presei, radiou
lui și televiziunii, opinia publică 
zaireză a luat cunoștință de a- 
propiata vizită a conducătorului 
României socialiste. Astfel, coti
dianul „Eiombe“ care apare la 
Kinshasa, pentru a da un singur 
exemplu, a publicat pe prima sa 
pagină, în deschidere, un por
tret al președintelui Nicolae 
Ceaușescu însoțit de un amplu 
articol în care elogiază politica 
externă pomovată de România. 
De o mare varietate, articolele 
apărute în presă, emisiunile de

întrevederile 
lui Manea Mănescu 

la Washington
Manea Mănescu, președintele 

Consiliului Economic al Repu
blicii Socialiste România, a avut, 
luni după-amiază, o întrevedere 
cu William Rogers, secretarul 
Departamentului de Stat al Sta
telor Unite ale Americii.

Cu acest prilej, a avut loc un 
schimb de vederi asupra evolu
ției relațiilor bilaterale romàno
americane, în special în dome
niul legăturilor economice, co
merciale, cooperării industriale, 
tehnico-științifice și culturale.

Au fost, de asemenea, abordate 
unele probleme ale vieții inter
naționale, mai ales privind secu
ritatea și cooperarea în Europa.

întrevederea, care a avut loc

la sediul Departamentului de 
Stat, din Washington, s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială.

★

In aceeași zi, președintele 
Consiliului Economic, Manea 
Mănescu, a purtat convorbiri cu 
secretarul Departamentului de 
Finanțe al Statelor Unite, John 
Connally, în cadrul cărora au 
fost examinate stadiul actual al 
relațiilor romàno-americane și 
posibilitățile existente pentru dez
voltarea acestora în avantajul re
ciproc al ambelor părți.

După convorbiri, John Con
nally l-a reținut pe Manea Mă
nescu la dejun.

tineretul lumii

*
MANIFESTÄRI REVENDICATIVE ALE 

TINERETULUI FRANCEZ

Muncă, învățătură,

LA PEKIN A SOSIT 
ȘEFUL DELEGAȚIEI 

GUVERNAMENTALE 
SOVIETICE LA 

CONVORBIRILE 
DINTRE U.R.S.S. SI 

R.P. CHINEZĂ

• Agenția TASS anunță că, 
luni, a sosit Ia Pekin șeful 
delegației guvernamentale so
vietice la convorbirile dintre 
Uniunea Sovietică și R. P. 
Chineză, Leonid Iliciov. Pe 
aeroport, el a fost întimpinat

de Han Nien-lun, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
șeful delegației R. P. Chineze 
la convorbirile sovieto-chineze, 
și de alte persoane oficiale.

• IN PERIOADA 1972—1976, Un
garia va primi din partea Progra
mului. Națiunilor Unite pentru 
dezvoltare (P.N.U.D.) un ajutor de 
7,5. milioane dolari — arată Intr-un 
interviu acordat ziarului „Magyar 
Hirlap“, Karoly Csatordai, adjunct 
al ministrului afacerilor externe ai 
R. P. Ungare. Ajutorul va fi folo
sit pentru dezvoltarea Institutului 
de cercetări biologice de Ia Szeged, 
crearea unui centru de învățămlnt 
audiovizual, realizarea unul Centru 
internațional de calcul și a pro
gramului de folosire a apelor ter
male.

Doi ani de
F. U.

Cu prilejul celei de-a doua 
aniversări a creării Frontului 
Național Unit din Cambodgia 
(F.U.N.K.) și a forțelor armate 
populare de eliberare naționa
lă din Cambodgia și a sosirii 
prințului Norodom Sianuk în 
China, Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, a oferit o recepție.

Luînd cuvîntul, premierul Ciu 
En-lai a declarat că poporul 
chinez consideră drept o datorie 
internaționalistă de onoare de a

la crearea 
N. K.
acorda sprijin și asistență po
porului cambodgian și celorlal
te popoare indochineze în lupta 
lor împotriva agresiunii ameri
cane, pentru salvarea națională.

Norodom Sianuk a relevat, în 
cuvîntul său, că forțele armate 
populare de eliberare naționa
lă din Cambodgia și puterea 
populară stabilită de F.U.N.K. 
și G.R.U.N.K. în interiorul 
Cambodgiei își dezvoltă și con
solidează pozițiile pe teritoriul 
național, eliberat astăzi în pro
porție de optzeci la sută.

Intr-o atmosferă de primă
vară timpurie s-au desfășu
rat simbătă și duminică la 
Paris și în 52 de orașe de 
provincie ample manifestări 
ale tineretului francez. 
„Muncă, învățătură, meserie 
pentru toți !“ înscrise pe 
mari pancarde, pe banderole 
purtate de tineri, scandate de 
nianifestanți, aceste cuvinte 
revendicative au constituit 
deviza acțiunilor de masă la 
care au participat în rînduri 
strîns unite muncitori, stu- 
denti și elevi.

