
Proletari din toate țările, uniti-vă ?

CU PLANUL ÎNDEPLINIT
• Alte întreprinderi in

dustriale din diferite părți 
ale tării raportează îndepli
nirea planului pe primul tri
mestru. Astfel, colectivul 
întreprinderii de prospec
țiuni și explorări geologice 
din Baia Mare a realizat 
planul trimestrial la toți in
dicatorii cu 6 zile înainte de 
termen.
• Și-au realizat sarcinile 

pe primele trei luni unitățile 
de exploatare și industriali
zare a lemnului din Agăș, 
Comănești, Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej și Fabrica „Prole
tarul“ din Bacău. Pînă la 
finele lunii, cele patru între
prinderi din județul Bacău

vor realiza, peste plan, o pro
ducție globală în valoare 
de 5,7 milioane lei. în ce pri
vește producția marfă supli
mentară, ea va reprezenta 
6,4 milioane lei. •

• Cu 7 zile mai devreme 
s-a achitat de sarcinile pla
nului trimestrial și colecti
vul unității de exploatare și 
industrializare a lemnului 
din Lipova.

• Tot cu o săptămînă îna
inte de termen, a anunțat 
îndeplinirea prevederilor de 
plan întreprinderea de stat 
„Avicola“ din Arad, una din 
cele mai mari unități de a- 
cest gen din țară.
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tovarășului Nicolae Ceaușescu

a

în spiritul unei calde prietenii și sincere cooperări, in atmosfera stimei profunde pentru România

și conducătorul ei, continuă călătoria tovarășului Nicolae Ceaușescu in Africa

Tanzania a făcut 
o primire entuziastă 

tovarășului Nicolae Ceaușescu

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și-a încheiat vizita în Republica 

Zambia
Sosirea

la Dar Es Salaam
Tanzania a primit luni pe 

conducătorul partidului și statu
lui nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu în mod festiv, cu ace
eași căldură și prețuire cu care 
oaspeții români au fost înconju
rați pînă acum în toate țările vi
zitate.

început pe litoralul meditera
nean, în partea de nord-vest, 
continuat apoi în centrul conti
nentului, itinerarul parcurs a a- 
tins acum coasta de est a Africii 
— scăldată de apele Oceanului 
Indian.

Solii poporului român sînt oas
peții celui mai mare stat din A- 
frica orientală, a unui popor aflat 
în plin efort de edificare a unei 
societăți noi, a unei orînduiri a- 
vansate — potrivit condițiilor 
specifice de aici, unit strîns în 
jurul Partidului Uniunii Națio
nale Africane din Tanganica și 
a Partidului Afro-Shirazi din 
Zanzibar.

Lupta îndelungată de eliberare 
încununată prin dobîndirea inde
pendenței naționale de către Tan
ganica, în 1961, și de către Zan
zibar, în 1963 — astăzi unite în- 
tr-o singură republică, numită 
Tanzania — este continuată în 
prezent pe tărîmul dezvoltării 
sociale, al lichidării urmărilor 
dominației coloniale, al consoli
dării unei economii suverane, al 
valorificării marilor resurse de 
care dispun pămînturile acestei 
țări.

In această bătălie, România, 
care sprijină activ lupta popoa
relor care au pășit pe calea dez
voltării de sine stătătoare, a fost 
încă de la început alături de 
poporul tanzaniân, dezvoltînd în 
planuri multilaterale relațiile de 
prietenie și colaborare cu acesta. 
Expresie firească a sentimentelor 
de solidaritate pe care cele două 
popoare le nutresc unul față de 
altul, primirea rezervată oaspeți
lor români a constituit o mărturie 
grăitoare a trainicelor legături de 
prietenie statornicite între țările 
noastre, în cadrul cărora această 
vizită a conducătorului partidu
lui și statului român pe melea
gurile ospitaliere ale Tanzaniei 
constituie un moment deosebit 
pentru evoluția lor ulterioară.

