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RECEPȚIE ÎN ONOAREA
PREȘEDINTELUI CONSILIULUI 

DE STAT AL ROMÂNIEI
Duminică, 26 martie, au avut 

loc convorbiri oficiale între pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Zambiei, Kenneth David Ka- 
unda. La convorbiri au participat, 
din partea română, Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministrul comerțului 
exterior, Comeliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Bujor 
Almășan, ministrul minelor, pe
trolului și geologiei, Aurel Arde- 
leanu, ambasadorul României în 
Zambia, Ștefan Andrei, Constan

tin Mitea, Gheorghe Oprea, con
silieri ai președintelui, și Vasile 
Răuță, adjunct al ministrului co
merțului exterior, iar din partea 
Zambiei : E. H. K. Mudenda, mi
nistrul afacerilor externe, R. C. 
Kamanga, ministrul dezvoltării 
rurale, H. Mulemba, ministrul 
minelor și dezvoltării mineritului, 
A. J. Soko, ministrul comerțului 
și industriei, J. M. Mwanakatwe, 
ministrul finanțelor, L. C. Chan- 
gufu, ministru de interne, P.J.F. 
Lusaka, ambasadorul Zambiei la 
București, A. M. Milner, secre
tar general al guvernului.

In onoarea președintelui Con
siliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, duminică seara, pre
ședintele Republicii Zambia, 
Kenneth David Kaunda, și doam
na Betty Kaunda au oferit o re
cepție. Au luat parte Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministru al comerțului 
exterior, Comeliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Bujor 
Almășan, ministrul minelor, pe
trolului și geologiei, și alte per

soane oficiale care însoțesc în 
vizita sa în Africa pe șeful sta
tului român. Au participat, de 
asemenea, Mainza Chona, vice
președinte al Republicii Zambia, 
Elijah Mudenda, ministrul afa
cerilor externe, Humphrey Mu
lemba, ministrul minelor și dez
voltării mineritului, Axente Soko, 
ministrul comerțului și al indus
triei, și alți membri ai guvernu
lui, membri ai conducerii Parti
dului Unit al Independenței Na
ționale, comandanții forțelor ar
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mate terestre, aeriene și ale po
liției — K. Chinkvli, W. Zuze și 
Cheia, deputați, conducători de 
instituții centrale și alte persona
lități ale vieții publice zambiene.

Au luat parte șefii misiunilor 
diplomatice, acreditați la Lusaka, 
precum și Aurel Ardeleanu, am
basadorul României în Zambia. 
în timpul recepției, desfășurată 
într-o atmosferă de caldă cor
dialitate și prietenie, președintele 
Kenneth David Kaunda și pre
ședintele Nicolae Ceaușescu au 
rostit toasturi.

sigure spre seară agentul ter
mic necesar punerii în mișcare 
a primei turbine de 200 MW. 
Privirile constructorilor, printre 
ei șl a celor 1 500 de purtători 
ai salopetelor albastre ce s-au 
constituit, în mai 1970, în șan
tier național al tineretului s-au 
oprit spre coșul de fum. Vestea 
s-a răspîndit cu viteza fulgeru
lui. Astă seară, centrala va fur
niza primii MW de energie e- 
lectrică economiei naționale. In 
același timp, privirile a zeci de 
specialiști și operatori s-au fi
xat pe ecranele complexelor pu
pitre de comandă. Se urmărește 
evoluția temperaturilor și pre
siunilor aburului pe toate zonele 
cazanului, debitele aburului pri
mar și secundar, precum și de
bitul apei de alimentare. Totul 
evoluează normal. La orele 20,30 
s-au realizat parametrii și tu
rația turbinei pentru sincroniza
rea generatorului la rețea. A- 
tunci șeful de tură, maistrul Va
sile Caragui, secretarul comite
tului U.T.C., a anunțat pe ingi
nerul de serviciu pe centrală, 
tovarășul Barbu Ogoșanu, că 
„toată instalația este pregătită 
pentru cuplarea la sistemul na
țional“. Dispecerului național i 
se confirmă că Rogojelu este 
pregătit pentru cuplare. Se dă 
aviz favorabil. Electricianul 
principal de serviciu, Emil Bel- 
dean, realizează toate manevrele 
necesare. La orele 22,26 se apasă 
pe butonul roșu, executîndu-se 
astfel manevra de închidere a 
întrerupătorului pe linia aeria
nă. După cîteva secunde mega- 
wogmetrul indică primii MW. 
de energie electrică produsă pe 
platforma centralei electrice

1 UNII TERMINĂ 
pe, SEMĂNATUL, 
IAR AL ȚII SE GlNDESC 
cu ce Înceapă /

• O ÎNTREBARE PENTRU COMITETUL JUDEȚEAN U.T.C. : DE CE LIPSESC 
DIN PROGRAMUL UNOR ORGANIZAȚII DIN C.A.P. PREOCUPĂRILE PRI
VIND MOBILIZAREA TINERILOR LA CÂMPANIA AGRICOLĂ ?

Cu fiecare zi ritmul actualei 
campanii agricole se amplifică. 
Este o constatare — probabil — 
valabilă oriunde. Mai puțin însă 
în județul Vilcea. Ca argumente 
pot fi aduse realizările la zi : a- 
rături de primăvară mai sînt de 
executat pe încă trei mii și 
ceva de hectare, iar însămîn- 
țările din epoca I nu s-au e- 
fectuat nici pe jumătate din 
ceea ce se prevăzuse. Ceapa, 
usturoiul, trifolienele, cartofii, 
mazărea și borceagurile sînt 
culturi în actualitate, din punct 
de vedere al semănatului pentru 
încă șaizeci și ceva de unități 
agricole ; mai sînt de efectuat 
stropiri pe o suprafață pomicolă 
ce cuprinde peste un milion o 
sută de mii de pomi. Exceptînd 
doar puținele unități agricole cu 
realizări bune, aici ritmul cam
paniei este unul încet, nemulțu
mitor. Intr-adevăr, la Siminea- 
sa, grădina de legume este „la 
zi“ cu toate lucrările iar în tâmp 
s-au semănat culturile din pri
ma urgență. De asemenea, la 
Șutești, timpul președintelui co
operativei, Nicolae Mitruț, și al 
inginerului agronom, Florea 
Neagoe, este drămuit Intre su
pravegherea calității lucrărilor 
la semănat, îndrumarea trac
toarelor și a atelajelor ce avan
sează vizibil cu executarea ară
turilor pe suprafețele planifi
cate și controlul riguros al acti
vității în „școala" de viță. Și 
s-ar mai putea adăuga alte cîte
va exemple pozitive, atît de pu
ține că le-ai putea număra pe 
degete. La cooperativa agricolă

Rovinari, care, potrivit proiecte
lor, va dispune, în final, de 
două agregate de cîte 200 MW 
fiecare și de patru de cîte 330 
MW. La construcția ei au fost 
adoptate, pentru prima dată, in
teresante soluții, printre care 
montarea după un procedeu pro
priu a cazanelor românești de 
1035 tone abur pe oră.

Ca să se ajungă aici a fost 
necesară o activitate ale cărei 
dimensiuni doar ei le cunosc cu 
adevărat. Spunînd „ei“ gîndul 
ne poartă la Ghiorcea Bran- 
culea, Nicolae Pascu, Constantin 
Lambru, Nicolae Chitie, Viorel 
Mircea, Traian Ispas, Valeriu A- 
chim, Ilie Văduva, către toți 
constructorii și montorii acestei 
stele de primă mărime a Gor- 
jului. Pentru ei și pentru toți 
ceilalți, șantierul a fost o școală, 

din Călimănești nu s-a însămin- 
țat nici un hectar cu plante din 
prima urgență, iar la capitolul 
„arături“ abia de au fost înscri
se 50 de hectare. Motivarea că 
„timpul ne-a fost potrivnic“ 
constituie mai degrabă un argu
ment în declanșarea unei anali
ze din partea organelor agricole 
soldată cu măsuri drastice, care 
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o școală a muncii, a oamenilor 
hotăriți să înfăptuiască reali
zări pe măsura timpului nostru.

Cu prilejul acestui eveniment, 
colectivul șantierului a trimis o 
telegramă Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care se sipune printre altele : 
Indicațiile date de dumneavoas
tră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
la Conferința pe țară a cadre
lor de conducere din întreprin
deri, centrale industriale și de 
construcții, ne călăuzesc perma
nent în munca pe care o desfă
șurăm, conștienți fiind că suc
cesul de astăzi constituie un act 
de împlinire a datoriei ce o 
avem pentru realizarea celei 
mai mari centrale termo-electri- 
ce din țară.

GH. BRAD

să curme iresponsabilitatea. De 
asemenea, la Prundeni, tovarășul 
Ion Mircea, președintele coope
rativei agricole, ne vorbește cu 
tonul omului complet nevinovat 
că n-au semănat borceagul pe

GH. FECIORU

(Continuare in pag. a ll-a)

SUTE DE MII DE TINERI, PETRECÎNDU-SI DUMINICA ÎN HAINE DE LUCRU. AU ÎNSCRIS

l@i file în cronica 
tradițiilor 

muncii patriotice
Ieri, în ultima duminică a acestui martie jubiliar, in climatul de 

puternică vibrație romantică prilejuit de sărbătorirea Semicentena
rului Uniunii Tineretului Comunist, sute de mii de tineri din toate 
județele țării au participat la ample și entuziaste acțiuni de muncă 
patriotică. S-au scris noi și emoționante file în cronica acestei mi
nunate tradiții a tineretului țării, a organizației noastre revoluționare 
— una din cele mai pregnante expresii a patriotismului său înflă
cărat, a dragostei și abnegației în muncă, a pasiunii cu care-și dă
ruie eforturile înfloririi patriei socialiste. Bloc-notesurile reporterilor 
noștri prezenți ieri pe șantierele primăverii s-au îmbogățit cu măr
turii dintre cele mai grăitoare : Studenții bucureșteni au continuat 
lucrările începute săptămina trecută pe Șantierul de irigații de la 
Otopeni. In județul Buzău, peste 30 000 de tineri au lucrat la înfru
musețarea orașului, la curățirea izlazurilor și la modernizarea unor 
drumuri. Numărul mare al punctelor de lucru — 62, participarea — 
peste 4 000. au făcut ca ziua de ieri să fie denumită duminica împă
duririlor. Și uteciștii județului Vilcea au ținut să așeze în dreptul 
acestei acțiuni de amploare realizări pe măsură : peste 50 de hecta
re plantate în fond forestier și în plantațiile consiliilor populare.

Asemenea fapte am consemnat și în Teleorman, Bihor, Botoșani, 
Brăila, Timiș, Alba, Mehedinți, Dolj, în numeroase alte județe, 
tinerii dovedind pretutindeni că știu să-și respecte angajamentele, 
promisiunea de a face ca tradițiile organizației noastre revoluționare 
să se îmbogățească neîntrerupt.

Imaginile pe care prezentăm alăturat prefațează doar reportajul 
din ziarul nostru de’ mîine în care vom încerca să redăm amploarea 
acțiunilor tinerești din această bogată duminică în haină de lucru.

• Irigațiile reprezintă unul din marile comandamente ale agri
culturii. Ce reprezintă atunci masiva prezență a tinerilor in locu
rile unde se poartă această bătălie ? Categoric, o dovadă că ti
nerii știu să fie întotdeauna acolo unde este mai mare nevoie de 
efortul lor.

• împăduririle, acțiune economică cu consecințe puternic im
plicate în viitor, au beneficiat și în această duminică de aportul 
deosebit al tineretului. Nimic mai firesc : tinerii înșiși reprezintă 
viitorul.

• în chipul orașelor șf satelor descoperi întotdeauna chipul 
gospodarilor. O trăsătură a peisajului urbanistic al țării o repre
zintă prospețimea, tinerețea. Este reflectarea nemijlocită a con
tribuției gospodarilor tineri la zestrea de frumusețe a tuturor 
localităților.
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PE AGENDA ZILEI
La invitația Frontului Națio

nal al Germaniei Democrate, 
duminică dimineața a plecat la 
Berlin o delegație a Frontului 
Unității Socialiste, alcătuită din 
tovarășii Mihail Levente, secre
tar al Consiliului Național al 
F.U.S-, președintele Grupului 
parlamentar român al Uniunii 
interparlamentare, și Tudor Dră- 
ganu, vicepreședinte al Grupului 
Uniunii interparlamentare.

După vizita pe care o va efec
tua In R. D. Germană, delegația

CRONICA U.T.C.
Simbătă a părăsit Ca

pitala îndreptîndu-se spre 
Havana, o delegație a U.T.C. 
alcătuită din tovarășii Sil
via Ilie, secretar al C.C, al 
U.TC., și Marin Stoian, 
membru al C.C. al U.T.C.. 
prim-secretar al Comitetu
lui județean Galați al U.T.C., 
care, la invitația Comitetu
lui Național al Uniunii Ti
nerilor Comuniști din Cuba, 
va participa Ia lucrările ce
lui de al II-lea Congres al 
acestei organizații. La ple
care, pe aeroportul interna
țional București-Otopeni, 
erau de față tovarășul Ion 
Popescu, secretar al C.C. al 
U.T.C., precum și activiști ai 
C.C. al U.T.C.

Unii termina
semănatul

(Urmare din pag. I) 

cele 10 hectare pentru că 
„n-avem semințele necesare“.

— Dar de ce nu le aveți ? 
l-am întrebat pe interlocutor.

— Dacă nu ni le-a dat ju
dețul...

