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Extinderea acordului global in 
județul Dolj determinò încă de la 

începutul campaniei multiple 
fenomene pozitive :

• INTERES SPORIT PENTRU SOARTA RECOLTEI.
• ORGANIZARE SUPERIOARĂ A MUNCII.
• LUCRĂRI AGRICOLE EFECTUATE LA TIMP SI LA UN BUN 

NIVEL AGROTEHNIC, CORESPUNZĂTOARE CONDIȚIILOR 
DE CLIMĂ SPECIFICE ACESTEI PRIMĂVERI.

(amănunte în raidul nostru din pag. a ll-a)

într-o atmosferă de profundă prietenie și stimă față de România și conducătorul său, 

continuă călătoria tovarășului Nicolae Ceaușescu pe continentul african

LUSAKA A PRIMIT CU DEOSEBITĂ CĂLDURĂ ÎNCHEIEREA VIZITEI TOVARĂȘULUI
PE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU NICOLAE CEAUȘESCU IN REPUBLICA ZAIR

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a sosit, joi, în Re
publica Zambia. unde. împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
efectuează o vizită oficială la 
invitația președintelui acestei 
republici, dr. Kenneth David 
Kaunda.

Zborul de la Kinshasa pînă la 
Lusaka durează aproximativ pa
tru ore- Granița zambiană este 
trecută în dreptul localității 
Ndole. poarta marii centuri a 
cuprului (Copper Belt), principa
la bogăție minieră a țării, rezer
vele identificate aici, circa un 
miliard de tone, reprezentind o 
pătrime din totalitatea cuprului 
mondial. Fină in 1969. această 
bogăție se afla în stăpînirea mo
nopolurilor străine.

Tn acel an, tînărul stat zam- 
bian a luat sub controlul său 
companiile care se ocupau cu 
exploatarea cuprului au fost a- 
doptate, de asemenea. și alte 
măsuri de naționalizare, de na
tură să permită înfăptuirea unui

RECEPȚIE OFERITĂ DE PREȘEDINTELE ZAMBIEI
Joi seara, președintele Repu

blicii Zambia, dr. Kenneth Da
vid Kaunda, și soția sa, Betty 
Kaunda, au oferit o recepție în 
cinstea președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu. și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, în 
grădina Palatului de Stat.

La recepție, care s-a desfășu
rat într-o ambianță prieteneas-

Cuvîntul președintelui
Kenneth David Kaunda

Cuvîntul președintelui 
Nicolae Ceausescu

Domnule președinte.
Domnule vice prim-ministru. 
Domnule președinte al Curții 

Supreme,
Domnilor miniștri și vice- 

miniștri,-
Domnule primar.
Permiteți-mi să vă spun sim

plu — frați și surori —, este 
un adevărat privilegiu pentru 
mine să fiu în măsură să spun 
cîteva cuvinte de salut, citeva 
cuvinte de bun venit adresate 
oaspetelui nostru și tuturor co
laboratorilor săi. Ne considerăm 
că sintem foarte norocoși că vă 
aflați aici în Zambia. Dumnea
voastră faceți o vizită de răs
puns după ce colegii mei și cu 

Printre forestierii de la gura de exploatare forestieră Buniu-Greșu. 
din munții Vrancei
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deziderat vital al poporului a- 
cestei țări africane — valorifi
carea marilor resurse de care 
dispune in interesul propășirii 
patriei. In" dreapta itinerariului 
parcurs, orașul Kitwe, impor
tant centru de prelucrare a „au
rului roșu“, a cărui producție 
situează Zambia pe locul trei în 
lume. Se survolează, de aseme
nea. întinderi nesfîrșite de sa
vane și păduri tropicale.

Tn depărtare se zărește pano
rama orașului Lusaka. — capita
la țării — așezare în plină dez
voltare. cu peste 350 000 locui
tori.

La Lusaka, ca și la București 
— orașe situate pe același fus 
orar — este ora 16.00

Avionul prezidențial, escortat 
de la frontiera țării de reactoa
re ale forțelor armate zambiene. 
aterizează pe aeroportul interna
țional al capitalei.

Tn întîmpinarea oaspeților ro
mâni au venit președintele Zam- 
biei, dr. Kenneth David Kaun
da. și soția sa. Betty Kaunda. Se 
află, de asemenea. Ia scara avio- 

că, cordială, au participat vice
președintele Republicii Zambia 
Mainza Chona, cu soția, minis
trul afacerilor externe, Elijah 
H. Mudenda. ministrul minelor 
și dezvoltării mineritului, Hum
phrey Mulemba. ministrul resur
selor naturale. Solomon Kalulu. 
alți membri ai guvernului, pre
cum și înalte personalități ci
vile și militare, militanți ai 

mine am avut minunatul prilej 
de a vedea cu proprii noștri 
ochi ceea ce se petrece in fru
moasa și marea dumneavoastră 
țară. Pentru mine — și vorbesc 
și in numele colaboratorilor mei 
— vizita noastră în Republica 
Socialistă România va răminc de 
neuitat. Peste tot unde am fost 
în citeva orașe, la Baia Mare și 
în celelalte locuri pe care le-am 
vizitat. ne-am simțit foarte 
bine. Ne amintim de minunatele 
sentimente, de minunatul salut 
al oamenilor care au ieșit să ne 
întimpinc, toate acestea arătînd 
profunzimea sentimentelor pe 
care poporul român le nutrește
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nului, vicepreședintele Republi
cii Zambia, Mainza Chona, cu 
soția, ministrul afacerilor exter
ne. Elijah H. Mudenda, coman
danții armatei zambiene. forțelor 
aeriene și poliției — K. Chinkvli, 
W. Zuze și Cheia, precum și Au
rel Ardeleanu. ambasadorul 
României la Lusaka, și J. F. Lu
saka, ambasadorul Zambiei la 
București.

La coborîrea din avion, preșe
dintele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu sînt sa
lutați cu cordialitate de Kenneth 
David Kaunda și soția sa. Cei 
doi șefi de stat își string mina 
cu căldură, se îmbrățișează. Fe
tițe zambiene oferă oaspeților 
buchete de flori.

Șeful statului român prezintă 
apoi gazdelor pe Ion Pățan, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului 
exterior. Corneliu Mănescu. mi
nistrul afacerilor externe. Bujor 
Almășan. ministrul minelor, pe
trolului și geologiei, și celelalte 
persoane oficiale române care il 
însoțesc în această vizită.

Partidului Unit al Independenței 
Naționale, reprezentanți ai vieții 
publice, șefii misiunilor diplo
matice acreditați la Lusaka. co
respondenți ai presei locale și 
străine.

Au luat parte, de asemenea, 
Ion Pățan. Corneliu Mănescu, 
Bujor Almășan, alte persoane 
oficiale române, precum și Au
rel Ardeleanu. ambasadorul

Domnule președinte. 
Doamnelor și domnilor.
Dragi prieteni,
Este pentru mine, pentru to

varășa mea și tovarășii din de
legație o deosebită bucurie că 
am putut răspunde la invitația 
dumneavoastră pentru a vă re
întoarce vizita pe care ați fă
cut-o cu doi ani în urmă în Ro
mânia.

Aș dori să folosesc acest pri
lej pentru a vă adresa dum
neavoastră. colaboratorilor și în
tregului popor zambian un salut 
frățesc și cele mai bune urări 
din partea Consiliului de Stat, 
a guvernului, a poporului român, 
a mea. (Aplauze).

Deoarece țara dumneavoastră 
și-a cîștigat nu prea de mult in
dependenta. relațiile dintre Ro
mânia și Zambia sint de dată 
mai recentă. Cu toate acestea, 
în acești puțini ani — și mai cu 
seamă după vizita pe care dum
neavoastră și colaboratorii dum
neavoastră, care v-au însoțit, ați 
făcut-o in România — relațiile• ••••••••••••• • • •
FORȚA EDUCATIVĂ
A ORGANIZAȚIEI

U.T.C. DIN ȘCOALĂ
E firesc ca, în aceste zile de 

omagiere a semicentenarului 
Uniunii Tineretului Comunist, să 
ne gîndim cu ce carte de vizită 
se prezintă la o asemenea ani
versare organizația U.T.C. a școlii 
— cei aproape un milion de elevi 
u teci ști. Nu ne referim aici 
la un bilanț festiv, ci la o 
analiză lucidă a activității, care 
să ne dea putința să vedem cum 
se lucrează în organizația școlii 
pentru transpunerea în practică 
a hotărîrilor Congresului al IX- 
lea al U.T.C., cum putem așeza 
mai bine perspectiva muncii pe 
rezultatele bune obținute pînă 
acum.

Secretarul general al partidu-

Ceremonia primirii continuă 
cu prezentarea onorurilor mili
tare. Cei doi președinți se află 
pe un podium de onoare. Se in
tonează imnul de stat al Româ
niei, în timp ce tricolorul româ
nesc este ridicat pe un înalt ca
targ, alături de drapelul Zam
biei : se trag 21 de salve de ar
tilerie.

O companie a regimentului 
„Zambia“ prezintă armele.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
însoțit de comandanții forțelor 
armate terestre, aeriene și ale 
poliției, trece în revistă compa
nia de onoare, salutînd drapelul 
de stat al Zambiei.

Kenneth David Kaunda pre
zintă. apoi, președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu pe membrii guvernu
lui, celelalte personalități ale 
vieții politice, economice și cul
turale zambiene, aflate la aero
port. precum și pe șefii misiu-
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României în Zambia, și J. F. 
Lusaka, ambasadorul Zambiei în 
România.
, Tn timpul recepției, președin
tele Kenneth David Kaunda și 
președintele Nicolae Ceaușescu 
au rostit alocuțiuni.

Tn încheiere au fost intonate 
imnurile de stat ale celor două 
țări.

noastre au cunoscut o puternică 
dezvoltare. Sper că vizita pe care 
o facem acum in țara dumnea
voastră, convorbirile pe care le 
vom avea, intilnirile cu repre
zentanții poporului zambian. cu 
populația din diferite localități 
pe care le vom vizita, vor con
tribui. de asemenea, la o mai 
bună cunoaștere intre popoarele 
noastre. între conducerile sta
telor noastre, la dezvoltarea as
cendentă a relațiilor de prietenie 
și colaborare, in toate domeniile 
de activitate. (Aplauze).

Aș dori să vă mulțumesc, 
domnule președinte, pentru cu
vintele de apreciere la adresa 
politicii internaționale a Româ
niei. într-adevăr, România duce 
o politică externă de dezvoltare 
a colaborării cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orin- 
duire socială, punind. desi
gur. pe prim plan relațiile 
cu țările socialiste și cu statele 
care au scuturat jugul colonial, 
— cum este și Zambia — și au

(Continuare in pag. a Ill-a)

SILVIA ILIE,
secretar al C.C. al V.T.C.

lui nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, spunea despre școală 
că ea reprezintă în viața socie
tății principalul izvor de cultu
ră și factor de civilizație, fiin- 
du-i încredințat spre formare 
pentru muncă și viață un sfett 
din populația țării — toți cei de 
vîrsta învățăturii. E suficient să 
ne reamintim această apreciere 
sintetică pentru a ne da seama

comune
Joi s-a consumat ultimul act 

al vizitei președintelui Consiliu
lui de Stat al României Nicolae 
Ceaușescu, în Republica Zair.

In cursul dimineții, în salonul 
oficial, impodobit cu drapelele 
celor două țări, al Palatului 
prezidențial din Ngaliema. pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu. și președin
tele Republicii Zair. Mobutu 
Șese Seko, au semnat Declara
ția comună româno-zaireză.

La ceremonia semnării au 
asistat tovarășa Elena Ceaușescu 
și doamna Mărie Antoinette 
Mobutu. Au fost de față : 
din partea română, Ion Pă
țan, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri și mi
nistru al comerțului exterior, 
Corneliu Mănescu. ministrul a- 
facerilor externe. Bujor Almă
șan. ministrul minelor, petrolu
lui și geologiei. Alexandru Tu- 
jon. ambasadorul Republicii So
cialiste România la Kinshasa. 
Gheorghe Oprea, consilier al 
președintelui Consiliului de 
Stat. Ștefan Andrei. consilier 
al președintelui Consiliului de 
Stat. Constantin Mitea. consilier 
al președintelui Consiliului de 
Stat. Vasile Răuță, adjunct al 
ministrului comerțului exte
rior. Emilian Manciur. director 
în Ministerul Afacerilor Exter
ne. Sergiu Celac. director a. i. 
în Ministerul Afacerilor Exter
ne. Florian Stoica, director ge
neral adjunct în Ministerul Co
merțului Exterior : din partea 
zaireză : Karl-i-Bond Ngunza. 
membru al Biroului Politic al 
Mișcării Populare a Revoluției, 
ministrul afacerilor externe și 
al cooperării. Umba-di Lutete. 
ministrul minelor. Mata Nkumu, 
ministru! afacerilor sociale. 
Ndongala Tadi Lewa. ministrul 
economiei naționale. Engulu 
Bangabongo Bakokela Lakonga. 
ministrul lucrărilor publice. Ka- 
nyinga Onsindal. ministrul agri
culturii. Eketebi Moyidiba Mond- 
jolomba. viceministru al aface
rilor externe si al cooperării. 
Bisengimana Rwema. director 
al Biroului președintelui. Bo- 
kingi Embeyolo. ambasadorul 
Republicii Zair la București. 
Mutuale Tshikuntshe. director 
general al afacerilor politice în 
Ministerul Afacerilor Externe 
si al Cooperării. Kalume Mwa- 
na Kahambwe. director general 
al cooperării în Ministerul Afa
cerilor Externe și al Cooperării.

După semnare, cei doi preșe
dinți și-au strîns cu căldură 
miinile. s-au îmbrățișat.
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ce trebuie să reprezinte în viața 
școlii, a elevilor, organizația re
voluționară a tineretului. Aici, în 
această organizație, își începe 
adolescentul ucenicia politică, 
acea viață de tinăr militant care 
se formează la școala învățăturii, 
dar și la aceea a organizației de 
tineret. Școala utecistă ii inte
grează pe tineri, cu capacitatea, 
cu puterea lor de muncă și de 
înțelegere, în miezul evenimen
telor țării, ale poporului, astfel 
că spiritul de responsabilitate so
cială se dobîndește în exercițiul 
unor activități care-i solicită ca 
tineri de acțiune, de inițiativă, 
'apabili de dăruire și entuziasm.

Numai in măsura în care orga-

DECLARAȚIE COMUNĂ
ROMÂNO-ZAIREZĂ

La invitația președintelui Re
publicii Zair, general de corp de 
armată Mobutu Șese Seko, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu 
doamna Elena Ceaușescu, a fă
cut o vizită oficială în Republica 
Zair între 21 și 23 martie 1972.

Inalții oaspeți români au vi
zitat întreprinderi economice și 
așezăminte culturale din Kins
hasa. Ei au întîlnit pretutindeni 
o primire călduroasă, expresie a 
sentimentelor reciproce de prie
tenie care animă poporul român 
și zairez.

Intre președintele ' Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu. și 
președintele Republicii Zair, ge
neral de corp de armată Mobutu 
Șese Seko, au avut loc convor
biri care s-au desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate și în
țelegere reciprocă 

.CU PLANUL ÎNDEPLINIT

nizația U.T.C. a școlii izbutește 
să dea asemenea valori educa
ționale activităților la care-i 
cheamă pe uteciști. putem an
ticipa că, la absolvirea școlii, 
vom avea acel tinăr capabil să 
devină profesionistul, omul po
litic, cetățeanul pe care societa
tea il așteaptă. Sînt numeroase 
date care confirmă că organiza-
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La convorbiri au participat :
— Din partea română Ion Pă

țan, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri și ministru al 
comerțului exterior, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Bujor Almășan, 
ministrul minelor, petrolu
lui și geologiei. Alexandru 
Tujon, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Kinshasa. 
Gheorghe Oprea. consilier al 
președintelui Consiliului de Stat, 
Ștefan Andrei, consilier al pre
ședintelui Consiliului de Stat. 
Constantin Mitea, consilier al 
președintelui Consiliului de Stat. 
Vasile Răuță, adjunct al minis
trului comerțului exterior. Emi
lian Manciur. director în Minis
terul Afacerilor Externe. Sergiu 
Celac,' director a.i. în Ministe
rul Afacerilor Externe. Florian 
Stoica, director general adjunct 
în Ministerul Comerțului Exte
rior ;

• ASIGURINDU-ȘI UN 
BUN DEMARAJ, colectivul 
Fabricii de zahăr din Bu
zău și-a îndeplinit, înainte 
de termen, sarcinile de plan 
pe primul trimestru al anu
lui. Acest succes a fost ob
ținut ca urmare a măsurilor 
vizând mai buna organizare 
a ciclului de fabricație și a 
muncii, măsuri care au dus 
la atingerea parametrilor 
proiectați.

