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adresate de adunările festive ale

SOLII ROMÂNIEI SOCIALISTE

ÎSI CONTINUĂ VIZITA PE CONTINENTUL AFRICAN

Vizita președintelui Consiliului de Stat,

NICOLAE CEAUȘESCU, 
în Republica Zair

încheierea vizitei tovarășului 

NICOLAE CEAUSESCU 
în Republica Populară Congo

9 Atmosferă sărbătorească la Kinshasa » Zeci de mii de locuitori saiută
cu bucurie și entuziasm sosirea înalților oaspeți români Semnarea

Marți dimineața, președinte
le Consiliului de Stat la Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a sosit în 
Republica Zair, unde face o 
vizită oficială, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, la 
invitația președintelui acestei 
republici, general de armată 
Mobutu Șese Steko. Vizita con
stituie o expresie pregnantă a 
legăturilor de prietenie și co
laborare stabilite între cele 
două țări și popoare. Așa cum 
este cunoscut, poporul nostru 
a urmărit cu sentimente de 
caldă prietenie și solidaritate 
lupta plină de sacrificii desfă
șurată de poporul zairean pen
tru înlăturarea dominației co
loniale. România se numără 
printre primele țări care a re
cunoscut tînărul stat african 
după cucerirea independenței, 
condamnînd cu hotărîre inter
venția imperialistă și a trupelor 
de mercenari. Ca urmare a 
bunelor relații româno-zairee- 
ne, România a avut ca oaspe
te, în 1970, pe generalul Mo
butu, cu care prilej s-au pus 
în evidență premisele favora
bile existente în vederea dez
voltării schimburilor comer
ciale și a cooperării reciproc- 
avantajoase în diferite dome
nii — minier, agricol, fores
tier, al construcțiilor etc, sta- 
bilindu-se în acest sens crea
rea unei Comisii mixte româ- 
no-zaireene.

Vizita de răspuns a preșe
dintelui Ceaușescu este menită 
să contribuie la fructificarea 
pe mai departe a acestor pre
mise, la dezvoltarea, în con
tinuare, a relațiilor prietenești 
dintre cele două popoare, la 
amplificarea colaborării multi
laterale, spre binele și în in
teresul ambelor popoare, al 
cauzei păcii, libertății și pro
gresului în lume.

Prima zi a vizitei în această 
țară confirmă pe deplin aceste 
aprecieri, prin primirea plină 
de însuflețire făcută șefului 
statului român la Kinshasa, 
unul din cele mai frumoase o- 
rașe africane, veritabilă me
tropolă cu peste 1 milion și 
jumătate de locuitori. încă cu 
cîteva ore înainte de sosirea 
oaspetelui român, aeroportul 
internațional N’Djili, împodo
bit cu drapele românești și 
zaireene, fremăta de lume. A- 
propierea aeronavei preziden
țiale este anunțată de zborul 
ca de săgeată al unor reactoa
re ale forțelor aeriene zaire- 
ne care l-au alcătuit o escortă

de onoare, din momentul tre
cerii graniței. La ora 9,30, ora 
locală, 10,30 ora Bucureștiului, 
avionul cu care călătoresc pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu ate
rizează. La coborîre, ei sînt 
salutați cu cordialitate de ge
neral de armată Mobutu Șese 
Seko și de Mărie Antoinette 
Mobutu, care le urează bun 
venit pe pămîntul zaireean. 
Două fetițe îmbrăcate în mod 
simbolic în costume naționale 
român și zairean, înmînează 
înalților vizitatori trandafiri 
roșii. Șeful statului român 
prezintă, apoi, președintelui 
Republicii Zair persoanele ofi
ciale care îl însoțesc : Ion Pă- 
țan, Corneliu Mănescu, Bujor 
Almășan. La rîndul său, gene
ralul Mobutu prezintă pe : 
Kithima, membru al Biroului 
Politic și secretar general al 
Mișcării Populare a Revolu
ției, Bulundwe, ministrul de 
interne, Karl-i-Bond Ngunza, 
ministrul afacerilor externe, 
precum și pe comandantul șef 
ad-interim al forțelor armate 
ale Zairului și guvernatorul o- 
rașului ; erau de față Alexan
dru Tujon, ambasadorul Ro
mâniei la Kinshasa, 
kingi, ambasadorul zairean 
București, 
imnurilor 
două țări 
Gărzii republicane,

și Bo
ia

După intonarea 
de stat ale celor 
de către fanfara 

în ținută

festivă de paradă, președintele 
Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu președintele Mobutu Șese 
Seko, trece în revistă trupe de 
parașutiști, aliniate pe aero
port.

în continuarea ceremoniei 
sînt prezentate solilor poporu
lui român persoanele Oficiale 
aflate pe aeroport : membrii 
Biroului Politic al Mișcării 
Populare a Revoluției (MPR), 
ai Biroului Adunării Naționale 
și ai guvernului, primul pre
ședinte al Curții Supreme, 
procurorul general al republi
cii, generali și ofițeri superiori 
ai forțelor armate, șefii Casei 
militare a președintelui repu
blicii, membrii Comitetului 
Național Executiv al M.P.R. și 
ai conducerii organizației de 
tineret.

...Asistăm, din nou, și aici, 
la Kinshasa, la momente emo
ționante, semnificative prin 
însuși modul lor de manifes
tare. Mii de oameni ai mun
cii, de militanti ai Mișcării 
Populare a Revoluției aclamă, 
salută cu pumnul strîns în 
drepțul inimii, își exprimă 
bucuria prin cîntece și dan
suri ; pretutindeni stegulețe 
tricolore și verde-galben, agi
tate de mii de brațe. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu sînt în
conjurați cu căldură, strîng 
nenumărate mîini ce se în
tind spre ei.

în salonul de onoare au ve
nit să aducă omagiul lor șefii 
misiunilor diplomatice acredi
tați în Zair.

în aceeași atmosferă sărbă
torească, care a domnit în tot 
timpul festivității primirii, 
sînt străbătuți cei aproape 30 
km pînă în oraș și apoi mo
numentalele bulevarde ale ca
pitalei pînă la reședința ofi
cială de pe muntele Ngaliema. 
Au ieșit în această zi, pentru 
a cinsti evenimentul pe care 
îl reprezintă vizita șefului sta
tului român, zeci și zeci de 
mii de locuitori, care au ținut 
astfel să exprime direct, spon
tan, bucuria de a avea în mij
locul lor pe solii unei țări, ai 
unui popor de care se simt le
gați prin trainice relații de 
prietenie și colaborare, în spi
ritul stimei și respectului re
ciproc.

Sînt sentimente care își gă
sesc exprimarea și în uralele 
înscrise pe banderole de-a 
lungul drumului parcurs : 
..Zairul, pămînt al ospitalită
ții, urează președintelui 
Nicolae Ceaușescu un călduros 
bun venit !“, „Trăiască pre
ședinții Ceaușescu și Mo
butu !“, „Toate femeile zai
reene, doresc o ședere plăcută 
doamnei Ceaușescu !“, „Tră
iască prietenia româno-zai- 
reană !“.

declarației comune
La Palatul Poporului din Bra-

21 
de-

La Palatul Popi____  __
zzaville a avut loc, marți, 
martie, ceremonia semnării 
clarației comune româno-congo
leze.

Salonul oficial era împodobit 
cu drapelele de stat român și 
congolez, precum și cu portretele 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu și 
Marien N’Gouabi.

Declarația a fost semnată de 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și de președintele Re
publicii Populare Congo, șeful 
statului, Președintele C. C. al

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a efectuat, la 
invitația președintelui Comitetu
lui Central al Partidului Congo
lez al Muncii, președintele Re
publicii Populare Congo, șef al 
statului, comandant Marien 
N’Gouabi, o vizită oficială de 
partid și de stat în Republica 
Populară Congo, între 18 și 21 
martie 1972.

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și persoanele 
oficiale care l-au însoțit, au vizi
tat municipiile Brazzaville și 
Pointe-Noire, unele unități de 
producție, îndeosebi complexul 
textil de la Kisoundd, portul 
Pointe-Noire și unele obiective 
social-culturale.

înalții oaspeți români au fost 
primiți pretutindeni cu căldură, 
simpatie și prietenie, expresie a 
sentimentelor sincere care animă 
reciproc cele două țări și po
poare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a transmis poporului congolez 
salutul cordial și militant 
partea poporului prieten 
României.

între secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
peședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Comitetului Central al 
Partidului Congolez al Muncii, 
președintele Republicii Popu
lare Congo, șef al statului, co
mandantul Marien N’Gouabi, au 
avut loc convorbiri oficiale, care 
s-au desfășurat intr-o atmosferă 

din
al

Partidului Congelez al Muncii. 
Marien N’Gouabi.

După semnare, cei doi condu
cători de partid și de stat și-au 
strîns mîinile și s-au îmbrățișat.

La ceremonie au asistat tova
rășa Elena Ceaușescu, tovarășa 
Celine N’Gouabi, membrii de
legației române, membri ai gu
vernului congolez.

Conform procedurii congoleze, 
dună semnare textul declarației 
comune a fost citit integral de 
Henry Lopez, membru al 
al P.C.M., ministrul 
externe al Republicii 
Congo.

c.c. 
afacerilor 
Populare

DECLARAȚIA COMUNA
ROMÂNO - CONGOLEZĂ

de prietenie și cordialitate, în- 
tr-un spirit de deplină înțelegere 
și respect mutual.

La convorbiri au participat : 
din partea română Ion Pățan, 
membru al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, Corneliu Mănescu, 
membru al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
ministrul afacerilor externe. 
Bujor Almășan, membru al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, ministrul mi
nelor, petrolului și geologiei, 
Gheorghe Stoian, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Brazzaville, Gheorghe Oprea, 
membru supleant al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, consilier al președintelui 
Consiliului de Stat, Ștefan An
drei. membru supleant al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, prim-adjnnct 
al șefului secției internaționale 
a Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, Constantin 
Mitea, membru supleant al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, consilier al 
președintelui Consiliului de Stat, 
Vasile Răuță, adjunct al minis
trului comerțului exterior, Ser- 
giu Celac, director a. i. în Mi
nisterul Afacerilor Externe, Flo- 
rian Stoica, director general ad
junct în Minsterul Comerțului 
Exterior, și Valeriu Tudor, con
silier în Ministerul Afacerilor 
Externe.

Din partea congoleză, Pierre 
N’Ze, membru al Biroului Poli
tic al Comitetului Central al 
Partidului Congolez al Muncii, 
președintele comisiei de organi
zare, presă și propagandă, Ange 
Poungoui, membru al Biroului

din Brazzaville
„Vizita președintelui Ceaușescu 

a fost foarte utilă pentru dez
voltarea prieteniei congolezo- 
române — imi declara pe aero
portul Maya-Maya, ministrul a- 
facerilor externe al Republicii 
Populare Congo, Henry Lopez. 
Sintem fericiți de a fi avut pri
lejul să-l cunoaștem personal și 
să avem convorbiri cu conducă
torul Partidului Comunist Român 
și poporului român, ceea ce a 
contribuit în mod esențial 
consolidarea înțelegerii i 
semnate pe larg in 
noastră 
tinuare 
goleze, 
Nicolae 
bun de 
uralele

la 
con- 

declarația 
comună“, spunea în con- 
șeful diplomației con- 
în timp ce tovarășul 
Ceaușescu își lua rămas 
la gazde, în ovațiile și 
mulțimii.

Politic al Comitetului Central al 
Partidului Congolez al Muncii, 
insărcinat cu problemele finan
ciare și materiale, Aloise Moudi- 
leno-Massengo, membru al Co
mitetului Central al Partidului 
Congolez al Muncii, vicepreșe
dinte al Consiliului de Stat, 
Justin Lekounzou, membru al 
Comitetului Central al Partidu
lui Congolez al Muncii, mini
strul industriei, minelor și turis
mului, Henry Lopez, membru al 
Comitetului Central al Partidu
lui Congolez al Muncii, ministrul 
afacerilor externe,- Dieudonne 
Manu-Mahoungou, membru al 
Partidului Congolez al Muncii, 
ministrul comerțului, Cesar Mo- 
polo-Dadet, membru al Partidu
lui Congolez al Muncii, secretar 
general în Ministerul Afacerilor 
Externe, Jean Baptiste Lounda, 
membru al Partidului Congolez 
al Muncii, ambasadorul Re
publicii Populare Congo la 
București, Andre Moutou. mem
bru al Partidului Congolez al 
Muncii, expert la planificare, 
Auxence Ikonga, directorul Ca
binetului președintelui Republi
cii, Jean Bakekolo, șeful divi
ziei Europa în Ministerul Afa
cerilor Externe, Bernard Mat.in- 
gou. șeful Diviziei tratatelor și 
convențiilor în Ministerul Afa
cerilor Externe. Moungounga- 
Nguila, directorul comerțului 
exterior din Ministerul Comer
țului.

în cadrul convorbirilor, cei 
doi președinți s-au informat re
ciproc asupra activității și preo
cupărilor actuale ale celor două 
partide și state. Ei au procedat 
Ia un larg schimb de păreri pri
vind relațiile bilaterale, precum

(Continuare In pag. a lll-a)

a asi- 
a ra- 

două

Era o nouă manifestare spon
tană de prietenie și stimă față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. • 
Aclamau oameni care, timp de 
trei zile, au avut prilejul de a 
asculta la posturile de radio și 
televiziune congoleze cuvîntă- 
rile sale, de a cunoaște astfel, 
prin glasul cel mai autorizat, 
preocupările poporului nostru în 
edificarea societății socialiste,
principiile pe care le așează 
țara noastră la temelia relațiilor 
sale internaționale, înalta apre
ciere pe care conducătorul parti
dului și statului nostru a dat-o 
eforturilor poporului congolez 
pentru întărirea independenței 
patriei sale, legăturilor de prie
tenie româno-congoleze.

Se încheie o vizită fructuoasă, 
de lucru, care deși scurtă, a 
permis examinarea la nivelul 
cel mai înalt a stadiului și po
sibilităților de dezvoltare a co
laborării dintre România și 
Congo in plan politic, economic, 
tehnico-științific. Vizita 
gurat temelia trainică 
porturilor dintre cele 
partide și popoare.

..Avem multe puncte de ve
dere comune“ — îmi mărturisea 
ministrul de externe congolez 
— și. Intr-adevăr, vizita a 
confirmat acordul celor două 
țări de a milita pentru cul
tivarea unor 
ționale bazate 
de a colabora 
triva politicii 
forță și dictat, 
nialismului și 
lui, pentru unitatea tuturor for
țelor antiimperialiste, pentru 
respectarea riguroasă a dreptu
lui fiecărui popor de a-și solu
ționa problemele fără amestec 
din afară, în conformitate 
voința și năzuințele sale.

Vizita se înscrie, astfel, ca 
eveniment istoric în cronica . _ 
lațiilor româno-congoleze. dar și 
ca o acțiune marcantă, de marc 
însemnătate în folosul general 
al luptei antiimperialiste, anti
colonialiste, pentru consolidarea 
și progres^ țărilor care au op
tat pentru o dezvoltare de sine

(Continuare în pag. a Ill-a)

relații intema- 
pe noi principii, 
în lupta împo- 
imperialiste de 
împotriva colo- 

neocolonialismu-

CU

un 
re-

TOASTURILE 
ROSTITE LA DINEUL 

OFERIT 
DE TOVARĂȘUL 

NICOLAE 
CEAUSESCU

Nici un hectar
mintal, fiecare
executată ireproșabil“

UN ANGAJAMENT AL 
TINERILOR COOPERA
TORI SI MECANIZA
TORI DIN JUDEȚUL TE
LEORMAN CARE LU
CREAZĂ ÎN ACORD 
GLOBAL DEVINE REA
LITATE ÎN ACESTE 
PRIME ZILE DE CAM
PANIE.

O iarnă întreagă s-a discutat 
despre acordul global. Și iată-ne 
în prima etapă a confruntării 
complexe a ceea ce s-a stabilit 
atunci cu sarcinile stringente ale 
producției agricole 1972 — pre
gătirea terenului și semănatul de 
primăvară. în ce măsură ceea ce 
s-a conceput, adică acordul glo
bal, stimulează munca ? Cei peste 
17 000 de tineri cooperatori și 
mecanizatori ce au semnat anga
jamentul dînd garanție pentru re
coltele medii planificate acționea-

nemsa
lucrare

GH. FECIORU

ză acum pe măsură ? De-a lun
gul cîtorva trasee străbătute, am 
căutat în județul Teleorman răs
punsul la aceste întrebări. Și, în- 
tr-adevăr, 17 000 de tineri s-au 
angajat să lucreze în acord glo
bal, hotărîrea lor materializîn- 
du-se pînă acum în peste 10 000 
tone gunoi de grajd încorporat în 
sol și în fertilizarea cu îngrășă-

(Continuare în pag. a Il-a)
Și pe ogoarele cooperativei agricole de producție din Păulești, județul Prahova, se însămînțează 

\ in aceste zile în ritm susținut Foto : GH. CUCU

• •••••
Succese de prestigiu 

în întrecerea socialistă
• SIDERURGIȘTII COMBI

NATULUI DIN HUNEDOARA 
înregistrează succese importante 
în utilizarea cu randament spo
rit a agregatelor. Pe seama îm
bunătățirii tehnologiei de topire 
a șarjelor și a folosirii mai in
tensive a volumului util de pro
ducție la furnalele automatizate 
de 1 000 mc., între 1 și 20 mar
tie a fost elaborată cu 2 la sută 
mai multă fontă decît era pre
văzut. Colectivul laminorului de 
profile de 800 mm din combinat 
a dat, de la începutul acestei 
luni, cu 5 la sută mai multe la
minate de oțeluri aliate decît a- 
vea prevăzut iar la laminorul de 
profile de 650 mm și laminorul 
de sîrmă sarcinile de plan pe a- 
ceeași perioadă au fost depășite 
cu 8,9 la sută și, respectiv, 2,2 
la sută.

• UZINA DE ALUMINIU 
DIN SLATINA a realizat, în a- 
cest trimestru, peste 800 tipuri 
de piese de schimb destinate e- 
chipării unoi utilaje și instalații. 
Au fost, astfel, asimilate și in
troduse în fabricația de serie re
pere mecanice pentru agregatele 
complexe care deservesc cuvele 
de electroliză, laminoarele de 
sîrmă, mașinile de lingotat, uti
lajele secției de anozi. Pînă la 
sfîrșitul anului, în cadrul atelie
rului mecanic al uzinei vor fi 
realizate și alte tipuri de piese 
de schimb. Fără dotări supli
mentare, în acest an, Uzina va 
realiza piese de schimb a căror 
valoare va fi superioară cu 25 
la sută în comparație cu valoa
rea pieselor fabricate anul tre
cut.
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PE AGENDA ZILEI Distincții care obligă la o inaltă
Delegația Partidului Comu

nist Român, condusă de tova
rășul Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., care a luat 
parte la lucrările celui de-al 
XlII-lea Congres al Partidului 
Comunist Italian, s-a înapoiat 
marți după-amiază în Capitală.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Gheorghe Stoica, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., și Constantin Va- 
siliu, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost întîmpina- 
tă de tovarășii Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Petre Lupu, membru al Comi
tetului Executiv - — —
P.C.R., Ion 
la C.C. al 
de partid.

al C.C. al 
Cîrcei, șef de secție 
P.C.R., de activiști

★
La plecarea din Roma, pe ae

roportul internațional „Leonardo 
da Vinci", delegația Partidului 
Comunist Român a fost salutată 
cu căldură de Gastone Gensini, 
vicepreședinte al Comisiei Cen
trale de control a C.C. al P.C.I., 
Rodolfo Mechini, membru al 
C.C., viceresponsabil al secției 
externe a C.C. al P.C.I., și Carlo 
Cavalli, membru al Comisiei de 
revizie a C.C. al P.C.I., senator. 
A fost, de asemenea, de 
Iacob Ionașcu, ambasadorul 
publicii Socialiste România 
Roma, precum și membri 
ambasadei.

față 
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ia 
ai

SĂRBĂTORIREA „ZILEI INTERNAȚIONALE 
PENTRU ELIMINAREA DISCRIMINĂRII 

RASIALE"
Cu prilejul sărbătoririi „Zilei 

internaționale pentru eliminarea 
discriminării rasiale“, în aula 
Facultății de drept a Universi
tății din București a avut loc, 
marți la amiază, o adunare or
ganizată de Liga română de prie
tenie cu popoarele din Asia și 
Africa, Asociația de drept inter
național și relații internaționale 
— A-D.I.RI., în colaborare cu 
Ministerul Educației și Invăță- 
mîntului și Institutul de științe 
politice și de studiere a proble
mei naționale al Academiei de 
Științe Sociale și Politice.

La adunare au participat re
prezentanți ai unor organizații 
obștești, cadre didactice, cerce
tători din domeniul științelor so
ciale și politice, studenți români 
și din țări africane aflați la stu
dii în țara noastră.

Cuvintul de deschidere a fost 
rostit de prof. dr. docent Mihail 
Ghelmegeanu, vicepreședinte al 
Ligii române de prietenie cj 
popoarele din Asia și Africa, 
președintele secției de drept in
ternațional a A.D.I.R.I.

Luind cuvintul, Sayed Abbas 
Chedid, directorul Centrului de 
informare a O.N-U. pentru Ro
mânia, a subliniat că acțiunea 
internațională împotriva colonia
lismului și eliminării discrimină
rii rasiale găsește o elocventă 
expresie în manifestările de soli
daritate pe care le organizează 
România. Acest sprijin, a spus 
el. nu este de loc platonic și in
tensitatea sa se măsoară în fapte 
pozitive, concrete- In acest con
text vorbitorul a menționat răs
punsul pe care președintele Con
siliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, l-a dat Mesajului trans
mis de președintele celei de-a 
XXVI-a sesiuni a Adunării Ge-

„Nici an hectar neînsămînțat
(Urmare din pag. I) 

minte chimice a altor peste 25 000 
hectare. Totodată peste 6 000 
de hectare au devenit obiectiv al 
muncii patriotice în scopul ame
najării pentru irigații, al preveni
rii băltirii apei și al combaterii 
eroziunii solului. 600 de tineri 
cooperatori se pregătesc în mese
ria de mecanizator. In aproape 
toate unitățile agricole a fost ge
neralizată acțiunea : „Nici un 
hectar de teren neînsămînțat, 
fiecare lucrare agricolă executată 
la un înalt nivel calitativ“.

La Buzescu, semănatul culturi
lor de primăvară avansează în- 
tr-un ritm alert. Mecanizatorii și 
cooperatorii alcătuiesc formații 
de lucru complexe și ochiul în
conjoară interesant fiecare petec 
de pămînt; se manifestă grija de 
gospodar pentru fiecare lucrare. 
Și pentru ca ritmul la semănat să 
se mențină cît mai intens, tinerii 
cooperatori Alexandru Ilie și 
Florea Mitroi pînă săptămîna tre
cută elevi mecanizatori, lucrează 
în fiecare zi pe tractoare, dînd po
sibilitatea mecanizatorilor titulari 
să lucreze seara la lumina faru
rilor precum și pe tractoarele ce 
realizează cupluri cu semănători- 
le. Paralel, cooperatorii fertilizea
ză suprafețele ce le vor lucra.