„Nu le-a dat județul“ dar nici 
ei, gospodari ce sînt, nu s-au 
interesat măcar să le procure 
dacă nu le-au produs cum ar fi 
fost normal. Și, zilele bune de 
lucru ale campaniei se scurg, e- 
poca optimă trece și de semă
nat nu se seamănă ! Cu ce vor 
înlocui acest prețios furaj în 
hrana animalelor ? într-adevăr, 
pînă la iarnă mai este... De a- 
semenea, la Genuneni, 310 hec
tare sînt nearate iar fertilizări 
de primăvară -nu s-au executat 
pe toate suprafețele planificate. 
Constantin Ionescu, secretarul 
organizației U.T.C., nu se poate 
spune nimic despre campania a- 
gricolă. Lucrările din această 
primăvară „n-au intrat încă în 
atenția comitetului“. Comenta
riul pare de prisos. Și, situații 
asemănătoare întîlnim la Mădu- 
lari, Bătxsni, Bălcești. Grădiștea, 
Lăcustuni și Laloșu. La Galieea, 
aveam impresia că este mai de
grabă o campanie de... reparații 
decit una de însămînțări. de vre
me ce simbătă erau aliniate la 
sediu mai bine de jumătate din 
numărul de tractoare aflate în 
dotare. Iar la Mihăilești, în a- 
ceeași zi, două tractoare au a- 
juns în cîmp abia pe la orele 12, 
pentru că, după cum ne spunea 
șeful de secție, Nicolae Moise. 
„cei doi tractoriști dăduseră o 
fugă pînă la Combinatul chimic 
să anunțe că nu se mai duc să 
lucreze acolo". Pentru o treabă 
de curier poștal (la cooperativa 
agricolă și la consiliul popular 
există telefon), cele două trac
toare au lucrat, într-o zi, doar 
cîteva ore. De asemenea, tot 
doar cîteva ore au lucrat și 
altele două care au avut ghinio
nul să se defecteze, iar piesele 
de schimb respective trebuiau 
aduse de la S.M.A.

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

„PE RĂSPUNDEREA MEA 
A ZIS, DAR A ACȚIONAT 

FĂRĂ RĂSPUNDERE!
„O tinără trăiește o dra

mă. La locul de muncă, 
pe unul din șantierele Ca
pitalei, îșl face datoria și 
se bucură de o bună apre
ciere. Drama începe in 
afara șantierului, în cea
surile libere, cind tinăra 
se vede nevoită să-și re
nege meseria — și aceas
ta pentru că In cercul de 
prieteni cu preocupări in
telectuale pe care-i are o 
profesie ca a ei, cea de 
zugrav-vopsitor, s-ar bu
cura de puțin respect. Are 
acea tinără dreptate ? Are 
ea dreptul să plece pri
virea, să-ți refuze dreptul 
la demnitatea pe care i-o 
dă profesia, munca ?**.

Am reamintit, astfel, cititoru
lui una din intervențiile — ulti
ma — susținute în ziarul nostru 
(din 11 februarie a.c.) pe margi
nea „cazului“ Elisabetei P., ti
nără muncitoare în construcții 
care, cu aproape inconștientă 
seninătate mărturisea că-i este 
jenă, rușine chiar să-și ,des- 
oonspire“ profesia în cercul de 
așa-ziși intelectuali în care-și 
petrecea timpul liber. Ziarul 

va pleca la Yaounde Camerun, 
pentru a participa la lucrările 
sesiunii de primăvară a Uniunii 
interparlamentare.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, erau prezenți Mihai Dră- 
gănescu, vicepreședinte al Con
siliului Național al F.U.S., Stan- 
ciu Stoian și Mircea Rebreanu, 
deputați, precum și activiști ai 
Consiliului Național al F.U.S.

Au fost de față membri ai am
basadei R. D. Germane la Bucu
rești.

(Agerpres)

în aceeași zi a plecat spre 
Bruxelles o delegație a 
Uniunii Tineretului Comu
nist alcătuită din tovarășii 
Iuliu Fejes, membru al Bi
roului C.C. al U.T.C., pre
ședintele Biroului de Tu
rism pentru Tineret, Ale
xandru Mocanu, prim-se- 
cretar al Comitetului jude
țean Vrancea al U.T.C., și 
Gheorghe Lascu, președin
te al Consiliului Asociației 
Studențești de la Universi
tatea Babeș-Bolyai din Cluj, 
care, la invitația tinerilor 
socialiști din Belgia, va 
efectua o vizită în această 
țară. La plecarea delegației 
erau de față tovarășul Radu 
Enache, membru al Biroului 
C.C. al U.T.C., activiști ai 
C.C. al U.T.C.

— De ce de la S.M.A., cînd 
ordinul ministrului spune clar că 
astfel de piese trebuie să se afle 
in cadrul secțiilor ?

— La stațiunea noastră (SMA 
Rîmnicu Vîlcea — n.a.), s-a luat 
hotărîrea ca în scopul prevenirii 
risipei, toate piesele să fie dis
tribuite direct din magazia 
mare, ne răspunde șeful secției.

Curioasă hotărîre pe care, spe
răm, Trustul județean al meca
nizării va reuși s-o infirme prin- 
tr-o intervenție operativă, in
transigentă.

O situație contradictorie am 
întîlnit la cooperativele agricole 
din Zăvideni și Orbești, unde 
cei de aici se plîng acum de fap
tul că duc lipsă de semințe pen
tru sfecla furajeră... Spunem 
contradictorie pentru că la tele- 
conferința cu conducerea minis
terului, cei din cadrul Direcției 
generale agricole a județului 
Vîlcea n-au sesizat că le-ar 
lipsi vreun gram din-această ca
tegorie de semințe. Sesizînd lip
sa semințelor, poate s-ar fi găsit 
cineva în țară care să le fi ve
nit în ajutor.

Orele fierbinți ale campaniei 
se cer utilizate pe măsura po
sibilităților și în județul Vîlcea. 
Un proverb, atît de mult uzitat, 
spune „ceea ce semeni aceea 
culegi“ și experiența l-a confir
mat. De aceea și susținem ideea 
ca în timpul cel mai scurt să se 
asigure recuperarea rămînerilor 
în urmă nu numai la semănatul 
culturilor la prima urgență dar 
și la executarea lucrărilor de 
bază ce vizează încadrarea în 
epoca optimă și calitatea semă
natului la porumb și floarea 
soarelui. Efortului general tine
rii trebuie să și-I adauge pe al 
lor. Experiența acumulată în or
ganizarea și desfășurarea acțiu
nilor de amploare, privind dese
cările, amenajările pentru iri
gații și plantările în patrimo
niul forestier se cere generali
zată și acum, în realizarea lu
crărilor — imperativ din actuala 
campanie.

nostru a găzduit în cîteva rîn- 
duri punctele de vedere ale ti
nerilor pe marginea aoestei men
talități, reproducînd opinii so
site din diverse colțuri ale țării, 
în care tineri din aceeași gene
rație ca și Elisabeța P. (unii și 
de aceeași profesie) pledau, cu 
argumente din propria lor viață 
și activitate, pentru demnitatea, 
pentru dreptul — și datoria — 
de a ține’ fruntea sus, atîta timp 
cît muncești, oricînd șl oriunde 
Totodată, interlocutorii Elisabe
tei așteptau din partea ei un 
ultim cuvînt, pe care redacția 
noastră s-a angajat să-1 înles
nească prin intermediul coloa
nelor ziarului.

Și iată că am primit o scrisoa
re din partea Elisabetei P. Ci
tăm : „Sînt Păcală Elisabeța (a- 
cesta este adevăratul ei nume— 
n.n.) și țin să vă spun că am 
citit toate opiniile tinerilor pu
blicate în ziar pe marginea ati
tudinii mele, am reflectat mult 
asupra lor. Sincer, voiam să vă 
mărturisesc că voi ține seama de 
sfaturile și îndemnurile primite, 
care îmi vor fi de mare folos în 
viață. Totodată, voiam să mul
țumesc, prin intermediul dv„ tu
turor celor ce mi-au scris. Zic,

Festivalul 
național 
al artei 

studențești
Integrîndu-se organic în șirul 

manifestărilor cu care tineretul 
din întreaga țară cinstește ani
versarea a 50 de ani de la crearea 
U.T.C., în Alma Mater Napocensls 
a răsunat primul gong al Festiva
lului național de artă studențeas
că care se află acum la cea de a 
VUI-a ediție.

In orașul de pe malurile Some
șului Mic și-au dat întîlnlre pentru 
a-și consulta potențialul expresiv 
și interpretativ, pentru a-și împăr
tăși colegial emoțiile si valențele 
artistice, cele mai bune coruri și 
brigăzi artistice de agitație din di
verse focare de cultură ale țării, 
recunoscute centre universitare de 
o vîrstă mai nouă sau cu frumoa
se tradiții.

Formații cu un bogat palmares 
în activitatea lor, cu recunoscută 
reputație în peisajul artistic stu
dențesc, mesagere ale optimismu
lui și talentului tinerilor din amfi
teatre au etalat, la lumina reflec
toarelor, profundele sentimente de 
dragoste pentru patrie șl partid, 
pentru înaintașii lor uteciști care 
au căzut în lupta pentru liberta
te și dreptate umană. Secția clu
jeană a Festivalului s-a desfășurat 
în două locuri ; corurile, orches
trele șl soliștii au evoluat pe sce
na Casei universitarilor, iar brigă
zile de agitație la Casa de cultu
ră a studenților. Nota comună a 
formațiilor prezente pe cele două 
scene a fost afirmarea activității 
artistice ca importantă pîrghle în 
munca de educație patriotică, po- 
litico-ldeologlcă desfășurată de a- 
soclațiile studențești.

Semnificativă este șt reapariția, 
după cîțiva ani de anonimat, pe 
scena competiției, a brigăzilor de 
agitație, aceste formații care prin 
natura lor abordează cele mai 
cotidiene probleme ale studenți
lor. Satirlzînd și tnflerînd corigen
tele de la etica studențească, pro
movând multtprezentul „da“ al 
studenților la chemările adresate 
de către partid organizațiilor de 
tineret îșl dovedesc cu pregnanță 
eficiența. Ca o formație de mare 
forță, ce Incintă prin ritmurile el 
și suculența umorului apare pe 
scenă brigada artistică a Casei de 
cultură a studenților din Cluj. Su
gestiv Întitulată „Să fii student șl 
om de omenie“ brigada de agitație 
a Casei de cultură a Centrului u- 
nlversitar de la Poalele Tlmpel, 
la în ghimpii satirei, petele negre 
din activitatea studențească, pre
zențe sporadice dar existente în 
laboratoare, cămine, amfiteatre, pe 
stradă. Ia examene. Caldele șl re
petatele explozii de aplauze au 
răsplătit copios munca textierilor 
și regizorilor Ștefan Croitoru și 
Dorel Radu, care fac prin spec
tacolul prezentat dovada înaltei 
înțelegeri a ceea ce trebuie să fie 
o brigadă de agitație. Pe aceleași 
coordonate se înscriu, în Intenții 
realizate mai mult sau mai puțin 
convingător, formațiile de acest 
gen ale institutelor pedagogice de 
3 ani din Oradea șl Pitești, ale in-, 
stltutelor Politehnic, Agronomic, a 
Facultății de Electronică București, 
a institutului Politehnic și I.M.F. 
Iași și Timișoara, a Institutului de 
medicină și farmacie Cluj și Tg. 
Mureș, ale Institutului de mine din 
Petroșani. Pe scena. Casei univer
sitarilor au evoluat : Timișoara : 
Grup vocal instrumental, orches
tra de cameră, corul universității; 
și corul „Menestrelii"; București ; 
formația instrumentală a Institu
tului politehnic, Corul mare și Co
rul de cameră ale Universității; 
Iași : formația corală a Centrului 
universitar șl Corul Universității ; 
Cluj : Corul bărbătesc al Institu
tului agronomic; Cralova : Corul 
casei de cultură a studenților; 
Brașov : Corul Facultății de muzi
că; Bacău : Corul Institutului Pe
dagogic de 3 ani ; Tg. Mureș : 
Cvartetul de coarde și soliști vo
cali.

Șl cum flecare concurs se în
cheie cu premlațll, în numărul de 
mline vom da lista ciștlgătorllor 
în competiția clujeană a Festiva
lului.

MIRCEA BORDA

însă, voiam, pentru că acum, 
cînd altfel văd totul șî-ml în
țeleg așa cum se cuvine meseria, 
s-au întîmplat cîteva lucruri 
care m-au descumpănit"...

Ce s-a întîmplat 7 Aflăm că, 
după critica ce s-a făcut prin 
ziar opiniilor ei, nici mai mult, 
nici mal puțin, Elisabeța P, a 
fost dată afară din muncă 1 Dar 
pentru a înțelege mai exact si
tuația, trebuie să ne mai întoar
cem o dată în trecut, să răsfoim 
filele din noiembrie ale calenda
rului vechiului an. Publicam a- 
tunci un articol („Specificul de 
șantier nu poate scuza abaterile 
de la normele morale“), al cărui 
obiect îl constituiau faptele re
probabile, abuzurile săvîrșite de 
un șef de echipă, Czeller Elinor, 
din șantierul 5 al întreprinderii 
de construcții-montaj nr. 2 din 
București. în acea echipă lucra 
și Elisabeța P., căreia îi aduceam 
unele critici pentru faptul de a 
se fi complăcut într-o stare de 
oarecare privilegiere, înlesnită de 
șeful echipei. Atît, și nimic mai 
mult. Pentru faptele sale, însă, 
mai ales pentru dezinteresul cras 
manifestat față de soarta mun-• 
citorilor din formație, Czeller 
trebuia să dea socoteală. Șl, deși

RUGBi

Campionatul mondial de hochei, 
grupa B

Pe patinoarul artificial din 
parcul sportiv „23 August“ au 
continuat duminică meciurile 
din cadrul campionatului mon
dial de hochei pe gheață (Gru
pa B). Echipa R. D. Germane a 
cîștigat mai greu decît se aștep
ta cu 5—2 (1—2, 1—0, 3—0) jocul 
cu selecționata Norvegiei.

Astăzi au loc trei partide după 
cum urmează : Iugoslavia-R.D.