Cu planul trimestrial în
deplinit se prezintă și colec
tivele Uzinei de prelucrare 
a maselor plastice și princi
palele secții de producție ale 
Uzinei de sirmă și produse 
din sîrmă din Buzău, Fabri
ca de confecții de la Rm. 
Sărat și cea de industriali
zare a lemnului din Nehoiu.

Situațiile operative con
semnează faptul că toate uni
tățile economice din județul 
Buzău și-au depășit sarcinile 
planului la zi cu 1—5 la su
tă depășiri care la finele 
trimestrului se vor concreti

— Din partea zaireză : Karl-i 
Bond Ngunza. membru al Birou
lui Politic al Mișcării Populare 
a Revoluției, ministrul afaceri
lor externe și al cooperării. 
Umba-di Lutete ministrul mi
nelor, Mata Nkumu, ministrul 
afacerilor sociale, Ndongala Tadi 
Lewa, ministrul economiei na
ționale, Engulu Bangabongo Ba
kokela Lakonga. ministrul lu
crărilor publice, Kanyir.ga On
sindal, _ ministrul agriculturii. 
Eketebi Moyidiba Mondjolomba. 
vice-ministru al afacerilor ex
terne și al cooperării. Bisengi
mana Rwema, director al Birou
lui președintelui, Bokingi Em
beyolo. ambasadorul Republicii 
Zair la București. Mutuale Tshi
kuntshe. director general al afa
cerilor politice în Ministerul Afa
cerilor Externe și al cooperării, 
Kalume Mwana Kahambwe. di-
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za într-o producție globală 
evaluată la circa 10 milioane 
Iei.

• CU PRODUCȚIA EX
TRASA MIERCURI, în ulti
mul schimb de lucru, colec
tivul întreprinderii „Salina" 
din Ocna Mureș, județul Al
ba, a îndeplinit prevederile 
planului pe primul trimes
tru. Succesul înregistrat este 
rezultatul utilizării cu ran
dament sporit a timpului de 
lucru și a utilajelor, a or
ganizării mai judicioase a 
procesului de producție in 
subteran și la suprafață, fapt 
concretizat în creșterea pro
ductivității muncii cu 7.S la 
sută peste sarcina stabilită. 
S-a obținut o sporire a efi
cienței economice, micșorîn- 
du-se cheltuielile materiale 
și de producție. Potrivit cal
culelor estimative, pînă la 
finele lunii se va realiza o 
producție globală mai mare 
decît era prevăzut cu aproa
pe 15 la sută.

(Agerpres)
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Categoric, semănatul e lucra
rea ce polarizează activitatea tu
turor lucrătorilor ogoarelor Dol- 
Îului. Urgență, răspundere, ca- 
itate sînt cuvintele de or

dine pentru mecanizatori, coope
ratori și specialiști, iar ritmul 
de lucru, raportul dintre realizat 
și planificat constituie unitățile 
de măsură pentru hărnicia și 
eficacitatea măsurilor organiza
torice și tehnice întreprinse. Și 
sînt multe C.A.P.-uri ale căror 
realizări scot în evidență dărui
rea cu care se muncește. La Po
iana Mare. Tunari și Pesa, cîm- 
pia celor 5 C.A.P. era asaltată 
de mecanizatori și țărani co
operatori. Executau comple
xul lucrărilor impuse de pregă
tirea terenului prin fertilizări, 
grăpări, discuiri și nivelări și 
cele de semănat. Aproape 150 
de tractoare lucrează zi și noap
te iar peste 2 000 de cooperatori 
participă la lucrările de pregă
tire în vederea declanșării cam
paniei de irigații, decalmatînd 
sau croind canale noi. Toader 
Dumitru, inginerul șef al C.A.P. 
„înainte“ din Poiana Mare, care 
ne-a însoțit în raza consiliului 
Intercooperatist ne ajută în a- 
precierea ritmului și a calității 
lucrului executat. La C.A.P. 
„Viața nouă“ au fost semănate 
aproape 300 hectare cu mazăre, 
ovăz, sfeclă, borceaguri și lu
cerna. Am străbătut o parte 
din aceste suprafețe însămînțate 
de către tinerii mecanizatori Ni- 
colae Sfetcu și Sterie Stănuș. O 
recepție ad hoc a lucrării apre
ciată cu calificativ maxim. Te
renul era pregătit ca un veri
tabil strat de grădină, iar mași
nile bine reglate asiguraseră un 
semănat fără cusur. Asemănător 
stau lucrurile și la C.A.P. ..Tim
puri Noi“ unde aflăm că încă de 
la începutul campaniei a fost de
clanșată o vie întrecere între 
mecanizatori — inițiativa apar
tine organizației U.TC. — cu 3 
obiective precise : ritmul de lu
cru, calitatea lucrărilor si re
ducerea consumului mediu de 
carburanți pe ora de funcțio
nare. Pînă acum, 2 nume sînt 
mereu însorise pe panoul evi- 
dențiaților, cele ale tinerilor 
Gheorghe Rădoi și Constantin 
Stana. Aceștia, zilnic, au reali
zat o depășire a sarcinilor de 
plan cu pînă la sută la sută. Iar 
la C. A. P. din Tunari și 
Pesa sînt apreciabile nu nu
mai realizările — peste 90 
Ia sută din culturile din 
prima urgență au fost semă
nate — dar și strădaniile de a 
nu face nici un rabat la calitate. 
„Aceste succese, remarca ingi
nerul Toader Dumitru, obținute 
încă din startul campaniei se 
explică prin fantul că o dată cu 
generalizarea acordului global 
în toate sectoarele s-a procedat 
la permanentizarea mecanizato
rilor și a cooperatorilor pe su
prafețele de teren ceea ce Ie în
tărește răspunderea pentru cali
tatea fiecărei lucrări“. O apre
ciere ce se explică și prin aceea 
că toate suprafețele ce vor fi 
însămînțate în această primă
vară de către CA.P.-urile amin
tite au fost grăpate și discuite.

(Urmare din pag. I) 

ția U.T.C. a elevilor își contu
rează programul atît de specific 
cu un bogat tezaur de experien
țe, de mijloace educaționale, re- 
considerînd în permanență pro
priile rezultate, propriile meto
de de muncă.

Fără a încerca o trecere în 
revistă a acestor experiențe 
fructuoase, trebuie să spunem 
că, de la Congresul IX încoace 
ne-a preocupat și ne preocupă 
cu deosebire mărirea capacității 
de cuprindere a masei de ute- 
ciștl la acțiunile organizației, 
consolidarea în școli a unor or
ganizații puternice sub toate la
turile activității lor. Aspectul 
poate apărea întrucîtva de natu
ră organizatorică, dar repercu
siunile au o profundă valoare e- 
ducativă. S-a pus cu insistență 
problema de a acționa astfel, in
cit elevul să aibă sentimentul că 
trăiește ca utecist, că este autor 
al activității organizației sale, că 
el concepe, el are inițiativa, el 
răspunde de realizare. Accentul 
asupra autoeducației, al auto- 
conducerii nu a apărut intimplă- 
tor. Trebuia să corectăm o reali
tate — tendința de a lăsa trebu
rile organizației U.T.C. mai mult 
pe seama profesorilor, departa
jarea unui anumit grup de ute- 
ciști — activul — care organi
zează acțiunile, răspunde pentru 
ele, are inițiative și, pe altă 
parte, marea masă de uteciști. 
situați doar în postură de parti- 
cipanți. Chemarea adresată de 
partid tineretului de a fi în pri
mele rînduri ale luptei dintre 
vechi și nou făcea apel în pri
mul rînd la spiritul său de ini
țiativă, la capacitatea sa de ac
țiune și de îndrăzneală în acțiu
ne. trăsături care ti sint proprii 
organizației U.T.C. din scoală, 
așa cum îi sînt întregului tine
ret al țării. Măsurile întreprinde 
de noi în ultima perioadă au ur
mărit tocmai dezvoltarea și con
solidarea acestor frumoase trăsă
turi.

Ne gîndim, de pildă, la efectul 
produs în viața organizației 
U.T.C. a școlii de crearea și 
funcționarea consiliilor elevilor 
— organisme în care elevul se 
formează ca activist, e solicitat 
să gîndească, să elaboreze, să se 

prevenindu-se astfel grăbirea 
evaporației.

Străbatem în continuare cîm- 
pia de sud a județului Aspectele 
întîlnite în aceste zile de cam
panie sînt diferite La Maglavit, 
Cetate se lucra cu un ritm su
perior celui inițial stabilit, la 
Goicea. Bîrca. Măceșul de Sus 
Cerat. Giurgița și Lipov semă
natul culturilor din prima ur
gență practic e încheiat. Peste 
tot am întîlnit tineri care, în 
cadrul unor acțiuni de cuprin

IN CAMPANIA AGRICOLA

Se lucrează bine
in cimpia Olteniei

Extinderea acordului global 
in județul Dolj determină 

încă de la începutul campaniei 
multiple fenomene pozitive:
• INTERES SPORIT PENTRU SOARTA RECOLTEI.
• ORGANIZARE SUPERIOARĂ A MUNCII.
• LUCRĂRI AGRICOLE EFECTUATE LA TIMP Șl LA UN BUN 

NIVEL AGROTEHNIC, CORESPUNZĂTOARE CONDIȚIILOR 
DE CLIMA SPECIFICE ACESTEI PRIMĂVERI.

dere, participau la săparea te
renurilor din apropierea canale
lor și jgheaburilor de irigații, 
unde tractoarele nu pot lucra, a 
suprafețelor din jurul stîlpilor 
electrici, la defrișarea unor dru
muri inutile, la împrăștierea pă- 
mîntului rezultat de la amena
jările pentru irigații, la execu
tarea lucrărilor de desecare. 
Peste 1 000 de hectare vor fi ast
fel pentru prima dată cultivate 
ceea ce va asigura hrana nece
sară îngrășării a mai bine de 
5 000 de porci. Dintre numele 
evidențiaților înscrise în bloc 
notes transcriu pe cele ale lui 
Ristea Ghizdavu din Mirșani, 
Marin Marcel din Dăbuleni. Ma
rin Oprișanu din Pesa, Ilie Popa 
din Melinești, Matei îonilă din 
Mihăița, Vasile Stan din Celaru, 
Ion Șerban din Mischii. Dumi
tru Bejan din Carpen. Marian 
Negoescu din Gogoșu. La Tea^- 
cu, cei 68 de tineri au plantat 

intereseze în fiecare moment 
unde se situează centrul de pre
ocupări al colegilor săi. și să ac
ționeze în consecință. Fără a ne 
lipsi de sprijinul și îndrumarea, 
de experiența și tactul pedagogic 
ale cadrelor didactice, care sint 
extrem de necesare, este firesc 
să încurajăm procesul de con
ducere a activității U.T.C. din 
școală de către cei ce beneficia
ză de ea. Ei știu mai bine ce le 
place, ce vor, ce li se potrivește. 
Și adevărul este că multe orga

FORJA EDUCATIVA A
ORGANIZAȚIEI U.T.C. DIN SCOALĂ

■>

nizații au dovedit din plin că 
posedă această capacitate, au 
știut să fie Ia înălțimea sarcini
lor.

Există în prezent un curent de 
opinie receptiv formației ideolo
gice și politice ; utecistul este 
pus în contact cu studiul politic 
și i se răspunde interesului pen
tru informare prin felurite mij
loace. In lumea școlii au apărut 
nenumărate inițiative puternic 
ancorate in specificul ei de acti
vitate cotidiană — dicționare po
litice, cadrane politice, cluburi 
de informare politică, cabinete 
de informare. Se cultivă astfel 
un mare interes pentru studiu] 
politic în general, utecistul-elev 
este condus prin activități atrac
tive. de către organizația U.T.C., 
oe drumul cunoașterii multilate- 
ale a faptelor de istorie trecută 

si prezentă a țării, a partidului, 
a organizației noastre revoluțio
nare. S-au declanșat și numeroa
se concursuri consacrate acestui 
obiectiv. au avut loc ample 
dezbateri despre realitățile noas
tre socialiste iar acum, cu prile- 
jul semicentenarului U.T.C., 
e'evii s-au bucurat de o audien
tă mai largă decit oricînd.

• Asemenea activități au o pu- 

golurile în vie ce însumau a- 
proape 10 hectare, iar miercuri 
și joi au participat cu toții la 
plantarea în cîmp a răsadului 
de varză și la fertilizarea tere
nului ce va fi cultivat cu po
rumb. Au amenajat pentru, iri
gări întreaga suprafață de gră
dină. „Ca urmare, a acestei par
ticipări, sublinia ing. Gheorghe 
Ureche, ritmul de lucru satis
face exigențele. S-au creat con
diții optime realizării produc
țiilor planificate“. Surprind, to

tuși, aspectele întîlnite la Malu 
Mare, Bratovoiești. Secuiu și 
Tîmburești. In amiaza mare, aici, 
tractoarele erau la secții. La 
Secuiu, Marin Florea. șeful sec
ției, căuta să ne convingă de 
faptul că cele 5 tractoare care 
nu porniseră în cîmp de cîteva

Hotărire a Consiliului de
Printr-o recentă hotărire a 

Consiliului de Miniștri s-au a- 
dus unele îmbunătățiri in orga
nizarea și funcționarea stațiuni
lor pentru mecanizarea agricul
turii.

In locul fostelor întreprinderi 
pentru mecanizarea agriculturii, 
hotărirea prevede organizarea de 
trusturi județene ale stațiunilor 
pentru mecanizarea agriculturii. 
Eld iși desfășoară activitatea pe 
principiul gestiunii economice, 
cu personalitate juridică, avînd 
în subordine stațiunile pentru 
mecanizarea agriculturii din ju
deț. Tn colaborare cu trustul de 
întreprinderi agricole de stat, 
stabilesc necesarul de tractoare 
și mașini agricole pentru toate 
sectoarele din agricultura jude
țului inclusiv pentru zonele ne- 
cooperativizate. programul de 
mecanizare a lucrărilor agricole 
și urmăresc realizarea lui în 
practică.

Stațiunile de mecanizare sînt 
titulare de plan pentru indica
torii repartizați ; ele au ca o- 
biect executarea mecanizată a 
lucrărilor agricole din sectorul 
vegetal și de creștere a anima
lelor, din silvicultură, a lucră
rilor de electrificare a procese
lor de producție, de hidroame
liorații de interes județean și de 

ternică forță de penetrație edu
cativă, au influențe profund for
mative asupra elevilor și utecis- 
tilor, întrucit ele vizează nu nu
mai aspectul informațional, ci 
totodată, dezvoltarea unei înalte 
conștiințe politice, capabile să-l 
conducă pe elev la înțelegerea 
deplină a ceea ce este el, as
tăzi, față in față cu propriile sale 
exigențe viitoare Pe un aseme
nea teren propice formării unui 
climat de responsabilitate, al 
atitudinii înaintate față de mun

că, organizația U.T.C. acționea
ză cu mai multă eficacitate și în 
direcția mobilizării elevilor la 
învățătură. S-a dovedit cu preg
nanță că, pe această cale, a edu
cației politice, organizațiile 
U.T.C. din școli influențează în
treaga viață și comportare a ele
vilor, determinîndu-i să înțe
leagă că aspirațiile spre realiza
rea unei societăți socialiste mul
tilateral dezvoltate, nu le pot 
realiza decît oameni cu o înaltă 
pregătire științifică și tehnică, cu 
un larg orizont de cunoștințe 
generale, cu temeinice deprin
deri de muncă și de viată co
muniste. Școala, după părerea 
noastră, găsește in organizația 
U.T.C. un sprijin de nădejde în 
acest sens și este, fără îndoială, 
un merit al organizației faptul că 
tot mai multe clase de elevi se 
consolidează ca adevărate colec
tive de învățătură, de muncă, de 
opinie combativă.