în replică, la Nenciulești, coo
peratorii și mecanizatorii au ma
terializat măsurile organizatorice 
întreprinse în încheierea semăna
tului sfeclei de zahăr (120 hecta
re) și mazării (36 hectare), în lu
crările de’pregătire a patului 
germinativ pe alte 500 hectare. 
La C.A.P. din Tîrnava, Stan C. 
Nicu, responsabilul unei grupe de 
cooperatori explică concentrarea 
de forțe întîlnită pe un versant :

— Azi trebuie să încheiem 
plantatul arpagicului pe cele 15 
hectare planificate. întreaga su
prafață este repartizată în acord 
global și fiecare ne străduim să 
punem baze solide producției 
chiar de la prima lucrare.

La Bujoreni toți tinerii lucrea
ză în acord global. încă de a- 
cum o săptămîna fiecare dintre 
ei știa unde va lucra pe terenu
rile repartizate culturilor prăsi
toare. Costea Tănase, Dumitru 
Florea, Gheorghe Ion și Marin

Marți după-amiază, s-a înapo
iat în Capitală delegația guver
namentală economică română, 
condusă de tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, care la invitația guver
nului Republicii Democrate 
Vietnam, a făcut o vizită de 
prietenie în această țară.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, erau prezenți tovarășii 
Leonte Răutu, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului afa
cerilor externe, alte persoane 
oficiale.

Au fost de față Nguyen Dang 
Hanh, ambasadorul R. D. Viet
nam la București, Lam Van 
Luu, ambasadorul Republicii 
Vietnamului de Sud, Huo Kuan, 
însărcinat cu afaceri ad-interim 
al R. P. Chineze la București, și 
membri ai ambasadelor respec
tive.

Marți dimineața, noul amba
sador extraordinar și plenipoten
țiar al Marii Britanii la București, 
Derick Rosslyn Ashe, a depus o 
coroană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru so
cialism.

★
In aceeași zi, la monument a 

depus o coroană de flori noul 
ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Arabe 
Egipt, Osman Assal.

nerale a Organizației Națiuni
lor Unite, privind eliminarea 
tuturor formelor de discrimina
re rasială.

A vorbit apoi prof. univ. dr. 
Dumitru Mazilu, membru cores
pondent al Academiei de Științe 
Sociale și Politice, director ad
junct științific al Institutului de 
științe politice și de studiere a 
problemei naționale.

Vorbitorul s-a referit pe larg în 
expunerea sa la acțiunile între
prinse de O.N.U. pentru elimi
narea discriminărilor rasiale, la 
sprijinul activ pe care România 
îl dă tuturor acestor acțiuni, la 
inițiativele promovate de țara 
noastră.

România susține activ efortu
rile tinerelor state independente 
africane pentru lichidarea in
tr-un termen cît mai scurt a ur
mărilor exploatării coloniale și 
a subdezvoltării. Relațiile de co
laborare pe care țara noastră le 
desfășoară cu aceste state, a că
ror amploare este relevată și de 
actuala vizită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în mai multe 
țări africane, corespund pe de
plin intereselor reciproce și con
stituie, totodată, o expresie a 
sprijinului și solidarității Româ
niei față de aceste state, parte 
componentă a luptei generale 
antiimperialiste. pentru progres 
social și pace în lume.

Adunări similare au avut loc, 
marți, la Iași și la Craiova, în 
cadrul cărora vorbitorii au sub
liniat poziția țării noastre de 
condamnare fermă a apartheidu
lui, de afirmare a solidarității șj 
sprijinului constant pe care po
porul român îl acordă luptei po
poarelor africane pentru elibe
rarea națională și pentru elimi
narea discriminărilor rasiale.

Radu, Gebăilă Spirache, Gher
ghina și Stela Mucheci, Ștefana 
Nicolae precum și economiștii 
Alexandrina Ilie, Stan Bodea și 
Costea Mironică s-au angajat să 
lucreze în medie peste 5 hectare 
cultivate cu porumb, floarea-soa- 
relui și
cultivate cu porumb, floarea-__
relui și sfeclă de zahăr. Și, pe 
rînd, ei supraveghează calitatea 
lucrărilor realizate de către me
canizatori atît la pregătirea tere
nului cît și la semănat. Ceilalți 
sapă canalele de evacuare a ex
cesului de apă de pe aproape 
1 000 hectare. Pînă acum pe șan
tierul tineretului deschis aici, s-au 
realizat peste 2 000 m.c. săpături 
ceea ce înseamnă producții ga
rantate pe cel puțin 80 hectare. 
Iar Bujoreni, Buzescu, Nenciu- 
lești. și Tîrnava nu sînt cazuri 
izolate ci doar cîteva exemple 
din atîtea altele. Pentru că în 
acord global lucrează și tinerii 
din Drgănești Vlașca, 160 ute- 
ciști din Trivale Moșteni, alți 70 
din Contești, 322 la Mîrzănești, 
60 la Băbița, 120 la Bragadiru.... 
La Năsturelu cooperatorii vor lu
cra în acord global 396 hectare 
planificate porumbului, 150 hec
tare rezervate florii-soarelui și 
alte 100 hectare de ricin. De fapt 
ei lucrează pentru că „împreună 
cu mecanizatorii, după cum ne 
spunea tovarășul Constantin Po- 
pescu, inginer șef al cooperativei, 
cooperatorii desfășoară o activi
tate intensă la pregătitul tere
nului, la fertilizare și la semănat. 
Am executat pînă acum mai bine 
de 60 la sută din lucrările ne
cesare pentru prima perioadă a 
campaniei.

Dar dacă în majoritatea coope
rativelor agricole toate forțele 
sînt concentrate pe cîmp, oame
nii lucrînd cu spor în campania 
de primăvară, la ferma nr. 1 a 
cooperativei agricole din Peretu, 
vreo 50 de cooperatori făceau a- 
cum ceea ce nu făcuseră astă 
toamnă : tăiau cocenii; la coo
perativa din Plosca pe 80 hec
tare repartizate mazării semăna
tul nu începuse ; cooperatorii de 
la coomerativa agricolă Flacăra, 
nu s-au angajat să lucreze în a- 
cord global nici jumătate din su
prafața rezervată culturilor prăși- 
toare. De ce ? Petre Dragomir,

responsabilitate
Asociației studențești din cadrul Politehnicii bucureștene i-au 

fost decernate Drapelul jubiliar și Diploma de onoare ale C.C. 
al U.T.C.

După cum s-a anunțat, luni, 
la Institutul politehnic din Bucu
rești, a avut loc o adunare fes
tivă în cadrul căreia s-au de
cernat Drapelul jubiliar și Di
ploma de onoare ale C.C. al 
U.T.C. Uniunii Asociațiilor Stu
dențești din acest institut. La 
festivitate au participat tovară
șii Dumitru Popa, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P. C. R., prim - secretar al 
Comitetului municipal Rucurești 
al P.C.R. și Marțian Dan, prim 
secretar al Comitetului Central 
al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului. Cu acest 
prilej, activul studențesc a adop
tat un răspuns la chemarea lan
sată de Uniunea Asociațiilor Stu
dențești din Universitatea bucu- 
reșteană, răspuns în care se 
spune :

„Puternic angajate în procesul 
de aplicare a măsurilor adoptate 
de conducerea partidului pentru 
perfecționarea și modernizarea 
școlii noastre superioare, asocia
țiile studențești ain Institutul po
litehnic nu vor precupeți nici un 
efort pentru realizarea cerinței 
formulate de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu privire la îmbina
rea organică între învățămînt, 
producție și cercetare — condi
ție fundamentală a formării unor 
specialiști cu o înaltă calificare, 
capabili să răspundă exigențelor 
actuale ale dezvoltării economiei, 
științei și culturii românești.

în această perioadă de mare 
efervescență, ce caracterizează 
sărbătoarea semicentenarului 
U.T.C., facem un călduros apel 
la sentimentele patriotice ale stu
denților, la dragostea lor față de 
partid și popor, îndemnîndu-i să 
obțină rezultate calitativ superi
oare față de anii precedenți în 
întreaga activitate politico-educa-

Festivalul național 
al artei studențești

ediția a Vlll-a 1972
Intrat în tradiția manifestări

lor culturale universitare de 
prestigiu, Festivalul național al 
artei studențești organizat sub 
egida Comitetului Executiv al 
U.A.S.R., este dedicat în actuala 
sa ediție celei de a 50-a ani
versări a creării Uniunii Tine
retului Comunist.

Programat în șase centre uni
versitare ale țării, festivalul va 
debuta la 24 martie la Cluj cu 
concursul formațiilor corale și 
al brigăzilor de agitație. Această 
primă manifestare din cadrul 
Festivalului național este sem
nificativă pentru atenția cu 
care studenții cultivă genuri cu 
multiple valențe artistice și edu
cative. Urmează apoi (4—6 apri
lie) festivalul de fioclor la Bucu
rești ; film și artă fotografică la 
Brașov (14—16 aprilie) ; muzică 
ușoară la Iași (21—23 aprilie)-! 
teatrul la Timișoara (28—30 apri
lie) și în încheriere, între 5—7 
mai, — un colocviu de folclor 
la Oradea.

Juriile concursurilor sînt for-

Ion Durleanu și Constantin Ră- 
ducu ne explică :

— Nivelul producțiilor s-a sta
bilit în condițiile pregătirii ire
proșabile a terenului. La noi însă 
cîteva sute de hectare au rămas 
nearate din toamnă, iar pe ulti
mele 40 hectare neeliberate de 
coceni, se indică mecanizatorilor 
să fie arate fără să se fi înde
părtat resturile vegetale. Se în
țelege că în felul acesta, calitatea 
lucrării este slabă și influențează 
negativ producția.

Iar în timp ce discuția se 
poartă între cooperatori și con
siliul de conducere, mecanizatorii 
așteaptă cu tractoarele la secție, 
irosindu-se zile întregi. Și tot atît 
de inexplicabilă irosire de forțe 
am întîlnit și la secția de mecani
zare ce deservește cooperativa 
agricolă din Fîntînele, unde vreo 
7 tractoare stăteau din cauza 
lipsei uleiului U.T.-4 inexistent în 
depozitele de la Zimnicea.

Fără îndoială numai acordul 
global, oricît ar fi de stimulator 
nu rezolvă complexele probleme 
ale campaniei agricole de primă
vară. Se impun inițiate acțiuni 
organizatorice de largă cuprinde
re, eficiente.

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), Tomls (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 Bucegi (orele 16; 19.30;)* 
Miorița (orele 9; 12.30; 16; 19,30). 

tivă și profesională ; în spiritul 
programului partidului de edu
care socialistă a maselor, asociați
ile din Institutul politehnic își in
tensifică eforturile pentru însuși
rea de către toți studenții noștri 
a ideologiei revoluționare a cla
sei muncitoare, a politicii interne 
și externe a partidului și statului 
nostru.

Acționînd în vederea extinderii 
legăturilor cu organizațiile U.T.C. 
din întreprinderile productive și 
unitățile economice, asociațiile 
studențești vor asigura, prin or
ganizarea unor manifestări co
mune, pe plan profesional, poli
tic, cultural și în celelalte dome
nii, cunoașterea temeinică de că
tre fiecare student a preocupă
rilor de muncă și viață ale tine
rilor din producție, vor contri
bui la adîncirea și dezvoltarea 
comuniunii de gînduri și năzuin
țe între studenți și tinerii mun
citori, la dezvoltarea răspunderii 
comune față de înfăptuirea sar
cinilor economice stabilite de 
partid.

în cel de al doilea semestru al 
acestui an universitar — semes
tru al semicentenarului U.T.C. — 
studenții Politehnicii bucureștene 
sînt hotărîți să învețe și să mun
cească în așa fel, încît rezulta
tele sesiunii examenelor din vară 
să marcheze un pregnant salt ca
litativ, care să situeze institutul 
nostru la înălțimea sarcinilor im
puse de progresul actual al ști
inței și tehnicii.

Militînd în continuare cu și 
mai multă tărie pentru formarea 
multilaterală a viitorului inginer, 
U.A.S. din Institutul politehnic 
își exprimă hotărîrea de a trans
forma într-o realitate vie cerința 
ca fiecare asociație să devină un 
colectiv de luptă și muncă pen
tru educarea comunistă, revolu
ționară a tineretului universitar.

mate din reprezentanți ai Con
siliului Culturii și Educației So
cialiste. Ministerului Educației 
și Invățămîntului, Consiliului 
U. A. S. R. Președinții juriilor 
sînt tovarășii : Achim Stoia, 
Nicolae Frunzetti, Mihai Pop, 
Geo Saizescu, Silviu Comănes- 
cu, Sile Dinicu, Dina Cocea.

La manifestările festivalului, 
vor participa, în afara concursu
lui, formații artistice ale al
tor categorii ale tineretului. De 
altfel, și printre spectatori se 
vor afla, ' în număr mai mare, 
tineri munctiori, elevi ș.&.

La rîndul lor, studenții vor 
prezenta spectacole la cluburi, 
ca,-e de cultură ale tineretului, 
la căminele culturale din co
munele învecinate.

G. R.

*4

SPORT g
Tottenham-U.T.A. : 1—1

Peste 30 000 de spectatori au 
urmărit aseară la Londra, me
ciul retur de fotbal dintre echi
pele Tottenham Hotspun și 
U.T.A. Arad din cadrul „Cupei 
U.E.F.A.“. Jocul a luat sfîrșit cu 
un rezultat de egalitate : 1—1
(0—0). Scorul a fost deschis de 
fotbaliștii români în minutul 62. 
După o combinație spectaculoa
să, Kun l-a deschis tpe Domide, 
care a înscris spectaculos. Egala- 
rea a survenit în minutul 80, 
cînd gazdele au marcat prin 
Coates. învingători în primul 
joc cu 2—0, fotbaliștii englezi 
s-au calificat pentru semifina
lele competiției.

în acest meci, U.T.A. a utili
zat următoarea formație : Vidac, 
Birău, Lereter, Petescu, Popovici, 
Pojoni, Sima, Kun, Broșovschi, 
Domide, Both.

• Astăzi, pe stadionul Grunvaid 
din München, se dispută partida 
revanșă dlln cadrul sferturilor de 
finală ale „Cupei Cupelor" Ia 
fotbal dintre echipele Bayern 
München șl Steaua București. 
După cum se știe în prima întilnire 
desfășurată la București cele două 
formații au terminat la egalitate 
1—1. Stațiile noastre de radio și 
televiziune vor transmite în direct 
acest meci cu începere de Ia ora 
21,00.

• In runda a 12-a a turneului 
internațional feminl de șah de la 
Belgrad, Alexandra Ntcolau (cu 
piesele negre) a pierdut la Katla 
Jovanovici. Ellsabeta Polihroniade 
a remizat cu Vokralova.

INCIDENTUL ; rulează 
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 SCALDATOR : rulează la 
Grivlța (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).

Cu

Vizita tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU

Republica Populară Congo

prilejul dineului oferit de președintele

Consiliului de Stat al României

Toastul tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășe președinte, 
Domnilor și doamnelor, 
Dragi prieteni și tovarăși,

to~Este pentru mine, pentru 
varășa mea, pentru tovarășii 
din delegație o deosebită plă
cere să vă salutăm în această 
seară ca oaspeți ai Republicii 
Socialiste România — este ade
vărat, că tot pe pămîntul Re
publicii Populare Congo. (A- 
plauze).

Sper, insă, că voi avea prilejul 
să salut și în România pe tova
rășul președinte, pe tovarășa sa 
și pe alți tovarăși congolezi.

Ne aflăm de mai bine de două 
zile in țara dumneavoastră. Am 
putut să cunoaștem, desigur, o 
mică parte din activitatea mun
citorilor, a omenilor muncii din 
țara dumneavoastră. Am avut 
convorbiri atît în legătură cu 
problemele oolaborării economi
ce, politice, tehnico-științifice, 
precum și cu privire la rela
țiile dintre partidele noastre. De 
asemenea, am făcut un schimb 
de păreri asupra diverselor pro
bleme ale vieții internaționale 
contemporane.

Din ceea ce am putut vedea 
în vizitele pe care le-am făcut 
la Uzina de textile, la portul din 
Pointe Noire, în celelalte vizite, 
am constatat cu satisfacție că 
poporul congolez, sub conduce
rea Partidului Congolez al 
Muncii, a trecut cu hotărire la 
dezvoltarea unei industrii pro
prii, la dezvoltarea economică 
în general, creînd astfel o bază 
trainică pentru făurirea noii o- 
rinduiri sociale. (Aplauze puter
nice).

Ca prieteni ai poporului con
golez, ne bucură aceste realizări 
și drumul pe care ați pornit, 
deoarece știm din experiența 
proprie că pe acest drum se 
poate construi cu adevărat o pu
ternică bază economică în stare 
să asigure independența și su
veranitatea țării. (Vii aplauze). 
Ne bucură faptul că Partidul 
Congolez al Muncii se preocupă 
de a soluționa cu prioritate a- 
ceste probleme. Știm că ele nu 
sînt ușoare, că cer eforturi se
rioase ; dar știm, de asemenea 
— din propria noastră experien
ță — că dacă Partidul Congolez 
al Muncii își propune să soluțio
neze aceste probleme și apelea
ză la sprijinul clasei muncitoa
re, al țărănimii, al intelectuali
tății, practic la întregul popor, 
dacă se face din aceasta princi
pala problemă națională, atunci 
fără îndoială că succesul este 
asigurat. (Vii aplauze).

Din ceea ce am putut 
în aceste zile, — desigur, 
vem deloc pretenția că înțele
gem problemele din Congo, dar 
ceea ce am putut vedea — ne 
face să plecăm cu convingerea 
că poporul congolez, partidul 
său, conducerea sa merg pe un 
drum bun și dorim să obțineți 
succese cît mai mari pe această 
cale !

Am căzut de acord să reali
zăm o serie de obiective eco
nomice în cadrul cooperării ro- 
mâno-congoleze. Sper că înțele
gerile realizate cu acest prilej 
vor deschide perspective bune 
pentru extinderea în următorii 
ani a colaborării dintre Repu
blica Socialistă România și Re
publica Populară Congo. Aceste 
relații de colaborare economică, 
tehnico-științifică sînt bazate 
pe principiile egalității între ță
rile noastre, între popoarele 
noastre, între două țări priete
ne care doresc să conlucreze 
pentru a-și asigura dezvoltarea 
lor și a participa astfel cu drep
turi egale la întreaga viață in
ternațională. De aceea, eu apre
ciez că înțelegerile realizate cu 
acest prilej vor avea o impor
tanță atît pentru dezvoltarea 
relațiilor reciproce, cît și ca un 
model de relații bazate pe noi 
principii, în viața internațională.

Am abordat o serie de pro
bleme internaționale. Nu aș dori 
să mă opresc pe larg asupra lor. 
Sîntem de acord că trebuie să 
milităm cu toată fermitatea pen
tru a face să triumfe în viața 
internațională, în relațiile din
tre state principiile egalității in 
drepturi, respectul suveranității 
și independenței naționale, nea-

este

vedea 
nu a-

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 
ȘI IARNA : rulează la Lira (orele 
15,30; 17,45; 20).

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

LIVADA DIN STEPA : rulează la 
Cringași (orele 16; 18; 20).

OSCEOLA : rulează la Gluleștl 
( rele 15,15; 17.45; 20,15), Arta (ore
le 15,30; 18; 20,15).

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

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

MIRII ANULUI II ; rulează la 
Buzeștl (orele 15,30; 18; 20,30), La- 
romet (orele 15,30; 17,30; 19.30).

POVESTE DE DRAGOSTE : ru-

cu toate 
cu toate 
(Aplau-

prieteni, 
se abor- 
Pe noi,

mestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc și, desigur, 
atunci cînd este vorba de țări 
prietene, solidaritatea și ajuto
rarea ca prieteni. (Aplauze).

In același timp, sîntem de a- 
cord de a acționa pentru a ex
clude din viața internațională 
folosirea forței sau amenințarea 
cu forța în soluționarea proble
melor dintre state, de a face to- 
totul pentru a contribui la dez
voltarea unei largi colaborări 
între toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduirea socială.

Ne-am înțeles că este necesar 
să întărim colaborarea noastră 
în lupta împotriva politicii im
perialiste de forță și dictat, îm
potriva colonialismului și neoco- 
lonialismului, că trebuie să con
tribuim la întărirea unității tu
turor forțelor antiimperialiste, 
pentru a face să se asigure 
dreptul fiecărui popor de a-și 
soluționa problemele corespun
zător dorințelor și năzuințelor 
sale, fără nici un amestec din 
afară. (Vii aplauze).

Nu doresc să mă opresc la 
războiul din Indochina, la colo
nialismul din Africa sau la alta 
zone ale lumii, pentru că, așa 
cum am remarcat și acum două 
zile, asupra acestor probleme 
între țările și partidele noastre 
există un punct de vedere co
mun — acela de a face totul 
pentru a se pune capăt războa
ielor, colonialismului și neocolo- 
nialismului. Sîntem hotărîți să 
întărim colaborarea noastră în 
această luptă împreună 
celelalte țări socialiste, 
forțele antiimperialiste. 
ze puternice).

Desigur, tovarăși și 
în cadrul unor discuții 
dează multe probleme, 
comuniștii români ne preocupă 
faptul că trebuie să se facă to
tul pentru unitatea forțelor na
ționale și forțelor internaționale 
antiimperialiste, pentru soluțio
narea marilor probleme care 
stau astăzi în fața lumii, în fața 
fiecărui popor care a pornit pe 
calea dezvoltării independente.

Este nevoie de unitate, atît 
a forțelor naționale, cît și a for
țelor antiimperialiste, pentru că 
numai așa, acționînd unite — 
atît pe plan intern cît și pe plan 
internațional — forțele care se 
pronunță pentru progres social, 
pentru cooperare și pentru pace 
pot asigura realizarea acestei 
politici. Noi avem convingerea 
că țările din Africa, precum și 
de pe alte continente, vor ac
ționa cu și mai multă fermitate 
pentru întărirea unității lor, că 
Organizația Unității Africane va 
milita cu și mai multă hotărire 
pentru a contribui la soluționa
rea unui șir de probleme de pe 
acest continent, că, realmente, 
în toate țările se va acționa 
pentru unirea tuturor forțelor, 
fără a se ține seama că asupra 
unora 
există 
clar — cel puțin pentru noi, și 
dorim să vă spunem aceasta 
deschis; că unor tovarăși și 
prieteni — că trebuie să facem 
totul ca forțele de eliberare na
țională, ce reunesc diferite con
cepții politice, să întărească a- 
ceastă unitate. Cel puțin noi 
concepem că, în nici un caz, co
muniștii nu pot fi excluși din 
cadrul acestei colaborări, că este 
necesar să găsim căile pentru a 
realiza această unitate a forțe
lor naționale antiimperialiste. 
Nu trebuie să se uite că forțele 
colonialiste și reacționare vor 
face totul și în viitor pentru a 
produce dezbinări, pentru a di
viza forțele antiimperialiste și 
progresiste din diferite țări. De 
aceea, trebuie să facem și noi 
totul pentru a găsi calea spre 
unitate. Victoria noastră pe plan 
național și internațional constă 
în unitate !