«FOTBAL xviii :
O etapă cu de toate

Timp admirabil pentru fotbal ; record de spectatori in tribune 
(25 000 la Cralova, 20 000 la Pitești...); mari surprize la Cluj șl Pitești; 
F. C. Argeș Înregistrează prima înfringere — și de ce manieră I 7 — 
acasă; Steagul roșu devine performera etapei, dar șl a campiona
tului și ne demonstrează cit de eficace poate fi arma contraatacului; 
studenții clujeni, cu un joc plat in cîmp șl cu o linie de apărare 
șvaițer, slnt tnfrfnțl în propriul fief de elevii lui Bone, care au ju
cat ca la el acasă; meciuri urlte, nespectaculoase la Constanța șl 
București, amîndouă soldate cu victorii la limită; pe stadionul Dlna- 
mo lumea a stat mai mult cu urechile lipite de tranzistoare, reacțio- 
nînd sonor, electrizant la ceea ce se-ntimpla in țară; pe spectatori 
neinteresîndu-1 ceea ce se petrecea in fața ochilor — meci anost in 
care, după cum ne-a relatat Ion Ghițulescu, băieții s-au grăbit foar
te... Încet ; Rapidul continuă seria neagră a insucceselor șl duminica 
viitoare, cu Dlnamo, nu prea e rost să se curme; se egalează re
corduri de... ineficacitate — 13 goluri în 8 partide 1 7 — ceea ce 
dovedește că compartimentele ofensive încă nu-s puse la punct cum 
trebuie ; craiovenll, ambițioși, au ținut să demonstreze că nici de
fensiva băcăuanilor nu-1 de netrecut, cum s-ar fl părut, șl că tre
cerea pasageră a echipei Iul Dembrovschl prin locurile fruntașe ale 
clasamentului este o apariție meteorică; Broșovschl ratează un pe- 
nalty ca să nu uităm că fotbaliștii noștri fruntași pot să rateze un 
gol realizat in proporție de 99 la sută; pozițiile fruntașe din clasa
ment sînt asaltate tot mal puternic de provincie — primele 8 fotolii 
le dețin, amenințător, 6 formații ne-bucureștene, caz rar în soccerul 
nostru — iată de ce considerăm

CLASAMENTUL
1. U.T.A. 18 10 5 3 35-16 25
2. Steagul roșu 18 8 6 4 23-12 22
3. F. C. Argeș M 11 0 7 31-25 22
4. S. C. Bacău 18 9 3 6 31-24 21
5. A.S.A. 18 7 6 5 19-17 20
6. „U“ Cluj 18 8 3 7 26-19 19
7. Dinamo 18 7 5 6 25-21 19
8. Jiul 18 7 5 6 17-18 19
9. Steaua 18 6 6 6 20-16 18

10. Unlv.
Craiova 18 7 4 7 23-22 18

11. Rapid 18 7 3 8 21-24 17
12. Farul 18 7 3 8 17-23 17
13. Politehnica 18 5 6 7 21-25 16
14. Petrolul 18 6 4 8 9—22 16
15. C.F.R. Cluj 18 2 6 10 12-26 10
16. Crlșul 18 2 5 11 5-25 9

ETAPA VIITOARE
S.C. Bacău-Petrolul ; Steaua- 

Jiul ; A.S.A.-U.T.A. ; C.F.R. Cluj- 
F.C. Argeș ; Politehnica-Univ. 
Craiova ; Dinamo-Rapid ; Stea
gul roșu-Farul ; Crișul-„U" Cluj.

lucrurile erau limpezi de-atunci, 
deși la investigația reporterului 
luaseră parte și tovarăși cu 
muncă de răspundere în șantier 
și întreprindere, au trebuit să 
treacă trei luni pentru a se lua 
o măsură... administrativă. Cea 
cunoscută dinainte, susținută cu 
argumente imbatabile de mem
brii echipei, care nu mai puteau 
lucra sub conducerea lui. Or, 
tocmai pentru aceste lămuriri, 
echipa a fost oonvocată de șe
ful șantierului, ing. Elefterie Ca- 
raiani pe... 14 febr. a.c. Iar acolo, 
nici una, nici alta, capul de a- 
cuzare (citiți; țap ispășitor) a de
venit, ad-hoc, Elisabeța P. De
cizia : desfacerea contractului 
de muncă, pentru atitudine imo
rală; decizie însoțită de „reco
mandări“ verbale pe care hîrtiei 
îi este prea greu să le suporte. 
(E drept, nici Czeller n-a ră
mas nesancționat: a fost înlocuit 
din atribuția de șef de echipă, 
propunîndu-i-se ori să rămînă, 
mai departe, în aceeași forma
ție, ori să muncească indepen
dent, la luarări mai pretențioase, 
recunoscută fiindu-1 priceperea).

Se vor întreba unii cititori de 
ce am făcut aceste precizări cu 
oarecare lux de amănunte. Pen
tru că, iată, revenind în șantier, 
în urma celor semnalate — cînd 
ne așteptam să luăm cunoștință 
cei puțin de poziția sinceră față 
de o regretabilă greșeală — s-a 
încercat o vădită manevră de 
escamotare a adevărului. însuși 
tovarășul inginer Caraiani, șeful 
șantierului, ține să ne convingă 
de faptul că dinsul a dat dovadă 
de multă bunăvoință, de multă 
înțelegere în ceea ce-o privește 
pe Elisabeța, dar că, oricît tact 
și răbdare ar fi avut, tot n-ar fi 
ajuns la un punct de vedere co
mun. Da, își amintește ceva și în 
legătură cu desfacerea contrac
tului de muncă numai că 
dineului nu-i permite legea să dea 
afară un om, ci, cel mult. să 
propună. Gest pe care l-a făcut 
printr-un... bilețel. (Să-l ajutăm 
pe tovarășul inginer să-«și a- 
mintească. „Bilețelul“ nu era 

Germană (ora 11) ; Polonia-Ja- 
pania (ora 17) și România-Nor- 
vegia (ora 19,30).

• ASEARĂ, în cel de-al doilea 
meci al programului echipa
S.U.A. a învins cu scorul de 
14—5 (6—1, 2—2, 6—2) echipa 
Japoniei.

(Agerpres)

că a fost o etapă cu de toate.
C. V.

U. T. A.
Cineva îmi spusese simbătă o 

vorbă, și eu n-am vrut să-l 
cred : „dom-Ie, zicea persoana, 
la Ploiești, Ciupitu bate Rapi
dul“. Nu cred, ziceam, să pățeas
că rapidiștii din nou rușinea, nu 
are Ciupitu numele cel mai po
trivit pentru o asemenea întîm- 
plare. Și uite că așa a fost. Se 
zbătură rapidiștii ce se zbătură, 
ca niște crăpceni pe uscat, a- 
vură ei și vreo două ocazii fru
mușele, cit p-aci să se încro
pească cu un gol, dar Mișu Io
nescu era întotdeauna acolo 
unde nu-1 credeai și n-a ieșit 
nimic. Pînă Ia urmă, Rapidul a 
încasat un gol iscat la zăpăcea
lă, trei fundași s-au făcut că 
dau în minge și Răducanu a 
oftat de s-a auzit pînă la Bucu
rești. Iată acum Rapidul pe lo
cul unsprezece, nu departe de 
zona cu încurcături și, dacă dă 

bilețel ; este o adresă în regulă, 
care se află la serviciul personal 
al întreprinderii și care sună 
astfel : „începînd cu data de 
15.02.1972 se pune la dispoziție 
tov. Păcală Elisabeța pentru 
desfacerea oontractului de muncă, 
pentru abateri de la morală“. 
Alături de semnătura șefului de 
șantier se află și cea a șefului 
serviciului salarizare, iar de la 
personal ni se spune că aceasta 
este singura cale legală de des
facere a contractului de muncă 
al unui salariat).

Și alți interlocutori au în
cercat să arunce cu „parfum de 
trandafir“ peste grava situație 
de fapt. Dar sînt și oameni care 
realizează adevărul curat al ce
lor întîmplate. Consemnăm, în 
acest sens, opinia tovarășului 
Archip Mărgineanu, secretarul 
organizației de partid : „Am 
fost prezent la discuție, care, 
precizez, era destinată despărți
rii lud Czeller de echipă. Nu 
știu cum s-a întîmplat că lu
crurile au luat altă turnură. E- 
lisabeta este o fată bună la 
muncă, pricepută. Că are și ea 
unele lipsuri, n-aș putea zice 
nu. De educația ei trebuie să 
ne ocupăm cu toții. De aici, 
însă, și pină la drastica măsură 
a desfacerii contractului de 
muncă este o distanță enormă. 
Din această cauză am și inter
venit atunci în favoarea ei, 
dar șeful șantierului mi-a re
tezat-o scurt : „Ceea ce fac, fac 
pe răspunderea mea !“ Cred că 
a fost o greșeală regretabilă, 
care se impune a fi reparată“.

O gravă greșeală — susținem 
noi — un abuz nepermis. Cu 
atît mai mult, cu cit el vine din 
partea unui om stimat de tova
rășii de muncă, a unui specialist 
care se bucură de aprecierea și 
încrederea factorilor conducă
tori din întreprindere. Cu astfel 
de cuvinte ne-a vorbit despre 
dinsul și tovarășul Ion Constan
tin, secretarul comitetului de 
partid al I.C.M.-2. Tovarășul 
Ferencz Roth, șeful serviciului

Victoria speranțelor
Trebuie să recunoaștem efi 

prima confruntare a echipei 
noastre — și mai ales în com
pania puternicei reprezentative 
a Iugoslaviei care evoluase atît 
de bine în meciul cu S.U.A. — 
am așteptat-o cu mari emoții. 
După atîtea teste neconcludente 
din perioada de pregătire aveam, 
desigur, temeiuri să fim cir- 
cumspecți. Iată că, băieții s-au 
gîndit la inimile noastre și au 
făcut totul să ne înlăture, din 
primul foc, îndoielile, pesimis
mul. Hotărîț lucru, învingîndu-i 
pe iugoslavi ei au depus o pri
mă opțiune pentru realizarea 
obiectivului propus în acest an : 
evitarea retrogradării și ocupa
rea unui loc cît mai onorabil în 
clasamentul final. Dar satisfac
ția noastră — dăruită cu gene
rozitate de tricolori și de antre
norii lor — nu vine numai de 
aici, de la rezultat. Echipa 
noastră a evoluat peste aștep
tări. A fost decisă, ambițioasă, 
a • demonstrat, în momente ho
tărâtoare. că are resurse fizice 
și morale nebănuite. A știut să 
se mobilizeze în momentele 
cheie. Situația tot timpul pe 
muchie de cuțit — în prima re
priză 0—0, în a doua 1—1. apoi 
în a treia 1—2 ; 2—2 și, de-abia 
la urmă, rezultatul final 3—2, 
nu i-a descumpănit pe băieți, 
dimpotrivă, au căutat cu inteli
gență soluții să contracareze 
punctele forte, să stăvilească o- 
fensiva în unele momente ex
trem de dezlănțuită a unui ad
versar pe care-1 considerăm, to
tuși, mai puternic chiar și după 
această înfringere la limită. A 
fost o dispută dîrză, palpitantă, 
cu acțiuni dinamice șt goluri 
spectaculoase care, realmente, 
au incendiat de nenumărate ori 
tribunele, o întrecere sportivă 
în care ambele echipe au arătat
— tehnic, tactic, fizic — de ce 
sînt în stare. Alături de ttnărul 
Tureanu (jucătorul cu nr. 6), 
caire a adus egalarea la 2—2 — 
moment deconectant, decisiv 
care le-a spus băieților că pot 
obține mai mult decît un ,.egal“
— alături de excelentul portar 
Dumitraș, trebuie să-i mențio
năm pe absolut toți băieții care 
au participat la o bătălie pe 
gheață epuizantă.

DIAGRAMA ETAPEI
Petrolul — Rapid : 1—0 (0—0). 

A marcat, in min. 69, Moldo- 
veanu, după o acțiune in care 
apărarea rapldlstă a fost găsi
tă pe picior greșit.

Dlnamo — Politehnica : 1—0
(0—0). Florian Dumitrescu, pe 
post de atacant central a în
scris In mln. 62 unicul gol al 
partidei.

Unlv. Cralova — Sport Club 
Bacău ; 3—0 (0—0). Scorul este 
deschis de Ptrvu în mln. 52, 
Majorat apoi de Oblemenco in 
min. 82 iar Marcu în mln. 89 
Înscrie după o cursă splendidă 
al treilea gol al cralovenilor.

Farul — Steaua : 1—0 (1—0). 
In mln. 32 Înscrie Nlstor din 
pasa lui Ologu.

F. C. Argeș — Steagul roșu : 
0—2 (0—0) : Zotincă, nemarcat

n are încotro !
de ION BĂIEȘU

naiba de nu le iese pasența nici 
la răfuiala cu Dinamo, o să ve
dem Grantul luptînd cot la cot 
cu colegii din Cluj și Oradea, 
pentru supraviețuire. Păi ce 
poate să însemne chestia asta, 
păi cum e posibil ? Păi uite că 
e ! în fotbal nu oontează că tu, 
Rapidul, care vil pe iarbă cu nu
mele lui Răducanu, Dumitru. 
Lupescu și Neagu, vrei musai 
să impui respect unui nume ne
cunoscut ca Ciupitu (de ce nu-și 
ia băiatul acesta un pseudonim, 
cum obișnuiesc scriitorii și, în 
general, artiștii ?) ; cine pune 
mușchiul la bătaie mal vîrstos, 
acela se înfruptă din bucuria dș- 
tigului. Totuși, mie nu mi-a sunat 

personal din I.C.M.-2, a ținut 
chiar să precizeze : „Caraiani 
este un inginer serios, capabil“. 
Dar tot dinsul conchidea : „în 
legătură cu Elisabeța, însă, șeful 
șantierului a greșit. Noi lucrăm 
în construcții, iar în munca 
noastră, a inginerilor în special, 
folosim frecvent rigla de calcul. 
Dar dacă ea este necesară la 
cîntărirea riguroasă a splendi
delor edificii, oamenii nu pot 
fi „ajustați“ după același instru
ment. Omenia, tactul, suplețea 
în atitudini, pedagogia sînt tră
sături. neînscrise printre cotele 
riglei, dar indispensabile în 
munca cu oamenii“.

Și, totuși, inginerul Elefterie 
Caraiani a aplicat rigoarea e- 
xagerată, nejustificată a riglei 
de calcul. Cu atît mai regreta
bil, cu cît a făcut-o în mo
mente deosebite — hai să le 
zicem delicate — pentru Eli- 
sabeta Păcală. Ea traversa o 
anticameră cu complexe Impli
cații psihologice, de la senti
mentul de jenă față de meserie, 
la înțelegerea intimă a demni
tății muncii, ajutată, între alții, 
și de numeroși tineri din țară 
care s-au simțit datori să-l răs
pundă prin Intermediul ziarului 
nostru. Știa, de acest lucru, șeful 
șantierului ? Știa ! Dar probabil 
că cele semnalate în ziar — 
schimbul de opinii, semnificațiile 
sale — dinsul le-a interpretat 
ca pe o acuzare, o pată rușinoasă 
pe prestigiul șantierului oe-1 
conduce. Or, aceasta este o 
înțelegere limitată.