La ora actuală, un obiec
tiv însemnat al organizațiilor 
U.T.C. îl constituie sprijinul 
susținut oe care trebuie să-l 
dea școlii pentru a consoli
da în programa de învățămînt 
disciplina numită simbolic 
„Muncă“. în acest context se in- 

zile „nu au lucrat pentru că nu 
au avut ce" In același timp, 
însă, mai erau de semănat a- 
proape 10 hectare de lucernă, 
nu se executase bilonatul decit 
pe un sfert din suprafața de 
grădină, nu se pregătise terenul 
în vederea plantării cartofilor 
pe cele 10 hectare planificate 
nu se grăpaseră nici jumătate 
din ogoare. Am insistat asin.ra 
acestui ultim aspect, dar răs
punsul șefului de secție a fost 
mereu același. ..Noi executăm 
ceea ce ni se cere de către spe
cialiștii cooperativei“. Inginera 
agronomă Cornelia Almășanu a 
fost de negăsit. Am căutat-o în 
cîmp, la sediul cooperativei dar 
în zadar Deși nu era decît ora 
3 după amiază, plecase la Cra
iova. E navetistă Am sunat-o 
acasă : 38204. Un noian de scuze 
și o categorică etichetare : „E 
neserios nea Florea. Trebuia să 
spună adevărul curat : că noi 
avem un excedent de tractoare 
care ar putea fi dirijat. în săp- 
tămînile acestea, către acele u- 
nități ale județului cu o mai 
mare aglomerare de lucrări. La 
Secuiu sînt suficiente 8 tractoare 
pentru că noi< avem teren ușor, 
nisipos și ritmul în care lucrăm 
noi e foarte bun“ Pentru că- și 
la Tîmburești discuția cu meca
nizatorii Florea Matei și Con
stantin Radu a reliefat o situa
ție asemănătoare (aici la 850 hec
tare ale C.A.P-ului sînt perma
nentizate 12 tractoare ! ?). gă
sim de cuviință să sugerăm Di
recției generale județene a a- 
griculturii, Trustului mecaniză
rii o reanalizare a modului în 
care este distribuită forța me
canică. Acest lucru se impune 
cu atît mai mult în condițiile 
în care în județul Dolj mai sînt 
de arat cîteva mii de hectare, 
cînd. din suprafața planificată 
culturilor din prima epocă nu 
s-a însămînțat nici o treime, 
cînd grăpatul ogoarelor — lucra
re recomandată cu stringență în 
condițiile acestei primăveri — 
nu s-a executat decît pe circa 
50 000 hectare din cele peste 
200 000 Și. concomitent, se im
pun măsuri energice în sensul 
folosirii depline a capacității de 
lucru a fiecărei mașini agricole. 
Ceea ce s-a raportat ca realizări 
în actuala campanie gricolă de 
primăvară de către unitățile ju
dețului Dolj nu redau nici pe 
departe condițiile bune de care 
se dispune. Dar. numai condițiile 
nu sînt suficiente...

GH. FECIORU

întreținere a amenajărilor fun
ciare, efectuarea de transpor
turi, întreținerea și repararea u- 
tilajelor proprii și cele ale co
operativelor agricole, precum și 
orice alte lucrări necesare coo
perativelor agricole de produc
ție și gospodăriilor populației, 
care pot fi efectuate cu utila
jele de care dispun.

Tn vederea folosirii cit mai 
complete a forței de muncă și a 
utilajelor din dotare, in perioa
dele în care volumul lucrărilor 
agricole este restrins. stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturii 
pot executa și alte prestații, în 
afara cooperativelor agricole 
deservite.

Stațiunile pentru mecanizarea 
agriculturii au în structura lor 
secții care se organizează în 
funcție de necesități în fiecare 
cooperativă agricolă și ateliere 
mecanice pentru deservirea a- 
cestora. Ele sînt unități de pro
ducție cu plan propriu de lu
crări. de venituri și cheltuieli — 
parte integrantă din planul sta
țiunii. Secțiile organizează ex
ploatarea și întreținerea atît a 
mijloacelor mecanice proprii, cit 
și ale celor care aparțin coope
rativei deservite. Hotărîrea pre
vede ca stațiunile pentru meca
nizarea agriculturii care au ate- 

scriu eforturile și inițiativele pe 
care organizația U.T.C. le are in 
scopul ancorării depline a tine
retului școlar la activitățile di
rect productive : practica teh
nico-productivă, cercurile și so
cietățile tehnico-științifice. ex
pozițiile și concursurile de crea
ție tehnică și științifică, activi
tățile de muncă patriotică etc.

Amplul program de măsuri a- 
doptat de conducerea partidului 
privind modernizarea și perfec
ționarea invățămîntului, legarea 

organică a acestuia de producția 
materială, îmbunătățirea sub
stanțială a procesului de pregă
tire tehnico-productivă pentru 
muncă și viață a elevilor a fost 
receptat cu deosebit interes și 
deplină satisfacție de întregul 
tineret școlar, de școala noastră, 
de organizațiile U.T.C. In pre
zent, un număr însemnat de 
elevi din învățămîntul de cul
tură generală, profesional și 
tehnic își desfășoară activitatea 
tehnico-productivă în ateliere- 
școală, in întreprinderi, șantiere, 
C.A.P-, I.M.A-, I.A.S. etc. Elevii 
sînt stimulați și educați să 
lucreze cu interes în timpul 
orelor de activitate tehnico- 
productivă. să participe la ac
țiunea de autodotare a ateliere
lor școlare, să producă ei în
șiși. in ateliere ori in întreprin
deri. lucruri utile producției, 
școlii. ,

Un element esențial al legării 
scolii cu viața, cu activitatea ce 
o desfășoară oamenii muncii 
pentru crearea valorilor materi
ale necesare dezvoltării societă
ții il constituie antrenarea tine
retului școlar la activitățile pa
triotice pe șantierele de con
strucții, in agricultură, la ac-

TELEGRAMĂ
Primul- Ministru al Finlandei, 

RAFAEL PAASIO, a trimis 
tovarășului ION GHEORGHE 
MAURER, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii So
cialiste România, următoarea 
telegramă :

Doresc să adresez Excelenței 
Voastre mulțumirile mele sin
cere pentru amabilul mesaj de 
felicitare.

• JOI, A PLECAT LA 
STOCKHOLM delegația Parti
dului Comunist Român condusă 
de tovarășul Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Execu
ți/, secretar al C.C. al P.C.R,, 
care, la invitația Partidului de 
stînga-comuniștii din Suedia, 
va face o vizită în această țară.

Din delegație fac parte tova
rășii Traian Dudaș. membru su
pleant al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean 
Mehedinți al P.C.R., și Geza Do- 
mokoș, membru supleant al 
C.C al P.C.R.

★
In timpul escalei la Berlin in 

drum spre Stockholm, delegația 
C.C- al P.C.R., condusă de tova
rășul Dumitru Popescu, mem
bru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. a fost 
salutată de tovarășul Erich Mu- 
ckenberger, membru al Biroului 
Politic al Comitetului Central al 
P.S.U.G., de activiști ai C.C. al 
P-S.U.G.

Cu acest prilej, a avut loc 
discuție cordială, tovărășească.

o

• JOI A AVUT LOC la Uni
versitatea „Babeș-Bolyai" din 
Cluj o adunare consacrată Zi
lei Internaționale de luptă îm
potriva discriminărilor rasiale. 
Au luat parte cadre didactice 
universitare, cercetători, stu
denti români și străini care stu
diază în institutele de învăță
mînt superior.

liere mecanice bine dotate și 
dispun de forță de muncă cali
ficată să organizeze, după nece
sități, centre de reparații. în 
perioadele cînd volumul de re
parații nu acoperă capacitatea, 
centrele de reparații pot execu
ta atît pentru unitățile deservite 
cit și pentru alți beneficiari, lu
crări mecanice, montaje și ori
ce alte prestații de servicii spe
cifice profilului lor de activi
tate.

în hotărire sînt nominalizate 
trusturile și stațiunile de meca
nizare a agriculturii, precum și 
sarcinile amănunțite ce revin 
fiecărei categorii de unități.
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Petrolul—Rapid 1x2
„U“ Craiova—S.C. Bacău 1
Dinamo—Politehnica 1
Farul—Steaua 12

F.C. Argeș—Steagul Roșu 1
„U“ Cluj—A.S.A. Tg. Mureș 1
Jiul—C.F.R. Cluj 1
U.T. Arad—Cri$ul 1

Cagliari—Roma x2
Internazionale—Bologna 1
Mantova—Mi lan x2
Torino—Juventus 2

Varese—Atalanta lx

Alte organizații U.T.C au primit 
drapelul jubiliar

tn cursul acestei săptămlni * continuat acțiunea de lnminare a 
drapelului jubiliar „A 50-a aniversare“ unor organizații U.T.C. dis
tinse prin meritele lor deosebite atit in activitatea desfășurată in 
anii ilegalității, constituind o frumoasă pildă a abnegației înaintașilor, 
cit si pentru rezultatele prin care tînăra generație de astăzi continuă 
și îmbogățește tradițiile de luptă ale organizației sale. Zilele trecute 
inalta distincție instituită cu prilejul aniversării semicentenarului 
tt.T.C. a fost inminată. in cadrul unor adunări festive ce au prilejuit 
momente emoționante pentru un mare număr de tineri, mai multor 
organizații U.T.C. intre care : Uzina ,.Vulcan“-București, Combinatul 
chimic „Victoria“ — jud. Brașov, Uzina de mașini electrice-București, 
Uzina „Metalurgica“-Buzău, cooperativa agricolă „Grivița roșie" 
din comuna însurăței — Jud. Brăila, Fabrica de confecții și tricotaje- 
Bucureșli, Liceul „Mihai Viteazui“-București, Combinatul siderurgic 
și Uzinele constructoare de mașini-Reșița și Grupul școlar M.I.U.- 
Bucuiești.

La festivitățile de decernare a drapelului jubiliar au fost prezenți 
secretar; ai C.C. al U.T.C.. membri ai Biroului C.C. al U.T.C.. adjttncțl 
de șefi de secție la C.C. al U.T.C., primi-secretari de comitete jude
țene U.T.C., numeroși invitați. ,

dețiuni edilitar-gospodărești, 
înfrumusețare a școlii, a orașe
lor și comunelor. Se poate 
afirma că organizația U.T.C. a 
știut să dezvolte și climatul 
muncii patriotice, să facă din a- 
ceastă activitate una din cele 
mai frumoase tradiții școlare.

Este meritoriu faptul că orga
nizațiile U.T.C. au început să-și 
echilibreze mult mai bine pro
gramele de activități, că fac po
sibil, prin aceasta, un răspuns 
direct, la obiect. în fața intere
selor și dorințelor elevilor, iz
butind să diversifice mult acțiu
nile pentru a oferi marei mase 
de uteciști posibilitatea să desfă
șoare în propria lor organizație 
o activitate susținută, racordată 
la cerințele sale interioare. Pes
te 100 000 de elevi, anul trecut, 
iar anul acesta mai mulți, au 
luat loc în sălile concursurilor 
inteligenței și pasiunii pentru 
știință. 80 000 de elevi din școlile 
profesionale și din liceele de 
specialitate s-au întrecut și ei 
pentru a-și demonstra buna pre
gătire în cadrul unor întreceri 
profilate pentru 35 de meserii și 
17 specialități. Elevii școlilor ge
nerale își confruntă maturitatea 
opțiunilor profesionale într-un

Adunarea festivă prilejuită

de aniversarea a 90 de ani de la

nașterea lui Nicolae Tituieseu
Joi după-amiază, a avut Ioc 

în sala Ateneului Român din 
București, adunarea festivă pri
lejuită de aniversarea a 90 de 
ani de la nașterea lui Nicolae 
Tituieseu, remarcabil om de stat 
român, strălucit diplomat, mili
tant pentru apărarea indepen
denței și suveranității naționa
le. pentru pace și relații de 
bună vecinătate între state. A- 
dunarea a fost organizată .sub 
auspiciile Academiei de Științe 
Sociale și Politice. Ministerului 
Afacerilor Externe. Asociației 
de Drept Internațional și Rela
ții Internaționale și Institutului 
Român pentru Relațiile Cultu
rale cu Străinătatea.

In prezidiul adunării au luat 
loc tovarășii Emil Bodnaraș. 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R.. vicepreședin
te al Consiliului de Stat. Miron 
Constantinescu. membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R.. președintele 
Academiei de Științe Sociale și 
Politice. Miron Nicolescu. pre
ședintele Academiei Republicii 
Socialiste România. Teodor Ma- 
rinescu. șeful secției relații ex
terne a C.C. al P.C.R.. George 
Macovescu. prim-adiunct al mi
nistrului afacerilor externe. Vir- 
gil Cazacu, prim-adjunct al mi
nistrului educației și învățămîn- 
tului. Ioan Ceterchi. președinte
le Consiliului Legislativ. Maria 
Groza, vicepreședintă a Consi
liului Național al Femeilor. 
Avram Bunaciu. președintele 
Comisiei Constituționale a Ma
rii Adunări Naționale. Grigore 
Geamănu. vicepreședinte al A- 
sociației de Drept Internațional 
și Relații Internaționale. Valter 
Roman, directorul Editurii Po
litice, Mihnea Gheorghiu. prim- 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
Constantin Vlad, vicepreședinte 
al Academiei de Științe Sociale 
și Politice, directorul Institutu
lui de Științe Politice și de Stu
diere a Problemei Naționale. 
Ștefan Nițulescu. maistru Ia U- 
zinele de utilaj chimic „Grivița 
Roșie“, și Ion Mazilu, student 
la Facultatea de Drept.

în sală se aflau membri 
conducerii unor ministere și 
stituții centrale, oameni

■ știință și cultură, profesori uni
versitari, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne, reprezentanți ai presei 
române și străine, un numeros 
public.

Au asistat șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Adunarea a fost prezidată de 
tovarășul Miron Constantinescu.

Despre personalitatea lui Ni
colae Tituieseu a vorbit tovară
șul George Macovescu.

Produs al societății românești 
dintre cele două războaie mon
diale. a arătat vorbitorul, per
sonalitatea lui Tituieseu a pur
tat amprenta timpurilor în care 
s-a format, după cum eveni
mentele din epoca respectivă șl 
în special relațiile internațio
nale europene, au fost marcate 
de personalitatea 
fostului ministru 
cerilor externe.

Animat de un . 
minat, intuind sensul vremuri
lor pe care le trăia, posedînd 
capacități excepționale. Nicolae 
Tituieseu. acest remarcabil om 
de stat, a susținut și promovat 
interesele naționale permanente 
ale României, după cum a apă
rat principiile fundamentale de 
drept internațional, 
lațiile dintre state, 
tiunile sale au fost 
biectiv influențate

ai 
in
de

și activitatea 
român al afa-

patriotism lu-

privind re- 
Desigur. ac- 
în mod o- 
de limitele

sugestiv concurs intitulat : „Cu
noașteți meseriile ?“, „Tehnica 
se însușește incă din anii de 
școală" — titulatura unei expo
ziții, înseamnă dc fapt un nou 
cadru al întrecerii îndemînării, 
fanteziei și imaginației construc
tive, care va fi stimulată de con
cursul „Tehnium“. La acestea 
trebuie să adăugăm nenumăra
tele cercuri tehnico-aplicative, 
sesiunile de referate și comuni
cări ale elevilor, societățile lor 
științifice și literare — toate în
mănuncheate pe terenul fertil al 
inițiativelor, ca rezultat al unei 
temeinice munci educative, in 
spiritul unei atitudini înaintate 
față de muncă, al unei profunde 
orientări a școlii către proble
mele majore ale societății noas
tre.