Desigur, tovarăși, în fiecare 
țară sînt probleme specifice, ele 
se pot soluționa altfel decît în 
România sau în alte țări — și 
nici nu trebuie să pretindem să 
fie soluționate peste tot în a- 
celași fel. Fiecare trebuie lăsat 
și chiar ajutat — să-și soluțio
neze problemele corespunzător 
situației în care își desfășoară 
activitatea. Dar, pornind de aici, 
trebuie să înțelegem că numai

sau altora din probleme 
deosebiri de păreri. Este

lează la Flacăra (orele 15,30; 18;
20.15) .

FARMECUL ȚINUTURILOR SĂL
BATICE : rulează la Timpuri Noi 
(orele 9—18,30 în continuare ; — 
la ora 20,15 program de documen
tare).

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

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

AVENTURI IN ONTARIO : ru
lează la 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).

CINE EȘTI DUMNEATA DOM
NULE SORGE (orele 10; 12; 14,15) ; 
VIVA VILLA (ora 16,30) ; CINEVA 
ACOLO SUS MA IUBEȘTE (orele 
18,45; 21) rulează la Cinemateca — 
Union. 

acționînd uniți — în problemele 
principale — atît naționale cit 
și internaționale — putem să ob
ținem victoria. (Aplauze prelun
gite). De aceea, trebuie să fa
cem totul pentru unitate !

Iată, dragi prieteni și tovarăși 
cercul problemelor care le-am 
discutat în aceste zile. Sînt con
vins că vizita pe care am făcut-o 
în Republica Populară Congo, 
convorbirile pe care le-am avut 
cu tovarășul Marien N’Gouabi, 
cu ceilalți tovarăși vor contribui 
la dezvoltarea multilaterală a 
colaborării noastre, că, de ase
menea, conlucrarea dintre parti
dele noastre se va extinde mult 
în folosul ambelor popoare. 
Dezvoltarea relațiilor dintre noi 
va contribui, în același timp, la 
cauza generală a luptei antiim
perialiste, pentru lichidarea co
lonialismului, pentru progresul 
țărilor care doresc să se dezvolte 
independent, pentru pace și co
laborare intre toate popoarele 
lumii. (Aplauze puternice).

Mîine vom părăsi cu regret 
patria dumneavoastră. Cu re
gret, pentru că am stat puțin și 
am putut cunoaște prea puțin 
din munca și preocupările parti
dului și poporului dumneavoas
tră. Sperăm însă că vizitele din
tre reprezentanții partidelor și

Toastul tovarășului
MARIEN

Tovarășe președinte,
Este momentul In care se în

cheie vizita dumneavoastră foar
te scurtă în țara noastră. Țin ca, 
în numele poporului congolez, al 
meu personal, să vă mulțumesc 
pentru cuvintul dătător de de
plină satisfacție pe care l-ați 
pronunțat la adresa noastră. (A- 
plauze).

Viața este în așa fel făcută în- 
cît momentele cele mal impor
tante ale existenței noastre sau 
ale istoriei popoarelor sînt cele 
mai lungi și iată de ce amabi
lul dumneavoastră cuvînt va ră- 
mîne multă vreme în inima po
porului congolez, ca un mesaj de 
prietenie între două popoare în
suflețite de aceeași credință — 
marxism-leninismul.

Tovarășe președinte, încă de 
mîine veți merge sub alte ceruri 
și la alte gazde, care sint nerăb
dătoare să vă primească. Dar 
vă rog să credeți că poporul 
congolez, care a apreciat la justa 
sa valoare cinstea pe care i-ați 
făcut-o venind să petreceți trei 
zile în mijlocul său, va păstra o 
amintire de neuitat. Intr-adevăr, 
făcînd acest lucru, dumneavoas
tră nu numai că ne-ați dat pri
lejul de a vă cunoaște mai bine, 
de a cunoaște mai bine pe ilus
trul om, din tinerețe gata de 
luptă și de muncă, omul care 

prezidează astăzi cu înțelepciunea 
cunoscută o țară prietenă, ve
ghează asupra destinelor uneia 
din cele mai frumoase țări euro
pene și conduce unul din cele 
mai puternice partide din Eu
ropa. Dar prin persoana dum
neavoastră, a tovarășei Elena 
Ceaușescu și a distinselor per
soane care vă însoțesc, poporul

De la bordul avionului
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Re- 
publiciii Socialiste România, a adresat tovarășului comandant 
MARIEN N’GOUABI, președintele Republicii Populare Congo, 
președintele Comitetului Central al Partidului Congolez al 
Muncii, următoarea telegramă :

Părăsind teritoriul Republicii Populare Congo, la Încheierea 
vizitei pe care am făcut-o In frumoasa dumneavoastră țară, țin 
să vă exprim mulțumirile noastre cordiale pentru primirea ospi
talieră și atenția deosebită de care ne-am bucurat din partea 
dumneavoastră personal, a Comitetului Central al Partidului 
Congolez al Muncii, a Consiliului de Stat și a poporului congo- 
lez prieten.

Am convingerea că vizita făcută în țara dumneavoastră, con
vorbirile avute vor întări și mai mult legăturile de prietenie și 
colaborare dintre partidele și țările noastre, în interesul celor 
două popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

Folosim acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră, Parti
dului Congolez al Muncii, Consiliului de Stat și întregului popor 
congolez urarea de a obține noi succese pe linia dezvoltării 
economice și sociale, a făuririi unei vieți libere și independente.
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PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. Telex. 9,05 Teleglob (re
luare) — Zair. 9,25 Desen animat : 
Aventurile lui Otek. 9,40 Reporta
jul săptămînll. Busola de aur (re
luare). 10,00 Curs de limba fran
ceză. 10,30 întrebări și răspunsuri 
(reluare). 11,00 Tele-cinemateca 
pentru copii șl tineret (reluare). 
Tinerețe fără bătrînețe. 12,30 Tele
jurnal. 15,30 Tele-școală : Electro
nul, Inducția completă. Analiza 
combinatorie. Binomul lui Newton. 
16,30—17,00 Curs de limba engleză. 

«

țărilor noastre se vor intensifi
ca și, ca atare, ne vom putea 
cunoaște mai bine, că vizita pe 
care tovarășul președinte și to
varășa sa o vor face în România 
va contribui, de asemenea, la 
mai buna cunoaștere dintre 
partidele și popoarele noastre. 
Deși regretăm că am stat puțin 
în țara dumneavoastră, plecăm 
cu impresii deosebit de bune, 
cu convingerea că am pus o 
bază trainică relațiilor de co
laborare dintre partidele și țările 
noastre. (Vii aplauze).

Propun să toastez pentru în
tărirea și dezvoltarea colaborării 
dintre partidele și țările noas
tre ;

Pentru colaborarea între toate 
forțele antiimperialiste ;

In sănătatea tovarășului pre
ședinte Marien N’Gouabi, a so
ției sale ;

In .sănătatea celorlalți tovarăși 
din conducerea partidului și sta
tului, a celorlalți militanti ;

In sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor ;

Pentru reprezentanții diploma
tici ;

Pentru pace și cooperare In
ternațională ! (Aplauze puterni
ce, îndelungate).

Trăiască Republica Populară 
Congo ! (Vii și puternice a- 
plauze).

NGOUABI
congolez a luat cunoștință de o 
țară care se bucură de admira
ția întregii lumi. Pentru toate 
aceste motive, tovarășe președin
te, contactele pe care le-am a- 
vut vor fi pentru noi, congolezii, 
de un real folos, din ele vom 
trage serioase învățăminte.

Atunci cînd, după încheierea 
vizitei dumneavoastră în țările 
africane, vă veți întoarce pe ma
lul Dunării sau în înfloritoarele 
cîmpii ale Moldovei, să știți că 
aici, în Africa, un popor, po
porul congolez, gîndește și me
ditează la experiența împărtăși
tă. Si nu cred că mă înșel atunci 
cînd voi spune că. reamintind 
similitudinea punctelor noastre 
de vedere, ne vom convinge și 
mai mult de necesitatea întări
rii frontului comun împotriva 
imperialismului, avînd perma
nent în vedere internaționalis
mul proletar.

De altfel, convorbirile pe care 
le-am avut și ambianța de prie
tenie sinceră sînt tot atîtea mo
tive care ne determină să Strin
gern și mai mult legăturile 
noastre-

Tată, tovarășe președinte, mo
tivele și scopurile cooperării ce
lor două popoare ale noastre. Ați 
observat că această cooperare va 
fi o operă înfloritoare și de lun
gă durată, demonstrată de pre
zența dumneavoastră în țara 
noastră. Vă rog 
dințat că aceasta 
congolezilor.

Vă rog să-mi 
toastez pentru partidul, guvernul 
și poporul român, pentru dum
neavoastră, tovarășe președinte, 
și pentru tovarășa Ceaușescu.

Trăiască socialismul în lume ! 
(Aplauze puternice, îndelungate).

să fiți incre- 
este și dorința

permiteți să

17,36 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. 17,35 O viață pentru 
o idee : Pasteur. 18,00 Timp și ano
timp In agricultură. 18.30 Vetre 
folclorice : Plaiuri oltenești. Emi
siune realizată cu prilejul Festiva
lului cîntecului autentic Craiova 
1972, de Maria Banu și Virgil Sa- 
cerdoțeanu. 18,55 Zambla — repor
taj filmat. 19.15 Tragerea Prono- 
expres. 19,20 1001 de seri : Aventu
rile lui Felix — motanul. 19.30 
Telejurnal. Ediție specială : Lucră
rile agricole de primăvară. 20.05 
Telecinemateca : Walt Disney Po
vestea succesului lui Goofv. 20,55 
Fotbal : Bayern 
(Meci !n Cupa 
misiune directă 
22,45 ,.24 de ore".

PROGRAMUL II

München-Steaua. 
Cupelor). Trans- 
de Ia München.

20,00 Refrene fără vîrstă. Muzică 
ușoară cu orchestra Paul Ghențer. 
20.25 Agenda. 20,35 Medalion coral : 
Gheorghe Cucu. 20.55 Cluburi 
sportive bucurestene. 21,15 Marile 
muzee ale lumii : Ermitaj. 21,30 
Film serial ; ,,Patru tanchiști și un 
cline" (XIX).
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN R.P. CONGO
DECLABAJIA COMUNĂ

ROMÂNO CONGOLEZĂ

Stimați tovarăși.
Doresc că încep prin a vă a- 

dresa dumneavoastră, membri
lor Comitetului Central al Parti
dului Congolez al Muncii, tutu
ror militanților și membrilor 
de partid un salut călduros din 
partea Somitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a 
tuturor comuniștilor români.

Este pentru mine o deosebită 
cinste de a vorbi în fata mem
brilor Comitetului Central și a 
militanților Partidului Congo
lez al Muncii. Voi căuta să vă 
înfățișez dumneavoastră unele 
aspecte din experiența Pairtidu- 

flui Comunist Român, din preo
cupările sale actuale.

în 1971, partidul nostru a săr
bătorit cea de-a 50-a aniversare 
a sa. Este adevărat că mișcarea 
revoluționară din România are 
un trecut mai îndepărtat', mi- 
litanții revoluționari români au 
fost membri al primei Interna
tionale comuniste, creată de 
Marx și Engels, au fost în re
lații de lucru și prietenie cu cel 
doi întemeietori ai marxismu
lui. au luat parte la luptele Co
munei din Paris și la alte lupte 
revoluționare din secolul trecut.

Partidul Comunist Român a 
fost creat în anii mișcărilor re
voluționare de după primul răz
boi mondial — mișcări revolu
ționare care, după cum se știe, 
au luat un puternic avînt sub 
influenta Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie. De altfel, 
încă mai de mult, numeroși mi- 
litanti români au avut relații 
strînse cu militanti revoluțio
nari ruși, au luat parte la 
o serie de reuniuni inter
nationale împotriva primu
lui război mondial imperialist. 
Subliniez toate acestea pentru 
a arăta că comuniștii români 
sînt moștenitori ai celor mai 
înaintate tradiții de luptă neîn
treruptă pentru eliberare națio
nală șl socială, de dezvoltare a 
solidarității internationale cu 
toate forțele muncitorești și re
voluționare.

Doresc să menționez că Parti
dul Comunist Român și-a desfă
șurat activitatea — aproape timo 
de jumătate din existenta sa — în 
condiții de ilegalitate, de teroa
re : în aceste condiții s-a format 
partidul nostru, s-au format mi- 
litantif săi ca revoluționari pro
letari. hotărîti să facă totul pen
tru răsturnarea de la nutere a 
claselor dominante, exploatatoa
re. să făurească noua ortnduire 
soMală. socialistă.

Sînt 27 de ani de cînd partidul 
nostru a condus la victorie în 
România lupta pentru răstur
narea dictaturii fasciste și, apoi, 
pentru transformarea revoluțio
nară a societății. Nu doresc să 
vorbesc, acum, pe larg, despre 
aceste evenimente. Aș dori însă 
să menționez că partidul nostru 
s-a preocupat de la început de 
întărirea legăturilor sale cu 
clasa muncitoare, considerînd că 
aceasta constituie forța princi
pală a unui partid revoluționar, 
și, în general, a transformării 
revoluționare a societății. In a- 
celași timp, ținînd seama de 
condițiile specifice din România, 
de faptul că peste 75 la sută din 
populație o constituia acum 25 
de ani țărănimea, partidul a 
acordat o atenție deosebită mun
cii în rîndul acesteia. întăririi 
alianței dintre muncitori și ță
rani. alianță care a constituit șt 
constituie și astăzi principala 
forță politică a întregului pro
ces revoluționar, garanția des
fășurării cu succes a revoluției 
socialiste. Pentru a realiza acest 
obiectiv politic — transformarea 
revoluționară a societății — 
partidul și-a orientat activitatea 
sa spre naționalizarea tuturor 
mijloacelor de producție, spre 
trecerea lor în proprietatea în
tregului popor ; încă acum 24 de 
ani. deci la aproape patru ani 
după eliberare, în România au 
fost naționalizate toate între
prinderile industriale, băncile, 
comerțul exterior și. în mare 
parte, și comerțul interior. A- 
ceasta a creat o bază economică 
puternică pentru trecerea la 
făurirea societății socialiste în 
tara noastră.

în ce privește agricultura, 
încă din timpul războiului. în 
1945, partidul a mobilizat țără
nimea pentru preluarea cu forța 
a pămîntului din mîinile moșie
rilor și împărțirea acestuia ță
ranilor săraci și mijlocași. Deci, 
încă în 1945, moșierimea a fost 
lichidată, marea proprietate tre- 
cînd în mîinile țărănimii mun
citoare. în felul acesta, s-a cre
at baza economică pentru tran
sformarea revoluționară a satu
lui și pentru întărirea alianței 
dintre muncitori și țărani. Ță
rănimea a văzut, astfel. în mod 
practic, că numai clasa munci
toare este în stare să rezolve 
problema ei fundamentală — 
aceea de a lichida moșierimea 
și a trece pămîntul în mîinile 
ei. Tată baza economică și so
cială de care ne-am preocupat 
de la început și pe care s-a 
desfășurat întregul proces de 
construcție socialistă în Româ
nia

în 1950 am trecut la organi
zarea economiei pe bază de 
plan ; totodată, am trecut la 
cooperativizarea agriculturii. 
Astăzi, industria românească a 
devenit o forță puternică a so
cietății noastre socialiste. Față 
de anul 1938 — anul cu cea mai 
mare producție din timpul re
gimului burghezo-moșieresc — 
în 1971 industria românească a 
produs de 19 ori mai mult. De
sigur, poate această cifră nu vă 
spune prea mult: de aceea, aș 
dori să menționez că producem 
astăzi aproape 7 milioane tone o- 
țel. iar în 1975 vom ajunge la 10 
milioane tone. Avem, deci, o 
producție medie de oțel pe cap 
de locuitor comparabilă cu cea
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realizată în țările dezvoltate. 
Industria constructoare de ma
șini produce tractoare și mașini 
agricole atît pentru acoperirea 
nevoilor interne, cît și pentru 
export. Realizăm în țară utilaj 
minier și petrolier — în pri
vința utilajului petrolier Româ
nia ocupînd un loc de frunte, lo
cul trei în producția mondială. 
Producem anual circa 40 de mii 
de camioane ; realizăm, de ase
menea, și alte mașini de dife
rite tipuri, precum și instala
ții complexe, rafinării. utilaj 
chimio și de altă natură.

în general, acordăm o mare a- 
tentie înzestrării industriei noas
tre cu tehnica modernă, intro
ducerii în economia națională a 
celor mai noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii contemporane. 
Considerăm că făurirea societății 
socialiste nu se poate realiza de- 
cît pe baza științei si tehnicii 
celei mai înaintate. Nu aș dori 
să mă mai refer și la alte do
menii ale industriei.

Doresc să arăt că în prezent 
agricultura noastră este complet 
cooperatlvizată. că producția a- 
gricolă asigură în întregime ne
cesarul de produse agro-alimen- 
tare a țării și creează și unele 
disponibilități pentru export. 
Este adevărat că dorim să pro
ducem mal mult atît în indus
trie. cît și în agricultură. Ceea 
ce aș dori să subliniez este că 
cooperativizarea agriculturii a 
creat baza economică pentru 
progresul rapid al acestui im
portant sector al economiei, pen
tru ridicarea nivelului de viață 
al țărănimii și transformarea 
generală a satului românesc.

Concomitent cu preocuparea 
pentru dezvoltarea continuă a 
economiei, partidul nostru a a- 
cordat o atentie deosebită învă- 
tămîntului, științei și culturii. 
Pentru a înțelege mai bine de ce 
aceasta a constitr’t una din pro
blemele principale ale partidu
lui nostru, as dori să menționez 
că în trecut România se număra 
printre țările europene cu cel 
mai mare număr de analfabeti "■ 
peste 35 Ia sută din populația 
tării era neștiutoare de carte. 
Am lichidat de mult această 
stare de lucruri : astăzi, am in
trodus învățămîntul obligatoriu 
de 10 ani pentru întregul tineret, 
iar 50 la sută din tineri urmează 
în continuare cursurile liceale 
sau ale școlilor profesionale, deci 
au în medie circa 12—13 ani de 
învățărnînt. în ce privește în- 
vățămîntul superior, acesta cu
prinde astăzi peste 150 de mii de 
studenti, situîndu-se la nivelul 
atins de țările dezvoltate. Prin 
învățămîntul mediu si superior 
asigurăm totalitatea cadrelor de 
care avem nevoie pentru toate 
sectoarele de activitate. Aș pu
tea spune că revoluția cul
turală — adică lichidarea îna
poierii. din trecut și crearea 
condițiilor de învățămînt pentru 
întregul popor — a constituit, 
de asemenea, un factor hotărîtor 
pentru progresul întregii țări 
pe calea făuririi societății so
cialiste în România. Est? de în
țeles că fără a asigura însuși
rea de către toti oamenii mun
cii a cunoștințelor tehnice și 
de cultură generală, nu se poa
te vorbi de construirea unei so
cietăți avansate cum este so
cietatea socialistă, care trebuie 
să depășească din toate puncte
le de vedere vechea societate 
capitalistă

Paralel cu aceasta, am acor
dat și acordăm o atentie deose
bită activității științifice, mun
cii de educație și de ridicare a 
nivelului cultural al oamenilor 
muncii. Punem la baza întregii 
noastre activități educative con
cepția revoluționară materialist- 
dialectîcă despre lume, princi
piile marxism-leninismului. Pe 
această bază ne preocupăm de 
a asigura formarea tuturor oa
menilor muncii din țara noastră 
în spiritul concepției înaintate 
despre muncă, al solidarității 
Internaționaliste cu țările so
cialiste, cu toate popoarele care 
luptă împotriva asupririi, pen
tru eliberarea lor națională șl 
socială, pentru făurirea unei 
vieți independente și libere.

în aceste direcții a acționat 
partidul nostru pentru realiza
rea transformărilor revoluțio
nare din România. în momentul 
de față am trecut la înfăptui
rea celui de-al cincilea plan 
cincinal elaborat de Congresul 
al X-lea al partidului.

Obiectivele acestui nou cinci
nal sînt de a dezvolta și mai 
puternic industria și agricultu
ra, astfel încît să micșorăm cît 
mai mult decalajul care mai 
desparte România de țările dez
voltate din punct de vedere e- 
conomic, să asigurăm avîntul 
puternic al învățămîntului, ști
inței și culturii și. pe această 
bază, să ridicăm nivelul gene
ral de viață al poporului. Este, 
desigur, greu să redau în cifre 
sau în cuvinte rezultatele obți
nute în ce privește îmbunătăți
rea nivelului de trai al poporu
lui Sper însă că atunci 
cînd se va realiza un schimb 
de delegații de militanti ai 
partidelor noastre, veți putea să 
vă convingeți la fața locului de 
faptul că ceea ce am realizat în 
domeniul dezvoltării economiei 
naționale se răsfrînge nemijlocit 
asupra condițiilor de viată ale 
întregului nostru popor. Făurirea 
socialismului este chemată toc
mai să satisfacă din plin cerin
țele oamenilor muncii ! Con
struim socialismul cu poporul si 
pentru popor ! Numai în această 
măsură ponorul sprijină si ur
mează partidul. înfăptuiește cu 
hotărîre politica sa.

Aș dori să menționez, de ase
menea. că în toată această pe
rioadă partidul nostru a acordat 
o atenție deosebită colaborării cu 
țările socialiste. Cunoașteți, de

sigur, că România face parte din 
C.A.E.R., dezvoltă relații largi 
cu țările din această organizație 
economică chemată să asigure o 
colaborare care să ducă la dez
voltarea mai rapidă a fiecărei 
economii naționale și. în același 
timp. Ia întărirea generală a sis
temului mondial socialist. Tot
odată, avînd în vedere că șase 
țări socialiste nu fac parte din 
C.A.E.R., România, acționînd în 
spiritul internaționalismului pro
letar, dezvoltă larg relațiile de 
cooperare cu toate țările socia
liste, considerînd că aceasta con
stituie o obligație internaționa- 
listă care, în același timp, co
respunde intereselor întăririi și 
afirmării socialismului în întrea
ga lume. Doresc să menționez că 
relațiile României cu țările so
cialiste au avut o importanță 
deosebită în realizarea tuturor 
succeselor pe care tara noastră 
le-a obținut în acești ani.

în același timp, trebuie să 
menționez faptul că am dezvol
tat largi relații cu țările care au 
scuturat jugul colonial si au pă
șit Pe calea afirmării lor inde
pendente. Am în vedere faptul 
că după 1960 relațiile noastre cu 
aceste țări au cunoscut o pu
ternică dezvoltare și joacă un 
rol important din punct de ve
dere economic. Aceste relații sînt 
organizate ne baza deplinei ega
lități în drepturi și. fără nici 
o îndoială ele corespund in
tereselor reciproce : dar, așa 
cum am spus, ele se înca
drează si în preocupările pen
tru dezvoltarea solidarității în 
lupta antiimperlalistă, împo
triva colonialismului, neocolo- 
nialismului, pentru asigurarea 
dezvoltării independente a tu
turor statelor. Noi prețuim în 
mod deosebit relațiile cu aceste 
state.