Credem că în urma acestei in
tervenții, a înțelegerii pe care 
am aflat-o în rîndul factorilor 
de conducere din întreprindere, 
lucrurile se vor așeza pe făga
șul lor normal ; credem, în 
consecință, că Elisabeța P. tre
buie să revină cît mai grabnic 
printre tovarășii săi de muncă, 
ooilegi care vor ști să o în
conjoare cu grija și prietenia 
caracteristice tinereții.

I. ANDREIȚA

Un cuvînt generos pentru pu
blic, pentru admirabilii susțină
tori ai tricolorilor care i-au în
curajat pînă la ultimele puteri... 
vooale, preferind mai degrabă 
să răgușească decît șă-i pără
sească cu îndemnul lor cald, to
nic pe elevii antrenorului Mișu 
Flamaropol.

Privind în perspectivă pasio
nanta întrecere de la București, 
avînd la tndemînă unele criterii 
oferite de primele etape, cele 7 
echipe se pot împărți în două 
grupe valorice : în cea dintîi in
tră echipele S.U.A. — reprezen
tanta unei școli recunoscute — 
R. D. Germană — o mașină de 
hochei — și Poloniei — revela
ția acestui campionat, echipă 
capabilă de surprize. Din cea
laltă grupă fac parte outsiderii : 
Iugoslavia, Japonia, Norvegia și 
reprezentanta noastră — toate 
avînd un singur țel : să evite 
retrogradarea. Una dintre a- 
cestea nu va avea încotro și 
va trebui să părăsească scena... 
grupei B. Care va fi aceea ? 
Greu de spus la această oră. Mai 
sint încă atîtea partide de ju
cat. Apoi se poate întîmpla — 
lucru frecvent în competițiile de 
anvergură — ca team-urile care 
încep lupta puternic, s-o sfîr- 
șeaseă mai slab. Și viceversa. 
Totuși, la această oră, se poate 
aprecia că echipa cea mai pu
țin ambițioasă și omogenă pare 
a fi cea a Norvegiei. Tinerii ju
cători norvegieni, ei înșiși nu 
par a fi convinși că lupta lor 
pentru a rămîne în grupa B va 
fi încununată de succes. Șansele 
jucătorilor japonezi nu sînt mai 
roze : ei sînt tehnici, rapizi, dar 
n-au suficientă forță ca să se 
bată de la egal la egal cu echi
pele europene. Și hocheiul, cum 
se știe, este un joc unde se cer 
resurse fizice, cere o mare ro
bustețe pentru un angajament 
fizic, total. în raport cu aceste 
aprecieri în confruntările echi
pelor României și Iugoslaviei cu 
Japonia și Norvegia, oelor din
tîi le acordăm prima șansă.' 
Cine reușește două victorii nu 
va retrograda. Dar să nu facem 
pronosticuri- Lupta e deschisă.

V. CABULEA

de nimeni, primește o pasă de 
la Pescaru care înscrie in mln. 
73,iar în mln. 78 GySrfl ridică 
scorul la 2—0.

Jiul — C.F.R. Cluj : 1—0
(1—0). Mulțescu înscrie in 
mln. 8 din pasa lui Stoian.

U.T.A. — Crlșul : 1—0 (0—0). 
în mln. 35 Broșovschl ratează 
o lovitură de la 11 m„ iar în 
min. 58 victoria liderului se 
conturează prin golul înscris de 
Both din pasa iul Petescu.

„U“ Cluj — A.S.A. Tg. Mu
reș : 1—2 (1—1). In mln. 4 Mu
reșean deschide scorul pentru 
oaspeți. Egalează Adam in 
min. 24 din lovitură de la 11 m. 
Varadl preia conducerea în
scriind pentru mureșeni in 
mln. 68.

bine în ureche moleșala ce-i cu
prinse ieri pe Dumitru, Lupescu 
și Neagu și nici calmul engle
zesc cu care Răducanu scoate 
mingea din plasă, chiar dacă pe 
coperțile unor reviste colorate 
privirea lui zîmbește luminoasă. 
Aceste piese de bază ale națio
nalei trebuie urgent luate în a- 
tenție de către Angelo Nicules- 
cu și aduse la forma de care a- 
vem nevoie, adică puse pe jar, 
încălzite, date în clocot, căci 
ziua lui 29 aprilie se apropie.

A doua chestiune cam bizară 
se petrecu la Pitești. Gura mea 
a fost aurită săptămîna trecută, 
cînd am zis că nu-mi sună prea 
frumos ideea ea trofeul să fie 
pindit de pericolul de a ajunge 
în Trivale. Argeșul a încasat o 
trînteală crincenă, acasă, după ce 
pornise pe urmele arădaniilor ca 
o torpilă. Dobrin și-a scrintit, 
se zice, încheietura gambei la un 
antrenament (cine l-a pus să se 
antreneze, deh !) și întreaga e- 
chipă s-a desdeiat, calmul, fi
nețea tehnică, dantelăria, pu
terea șutului s-au scurs din tru
pul el ca rășina dintr-un conifer. 
Și atunci venim și noi cu între
barea fatală : e posibil ca o e- 
chipă întreagă să trăiască prin- 
tr-o singură personalitate, prin
tr-un singur om ? Poate, după 
cum se vede. Căci una e să apa
ră în fața unul fundaș Dobrin, 
despre care nimeni nu știe ce e 
în stare să facă cu mingea, și 
alta e să apară Frățilă, de pildă, 
care face atît cit știe. Una e să 
joace în avangarda lui Dinamo 
un Dumitrache, care se oprește 
din viteza cea mai turbată, tri- 
mițîndu-și adversarul la zece 
metri, și alta e Doru Popescu, 
care, cînd o ia la fugă, nu se 
mai poate opri decît în peluză. 
O personalitate, un jucător cu 
stil personal, își pune marca pe 
jocul întregii echipe, îi ridică 
temperatura, o poate lua în spi
nare și duce spre victorie.

Cu alte cuvinte, U.T.A. nu 
are Încotro, fie că vrea, fie că nu 
vrea, trebuie să cîștige și acest 
campionat.

REZULTATE DIVIZIA B
SERIA I: Politehnica Ga

lați—C.F.R. Pașcani 3—0 ; Poia
na Cîmpina—S.N. Oltenița 3—0; 
Știința Bacău—Sportul Studen
țesc 2—2 ; Chimia Rrn. Vîlcea— 
Dunărea Giurgiu 2—1 ; Metalul 
Plopeni—Progresul Buc. 1—1 ; 
Progresul Brăila—Ceahlăul P. 
Neamț 2—1 ; Metalul București- 
Portul Constanța 2—1 ; Metodul 
Tîrgoviște—F.C. Galați 0—0. \

SERIA A Ii-a : Vulturii Lu
goj—Gloria Bistrița 1—0 ; Poli
tehnica Timișoara—C.F.R. Arad 
0—0 ; Olimpia Oradea-Electro- 
putere Craiova 3—0 ; C.S.M. Si
biu—C.S.M. Reșița 2—2 ; Olim
pia Satu Mare—Metalurgistul 
Cugir 1—0 ; Chimia Făgăraș— 
Minerul Anina 2—1 ; Corvinul 
— C.F.R. Timișoara 1—1 ; Gaz 
Metan Mediaș—Minerul Baia 
Mare 2—0.

în derbyul etapei

STEAUA- 
DINAMO: 19-0

Puțini dintre numeroșii specta
tori, prezenți ieri pe stadionul 
„Ghencea“ din Capitală, la der
byul etapei dintre Steaua șl Di- 
namo, prevedeau un scor atlt de 
net in favoarea militarilor. Pînă la 
pauză, cind „ostilitățile“ pe teren 
au fost in favoarea dinamoviștilor, 
credem că nici jucătorii steliști nu 
aveau convingerea că vor Învin
ge la scorul de 19—0.

Repriza I a aparținut în Între
gime dinamoviștilor, care avînd șl 
avantajul vîntului au creat cîteva 
faze de autentic spectacol. Astfel, 
Nlca, după o cursă din propriile-1 
buturi, este placat la numai doi 
metri de linia de fund a stellști- 
lor Dar ce folos că meciul ca
pătă o turnură foarte periculoasă, 
cînd la o altercație între jucăto
rii celor două echipe, arbitrul P. 
Nlculescu este nevoit să-l cheme 
la ordine pe cel doi căpitani de 
echipă, d!ndu-le șl ctte un aver
tisment. Repriza s-a încheiat cu 
un scor alb. Repriza a Il-a debu
tează promițător pentru steliști. 
Un drop-gol al lui Ballnt și 3—0 
pe tabela de marcaj. Era timp su
ficient pentru ca scorul să fie re
montat de către dinamoviști șl to
tuși Dinamo — echipă cu jucători 
de talent și cu experiență compe- 
tițlonală serioasă — a Intrat intr-o 
degringoladă obișnuită doar la de- 
butanți. A fost suficient apoi, ca 
Mateescu să profite de o neînțe
legere a liniei de fund dlnamovls- 
te, pentru a înscrie o încercare 
transformată de Ballnt : 9—0. Sco
rul a fost majorat în continuare : 
o încercare a tul Braga : 13—0, ca 
în minutul 88(1), același Braga să 
culce balonul în centrul buturi
lor, iar Durbac să îndeplinească o 
simplă formalitate de a transfor
ma : 19—0.

ALTE REZULTATE : U. Ti
mișoara — Agronomia Cluj 
19—0; C.S.M. Sibiu — Politeh
nica Iași : 10—0; Rulmentul
Bîrlad — Gloria 16—0. Partide
le Sportul Studențesc — Știința 
Petroșenl șl Farul — Grlvița 
Roșie au fost amînate.

GABRIEL FLOREA

Turneul 
de la Floreasca 

0 REUȘITĂ
Cu un efort demn de laudă 

„olimpicii“ la lupte libere au 
depășit puternicele formații si
milare ale R.F. a Germaniei și 
R.P. Ungare, într-o competiție 
ce-a durat 3 zile și s-a desfășu
rat în sala Floreasca. Turneul 
individuali — la care a participat 
și lotul de tineret al țării noastre 
— ne-a smuls ropote de aplauze. 
„Băieții“ pregătiți de Ion Crîsnic 
au dreptul să aspire la un bilet 
pentru München. „Arma nr. 1“, 
condiția fizică, a fost dublată de 
numeroase subtilități tehnice. 
Faptul că sintern „națiunea a 
treia“ în Europa la lupte libere 
ne obligă permanent. Tinerii 
Stelian Morcov (70 kg) ; Ion 
Dumitru (82 kg), Cristian Emi- 
lian (68 kg); Petrone Androne 
(62 kg); Ion Arapu (48 kg — cel 
mai bun sportiv român al tur
neului—și prîslea de 18 ani. Ște
fan Gheorghe (48 kg) s-au nu
mărat printre cel ce-au impri
mat o notă permanentă de dina
mism și fantezie. Acest lucru 
ne-a bucurat. Wilfried Dietrich 
(+100 kg) a fost cel mai bun 
dintre oaspeți. Fostul campion 
olimpic, mondial și european 1 
ne-a declarat : „Un turneu de 
rară frumusețe. Cele trei for
mații au fost in formă, dar ro
mânii au excelat. O caldă strin- 
gere de mină și vă așteptăm la 
Jocurile Olimpice !“ Iată și 
cîștigătorii turneului indivi
dual : 48 kg, ION ARAPU
(R.S.R.) ; 52 kg. PETRE CER-
NÄU; 57 kg KLIGA IOZSEF 
(R.P.U.) ; 62 kg PETRE COMAN 
(R.S.R.) ; 68 kg EMILIAN CRIS
TIAN (R.S.R.) ; 74 kg ADOLF
SEGER (R.F.G.) ; 82 kg VASILE 
IORGA (R.S.R.) ; 90 kg I. DU
MITRU (R.S.R.) ; 100 kg CSA-
TARI IOZSEF (R.P.U.) ; + 100 
kg W. DIETRICH (R.F.G.).

TIBERIU BAN

„Criteriul 
tineretului66

Cea de a treia ediție a „Cri
teriului tineretului" organizat de 
ziarul „MUNCA“ si F. R. de 
Box a luat sflrșit. într-a- 
devăr, întrecerile au consti
tuit o reușită deplină, majoritatea 
din cei 46 de tineri boxeri care au 
inorucișat mănușile pe ringul in
stalat în Palatul Sporturilor din 
Galați s-au prezentat bine pregă
tiți, dovedind reale calități s1 un 
lăudabil bagaj de procedee tehni
ce. Disputele de verificare a tine
rilor susceptibili de a ne repre
zenta la apropiatele campionate 
europene de tineret constituie șl 
un puternic imbold pentru cade- 
țll boxului nostru, el luptînd cu 
ardoare pentru un loc in repre
zentativă.

Iată rezultatele șl câștigătorii 
reuniunii finale ; semimuscă : Al. 
Turei, Dinamo Brașov b.p. T. 
Dinu, Voința București; muscă : 
Dinu Condurat, Steaua b.ab. I, Ion 
Ștefan, Mușcelul — Cimpulung 
Mușcel ; cocoș : Marian Lazăr, 
Steaua b.p. Ion Vladlmlr, Dinamo 
București; pană : Slmlon Cuțov, 
Dlnamo București b.p. Constantin 
Ștefanovicl, Electroputere Craiova; 
semlușoară : Ion Adam, Steaua 
b.p. Ilie Tlrlă, Constructorul Ga
lați; categoria ușoară : Ion Ioan- 
cea — Cimentul Medgidia b.p. 
Gheorghe Rădulescu, Farul Con
stanța; semimljlocle : Gh. Agapșa 
— Clubul sportiv școlar București 
b.p. Marcel Lupu — Automobilul 
Măcin; mijlocie mică : Nicolae Bă- 
bescu — Metalul Tr. Severln b.p. 
Ștefan Turcu — Crlșul Oradea; se
migrea : Marian Cullneac, Steaua 
b. ab. I. Gheorghe Matache — 
Ceahlăul Piatra Neamț; categoria 
mijlocie : Vasile Croitoru, Metalul 
București — b. ab. I. Costică Chi- 
nacu — Dunărea Galați; grea : 
Al. Mureșap, Steaua b. ab. I, Gh. 
Constantin — Constructorul, Bucu
rești.