Aniversarea celor 50 de ani de 
existentă a organizației U.T.C., 
ne înlesnește să înțelegem 
foarte bine că tot ceea ce 
am dobîndit pină în prezent 
în rîndul uteciștilor din școală 
trebuie să constituie dincolo de 
motivele firești de satisfacție, un 
îndemn pentru a ridica propriile 
noastre rezultate pe trepte su
perioare ale calității, că sărbă
toarea pe care o trăim cu toată 
ființa noastră constituie exame
nul cel mai serios, care ne anga
jează cu toate eforturile și com
petența, pe un drum început 
însă pe care trebuie să mergem 
pină la capăt. 

determinate de apartenența sa 
de clasă și de condițiile în care 
a activat, dar, cu toate acestea, 
el s-a impus ca una dintre cele 
mai reprezentative personali
tăți ale diplomației europene 
și mondiale din perioada in
terbelică. El s-a definit ca un 
neobosit și prestigios militant.

Pacea însemna, pentru Titu- 
lescu, „o stare de spirit alcă
tuită din încredere, din înțele
gere reciprocă și din nădeide în 
ziua de mîine".

Diplomatul român a militat 
consecvent, cu multă pricepere 
și convingere, pentru interzice
rea războiului „ca instituție le
gală“, împotriva oricărui a"t 
de agresiune. Necesitatea defi
nirii agresorului devenise cu 
atît mai stringentă în cursul 
anilor treizeci. cu cit forțele 
celei mai negre reacțiuni. ale 
fascismului și hitlerismului se 
instalaseră la putere în unele 
țări, fără să-și disimuleze cîtuși 
de puțin planurile de cotropire, 
iar Tituieseu a adus o însemna
tă contribuție la definitivarea 
proiectului de definiție a agre
siunii prezentat de Uniunea 
Sovietică în cadrul Conferinței 
dezarmării de la Geneva.

Pornind de la principiul indi
vizibilității păcii, Tituieseu a 
ajuns la concluzia că securita
tea efectivă a popoarelor nu 
putea fi realizată decît printr-un 
sistem de acorduri, de angaja
mente internaționale, care, cu- 
prinzînd marea majoritate a 
statelor, să nu fie dirijate îm
potriva nimănui, să prevină și 
să oprească orice act de agre
siune. a arătat vorbitorul, pre- 
cizînd în continuare că Nicolae 
Tituieseu a fost un susținător 
convins al colaborării interna
ționale. care trebuia să se ba
zeze pe respectarea suveranită
ții și integrității teritoriale și să 
fie conformă normelor de drept 
internațional. La cooperare tre
buiau să participe toate țările 
interesate, indiferent de mări
me și putere, contribuția țărilor 
mai mici fiind de cea mai mare 
importanță politică, pentru că 
acestea cunoșteau mai bine exi
gențele păcii, fiind mai expuse 
pericolului de agresiune. Condi
ția esențială a participării unei 
țări la o operă internațională 
într-un mod util și oonstructiv 
era salvgardarea intereselor 
sale naționale, pe care numai 
ea le putea aprecia în deplina 
și libera sa suveranitate, pre
cum și a unei egalități depline 
între parteneri. Orice încer
care de „directorat“ al marilor 
puteri, cum a fost proiectul 
„pactului in patru" (Franța, An
glia. Italia și Germania), ori
ce tentative de a dispune de 
soarta altor națiuni sau de a 
le impune hotărîri la care ele 
să nu fi consimțit, nu puteau 
fi decit respinse și declarate 
contrare spiritului de colabora
re și prietenie între națiuni. 
Conștient de înalta semnificație 
a statornicirii unor relații nor
male, prietenești cu Uniunea 
Sovietică și, in pofida opoziției 
cercurilor reacționare, Nicolae 
Tituieseu a reușit să semneze 
la 9 iunie 1934 acordul prin care 
se stabileau relații diplomatice 
între România și U.R.S.S.

După ce a analizat evoluția e- 
venimentelor din Europa Cen
trală la mijlocul anilor treizeci, 
în preajma și în timpul celui 
de-al doilea război mondial, 
George Macovescu a spus : Eu
ropa postbelică a cunoscut 
adinei transformări ca urmare a 
victoriei socialismului în nouă 
țări de pe continent- Reglemen
tările postbelice cu privire la 
Germania, conferința de pace de 
la Paris, divizarea continentu
lui în blocuri politico-militare și 
economice, constituirea celor 
două state germane, întărirea în 
ultimii ani a tendințelor de des
tindere, normalizarea și dezvol
tarea relațiilor dintre state, iată 
cîteva dintre etapele drumului 
parcurs de continentul nostru. 
Ceea ce prevalează în ultimii 
ani este cursul constructiv, fa
vorabil dezvoltării unor relații 
normale între state, destinderii 
și cooperării. In Europa s-a 
creat un climat nou, are loc o 
evoluție naturală a conștiinței și 
optimismului oamenilor față de 
posibilitățile de înțelegere, de 
eliminare a temerii și suspiciu
nii. S-a dovedit în mod practic 
că deosebirile politice și sociale 
dintre statele Europei postbeli
ce nu constituie un obstacol de 
netrecut în calea cooperării.

Ca parte integrantă a politicii 
partidului comunist și statului 
român, ale cărei laturi — inter
nă și internațională — formează 
un tot unitar, politica externă a 
țării noastre este determinată de 
natura sistemului social-politic 
și este subordonată necesităților 
obiective ale construcției în 
România a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Țara noastră întreține relații 
de cooperare frățească în cele 
mai diverse domenii de activi
tate cu Uniunea Sovietică și Re
publica Populară Chineză, cu 
celelalte țări socialiste din Eu
ropa. Asia și America Latină.

România este hotărîtă să ac
ționeze în conformitate cu pre
vederile Tratatului de la Var
șovia și să extindă colaborarea 
în cadrul C-A.E.R. pe baza pro
gramului complex al adincirii și 
perfecționării in continuare a 
colaborării și dezvoltării integră
rii economice socialiste.

Solidară cu aspirațiile de in
dependență și progres ale țărilor 
în curs de dezvoltare din Afri
ca, Asia și America Latină, 
România promovează relații 
largi de colaborare multilatera
lă cu aceste state, avînd preo
cupări similare în domeniul fo
losirii resurselor materiale și u- 
mane, industrializării, moderni
zării agriculturii și creșterii ni
velului de trai a! populației, ba
zate pe respectarea principiilor 
independenței și suveranității 
naționale, egalității in drepturi, 
neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc. Un 
exemplu grăitor al atitudinii 
față de țările în curs de dezvol
tare îl constituie actuala vizită 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
intr-o serie de state africane.

Scopul fundamental al politicii

R.D.G. și guvernul 
precum și cu Senatul

externe a României socialiste 
este menținerea și consolidarea 
păcii, precum și promovarea 
cooperării internaționale

Caracterul universal și indivi
zibil al păcii, exprimat de Țitu- 
lescu prin cuvintele „pacea a- 
devărată nu poate fi decît mon
dială", impune cu stringență 
participarea tuturor statelor, 
mari, mici și mijlocii, pe bază 
de deplină egalitate, la rezol
varea problemelor internaționa
le care nu mai poate fi astăzi 
apanajul unui număr restrins 
de state.

Vorbitorul s-a ocupat apoi de 
problemele securității europene. 
O premisă esențială pentru suc
cesul eforturilor avînd ca scop 
crearea unui sistem trainic de 
securitate in Europa este ca toa
te statele să pornească de la 
realitățile continentului, de la 
profundele transformări care au 
intervenit în viața lui, de la re
cunoașterea și respectarea fron
tierelor existente, de la nece
sitatea stabilirii de relații diplo
matice cu cele două state ger
mane și a normalizării relațiilor 
cu și între ele, deoarece orice 
tendințe de a nu lua în seamă 
sau de a contesta aceste realități 
duce în mod inevitabil la con
flicte și tensiuni.

Pornind de la această premi
să, România socialistă, care dez
voltă relații multilaterale de 
prietenie cu Republica Demo
crată Germană, a stabilit incă 
din anul 1967 relații diplomatice 
cu Republica Federală a Germa
niei.

Semnarea tratatelor sovieto- 
vest-german și polono-vest-ger- 
man, a acordului cvadripartit 
privind Berlinul occidental și a 
acordurilor intervenite între gu
vernul ~
R.F.G.,
Berlinului occidental, reprezin
tă, de asemenea, premise încu
rajatoare pentru avansarea pe 
calea securității continentului. 
România consideră că ratifi
carea acestor acorduri, precum 
și normalizarea raporturilor cu 
cele două state germane ar fa
voriza in continuare procesul de 
destindere și înțelegere pe con
tinent-

In prezent, se conturează o 
concepție teoretic închegată și 
practic realizabilă cu privire la 
edificarea sistemului de secu
ritate și cooperare în Europa. 
Avem în vedere în primul rind 
asumarea unor angajamente li
ber consimțite din partea tutu
ror statelor care să împiedice fo
losirea forței sau amenințarea 
cu forța in relațiile dintre ele. 
Apare însă, evident că numai a- 
sumarea de obligații nu este su
ficientă. Ea trebuie completată 
cu măsuri concrete care să asi
gure respectarea acestor obliga
ții. în acest fel, fiecare țară ar 
avea garanția deplină că se află 
la adăpost de orice act de agre
siune. că are asigurate condițiile 
necesare pentru o dezvoltare li
beră în conformitate cu propria 
sa voință. Sistemul de securitate 
astfel organizat ar crea condiții
le cele mai prielnice pentru o 
largă cooperare între state, pe 
baza principiilor dreptului in
ternațional și ale eticii ce tre
buie să domnească în viața in
ternațională. Este vorba de un 
proces în care, pornindu-se de la 
realitățile prezente, se urmăreș
te înlocuirea sistemului actual 
bazat pe divizare în blocuri și 
echilibrul forței, cu un sistem 
fondat pe relații noi de încrede
re și colaborare nestingherită 
Europa ar deveni o vastă zonl 
a bunei vecinătăți în care secu« 
ntatea ar favoriza cooperarea, 
gășindu-se la rîndul ei întărită 
prin cooperare.

în strînsă legătură cu secu
ritatea în Europa și în lume, 
vorbitorul a analizat și alte pro
bleme cum sînt: instaurarea u- 
nor relații de bună vecinătate 
intre state, stabilirea unor înțe
legeri regionale în scopul creării 
unor zone ale păcii, dezarmarea 
generală, și întii de toate inter
zicerea armelor nucleare, extin
derea ariei de colaborare și coo
perare, nestingherită în multiple 
domenii. Cooperarea reciproc a- 
vantajoasă cere încredere reci
procă. de aceea ea se Înfăptu
iește etapă cu etapă și. așa cum 
arăta Tituieseu, „Cu cit devine 
mai complexă cu atît este mai 
in măsură să contribuie la so-

careluționarea dificultăților care 
survin în relațiile dintre state“.

In încheiere, vorbitorul a sub
liniat încă o dată faptul dă po
litica externă a României socia
liste este o politică de pace. Ea 
continuă acele tradiții ale forțe
lor progresiste ale poporului ro
mân care au devenit permanen
țe : pacea, colaborarea, buna ve
cinătate.

VINERI, 24 MARTIE 1972

PROGRAMUL I
9,00 Deschiderea emisiunii de di

mineață. 9,05 Panoramic științific. 
9,45 Muzică populară interpretată 
de Nicolae Sabău. 10.00 Curs de 
limba germană (Lecția a 8-a). 10,30 
Film serial ; Sebastien șl secretul 
epavei — episodul „Reîntoarcerea 
lui Narval“. 11,00 Pagini de umor : 
Medalion Mack Sennet. 11.50 Mlcro- 
recltal Dova. 12,00 Telejurnal. 
15,30—16,30 Tele-școală. 17,30 Des
chiderea emisiuni de după-amiază. 
17,35 Prietenii Iui Așchiuță. 18,00 
Emisiune literară. 18.35 Stop-cadru. 
19.00 Oameni șl fapte. 19,15 Tra
gerea Loto. 19.20 1001 de seri : 
19.30 Telejurnal. Ediție specială : 
Lucrările agricole de primăvară. 
20.15 Film artistic — ■ 
Laboratorul nr. 4“. 
tul săptămînii : 
22.10 Campionatul mondial 
hochei pe gheață — Grupa 
R.D.G.-Japonia. Reprizele a 
și a TII-a. înregistrare 
tinoarul „23 August".

„Nebunul din 
21,50 Interpre- 
Irina Loghin. 

de 
B :

Il-a 
pa-de la

PROGRAMUL H
20,00 Desene animate 

pii — „Aventurile
copentru 

meșterului 
Dregetot". 20.15 Biblioteca pentru 
toți — I. L. Caragiale (III). Evoca
re de Sică Aiexandrescu. 21,00 
Agenda. 21.35 Viața economică a 
Capitalei. 22.15 Dans și muzică de 
pretutindeni. Folclor din R. P. 
Polonă și R. P. Mongolă.
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Lusaka a primit
cu deosebită căldură

ima
pe președintele

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din vag. 1)

nilor diplomatice acreditați la 
Lusaka.

Membrii ambasadei și ai colo
niei române din această țară, 
unde numeroși specialiști își a- 
duc contribuția la realizarea 
unor proiecte de dezvoltare a e- 
conomiei naționale zambiene, au 
venit aici pentru a saluta pe 
conducătorul partidului și sta
tului nostru. Ei înconjoară 
dragoste pe tovarășul 
Ceaușeseu, 
Ceaușeseu, 
români, le oferă flori, aclamă în
delung pe conducătorul partidu
lui și statului nostru.

Obiceiurile străbune ale aces
tor meleaguri de cinstire a unor 
oaspeți stimați își găsesc expre
sia in pitorești dansuri folclori
ce prezentate la aeroport în o- 
noarea președintelui Nicolae 
Ceaușeseu și a tovarășei Elena 
Ceaușeseu.

Numeroși locuitori ai capitalei 
zambiene, prezenți pe aeroport, 
salută cu entuziasm și însufle
țire pe solii poporului român

ca și la aeroport, străzile ca
pitalei, de-a lungul întregului 
parcurs pină la reședința re
zervată oaspeților, la Palatul de 
Stat (State House) sint impodo- 
bite cu steagurile românești și 
zambiene, cu portretele celor doi 
șefi de stat. La chemarea Parti
dului Unit al Independenței Na
ționale și a organizației sale de 
tineret, Lusaka s-a pregătit săr
bătorește, în mod deosebit, pen
tru a-și cinsti oaspeții. Cotidia-

cu 
Nicolae 

pe tovarășa Elena 
pe ceilalți oaspeți

nul „Zambia Daily Mail“ relevă 
că „locuitorii capitalei nu au 
precupețit nici un efort pentru a 
primi pe președintele Nicolae 
Ceaușeseu, tot așa cum pre
ședintele Kenneth David Kaun
da a fost întîmpinat în România, 
cu prilejul vizitei sale la Bucu
rești“.