Totodată, avem relații și cu 
țările capitaliste dezvoltate; por
nind de la principiile coexisten
tei pașnice, considerăm că rela
țiile cu aceste state, participarea 
la diviziunea internațională a 
muncii constituie o necesitate în 
lumea contemporană, că aceasta 
corespunde luptei generale a 
forțelor progresiste și democra
tice de pretutindeni, pentru rea
lizarea unei lumi în care fiecare 
națiune să se poată dezvolta co
respunzător năzuințelor sale, să 
se asigure o largă colaborare în
tre toate statele și o pace trai
nică între popoare.

Tată, tovarăși, exprimate sin
tetic, principiile care au stat la 
baza construcției socialiste în 
România, a politicii noastre in
terne și internaționale. Desigur, 
pentru a putea înfăptui această 
politică, a trebuit să ne preocu
păm continuu de întărirea parti
dului. a unității sale, a legături
lor lui cu întregul popor.

în 1945, partidul nostru avea 
circa 20—25 mii de membri și 
alți activiști revoluționari — e 
adevărat, activiști căliți în lupta 
revoluționară, unii dintre ei cu 
ani grei de închisoare. Cu aceste 
forțe am început procesul de 
transformare revoluționară a so
cietății noastre- în România mai 
exista în acel timp un partid 
muncitoresc — Partidul Social 
Democrat — cu care partidul 
nostru, încă în anii ilegalității, 
a început să colaboreze în ca
drul Frontului Unic Muncitoresc. 
Existau și alte partide politice 
progresiste cu care Partidul Co
munist a conlucrat încă în anii 
ilegalității, îndeosebi cu Fron
tul Plugarilor, un partid al ță
rănimii. Existau, de asemenea, 
partidele burgheze. în lupta pen
tru răsturnarea fascismului am 
realizat o colaborare și cu aces
te partide. Pentru a respecta a- 
devărul istoric, trebuie să men
ționez că am mers pînă la a 
colabora șl cu regele, care a 
fost de acord cu noi în lupta 
pentru răsturnarea dictaturii 
fasciste și alăturarea României 
la coaliția antihitleristă, alături 
de Uniunea Sovietică și puteri
le aliate. Desigur, această cola
borare largă a avut o puternică 
influentă în lupta pentru elibe
rarea tării șl a determinat ca 
întreaga armată să urmeze che
marea Partidului Comunist Ro
mân. Trebuie să menționez că, 
în continuare. în procesul revo
luționar de trecere la făurirea 
societății socialiste, care a dus 
și la răsturnarea monarhiei, 
armata s-a plasat alături de 
partidul nostru tot timpul și a 
jucat un rol important în des
fășurarea întregii activități din 
România.

Treclnd la soluționarea pro
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stătătoare, pentru colaborare în
tre toate națiunile-

Vizita care s-a încheiat marți 
pe aeroportul capitalei congole
ze lasă, astfel, în urma ei atît 
o amintire de neuitat, cît și o 
nouă bază pentru întărirea co
laborării multilaterale între po
poarele de pe malurile Dunării 
și fluviului Congo.

Așadar, în aclamațiile unor 
oameni pătrunși de înalta sem
nificație a vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, însoțiți de 
președintele Marien N’Gouabi șl 
tovarășa Celine N’Gouabi, sînt 
salutați de Pierre N’Ze, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Congolez al Mun
cii, Joachim Yhombl-Opango, 

blemelor economice, ale con
strucției socialiste în general, 
am înțeles că este nevoie de 
un partid puternic al clasei 
muncitoare, cu o conoepție cla
ră, marxist-leninistă — și am 
trecut la unificarea partidelor 
muncitorești într-un singur 
partid. O perioadă s-a numit 
Partidul Muncitoresc Român, 
iar la Congresul al IX-lea și-a 
reluat numele de Partidul Co
munist Român. Astăzi, partidul 
nostru numără 2,1 milioane 
membri, crescînd deci de la 20 
de mii de membri la peste 2 
milioane. Tinînd seama că popu
lația României este de circa 21 
milioane, aceasta înseamnă că 
10 la sută din întreaga popu
lație sînt membri ai partidului. 
Desigur că în acest număr lo
cul principal îl ocupă muncito
rii și țăranii, care reprezintă 
împreună circa 70 la sută din 
totalul membrilor de partid.

Partidele burgheze s-au eli
minat în primii ani ai transfor
mărilor revoluționare, pentru 
că s-au opus procesului de dez
voltare democratică a societății, 
de trecere la construirea noii 
orînduiri. Celelalte partide pro
gresiste. inclusiv Frontul Plu
garilor. au hotărît să-și încete
ze activitatea, iar o bună parte 
a activiștilor lor au trecut în 
rîndurile partidului comunist. 
Președintele Frontului Plugari
lor a ocupat funcția de prim- 
ministru, iar apoi de președinte 
al Prezidiului Marii Adunări Na
ționale pînă la încetarea din via
tă. Așa am ajuns la formarea în 
România a unui partid politic 
unic — Partidul Comunist 
Român — care constituie 
forța conducătoare a societății 
românești. Noi considerăm că a- 
ceasta a avut un rol deosebit de 
important în asigurarea dezvol
tării cu succes a întregului pro
ces revoluționar din țara noas
tră-

Paralel cu aceasta, ne-am 
preocupat de organizarea clasei 
muncitoare, prin constituirea 
sindicatelor muncitorești, care 
cuprind astăzi totalitatea sala- 
riatilor din România — peste 5 
milioane. Ne-am preocupat, de 
asemenea, de organizarea tine
retului. Uniunea Tineretului Co
munist din România numără în 
prezent circa două milioane și 
jumătate de membri și-și desfă
șoară activitatea sub directa con
ducere a partidului. Am acordat; 
totodată, o mare atentie organi
zării femeilor în consilii comu
nale. județene și consiliul na
țional. Avem organizația pionie
rilor. care cuprinde aproape to
talitatea copiilor din țara noas
tră. Există, de asemenea, nenu
mărate uniuni ale creatorilor de 
artă — Uniunea Scriitorilor. U- 
niunea Artiștilor Plastici. Uniu
nea Compozitorilor și altele. în 
fapt, am putea spune că toate 
categoriile sociale sînt organiza
te și-și desfășoară activitatea — 
profesională și politică — sub o 
îndrumare și orientare unică. 
Toate aceste organizații asigură 
dezbaterea și găsirea celor mai 
bune forme pentru participarea 
tuturor categoriilor de oameni 
ai muncii, a întregului popor, la 
activitatea de conducere a so
cietății.

Trebuie să menționez, de ase
menea, că în trecut religia a 
fost destul de puternică în Ro
mânia, că au funcționat un nu
măr destul de mare de culte re
ligioase. Pentru partidul nostru 
s-a pus problema să ducă o ast
fel de politică încît să nu jig
nească în nici un fel sentimen
tele religioase ale cuiva. Desi
gur. noi. fiind comuniști, avem 
o concepție materialist-dialectică 
despre lume, dar, în același 
timp, considerăm că trebuie să 
respectăm și credința altora. 
Problema orientării filozofice, a 
credinței, o considerăm drept o 
problemă care trebuie tratată cu 
o atenție deosebită, o pro
blemă care aș putea spune 
că va continua să constituie o 
preocupare secole de-a rîndul. 
Ceea ce ne-am propus noi — 
și ceea ce cred că contează as
tăzi — este de asigurat că oa
menii care au o credință sau alta 
să o noată practica nestinghe- 
riti. în România sînt actual
mente 14 culte recunoscute de 
stat. Sînt și mahomedani — nu 
mulți — dar cîți sînt au o or
ganizare proprie, au un șef al 
bisericii lor. recunoscut de stat. 
Am pornit de la faptul că tre
buie să manifestăm grijă și a- 
tentie fată de aceste culte. Fi
rește, în măsura în care un cult 
sau altul nu desfășoară o acti
vitate împotriva intereselor 

membru al C.C. al P.C.M., șeful 
Statului Major general al Ar
matei Populare Naționale, pre
ședintele Comitetului de Onoa
re instituit cu prilejul vizitei 
oaspeților români, Aloise Mou- 
dileno-Massengo, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, membru 
al guvernului, Justin Lekoun- 
zou, ministrul industriei și mi
nelor, Henry Lopez, ministrul 
afacerilor externe, militanți ai 
partidului, conducători ai orga
nizațiilor de masă și obștești, 
alte personalități ale vieții po
litice congoleze. A fost, de a- 
semenea, prezent Gheorghe Sto- 
lan, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Brazzaville.

Au fost de față șefii misiuni
lor diplomatice acreditați la 
Brazzaville, membri ai Amba
sadei și ai coloniei române din 
Brazzaville. își iau rămas bun 

statului, a construcției socia
liste, asigurăm condiții pentru 
ca acestea să-și poată desfășura 
nestingherite activitatea. Vă pot 
mărturisi că nu avem nici un 
fel de probleme deosebite în 
acest sens. Desfășurăm o largă 
activitate educativă, de propa
gare a ideilor noastre filozofice
— începînd de Ia grădinițele de 
copii, pînă la cele mai înalte 
forme de învățămînt — fără a 
jigni și a insulta pe cei care au 
o credință sau alta. Pe această 
bază am acționat pentru organi
zarea politico-socială a societă
ții, pentru soluționarea diferite
lor probleme, spre a asigura o 
dezvoltare unitară a întregii 
activități, a vieții sociale din 
țara noastră.

Putem spune că, datorită a- 
cestei activități multilaterale 
am reușit să creăm o puternică 
unitate a întregului nostru po
por. a tuturor oamenilor muncii 
fără deosebire de naționalitate, 
care, în unanimitate, înfăptuiesc 
politica partidului nostru de 
construcție socialistă. Firește, 
mai pot exista unele elemente 
Izolate care să nu fie de acord 
cu o măsură sau alta, dar putem 
spune că politica internă și ex
ternă a partidului se bucură de 
aprobarea și adeziunea întregu
lui nostru popor — si aceasta 
constituie forța principală care 
ne-a ajutat să învingem toate 
greutățile pe care le-am avut 
și care ne dă garanția că vom 
putea asigura înfăptuirea cu 
succes a programului de făurire 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și de trecere 
treptată la construirea societă
ții comuniste în România.

Iată, tovarăși, cîteva din as
pectele activității noastre de 
construcție socialistă, ale mun
cii desfășurate de Partidul Co
munist Român. Aș dori. în în
cheiere, să spun că experiența 
noastră ne-a convins că esen
țialul pentru orice popor care 
trece la făurirea unei orînduiri 
noi este de a avea o forță poli
tică în stare să unească în ju
rul său pe cei mai constienți oa
meni din societate, care să aibă 
un program clar și să mobilizeze 
pentru realizarea lui masele 
largi populare, punînd pe prim 
plan clasa muncitoare și acolo 
unde — tinînd seama de condi
țiile specifice ale fiecărei țări — 
majoritatea poporului o formea
ză țărănimea — să acorde o a- 
tent.ie deosebită acesteia, orga
nizării ei. Numai astfel partidul 
va putea avea o bază de masă 
puternică pentru desfășurarea 
activității sale revoluționare. De 
asemenea, experiența ne-a ară
tat că trebuie acordată o atentfa 
deosebită intelectualității, formă
rii de cadre proprii, pentru toa
te domeniile de activitate, atît 
pentru cea politică, cît si pentru 
cea economică si de stat- Pînă la 
urmă, esențialul în asigurarea 
victoriei în lupta ..cine pe cine"
— cum a spus Lenin — este 
determinat de cadre, de oameni, 
de existenta unui partid condu
cător. de forța politică pentru a 
îndruma și conduce întreaga ac
tivitate.

Experiența noastră ne-a arătat, 
de asemenea, că este necesar să 
dezvoltăm solidaritatea cu țări
le socialiste, cu celelalte forte 
antiimperialiste. cu statele care 
pășesc pe calea dezvoltării lor 
independente. Desigur, punem 
la baza acesteia principiile de
plinei egalități în drepturi, res
pectarea dreptului fiecărui partid 
de a-și hotărî linia politică co
respunzător condițiilor concrete 
din țara respectivă, neamestecul 
în treburile interne. Considerăm 
că numai cei care își desfășoa
ră activitatea acolo, în mijlocul 
poporului respectiv, știu ce pro
bleme trebuie soluționate și în 
primul rînd cum să fie rezolva
te. Pornind de la aceste princi
pii, apreciem că este de o im
portanță hotărîtoare dezvoltarea 
colaborării și solidarității tutu
ror țărilor socialiste, tuturor for
țelor antiimperialiste.

Aceasta este experiența noas
tră. Noi considerăm însă că fle
care partid, fiecare țară își poa
te aduce contribuția proprie la 
îmbogățirea experienței genera
le a luptei revoluționare, deoa
rece fiecare țară care pășește pe 
calea socialismului, fiecare 
partid revoluționar aduce cîte 
ceva nou și aceasta face ca con
cepția noastră, marxism-leninis- 
mul. să se dezvolte continuu, să 
devină forța principală în lupta 
pentru victoria revoluției pe 
plan mondial.

Vă mulțumesc pentru atenție 1 
(Aplauze puternice, prelungite).

de la personalitățile congoleze, 
tovarășii Ion Pățan, Corneliu 
Mănescu, Bujor Almășan — fie
care întîrziind cîteva momente 
în fața omologului său, pentru 
a-și exprima satisfacția față de 
convorbirile purtate și acorduri
le încheiate în aceste zile.

Sînt intonate imnurile națio
nale ale celor două țări : o gar
dă de onoare prezintă onorul 
celor doi conducători de partid 
și de stat.

La scara avionului preziden
țial, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu își 
iau rămas bun de Ia tovarășul 
Marien N’Gouabi și tovarășa 
Celine N’Gouabi. pe care îi vor 
revedea în capitala patriei noas
tre. cu prilejul vizitei pe care 
șeful statului congolez și soția 
sa o vor întreprinde în Româ
nia.

și principalele probleme ale si
tuației internaționale.

Partea română a informat 
partea congoleză despre preocu
pările și eforturile comuniștilor, 
ale tuturor oamenilor muncii din 
România pentru a transpune în 
viață programul vast de con
struire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, elaborat 
de Congresul al X-lea al Parti
dului Comunist Român, pentru 
crearea unei economii avansate, 
a unei culturi modeme si asi
gurarea unui înalt nivel de con
știință socialistă a întregului 
popor. Partea congoleză a dat 
o înaltă apreciere succeselor is
torice obținute de România so
cialistă în cei 27 de ani de con
strucție a noii orînduiri.

De asemenea, ea a apreciat» 
în mod deosebit solidaritatea 
activă, concretă, a României cu 
lupta popoarelor din Africa pen
tru eliberare națională, pentru 
cucerirea, apărarea și consoli
darea independentei lor.

Partea congoleză a înfățișat pe 
larg activitatea curentă și pro
iectele de viitor ale conducerii 
de partid și de stat în vederea 
întăririi unității și a rolului con
ducător al Partidului Congolez 
al Muncii în mobilizarea și or
ganizarea eforturilor întregului 
popor pe calea rezolvării pro
blemelor complexe care îi stau 
înfață, cît și pe calea edificării 
orînduirii socialiste. Partea ro
mână a exprimat aprecierea 
deosebită față de rezultatele im
portante obținute de poporul 
congolez. sub conducerea Parti
dului Congolez al Muncii. în 
lupta pentru apărarea și conso
lidarea independentei politice și 
economice, pentru lichidarea ră
mășițelor exploatării coloniale 
și a subdezvoltării, pentru valo
rificarea deplină a bogățiilor 
sale naționale și în opera de 
construire a unui Congo socia
list — participant activ în fron
tul antiimperialist al popoa
relor.

In legătură cu relațiile econo
mice bilaterale, acordul comer
cial de lungă durată si acordul 
de cooperare economică și teh
nică au creat cadrul propice 
pentru intensificarea schimburi
lor în aceste domenii. De ase
menea, activitatea desfășurată 
de comisia mixtă guvernamen
tala româno-congoleză a contri
buit în mod pozitiv la adoptarea 
măsurilor corespunzătoare pen
tru realizarea obiectivelor de in
teres comun.

Cele două părți constată cu 
satisfacție progresele făcute 
privind concretizarea unor obiec
tive industriale prevăzute în 
cadrul cooperării dintre cele 
doua țări, respectiv în domeniul 
industriei textile. industriei 
prelucrării lemnului și minelor. 
Ele și-au exprimat hotărîrea de 
a acționa în continuare pentru 
realizarea și a altor obiective 
de cooperare pentru care sînt în 
curs discuții corespunzătoare. în 
domeniile agricol, construcțiilor 
navale, industriei metalurgice, 
precum și pentru dezvoltarea 
schimburilor comerciale dintre 
cele două țări, pe baze reciproc 
avantajoase.

Părțile au apreciat că o for
ma care ar fi de natură să con
tribuie la dezvoltarea eficientă 
a cooperării între cele două țări 
ar oonstitui-o înființarea de so
cietăți mixte în domeniile de 
interes comun.

în cadrul discuțiilor, secretarul 
general al Partidului Comunist 

' tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele Co
mitetului Central al Partidului 
Congolez al Muncii, tovarășul 
Marien N’Gouabi. au procedat 
la un amplu schimb de păreri 
Si informații privind activitatea 
celor două partide. ~ 
subliniat în mod 
dreptul fiecărui paltIU ue 
a-și elabora de sine stătător li
nia sa politică, pornind de la ce- 

l€gi!oF generale ale dez- 
analiza științifică a particularită
ților fiecărei țări. în vederea re
zolvării problemelor pe plan na- 
concrete în care își' desfășoară 
activitatea, aducîndu-și și în a- 
cest fel contribuția la cauza in- 
ternaționaliștă a luptei împotri
va imperialismului, pentru pace 
și socialism. Ei consideră că, 
pentru a-și afirma pe deplin ro
lul conducător în opera de con
struire a noii orînduiri, partidul 
clasei muncitoare trebuie să ex
prime fidel voința și năzuințele 
poporului respectiv, să realizeze 
în fapt unitatea tuturor forțelor 
patriotice înaintate ale societă
ții și să asigure, pe această bază, 
adeziunea întregului popor la 
politica sa internă și externă.

Cei doi conducători au afirmat 
hotărîrea comună a celor două 
partide de a dezvolta și adtnd 
relațiile dintre ele, pe baza prin
cipiilor egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile inter
ne, stimei și respectului reci
proc, ceea ce corespunde pe de
plin intereselor popoarelor ro
mân și congolez, servește cauza 
generală a unității tuturor for
țelor antiimperialiste. In vede
rea strîngerii legăturilor dintre 
cele două partide, ei au conve
nit să se stabilească un program 
concret de colaborare, informare 
reciprocă și schimburi de dele
gații pe linie de partid, precum 
și pe linia organizațiilor de 
masă.

în cadrul schimbului de păreri

a bogățiilor

Ei au 
deosebit 

partid de
POTnind de la ce- 

voltării sociale și bazîndu-se pe 
analiza științifică a particularită
ților fiecărei țări. în vederea re
zolvării problemelor pe plan na
țional, corespunzător condițiilor 
concrete în care își desfășoară 
activitatea, aducîndu-și și în a- 
cest fel contribuția la cauza in- 
ternaționaliștă a luptei împotri
va imperialismului, pentru pace 
și socialism. Ei consideră că, 
pentru a-și afirma pe deplin ro
lul conducător în opera de con
struire a noii orînduiri, partidul 
clasei muncitoare trebuie să ex- 

NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

COMANDANT
MARIEN N’GOUABI 

președintele Comitetului Central 
al Partidului Congolez al Muncii 

președintele Republicii Populare Congo 
șef de stat

privind situația internațională, 
cei doi președinți au subliniat 
importanța deosebită pe care o 
are în lumea contemporană creș
terea rolului și influentei forțe
lor păcii, democrației și progre
sului social. Ei au evidențiat ne
cesitatea întăririi tuturor detașa
mentelor frontului antiimperia
list, precum și a unității lor de 
acțiune, în scopul eliminării po
liticii imperialiste de dictat și 
agresiune, de folosire a forței 
sau a amenințării cu forța, al 
eradicării complete a colonialis
mului și neocolonialismului, pen
tru a asigura respectarea drep
tului popoarelor de a fi stăpine 
la ele acasă, de a dispune în mod 
liber de bogățiile naționale și de 
a decide singure asupra căilor 
dezvoltării lor economice și so
ciale. Totodată, s-a reliefat răs
punderea tuturor statelor lumii, 
indiferent de mărimea și poten
țialul lor, pentru destinele păcii 
și securității în lume, pentru 
promovarea unei largi și fruc
tuoase conlucrări internaționale 
și s-a subliniat în acest sens ro
lul crescînd al țărilor mici și 
mijlocii.

în concepția celor două părți, 
realizarea acestor obiective im
pune așezarea la baza raporturi
lor Interstatale a principiilor in
dependenței și suveranității na
ționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile inter
ne, avantajului reciproc — prin
cipii după care se călăuzește 
neabătut politica externă a Re
publicii Socialiste România și 
Republicii Populare Congolo. în 
această privință, ele au subliniat 
că numai aplicarea integrală și 
permanentă a acestor principii 
fundamentale de către toți și 
față de toți poate salvgarda și 
consolida pacea în lume și, dim
potrivă, încălcarea lor duce de 
fiecare dată la crearea unor fo
care de încordare și conflict.

Cele două părți au reafirmat 
deplina lor solidaritate cu lupta 
eroică a popoarelor din Indochi- 
na pentru apărarea independen
tei și suveranității naționale. îm
potriva agresiunii Statelor Unite 
ale Americii. Ele sprijină pro
punerile de pace ale Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud, ale 
Guvernului Regal de Unitate Na
țională din Cambodgia și ale 
Frontului Patriotic din Laos și 
declară că pentru asigurarea pă
cii în Indochina este imperios 
necesar să se pună capăt bom
bardamentelor împotriva Repu
blicii Democrate Vietnam, să fie 
retrase necondiționat trupele 
S.U.A. și ale aliaților lor din a- 
ceastă regiune, astfel încît po
poarele vietnamez, cambodgian 
și laoțian să-și poată hotărî sin
gure soarta, potrivit aspirațiilor 
și intereselor lor legitime, fără 
nici un amestec din afară.

în legătură cu situația din O- 
rientul Apropiat, cei doi șefi de 
stat s-au pronunțat pentru solu
ționarea crizei din această zonă 
pe cale pașnică, în spiritul re
zoluției Consiliului de Securitate 
din 22 noiembrie 1967, pentru re
tragerea trupelor israeliene de 
pe teritoriile arabe ocupate și 
asigurarea dreptului la existen
ță al tuturor statelor din regiu
ne, pentru rezolvarea problemei 
populației palestiniene, conform 
intereselor sale naționale.

Evocînd evenimentele care au 
afectat recent situația din sub- 
continentul indian, ei au afirmat 
că problemele existente în aceas
tă regiune trebuie rezolvate pe 
baza strictei respectări a princi
piilor fundamentale ale dreptu
lui internațional, în interesul pă
cii și securității popoarelor din 
această zonă, ca și al păcii și 
securității internaționale.