T. SIRIOPOL
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN REPUBLICA ZAMBIA

SECVENȚE DIN CRONICA PRIETENIEI
ROMÂNO-ZAMBIENE

Călduroasa primire în orașul Livingstone
în cursul zilei de sîmbătă, pre

ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu, Împreună cu 
șeful statului zambian, Kenneth 
David Kaunda și soția sa, Betty 
Kaunda, au făcut o călătorie în 
provincia de sud a țării.

In această vizită, ei au fost în
soțiți de Corneliu Mănescu și 
E. H. K. Mudenda, ministrul de 
externe al României și, respec
tiv, al Zambiei, de ambasadorul 
României la Lusaka, Aurel Ar. 
deleanu, șl ambasadorul Zambi
ei la București, P. J. F. Lusaka.

Pe aeroportul din Livingstone, 
capitala acestei regiuni, oaspe
ții au fost salutați de A. B. Mu- 
tenba, ministrul de stat pentru 
provincia de sud, de guvernato
rul districtului, b. Samundengo, 
și de primarul orașului, Sayam- 
bango, de notabilități civile și 
militare.

Și aici, ca în toate locurile 
vizitate, sosirea conducătorului 
de partid și de stat al țării 
noastre a polarizat atenția opi
niei publice. Este ceba ce ziarul 
„Times of Zambia“ descria ca 
fiind „primirea extraordinară 
făcută șefului statului român de 
către întreaga populație a tării“. 
In aceeași ordine de idei, „Zam
bia Daily Mail“ scotea în evi
dență faptul că pretutindeni 
„zeci de mii de locuitori ai țării 
au ținut să aducă prin prezența 
lor un omagiu deosebit preșe
dintelui României“. „Președin
tele român — releva presa zam- 
biană — este binecunoscut de 
poporul nostru ca principalul 
arhitect al dezvoltării multilate
rale a României, ca promotor al 
politicii de coexistență pașnică 
între toate statele lumii". Este, 
de asemenea, relevată solidari
tatea României socialiste cu 
lupta împotriva colonialismului 
și neocolonialismului, pentru 
deplina Independență șl suvera
nitate a popoarelor Africii.

Reafirmare vie a acestor înal
te aprecieri și aici, la Livingsto
ne, urările de bun venit ale 
populației sînt însoțite de măr
turii relevante ale ecoului aces
tei politici consecvente a Româ
niei : „Salutăm sprijinul acordat 
de România luptei popoarelor a- 
fricane împotriva colonialismu
lui, rasismului și apartheidului", 
„Mulțumim României, preșe
dintelui Ceaușescu, pentru soli
daritatea militantă cu lupta 
noastră". Sînt sentimente de 
caldă considerațiune, exprimate 
din adîncul inimii, a căror sem
nificație este și mai pregnantă 
aici, în acest oraș, în această 
regiune, aflată în imediata ve
cinătate a Rhodeslei, a cărei 
populație este încă supusă opri
mării coloniale de către regi
mul rasist de la Salisbury.

Manifestația de simpatie pe 
care o face populația zambiană 
oaspeților români este deosebit 
de impresionantă. De-a lungul 
a zeci de kilometri, de la aero
port pînă in centrul orașului, 
mulțimea își exprimă în mod 
spontan bucuria de a avea în 
mijlocul său pe solii poporului 
frate a) României socialiste, 
prin cîntece, dansuri și aclama
ții.

Deosebit de densă este mulți
mea în fața Muzeului Național, 
unde are loc o adevărată sărbă
toare populară în cinstea oaspe
ților.

Oaspeții au prilejul să întîl- 
nească aspecte impresionante 
ale îndelungatei bătălii pentru 
libertate a poporului zambian 
vizitînd sălile de istorie ale 
Muzeului Național din Living
stone.

Felicltînd călduros conduce
rea muzeului pentru modul re
marcabil în care acesta este or
ganizat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu semnează, la înche
ierea vizitei, în Cartea de o- 
noare.

Salutați din nou cu însufleți
re de mari mulțimi de oa
meni, oaspeții se îndreaptă spre 
unul din cele mai celebre și 
Impresionante monumente ale 
naturii din întreaga lume — 
Cascada Victoria. O imagine co- 
virșitoare prin forța sa se 
deschide privirilor pe kilometri 
întregi ț cursul liniștit al flu
viului Zambezi este întrerupt 
brusc de o falie uriașă de 120 
de metri, peste care se prăvă
lesc năvalnic apele spumegînde, 
într-un nor imens de picături 
fine care se poate zări de la 
mare distanță. Această Imensă 
cascadă, ale cărei praguri se 
întind pe teritoriul zambian ca 
și pe cel al Rhodeziei constituie 
o forță în fața căreia nu poate 
exista nici un obstacol, admi
rabilă expresie a faptului că 
nici o stavilă nu poate opri 
lupta pentru afirmarea ființei și 
demnității naționale a popoare
lor africane.

In Zambia de astăzi, această 
regiune, vizitată anual de sute 
de mii de turiști din lumea în
treagă, nu este numai un cen
tru de interes turistic. Imensul 
său potențial energetic a în
ceput să fie pus în slujba omu
lui. încă de pe acum au Intrat 
în funcțiune capacități e- 
nergetice de circa 100 de 
megawați.

La încheierea vizitei în pro
vincia d'e sud, ministrul pentru 
această regiune, A. B. Mutenba, 
a oferit un dejun, la hotelul 
„Musi-o-Tunya“, în onoarea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, 
precum și a președintelui 
Kenneth David Kaunda și a so
ției sale, Betty Kaunda.

Salutînd pe oaspeții români, 
ministrul A. B. Mutenba a 
spus, printre altele :

Apreciem onoarea făcută a- 
cestui oraș de a fi fost inclus in 
programul vizitei dumneavoastră. 
Fără îndoială, știți că președin
tele nostru a luptat împotriva 
opresiunii coloniale și imperia
liste și noi, poporul din Zam
bia, vedem în acest oraș în care 
vă aflați, locul unde se sfîrșește 
libertatea și dincolo de care în
cepe robia colonială.

Noi, cel din Livingstone, sin- 
tem foarte fericiți că ați venit 
aici, In mijlocul nostru. Vă do
resc multă fericire în scurta 
dumneavoastră vizită in Living
stone și în provincia noastră. 
De asemenea, țin să vă mulțu
mesc pentru primirea pe care 
ați făcut-o președintelui Kaun
da cînd a vizitat țara dumnea
voastră.

Sperăm că oamenii din Zam
bia vor mai avea plăcuta ocazie 
de a vizita România, și nu nu
mai delegații oficiale, ci și dele
gații de oameni simpli, Ia firul 
Ierbii ca să spun așa.

Aș dori, de asemenea, să spun 
că noi, cei din Zambia, poate că 
nu dispunem de o mare putere 
militară, dar că forța noastră 
constă in conducerea președin
telui Kaunda.

Am fost foarte Impresionați, 
In timpul vizitei dumneavoastră 
în orașul nostru, de dragostea 
pe care dumneavoastră și soția 
dumneavoastră ați arătat-o față 
de copiii noștri, la fel ca și pre
ședintele Kaunda și soția sa. 
Vedem in această dragoste 
roadele prieteniei dintre cele 
două țări ale noastre. Avem con
vingerea că aceste roade vor 
crește și se vor dezvolta.

Noi, locuitorii acestei provin
cii, am dori să vă urăm cea mai 
plăcută ședere în Zambia și să 
vă întoarceți sănătoși în frumoa
sa și marea dumneavoastră 
țară*.

In încheiere, ministrul pen
tru provincia de sud a toastat în 
sănătatea președintelui Consiliu
lui de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a președintelui Ka
unda și a soției sale, Betty Ka
unda.

Răspunzind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus t

Domnule președinte. 
Domnule ministru. 
Doamnelor și domnilor.

Este pentru mine și soția mea 
o deosebită plăcere că am pu
tut, in scurta vizită pe care o 
facem în Zambia, să venim în 
orașul Livingstone. să admirăm 
cascada Victoria — această fru
moasă creație a naturii. (Aplau
ze) De aceea, aș dori. în primul 
rînd. să mulțumesc domnului 
președinte pentru că ne-a orga
nizat o asemenea plăcută vizită 
in această parte a Zambiei.

Aș dori, de asemenea, să mul
țumesc domnului ministru și 
primarului orașului Livingstone, 
populației acestui frumos oraș, 
pentru primirea călduroasă pe 
care ne-a făcut-o. (Vii aplauze) 

Domnul ministru s-a referit 
la faptul că. dincolo de această 
provincie din sudul Zambiei, 
este sfirșitul libertății. Intr-a
devăr, eu consider că acest fapt 
merită să rețină atenția, avînd 
în vedere că înseamnă că vor 
trebui depuse eforturi pentru ca 
în Africa să nu mai existe o 
frontieră a libertății, ca întrea
ga Africă să fie liberă, 
iar populația africană să fie 
stăpînă pe destinele sale. (A- 
plauze puternice) De altfel, se 
vede că însăși natura a hotărît, 
în felul acesta, în sensul că a- 
ceastă cascadă nu are frontiere, 
că ea se întinde de o parte și de 
alta. Și oamenii ar trebui să 
poată circula liber și de o parte 
și de alta 1 (Vii aplauze) Pentru 
aceasta, însă, este nevoie să fie 
lichidate colonialismul, rasismul, 
să se asigure deplina egalitate 
între toate popoarele, Intre toii 
oamenii. Acționind în acest fel, 
realizăm atît ceea ce a stabilit 
natura, cît și ceea ce este firesc 
să fie și trebuie să se realizeze 
în lume !

Domnul ministru s-a referit Ia 
faptul că ar fi bine ca, în viitor, 
între poporul român șl poporul 
zambian să existe schimburi 
mai dese de delegații — și a- 
cestea să meargă mai în jos, la 
muncitori, țărani, Intelectuali, Ia 
oamenii care produc bunurile 
materiale și spirituale. Eu sînt 
complet de acord cu aceasta, 
totuși, nu aș putea să nu mențio
nez faptul că începutul bun al 
acestor schimburi l-a făcut vi
zita președintelui dumneavoas
tră In România. (Aplauze pu
ternice)

De aceea, aș dori — șl sper 
că șl domnul președinte va fi 
de acord — să invit o delega
ție din Livingstone și din partea 
de sud a țării, din care să facă 
parte, așa cum a spus și dom
nul ministru, „oameni de la firul 
ierbii“ (Vii aplauze) Sper, însă, 
că va veni șl domnul ministru, 
deși nu este chiar de la firul 
ierbii. (Animație, aplauze)

Cu aceasta, aș dori să ridio 
paharul pentru prietenia dintre 
popoarele noastre, in sănătatea 
președintelui Kaunda, a doam
nei Kaunda, a domnului minis

„ÎN ROMÂNIA, TARILE AFRICANE 
AU UN PRIETEN DE NĂDEJDE"

Presa zambiană reflectă pe larg 
vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, publicînd în prima 
pagină ample reportaje, pe mai 
multe coloane, însoțite de foto
grafii. Principalele cotidiene care 
apar la Lusaka — „Times of 
Zambia" și „Zambia Daily Mail" 
— redau diferitele etape ale vi
zitei, subliniind primirea entu
ziastă făcută președintelui Con
siliului de Stat al României so
cialiste la sosirea sa în Zambia, 
întîlnirea cu muncitorii de la 
mina Nchanga din zona de ex
ploatare a cuprului, ceremonia 
decernării titlului de Cetățean li
ber al orașului Lusaka.

„Times of Zambia" își intitu
lează semnificativ unul din re

tru Mutenba, a dumneavoastră, 
a tuturor.

Kumfwana 1 (in limba bemba: 
prietenie, înțelegere reciprocă). 
(Aplauze puternice)

După dejun, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă de priete
nie cordială, oaspeții au asistat, 
la centrul cultural din Maramba, 
situat într-o pitorească poiană, 

intîlnire cu
Sîmbătă seara, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al României, și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au întilnit, la 
sediul Ambasadei Republicii 
Socialiste România din capitala 
Zambiei, cu membrii coloniei 
române. Au participat tovarășii 
Ion Pățan, Corneliu Mănescu, 
Bujor Almășan și celelalte per
soane oficiale române care îl 
însoțesc pe șeful statului nostru 
în vizita în Africa.

întîlnirea dintre conducătorul 
partidului și statului român și 
membrii ambasadei, ai agenției 
economice, specialiștii din ca
drul filialei Geomin din Lusa- 
ka și alți specialiști care acti
vează aici în cadrul acordurilor 
de cooperare româno-zambiene 
a constituit o puternică mani
festare de stimă și dragoste 
pentru partid', pentru tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Cei prezenți 
au scandat minute în șir 
„Ceaușescu—P.C.R. 1“

Urînd un fierbinte bun venit 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, am
basadorul român a relevat ma
rea bucurie și fericire pe care 
le-au trăit fiecare membru al 
coloniei r.omâne din Zambia, 
Intîlnlndu-se — aici, la aproape 
9 000 de kilometri depărtare de 
patrie — cu conducătorul Iubit 
al partidului și statului nostru.

A luat apoi cuvîntul tovară
șul Nicolae Ceaușescu, care a 
spus :

După cum cunoașteți, ne 
aflăm in Zambia într-o vizită 
de prietenie ; cunoașteți că re
lațiile noastre cu Zambia, rela
țiile mele cu președintele Kaun
da sînt excelente. Sperăm că 
vizita pe care o facem acum va 
pune o bază și mai trainică 
pentru o colaborare largă în 
toate domeniile de activitate.

Am profitat de vizita în Zam
bia pentru a avea această în
tîlnire cu românii care lucrează 
alături de poporul frate zam- 
bian. Aș dori să încep prin a 
vă saluta pe toți și a-mi expri
ma convingerea că activitatea 
pe care o desfășurați aici con
stituie o contribuție importantă 
la întărirea prieteniei dintre 
poporul român și poporul zam
bian. (Aplauze;.

Nu am de gînd să vă fac o 
expunere asupra situației poli
tice. Spor că urmăriți activitatea 
din țară și cunoașteți cum se 
desfășoară munca partidului 
nostru, a poporului, rezultatele 
pe care le avem în înfăptuirea 
hotărîriior Congresului al X-lea 
al partidului. Știți cum s-au în
deplinit prevederile planului pe 
primul an al noului cincinal ; 
anul acesta, în primele două 
luni, am obținut o producție cu 
13 la sută mai mare față de pe
rioada corespunzătoare a anu
lui trecut, producție supe
rioară prevederilor planului. 
V-aș putea spune că în ța
ra întreagă activitatea econo- 
mico-politică se desfășoară bi

Convorbiri la sediul 
central al UJILI.P.