Subliniind contextul acestui e- 
veniment pe care îl reprezintă 
vizita președintelui Nicolae 
Ceaușeseu, cotidianul zambian a- 
rată că, de la dobindirea inde
pendenței, Zambia a explorat 
căile pentru accelerarea dezvol
tării, îndreptîndu-se către prie
tenii săi. „prieteni in rindul că
rora se află românii“. „Intr-o 
perioadă scurtă, relațiile noastre 
prietenești au dus la rezul
tate foarte bune. Datorită 
acestei prietenii, putem acum să 
sperăm că vom ajunge să ex
ploatăm propriul nostru petrol. 
Românii ne acordă asistența lor 
pentru a descoperi noi bogății 
pe teritoriul nostru. Ei fac pros
pecțiuni pentru identificarea de 
zăcăminte minerale la Mokam- 
bo și în provincia Nord-Vest. 
Exprimîndu-ne lapidar, putem 
spune că relațiile noastre s-au 
dezvoltat continuu"

„Pentru ceea ce a făcut Ro
mânia pentru Zambia. pentru 
ceea ce președintele Ceaușeseu 
a realizat pentru poporul său. 
țara noastră îi va rezerva cele 
mai înalte onoruri“ — relevă 
„Zambia Daily Mail". subliniind 
că toți zarnbienii manifestă res
pectul ce se cuvine acestui 
mare conducător și-i vor face 
pretutindeni primirea cea mai 
călduroasă.

peIn editorialul său publicat „_ 
prima pagină, cotidianul „Times 
of Zambia“ arată, printre alte
le : „Astăzi Zambia primește 
pe unul dintre liderii cei mai 
distinși ai vieții internaționale, 
președintele României. Nicolae 
Ceaușeseu, care se bucură de 
respect deosebit în lume“.

România și Zambia — arată 
ziarul — au stabilit relații bi
laterale trainice. Avem speran
ța că, în timpul vizitei în Zam
bia, președintele Ceaușeseu va 
explora cu președintele Kaunda 
diferite domenii în care Româ
nia ne-ar putea acorda asisten
ță tehnică și de altă natură. 
Zambia se mîndrește că poate 
saluta pe acest mare umanist 
și om de stat de talie interna
țională, care este președintele 
Nicolae Ceaușeseu ; datorită ca
pacității proprii de gîndire el 
a oferit poporului său prosperi
tate.

In această atmosferă de inte
res general, de stimă și prețu
ire a României socialiste și 
conducătorului său, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, a politicii 
promovate în viața internațio
nală în sprijinul dezvoltării de 
sine stătătoare a tuturor popoa
relor, pentru pace și cooperare, 
a început vizita președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România.

In această atmosferă de res
pect și prețuire. conducătorul 
partidului și statului nostru a 
fost salutat în ziua sosirii 
la Lusakă.

sale

Cu prilejul dineului oierii de președintele Nicolae Ceaușeseu
După cum am anunțat în nu

mărul de ieri al ziarului, la di
neul oferit, miercuri, la Kin
shasa. de președintele Consiliu-

lui de 
Socialiste 
Ceaușeseu, 
Ceaușeseu,

Stat al Republicii 
România, Nicolae 

și de tovarășa Elena 
în onoarea președin-

telul Republicii Zair, Mobutu 
Șese Seko, și a doamnei Mărie 
Antoinette Mobutu. cei doi șefi

de stat au rostit toasturi pe care 
le publicăm, în acest număr 
ziarului.

al

Toastul președintelui Toastul președintelui
Nicolae Ceaușeseu Mobutu Șese Seko

Cuvîntul președintelui
Kenneth David Kaunda

(Urinare din pag. I)

față de frații și surorile sale din 
Republica Zambia.

Sint multe lucruri care leagă 
România și Zambia. Politica ex
ternă a țării dumneavoastră, ca 
a Zambiei sint foarte apropiate 
în multe privințe. Politica dum
neavoastră externă este o poli
tică de pace și de înțelegere 0- 
menească. Doresc să credem că 
Zambia urmează acest exemplu.
Ca urmare a vizitei mele în

marea dumneavoastră țară, 
România și Zambia s-au apro
piat așa de mult, incit astăzi 
avem reprezentanțe diplomatice 
la cel mai înalt nivel in 
Zambia și sperăm că. în scurt 
timp, vom putea răspunde la a- 
cest minunat gest al președin
telui român.

Domnule președinte, n-aș pu
tea încheia dacă nu m-aș re
feri la conducerea dumneavoas
tră. Poporul zambian admiră a- 
ceastă conducere foarte mult. 
Sentimentele noastre sint sin
cere în legătură cu profunzi-

mea gîndirii dumneavoastră, lu
cru care trebuie să fie admirat 
foarte mult.

Dumneavoastră desfășurați o 
politică pe care o urmărim cu 
foarte multă atenție.

încă o dată vă doresc bun ve
nit și sini sigur că oamenii 
noștri vor arăta sentimentele 
lor față de țara prietenă — Re- 

1 publica Socialistă România.
V-aș fi recunoscător dacă do

riți 6ă ne adresați cîteva cu
vinte, în calitatea dumneavoas
tră de vechi luptător pentru 
libertate și vechi tribun.

Cuvîntul președintelui
Nicolae Ceaușeseu

(Urmare din pag. 1)

pășit pe calea dezvoltării Inde
pendenței. Fără îndoială că co
laborarea între țările care doresc 
să se dezvolte independent, să-și 
făurească o economie proprie și 
care vor ca popoarele lor să fie 
stăpîne pe propriile destine, este 
esențială pentru pacea și pen
tru progresul in întreaga lume. 
(Vii aplauze).

Deși — după cum ați spus și 
dumneavoastră — vom mai avea 
prilejul să ne spunem părerea 
asupra diferitelor probleme, nu 
aș putea ca, la această primă 
întîlnire cu reprezentanții cei 
mai de vază ai poporului zam- 

bian, să nu mă refer la faptul

că problema esențială pentru 
popoarele africane este făuri
rea unei economii independente, 
lichidarea colonialismului, ra
sismului. Africa să fie a po
poarelor africane ! Relațiile a- 
cestor state cu celelalte țări 
ale lumii să se dezvolte pe baza 
deplinei egalități în drepturi și 
avantajului reciproc, al respec
tării independenței și suverani
tății naționale. (Aplauze puter
nice).

Cu aceste ginduri facem vi
zita in Zambia și in celelalte 
șapte țări africane, ou aceste 
ginduri dorim să dezvoltăm re
lațiile cu toate popoarele afri
cane. Avem deplina încredere că 
popoarele africane, cu sprijinul

tuturor forțelor antiimperialiste, 
își vor cuceri deplina indepen
dență și vor făuri o viață feri
cită, îmbelșugată, care să cores
pundă pe deplin năzuințelor a- 
cestor popoare, să asigure pro
gresul lor multilateral. (Vii a- 
plauze).

Cu aceasta, aș dori să închei, 
exprimîndu-ne, încă o dată, con
vingerea că vizita și convorbi
rile pe care le vom 
pune baze tot 
lațiilor dintre 
vor contribui 
teniei tuturor 
luptă pentru 
pendentă, la cauza păcii si coo
perării între toate națiunile lu
mii. (Aplauze puternice).

avea vor 
mai puternice re- 
popoarele noastre, 
la întărirea prie- 
popoarelor care 
dezvoltarea inde-

Stimate domnule președinte, 
Doamnă Mobutu,
Doamnelor și domnilor,
Este pentru mine, pentru soția 

mea și colaboratorii mei din de
legație o deosebită plăcere să vă 
salutăm în această seară, la a- 
cest dineu prietenesc, ca oaspeți 
ai Republicii Socialiste România 
— deși ne aflăm pe teritoriul 
Republicii Zair.

Din păcate, vizita noastră a 
fost scurtă | dar — așa cum am 
spus și aseară — sper că, nu 
peste mult, vom avea prilejul 
de a cunoaște și alte centre eco
nomice, politice, sociale ale Re
publicii dumneavoastră. Totuși, 
eu apreciez că. deși scurtă, a- 
ceastă vizită a fost deosebit de 
utilă, că ea se încheie cu rezul
tate bune, care corespund inte
reselor popoarelor noastre.

Nu aș dori să mă opresc a- 
cum asupra înțelegerilor la care 
am ajuns în cadrul convorbiri
lor pe care le-am avut ieri și 
astăzi, atit. noi, ca președinți, ca 
șefi de partide, cît și membrii 
delegațiilor noastre. Doresc să 
menționez însă că în cadrul con
vorbirilor s-au realizat noi în
țelegeri, care merg pe linia ce
lor ce am stabilit cu prilejul vi
zitei dv. în România — și care 
deschid noi perspective pentru 
o cooperare multilaterală și 
rodnică între țările noastre, co
operare care se bazează pe res
pect și avantaj reciproc, pe prin
cipiul neamestecului în treburile 
interne. Subliniez aceste lucruri 
pentru că am observat că dum
neavoastră le repetați mai des 
decît mine ; de aceea, vreau să 
vă asigur că în relațiile cu toate 
țările - si deci și cu tara dum
neavoastră - noi pornim de la 
respectarea strictă a acestor 
principii Noi dorim ca și Româ
nia să se bucure de înfăptuirea 
acestor principii din partea altor 
state în relațiile cu ea — și a- 
celași lucru facem și vom face și 
noi în relațiile cu alte state.

Desigur, cred că nu se poate 
vorbi că România și Zairul ar 
avea cumva intenția să se ames
tece una în treburile interne ale 
alteia. Dimpotrivă, cred că noi 
vom dezvolta colaborarea noas
tră, respectînd cu strictețe aceste 
principii și. în același timp, fiind 
convinși că lărgirea colaborării 
atit între noi, cît și cu alte state 
corespunde intereselor reciproce, 
condițiilor actuale de dezvoltare 
a societății omenești, interese
lor colaborării internaționale și 
păcii în lume

Iată de ce 
zita pe care 
ceste zile în 
tră se încheie cu rezultate bune. 
Sper că ea va fi urmată de noi 
întîlnlri, atît între președinții 
celor două țări, cît și între di
feriți reprezentanți — fie pe li
nie de stat, fie pe linie de 
partid că aceasta va con
tribui la mai buna cunoaș
tere și la întărirea și dezvolta
re colaborării De altfel, așa 
cum v-am asigurat, partidul 
nostru va trimite cu plăcere o 
delegație la Congresul partidu
lui dumneavoastră și vom aș
tepta și noi — cînd vom avea 
congresul — o delegație din 
partea partidului dumneavoastră, 

Nu aș dori să mă opresc a-

eu apreciez că vi- 
am făcut-o în a- 
țara dumneavoas-

supra unor probleme interna
ționale. deoarece abia aseară 
m-am referit la ele. Ceea ce aș 
dori să menționez și acum este 
faptul că convorbirile pe care 
le-am avut au demonstrat că 
sîntem animați de dorința de a 
ne aduce contribuția la lichida
rea colonialismului și neocolo
nialismului, a politicii de forță 
și dictat în relațiile internațio
nale. de a contribui la realiza
rea în lume a unor relații de 
colaborare între toate statele, 
fără deosebire de orînduire so
cială.

România și Zairul, din punct 
de vedere al populației, sint 
cam egale — au peste 20 mili
oane de locuitori ; diferența 
este că suprafața țării dumnea
voastră e mult mai mare decît 
a României. Insă, pină la urmă, 
nu pămîntul este hotărîtor. ci 
oamenii. De altfel. întotdeauna 
— atit în trecut, cit și astăzi și 
in viitor — oamenii vor fi a- 
ceia care vor hotărî dezvolta
rea economică și socială a po
poarelor și asigurarea unei păci 
trainice pe pămînt. De aceea 
consider că țările noastre și 
împreună cu noi și alte țări, de 
aceeași mărime — oum obișnu
im noi românii să spunem, țări 
mici și mijlocii — vor acționa 
și ele cu mai multă fermitate 
pentru a-și aduce contribuția 
la soluționarea marilor proble
me internaționale. Desigur, nu 
ignorăm nici un moment exis
tența țărilor mari, deosebirile 
de orînduire socială ; dar, în 
același timp, noi pornim de la 
faptul că astăzi este necesar să 
se țină seama de interesele tu
turor popoarelor, să se asigure 
participarea la soluționarea 
problemelor a tuturor statelor. 
Numai așa este posibilă pacea, 
este posibil progresul ome
nirii 1

Trebuie să spun cu satisfacție 
că. în discuțiile pe care le-am 
avut, am constatat că punctele 
noastre de vedere merg în a- 
ceeași direcție, deși există deo
sebiri de păreri.

Iată de ce doresc să mențio
nez, la acest dineu, satisfacția 
noastră pentru rezultatele vi
zitei, ale convorbirilor și înțe
legerilor la care am ajuns.

Vom duce cu noi și vom in
forma poporul român despre 
preocupările poporului dumnea
voastră, despre rezultatele pe 
care le obțineți în făurirea u- 
nei economii independente, pu
ternice — și vă dorim să obți
neți succese tot mai mari ; pen
tru că orice rezultate bune în 
dezvoltarea economiei dumnea
voastră sint, în același timp, și 
rezultate ale tuturor popoare
lor care se pronunță pentru e- 
galitate în drepturi, pentru in
dependență . națională.

Doresc să ridic acest pahar și 
să toastez pentru prietenia din
tre România și Zair, dintre 
partidele noastre; să urez po
porului zairez multă prosperi
tate. multă fericire și multă, 
multă independență ! (Aplauze).

Doresc să toastez în sănăta
tea domnului președinte, a 
doamnei, în sănătatea dumnea
voastră. a tuturor !

Pentru colaborare și pace în
tre toate popoarele lumii 1 (A- 
plauze puternice).

Domnule președinte,
Doamnă,
Excelențe,
Doamnelor și Domnilor, 
Cetățene și Cetățeni,
Sint foarte fericit, domnule 

președinte, de cuvintele atit de 
elogioase pe care le-ați adresat 
mie și, prin persoana mea, în
tregului popor zairean.

Sint încă șt mai fericit, dom
nule președinte, de promisiunea 
pe care ne-ați făcut-o de a re
veni anul viitor, deoarece, ve
deți, domnule președinte, Kins
hasa nu este toată Republica 
Zair și poporul zairez ar fi 
foarte fericit să afle că veți re
veni pentru a lua contact cu re
zultatele sale, cu rezultatele sale 
vii și cotidiene.

Sint. de asemenea, foarte fe
ricit de prilejul pe care l-ați 
oferit poporului nostru de a 
primi pentru prima dată un șef 
de stat socialist. Aceasta cores
punde cu ceea ce eu proclam in 
fiecare zi, voința noastră de a 
trăi în pace cu toate popoare
le, lumii, indiferent de calea pe 
care aceste popoare și-au ales-o 
pentru dezvoltarea lor.

In România, mai înainte — în 
1970 — și acum, datorită ocaziei 
pe care ne-ați oferit-o de a vă 
vedea, noi am avut multe con
vorbiri în calitate de șefi de sta
te și de partide, și din toate a- 
ceste convorbiri, după cum bine 
ați spus, a reieșit această serie 
de acorduri pe care chiar miine 
le vom semna.

Domnule președinte.
Din tot ceea ce ați spus re

iese această voință de a vedea 
pe toți oamenii care populează 
globul că trăiesc in pace. Aceas-

ta este și dorința poporului zai- 
rean, care cunoaște foarte bine 
prețul pentru pacea pe care a 
reciștigat-o. Cred că v-am spus, 
printre altele, domnule președin
te,te, după convorbirile noastre, 
că deși nu vorbim aceeași lim- 
’ " rie-am înțeles, și aceasta spu- 

totul. Nu se semnează și nu 
încheie acorduri decit intre 

oameni 
in 
Și

bă 
ne 
se 
oameni de bunăvoință, 
care trebuie să se înțeleagă 
pofida unor deosebiri, poate 
de opinii; însă nu este acum o- 
cazia, în cadrul acestui toast, pe 
care îl doresc scurt, să discut 
despre acestea.

în numele poporului meu, 
domnule președinte, regret că 
vizita dumneavoastră a fost atit 
de scurtă; dorim ca anul viitor 
să puteți vedea poporul zairean 
la lucru, nu numai la Kinshasa, 
care este capitala sa. Cu prilejul 
viitorului nostru congres, cel 
dinții pe care îl ținem de cind 
a fost creat partidul nostru, de
legația dumneavoastră va avea 
prilejul să vă facă un raport 
fidel asupra gradului atins de 
militanții noștri în ce privește 
patriotismul lor pe calea a ceea 
ce noi numim „Salongo“ — dra
gostea de muncă — pentru a 
construi o țară tot mai frumoasă 
și tot mai mare.