Relevînd importanța proceselor 
revoluționare petrecute pe con
tinentul african, precum șl ma
nifestarea tot mai activă, pe a- 
rena mondială, a tinerelor state 
din Africa, cele două părți au 
exprimat sprijinul lor deplin cu 
lupta acestora pentru consolida
rea independenței și suveranită
ții naționale, pentru dezvoltarea 
economică și socială de sine 
stătătoare. împotriva imperialis
mului, colonialismului și neoco
lonialismului. în această ordine 
de idei, au fost evocate preocu
pările statornice ale statelor con
tinentului pentru apărarea in
tereselor lor legitime și dezvol
tarea raporturilor interafricane și 
a relațiilor de bună vecinătate, 
menționîndu-se aportul Organi
zației Unității Africane la în
făptuirea acestor obiective.

Părțile au reafirmat că este 
dreptul inalienabil al tuturor po
poarelor de a trăi independent și 
de a duce lupta prin toate mij
loacele, inclusiv lupta armată, 
pentru a obține exercitarea de
plină a acestui drept. Ele au de
clarat că țările șl popoarele lor 
vor continua să acorde întregul 
lor sprijin luptei popoarelor din 
Angola, Mozambic, Guineea-Bis- 
sau, Namibia șl alte teritorii de
pendente, pentru lichidarea ju
gului colonial, pentru libertate 
și înfăptuirea năzuințelor lor le
gitime de progres și bunăstare.

Ele condamnă cu fermitate 
politica de apartheid și discri
minare rasială a regimurilor 
din Republica Sud-ACricană și 
Rhodesia și cer să se pună ca
păt acestor practici anacronice, 
care nesocotesc drepturile fun
damentale ale omului, repre- 
zentînd în același timp o ame
nințare la adresa păcii și secu
rității în lume.

Cele două părți apreciază că 
trebuie întreprinse neîntîrziat 
acțiuni concrete în vederea a- 
plicârii Declarației O.N.U. pri
vind acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale 
și a rezoluțiilor organizației 
referitoare la decolonizare și 
apartheid. Ele au salutat, în a- 
cest sens, întrunirea și conclu
ziile sesiunii speciale a Consi
liului de Securitate al O.N.U., 
care a avut loc la Addis-Abeba.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Marien N’Gouabi 
consideră că lichidarea stării 
de subdezvoltare economică și 
crearea condițiilor necesare 
pentru ca toate popoarele să 
beneficieze neîngrădit de cu
ceririle civilizației moderne re
prezintă în lumea de azi o pro
blemă stringentă pentru pro
gresul umanității și asigurarea 
păcii mondiale.

Ei au subliniat importanța in
tensificării eforturilor proprii 
ale fiecărui stat pentru valori
ficarea eficientă a resurselor 
lor materiale și umane — de 
care trebuie să dispună în con
diții de deplină suveranitate, 
precum și pentru formarea ca
drelor naționale. Ei au eviden
țiat. totodată, necesitatea ex
tinderii unei • colaborări inter
naționale echitabile, a elimină
rii practicilor discriminatorii și 
barierelor artificiale în relațiile 
economice mondiale, precum și 
datoria țărilor avansate din 
punct de vedere industrial de a 
contribui la propășirea țărilor 
în curs de dezvoltare. La atin
gerea acestui scop ar contribui, 
de asemenea, înfăptuirea unor 
largi acțiuni internaționale, 
prin Intermediul Organizației 
Națiunilor Unite și al organis
melor șale, și în special în ca
drul viitoarei Conferințe a Na
țiunilor Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare.

Pornind de la necesitatea res
tructurării formelor și condițiilor 
schimburilor comerciale interna
ționale și a eliminării tendinței 
de deteriorare a raporturilor de 
schimb, inclusiv în domeniul fi
nanciar și de credit, cele două 
părți s-au pronunțat pentru așe
zarea fermă a relațiilor econo
mice internaționale pe baze e- 
chitabile. Aceasta trebuie să 
ducă la reducerea și lichidarea 
decalajelor existente între țările 
în curs de dezvoltare șl cele a- 
vansate industrial, în scopul asi
gurării prosperității și dezvol
tării multilaterale a fiecărui 
popor, al întăririi păcii și secu
rității internaționale.

Evidențiind interesul popoare
lor din Europa pentru realizarea 
securității pe acest continent, 
cele două părți au fost de acord 
că înfăptuirea acestui obiectiv 
pe baza principiilor fundamen
tale ale dreptului internațional 
și cu participarea directă a tu
turor statelor interesate ar con
tribui în mare măsură la crearea 
unui climat de pace și destin
dere internațională.

Cele două părți s-au pronunțat 
pentru încetarea cursei înarmă
rilor și realizarea unei adevărate 
dezarmări generale. Ele sprijină 
convocarea unei conferințe mon
diale de dezarmare, cu participa
rea tuturor statelor, în condiții 
de egalitate.

Cele două părți au reliefat ro
lul Organizației Națiunilor Uni
te în dezvoltarea colaborării in
ternaționale și menținerea păcii 
și au salutat restabilirea dreptu
rilor legitime ale Republicii 
Populare Chineze în această or
ganizație, ceea ce constituie un 
act de însemnătate istorică, o 
manifestare elocventă a tendin
țelor pozitive care au loc pe are
na mondială.

Totodată, părțile s-au pronun
țat pentru admiterea celor două 
state germane — Republica De
mocrată Germană și Republica 
Federală a Germaniei — precum 
și a altor state în această organi
zație și în alte organisme inter
naționale.

Părțile au apreciat că vizita 
oficială a secretarului general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, în Repu
blica Populară Congo, și con
vorbirile care au avut loc cu a- 
cest prilej constituie o contri
buție importantă la întărirea 
raporturilor de prietenie româ- 
no-congoleze. la cauza păcii șl 
înțelegerii între popoare.

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, preșe
dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu și personalită
țile care l-au însoțit, au expri
mat sincere mulțumiri preșe
dintelui Comitetului Central al 
Partidului Congolez al Muncii, 
președintele Republicii Popu
lare Congo, șef al statului, co
mandant Marien N’Gouabi, și 
poporului congolez pentru pri
mirea entuziastă și ospitalitatea 
frățească ce le-au fost rezervate 
în timpul vizitei.

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a invitat pe 
președintele Comitetului Cen
tral al Partidului Congolez al 
Muncii, președintele Republicii 
Populare Congo, șeful statului, 
comandant Marien N’Gouabi, să 
facă o vizită oficială de partid 
și de stat tn România. Invitația 
a fost acceptată cu plăcere, ur- 
mînd ca data să fie stabilită ul
terior.
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Angajament 
în numele 
generației

Moment solemn în sala Tea
trului Național din Craiova. 
S!nt prezenți aici vechi militan- 
ți ai mișcării muncitorești și de 
tineret, care, în anii grei ai ile
galității au luptat, sub stindar
dul partidului, pentru liberta
te, independență națională și 
progres social. Participă, de ase
menea, mulți dintre cei care, În
suflețiți de profunde convingeri 
revoluționare, și-au dedicat cei 
mai frumoși ani ai vieții luptei 
pentru cucerirea puterii politice, 
pentru democratizarea țării și 
pentru refacerea economiei na
ționale. Prezența lor în mijlocul 
reprezentanților uteciștilor din 
județul Dolj reconstituie o în
treagă Istorie a organizației re
voluționare de tineret. Sînt re
latate fapte eroice, sînt reme
morate momente semnificative 
din lupta, activitatea și viața u- 
teclștilor. Desigur, adunarea are 
un caracter festiv. Dar ea este 
o adevărată lecție de istorie. O 
lecție despre eroism, despre ma
turitatea politică ce trebuie să-1 
caracterizeze pe orice tînăr, 
despre responsabilitate socială. 
Sînt trăsături pe care mii și mii 
de tineri le-au dobîndit în ca
drul organizației U.T.C. în acești 
50 de ani care au trecut de la 
crearea sa. Sînt trăsături pe 
care uteciștii de azi, conștienți 
de rolul și de locul lor în via
ța social-polltică a României, 
sînt datori să le amplifice și 
să le poarte mai departe, în 
timp. De fapt, aceasta este 
semnificația prezenței în sala 
Teatrului Național din Craiova 
a purtătorilor cravatelor roșii, 
cel care miine se vor dovedi 
demni de a intra în rlndurile 
organizației U.T.C.

Drept omagiu adus luptei ute
ciștilor, coloane de tineri s-au 
îndreptat apoi către monumen
tul eroilor căzuți pentru liberta
tea și fericirea poporului. Ei de
pun jerbe de garoafe roșii și al
be. Se intonează clntece revolu
ționare, se recită versuri înflă
cărat». Această solemnitate este 
simbolul unui adevănat jură- 
mînt de a purta mai departe 
flacăra tradițiilor durate în is
torie de către înaintași.

MONICA ZVIRJINSCHI

O
 carte care »-ar dori fidelă activi

tăților ce au marcat în ultima

perioadă existența tuturor organi
zațiilor U.T.C., a fiecărui colectiv 
de uteciști în parte, a întregului 
tineret al patriei, ar trebui să se 

întindă pe sute de pagini. Ea ar începe, firesc, 
cu faptele de muncă și de viață prin care ti
nerii au ieșit în întîmpinarea semicentenarului 
organizației U.T.C., cu cele mai frumoase iz- 
bînzi dedicate evenimentului ; ar continua apoi 
cu amplele acțiuni care au însoțit cele două 
zile de maximă participare, în egală măsură, 
pe șantierele muncii patriotice și pe scenele 
spectacolelor omagiale, pentru a încheia, tot 
atît de firesc, cu același ritm, cu aceleași re
zultate pe care zilele următoare ni le vor adu
ce, cu certitudine, pe același prim plan al preo
cupărilor tinerei generații.

încercarea de a aduce în coloanele ziarului 
tabloul de ansamblu ar fi însă inevitabilă, pusă 
în cumpănă de înseși dimensiunile efortului și 
entuziasmului întîlnit în toate colțurile țării. 
Ne-am limitat, de aceea, în reportajele noastre 
de ieri și de azi, la o imagine care să sugereze 
măcar punctele esențiale ale tabloului. Marea 
carte a muncii rămîne însă în continuare des
chisă. Ea își așteaptă și de acum încolo exem
plele de eroism cotidian, pe autorii acestor noi 
înfăptuiri.

CLUJ

Autorii 
succeselor 
în muncă 
se regăsesc 
pe scene

Simbătă la ora 16 municipiul 
Cluj era tnveșmîntat într-o hai
nă de primăvăratică sărbătoare. 
Tinerii de la Carbochim și Clu- 
jana, Tehnofrig și Unirea, elevi, 
studenți, țărani cooperatori și 
brigadieri al muncii patriotice 
care petrecuseră o etapă pe șan
tierele de pe Someș și Tarnița, 
îngrijiseră pășunile de primăva
ră, sădiseră sau curățaseră pomi 
fructiferi au venit in sala Tea
trului Național, la adunarea 
consacrată aniversării semicen
tenarului Uniunii Tineretului 
Comunist, ba spectacolul festiv 
care a avut loc cu acest 
prilej, corurile împreună cu 
grupurile de recitatori și corpu
rile de balet au prezentat publi
cului, în.muzică și vers, o vastă 
panoramă a activității Uniunii 
Tineretului Comunist din anii 
grei ai ilegalității, din anii re- 
constucției, din anii cincinalelor 
socialiste. Spectacolul a trans
ferat în artă scenele primelor 
ore de muncă patriotică de 
acum 25 de ani dăruite patriei 
cu multă generozitate de către 
primii brigadieri. Astăzi, briga
dierii de la Tarnița sau de pe 
Someș ce își schimbaseră doar 
cu o zi în urmă salopeta de 
muncă cu haina de sărbătoare, 
participanții la împăduririle de 
la Huedin, Vadul Rîului, Turda, 
Cîmpia Turzii, de la Car
bochim, Clujana, Tehnofrig și 
Unirea ori cel care fixaseră 
In zidul de la etajul al X-Iea, 
ultima fereastră a blocurilor de 
locuințe de la Someșeni, de 
pretutindeni unde în aceste zile 
s-au auzit continuu cîntecele de 
muncă ale brigadierilor au re
trăit aidoma pe scena de la Tea
trul Național ce a refăcut — cu 
mijloacele sale specifice — un 
fragment din viața și preocupă
rile tineretului, cîteva imagini 
din munca lor în acest cincinal. 
Marele spectacol din această zi 
sărbătorită nu a fost decît un 
prilej pentru a sublinia încă 
odată atmosfera de muncă și 

entuziasm care i-a însoțit tot 
tinpul pe tinerii județului Gluj 
atunci cînd și-au închinat acti
vitatea aniversării semicentena
rului.

C. S.

VRANCEA

Anii tinereții 
eroice

Cei 11 000 de tineri care tră
iesc și muncesc în capitala jude
țului Vrancea au omagiat săr
bătorește vîrsta semicentenară a 
organizației din care fac parte. 
Fiii Vrancei și-au consacrat fie
care faptă, fiecare realizare pro
prie, prestigioasei reușite comu
ne, menită să exprime spiritul 
de generoasă și fierbinte dărui
re care caracterizează organiza
ția revoluționară de tineret-

Sîmbătă. coloane compacte, al
cătuite din cei mai tineri repre
zentanți ai colectivelor de mun
că focșănene, C.E.I.L., Fabrica 
de confecții, întreprinderea de 
vinuri pentru export, ai institu
țiilor de învățămînt cu profil 
teoretic sau profesional, au or
ganizat pe străzile orașului o 
paradă dedicată sărbătoririi a 50 
de ani de la înființarea U.T.C. 
Printre drapelele desfășurate în 
bătaia vîntului, două consem
nează vîrsta de aur a organiza
ției. Purtătorii drapelelor, acor
date pentru realizări deosebite 
în muncă și în activitatea poli
tică și obștească de către Comi
tetul Central al U.T.C., sînt cei 
2100 de tineri lucrători ai Fa
bricii de confecții și elevii Liceu
lui de cultură generală „Unirea“. 
Din timp în timp, grupuri de ti
neri, dirijați de o coregrafie di
bace, înscriu pe asfalt momente 
din istoria celor 50 de ani. Da
tele marchează simbolic spiritul 
de oontinuitate, de firească evo
luție a celor mai nobile tradiții 
care au animat organizația de ti
neret. Aceluiași simbol i s-au 
circumscris și celelalte manifes
tări organizate pe cuprinsul ju
dețului : spectacolul de gală 
„Anii tinereții noastre", organi
zat duminică la Focșani, depu
nerile de coroane în semn de o- 
magiu pentru cei care și-au jert
fit viața în lupta pentru prezen
tul nostru strălucit, la mauso- 
leele de la Mărășești, Soveja, 
Focșani, acțiunile de muncă vo- 
luntar-patriotică dedicate acelu
iași eveniment de către tinerii 
din orașele și satele județului.

SOFIA SCORȚARU

GALATI

Demni 
continuatori 
ai tradițiilor

Sîmbătă și duminică, la fel ca 
în multe alte zile din luna mar
tie în municipiul Galați ca și în 
întregul județ, mii și mii de ti
neri au luat parte la ample ac
țiuni de muncă voluntar patrio
tică, la înfrumusețarea localită
ților, la indiguiri și desecări. 
Prin această prezență masivă pe 
șantierele muncii voluntar pa
triotice, tinerii gălățeni au ținut 
să sublinieze în ziua sărbătoririi 
semicentenarului una din cele 
mai frumoase tradiții ale orga
nizației U.T.C., una din tradițiile 
despre care avea să se vorbească 
cu argumente vii și la adunarea 
festivă de la Galați dedicată a- 
niversării. Sub înflăcărarea ca
uzei revoluționare, a cărei jus
tețe este confirmată pe deplin 
de cea mai tînără și vie istorie, 
mai multe generații, de la cei 
mai tineri la cei cu părul albit 
pe baricade și-au evocat dru
mul parcurs, faptele și iz- 
bînzile, visurile împlinite. A 
fost un adevărat poem despre 
anii luptelor grele, despre pilda 
vie a înaintașilor, despre actele 
de eroism ale uteciștilor și co
muniștilor, despre anii clocoti
tori ai reconstrucției, despre 
vremea de prefaceri și materia
lizare a năzuințelor, despre 
construcția socialismului. Un 
poem sugestiv încărcat de sem
nificații, ascultat cu emoție, un 
poem care a dat inimilor noas
tre prilejul să tresară puternic 
cînd am recunoscut printre cei 
distinși cu Diploma de onoare 
a C.C. al U.T.C. și Insigna jubi
liară activiști din ilegalitate, 
foști secretari de organizații, azi 
Eroi ai Muncii Socialiste, per
sonalități remarcabile a căror 
devenire demonstrează într-un 
chip magistral că organizația 
U.T.C. a fost și este o înaltă școa
lă a educației comuniste mili
tante.

Spectacolul omagial care a ur
mat adunării festive a comple
tat printr-o frumoasă partitură 
lirică amplul poem evocator al 
drumului parcurs de organiza
ția gălățeană a tinerilor comu
niști în cei 50 de ani de existen
ță.

I. CHIRIC

ARAD

Aceeași 
prezență 
pe șantier

Ea Arad, Sebiș. Nădlac. Ineu, 
Sîntana, în toate localități
le din județul Arad tineri ro
mâni, maghiari și de alte na
ționalități și-au dat mîna pen
tru a sărbători gloriosul jubi
leu al organizației noastre de 
tineret. Fie că e vorba de în- 
tîlnirile tineretului cu membri 
din ilegalitate ai organizației, 
fie că e vorba despre întîlni- 
rea solemnă de la Sîntana, în 
care organizației comunale i-a 
fost înmînat drapelul jubiliar, 
fie că e vorba de acțiunile de 
muncă patriotică de la Lipova, 
Sebiș, Nădlac sau Ineu, toate 
aceste manifestări au oonstituit 
un nou prilej de a marca im
portanța evenimentului, rolul 
U.T.C. în amplul efort pentru 
construcția unei Românii soci
aliste, înfloritoare.

Cei peste 53.000 uteciști ară- 
dani, întreaga masă a tinere
tului din județ au fost prezenți 

tn aceste zile pe șantierele de 
muncă voluntar patriotică, pe 
stadioane sau în sălile de sport. 
Au fost prezenți pretutindeni 
pentru a sublinia participarea 
activă a generației tinere la e- 
fortul constructiv al întregului 
popor. Manifestările • dedicate 
semicentenarului ce s-au desfă
șurat în aceste zile, parte inte
grantă a unui vast program de 
activități cu care tinerii de a- 
ici s-au pregătit să întîmpine 
acest eveniment, a fost un mi
nunat prilej de a da glas ho
tărârii tinerilor de a munci, a- 
lături de oeilalți oameni ai 
muncii, pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de produc
ție, de a-și îmbogăți perma
nent cunoștințele profesionale 
și de cultură generală, de a-și 
dedica toate forțele înfăptuirii 
programului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate.

AL. DOBRE

TELEORMAN

Raportăm prin 
faptele noastre

Ca și în celelalte județe ale 
țării, și în Teleorman momen
tul de emoție și bilanț al ma
nifestărilor consacrate semicen
tenarului l-a oonstituit aduna
rea festivă, desfășurată simbătă 
la Turnu Măgurele, în cadrul 
căreia au fost evocate secvențe 
din istoria U.T.C., din activita
tea de azi a tinerilor teleormă
neni. Programul artistic care a 
urmat a constituit încă o rele
vare a semnificației pe oare a- 
oest eveniment o are în viața 
organizației U.T.C. S-au perin
dat, în succesive clipe de fru
musețe, tinerii artiști amatori 
de la I.M.A. Purani, dansatorii 
din Zimnioea și Ștorobăneasa, 
fluierașii de la Dobrotești, călu
șarii din Conțești și Bragadiru.

Dar în legătură cu tinerii din 
Teleorman se cuvine a vorbi în 
primul rînd despre deosebitele 
lor fapte de muncă.

într-un județ de recunoscută 
faimă agricolă, tinerii au rapor
tat, la înalta lor sărbătoare, fap
te de măiestrie industrială. Au 
raportat tinerii de la Combinatul 
de îngrășăminte chimice Turnu 
Măgurele, de la întreprinderea 
de aparataje și asccesorii pentru 
instalații de construcții, de la 
Fabrica de panouri și tablouri 
electrice ; au raportat toți cei 
paste 51 000 de uteciști antre
nați în procesul de producție și 
muncă pentru ridicarea județu
lui natal la cotele înalte ale 
timpului socialist. Faptul că 
producția industrială a Teleor
manului de astăzi este de peste 
130 de ori mai mare decît în 
1938 demonstrează lapidar și 
metaforic ritmul în care s-a în
scris și entuziasmul vîrstei ti
nere. Tocmai de aceea, uteciștii 
teleormăneni au socotit că e de 
datoria lor să-și înscrie dumi
nică prezența — peste 15 000 de 
semnături — pe șantierele mun
cii patriotice. La împăduriri, la 
colectarea metalelor, pe platfor
ma noilor obiective industriale, 
tinerii din tînărul județ au înre
gistrat succese deosebite.

Seara, sub marele pavoaz al 
sărbătorii, momentul de dis
tracție al carnavalului răsplă
tea, de fapt, neobositele ceasuri 
de efort al tinereții teleormă- 
nene.

G. F.

VÎLCEA Cu cintecul In inimi și pe buze, cu aceeași hotărtre In suflet: întotdeauna gata pentru apărarea 
patriei I

Sub semnul 
participării 
creatoare

Numeroase acțiuni desfășurate 
în preajma și în ziua aniversării 
semicentenarului U.T.C. au pola
rizat atenția tinerilor din jude
țul Vîlcea. După ce vineri, în 
cadrul unei adunări desfășurate 
în sala Clubului din Voineasa, li 
s-a înmînat brigadierilor de pe 
Șantierul național al tineretului 
de la Lotru „Drapelul jubiliar* 
— marcînd astfel o clipă de ne
uitat pentru făurarii celei mai 
mari cetăți a luminii de pe apele 
interioare ale României, — sîm
bătă și duminică alte manifes
tări organizate pe întreg cuprin
sul județului au venit să se 
adauge șirului de acțiuni nota
bile cu care tinerii vîlceni au 
întîmpinat jubileul organizației 
lor revoluționare. La Drăgășani 
s-a încheiat drumul expoziției 
itinerante „50 de ani de muncă 
și luptă sub conducerea partidu
lui", organizată de Comitet'il 
județean U.T.C. Expoziția a tre
cut prin toate cele șapte orașe de 
pe cuprinsul județului, prileju
ind la fiecare vernisaj, simpozi
oane tematice. La casa de cul
tură din Rm. Vîlcea s-a înche
iat faza finală a concursului de 
poezie patriotică destinat aces
tui eveniment. Cîștigătorii lui, 
Petrinel Ștefănescu, Ada Gîrțo- 
man și Elena Onică au vădit 
admirabile calități interpretative.

Simbătă în orașul de reședință 
al județului, a avut loc o adu
nare festivă care a subliniat 
momentul culminant al întregu
lui șir de acțiuni dedicate eveni
mentului. Spectacolul festiv oare 
a urmat, evocînd patetic, vibrant, 
drumul de cinci decenii al orga
nizației revoluționare de tineret, 

I a dat glas unor profunde senti- 
j mente, încheind apoteotic o fes

tivitate care s-a înscris durabil 
în memoria și sensibilitatea ce
lor care au urmărit-o.