Duminică, la „Casa Libertății" 
din Lusaka, sediul central al 
Partidului Unit al Independenței 
Naționale (U.N.I.P.) din Zambia, 
a avut loc o convorbire între 
Aii Simbule, Fines Bulawayo, se
cretari ai U.N.I.P., miniștri de 
stat, B. Kapulu și F. Liboma, 
secretari ai U.N.I.P., și tovarășul 
Ștefan Andrei, membru supleant 
al C.C. al Partidului Comunist 
Piomân, prim-adjunct al șefului 
secției internaționale a C.C. al 
P.C.R.

Cu acest prilej, au fost discu
tate probleme ale dezvoltării și 
diversificării relațiilor de priete
nie și colaborare dintre P.C.R. și
U.N.I.P., In interesul celor două 
țări și popoare, al unității tutu
ror forțelor antiimperialiste.

REVISTA PRESEI ZAMBIENE
portaje : „Lupta dumneavoastră 
este și lupta noastră — spune 
Ceaușescu", menționînd profun
dul ecou al cuvîntării conducăto
rului român la recepția oferită de 
președintele Kaunda. „Președin
tele Nicolae Ceaușescu, scrie zia
rul, a declarat că Africa trebuie 
să fie a africanilor, că poporul 
român dorește ca popoarele aflate 
încă sub jugul colonial să devină 
libere și stăpîne pe propriul lor 
destin. In România, țările africa
ne, care sînt hotărîte să înfrîngă 
dușmanul, au un prieten de nă
dejde". Același ziar publică bio
grafia tovarășului Nicoale 

la un spectacol de cintece și 
dansuri folclorice.

In ritmurile tradiționale de 
tobe și tam-tam-uri, membrii 
ansamblului artistic al acestui 
centru au prezentat dansuri ri
tuale, de inițiere a tinerilor, ca 
și dansuri moderne, care expri
mă bucuria zambienilor de a trăi 
într-o țară liberă. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 

membrii coloniei române
ne, cu rezultate bune. De ase
menea, activitatea internaționa. 
lă a României se desfășoară bi
ne, se bucură de sprijinul în
tregului popor și are o rezo
nanță din ce în ce mai mare 
pe plan internațional. Avem pri
eteni pretutindeni ; ne aflăm în 
a cincea țară africană pe care 
o vizităm și. peste tot am fost 
întîmpinați de popoare priete
ne, am avut convorbiri rodnice, 
am ajuns la acorduri deosebit 
de bune privind dezvoltarea re
lațiilor noastre cu aceste țări. 
Vă pot spune că, de fapt, pe toa
te continentele, România se bu
cură de simpatie, are prieteni 
cu care dezvoltă larg relațiile 
de colaborare. Deci, ceea ce vă 
pot spune este că activitatea in
ternă și externă a partidului 
nostru, a poporului se desfășoa
ră în condiții bune și servește 
construcției societății socialisto 
multilateral dezvoltate în Româ
nia. (Aplauze)

In ce privește vizita în Zam
bia, desigur, vom mai avea dis
cuții — ea se va încheia abia 
luni dimineață — dar, vă pot 
spune, așa cum ați văzut de alt
fel, că ne-am bucurat de o pri
mire deosebit de prietenească, 
atît in Lusaka, cît și în celelal
te două centre pe care le-am 
vizitat. Convorbirile noastre cu 
președintele Kaunda și alți con
ducători ai statului și ai parti
dului s-au desfășurat pînă acum 
cu rezultate excelente ; sperăm 
că se vor încheia noi acor
duri pentru o dezvoltare largă a 
cooperării. Aceasta va presupu
ne că filiala „Geomin" își va 
extinde și mai mult activitatea, 
că va trebui să înceapă lucră
rile miniere propriu-zise, ceea 
ce presupune și venirea unui 
număr mai mare de specialiști 
din țară, care să contribuie la 
realizarea in condiții bune a 
activității viitoare ; aceasta în
seamnă că numărul românilor
— care și așa este destul de 
mare — va crește și mai mult.

Sperăm că și în agricultură 
vom stabili o cooperare largă. 
Ne gîndim la realizarea unui 
complex — nu este vorba de o 
fermă — de 10. 15 sau 20 mii de 
hectare, cu culturi multiple ; ne 
gîndim, de asemenea, Ia o serie 
întreagă de obiective economice, 
pe care să le realizăm in coope
rare cu prietenii zambieni. Deci, 
ambasada, agenția economică, 
toți ceilalți activiști care înde
plinesc diferite misiuni în dome
niul politic sau economic, din 
însărcinarea partidului și gu
vernului, vor trebui să desfă
șoare o muncă și mai intensă în 
viitor — și cred că nu vă spe- 
riați de muncă.

Am găsit că clima din Zam
bia este foarte bună și, în ge
neral, după cum am fost in
format — în afară de cîteva luni
— ea este bună ; această climă 
și faptul că lucrați împreună 
cu un popor prieten creează o 
ambianță deosebit de plăcută.

Cunoașteți principiile noastre 
privind relațiile cu alte state.

SEMNAREA UNOR DOCUMENTE PRIVIND 
COOPERAREA ROMÂNO-ZAMBIANĂ

Duminică a avut loc semnarea 
protocolului primei sesiuni a Co
misiei mixte româno-zambiene 
care stabilește obiectivele coope
rării economice în domeniul mi
nier, industriei ușoare, agricul
turii și energiei între Republica 
Socialistă Rbmânia și Republica 
Zambia.

Din partea română, protocolul 
a fost semnat de Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, ministrul comerțului exte
rior, iar din partea zambiană de 
Mainza Chona, vicepreședintele 
Republicii Zambia.

La semnare au fost de față 
Gheorghe Oprea, consilier al

Ceaușescu, însoțită de portretul 
acestuia, evocînd îndelungatul 
său trecut de luptă revoluționară, 
meritele sale în făurirea Româ
niei noi.

„Times of Zambia" scoate în 
evidență modul sărbătoresc în 
care a fost întîmpinat președin
tele României socialiste în orașul 
Chingola, redînd, totodată, am
ple pasaje din cuvîntarea rostită 
în fața minerilor de la exploa
tarea cupriferă Nchanga. Rela- 
tîndu-se în continuare despre 
festivitatea de la primăria din 
Lusaka, sînt reproduse integral 
pasajele din cuvîntarea tovară

Elena Ceaușescu au apreciat 
măiestria interpretativă a artiș
tilor populari, răsplătindu-i cu 
aplauze.

In cursul după-amiezii, pre
ședintele Consiliului d'e Stat al 
Republicii Socialiste România și 
președintele Zambiei, celelalte 
persoane oficiale române și 
zâmbi ene s-au reîntors cu avio
nul la Lusaka.

Sînteți trimiși aici ca soli ai 
poporului român pentru a dez
volta activitatea de cooperare, 
pentru a ajuta pe prietenii zam
bieni în diferite domenii, în a-și 
făuri o economie independentă. 
Aș dori să spun încă o dată că 
știu că acesta este spiritul in 
care acționați fiecare. Trebuie 
să lucrați astfel, să colaborați 
în așa fel cu specialiștii și mun
citorii zambieni, îneît între ro
mâni Și zambieni să se stabileas
că relații frățești. Ca reprezen
tanți ai unei țări socialiste, noi 
trebuie să lucrăm în așa fel, in
cit să demonstrăm că este posi
bil să se stabilească în lume, în
tre oameni, între popoare, relații 
cu totul noi, opuse vechilor re
lații pe care le-au promovat — 
și le promovează încă în unele 
țări — colonialiștii și neocolonia- 
liștii. Aceasta ar fi cerința prin
cipală, dorința pe care vreau 
să o exprim încă o dată — deși, 
repet, știu că acestea sînt și gin- 
durile tuturor celor care au ve
nit în Zambia. Știu că în acest 
fel acționați și voi, dar vreau 
încă o dată să exprim dorința 
mea. a conducerii partidului, ca 
fiecare dintre voi să se strădu
iască în acest spirit. îneît aceas
tă cooperare, prezența voastră 
aici, să întărească și mai mult 
prietenia și colaborarea între 
popoarele noastre, să servească 
cauzei eliberării popoarelor, în
tăririi unității fiecărui popor în 
parte, a independenței lor. în 
felul acesta, vă veți face da
toria și ca specialiști și ca re
prezentanți ai țării — dar și ca 
reprezentanți ai unui partid care 
și-a propus să construiască in 
țară o orînduire nouă și care 
dorește ca poporul român, îm
preună cu alte popoare, să con
tribuie la triumful socialismului 
în întreaga lume. (Aplauze pu
ternice).

lată, tova-’ifi, cîteva recoman
dări cu tot„l generale pe care 
am dorit să vi le fac. Nu dorese 
deloc să intru în problemele de 
specialitate ale fiecăruia — și 
știu că tovarășii care mă înso
țesc au discutat, vor mai discuta 
aceste probleme cu voi și nu 
este locul acum să mai vorbim 
de ele.

Eu aș vrea, încă o dată, să 
vă urez tuturor succese in acti
vitatea voastră. și vă doresc 
mul’ă sănătate. Să știți că parti
dul și guvernul, și în general 
oamenii muncii din rîndul că
rora voi ați plecat, urmăresc 
activitatea voastră și vor fi 
bucuroși dacă ea va corespunde 
întotdeauna liniei generale a 
partidului. F,u sînt convins că 
așa va fi, tovarăși ! (Aplauze 
puternice). Vă doresc, încă o 
dată, multă sănătate și fericire ! 
(Aplauze puternice, prelungite).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au fotografiat cu cei prezenți ; 
apoi s-au întreținut, Intr-o at
mosferă caldă, de vie însufleți
re, cu membrii coloniei româ
ne, care vor păstra neștearsă 
amintirea acestui eveniment e- 
moționant al vieții lor.

președintelui, Vasile Răuță, ad
junct al ministrului comerțului 
exterior al României, și Axente 
Soko, ministrul zambian al co
merțului și industriei.

★
Duminică a avut loc semnarea 

acordului pentru desființarea vi
zelor și taxelor de vize, precum 
și a programului de schimburi 
culturale pe anii 1972—1973 în 
domeniul învățămîntului, cul
turii și artelor, între Republica 
Socialistă România și Republica 
Zambia, în cadrul acordului sem
nat la București în mai 1970.

Documentele au fost semnate 
de miniștrii de externe ai ce
lor două țări, Corneliu Mănescu 
și respectiv, Elijah Mudenda.

șului Nicolae Ceaușescu referitoa
re la legitimitatea luptei popoare
lor africane pentru lichidarea de
finitivă a colonialismului.

La rîndul său, „Zambia Daily 
Mail“ relevă prezența a mii de 
persoane pe aeroportul interna
țional din Lusaka, venite să-l sa
lute pe solul României socialiste, 
subliniind, totodată, ovațiile cu 
care acesta a fost întîmpinat. Zia
rul scoate în relief, printr-un ti
tlu pe mai multe coloane, ideea 
din cuvîntarea președintelui Con
siliului de Stat privind însemnă
tatea pe care o prezintă unitatea 
statelor și popoarelor africane 
pentru consolidarea independen
tei, pentru dezvoltarea lor pe mai 
departe.
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Manifestări in U.R.S.S.
MOSCOVA 26. — Cores

pondentul Agerpres, Lauren- 
țiu Bulă, transmite : In aula 
Universității „Jdanov“ din 
Leningrad a avut loc o adu
nare festivă consacrată îm
plinirii a 50 de ani de la cre
area U.T.C. Au participat nu
meroși studenti ai universi
tății, precum și de la alte in
stituții de învățămînt su
perior din orașul de pe Neva, 
studenti români și din alte 
țări care invată la Leningrad, 
cadre universitare. Despre 
istoria drumului glorios de 
luptă al U.T.C., sub condu
cerea Partidului Comunist 
Român, despre munca plină 
de abnegație a tineretului din 
România pentru construirea 
societății socialiste multila
teral dezvoltate în țara noas
tră, a vorbit doctorandul ro
mân Dumitru Ștefănescu.

★
La clubul Institutului ener

getic din Moscova a fost or
ganizată o intilnire între stu-

denții institutului și studen
ții români 
Moscova, 
versării
U.T.C. Serghei Patrusev, se
cretar al comitetului de Com- 
somoi al institutului, a vorbit 
despre prietenia dintre tinerii 
sovietici și tinerii din Româ
nia, a evocat tradițiile rela
țiilor de colaborare dintre 
Comsomolul sovietic șl Uniu
nea Tineretului Comunist Ro
mân. Doctorandul român 
Adrian Badea a evocat mo
mente semnificative ale isto
riei organizației revoluționare 
a tineretului din România, 
aportul de seamă al U.T.C. la 
marile evenimente petrecute 
in viata poporului nostru sub 
conducerea încercată a Parti
dului Comunist Român.