„Amploarea acestei acțiuni 
nationale — a spus în cuvîn
tul său Roland Favaro, se
cretar general al Mișcării ti
neretului comunist — relevă 
profunda nemulțumire a ti
nerilor afectați de șomaj, vic
time ale unui învătămînt ne
adaptat la cerințele vieții, 
privați de mijloacele ele
mentare pentru o perfecțio
nare profesională absolut 
necesară. Dincolo de reven
dicarea dreptului la muncă, 
la învățătură și la pregătire 
profesională, dincolo de ac
țiunile care vor duce la sa
tisfacerea acestor cerințe — 
a menționat vorbitorul — 
manifestația noastră con
damnă societatea actuală, ea 
exprimă aspirația tineretului 
către un regim nou, eliberat 
de injustiție socială și de re
presiune. Demonstrația noas
tră relevă hotărîrea tinerei 
generații de a deveni un pu
ternic aliat al Uniunii popu
lare, care se edifică în a- 
cesțe momente“.

Așa cum semnalam într-o 
altă corespondentă. aceste 
zile revendicative fac parte 
dinir-un program mai larg 
de acțiuni, menit să aducă în 
atenția opiniei publice pro
blemele cele mai arzătoare 
care preocupă azi tineretul 
francez. De altfel, o bună 
parte din aspectele sociale

care neliniștesc noua gene
rație constituie un subiect de 
îngrijorare pentru categorii 
foarte largi. Astfel, ancheta 
de opinie efectuată in fiecare 
lună de SOFRES pentru 
ziarul „Le Figaro“ consem
nează, așa cum se subliniază 
în însuși titlul sondajului, 
apărut azi, „Două constante 
printre preocupările france
zilor : șomajul și creșterea 
prețurilor“. Zecile de mii de 
semnatari de petiții strînse 
în cursul celor 2 zile reven
dicative, petifii înmînate au
torităților locale din cele 52 
de orașe demonstrează am
ploarea manifestărilor, larga 
participare a tineretului 
francez. A discuta cu tine
rii, a cunoaște aspirațiile lor. 
a decide împreună cu ei for
mele de acțiune, mijloacele 
responsabile și eficace pen
tru satisfacerea revendicări
lor, acestea sînt obiectivele 
campaniei care va culmina 
cu acțiunile lunii mai decla
rată „Luna Tineretului“. In 
încheierea mitingului organi
zat in Pia(a Bastiliei. Roland 
Favaro a spus: „...manifes
tația noastră e terminată dar 
incepind de luni, în uzine și 
cartiere, în licee și univer
sități, alături de comuniști 
lupta va continua, se va ex
tinde, se va întări.

După cum relevă 
„l’Humanite" de luni, 
comentează acțiunile 
ale tineretului, „participînd 
masiv la această mare iniția
tivă națională, tinerii Fran
ței au recunoscut în Mișca
rea tineretului comunist 
cel mai 
turilor 
politica 
pentru 
lism“.

ziarul 
care 
largi

pe 
bun apărător al drep- 
sale. Ei au aprobat 

partidului comunist 
democratic și socia-

VIORICA DIACONESCU

Paris, 20 martie 1972

radio și televiziune au prezentat 
locuitorilor acestei țări din inima 
continentului african realizările 
obținute de poporul român în di
ferite domenii de activitate, pre
ocupările sale actuale. A fost o 
mare bucurie pentru mine, pre
zent în acele zile în capitala Zai
rului, să iau act de aceste semne 
de prețuire la adresa României.

Am asistat la vernisajul expo
ziției „Imagini din România“, or
ganizată la Kinhasa, manifestare

cea a tuturor observatorilor, care 
nu fac decît să constate, cu satis
facție, că apropiata vizită a șefu
lui statului român în țara noas
tră se va desfășura pe un teren 
fertil, propice cooperării. Rela
țiile statornicite între Zair și 
România sînt excelente și ele au 
toate șansele să se întărească“.