Iată, aceasta este înțelegerea 
și părerea noastră asupra pro
blemelor. Mă folosesc de acest 
prilej pentru a solicita întregii 
asistențe să ridice paharul în 
sănătatea dumneavoastră, dom
nule președinte, a doamnei, că
reia ii adresez salutul cel mai 
respectuos, a tuturor membri
lor delegației dumneavoastră ;

Pentru prietenia dintre po
poarele român și zairean (A- 
plauze).

SEMNAREA
DECLARAȚIEI COMUNE

(Urmare din pag. I)

în încheiere, conform proto
colului zairez. ministrul afaceri
lor externe. Karl-i-Bond Ngun- 
za. a dat citire textului decla
rației comune, care a fost subli
niată cu puternice aplauze.

Președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușeseu, tova-

rășa Elena Ceaușeseu, precum și 
membrii delegației române, 
însoțiți de președintele Mobutu 
Șese Seko. doamna Mărie An
toinette Mobutu și de persona
litățile zaireze prezente la cere
monia semnării declarației co
mune, s-au indreptat, apoi, spre 
aeroportul N’Djili, aflat la peste 
30 km. de Kinshasa.

PLECAREA
DIN KINSHASA

Pe întregul traseu, mii de lo
cuitori ai capitalei au rezervat 
conducătorului statului nostru o 
nouă manifestare spontană de 
simpatie; ei au scandat lozinci 
în cinstea prieteniei dintre po
poarele român și zairez, a con
ducătorilor lor, i-au întîmpinat 
pe oaspeți cu frunze de pal
mier — simbol al bucuriei.

(U'mare din pag. I) 
rector general al cooperării în 
Ministerul Afacerilor Externe 
și al Cooperării.

Cei doi șefi de stat au avut un 
amplu schimb de vederi cu pri
vire la stadiul și perspectiva 
dezvoltării relațiilor dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Zair precum și la u- 
nele probleme ale situației in
ternaționale actuale.

Cu acest prilej, cele două 
părți au relevat evoluția pozi
tivă a raporturilor bilaterale 
dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Zair. Ele au 
apreciat că această evoluție co
respunde intereselor celor două 
țări și popoare, ca și cerințelor 
păcii și înțelegerii internațio
nale. Ele au scos în evidență im
portanța vizitei președintelui 
Republicii Zair, general de corp 
de armată, Mobutu Șese Seko. în 
Republica Socialistă România, 
în 1970. a convorbirilor avute cu 
acest prilej, pentru o mai bună 
cunoaștere reciprocă și pentru 
întărirea legăturilor prietenești 
dintre cele două țări și popoare.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia și președintele Republicii 
Zair, au subliniat posibilitățile 
existente pentru extinderea re
lațiilor româno-zaireze și s-au 
pronunțat pentru creșterea și di
versificarea schimburilor corner; 
ciale, a cooperării economice și 
tehnice în interesul reciproc al 
celor două popoare. S-a hotărît. 
de comun acord, ca instituțiile 
corespunzătoare din cele două 
țări să întreprindă măsurile ne
cesare pentru concretizarea ac
țiunilor de cooperare con
venite în domeniile . econo
mic, social și tehnic In 
acest context, au fost men
ționate rolul și importanța 
activității Comisiei mixte gu
vernamentale româno-zaireze, 
de cooperare economică și teh
nică. stabilindu-se ridicarea ni
velului președinției acestei co
misii la rang de ministru, pre
cum și necesitatea convocării, 
într-un viitor apropiat, a celei 
de-a doua sesiuni a acesteia.

Relevînd importanța schimbu
rilor pe plan politic între cele 
două țări, în vederea unei mai 
bune cunoașteri reciproce și a-

propierii intre popoarele lor, ge
neralul de corp de armată 
Mobutu Șese Seko, președinte 
fondator al Mișcării Populare a 
Revoluției a adresat președinte
lui Nicolae Ceauș-seu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, invitația ca o delegație 
a P.C.R. să participe la lucrările 
primului congres ordinar al 
M.P.R., câre va avea loc la 
Kinshasa în cursul lunii mai 
1972. Invitația a fost acceptată. 
Cei doi președinți au convenit 
să inițieze și să dezvolte noi 
contacte și schimburi între 
partidele politice conducătoare 
din cele două țări.

De asemenea, ei au exprimat 
dorința reciprocă de a intări și 
amplifica colaborarea in dome
niile învățămintului. sănătății 
publice, sportului și formării de 
cadre.

Cei doi președinți și-au reafir-

marilor probleme internaționale 
poate fi trainică și viabilă nu
mai în măsura în care se bucură 
de adeziunea voluntară a tuturor 
țărilor interesate. In acest con
text, ele au relevat rolul cres- 
cînd pe care îl au de jucat in 
viața internațională contempora
nă toate țările, indiferent de 
mărimea și potențialul lor.

Cele două părți, examinînd e- 
voluția situației de pe continen
tul african, au salutat cu căldură 
realizările dobîndite de popoarele 
Africii în dezvoltarea lor econo
mică și social-politică, aportul 
lor pozitiv în dezbaterea și so
luționarea problemelor de inte
res mondial. Ele și-au manifes
tat și cu acest prilej simpatia și 
sprijinul față de eforturile țări
lor africane pentru apărarea și 
consolidarea independenței na
ționale, pentru promovarea unor 
r-'lnhi de bună vecinătate între

heid și discriminarea rasială și 
au salutat ținerea la Addis Abe- 
ba. pentru prima dată pe conti
nentul african, a sesiunii Con
siliului de Securitate al O.N.U., 
dedicată acestor probleme.

Cele două părți au apreciat că 
este imperios necesară lichidarea 
decalajului existent între statele 
avansate din punct de vedere 
economic și țările în curs de 
dezvoltare, considerînd că este 
vorba de o problemă vitală pen
tru progresul întregii omeniri, 
pentru cauza păcii și cooperării 
în lume. Ele au subliniat că li
chidarea acestui decalaj cere e- 
forturi susținute pentru valorifi
carea deplină a resurselor ma
teriale și umane de care dispu
ne fiecare țară, conjugate cu o 
largă colaborare internațională 
pentru eliminarea obstacolelor 
și discriminărilor din relațiile e- 
conomice, accesul fără restricții
u

legitime. De asemenea, ele s-au 
pronunțat pentru reglementarea 
politică a conflictului din Orien
tul Apropiat în conformitate cu 
prevederile Rezoluției Consiliu
lui de Securitate din 22 noiem
brie 1967.

Cei doi președinți au înregis
trat cu satisfacție eforturile de
puse în 
păcii în 
ceasta o 
generală 
pe plan 
au subliniat că securitatea in
ternațională trebuie să fie con
cepută ca un sistem de angaja
mente ferme și de măsuri con
crete, care să ofere fiecărei țări 
garanții pentru dezvoltarea paș
nică, intr-un climat de destin
dere, înțelegere și cooperare.

Președintele Nicolae Ceaușeseu 
și președintele Mobutu 
Seko au apreciat că

u

vederea consolidării 
Europa, văzînd în a- 
contribuție la cauza 

a păcii și securității 
mondial. Totodată, ei

Șese 
este nece-

i

y

mat convingerea că dezvoltai^-, 
relațiilor dintre toate statele, in
diferent de sistemul lot social, 
contribuie la asigurarea progre
sului continuu al fiecărui stat 
și al întregii umanități, la in
staurarea unui climat favorabil 
păcii și securității internaționale. 
Ei au apreciat că deosebirile 
existente in abordarea și rezol
varea problemelor interne, pre
cum și în interpretarea eveni
mentelor internaționale, nu tre
buie să constituie un obstacol 
in calea dezvoltării unei colabo
rări fructuoase între țări și po
poare- Ei au declarat că, în 
realizarea acestor țeluri, rapor
turile interstatale trebuie să se 
bazeze pe respectarea princi
piilor independentei și suverani
tății naționale, egalității în drep
turi, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc, al 
excluderii forței și amenințării 
cu forța, precum și a presiunilor 
de orice natură, al respectării 
dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî în mod liber destinul.

Cele două părți au subliniat, 
de asemenea, că reglementarea

uate. pentru progres economic 
și social. împotriva colonialis
mului și neocolonialismului.

Republica Socialistă România 
și Republica Zair condamnă asu
prirea colonială, reafirmă drep
tul inalienabil al tuturor popoa
relor la independență și suvera
nitate națională, deplinul lor 
sprijin față de lupta dreaptă a 
popoarelor din Angola. Mozam- 
bic, Guineea-Bissau, Namibia și 
din alte teritorii dependente, 
pentru scuturarea jugului colo
nial, pentru libertate și progres. 
Președintele Nicolae Ceaușeseu 
și președintele Mobutu Șese 
Seko au condamnat cu fermitate 
discriminarea rasială și politica 
de apartheid a regimurilor ra
siste minoritare din Republica 
Sud-Africană și Rhodesia și s-au 
pronunțat pentru lichidarea ne- 
întîrziată a ultimelor vestigii ale 
colonialismului. Cei doi pre
ședinți au subliniat. în acest 
sens, necesitatea întreprinderii 
unor acțiuni concrete, imediate, 
în vederea aplicării declarațiilor 
și rezoluțiilor ON.U. privind de
colonizarea, politica de apart

al fiecărui stat la cuceririle teh- 
nico-științifice moderne, reme
dierea deteriorării condițiilor 
schimburilor comerciale, precum 
și creșterea eficacității O.N.U. in 
sprijinirea statelor în curs de 
dezvoltare.

Exprimind îngrijorarea lor 
profundă în legătură cu persis
tența unor conflicte armate și 
focare de încordare în diferite 
părți ale lumii, care amenință 
pacea și securitatea internațio
nală, cele două părți s-au pro
nunțat pentru rezolvarea pe cale 
pașnică a diferendelor. In acest 
context, ele au reafirmat necesi
tatea încetării oricărei inter
venții străine în Indochina, ast
fel incit popoarelor vietnamez, 
cambodgian și laoțian să li se 
asigure dreptul sacru de a-și 
alege în mod liber calea de dez
voltare, conform aspirațiilor lor

sar să se intensifice 
pentru dezarmare și

negocierile 
. să se în

treprindă acțiuni concrete pen
tru realizarea dezarmării ge
nerale și, în primul rînd, a ce
lei nucleare.

Ei au relevat că încetarea 
cursei înarmărilor, interzicerea 
folosirii armelor atomice, în
cetarea producției și lichidarea 
stocurilor acumulate, 
de zone denuolearizate, 
rea blocurilor militare, ca 
alte măsuri de dezarmare, 
contribui 
climat de 
tate între 
păcii în 
economic 
la creșterea sprijinului acordat 
țărilor în cuns de dezvoltare.

Cele două părți au reafirmat

crearea 
aboli

și 
ar

la instaurarea unui 
încredere și șecuri- 
națiuni, la realizarea 
lume, a progresului 
și social al omenirii,

Președintele
al Republicii
NICOLAE CEAUȘESCU

Consiliului de Stat 
Socialiste România,

adeziunea lor sinceră la prin
cipiile și scopurile Organizației 
Națiunilor Unite și au subliniat 
necesitatea continuării efortu
rilor tuturor statelor pentru ca 
O.N.U. să reflecte în mod a- 
decvat realitățile lumii con
temporane și să-și sporească 
capacitatea de a promova în
țelegeri și soluții conforme cu 
aspirațiile legitime ale popoare
lor. cu interesele păcii și secu
rității internaționale.

Cele două părți au exprimat 
convingerea lor că vizita pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușeseu, în Re
publica Zair, reprezintă o nouă 
și importantă 
dezvoltarea relațiilor 
nești și de colaborare 
cele două țări și popoare.

Subliniind importanța 
tactelor personale, cei doi 
ședinți au convenit să 
tueze un nou schimb de vizite ; 
președintele Nioolae Ceaușeseu 
a acceptat invitația președin
telui Mobutu Sece Seko de a 
vizita din nou Republica Zair, 
pentru a cunoaște mai înde
aproape poporul acestei țări și 
a aprecia realizările sale. Da
tele vizitelor reciproce urmează 
a fi stabilite în cursul anului 
1973.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nioolae Ceaușeseu, 
doamna Elena Ceaușeseu, pre
cum și personalitățile care l-au 
însoțit au exprimat președin
telui Republicii Zair, general 
de corp de armată, Mobutu Șese 
Seko, guvernului și întregului 
popor zairez calde mulțumiri 
pentru primirea cordială 
ospitalitatea prietenească 
le-au fost rezervate în 
timpul vizitei.

Pe aeroport, pavoazat sărbă
torește, o mare mulțime de oa
meni l-au ovaționat și aclamat 
tot timpul pe șeful statului nos
tru.

După intonarea imnurilor na
ționale ale României și Zairu
lui, o unitate de gardă a pre
zentat onorul.

In aplauzele și uralele celor 
prezenți, tovarășul' Nicolae 
Ceaușeseu, tovarășa Elena 
Ceaușeseu, ceilalți oaspeți ro
mâni își iau rămas bun de la 
Bo-Boliko Lokonga. președintele 
Adunării Naționale, Madrandele

contribuție la 
priete- 

între

con- 
pre- 

efec-

Și 
ce 

tot

Președintele Republicii Zair, 
general de corp de armată, 
MOBUTU SESE SEKO

Tanzi, directorul Biroului Politic 
al Mișcării Populare a Revoluți
ei, Kithima, membru al Biroului. 
Politic și secretar general al Miș
cării Populare a Revoluției, Karl- 
i-Bond Ngunza, ministrul aface
rilor externe. Bulundwe, mi
nistrul de interne. Sint prezenți, 
pe aeroport, membrii Biroului 
Politic al Mișcării Populare a 
Revoluției, ai Biroului Adunării 
Naționale și ai guvernului, pri
mul președinte al Curții Supre
me, procurorul general al Repu
blicii. membrii Comitetului Na
țional Executiv al M.P.R. și ai 
conducerii organizației de tine
ret. Era de față Bokingi Embe- 
yolo, ambasadorul Republicii 
Zair la București.

Au fost prezenți șefii misiu
nilor diplomatice acreditați la 
Kinshasa-

La scara avionului, președin
tele Republicii Zair și soția 
sa salută cu căldură și cor
dialitate pe președintele Con
siliului de 
Ceaușeseu, 
Ceaușeseu, 
ei române, 
(ora locală), 
reștiului) au 
avionului oficial,

S-a încheiat,
etapă a vizitei ________
partidului și statului nostru pe 
continentul african. O vizită 
scurtă dar — așa cum aprecia 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu — 
o vizită deosebit de utilă, înche
iată cu rezultate bune, care co
respund intereselor celor două 
popoare. Convorbirile active, 
fructuoase, care au finalizat 
noi posibilități de cooperare 
multilaterală între România și 
Zair, au deschis perspective noi 
colaborării dintre cele două țări. 
Merită relevate, in context, atit 
volumul de creștere al cooperă
rii româno-zaireze, cit și calita
tea raporturilor dintre cele două 
țâri. așezarea lor fermă pe prin
cipiile egalității în drepturi și 
avantajul reciproc, ale suverani
tății. independenței și neames
tecului în treburile interne. Ca 
și în Algeria. Republica Africa 
Centrală și Republica Populară 
Congo, vizita în Zair nu a în
semnat numai o încununare a 
unui capitol vast din relațiile ro- 
mano-zaireze, ci și prefața de 
cea mai înaltă autoritate a unui 
capitol nou, vizita jalonînd pers
pectivele pe termen lung ale ra
porturilor dintre cele două țări 
Ca și in celelalte țări vizitate,' 
și_ aici s-a hotărît ca dialogul 
șa continue, la nivel înalt, la 
toate nivelurile — metodă opti
ma de a asigura un teren fer
til evoluției legăturilor româno- zaireze.
.s ^nlr“° declarație pe care mi-a 
facut-o ]a încheierea vizitei, 
Karl-i-Bond Ngunza. membru 
al Biroului Politic al Mișcării 
Populare a Revoluției. minis- 
trui afacerilor externe și al 
cooperării, sublinia : „Președin
tele Zajrului prețuiește foar
te mult vizita președintelui 
Ceaușeseu. Vizita a marcat încă 
o dată principiile pentru care se 
pronunță cu fermitate Româ- 
nlf dAezvoltare nestingherită, 
relații mtre toate statele, fără.... . . Qri

Stat, Nicolae 
tovarășa Elena 

membrii delegați - 
care, la ora 11,00 
ora 12 (ora Bucu- 
plecat, la bordul 

spre Lusaka. 
astfel, a patra 

conducătorului

deosebire de regim social 
concepții ideologice“-

Arățînd că președintelezsratind că președintele Ro
mâniei este primul șef de stat 
socialist care vizitează tînărul 
stat independent Zair, ministrul 
a declarat că partea zaireză 
este foarte mulțumită de vizita 
președintelui Nicolae Ceaușeseu. 
Ea a fost, bogată în rezultate — 
așa cum demonstrează declara- 
tia comună — și a pus bazele 
unei noi porniri în relațiile ro
mâno-zaireze.