Cu acest prilej, a avut loc 
un concurs de întrebări și 
răspunsuri despre istoria și 
realizările poporului român. 
Au fost audiate apoi discuri 
de muzică românească.

care învață la 
consacrată ani- 
semicentenarului

Tentativă 
de lovitură 
de stat în 
Salvador

în Salvador a avut loc 
sîmbătă o încercare de lo
vitură de stat împotriva ac
tualului președinte al țării, 
Fidel Sanchez Hemandez. 
Potrivit ultimelor informa
ții parvenite din San Sal
vador, este vorba de acțiu
nea unui grup format în
deosebi din tineri ofițeri, 
conduși de unul din can- 
didații învinși la ultimele 
alegeri, Jose Alberto Me- 
drano. Luînd euvîntul la 
posturile de radio și tele
viziune, președintele Fidel 
Sanchez Hemandez a a- 
nunțat că forțele loiale gu
vernului dețin controlul 
asupra întregului teritoriu 
al țării. construite în ultimul timp în capitala tanzaniana

iui Jose Curios
„Eliberureu

TINERETUL LUMII

• REPRESIUNILE ÎMPOTRIVA STUDENȚILOR 
BOLIVIENI

• DRAMA FAMILIEI TRUJILLO

Jose Carlos Trujillo, în vîrstă de 21 de ani, era student Ic 
Facultatea de litere și filozofie a Universității din Sânte 
Cruz (universitate închisă din august 1971 cînd studenții s-au 
opus instaurării noului regim militar bolivian). Reîntors în 
centrul universitar la sfîrșitul anului trecut, în speranța că 
își va putea relua studiile, Jose Carlos a fost arestat, îm
preună cu alți colegi ai lui reveniți din provincie. Nici o 
explicație publică a motivului acestor arestări nu s-a făcut 
auzită. în schimb, au ieșit la iveală amănunte despre tor
turile la care sînt supuși tinerii arestați.
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Vizita tovarășului

Noi locuințe pentru muncitori

ind a aflat des
pre întemnițarea 
fiului ei, la mij
locul 
rie, 
Jose 

plecat la Santa

Manea Mănescu in S. li. 4.
WASHINGTON 26. — Co

respondentul Agerpres, Con
stantin Alexandroaie, trans
mite : La invitația Universită
ții Chicago, tovarășul Manea 
Mănescu, președintele Consi
liului Economic al Republicii 
Socialiste România, a avut o 
întîlnire cu profesori de la a- 
ceastă universitate. Tovarășul 
Manea Mănescu a făcut o ex
punere cu privire la metode și 
tehnici de elaborare a progno
zelor economice pe termen 
mediu și lung, după care a 
răspuns la întrebările profeso

rilor. A urmat un schimb de 
păreri în legătură cu metode 
econometrice de analiză econo
mică și de aplicații ale cerce
tărilor operaționale în elabo
rarea metodelor de prospectivă 
economică. La întîlnire a par
ticipat ambasadorul României 
la Washington, Corneliu Bog
dan.

S-a vizitat apoi complexul 
universitar Chicago.

Duminică dimineața, delega
ția Consiliului Economic a 
plecat pe calea aerului spre 
San Francisco.

SESIUNEA BIROULUI 
F.S.M.

Situația se
J

Delegația P. C. R. 
în Suedia

IN ZILELE de 25 și 26 
martie, la Moscova au avut 
loc lucrările Sesiunii a V-a 
a Biroului Federației Sindi
cale Mondiale. Au fost dis
cutate probleme privind evo
luția actuală a relațiilor sin
dicale internaționale și a u- 
nității, sarcinile F.S.M.

La lucrările sesiunii au 
participat membrii Biroului 
F.S.M. Din partea sindicate
lor române a participat tova
rășul Virgil Trofin, președin
tele Consiliului Central al U- 
niunii Generale a Sindicate
lor din România, membru al 
biroului F.S.M.

William Whitelaw, noul secre
tar de stat însărcinat în guver
nul britanic cu problemele Ir
landei de Nord, a făcut în cursul 
zilei de simbătă o călătorie la 
Belfast, unde a luat cunoștință 
de unele aspecte ale situației 
din Ulster — prin contacte cu 
oficialitățile civile și militare. 
Prevenit însă încă din ziua pre
cedentă de 
suspendat 
Faulkner, 
meroaselor 
va putea

premierul guvernului 
al Ulsterului, Brian 
că, din cauza „nu- 
sale ocupații“, nu-1 

întilni, Whitelaw a

Ain

Delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., care se află în 
Suedia la invitația Partidului de 
stingă — comuniștii, a asistat, în 
cursul zilei de sîmbătă, la o adu
nare organizată de comuniștii 
suedezi împotriva scumpirii cos
tului vieții și a creșterii șomaju
lui, demonstrație în cursul căreia 
au luat euvîntul C. H. Her- 
mansson, președintele partidului, 
Lars Wemer, vicepreședinte al 
partidului, și alți vorbitori, re
prezentanți ai diferitelor catego
rii de oameni ai muncii.

Delegația a făcut, de aseme
nea, o vizită la sediul Comitetu
lui de partid al orașului Stock- 
holin, unde a avut convorbiri cu 
comuniștii suedezi. în aceeași zi, 
delegația a vizitat Muzeul Națio
nal și alte instituții culturale din 
capitala suedeză.

Duminică, delegația P.C.R., în
soțită de Eduard Mezincescu, 
ambasadorul României în Suedia, 
a fost oaspete al centrului uni
versitar Uppsalla, unde își fac 
studiile superioare peste 22 000 
de tineri. După o amplă convor-

bire asupra problemelor instruc
țiunii și educației studenților, la 
care au participat Martin Holm- 
dal, vicerector al Universității, și 
alți membri ai Consorțiului uni
versitar, delegația a vizitat di
ferite compartimente ale marelui 
edificiu pedagogic, clinica uni
versitară și locuințele studențești, 
unde s-a întîlnit cu reprezentanți 
ai studenților din acest oraș. 
Conducerea Universității a oferit 
o masă în cinstea delegației ro
mâne.

în perioada 22—26 martie, 
în localitatea belgiană Wille- 
broek s-au desfășurat zilele 
„Culturii, folclorului și turis
mului românesc“. Cu acest pri
lej, s-a organizat o expoziție 
turistică și de produse de ar
tizanat românesc, precum și 
două gale de filme. Totodată, 
în sala de cultură a munici
piului a avut loc un specta
col prezentat de ansamblul 
„Doina Carpaților“ din Cîmpu- 
lung-Muscel, care s-a bucurat 
de succes.

R.S.F. Iugoslavia — Aspect din secția montaj a Uzinei Litostroj 
din Liubliana

trebuit, într-adevăr, să renunțe 
la întrevedere. Totodată, White
law a declarat, în cursul unei 
conferințe de presă organizate la 
Belfast, că în cazul în care 
membrii guvernului Faulkner 
refuză să participe la proiectata 
comisie consultativă menită să-1 
asiste pe secretarul de stat de la 
Londra, este posibil ca alte per
soane „avînd o mare experiență 
în problemele Ulsterului“ să ac
cepte să-l secundeze.

Abordînd problema apelului la 
desfășurarea unei greve genera
le în zilele de luni și marți, lan
sat de liderul protestant 
William Craig, Whitelaw a 
arătat că, dacă situația o va cere, 
nu este complet exclusă folosi
rea armatei pentru a asigura 
desfășurarea activităților esen
țiale. în problema persoanelor 
deținute în urma practicii inter
nărilor fără judecată, introduse 
cu șapte luni în urmă, William 
Whitelaw a arătat că va căuta 
să studieze fiecare caz în parte, 
procedînd la eliberări cînd va 
considera că poate să-și asume 
această responsabilitate. în pre
zent, în Irlanda de Nord sînt 
deținute în condițiile arătate cî
teva sute de persoane. Rezulta
tele vizitei de o zi a lui White
law urmau a fi aduse la cunoș
tință 
ward

premierului britanic, Ed- 
Heath.

★

cursul zilei de sîmbătă laîn
Belfast au explodat la o fabrică 
de autobuze două bombe, care au 
distrus cîteva autovehicule. O 
altă bombă de calibru mare, 
conținînd 45 de kilograme de 
substanță explozivă, a fost de- 
zarmosată la timp de geniștii 
britanici într-un loc de parcare, 
în localitatea Markethill o bom
bă care a explodat într-un auto
mobil abandonat a provocat im
portante stricăciuni mai multor 
magazine de pe strada principa
lă a orașului și a rănit două per
soane, în mod sporadic, asupra 
unor patrule britanice din 
Belfast au fost trase în cursul 
serii de sîmbătă focuri de armă, 
fără a se înregistra morți sau 
răniți.

DELEGAȚIA
M.A.N. ÎN VIZITĂ 

LA DRESDA
BERLIN 26. — Coresponden

tul Agerpres, Ștefan Deju, 
transmite : La 26 martie dele
gația Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Ștefan 
Voitec, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale, a vizitat regiunea Dresda.

La sosirea Ia Dresda, metro
pola de pe Elba, delegația Marii 
Adunări Naționale a fost salu
tată de președintele în funcție 
al Consiliului Regional Dresda, 
Ernst Wurdinger, secretarul Co
mitetului regional al P.S.U.G.— 
Dresda, Hans Bartel, primarul 
general al Dresdei, Gerhard 
Schill. După ce primarul orașu
lui Dresda, Gerhard Schill 
a informat delegația română 
despre stadiul reconstrucției 
Dresdei, a prezentat partea 
nouă a orașului cu blocuri mo
derne de locuințe și centrul co
mercial, Piața veche, noul Palat 
cultural, precum și Palatul 
Zwinger.

Gazdele au oferit o masă în 
cinstea delegației parlamentare 
române. în toastul rostit cu a- 
cest prilej, președintele în func
ție al Consiliului regional Dres
da. Ernst Wurdinger a exprimat 
satisfacția că poate saluta la 
Dresda, delegația Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socia
liste România.

Tovarășul Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale a mulțumit în numele de
legației pentru primirea cor
dială. prietenească, și a expri
mat bucuria că poate vizita o- 
rașul și regiunea Dresda. cunos
cute în întreaga lume. El a feli
citat organele de partid și or
ganele locale ale puterii de stat, 
oamenii muncii, pentru realiză
rile însemnate obținute în re
construcția Dresdei și a apreciat 
că această vizită întregește bu
nele relații existente între Ro
mânia și R. D. Germană și va 
adinei pe mai departe relațiile 
frățești între partidele, parla
mentele și popoarele celor două 
țări.

lui ianua- 
mama lui 

Carlos a 
, _ „ ___ Cruz, la o

I distanță de o mie de kilo- 
. metri de orașul unde locu

iește. După multe intervenții 
și rugăminți, ea a obținut

• permisiunea să-și vadă fiul...
• timp de un minut. Ceea ce 
1 i-a fost dat să vadă a îngro-
> zit-o. Aproape că nu și-a re- 
1 cunoscut copilul. Jose Carlos 
. era complet desfigurat, cu
> fața tumefiată, cu arsuri Pe
> gît și pe piept, cu unghiile 
1 degetelor de Ia mîini scoase 
1 și labele mîinilor tranforma- 
. ie într-o rană.

Cînd și-a revenit după le- 
' șinul de groază și durere, bă- 
’ irîna Trujillo a obținut, după
• alte implorări, asentimentul
> „mărinimos" al temnicierilor 
l pentru o nouă întrevedere 
) de... un minut cu fiul 
I Apoi 1 s-a spus i 
. are ce căuta acolo

se pot da nici un 
formații despre

• proces.
• La 5 februarie, 
‘ de soarta fiului
• care n-a primit nici o veste, 
) doamna Trujillo a plecat din 
) nou la Santa Cruz. Atunci 
I cind s-a prezentat la închi- 
, soare i s-a spus pe un ton 
. tăios și rece ;

— Ce mai căutați aici. Fiul 
dv. a fost eliberat.

• — Cînd a fost eliberat ?
1 — La sfîrșitul lui ianua-
) rie.
, — Imposibil. Ar fi revenit
, acasă sau, cel puțin, m-ar fi 
( Înștiințat.

La insistențele mamei, 
temnicierii au dus-o la celu- 

1 la unde Jose Carlos a fost
> închis. Celula era, într-ade- 
) văr, goală. Intr-un colț al ei 
) se vedea însă o mică sacoșă

său. 
că nu mai 

> și că nu 1 
fel de in- 
eventualul

neliniștită 
ei, despre

in care tînărul își ținea deo- 
bicei lenjerie de corp. O 
groaznică bănuială a incolțit 
în inima mamei :

— Unde l-ați lăsat liber pe 
Jose Carlos ?

Răspunsul a venit crud, a- 
semeni confirmării unei ne
norociri :

— L-am lăsat pe șoseaua 
dintre Santa Cruz și Cocha- 
bamba...

Au trecut de atunci multe 
săptămîni și nimeni nu l-a 
revăzut pe tînărul student. 
Nici familia, nici colegii lui 
din Santa Cruz, nici rudele 
care locuiesc la La Paz.

In pofida apelurilor repe
tate ale Crucii Roșii Interna
ționale, ale Asociației Inter
naționale a Juriștilor Demo
crat! și altor organizații mon
diale, autoritățile boliviene 
n-au furnizat amănunte des
pre soarta reală a lui Jose 
Carlos Trujillo și a altor stu
denți arestați „discret“ și de
spre care nu se mai știe ni
mic.

„Răfuiala regimului militar 
bolivian cu opoziția studen
țească continuă metodic“ — 
constată într-o corespondență 
din La Paz LE FIGARO. 
Una din primele acțiuni ale 
noului regim a fost să trimită 
blindatele și aviația la asaltul 
Universității din Santa Cr;iz 
și să închidă amfiteatrele. 
De atunci vînătoarea, al cărei 
obiect sînt studenții radicali, 
nu a încetat nici un moment. 
Răfuiala „discretă" practicată 
de autoritățile boliviene nu 
va putea, evident, să lichi
deze mișcarea 
studențească.
există toate șansele ca ea să 
ducă Ia creșterea nemulțumi
rii și împotrivirii studențimii 
boliviene față de actualul 
regim.

democratică 
Dimpotrivă.

P. NICOARA

SCRISOAREA
CELOR 36

Reconsiderări în rîndul
tinerilor liberali italieni

• NICOLAE GAVRILESCU, 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii So
cialiste România în Republica 
Populară Chineză, a făcut o vi
zită de prezentare lui Ie Cien- 
in, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez, vicepre
ședinte al Comisiei militare a 
C.C. al P.C. Chinez, și Li Da- 
sin, membru supleant al Birou
lui Politic al C.C. al P. Chinez, 
șeful direcției generale politice 
a Armatei Populare Chineze de 
eliberare.

Convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

„Dosarul Altmann- 
Barbie"

• MINISTERUL bolivian de 
interne a transmis „Dosarul Alt- 
mann-Barbie“ Curții supreme de 
justiție pentru a stabili dacă 
Klaus Altmann este criminalul 
de război care a operat în 
timpul ocupației naziste în lo
calitatea Lyon.

• PE SCENA Teatrului de 
stat din Bydgoszcz — R. P. Po
lonă — a fost prezentată în pre
mieră pe țară piesa dramatur
gului român Mihail Sebastian 
„Jocul de-a vacanța“. Spectaco-

lul a fost pus în scenă de regi
zorul C. Dinischiotu, de la Tea
trul „Alexandru Davila“ din Pi
tești. Piesa a fost primită cu in
teres de un public numeros. La 
spectacol a fost prezent Mihai 
Marin, ambasadorul României la 
Varșovia.