în Republica Zair se acordă 
prețuire prieteniei cu poporul 
român, se exprimă dorința de a 
întări cooperarea bilaterală. în

întărirea raporturilor de colabo
rare româno-zaireze. Va fi, deci, 
încă o dovadă că între țări cu 
sisteme sociale diferite se pot 
dezvolta relații utile și fructu
oase, atunci cînd ele se conduc 
după principiile dreptului inter
național. Cu toate că se află în 
alte continente, la distanță de 
mii de kilometri, România și Zai
rul au convingerea că așezarea 
relațiilor dintre statele lumii pe 
baza respectării independenței și

Zairul așteaptă cu viu interes 
vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu

consacrată vizitei pe care preșe
dintele Consiliului de Stat al Ro
mâniei o va întreprinde în Re
publica Zair. Expoziția, deschisă 
în sala „Collège Boboto“, aflată 
într-o clădire masivă, o construc
ție remarcabilă, a constituit o 
imagine vie, succintă, a Româ
niei socialiste ; un mesaj de ami
ciție al poporului român față de 
poporul zairez. In cuvîntul său 
inaugural, reprezentantul minis
trului culturii din Zair, domnul 
Gasarabwe, releva că „expo
ziția reflectă bunele relații exis
tente între cele două țări. Ea 
permite popoarelor noastre să se 
cunoască mai bine și să se înțe
leagă“.

într-o convorbire pe care am 
avut-o cu domnul Gasarabwe 
despre semnificația vizitei în 
Zair a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, acesta a ținut să 
spună: „opinia mea este,de fapt,

discuțiile pe care le-am avut cu 
deputați din diferite provincii 
ale țării, cu oameni de afaceri, 
cu' cetățeni de toate categoriile, 
am auzit cuvinte de laudă pen
tru produsele românești — ca
mioanele fabricate la Brașov și 
autovehiculele de teren realizate 
la Cîmpulung Muscel circulă de 
mult pe drumurile publice din 
Zair —, la adresa specialiștilor 
români care lucrează cu sîrg și 
dăruire în această țară, pentru 
cooperarea dintre cele două state 
ale noastre.

Am putut constata că sosirea 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
este așteptată cu un deosebit in
teres, că ea reprezintă, în opinia 
interlocutorilor mei, un moment 
important al bunelor relații sta
tornicite cu ani în urmă între 
România și Zair, că ea va per
mite depistarea de noi căi și 
perspective pentru extinderea și

suveranității naționale, egalității 
în drepturi, neamestecului în tre
burile interne și avantajului re
ciproc, asigură cele mai favora
bile condiții pentru înțelegerea 
între popoare, pentru progresul 
lor neîntrerupt.

Politica externă promovată de 
partidul și statul nostru, o poli
tică dinamică și realistă, pusă în 
slujba idealurilor nobile de pace 
și apropiere între popoare, apre
ciată la justa ei valoare pe dife
rite meridiane ale globului, se 
bucură și în Republica Zair de 
un real și puternic prestigiu. 
Poporul român și-a manifestat în 
mod consecvent solidaritatea cu 
aspirațiile de libertate, emanci
pare și prosperitate ale popoare
lor din Africa și a acționat pen
tru sporirea continuă a colabo
rării, pe multiple planuri, cu 
statele aflate în curs de dezvolta
re de pe acest continent.
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Ocupîndu-se pe larg de acest 
aspect al politicii externe a Ro
mâniei, ziarul „Eiombe“ releva: 
„în momentul cînd țările din 
Africa obțineau independența, 
România a fost printre primele 
state care au susținut admiterea 
lor la Națiunile Unite. Ea s-a 
pronunțat apoi în favoarea re
vendicărilor țărilor în curs de 
dezvoltare, întărind prin voturile 
sale recomandările asupra co
merțului și strategiei deceniului 
de dezvoltare“.

într-o discuție purtată cu un 
ziarist zairez, acesta îmi spunea, 
nu fără emoție: „Cu prilejul vi
zitei pe care președintele Mobutu 
a efectuat-o în România, în au
gust 1970, am văzut Bucureștiul 
și alte localități din țară. Păstrez 
amintiri dintre cele mai frumoase 
despre țara dumneavoastră, un
de am descoperit un popor ospi
talier, entuziast și harnic. Relați
ile dintre țările noastre sînt bune. 
Președintele Ceaușescu va avea 
posibilitatea să cunoască, în mod 
nemijlocit, realitățile din țara 
noastră, aspirațiile poporului zai
rez și eforturile sale de a-și făuri 
o viață liberă și prosperă".

Vizita pe care președintele 
Consiliului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu, o va între
prinde în Republica Zair, întâl
nirile și convorbirile pe care cei 
doi șefi de stat le vor avea cu 
acest prilej, sînt așteptate în 
cercurile oficiale din Kinshasa, 
în rîndurile opiniei publice zai- 
reze cu un viu interes. Ele vor 
contribui, fără îndoială, la dez
voltarea relațiilor de cooperare 
româno-zaireze, la găsirea celor 
mai bune soluții pentru proble
mele de interes reciproc. Țările 
noastre dispun de posibilități 
multiple pentru amplificarea, în 
continuare, a colaborării dintre 
ele.

DUMITRU FILIP

Kinshasa, martie 1972