DORU MOȚOC

HARGHITA

Creștem odată 
cu județul, 
cu tara

Sîmbătă, 18 martie. Zi care în
cheie o săptămînă numită sim
bolic „Săptămînă semicentena
rului". O săptămînă al cărei 
dinamism ridică pe cea mai 
înaltă treaptă activitățile si 
manifestările închinate ani
versării a 50 de ani de la 
crearea U. T. C. Casa oră
șenească de cultură din Miercu
rea Ciuc, instituție care găzdu
iește adunarea jubiliară, adau
gă prin straiele îmbrăcate azi. 
un plus de solemnitate momen
tului. Sînt prezenți la adunare 
peste 500 de tineri îmbrăcat! în 
frumoase costume naționale ro
mânești și secuiești, în uniforme 
de brigadieri. în acest cadru au 
fost evocate momente ale con
tribuției pe care tinerii români, 
maghiari, germani din această 
parte a țării și-au adus-o pen
tru răsturnarea edificiului social 
bazat pe nedreptate și exploata
re, abnegația și entuziasmul ti
neretului care șl-a dăruit efor
tul anilor reconstrucției, pe șan
tierele grandioaselor transfor
mări economice pe care socialis
mul le-a înfăptuit pe meleagu
rile Harghitei.

Făcîndu-se mesagera gînduri- 
lor întregului tineret din județ, 
muncitoarea Ema Ciutac, de la 
Fabrica de confecții, spunea 
printre altele : „întreprinderea 
în care lucrez e tînără ca noi 
și ca județul nostru, de altfel. 
Noi am crescut și creștem o da
tă cu ele. De aceea, acum, la 
a 50-a aniversare a organiza
ției noastre, mă simt datoare să AL. BALGRADEAN

afirm că tineretul din județul 
Harghita, conștient de sarcini
le pe care le are de Îndeplinit 
în viitor, își va face datoria cu 
responsabilitatea și optimismul 
ce izvorăsc din strălucirea ani
lor pe care îi trăim". Optimis
mul și încrederea în viitor la 
care se referea vorbitoarea au 
reieșit și din conținutul pro
gramului artistic intitulat „Cu 
Inimi tinere", prezentat de 
formațiile artistice de amatori 
din Întreprinderile și instituții
le județene. La Miercurea Ciuc, 
acțiunile prilejuite de sărbători
rea semicentenarului U.T.C. au 
fost încheiate de o demonstra
ție a uteciștilor care în lumina 
torțelor au umplut străzile cu 
cîintecul și tinerețea lor. Ase
menea manifestații au mai avut 
loc la Gheorghieni, ca si în 
alte localități ale județului.

MIRCEA BORDA

hunedoara

50 de roșii 
trandafiri

Pe fondul unor melodii revo
luționare cîntate în surdină, de 
către corul Liceului pedagogic 
din Deva, chipurile eroilor ute
ciști care s-au jertfit pentru li
bertatea noastră prind parcă 
viață din nou...

Vitoș Gavrilă. Mort la Lupeni 
în '29, primul din cei 18 tineri 
răpuși de gloanțele jandarmilor 
pentru că alături de ceilalți mi
neri n-a vrut să mai accepte 
viața de mizerie și neajunsuri 
pe care o duceau. Olga Bancic. 
Prinsă în cătușe la închisoarea 
din Deva, căzută și ea mai tîr- 

ziu pe altarul jertfei. Filimon 
Sîrbu. Erou născut la Vețel, 
care, înfruntind plutonul de e- 
xecuție, a declarat : „Primesc 
moartea cu ochii deschiși- Tră
iască România liberă ! Voi fi 
răzbunat“, convins fiind că dacă 
va pieri el se vor ridica alții 
mai numeroși, care vor continua 
lupta și vor înfăptui idealurile 
pentru care el s-a jertfit- Ale
xandru Rusu. Fiu de moți din 
Bulzești, membru al U.T.C. din 
ilegalitate, căzut în războiul 
antifascist pentru a-și vedea pa
tria eliberată.

Rînd pe rînd, sînt evocate nu
mele eroilor uteciști hunedoreni 
a căror dîrzenie și credință în 
izbîndă fascinau auditoriul, încît 
sala de spectacole din Deva de
venise o adevărată lecție de Is
torie vie. Apoi, la fel de plastic, 
este prezentată în Imagini su
gestive epopeea reconstrucției 
județului, cu acei neuitați bri
gadieri de la Bumbești-Livezeni 
și Hunedoara, care au înscris o 
nouă pagină de eroism în isto
ria U.T.C. Tn final este înfățișa
tă simbolic munca și viața ti
neretului de astăzi, optimismul 
său robust, încrederea nestră
mutată în viitorul luminos al 
patriei, subliniate pregnant prin 
vioiciunea și exuberanța dansu
rilor interpretate de formațiile 
căminelor culturale, caselor de 
cultură și cluburilor. Toate aces
tea au putut fi regăsite, la un 
loc, sîmbătă după-amiază, în 
spectacolul omagial, realizat sub 
titlul atît de inspirat „50 de roșii 
trandafiri".

Manifestările dedicate semi
centenarului U-T.C. au continuat 
duminică cu activitățile pline de 
curaj ale tinerilor din detașa
mentele de pregătire pentru a- 
părarea patriei, ceea ce a șjige- 
rat o dată în plus linia de con
tinuitate între bărbăția genera
țiilor trecute și a celor actuale.

SUCEAVA

Tinerețe = 
responsabilitate

Aflasem deja de mai înainte 
că în județul Suceava acțiunile 
închinate aniversării se desfă
șoară sub deviza „Tinerețe = 
muncă și responsabilitate", că 
dincolo de aspectul lor sărbă
toresc, și acesta demn de sub
liniat, urmăresc un pronunțat 
caracter de lucru, îmbogățind 
cu fapte, cu date noi realizările 
cu care tineretul sucevean se 
prezintă la semicentenarul or
ganizației sale. Aflasem, de ase
menea, că toate organizațiile 
erau aliniate în întrecerea pen
tru titlul de fruntașe în activi
tatea de muncă patriotică.

Am găsit aceste idei și iniția
tive, în zilele de 19 și 20 martie, 
în punctul culminant al desfă
șurării lor, în acel punct care 
concentrează la maximum ener
giile pentru a le da putere de 
convingere și eficacitate. Ele 
s-au deslușit în rîndurile celor 
1 000 de tineri ce au defilat prin 
orașul de reședință nu doar pen
tru a sublinia cu prezența lor 
momentul simbolic, ci și pen
tru a-1 ridica la noi dimensiuni 
prin rezultate obținute pînă a- 
tuinci.

Ele s-au evidențiat în același 
timp și în marea expoziție care 
a înfățișat în imagini pline de 
sensuri multiple aceeași pre
zență a tineretului sucevean 
pretutindeni unde este nevoie 
de brațele și entuziasmul său. 
La Dorohoi, Cîmpulung, Gura 
Humorului sau Fălticeni în toate 
orașele și satele județului, ma
nifestările cultural-sportive și 
cele de muncă ce au marcat a- 
niversarea s-au înscris pe ace
eași linie pe care o anunțaseră 
deja, prin conținutul lor, toate 
activitățile anterioare : aceea a 

responsabilității, trăsătură ca
racteristică întregii generații 
tinere.

D. M.

dîmbovița

Mereu 
în primele 
rînduri

Atît în ziua marii sărbători, 
cit și în zilele premergătoare 
aniversării, în toate comunele și 
orașele județului au avut loc 
ample manifestări omagiale, 
care au subliniat, odată în plus, 
atașamentul de inimă și credin
ță al tinerei generații față de 
idealurile de muncă și viață ale 
organizației noastre de tineret.

In cadrul manifestărilor orga
nizate ou acest prilej, tinerii din 
Tirgoviște și Moreni, ca de alt
fel și din alte localități ale jude
țului, au avut ca oaspeți în mij
locul lor vechi militanți ai miș
cării revoluționare de tineret, 
foști activiști ai U.T.C., care a<* 
evocat tinerilor principalele 
momente ale participării lor 
directe la luptele desfășurata în 
anii ilegalității.

Adunarea festivă, consacrată 
sărbătorii semicentenarului a 
constituit un nou prilej de emo
ționantă retrospectivă în trecu
tul glorios, al vieții și luptei ti
neretului dîmbovițean, un suc
cint popas de bilanț al realiză
rilor, un îndemn și în aceiași 
timp un angajament al tinerilor 
de pe aceste meleaguri, pentru 
intensificarea eforturilor dedi
cate muncii, pentru înfăptuirea 
obiectivelor mari și îndrăznețe 
la care sînt chemați să participe. 
Spectacolului omagial susținut 
pe scena clubului petroliștilor, 
de ansamblul artistic al tinere
tului din Moreni, t-a urmat 
Carnavalul tineretului, din pro
gramul căruia nu au lipsit, fi

rește, dansul, jocurile distracti
ve, concursurile.

Duminică a fost ziua rezerva
tă competițiilor sportive, altor 
manifestări cultural-artistice, 
care au avut loc în toate loca
litățile județului. Cu o zi înainte, 
în prezența principalilor realiza
tori, pe platforma industrială 
Tîrgoviște a avut loc premiera 
pe țară a două filme turnate în 
mijlocul constructorilor-briga- 
dieri de la Tîrgoviște : „Cel mai 
tînăr oțel", regizor Nicolae Ca- 
bel, imaginea Gheorghe Petre, 
producția George Dăduianu ; 
„Și iar răsună valea", scenariul 
Eugen Florescu, regizor Gheor
ghe Horvat, imaginea Francisc 
Pătakfalvi, producția Iordan Ro- 
șianu. /

In aceeași zi, tinerii dîmbovi- 
țeni au ținut să-și Înscrie, încă 
o dată, numele cu majuscule în
tre faptele de muncă. Recenții 
câștigători ai locului II pe țară, 
în întrecerea desfășurată în do
meniul muncii patriotice, și-au 
onorat, așa cum era de așteptat, 
cartea de vizită : peste 20 000 de 
tineri din județ au participat la 
amenajarea unor noi baze spor
tive, la lucrările de ameliorare 
a terenurilor agricole, la dese
cări.

MIRCEA NICOLAE

BRĂILA

Repere 
simbolice

In municipiul și județul Brăi
la acțiunile de muncă voluntar- 
patriotică au cunoscut ieri, prin 
participarea a mii și mii de ti
neri, muncitori, țărani coopera
tori, elevi, nivelul cel mai am
plu al ultimei luni, ea însăși 
o lună cu realizări deosebite în 
acest domeniu. Am întîlnit, ast-
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O SĂRBĂTOAREA ÎNTREGULUI TINERET AL TĂRII
în atmosfera vibrantă, plină de Însuflețire a 

acestei primăveri jubiliare, în care tineretul pa
triei noastre a participat la adunările festive de
dicate aniversării semicentenarului creării 
U.T.C., au răsunat pretutindeni cuvinte care au 
dat glas sentimentelor sincere ale celor 2 mi
lioane și jumătate de membri ai organizației, 
ale întregului nostru tineret, de recunoștință și 
devotament față de Partidul Comunist Român, 
în aceste momente solemne, cu inimile cuprinse 
de respect și bucurie tinerii au raportat în tele
gramele adresate Comitetului Central al parti
dului, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU per
sonal, că urmînd exemplul comuniștilor, de totală 
dăruire și identificare cu interesele supreme ale 
națiunii noastre socialiste, ei își consacră toate 
eforturile, capacitatea de acțiune, talentul și 
energia constructivă îndeplinirii sarcinilor ce le 
revin pentru materializarea prevederilor Con
gresului al X-lea al partidului cu privire la edi
ficarea societății socialiste multilateral dezvol
tate în România.

„Este o mare cinste și mîndrie pentru noi, se 
spune în telegrama particlpanților la adunarea 
festivă de la Tîrgu-Jiu, faptul că dumneavoastră, 
tovarășe secretar general, ați activat în organi
zația de tineret. Prezența dumneavoastră, astăzi, 
în fruntea partidului și statului, munca neobo
sită ce o desfășurați ne dau certitudinea unor 
noi victorii ale harnicului și talentatului nostru 
popor. încercăm sentimente de profundă și ne
țărmurită mîndrie față de înalta dumneavoastră 
apreciere că la succesele remarcabile obținute 
în toate domeniile vieții sociale, ale împlinirii 
personalității umane, tineretul, sub conducerea 
partidului, s-a aflat întotdeauna în primele rin- 
duri". închinînd partidului și țării cele mai sem
nificative izbînzi, tinerii de pe plaiurile dintre 
Parîng și Motru ale Gorjului s-au angajat să 
fie în permanență o prezență activă în marile 
prefaceri ale contemporaneității, să traducă nea
bătut în viață politica internă și externă a par
tidului și statului în care văd întruchipate nă
zuințele ce animă întregul popor. „Trăim și 
muncim, scriu la rîndul lor tinerii din Suceava, 
într-un județ care s-ă dezvoltat și înflorit o dată 
cu întreaga țară, făurim bunuri materiale și 
învățăm în unități economice și școlare moder
ne, ne bucurăm de necontenită îndrumare din 
partea comuniștilor și sîntem conștienți că tot 
ceea ce edificăm pe pămîntul patriei ne este 
dăruit nouă, celor care avem datoria să ducem 
mai departe flacăra idealurilor socialiste și co
muniste. Entuziasmul și hotărîrea noastră nestră
mutată de a fi așa cum ne vrea țara, oameni de 
nădejde al prezentului și viitorului, sînt gene
rate de politica științifică internă și externă 
a partidului și statului nostru, politică pe de-a 

întregul Identificată cu voința și aspirațiile po
porului. Vizita pe care o întreprindeți în prezent, 
tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU, in mai multe 
țări din Africa constituie o nouă dovadă a con
tribuției pe care partidul și guvernul nostru o 
aduc la întărirea păcii și securității în lume, la 
statornicirea unui climat internațional de care 
să beneficieze popoarele și tineretul de pretu
tindeni“.

Propunîndu-și să se numere întotdeauna prin
tre cei dinții care luptă pentru înfăptuirea pros
perității continue a națiunii noastre socialiste, 

Dragoste și recunoștință 
pentru partid, 

pentru secretarul său general
Telegrame adresate de adunările festive ale 

organizațiilor U.T.C., Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

tinerii Argeșului scriu în telegrama lor : „Nu
trim, tovarășe secretar general, un sentiment 
de nețărmurită mîndrie, de recunoștință și res
pect pentru activitatea dumneavoastră de luptă
tor neînfricat în anii grei ai ilegalității din care 
ne-au rămas elocvente mărturii și pe meleagu
rile Argeșului. Grija ce ne-o purtați, ca cel mal 
mare prieten al tineretului din toată istoria Ro
mâniei ne îndeamnă, mult iubite tovarășe 
NICOLAE CEAUȘESCU, ca într-o deplină unire 
a inimilor și gindurilor, să ne dăruim întreaga 
forță și energie pentru realizarea deplină a vi
sului pentru care au luptat și s-au jertfit cei 
mai buni fii ai neamului și pe care dumnea
voastră, cu neobosită forță, îl slujiți". în numele 

celor peste 80 000 de uteciștî, al tuturor tinerilor 
de pe cuprinsul județului Iași, telegrama parti- 
cipanților la adunarea festivă dă glas acelorași 
sentimente de adeziune la politica marxist-leni- 
nistă promovată cu consecvență și luciditate de 
Partidul Comunist Român : „Tinerii județului 
Iași, se spune în telegramă, sînt animați de cea 
mai profundă recunoștință pentru grija perma
nentă arătată de partid generației noastre. Noi, 
cei ce lucrăm în fabrici, pe ogoare, învățăm în 
școli și facultăți ne vom amplifica strădaniile în 
vederea perfecționării noastre politice, ideolo

gice, profesionale, pentru formarea și dezvol
tarea în conștiințele noastre a Înaltelor trăsături 
comuniste“.

Făcînd un bilanț al realizărilor obținute de 
tinerii județului Sibiu, români, maghiari, ger
mani, într-o deplină unitate de acțiune bazată 
pe înalta comunitate a ideilor revoluționare, de 
edificare a noii societăți, telegrama participanți- 
lor la adunarea festivă subliniază hotărîrea res
ponsabilă a tinerilor de pe aceste meleaguri ale 
țării ca prin participarea și pe viitor la „ample 
acțiuni de muncă, politico-ideologice și cultural- 
educative, să ridice pe noi trepte de calitate și 
eficiență activitatea organizației în toate dome
niile sale specifice, să se înscrie prin pilduitoare 

fapte de muncă și comportare la cota cea mai 
înaltă a răspunderii“. „Uniți prin aceleași gîn- 
duri și sentimente, se arată și în telegrama par- 
ticipanților la adunarea festivă din județul Cluj, 
prin munca noastră comună și prin încrederea 
care ne însoțește fiecare acțiune noi, tinerii ro
mâni, maghiari, germani și de alte naționalități 
din județul Cluj, ne angajăm în acest moment 
solemn în fața partidului să ne dăruim întregul 
efort pentru a aplica neabătut normele și prin
cipiile politicii sale, să acționăm fără preget, 
demni și responsabili, pătrunși de principiile 
muncii, ale dreptății și echității socialiste, ale 
conștiinței militante înaintate“. „Ne-am născut, 
am crescut și ne-am format profesional și moral 
o dată cu era socialistă, scriu tinerii maramure
șeni, conștiința noastră pulsează viu în spiritul 
înaltelor idealuri pentru care s-au jertfit cel 
mai buni fii ai clasei muncitoare. Noi, toți ute- 
ciștii din județ, fără deosebire de naționalitate, 
înfrățiți în muncă și idealuri, ne angajăm să 
facem din fiecare organizație U.T.C. un puter
nic colectiv de luptă, capabil să asigure pentru 
toți tinerii cadrul unei înalte școli de educație 
comunistă". Angajîndu-se în numele celor 67.000 
de uteciștî de pe plaiurile bihorene să militeze 
pentru traducerea în viață a politicii partidului, 
telegrama activului organizației județene Bihor 
al U.T.C. menționează coordonatele viitoarelor 
răspunderi : „Vom munci, vom învăța cu nestă
vilit avînt pentru a duce mai departe făclia 
aprinsă de înaintași, pentru a înălța spre soare 
zborul nostru tineresc“.

„Conștienți de sarcinile sporite ce ne nevin, 
se menționează și în angajamentul tinerilor din 
județul Mehedinți. însuflețiți de perspectivele 
ample de dezvoltare a patriei facem legămînt 
în fața partidului, a dumneavoastră personal 
tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU, că vom milita 
consecvent pentru a aplica și promova neabătut 
în muncă și în viață normele și principiile 
Partidului Comunist Român, sarcinile ce ne re
vin din grandiosul program adoptat de plenara 
C.C. al P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971, pentru 
triumful spiritului muncii, al eticii și echității 
socialiste și comuniste, pentru a face din fiecare 
tînăr un militant activ pentru cauza partidului, 
un oonstructor de nădejde al societății comu
niste. Ne angajăm în fața partidului, a dumnea
voastră tovarășe secretar general, că ne vom 
consacra toate forțele, întreaga energie crea
toare a muncii pentru înfăptuirea vastului pro
gram de dezvoltare economică și social-culturală 
a patriei, pentru Înălțarea Republicii Socialiste 
România pe cele mai Înalte culmi ale civiliza
ției și progresului“.

Puncte de tnttlnire fi de atrac
ție : marile piețe ale orașelor

BOTOȘANI

Mărturii

Pe acest loc se va naște o stradă. Pe această stradă vor foșni co păcii. Și una și alta sînt opera 
noastră

Peste opt sute de tineri au lucrat în „schimbul de onoare al semicentenarului“ pe șantierul de 
desecări Gîrliciu din județul Constanța

fel, grupuri numeroase de tineri 
brăileni in parcul Monument, 
unde amenajau spații verzi, pe 
bulevardele Karl Marx. Doro
banți și Al I. Cuza, unde săpau, 
grăpau și plantau pomi și tran
dafiri, pe șoseaua Buzăului, în 
multe alte puncte de lucru. Erau 
tinerii de la Combinatul de fi
bre artificiale, de la Uzina La
minorul, din școlile profesiona
le, din liceele orașului. Mun
ceau voinicește, cu mult spor, 
organizlnd Întreceri Intre ei 

după ce în prealabil și spontan 
își stabileau obiectivele : cine 
sapă mai multe gropi, cine plan
tează mai mulți pomi, sau tran
dafiri, cine colectează mai mult 
fier vechi, cine lucrează fără 
întrerupere timp de 2 ceasuri 
etc. Întreceri asemănătoare, s-au 
desfășurat și între brigăzi și or
ganizații, în frunte situîndu-se 
tinerii de la Combinatul de fi
bre artificiale care au colectat 
fier vechi, încărcînd apoi nu mai 
puțin de 10 vagoane. S-au evi

dențiat, de asemenea, tinerii de 
la Uzina Laminorul care, în 
frunte cu Stoica Răhăianu, se
cretarul comitetului U.T.C. de 

aici, au schimbat în întregime 
aspectul incintei uzinei prin 
plantarea a nu mai puțin de

5 000 pomi.
— Acum. în ajunul semicen

tenarului U. T. C., ne spune 
Gheorghe Ciobanu, activist la 
comitetul municipal U.T.C., en
tuziasmul tinerilor a urcat spre 
noi cote valorice. Elanul lor în 

muncă, dorința fierbinte de a 
marca sărbătorirea semicentena
rului prin fapte de muncă dura
bile dovedesc pe deplin senti
mentele și convingerile lor lu
minoase, dragostea față de par
tid și cinstirea pe care o acor
dă înaintașilor și contempora
nilor, tuturor celor care prin 
contribuția lor au făcut ca ti
nerețea să ne fie astăzi lumi
noasă.

Noile cote valorice atinse pot 
fi dovedite și prin faptul că nu
mai tinerii din municipiul Brăi
la au executat de la Începutul 
anului șl pînă în prezent lucrări 
nefinanțate In valoare de peste 
5 milioane lei. Dar ele pot fi 
dovedite, în același timp, și prin 
faptul că aceste zile vor rămî- 
ne permanent în inima și gîn- 
durile tinerilor ca momente de 
neuitat, ale avîntului patriotic, 
ca importante repere simbolice 
în viața lor și a organizațiilor 
din care fac parte.

C. I.

Detașamentele 
semi
centenarului 
în acțiune

încercăm, Împreună cu tinerii 
acestui județ, un scurt dar eloc
vent bilanț. O primă cifră: 
4 500 000. Sînt orele de muncă 
patriotică efectuate pînă Ia 15 
martie, ceea ce reprezintă mai 
mult de 35 la sută din anga
jamentul întregului an 1972. 
Să raportăm acum această 
cifră la cei 48 000 de ute- 
ciștl ai întregului județ. Un 
calcul simplu, elementar, ne 
dezvăluie faptul că fiecare tî
năr a lucrat în medie aproape 
100 de ore, de-a lungul unor ac
țiuni de cel mai felurit profil. 
Impresionantă, cifra nu este de
loc mare dacă ne gîndim, că 
județul acesta are în spatele său 
o experiență ca aceea a recons
trucției de după perioada inun
dațiilor, cînd fiecare locuitor al 
său, tînăr sau mal puțin tînăr, 
și-a dăruit puterea de muncă 
fără să mai țină socoteala la 
numărul orelor.