Zairul așteaptă sâ-I reva
dă pe conducătorul poporului 
român, președintele Ceaușeseu, 
a cărui Dersonalitate ne-a im
presionat, foarte mult.

Vizita în Zair se înscrie, ast
fel ca un eveniment memora
bil în evoluția relațiilor dintre 
cele două țări, care, deși aflate 
la o mare distanță geografică, 
sint animate de dorința comună 
de a colabora activ în toate do
meniile de interes reciproc.

DE LA BORDUL AVIONULUI
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. președintele Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis domnului g». 
nera! de corp de armată. MOBUTU SESE SEKO, președintele 
Republicii Zair, următoarea telegramă :

Părăsind pămîntul Republicii Zair, dorim să vă exprimăm 
încă o dată calde mulțumiri pentru primirea prietenească plină 
de ospitalitate de care ne-am bucurat în timpul șederii noa«- 
tre în frumoasa dumneavoastră țară.

Avem convingerea că vizita făcută, convorbirile rodnice pe 
Caire.-M*am1 pur!at vor aduce 0 nouă contribuție la dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă 
România și. Republica Zair, în interesul celor două popoare ai 
cauzei păcii, cooperării și înțelegerii internaționale

Folosim acest prilej pentru a vă transmite dumn-ivnastră și 
poporului zairez prieten cele mai bune urări de fericire și 
prosperitate, de noi succese în dezvoltarea economică și socială a țării.



TINERETUL LUMII

Plenara CC. al Uniunii Tineretului
Revoluționar din R. P. Mongolă

Remaniere a

guvernului sirian

< La Ulan Bator a avut loc
< plenara C.C. al Uniunii Ti- 
f neretului Revoluționar din 
? R. P. Mongolă. în cadrul 
r dezbaterilor s-a acordat o 
? atenție deosebită creșterii 
? nivelului de pregătire și ca- 
? lificării tineretului de la 
? orașe și sale, activizării

Ia 
a 

în

participării tineretului 
munca de desăvîrșire 
construirii socialismului 
R. P. Mongolă.

Plenara a hotărît convo
carea Congresului al XVI- 
lea al Uniunii Tineretului 
Revoluționar din R. P. 
Mongolă în luna iunie a.c.

Al 60-lea Congres al Uniunii Naționale

Președintele Siriei, Hafez As
sad, a anunțat o remaniere a gu
vernului prezidat de Abdel Rah
man Khleifawi — informează a- 
genția M.E.N. Conducerea Mi
nisterului Apărării a fost preluată 
de Mustafa Tlass, care este, tot- 
dată, șeful statului major al for
țelor armate siriene. Hassan Mo
hammed Aly Khatib a fost nu
mit ministru al educației, Hassan 
El-Assad —- ministru al informa
țiilor, iar Ahmed Fawzi Ebarah 
a preluat funcția de ministm al 
petrolului, energiei și bogățiilor 
minerale.

Printre noii membri ai guver
nului se află, de asemenea, Mo
hammed Al-Imadi, ministru de 
stat pentru planificare, Jabr el 
Kafri, căruia i s-a încredințat 
portofoliul administrației locale, 
Ahmed Sheikh Said, numit mi-Ahmed Sheikh Said, 
nistru al turismului.

a studenților din Franța
La Paris s-a deschis al 

60-lea Congres al Uniunii 
naționale a studenților din 
Franța, cea mai mare uniu
ne studențească din această 
țară. La lucrări participă 
reprezentanți ai institutelor 
de învățămînt superior din 
aproape toate centrele uni
versitare ale țării.

în raportul 
Congresului se 
din cei aproape 
studenți din 
franceze de învățămînt su

prezentat 
relevă că 

700 000 de 
institutele

perior, numai aproximativ 
zece la sută provin din me
diul muncitoresc. De ase
menea, se subliniază că, în 
ultimul timp, se constată o 
înrăutățire a condițiilor de 
viață și de studiu în majo
ritatea școlilor superioare 
franceze. In activitatea sa, 
Uniunea națională a stu
denților — se spune în ra
port — se pronunță pentru 
acțiuni comune cu oamenii 
muncii și cu alte forțe de
mocratice din Franța.

I I

Vizita

A

In favoarea ratificării
tratatelor R. F. a Germaniei
cu II. R. S.S. și R. P. Polonă
Reprezentanții diferitelor or

ganizații democratice din R.F. a 
Germaniei, angajate în pregăti
rea „Campaniei de primăvară a 
anului 1972 pentru dezarmare, 
securitate și solidaritate interna
țională“, au hotărît să desfășoa
re, la sfîrșitul lunii martie a.c., 
„Săptămîna de acțiune“ pentru 
ratificarea tratatelor R.F. a Ger
maniei cu U.R.S.S. și Polonia.

Acționînd, de asemenea, în 
sprijinul ratificării tratatelor, re
prezentanți ai Sindicatului mun
citorilor metalurgiști, exprimînd 
voința a 30 000 de lucrători ai 
uzinelor „Volkswagen-Werke“, 
din Hanovra, au adresat parti
delor reprezentate în Bundestag 
apelul de a ratifica tratatele.

Consiliul Sindicatului lucră
torilor din industria chimică a 
cerut, la rîndul său, tuturor de- 
putaților din Bundestag care au 
calitatea de membri ai sindica
telor vest-germane să sprijine 
ratificarea tratatelor cu Uniu
nea Sovietică și R.P. Polonă.

în același context, organiza
ția de tineret „Falken“ a con
damnat acțiunile U.C.D.—U.C.S. 
și ale diferitelor grupări reacțio
nare îndreptate împotriva rati
ficării. O declarație a organiza
ției relevă că asemenea acțiuni 
prin care se încearcă „submina
rea oricărei politici de micșorare 
a încordării“ sînt contrare opi-

a
po-

niei majorității populației R.F. 
Germaniei, care dorește o 
litică de destindere, dezarmare 
și democratizare.

TRATATIVELE
KOHL-BAHR

in- 
se- 
de 

.......T_.____ _ Și 
Egon Bahr, secretar de stat la 
Cancelaria federală a R. F. a 
Germaniei, au continuat, la 
Bonn, miercuri și joi. tratativele 
asupra încheierii unui acord pri
vind traficul între cele două 
țări. în cursul tratativelor au 
fost realizate noi progrese.

în legătură cu reglementările 
temporare ce vor fi aplicate 
înainte de intrarea în vigoare 
a acordului cvadripartit asupra 
Berlinului occidental, au fost 
clarificate o serie de aspecte 
practice. Cele două părți și-au 
exprimat dorința comună de a 
face totul pentru a asigura des
fășurarea nestingherită a apli
cării măsurilor anunțate de 
R.D.G.

Tratativele dintre Michael 
Kohl și Egon Bahr vor continua 
în zilele de 5 și 6 aprilie, în ca
pitala Republicii Democrate 
Germane.

Agențiile A.D.N. și D.P.A. 
formează că Michael Kohl, 
cretar de stat Ia Consiliul 
Miniștri al R. D. Germane,

• • • •

începutul primăverii este una din cele mai fertile perioade 
calendaristice pentru activitatea obștească a tineretului iugo
slav. Sînt trecute în revistă acțiunile importante care bat la 
ușă, se evaluează potențialele necesare pentru îndeplinirea lor, 
se revăd bilanțurile anului trecut, se elaborează soluții pentru 
asigurarea reușitei noilor campanii.

Fie numai și o sumară privire asupra „planului de bătaie" 
al acestor acțiuni, prilejuită de o scurtă convorbire cu fac*?” 
responsabili ăi Uniunii Tineretului Iugoslav va oferi posibili
tatea de a desprinde și amploarea și diversitatea și semnifi
cația multiplelor activități prevăzute pentru perioada care 
urmează. . _

Desfășurarea acestor acțiuni înglobează cele mai însemnate 
domenii : învățămîntului, producției, activității obștești, cultu- 
ral-artistice, muncii patriotice.

construite în numai 25 de ani 
de tineretul iugoslav prin mun
că patriotică, șantierul tinere
tului de pe traseul căii ferate

rimele știri despre 
organizarea în a- 
ceastă primăvară a 
„Ștafetei tineretu
lui“, tradițională 
manifestare anuală

ale cărei schimburi parcurg iti
nerare prin toate republicile Ș* 
provinciile autonome iugoslave, 
au și început să apară in presa 
de tineret, Ia radio și televiziu- 
ne.Coni'orm evaluărilor prelimi
nare, anul acesta traseul ștafetei 
va avea peste 10 000 km. Ca 
punct de plecare pentru ediția 
1972 a ștafetei, care va purta 
mesajul frăției și unității po
poarelor iugoslave, a fost stabilit 
pitorescul colț din 
Frușka Gora, 
pentru eroismul luptei populare 
de eliberare de 
Devin tot mai 
veștile

Voivodina, 
nume evocator

sub fascism, 
numeroase Și 

veștile din cele mai diverse 
puncte ale țării despre apropia
ta deschidere a unor șantiere de 
muncă patriotică ale tineretului 
ce vor fi organizate în vederea 
realizării unor importante obiec
tive economice. Chiar zilele 
trecute se anunța, de exemplu, 
că în vara aceasta la construi
rea căii ferate Belgrad-Bar vor 
desfășura muncă patriotică peste 
100» de tineri din Serbia pen
tru a contribui ca lucrările pe 
acest șantier să se încheie la 
data prevăzută — in 1974.

Inițiativa confirmă o frumoa
să tradiție care ilustrează pa
triotismul tineretului Iugoslaviei 
socialiste, dorința sa de a 
punde chemărilor adresate 
Uniunea Comuniștilor 
dezvoltarea 
Alături de

răs- 
de 

pentru 
economică a țării, 

celelalte căi ferate

din LusakaZAMBIA. — Intr-o școala

în Statele Unite
ale Americii a delegației

Consiliului Economic, condusă
de tovarășul Manea Mănescu

Tovarășul Manea Mănescu, 
președintele Consiliului Econo
mic al Republicii Socialiste 
România, a avut o întrevedere 
cu I’eter Peterson, secretar al 
Departamentului comerțului al 
S.U.A.

Cu acest prilej, s-a examinat 
evoluția relațiilor romàno-ame
ricane, stadiul realizării unor 
acțiuni concrete de schimburi 
comerciale și cooperare indus
trială și tehnologică și s-au ex
plorat căile și mijloacele pentru 
facilitarea cooperării economice 
in diferite domenii.

în continuarea vizitei sale, 
delegația română a purtat con
vorbiri. Ia sediul Casei Albe, cu 
conducerea Consiliului pentru 
politică economică internaționa
lă, cu privire la modul in care 
se desfășoară relațiile economi
ce bilaterale, extinderea schim
burilor comerciale, acțiunilor de 
cooperare industrială, tehnico- 
științifică. La convorbiri au 
participat Peter Flaningan, asis
tent al președintelui S.U.A. pen
tru problemele economice inter
naționale, director executiv al 
Consiliului, adjunctul acestuia, 
și alți funcționari superiori.

în după-amiaza aceleiași zile 
delegația Consiliului Economic, 
condusă de tovarășul Manea 
Mănescu. a avut întîlnire la se
diul Congresului S-U.A. cu un 
grup de senatori. Cu acest pri
lej. s-a făcut un schimb de pă
reri asupra relațiilor economice 
romàno-americane și s-a răspuns 
la întrebările senatorilor cu pri
vire Ia condițiile create pentru 
cooperarea industrială, tehnico- 
științifică între companii ameri
cane și întreprinderi româ
nești. La întilnire au partici
pat Allen Ellender, președin
tele de vîrstă al Senatului, 
William Fulbright, președintele 
Comitetului senatorial pentru 
relații externe, Russel Long, 
președintele Comitetului senato-

lelor tineretului construite prin 
muncă patriotică pe locul cele
brei bătălii victorioase purtate 
de partizanii iugoslavi Ia Tien- 
tiște, in timpul celui de al doi
lea război mondial împotriva o- 
cupanților fasciști. ,

nate aceste pre
ocupări și altele din 
sfere apropiate au 
constituit principa
la temă a recentei 
noastre convorbiri

pe care am avut-o cu Mira 
Stoianovici, secretar al Co
misiei pentru probleme politico- 
ideologice și culturale a Uniunii 
Tineretului Iugoslav. Interlocu
toarea noastră a prefațat des
crierea noilor acțiuni în curs de

s-a

rial pentru finanțe, Hugh Scott, 
lider al minorității republicane, 
Walter Mondale, Gale Mc Gee, 
Jakob Javits, John Sherman Co- 
oper și alți senatori.

în oontinuare, delegația
întilnit cu un grup de deputați 
ai Camerei Reprezentanților, 
printre care Barber Conable, 
Herman Schneebli și Sam Gib- 
bons, membri ai Comitetului 
pentru căi și mijloace.

Președintele Consiliului Eco
nomic, Herbert Stein, a oferit, 
la Casa Albă, un prînz în cinstea 
delegației Consiliului Economic 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

Cu ocazia prezenței la Was
hington a delegației Consiliului 
Economic condusă de tovarășul 
Manea Mănescu, ambasadorul 
României în Statele Unite, Cor- 
neliu Bogdan, a oferit o recep
ție în saloanele ambasadei.

★

Tovarășul Manea Mănescu, 
președintele Consiliului Econo
mic al Republicii Socialiste Ro
mânia, s-a întilnit la 
Misiunii permanente a 
noastre la O.N.U. cu __
lippe de Seynes, secretar gene
ral adjunct al O.N.U. pentru 
probleme economice și sociale, 
Myer Cohen, director general 
adjunct al Programului Națiuni
lor Unite pentru Dezvoltare 
(P.N.U.D.) și Stephen Hessel 
Sergije Makiedo, directori 
P.N.U.D.

Au participat Ion Șt. Ion. 
cepreședinte, al Consiliului Eco
nomic. Ion Datcu, reprezentantul 
permanent al României la 
O.N.U., și Corneliu Bogdan, am
basadorul român la Washington.

Cu acest prilej, au fost discu
tate probleme privind căile și 
posibilitățile de intensificare a 
programelor economice și tehni- 
co-științifice realizate prin in
termediul P.N.U.D. în România.

sediul 
țării 
Phi-

Și 
ai

vi-

Apelul secreta 
rului general 

al O.N.U.
într-un discurs rostit miercuri 

în fața Consiliului permanent al 
Organizației Statelor Americane 
(O.S.A.), secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a adre
sat organizațiilor internaționale 
un nou apel pentru ca acestea 
să-și îndeplinească rolul ce le 
revine în vederea consolidării, 
„prin toate mijloacele de care 
dispun“, a destinderii internațio
nale. El a declarat că, personal, 
este disponibil pentru a se de
plasa, „în orice moment și în 
orice colț al lumii“, pentru a 
preveni conflictele și a ușura 
suferințele, informează agenția 
France Presse.