• KIM IR SEN, președintele 
Cabinetului de Miniștri al R.P.D. 
Coreene, a primit pe Abdul Ha
fiz Pirzada, ministrul învăță-

în cursul anului trecut în India 
a luat sfirșit sîmbătă seara, cînd 
ultimul grup de aproape 4 000 
de persoane a părăsit teritoriul 
indian, revenind, cu un tren 
special, în Republica Bangla
desh, a relevat Ministerul In
dian al Muncii și Reconstrucției.

• O DELEGAȚIE a Organi
zației pentru eliberarea Palesti
nei, condusă de Yaser Arafat, 
președintele Comitetului Exe-

nenia
PENTRU CA SA IUBESC: rulea

ză la Patria (orele 10; 12,30; 16; 
18,30- 21), Gloria (orele 9; 11.15: 
13,30; 16; 18,15: 20.30). Feroviar 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45).

TATA CU DE-A SILA : rulează 
la victoria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.30; 20.45).

INTRAREA LIBERĂ LA OFI
CIUL STĂRII CIVILE : rulează la 
Lumina (orele 9; 11,15: 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

MARY POPPINS : rulează la 
Scala (orele 8,30; 11.30; 14,30; 17,30:
20.30) , Festival (orele 9,30; 13; 16,30;
19.30) .

PĂDUREA PIERDUTA : rulează 
la Central (orele 9; 11.15; 13,30;
15,45; 18; 20,15), Excelslor (orele 9; 
11.15; 13.30: 16; 18,30; 20.45). Flamu
ra (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

ADIO, DOMNULE CHIPS : ru
lează la Capitol (orele 9,45; 12,45;

mîntului și coordonării interpro
vinciale al Republicii Islamice 
Pakistan, care întreprinde o vi
zită la Phenian in calitate de 
trimis special al președintelui 
pakistanez. Cu acest prilej — 
menționează A.C.T.C. — minis
trul pakistanez a înmînat pre
ședintelui Kim Ir Sen un mesaj 
personal din partea lui Zulfikar 
Aii Bhutto, președintele Repu
blicii Islamice Pakistan. A avut 
loc o convorbire prietenească, 
relevă agenția citată.

• REPATRIEREA celor zece 
milioane de bengalezi refugiați

cutiv al O.E.P., a avut convor
biri, la Belgrad, cu o delegație 
a Uniunii Socialiste a Poporului 
Muncitor din Iugoslavia, condu
să de Veliko Milatovici, preșe
dintele Conferinței Federale » 
U.S.P.M.I.

„Ceremonia" 
de la Ngweze

• AUTORITĂȚILE sudafri
cane, care continuă să ocupe în 
mod ilegal teritoriul Namibiei, 
au întreprins noi măsuri în în-

cercarea lor de a extinde siste
mul apartheidului. In cadrul a- 
cestei politici condamnate de o- 
pinia publică mondială, la 
Ngweze, orășel în nord-estul 
Namibiei, a avut loc „ceremo
nia“ înființării unui nou „ban
tustan“ — rezervație destinată 
populației autohtone privată de 
drepturile ei legitime.

Festivalul arab 
al tineretului

• PRIMUL festival arab al ti
neretului va avea loc in Algeria 
în luna iulie a.c„ anunță agen
ția France Presse. O delegație 
de tineret algeriană, care se 
află în Libia, a adresat invitația 
ca o delegație de tineri libieni 
să participe la acest festival.

• EDIȚIA 1972 a concursului 
Euroviziunii, care s-a desfășurat 
în orașul scoțian Edinburgh, a 
fost cîștigată de solista Vicky 
Leandros, din Luxemburg, cu 
melodia „Apres toi“ („După 
tine“). Pe următoarele două 
locuri s-au situat melodii pre
zentate de interpreți din Marea 
Britanie și R. F. a Germaniei.

Bonn: Opinii in favoarea ratificării 
tratatelor cu U.R.S.S. și R.P. Polonă

Un articol redacțional al 
ziarului „Die Warheit“, organ 
de presă al conducerii Parti
dului Socialist Unit din Berli
nul occidental, relevă luările 
tot mai frecvente de poziție 
ale sindicatelor și diferitelor 
organizații muncitorești din 
Berlinul occidental în spriji
nul ramificării tratatelor R. F. 
a Germaniei cu U.R.S.S. și Po
lonia. „Tratatele examinate de 
Bundestag reflectă eforturile 
îndreptate spre realizarea pă
cii, securității și destinderii în 
Europa“ — subliniază „Die 
Warheit“.

într-o declarație făcută pre
sei, Holger Borner, secretar fe
deral al Partidului Social-De
mocrat din R.F. a Germaniei, 
a relevat importanța tratatelor

încheiate de această țară cu 
Uniunea Sovietică și R. P. Po
lonă. „Aceste tratate — a spus 
el între altele — sînt necesare 
pentru asigurarea păcii în Eu
ropa și continuarea progresu
lui pe calea destinderii în re
lațiile dintre țările răsăritului 
și occidentului“.

O scrisoare deschisă adresa
tă de minerii din Reklinghau- 
sen fracțiunilor parlamentare 
din Bundestag afirmă : „Noi 
minerii, dorim pacea, securita
tea și realizarea relațiilor de 
bună vecinătate cu toate po
poarele. Respingem cu hotă- 
rîre tentativele celor care se 
opun intrării în vigoare a tra
tatelor încheiate la Moscova 
și Varșovia“.

iața politică italiană cunoaște o efervescență deo
sebită în intîmpinarea alegerilor anticipate din 
mai. Evaluările, reevaluările, sînt la ordinea zilei 
în cadrul diferitelor curente șl formațiuni poli
tice. „Evaluările și dezbaterile se prelungesc deși 
Italia se află, practic, în plină campanie elec

torală —, remarcă într-o corespondență din Roma, cotidia
nul elvețian NEUE ZURCHER ZEITUNG. Problemele de 
structură ale economiei și de dezvoltare tehnologică, șoma
jul, criza universitară, dilemele deschise ale evoluției Pieții 
Comune lărgite, locul Italiei în realitățile noi ale Europei 
anului 1972, ridică tot atitea probleme și semne de intrebare, 
reclamă opțiuni și, mai ales, perspectiva unor direcții clare 
și realiste de acțiune".

In această atmosferă, un eveniment mai puțin obișnuit, 
petrecut la dreapta scenei politice italiene, merită a fi men
ționat. Este vorba despre ceea ce unele ziare italiene denu
mesc „radicalizarea tinerilor liberali". Mai precis, remarca se 
referă la scrisoarea deschisă adresată secretariatului parti
dului liberal de un grup de 36 de tineri care fac parte din 
componența organelor conducătoare locale ale acestui partid. 
Scrisoarea, cu un energic accent protestatar, atrage atenția 
asupra „orientării net conservatoare“ a partidului liberal, 
acuzînd conducerea P.L.I. că „se opune unei evoluții necesa
re“, că „abordează problemele de pe poziții vădit perimate 
și retrograde" și că „a 
îndrepta spre extrema

Scrisoarea deschisă a 
erescind de radicalizare 
orientarea spre care tinde „o parte considerabilă a elemente
lor tinere din cadrul P.L.I.“, ziarul elvețian citat o definește 
ca fiind „la stingă democrației-creștine și la centrul partidu
lui socialist". Atrage atenția atitudinea netă a „tinerilor libe
rali rebeli" în ce privește condamnarea politicii blocurilor 
pe arena internațională și în sprijinul unei 
active a Italiei în promovarea securității 
europene.

Aceste delimitări și reconsiderări în rîndul 
răii italieni sînt considerate simptomatice de 
tori ai vieții politice italiene. Intr-un sens mai T __
subliniază NEUE ZURICH ZEITUNG — evoluțiile din’rîndul 
tinerilor liberali italieni „se eircumsoriu unei tendințe mai 
ample a tineretului, de a privi cu circumspecție orientările 
de dreapta". Această tendință corespunde pătrunderii mereu 
mai accentuate în cele mai diferite cercuri ale tineretului 
italian, a ideilor de stingă, mai exact a conștiinței necesită
ții progresului social. Efectiv, evoluția tinerilor liberali re
prezintă o manifestare a discreditării dreptei în rindurile ti
neretului.

făcut tot ce-i este posibil pentru a 
dreaptă mișcarea liberală italiană“, 
„celor 36“ se înscrie într-un curent 
a tinerilor liberali italieni. Descriind

Columbia :

atitudini mai 
și cooperării

tinerilor libe- 
unii observa- 
larg, așa cum

E.R.

16,30; 20), Favorit (orele 9,30; 13; 
16,15; 19,30).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : ru
lează la Drumul Sării (orele 16; 
19,30), Giulești (orele 15,30; 19).

FERICIT CEL CARE CA ULI- 
SE... : rulează la București (orele 
8,45; 11; 13.30: 16; 18,30; 21).

ATUNCI I-AM CONDAMNAT PE 
TOȚI LA MOARTE : rulează la 
Doina (orele 11,30: 13,45; 16; 18.15; 
20,30 — la ora 10 Program pentru 
copil). Pacea (orele 15,45; 18; 20).

INCIDENTUL : rulează la Lucea
fărul (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18.30; 
21), Melodia (orele 9; 11,15; 13,30: 
16; 18,30: 20.45), Modern (orele 9. 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30).

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

STEAUA SUDULUI : rulează la 
Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Aurora (orele 9; 11.15; 
13,30; 15,45; 18; 20.15), Volga (orele 
9: 11,15: 13,30; 15,45; 18.15; 20,30).

NU-MI PLACE ZIUA DE LUNI :

rulează la Flacăra (orele 15,30; 
17.45; 20), Progresul (orele 16; 18; 
20).

MICUL SCĂLDĂTOR : rulează la 
Bucegi (orele 15.45; 18; 20,15), To
mis (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20.30),

TORENTUL DE FIER : rulează la 
Vitan (orele 15,30; 17.45; 20).

SACCO ȘI VANZETTI ; rulează 
la Miorița (orele 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 16; 20,30).

PE POTECA NEȚĂRMURITEI 
IUBIRI : rulează la Timpuri Noi 
(orele 9—18.30 în continuare — ore
le 20,15 — Program de filme docu
mentare).

OLESIA : rulează la Buzești (o- 
rele 15.30: 18; 20,15).

AVENTURI IN ONTARIO : ru
lează la înfrățirea (orele 15.30; 
17,45; 20), Munca (orele 16; 18; 20).

HELLO, DOLLY ! : rulează la 
Unirea (orele 15,30; 19).

DOUĂSPREZECE SCAUNE : ru
lează la Rahova (orele 15,30; 19).

OSCEOLA : rulează Ia Lira (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

B.D. LA MUNTE ȘI LA MARE : 
rulează la Crîngași (orele 15,30; 18; 
20.15).

MIRII ANULUI II : rulează Ia 
Viitorul (orele 16: 18; 20), Popular 
(orele 15,30; 18: 20,15).

LOVE STORY : rulează la FIo- 
reasca (orele 15,30; 18; 20,30).

LOCOTENENTUL BULLIT : ru
lează la Arta (orele 15,30: 18; 20,30).

COPACII MOR IN PICIOARE : 
rulează la Laromet (orele 15,30; 
17,30; 19.30).

ARTICOLUL 420 : rulează la Fe
rentari (orele 10; 15.30; 19).

ULTIMUL RĂZBOINIC : rulează 
la Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

Teatrul de Operetă : ANII ÎM
PLINIRILOR — ora 19,30; Teatrul

„C. I. Nottara“ (Sala Magheru) ; 
BUNĂ SEARA DOMNULE WILDE 
— ora 19,30: Teatrul „C. Tănase“ 
(Sala Savoy) ; BIMBIRICĂ — ora 
19,30; (Sala Victoria) : vox BO
EMA — ora 19,30; (la Sala Palatu
lui) : ȘI FEMEILE JOACĂ 
FOTBAL — ora 19,30; Teatrul ,,Ion 
Vasilescu“ : SICILIANA — ora 
19,30.

LUNI, 27 MARTIE 1972

PROGRAMUL I

16,30—17,00 Curs de limba rusă 
(lecția a 8-a), 17,35 Deschiderea
emisiunii. 17,40 La volan — emi
siune pentru conducătorii auto.

18,00 Căminul. 18,45 Ecranul. 19,10 
Noutăți cultural-artlstice — pre
zentare de Adriana Table. 19.20 
1001 de seri — „Fabule de La 
Fontaine“. 19,30 Telejurnal, 20,00 
Reflector. 20,15 Teatru foileton : 
„Mușatlnli". 21,15 Să înțelegem 
muzica — ciclu de concerte edu
cative prezentat de Leonard 
Bernstein : Umorul In muzică.
22,05 „24 de ore“, 22,20 Contraste 
In lumea capitalului. 22,30 Cam
pionatul mondial de hochei pe 
gheață — grupa B : România-Nor- 
vegia (reprizele a Il-a și a III-a).

PROGRAMUL II

20,00 „Scufița Roșie" — o po
veste muzicală interpretată de Mi- 
haela Istrate șl Iurie Darie. Mu
zica Aurel Giroveanu. 20,30 Ghi
șeul. O nouă emisiune săptămîna- 
lă care se va ocupa de relațiile 
dintre cetățeni șl instituțiile pu
blice. 20,50 Agenda. 21,00 Roman- 
tic-Club. 22,40 Cronica literară.

Ciocniri între studenți 
și forțe ale poliției

în capitala Columbiei, Bo
gota, și orașul universitar 
Medellin din nord-estul țării 
au avut loc puternice inci
dente între studenți, profesori, 
pe de o parte, și forțe ale po
liției pe de altă parte, soldate 
cu numeroase pagube materi
ale, mai mulți răniți și, potri
vit unui purtător de euvînt 
guvernamental, un număr 
„foarte ridicat“ de arestați.

Tensiunea dintre cadrele di-

didactice, studenți și autori
tățile columbiene este urma
rea neîndeplinirii de către gu
vern a cererilor învățătorilor 
și profesorilor, aflați de mai 
multe săptămîni in grevă. Ei 
au solicitat îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de 
trai, reprimirea la catedră a 
colegilor concediați, un nou 
statut profesional și democra
tizarea învățămîntului.
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