Aceasta este explicația fap
tului că din primele zile ale a- 
cestei primăveri, în diverse 
puncte ale orașului Satu Mare, 
în nenumărate puncte ale în
tregului județ, brigăzile de ti
neri Ieșite pe șantierele cons
trucțiilor de locuințe sau în agri
cultură erau un element inte
grat dinamic peisajului. Aceasta 
este explicația și pentru acele 
„detașamente ale semicentena
rului“, constituite pe tot par
cursul perioadei amintite.

Duminică dimineața, o origi
nală ștafetă sosită din toate col
țurile județului aducea la Satu 
Mare, o dată cu salutul omagial 
al tinerilor, și rezultatele mun
cii lor din această primăvară, 
exprimate sintetic în cele cîteva 
cifre de mai sus. Apoi, de-a 
lungul zilei, depunerile de co
roane la monumentele din 

Satu Mare și Cărei, participa
rea explozivă și plină de exu
beranță la carnavalul tineretu
lui sau la retragerea cu torțe 
n-au însemnat decît scurte mo
mente de răgaz. De a doua zi se 
reintra în ritmul normal de lu
cru, cu aceleași „brigăzi ale se
micentenarului“ în frunte.

EM. ISOPESCU

VASLUI

Mai tineri 
ca oricînd

Manifestările prilejuite de 
aniversarea semicentenarului 
U.T.C. au relevat cu prisosin
ță și în județul Vaslui bucuria 
și frumusețea de a fi tînăr. O 
tinerețe pe care Vasluiul a tră
it-o din plin în ultimele zile 
cînd, de la un capăt Ia altul 
al județului, într-o revărsare 
tonică și entuziastă, organizații
le U.T.C. au ținut să sărbăto
rească cel mai plin de semnifi
cație eveniment din viața lor. 
în orașul Vaslui, marea sărbă
toare a tineretului a fost mar
cată de cîteva momente de o 
tensiune emoțională deosebită. 
La sediul comitetului orășe
nesc U.T.C., în prezența unei 
largi asistențe, au fost acordate 
Diploma de Onoare și insigna 
jubiliară unor tovarăși care au 
activat timp îndelungat în or
ganele de conducere și în apa
ratele U.T.C., precum și unui 
număr de 30 de tineri ce se a- 
firmă prin activitatea creatoare 
în viața de organizație. Gru
puri de tineri muncitori, elevi, 
pionieri, militari au depus co
roane de flori la monumentul 
eroilor. Momentul cel mai in
tens l-a constituit parada tine
retului. într-o revărsare entu
ziastă, coloana purtînd steme
le partidului și ale Uniunii 
Tineretului Comunist, drapele, 
lozinci, — sugestivă reprezen
tare a preocupărilor organiza
țiilor din oraș — a polarizat 
atenția generală a locuitorilor. 
După amiază, formațiile artisti
ce reprezentative ale orașului au 
prezentat un spectacol omagial.

Activități asemănătoare, ca
racterizate prin același puls di
namic, s-au desfășurat și în ce
lelalte localități. în municipiul 
Birlad, demonstrația tineretului 
a fost urmată de pasionante 
întreceri sportive. Și tinerii din 
celelalte orașe — Huși, Ne
grești — au cinstit acest eve
niment prin spectaoole festive 
de o elevată ținută artistică. 
Acțiuni de muncă patriotică, 
activități cultural-sportive au 
fost organizate cu multă aten
ție la Crasna, Munteni, Laza, 
Zorleni și alte comune. Opt cen
tre au înregistrat prezența ma
sivă a tinerilor la faza interco- 
munală a concursului „50 de ani 
de muncă și luptă sub steagul 
glorios al partidului“. în aceste 
zile Vasluiul a fost mai tînăr 
ca oricînd.

VASILE RĂVESCU

BIHOR

Expresia 
profundei 
recunoștințe

Manifestările dedicate sărbă
torii semicentenarului creării 
U.T.C. au cunoscut zilele aces
tea în județul Bihor o amploa
re deosebită. O suită bogată de 

acțiuni au antrenat numeroși ti
neri români, maghiari și de alte 
naționalități din satele și ora
șele județului, din întreprinderi, 
școli și Instituții. Pe șantierele 
muncii voluntar patriotice, pe 
terenurile de sport, la activități 
cu caracter politico-ideologic, 
cultural, bihorenii au ținut 
să-și manifeste adeziunea de
plină pentru politica înțeleap
tă a partidului nostru, recunoș
tința pentru condițiile optime 
de muncă șl viață create, pentru 
încrederea și grija cu care este 
Înconjurată generația tînără, an
gajamentul de a duce mai de
parte tradiția revoluționară a 
organizației noastre, de a nu 
precupeți nici un efort pentru 
înflorirea României socialiste.

Sîmbătă și duminică tineri din 
27 de localități au participat la 
numeroase acțiuni de muncă 
voluntar-patriotică. Uteciștii din 
Beiuș, Popești, Valea lui Mihai, 
Oradea, Marghita, Ținea au în
chinat sărbătorii semicentenaru
lui miile de ore de muncă volun
tar patriotică efectuate la împă
duriri, curățat pășuni, colecta
rea fierului vechi. în aceeași 
suită de manifestări la Oradea, 
Salonta, Marghita, Beiuș, au fost 
depuse coroane și jerbe de flori 
la monumentele eroilor, pe locu
rile care amintesc de marile con
fruntări sociale și politice din 
anii grei ai ilegalității. Pe sta
dionul tineretului din Oradea, 
în parcul Bălcescu, la bazele 
sportive Voința șl Dinamo, în 
sălile de sport ale școlilor, au 
avut loc demonstrații ale deta
șamentelor de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei, 
întreceri și jocuri sportive. în 
orașele Aleșd, Beiuș, Marghita, 
Salonta, Petru Groza, în toate 
centrele de comună, au avut loc 
adunări festiva urmate de pro
grame cultural artistice, susți
nute de formații de amatori. O 
amplă adunare jubiliară a avut 
loc și la Oradea in cadrul că
reia au fost evocate momente 
din istoria luptei revoluționare 
a U.T.C., precum și rolul și con
tribuția tineretului patriei la 
construcția societății socialiste 
multilateral dezvoltate In Româ
nia .

M. DUMITRU T. ST A NES CUD. AL.

Seara tîrziu, torțele au prelungit lumina zilei fi a primăverii sărbătorești

C0VASNA

Hotărîrea 
de a cuceri 
noi înălțimi

A

Ne-am obișnuit să-l întHnlm, 
pretutindeni în județul lor, în
frățiți cu munca, cu hărnicia, cu 
ei înșiși. Tinerii români sau 
maghiari, de la întreprinderea 
textilă „Oltul“ din Sf. Gheorghe 
sau de pe platforma industrială 
de la Tg. Secuiesc, din comunele 
și din cooperativele agricole ale 
județului, se întreceau în fieca
re zi cu propria lor putere de 
muncă pentru ca zilele sărbă
torii lor să-i găsească în punc
tul cel mai înalt al succeselor.

Bilanțul pe care l-au rapor
tat tinerii din județul Covasna 
în acest moment solemn a pre
zentat, în acordurile sărbăto
rești ale împlinirii, fapte de 
muncă și de viață ce ne erau 
poate familiare dar care căpătau 
în aceste clipe semnificațiile 
profunde ale unei dăruiri fără 
termen de comparație.

I-am regăsit de aceea firesc, 
în aceste zile, așa cum ei în
șiși s-au regăsit, printre sute
le de tineri care au împînzit 
șoseaua dintre Sf. Gheorghe și 
Reci pentru a planta copacii 
care să ateste peste ani spiri
tul lor gospodăresc. I-am regă
sit, de asemenea, printre mine
rii de la exploatarea Căpeni, 
distinsă cu drapelul jubiliar 
pentru aceleași succese în mun
că. I-am regăsit șl pe scena 
spectacolului de gală din sala 
Teatrului maghiar de stat, care, 
în Imagini elocvente, în lim
bajul poeziei șl cîntecului. tot 
despre munca lor de zi cu zi 
vorbea.

I-am regăsit, în sfîrșit, în 
grupul celor 150 de tineri, care 
în ziua de 19 martie, au înfrun
tat un traseu dificil, pe cărări 
de munte, pentru a așeza pe 
vîrful Lăcăuț. la aproape 1.800 
metri altitudine, o placă oma
gială ce avea încrustată data 
evenimentului, simbol și în
demn pentru generațiile viitoa
re.

în toate aceste acțiuni $1 re
zultate se topeau, la același 
grad de incandescență, pasiuni
le și năzuințele lor, hotărîrea 
de a cuceri mereu noi înăl
țimi.

pentru mîine
Sute de tineri din Botoșani 

s-au îndreptat sîmbătă seara 
spre Teatrul „Mlhail Eminescu“ 
pentru a participa la festivita
tea închinată semicentenarului 
Uniunii Tineretului Comunist.

După ce au asistat la vernisa
jul expoziției de artă plastică a 
artiștilor amatori din județ, des
chisă în holul teatrului, expo
ziție dedicată celor cinci dece
nii de activitate a organizației 
revoluționare de tineret, parti- 
cipanțli au urmărit un program 
cultural-artistic din care amin
tim montajul literar „La glorio
sul semicentenar“, concertele 
corului Lioeului pedagogic și ale 
formațiilor de muzică populară 
și ușoară din localitate.

în acest vechi oraș din nardul 
Moldovei au fost ridicate între
prinderi industriale, cartier* de 
locuințe, școli, edificii cultuiil- 
artistlce. Ca peste tot tine.il 
constituie procentul majori ts.r 
al celor angajați în Industria și 
economia orașului. Tocmai de 
aceea însorita zi de duminică a 
fost o adevărată sărbătoare a 
tinereții, simbol înnoitor al ano
timpului în care se află patria 
noastră.

Dimineața, alături da cîteva 
aute de partlcipanțl, tineri din 
șase detașamente de pregătire 
militară și apărarea patriei au 
depus coroane de flori la „Mo
numentul eroilor patriei“, păs- 
trînd un emoționant moment de 
reculegere în memoria celor 
oare s-au jertfit în anii grei de 
luptă pentru independența țării, 
pentru socialism.

Ca un răspuns dat, parcă pes
te timp, la exemplul Înaintași
lor, celor oare, prin munca și 
activitatea Iar în producție, la 
învățătură, în pregătirea pen
tru apărarea patriei ți in 
acțiunile voluntar patriotice 
se află în primele rînduri 
ale constructorilor societății 
noastre le-au fost acordate 
diplome și insigne jubiliare ale 
C.C. ale U.T.C. Tot duminică, 
dimineața, într-un cadru săr
bătoresc au fost distinși cu a- 
semenea mărturii de prețuire a 
activității lor peste 300 de ute- 
ciști.
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Adunare festivă la Moscova
Co. 
Po- 
din

21

MOSCOVA (Agerpres). 
respondență de Ia Silviu 
dină : La casa prieteniei 
Moscova a avut loc la 
martie o adunare festivă a
tineretului din capitala sovie
tică consacrată celei de a 
50-a aniversări a Uniunii Ti
neretului Comunist din Ro
mânia. organizată de comi
tetul orășenesc Moscova al 
Comsomolului, Uniunea Aso
ciațiilor de prietenie și re
lații culturale cu țările stră
ine și de Asociația de prie
tenie sovieto-română.

In prezidiul adunării au 
luat loc Vâslii Eroșoveț, se
cretar al C.C. al Comsomo
lului, Ana Țukanova și I. A- 
zarov, vicepreședinți ai 
A.P.S.R., activiști ai C.C. al 
Comsomolului. reprezentanți 
ai M.A.E. al U.R.S.S. în pre
zidiu s-au aflat, de aseme
nea, Gheorghe Badrus, am
basadorul României în Uniu
nea Sovietică și membri ai 
ambasadei române.

Adunarea a fost deschisă 
de M. Lermontov, prim se
cretar al Comitetului raional 
Sokolniki al Comsomolului. 
I. Majarov, secretar al comi
tetului orășenesc Moscova al 
Comsomolului, care a luat 
apoi cuvîntul. a salutat căl
duros tineretul român cu 
prilejul semicentenarului or
ganizației sale, în numele 
tineretului moscovit. El a 
evocat apoi împrejurările 
grele în care s-a născut, în 
anii regimului burghezo-mo- 
șieresc, U.T.C.-ul, participa

rea activă a tineretului, sub 
conducerea P.C.R., la insu
recția armată din țara noas
tră și apoi la construcția so
cialistă, s-a referit la legă
turile de prietenie și de co
laborare frățească existente 
între U.T.C. și Comsomol.

Inginerul K. Dilo, repre
zentantul tinerilor de la U- 
zina de rulmenți nr. 1 din 
Moscova, membru colectiv al 
A.P.S.R., a spus, printre al
tele, că tineretul uzinei cu
noaște faptele de eroism ale 
tineretului român și le dă o 
înaltă apreciere. El a amin
tit de legăturile prietenești 
stabilite de comsomoliștii u- 
zinei cu tineri români pe 
care i-au avut oaspeți, și-a 
exprimat convingerea 
prietenia dintre U.T.C. 
Comsomol se va dezvolta 
întări și în viitor.

Au mai luat cuvîntul doc
torandul român Petre Ghi- 
țescu și secretarul comite
tului de Comsomol din ca
drul Ministerului Căilor de 
Comunicație al U. R. S. S. 
I. Iașin.

Vasile Oroian, secretar al 
ambasadei române din Mos
cova, a evocat apoi în cu
vîntul său momentul nașterii 
U.T.C. și principalele etape 
de dezvoltare a ei.

După adunarea festivă a 
urmat un concert susținut 
de artiști moscoviți. care a 
cuprins lucrări ale unor 
compozitori ruși, sovietici și 
români.

că 
ți 
Si

Ziua României 
la Tirgul 

de la Cairo
în cadrul tîrgu.lu.1 interna

țional de la Cairo, la 20 
martie a fost sărbătorită 
Ziua națională a Republicii 
Socialiste România. Cu a- 
ceastă ocazie, pavilionul ro
mânesc, care a fost vizitat 
pînă in prezent de sute de 
mii de persoane, bucurîn- 
du-se de aprecieri elogioase 
din partea publicului, a cu
noscut o afluență deosebită. 
Vizitatorii au zăbovit înde
lung în fața diverselor ex
ponate, apreciind în special 
calitatea tractoarelor, a pro
duselor industriei chimice și 
electrotehnice românești.

Expoziție 

românească 
la Dar es Salaam

In clădirea Bibliotecii Națio
nale Centrale din capitala Tan
zaniei — Dar es Salaam — s-a 
deschis „Expoziția de artă gra
fică contemporană românească“. 
Cu această ocazie, au fost expuse 
și cărțile care vor fi donate Bi
bliotecii Naționale Centrale 
tanzaniene de către Biblioteca 
Centrală de Stat din România.

în cadrul festivităților ce au 
avut Ioc la deschiderea expozi
ției, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Dar es Sa
laam, Ion Drînceanu, și comisa
rul tanzanian pentru cultură, 
S. J. Ntiro, au rostit cuvîntări.

Seară a prieteniei la Ruse
Marți a avut loc în orașul 

Ruse, în cadrul manifestări
lor organizate de Comitetul 
județean al Uniunii Tinere
tului Comunist Dimitrovist 
cu prilejul aniversării a 50 
de ani de la crearea Uniunii 
Tineretului Comunist din 
România, o seară de priete
nie a tineretului din cele 
două țări. La adunare a luat 
parte și o delegație a Comi
tetului județean Ilfov al 
U.T.C., condusă de tovarășul 
Constantin Stoica, prim-se- 
cretar al Comitetului jude
țean.

In cadrul adunării au vor
bit Stoian Săbătinov, secre
tar al Comitetului județean 
al U.T.C.D., și Constantin

Stoica. Vorbitorii au subli
niat tradiționalele legături de 
prietenie și colaborare care 
s-au statornicit între tinere
tul român și cel bulgar. Din 
partea C-C. al U.T.C., Con
stantin Stoica a inminat Me
dalia jubiliară, instituită cu 
prilejul semicentenarului 
U.T.C., unor activiști ai Co
mitetului județean Ruse al 
P.C. Bulgar și ai comitetului 
județean al U.T.C-D. Partici- 
panții Ia adunare au adoptat 
textul unei telegrame de fe
licitare pe care tineretul din 
Ruse a adresat-o C.C. al 
U.T.C- din România, cu pri
lejul aniversării 
ani de existență.

celor 50 de

Conferință de presă la Beirut
La Ambasada română din 

Beirut a avut Ioc o confe
rință de presă cu ocazia 
celei de-a 50-a aniversări a 
Uniunii Tineretului Comu
nist din România.

Au participat ziariști, re
dactori de poltică externă, 
de la ziarele „Al-Nida“, 
...Toumhourieh“. „Al Liwa“, 
„Le solr", „Lissan el Hali“, 
..Al Chark" și „Al Hadjoua“. 
De asemenea, au luat par-

dete corespondenți 
străini.

Despre semnificația 
versărîi U.T.C. a 
ambasadorul țării 
St. Cleja.

După conferința 
a fost prezentat un 
pre România.

Numeroase ziare
au prezentat în coloanele lor 
manifestarea de la ambasada 
română.

presă
ani- 

vorbit 
noastre,

de presă 
film des-
libaneze

PNOM PENH 
SUB FOCUL 
PATRIOȚILOR

Luptătorii forțelor armate 
populare de eliberare națională 
din Cambodgia au declanșat, 
marți, un puternic bombarda
ment de artilerie împotriva ca
pitalei cambodgiene. Pnom Penh. 
Sub acoperirea artileriei, for
țele patriotice au lansat atacuri 
succesive, reușind să distrugă, în 
mare parte, instalațiile stației 
de radiodifuziune, situată in 
zona sudică a capitalei khmere. 
Agențiile de presă internaționale 
apreciază acțiunea forțelor de 
eliberare drept cel mai viguros 
atac lansat de patrioți împotriva 
capitalei în cursul ultimilor doi 
ani.

De asemenea, forțele armate 
populare de eliberare națională j 
din Cambodgia continuă să în- j 
registreze victorii și pe alte 
fronturi de luptă.

Aniversarea U.T.C. 
din Ungaria

Agenția M.T.I. anunță că 
la Budapesta a avut loc o 
festivitate consacrată celei 
de-a 53-a aniversări a Re
publicii Sovietice Ungare și 
celei de-a 15-a aniversări a 
creării Uniunii Tineretului 
Comunist din R. P. Ungară. 
Au participat Arpad Pallai, 
secretar al C.C. al P.M.S.U., 
Tstvan Horvath. prim-secre- 
tar al C.C. al Uniunii Tine
retului Comunist, alte perso
nalități.

Poziții în favoarea ratificării 
tratatelor R.F.G. cu Ö.R.S.S.

și Polonia

Vizita in Statele Unite 
a delegației Consiliului 
Economic, condusă de 

tovarășul Manea Mănescu
în cadrul vizitei pe oare o face 

în S.U.A., delegația Consiliului 
Economic, condusă de tovarășul 
Manea Mănescu, președintele 
Consiliului Economic, au avut 
loc in cursul zilei de luni, con
vorbiri la Consiliul consilierilor 
economici de la Casa Albă.

Cu acest prilej, s-a făcut un 
schimb de păreri în legătură cu 
probleme ale dezvoltării econo
miei celor două țări și ale extin
derii relațiilor economice dintre 
acestea. De asemenea, sau pur
tat discuții asupra metodelor șl 
tehnicilor de analiză a fenome
nelor macroeconomice, a utili
zării metodelor moderne de cal
cul și prospectare economică, a 
metodologiilor de elaborare a 
prognozelor în economie, știință 
și tehnologie.

La convorbiri au participat 
Herbert Stein, președintele Con
siliului consilierilor economici, 
Ezra Solomon și Marina Whit- 
man, membri ai Consiliului, iar 
din partea română. Ion Șt. Ion, 
vicepreședinte al Consiliului E- 
oonomic, Ion Stoichici, consilier, 
și ambasadorul României la 
Washington, Comeliu Bogdan.

în aceeași zi, membrii dede-

gației române au avut o întreve
dere la Departamentul de Stat 
cu Willis Armstrong, asistent al 
secretarului de stat pentru pro
blemele economice, la care au 
luat parte adjuncții acestuia, 
precum și experți.

Au fost discutate probleme le
gate de extinderea multilaterală 
a relațiilor romàno-americane și 
s-au examinat măsurile ce tre
buie întreprinse de ambele părți 
pentru facilitarea dezvoltării re
ciproc avantajoase a cooperării 
in domeniul industriei și tehno
logiei, al schimburilor comerciale 
și de oameni de (știință și cul
tură.

De asemenea, delegația Consi
liului Economic a avut o întîl
nire cu membri ai oonduceril 
Departamentului Agriculturii. Au 
fost abordate probleme ale cola
borării și cooperării între orga
nizații din S.U.A. și R. S. Româ
nia în domeniul prelucrării in
dustriale a produselor agricole, 
cercetării științifice pentru ame
liorarea și crearea de noi soiuri 
de semințe de cereale și plante 
tehnice, rase de animale, al 
schimbului de specialiști ?i do
cumentații științifice și tehnice.

Peste
4

6 milioane 

de greviști

în Italia
Marți s-a desfășurat în întrea

ga Italie o nouă „zi de luptă“, 
de 24 de ore, a celor 1 700 000 de 
salariați agricoli și muncitori 
nepermanenți din agricultură. 
Greviștilor li s-au alăturat, în 
semn de solidaritate, o serie de 
categorii de muncitori din in
dustrie, care au ridicat la peste 
6 milioane numărul celor care 
au încetat lucrul la 21 martie. 
Organizînd manifestări și adu
nări, în cadrul cărora s-a rele
vat importanța mișcării greviste 
întreprinse de oamenii muncii 
din agricultură, conducători ai 
sindicatelor au arătat, totodată, 
că se duce una dintre cele mai 
puternice bătălii pentru reînnoi
rea „pactului național de mun
că“ al muncitorilor agricoli, pen
tru reforme în agricultură, drep
turi sindicale, asistență medica
lă și măsuri împotriva șoma
jului.

Din inițiativa Consiliului 
suedez al organizațiilor de 
tineret, la Stockholm a În
ceput o conferință interna- 
țiională consacrată protejării 
mediului ambiant.

Conducerea Organizației 
tineretului liberal și radical 
din țările nordice a adresat 
un apel tineretului din aces
te state să activizeze lupta 
pentru convocarea conferin
ței general-europene pentru 
securitate și colaborare.

Martor ocular
din trămintatul Ulster

Din inițiativa Uniunii Internaționale a Studenților, 
două grupe de tineri nord-irlandezi și din Republica 
Irlanda, efectuează circuite de informare în treisprezece 
țări europene, printre care și România. Am avut astfel 
posibilitatea să aflăm din sursă directă amănunte despre 
evenimentele care au încărcat scena irlandeză cu violențe 
și atentate în ultimii trei ani. Hugh Logue, reprezentant 
al Asociației pentru Drepturile Civile din Irlanda de 
Nord, un tînăr cu un aer sever, preocupat și neliniștit, 
cunoaște viața orașului Londonderry, ceas cu ceas :

Cu prilejul 
semicentenarului U. I C

Premierul 
grec numit 

regent
Premierul Greciei, Gheor

ghios Papadopoulos, a fost nu
mit marți de către Consiliul de 
Miniștri in funcția de regent. în 
locul generalului Gheorghios 
Zoitakis, a anunțat un purtător 
de cuvînt al guvernului. Pre
mierul a depus apoi jurămîn- 
tul ca regent în fata Consiliu
lui de Miniștri. Purtătorul de 
cuvînt guvernamental a preci
zat că Gheorghios Papadopou
los își va menține funcția de 
prlm-mlnistru.