A

Convorbirile lui Petru Buriaeu
in R.A.E și Kuweit

Cu prilejul 
semicentenarului U.T.C

Cu prilejul unei vizite în Re
publica Arabă Egipt, Petru Bur
lacu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe al Republicii So
cialiste România, a fost primit 
de Mohamed Merzaban, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri și ministru al economiei și 
comerțului exterior. De aseme
nea, a avut convorbiri cu Ahmed 
Ryad, subsecretar de stat la Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
R.A.E. In cursul convorbirilor 
au fost abordate probleme pri
vind relațiile de colaborare ale 
Republicii Socialiste România cu 
Republica Arabă Egipt.

Tovarășul Petru Burlacu a fă
cut, de asemenea, o vizită în Ku
weit, unde a purtat discuții re
feritoare la dezvoltarea relațiilor 
româno-kuweitiene cu șeicul Ab- 
dulah Al-Jaler Al-Salah, consili
er special al emirului sta
tului Kuweit, fost ministru al 
comerțului și industriei, Khaled 
Aii Al-Kharafi, adjunct al minis
trului comerțului și industriei, 
Abdul Wahab Mohamed Abdul 
Wahab, adjunct al
petrolului și finanțelor, 
Adiz Hamad Al-Sagar, 
dintele Camerei de Comerț, 
cu alte oficialități kuweitiene.

ministrului 
Abdul 
preșe-

LONDRA

„Momentul
La Palatul Westminster, se

diul Parlamentului britanic, a a- 
vut loc, miercuri seara, o adu
nare consacrată țării noastre — 
„Momentul românesc“ des
fășurată sub auspiciile Asociației 
de prietenie Anglia—România și 
ale grupului parlamentar anglo- 
român. Cu acest prilej, ambasa
dorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Londra, Vasile Pungan, 
a prezentat principalele preocu
pări ale poporului nostru în con
struirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, precum și

Atena

a

românesc"
principiile de bază ale politicii 
externe românești.

Președintele grupului parla
mentar anglo-român, deputatul 
James Johnson, a evidențiat „do
rința poporului englez de cola
borare și cooperare cu poporul 
român și a subliniat importan
ța vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu, în unele țări ale 
Africii.

în încheierea 
reunit un mare 
tați ai Camerei 
cum și un public numeros, 
rulat filme documentare româ
nești.

unele țări ale

adunării, care a 
număr de depu- 
Comunelor, pre- 

au

Sentința în procesul
intentat împotriva

15 membri ai P. A. K.
Marțială din Atena a 

sentința în procesul
Curtea

pronunțat 
intentat împotriva a 15 membri

• •••••

rare cu organizațiile municipale, 
participă Ia acțiuni de îngrijire 
a pădurilor sau la plantarea de 
puieți de-a lungul unor zone pe 
care specialiștii le consideră 
utile pentru transformarea so
lului. Asemenea brigăzi s-au or
ganizat în Serbia, Macedonia și 
Slovenia.

Un capitol mai larg al 
vorbirii a fost 
preocupări ale 
zează educarea 
tineretului fie 
vității în brigăzile 
patriotică, fie in lunile de școa
lă sau facultate. In școala de 
specialitate — ne spunea amabi
la noastră interlocutoare —, in 
timpul orelor libere se desfă
șoară activități al căror scop e

con- 
consacrat acelor 
U.T.I. care vi- 
multilaterală a 
pe timpul acti- 

de muncă

INITIATIVE ALE

TINERETULUI IUGOSLAV
Corespondență telefonică din Belgrad pentru „Scînteia tineretului" 

de la MIA IONESCU

Belgrad-Bar va contribui la gră
birea dării în folosință a aces
tei magistrale de transport de 
importanță deosebită, care va 
lega pe cel mai scurt itinerar 
capitala țării de sudul litoralu
lui adriatic și de importantul 
port Bar. Dinamismul și diver
sitatea activităților constructive 
ale tineretului sint exprimate 
semnificativ și de denumirile 
unor șantiere care vor fi și anul 
acesta organizate pentru conti
nuarea unor amenajări 
tehnice sau de irigații, 
sînt : „acțiunea Morava 
„acțiunea Sava ’72“, sau 
„acțiune Ibar-Lepenac ’72“ 
provincia Kosova. Va continua 
dezvoltarea urbanistică a orășe-

hidro- 
cum 
’72“, 

noua 
din

organizare cu evocarea unora 
din cele mai semnificative rea
lizări ale tineretului care cons
tituie. pe bună dreptate, o min- 
drie a întregii țări. Ea mi-a 
vorbit despre noile centre ale ti
neretului care se vor crea anul 
acesta la Rozana, în zona din
tre Serbia și Muntenegru, la la- 
buka, in Muntenegru sau in zo
na parcului național de Ia Ko- 
zara. In aceste locuri, ca și la 
Tientiște, se vor înălța adevă
rate orașe care, cu timpul, vor 
deveni obiective de turism.

Mira Stoianovici ne-a mai vor
bit despre brigăzile tinerilor fo
restieri in care se înscriu lao
laltă muncitori, studenți și pio
nieri. Aceste brigăzi, în colabo-

legat de îmbogățirea cunoștin
țelor de cultură.

Totodată, pentru stimularea și 
valorificarea unor calități pro
fesionale sint organizate în fie
care an în rîndul tinerilor mun
citori sau elevi în școlile tehni
ce, așa numite „festivaluri 
muncii“ care pornind de la 
pa comunală ajung pînă la 
federală, promovînd cei mai 
specialiști.

Acum. — ne-a mai spus 
Stoianovici — pregătim acțiuni 
care se desfășoară timp de 3 
luni și al căror epilog se înscrie 
în luna mai : e acțiunea pe care 
am intitulat-o „întîlnirile din 
mai". E poate cea mai multila-

ale 
eta- 
faza 
buni
Mira

terală acțiune a tineretului pe 
planul îmbogățirii cunoștințelor 
culturale și al educației 
morale și politice, 
nizate întîlniri ale 
oameni de cultură, 
tători din Armata 
goslavă. Tot în acest cadru de 
activitate psihologi, medici sau 
juriști explică din unghiul spe
cialității lor anumite probleme 
de viață care interesează tine
retul. Din multitudinea de as
pecte pe care ni le-a relatat se
cretarul Comisiei pentru proble
me politico-ideologice și cultu
rale a Uniunii Tineretului Iu
goslav am reținut și interesan
tele festivaluri și concursuri ce 
cuprind mișcarea de amatori în 
domeniul teatrului, poeziei, mu
zicii sau filmului care și-au cu
cerit autoritatea în viața cultu
rală a Iugoslaviei.

Din toate aceste acțiuni pe 
care am avut posibilitatea să lc 
urmărim de-a lungul timpului, 
cea mai caracteristică și poate 
cea mai completă mi se pare 
aceea a brigăzilor de muncă pa
triotică care se bizuie și pe o 
bogată tradiție, 
știe, in aceste brigăzi 
șoară o activitate 
mulți tineri reușind 
celor cîteva săptămîni 
tate in brigadă să se califice în 
diferite meserii sau să-și per
fecționeze unele cunoștințe.

încă de pe 
prime zile care vestesc apropie
rea primăverii, 
care formează inele de șosele 
suprapuse în care se include po
dul Gazeta, deci încă de pe a- 
cum, am văzut în aceste zone 
laterale ale șoselei brigadieri in 
costumele lor albastre, lucrind 
la finisarea drumurilor anexe, a 
treptelor de acces de pe o ram
pă pe alta.

Sub acești auguri și cu planu
rile de activitate pe anul 1972 
trasate in liniile lor principale 
se poate anticipa într-un fel — 
și experiența de pină acum o 
confirmă — că și acest an va în
semna un bilanț rodnic în acti
vitatea tineretului din țara ve
cină și prietenă.

sale 
Vor fi orga- 
tinerilor cu 
cu foști lup- 
populară iu-

Așa cum se 
se desfă- 
complexă. 
în cursul 
de activi-

acum. în aceste
pe autostrada

Belgrad, martie 1972

ai Mișcării Panelenice de Elibe
rare (P.A.K.). Potrivit ziarului 
„To Vima“, inculpații au fost 
acuzați de desfășurarea unei „ac
tivități subversive“, care urmă
rea răsturnarea, prin violență, a 
ordinii existente. I. Koroneos, a- 
vocat, a fost condamnat la 8 ani 
închisoare, X. Peloponnisios, fost 
director în Ministerul Serviciilor 
Sociale, — la 6 ani, A. Fran- 
ghias, pensionar, — la 4 ani și 
jumătate, G. Kasimatis, avocat, 
— la 3 ani, N. Genopoulos, me
dic, — la 2 ani și jumătate în
chisoare. Șase persoane au fost 
condamnate la detențiune pe 
termene, variind între doi ani și 
un an, cu suspendare, iar patru 
persoane au fost achitate.

• IN UNIUNEA SOVIETI
CĂ a fost lansat, la 22 martie, 
satelitul artifical al Pămîntuhii 
„Cosmos-479“. La bordul sateli
tului sint instalate aparate des
tinate explorării spațiului 
mic, potrivit programului 
țat.

cos- 
anun-

Joi a fost parafată la 
noua convenție consulară 
Republica Socialistă România și 
Republica Socialistă Ceho
slovacă.

La solemnitatea parafării erau 
de față Teodor Haș, ambasado
rul României la Praga, 
slav Hruza, adjunct al 
trului afacerilor externe 
Cehoslovace, precum și 
delegațiilor română și 
vacă la tratative.

Praga 
dintre

și Milo- 
minis- 

al R. S. 
membrii 
cehoslo-

Televiziunea italiană a pre
zentat recent o anchetă din 
care rezultă că aproximativ 
40» 000 de tineri din această 
țară sint șomeri. Totodată, 
din cei aproape 100 000 ab
solvenți care părăsesc anual 
școlile profesionale și tehni
ce numai un număr infim pot 
găsi posturi corespunzătoare 
calificării lor.

MESAJE DE FELICITARE
Cu ocazia aniversării a 50 de ani de la crearea Uniunii Tine

retului Comunist din România vă transmitem, in numele Uniunii 
Tineretului Socialist, al întregului tineret polonez, cele mai 
călduroase urări pentru noi și tot mai mari succese în construi
rea socialismului și educarea tineretului în spiritul internațio
nalismului proletar. Sîntem convinși că colaborarea dintre or
ganizațiile noastre se va dezvolta pe mai departe în interesul 
tineretului român și polonez.

La cea de-a 50-a aniversare a Uniunii Tineretului Comunist 
vă urăm, dragi tovarăși, succese deosebite in muncă.

BOGDAN WALIGORSKI 
prim secretar al Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Socialist din 

R. P. Polonă

Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a creării Uniunii Tine
retului Comunist vă transmitem, în numele Uniunii Socialiste a 
Tineretului din Cehoslovacia, salutul nostru frățesc.

Rod al tradițiilor revoluționare, democratice și progresiste ale 
poporului român pentru eliberare națională și socială. Uniu
nea Tineretului Comunist a participat, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, la toate marile lupte de clasă, iar în 
perioada construirii socialismului reprezintă unul dintre prin
cipalii factori ai dezvoltării societății socialiste.

Considerăm ca una dintre îndatoririle noastre internaționa
liste să lărgim și să dezvoltăm neîncetat relațiile prietenești de 
cooperare dintre organizațiile noastre, dintre tineretul român 
și cehoslovac, contribuind astfel la consolidarea unității țărilor 
socialiste și a întregului front antiimperialist în lupta pentru 
pace și securitate în lumea întreagă.

Urăm Uniunii Tineretului Comunist și întregului tineret din 
Republica Socialistă România mult succes în construirea patriei 
lor socialiste.

Comitetul Central al 
Uniunii Socialiste a Tineretului din 

Cehoslovacia

Cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la crearea Uniunii Tine
retului Comunist din România, Comitetul Central al Uniunii Ti
neretului Revoluționar Mongol (U.T.R.M.), în numele tuturor 
tinerilor din țara noastră, vă transmite, dv. și tuturor membri
lor Uniunii Tineretului Comunist din România, călduroase 
urări frățești. Tînăra generație a Mongoliei se bucură sincer 
de minunatele rezultate obținute de dv. în construirea unei 
vieți noi.

Sîntem bucuroși că între Uniunea Tineretului Revoluționar 
Mongol și Uniunea Tineretului Comunist din România, între 
tineretul țărilor noastre există și se dezvoltă o prietenie fră
țească și o colaborare multilaterală, bazate pc principiile mar- 
xist-leniniste, ale internaționalismului proletar. i

Cu prilejul acestei importante zi, urăm, din tot sufletul, glo
riosului tineret român mari succese în construirea socialismului, 
în lupta pentru pace și prietenie între popoare.

Cu salutări comuniste,

Comitetul Central al U.T.R.M. din 
R. P. Mongolă

Cu ocazia sărbătoririi celei de-a 50-a aniversări a creării Uniunii 
Tineretului Comunist din România, în numele Mișcării Populare 
de Eliberare a Angolei (M.P.L.A.) și al meu personal, vă urez 
succese deosebite în activitatea dv. de consolidare a socialismu
lui și de construire a comunismului.

Cu înaltă considerație,
JOSÉ CONDESSE 

reprezentant al M.P.L.A.

Cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a creării Uniunii Tinere
tului Comunist din Republica Socialistă România vă adresăm 
cele mai călduroase felicitări.

Uniunea Centrală a 
Tineretului Democratic din Finlanda

SEMICENTENARUL U.T.C. 
- PESTE HOTARE ____

Conferință de presă la Montevideo
Cu prilejul semicentena

rului Uniunii Tineretului 
Comunist, la ambasada Re
publicii Socialiste România 
din Montevideo a avut Ioc 
o conferință de presă la 
care au luat parte ziariști 
și reprezentanți ai unor or
ganizații de tineret.

In cadrul conferinței de 
presă, ambasadorul Valeriu 
Pop a vorbit despre semni
ficația celei de-a 50-a ani
versări a U.T.C., tradițiile 
de luptă revoluționară, pa
triotică și internaționalistă, 
ale tineretului român, pre
cum și despre participarea 
tinerei generații din Româ
nia la întreaga viață eco-

nomică, social-politica și 
culturală a țării. <

De asemenea, la ambasa- < 
da română a avut loc o re- < 
uniune prietenească con- < 
sacrata aniversării U.T.C., 4 
la care au participat Nev 
Leon, secretar al Tineretu- < 
Iui Comunist, Walter Alto- * 
so, secretar general al Ti- « 
neretului Socialist, Mario < 
Delbracio, secretar al Tine- < 
retului Democrat-Creștin, < 
precum și reprezentanți ai < 
altor organizații de tineret < 
și studenți din Uruguay.

Intiinirea a prilejuit un < 
cordial schimb de informa- , 
(ii și opinii privind activi- ’ 
tatea și preocupările tine- < 
retului din cele două țări. <

Emisiune specială radio

difuzată la Caracas
Cu prilejul aniversării a 

50 de ani de la înființarea 
Uniunii Tineretului Comu
nist din România, postul de 
radio Nacionai, din capitala 
Venezuelei, Caracas, a de-

dicat o emisiune specială a- 
ccstui eveniment. Au fost 
prezentate aspecte din viața 
tineretului din patria noas
tră, precum și muzică ro
mânească.

Conferință de presă
la Tel Aviv

La ambasada Republicii 
Socialiste România din Tei 
Aviv a avut loc, la 23 martie, 
o conferință de presă consa
crată aniversării semicentena
rului Uniunii Tineretului Co
munist din România. Cu a- 
ceaslă ocazie, ambasadorul 
țării noastre în capitala Is
raelului Ion Covaci a făcut

o amplă prezentare a luptei 
și activității tineretului co
munist din România, pentru 
victoria socialismului în țara 
noastră, pentru promovarea 
păcii și înțelegerii între po
poare. La conferință au luat 
parte reprezentanți ai organi
zațiilor tineretului comunist 
din Israel, numeroși ziariști.
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