Luînd cuvîntul la reuniunea 
Comitetului de conducere al 
Partidului social-democrat din 
R. F. a Germaniei, cancelarul 
Willy Brandt, președinte al 
P.S.D., și-a reafirmat convinge
rea că tratatele țării sale cu 
Uniunea Sovietică și cu R.P. Po
lonă vor fi aprobate de Bun
destag, la începutul lunii mai. 
„Dacă, dintr-un motiv oarecare, 
vor fi necesare noi alegeri — a 
declarat el — coaliția guverna
mentală nu are de ce să se tea
mă, nici chiar din motive de po
litică externă. Cancelarul vest- 
german a afirmat. în continuare, 
că acesta nu este momentul ca 
guvernul să abdice de pe pozi
țiile sale, ci de a lupta prin 
toate mijloacele pentru o opi
nie favorabilă ratificării trata
telor — relatează agenția D.P.A.

Cancelarul a criticat apoi coa
liția opoziției pentru faptul că 
urmărește să provoace temeri 
pe care să le exploateze în sco
puri politice. Willy Brandt a 
menționat că guvernul apreciază 
că nu trebuie să se aștepte. în 
Bundestag, la sprijinul creștin- 
democraților în favoarea rati
ficării celor două tratate, subli
niind, în același timp, ca o via
torie a opoziției ereștin-demo- 
crate in această problemă ar ln-

semna „o răzvrătire împotriva 
rațiunii“ și ar antrena „o în
toarcere la izolare a Republicii 
Federale a Germaniei“.

La Konlgswinter, în apropiere 
de Bonn, a avut loc tradiționala 
întîlnire anuală a unor parla
mentari, publiciști, sa van ți și 
reprezentanți ai cercurilor de a- 
faceri din R.F. a Germaniei și 
Marea Britanie.

în cadrul problemelor euro
pene abordate de părți, o pozi
ție centrală au ocupat-o cele 
privind ratificarea, de către 
Bundestagul vest-german, a tra
tatelor R.F. a Germaniei cu U- 
niunea Sovietică și cu Polonia, 
precum și aspecte ale relațiilor 
Est-Vest. Majoritatea parlamen
tarilor britanici participant! la 
discuții au apreciat pozitiv „po
litica răsăriteană“ a actualului 
guvern vest-german numeroși 
vorbitori relevînd, în context, 
consecințele negative pe care 
le-ar putea avea împiedicarea 
de către opoziția parlamentară 
vest-germană a ratificării celor 
două tratate. După cum men
ționează presa vest-germană, 
parlamentarii englezi și-au ex
primat, totodată, temerea că ne- 
ratificarea tratatelor în Bun- 
destag ar putea ridica noi pie
dici pe calea spre destindere.

— Măsurile împotriva miii- 
tanților pentru drepturi civile 
și democratice, pentru cerința 
fundamentală : „un om — un 
vot" s-au înmulțit în ultimul 
timp. La o populație de 1.5 mi
lioane de locuitori, cît numără 
Irlanda de Nord, există în pre
zent 15 000 de soldați și 
2 000 de polițiști britanici, 
4 000 polițiști și 6 000 de 
soldați nord-irlandezi în re
zervă. Ei s-au dedat în lunile 
acestea la acțiuni de o amploa
re fără precedent, cum ar fi 
perchezițiile fără mandate, în 
lipsa persoanelor și mai ales în 
timpul demonstrațiilor și mar
șurilor de stradă. Peste 8 000 de 
nord-irlandezi se găsesc în
chiși fără drept de judecată. în 
patru „lagăre de internare“, 
majoritatea pentru motivul năs
cocit că în viitor ar putea în
făptui o crimă. In aceste lagăre 
de internare și mai ales la 
Longcash, se folosesc metode 
inumane pentru a-i face pe pri
zonieri să-și mărturisească 
„vina" : oamenii sînt supuși 
șocurilor electrice, sînt obligați 
să calce cu picioarele goale pe 
sticlă spartă, în timp ce sînt 
bătuți ; sînt ținuți două-trei 
zile, fără niîncare, în picioare, 
lipiți de zid. cu miinile ridicate : 
li se pune un sac pe cap și un 
elicopter îi învîrte în aer Ia 
trei-patru metri de pămînt. Pri
zonierii, neputind vedea nimic 
din cauza sacilor își închi
puie că sînt la o înălțime mult 
mai mare și groaza Ie intră în 
suflete. Mai importantă decît 
încercările fizice la care sînt 
supuși, este totuși mutilarea 
sufletească. Tensiunea psihică 
în care trăiesc acești oameni in 
lagărele de internare, departe 
de familiile lor. pe care le știu 
lipsite de mijloace de existen
tă, 11 face din oameni, neoameni. 
Și aceste lucruri sînt posibile 
numai pentru că autoritățile 
refuză să acorde populației să

race fie ea catolică sau protes
tantă. drepturi civile. Demon
strațiile au fost interzise, dar 
ele au continuat să fie organi
zate.

Ca martor ocular al de
monstrației pașnice a 25 000 
de oameni la Londonderry 
în „duminica sîngeroasă“ și 
al intervenției brutale, a po
liției căreia i-au căzut 13 
victime, Hugh Loque ne 
spunea :

— Participasem la demon
strații anterioare, primisem lo
vituri de baston, fusesem tîrit 
inconștient spre duba poliției 
(ne arată coperta unei reviste, 
unde îl recunoaștem cu vădită 
emoție în timpul incidentului). 
Dar „duminica sîngeroasă“, a 
cunoscut o dezlănțuire a poli
ției, cum nu mi-a fost nicioda
tă mai înainte dat să văd. Mi-a 
rămas în memorie o scenă care 
o să mă urmărească toată via
ta : o fată și un băiat de 16—17 
ani. au încercat să fugă, băia
tul a fost împușcat in picior 
și a căzut, a încercat cu ajuto
rul fetei să se refugieze in
tr-un loc mai sigur, o rafală de 
trei-patru gloanțe și băiatul a 
căzut mort. Am fost în spitale 
unde copiii își căutau părinții ; 
un tinăr și-a găsit tatăl, din fe
ricire rănit doar, dar bucuria 
i-a fost de scurtă durată, pen
tru că apoi a fost chemat Ia 
morgă ca să-și identifice fratele 
mort.

Emoția care-1 stăpînește 
pe Hugh Logue. la rememo
rarea unor astfel de eveni
mente triste, care din păca
te au intrat în viața cotidia
nă a nord-irlandezilor, este 
pe deplin justificată. Cu mai 
mult sînge rece și calm, im
puse poate și de diferența 
dintre un participant activ 
la evenimente șl un obser
vator atent și bun cunoscă

tor al lor, Francis Flannery, 
președintele Uniunii studen
ților din Republica Irlanda, 
ne vorbește despre tineretul 
nord-iriandez.

— Nu este vorba despre o 
diviziune in cadrul populației 
nord-irlandeze, populația cato
lică nu a luptat niciodată îm
potriva celei protestante, ci pen
tru drepturi sociale și economi
ce ; elementele de ordin reli
gios apar accidental. Alături de 
tații și frații lor mai mari, ti
nerii nord-irlandezi luptă pen
tru drepturi civile și democrati
ce. Ei organizează demonstrații, 
campanii de propagandă națio
nală și internațională. întrețin 
legături cu Uniunea Studenților 
din Marea Britanie. Dar situa
ția se înrăutățește pe zi ce tre
ce și soluția trebuie găsită. 
Desființarea „lagărelor de in
ternare“, retragerea armatei 
britanice, acordarea de drepturi 
civile întregii populații, organi
zarea de alegeri în cadrul unei 
reprezentări proporționale sînt 
obiectivele Asociației pentru 
Drepturi Civile în cadrul căreia 
militează și Hugh Logue. Aces
tea ar constitui premisa unul 
proces de democratizare în Ir
landa de Nord.

— In ultimii ani. adaugă 
Hugh Logue, tinerii au devenit 
mai politici, mai activi. Ca 
profesor, îmi dau seama cît de 
frămintați sînt elevii mei de ne
cesitatea integrării școlilor, a 
căror divizare în catolice și 
protestante, a fost menținută 
secole de-a rîndul de autorități. 
Această barieră trebuie să cadă, 
ca și multe altele și o dată cu 
ele vor cădea și baricadele 
care sfîșie străzile orașelor 
nord-irlandeze.

— Ce v-au prilejuit întîlnl- 
rlle cu tinerii români ?

— O descoperire emoționan
tă — ne spune Francis Flan
nery. Am fost impresionați de 
înțelegerea și buna cunoaștere 
a evenimentelor din Irlanda de 
Nord, pe care o manifestă ti
nerii români. Am spus — im
presionați — pentru că am în- 
tilnit altfel de tineri in alte 
țări, care ne întrebau doar ce 
înălțime, ce virstă și ce adresă 
are Bernadette Devlin.

DOINA TOPOR

MESAJE DE FELICITARE
Cu ooazia celei de-a 50-a aniversări * creării Uniunii Tine

retului Comunist, vă adresăm cele mai călduroase felicitări și 
cele mai bune urări pentru viitor.

Uniunea Tineretului Comunist din România, organizație de 
avangardă, este continuatoarea vie a tradițiilor de luptă ale 
tineretului român, a spiritului revoluționar cu care este angajată 
astăzi în opera de construire a socialismului.

Tineretul român. îndrumat de Partidul Comunist Român, de 
Uniunea Tineretului Comunist a dat nenumărate dovezi de 
eroism, de devotament față de patrie și de cauza progresului. El 
a jucat un rol important in glorioasa luptă de rezistență antifas
cistă, încheiată cu victoria insurecției naționale armate din au
gust 1944 care a permis eliberarea completă a teritoriului națio
nal și instaurarea primului guvern democratic In istoria Ro
mâniei.

El a luat parte la crearea bazelor solide ale construirii socia
lismului. In focul acestor lupte, printr-o activitate permanentă, 
U.T.C. și-a educat cadrele in spirit revoluționar, al dragostei 
pentru patria socialistă, pentru apărarea intereselor tineretului.

U.T.C. și-a adus, totdeauna, o bogată contribuție ideologică șt 
practică la mișcarea democratică internațională de tinerei, în 
vederea lărgirii continue a unității de acțiune antiimperialiste, 
bazindu-se pe respectarea egalității și autonomiei fiecărei orga
nizații.

Dăm o înaltă apreciere participării U.T.C. la conducerea 
F.M.T.D., contribuției sale Ia creșterea prestigiului acestei orga
nizații in rindul tineretului lumii.

Dragi tovarăși, permiteți-ne să apreciem rezultatele obținut« 
de U.T.C., sub conducerea partidului și a secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu. în antrenarea tineretului 1* 
o participare activă in toate domeniile vieții social-poltttce a 
țării.

Cel de-al IX-lea Congres al U.T.C., la care am avut plăcerea 
să luăm parte, a stabilit ca sarcină principală angajarea plină 
de responsabilitate a tineretului la opera de construire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate.

Intr-o atmosferă de entuziasm și de angajare puternică tn 
edificarea societății, ai cărei participant! activi sint tinerii mun
citori, țărani, intelectuali, U.T.C. din România Își sărbătorește 
cea de-a 50-a aniversare, bucurfndu-se de solidaritatea și prie
tenia tuturor forțelor progresiste de tineret.

Reinnoindu-ne felicitările, vă rugăm să primiți, dragi tovarăși, 
salutările noastre frățești.
R, Viezzi, Președintele Federației Mondiale a 

Tineretului Democrat
Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist Leninist, 

tn numele Comsomolului leninist, al intregului tineret sovietic, 
vă transmite dv„ Uniunii Tineretului Comunist, tuturor tinerilor 
și tinerelor din Republica Socialistă România, un salut frățesc 
și felicitări cordiale cu prilejul gloriosului semicentenar al 
Uniunii Tineretului Comunist.

Istoria constituirii și dezvoltării Uniunii Tineretului Comunist, 
organizație revoluționară a tineretului, este strins legată de lupta 
dusă de masele muncitoare, avînd in frunte partidul comunist, 
împotriva exploatării și asupririi burghezo-moșierești, pentru li
bertate, independență națională și progres social.

In decursul a 50 de ani, in rindurile Uniunii Tineretului Co
munist s-au călit ideologic, la școala educației comuniste, sute 
de mii de tineri și tinere. Tineretul român, educat de Uniunea 
Tineretului Comunist din România, a înscris nenumărate pagini 
glorioase in cronica luptei poporului român împotriva fascis
mului, iar astăzi el iși consacră forțele și entuziasmul său cau
zei desăvirșirii construcției socialismului, participă activ la rea
lizarea hotăririlor Congresului a] X-lea al Partidului Comunist 
Român.

Cu prilejul gloriosului jubileu, tineretul sovietic, Comsomolul 
leninist, vă urează noi succese în educarea tineretului, in spiri
tul tradițiilor revoluționare de luptă și muncă ale clasei mun
citoare, ale partidului comunist, in edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Comsomoliștii, tinerii și tinerele Țării Sovietelor muncesc cu 
puternică energie și entuziasm, sub conducerea comuniștilor, 
pentru realizarea hotăririlor istorice ale celui de-al XXIV-lea 
Congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, îndreptate 
spre asigurarea progresului continuu al societății sovietice pe 
drumul comunismului, al întăririi solidarității și forței țărilor 
socialiste, spre consolidarea unității partidelor comuniste și mun
citorești, a tuturor forțelor antiimperialiste.

Ne exprimăm încrederea că prietenia și colaborarea dintre 
Comsomolul leninist și Uniunea Tineretului Comunist din Ro
mânia. bazate pe principiile marxism-leninismului, ale interna
ționalismului socialist, se vor întări și dezvolta in interesul po
poarelor și tineretului țărilor noastre, al întregii comunități so
cialiste. '

Comitetul Central al Uniunii Tineretului 
Comunist Leninist din Uniunea Sovietică

în numele Uniunii Tineretului Muncitor „Ho Și Min“ și al 
întregului tineret vietnamez vă adresăm dv. și intregului tineret 
frate român cele mai călduroase salutări cu ocazia celei de-a 
50-a aniversări a Uniunii Tineretului Comunist din România.

Născută in focul luptei revoluționare, îndrumată de către 
Partidul Comunist Român, Uniunea Tineretului Comunist a luat 
— timp de 50 de ani — parte activă la lupta poporului român 
împotriva asupririi și exploatării burgheze, a agresorilor impe
rialiști, a contribuit din plin la opera de eliberare națională șl 
de construire a socialismului în România.

Uniunea Tineretului Comunist constituie azi avangarda Între
gii generații tinere din România, rezerva și ajutorul de încre
dere al Partidului Comunist Român.

Tineretul vietnamez se bucură din inimă de realizările dv. șl 
vă dorește în mod sincer noi și mari succese în Îndeplinirea 
sarcinilor trasate de cel de-al IX-lea Congres al U.T.C., in 
construirea victorioasă a socialismului în România, contribuind 
astfel la lupta comună împotriva imperialismului, pentru pace și 
independență națională, pentru democrație și socialism.

Profităm de această ocazie pentru a reînnoi mulțumirile 
noastre sincere pentru ajutorul frățesc pe care l-ați acordat 
luptei noastre împotriva agresiunii americane, pentru apărarea 
ființei noastre naționale, pentru construirea socialismului.
Uniunea Tineretului Muncitor „Ho Și Min" din 

R. D. Vietnam
Cu ocazia celei de-a 50-a aniversări de la crearea prestigioa

sei dumneavoastră organizații vă adresăm, în numele tineretului 
combatant al Partidului African al Independenței din Guineea 
Bissau și Insulele Capului Verde, călduroase felicitări, urări de 
succes continuu în acțiunea dumneavoastră hotărîtă pentru con
solidarea statului socialist, pentru construcția socialistă, pentru 
progresul și fericirea poporului vostru, în serviciul libertății, 
independenței, păcii, în lupta comună împotriva imperialismului.

Vă rugăm să transmiteți salutările noastre întregului tineret 
român, aliatul nostru credincios în lupta noastră grea, dar încu
nunată de succese împotriva criminalilor colonialiști portughezi.

Cu salutări frățești.

Tineretul Partidului African al Independentei 
din Guineea Bissau și Insulele Capului Verde

TINERETUL LUMII

Date statistice publicate la Seul ne pun în fafa unui trist 
record : aproape 75 la strtâ din sud-coreenii între 10 și 30 de 
oni nu știu sâ scrie și sâ citeascâ. Mai precis, dintr-un to
tal de 15 milioane de persoane încadrate în oceastâ cate
gorie de vîrstâ, peste 11 milioane trebuie sâ punâ degetul 
în locul semnâturii.

Despre milioanele de anal
fabeti din rindurile persoa
nelor depășind 30 de ani nu 
se cunosc niciun fel de date 
oficiale.

Cauzele ravagiilor pe care 
plaga analfabetismului le 
face în Coreea de sud le o- 
feră în bună măsură datele 
aceluiași recensămint, ia c»-

mențiunea exactă ar fi „n-au 
putut frecventa școlile". Nu 
le-au putut frecventa din 
cauza lipsei de săli de clasă 
(conform datelor semi-ofi- 
ciale numărul sălilor de cla
să nu e suficient decît pen
tru cuprinderea a maximum 
25 la sută din populația de 
virstă școlară între 7 și 13

• COMISIA ELECTORALA 
DE STAT A R. P. POLONE a 
dat publicității rezultatele ale
gerilor pentru Seim, oare au a- 
vut loc la 19 martie a.c. In co
municat se arată că numărul 
persoanelor cu drept de vot a 
fost de 22 313 851, din acest nu
măr, au votat 21 854 481. Astfel, 
la alegeri au participat 97,94 la 
sută din numărul alegătorilor. Tn 
favoarea candidaților Frontului 
Unității Populare au fost expri
mate 21 746 242 de voturi, adică 
99.53 la sută.

Toți candidații Frontului Uni
tății Populare înscriși în listele 
electorale au fost aleși.

Edward Gierek. prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., a primit 
99.80 la sută din voturi.

• AGENȚIILE DE PRESA 
consemnează faiptul că arhiepis
copul Makarios a făcut cunos
cută hotărirea sa de a nu părăsi 
postul de președinte al Republi
cii Cipru.

•LUCRĂRILE CONGRESU
LUI AL XV-LEA AL SINDI
CATELOR SOVIETICE a con
tinuat marți. Congresul a fost

salutat de conducători ai unor 
delegații sindicale de peste ho
tare. în ședința de marți dimi
neața, a luat cuvîntul tovarășul 
Virgil Trofin, membru al Co

mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al 0.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicate
lor din România, conducătorul 
delegației sindicale din țara 
noastră car* participă la lucrări. 
Cuvtntarea tovarășului Virgil 
Trofin a fost subliniată în repe
tate rînduri cu vii aplauze de 
către participanții la Congres.

• O BOMBA, CARE A EX
PLODAT IN PLIN CENTRUL 
ORAȘULUI BELFAST (Irlanda 
de nord), a provocat moartea 
a șase persoane, printre care un 
copil, și a rănit alte 97. Explo
zia a fost atît de puternică, in
cit s-au spart geamurile case
lor aflate pe o rază de o sută 
de metri în jurul locului unde 
a detonat bomba.
• LA FRANKFURT PE MAIN 

A AVUT LOC MARȚI deschide
rea oficială a băncii sovietice 
„Banca de comerț Est-Vest“, a- 
nunță agenția T.A.S.S.

C
ifrele aceste», 
care poartă o 
încărcătură de 
tragism, sînt 
extrase din re
zultatele ulti

mului recensămint școlar e- 
fectuat în Coreea de sud. 
Pare paradoxal, dar autori
tățile sud-coreene își fac un 
punct de onoare din datele 
recensămîntului. „In com
parație cu situația din 1955 
(cînd a fost efectuat recen- 
sămintul precedent n.n.) — 
afirmă intr-un comunicat de 
presă Ministerul Instrucțiu
nii de la Seul — procentul 
analfabeților a scăzut cu 2,5 
Ia sută, ceea ce poate fi con
siderat un succes“. Noțiunea

de succes apare, In acest caz, 
cel puțin deplasată. Și nu e 
de mirare că unele ziare 
sud-coreene au socotit potri
vit să releve, pe baza unei 
socoteli simple, că dacă se 
va continua în actualul ritm, 
problema analfabetismului 
va fi rezolvată în Coreea de 
sud abia peste cîteva sute 
de ani...

Perspectivele sînt triste. 
Mai ales dacă avem în ve
dere că recensămîntul amin
tit are un caracter „școlar“ 
și, în consecință, nu a vizat 
decît persoanele susceptibile 
să urmeze cursurile școlare 
(încadrate de autorități in 
așa numita categorie a „ca
pabililor de asimilare“).

Planificarea.. 
analfabetismului

pitolul „Situația frecvenței 
școlare". Din 12.800.000 de 
persoane între 7 și 25 de 
ani, 10.000.000 nu sînt cuprin
se deloc în procesul de în- 
vățămint. Situația cea mai 
grea se semnalează în regiu
nile rurale unde aproape 85 
Ia sută din populația de 
virstă amintită se găsesc in 
afara școlii (mai exact, n-au 
frecventat niciodată o școală). 
Autorii recensămîntului au 
trecut în dreptul acestor ci
fre mențiunea „n-au frec
ventat școlile“. în realitate,

ani). Nu le-au putut frec
venta din cauza lipsei de ca
dre didactice (in invățâmin- 
tui elementar numărul învă
țătorilor nu atinge nici o 
treime din ceea ce chiar au
toritățile denumesc „plafo
nul minim necesar“). In sfir- 
șit, dar nu in ultimul rind, 
o influență negativă o are 
faptul că mulți copii tre
buie să muncească pentru a 
contribui la întreținerea fa
miliei lor. pentru a-și cîștiga 
propria existență. Recensă- 
mintui ocolește acest aspect

social exploziv, Insă date 
furnizate de unele ziare 
sud-coreene relevă că in 
rindurile populației rurale, 
nici măcar 20 la sută din 
copiii peste șase ani nu sint 
„scutiți“ de necesitatea de 
a munci cot la cot cu pă
rinții.

In cursul ultimelor două 
decenii, autoritățile sud-co
reene au inaugurat, cu pom
pa sforăitoare a supralici
tării demagogice, cîteva „pla
nuri de alfabetizare". De fie
care dată, aceste planuri au 
rămas practic îngropate în 
diferite sertare ale birourilor 
ministeriale. Solicitărilor in
sistente li s-a răspuns inva
riabil prin invocarea „penu- 
riei de fonduri“. Asemenea 
pretexte au o rezonanță e- 
videntă de cinism dacă ne 
gindim ia creșterea neconte
nită a fondurilor alocate Ia 
Seul pentru armată și poli
ție. fonduri care reprezintă 
actualmente mai bine de 55 
la sută din totalul cheltuie
lilor bugetare.

Școlile mai pot aștepta. Li
chidarea analfabetismului e 
planificată Ia Seul pentru se
colele viitoare.

P. NICOARA
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