deschizîndu-Ie perspective dintre 
cele mai favorabile.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați cu cordialitate prie
tenească, la sosirea lor pe aero
portul internațional Kilimandjaro 
din Dar Es Salaam, împodobit cu 
drapelele de stat ale celor două 
țări, de președintele Republicii 
Unite Tanzania, Julius Kambara- 
ge Nyerere, de primul vicepre
ședinte Abeid Amâni Karume, 
al doilea vicepreședinte și prim- 
ministru, Rashidi Mafaume Ka- 
wawa, ministrul afacerilor ex
terne, Jonh Malesela, și de 
comandantul forțelor populare 
de apărare. Cei doi șefi de 
stat își strîng cu căldură mîinile. 
După datina locului, tinere fete 
în costume naționale așează pe 
umerii oaspeților ghirlande din 
flori multicolore de savană.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
prezintă gazdelor personalitățile 
oficiale române care îl însoțesc : 
Ion Pățan, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri și ministrul 
comerțului exterior, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor ex

terne, Bujor Almășan, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei. 
Sînt de față Ion Drînceanu, am
basadorul României la Dar Es 
Salaam, și ambasadorul Tanza
niei la București.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și șeful statului tanzanian, Julius 
Kambarage Nyerere, iau loc apoi 
pe un podium de onoare. Se in
tonează imnurile de stat ale Ro
mâniei și Tanzaniei, în timp ce 
răsună 21 de salve de artilerie.

Șeful statului român primește 
apoi raportul comandantului găr
zii de onoare, după care trece în 
revistă trupele aliniate pe aero
port.

în continuarea ceremoniei, 
rînd pe rînd aduc omagiile lor 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, mi
nistrul comerțului și industriei, 
A. H. Jamol, ministrul comuni
cațiilor și lucrărilor publice, J.M. 
Lusinde, ministrul de interne, 
S. A. Maswanya, ministrul re
surselor naturale și turismului, H. 
Makame, ministrul economiei și 

planului, W. Chagula, ministrul 
apărării, E. Sokoine, alți membri 

ai guvernului tanzanian, judecă
torul suprem A. Said, președin
tele Adunării Naționale, A. S. 
Mkwawa, H. Mbita, secretar ge
neral executiv al T.A.N.U., T. 
Kombo, secretarul general al 
Partidului Afro-Shirazi, președin
tele Consiliului municipal al 
orașului Dar Es Salaam, A. S. 
Chambuso, de alte personalități 
marcante ale vieții publice și ob
ștești tanzaniene.

Membrii coloniei române, 
printre care specialiștii care lu
crează la realizarea unor obiecti
ve economice din Tanzania salută 
cu căldură pe președintele Consi
liului de Stat.

Președintele tanzanian invită 
apoi pe oaspeți să asiste la tradi
ționalele dansuri populare Ngo- 
ma. Numeroși oameni ai muncii 
aflați în incinta aeroportului își 
exprimă exuberant bucuria, acla
mă îndelung, ovaționează în 
cinstea prieteniei dintre România 
și Tanzania.

în aplauzele entuziaste ale ce
lor prezenți, cei doi președinți

(Continuare în pag. a ll-a)

Solemnitatea 
inminării 

unor înalte 
distincții

La Palatul de Stat din Lu- 
saka a avut loc, luni dimi
neață, solemnitatea decorării 
președintelui Consiliului de 
Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, cu ordinul „Of the 
grand companion, of. freedom. 
To be a grand eommander'1.

Decretul prezidențial arată 
că se conferă acest ordin pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
„pentru merite deosebite în 
conducerea luptei poporului 
român împotriva fascismului 
și forțelor opresiunii, el dis- 
tingîndu-se, în același timp, 
ca un mare conducător al 
unei țări socialiste, ca luptă
tor neobosit pentru promova
rea păcii în lume“.

în cadrul solemnității, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a 
decernat președintelui Repu
blicii Zambia, Kenneth Da- 
vid Kaunda, ordinul Steaua 
Republicii Socialiste România 
clasa I. pentru aportul său 
deosebit la dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și cola
borare dintre Zambia și Ro
mânia.

Au fost intonate imnurile 
de stat ale celor două țări. 
La ceremonie au asistat tova
rășa Elena Ceaușescu, precum 
și Ion Pățan. Corneliu Mănes- 
cu. Bujor Almășan, Aurel Ar- 
deleanu. celelalte persoane o- 
ficiale române care îl însoțesc 
pe șeful statului nostru în vi
zita în Zambia ; din partea 
zambiană au participat vice
președintele Republicii Zam
bia. Mainza Chona, cu soția, 
ministrul afacerilor externe, 
Elijah H. Mudenda, coman
danții armatei zambiene, for
țelor aeriene și poliției — K. 
Chinkvli, W. Zuze și Cheia, 
precum și ambasadorul Zam- 
biei la București, J.F. Lusaka.

Au fost prezenți șefii misiu
nilor diplomatice acreditați în 
Zambia.

Semnarea declarației româno-zambiene
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președinte
le Republicii Zambia, Ken
neth David Kaunda, au semnat 
la Palatul de Stat — în salonul 
oficial în care s-au desfășurat 
convorbirile româno-zambiene la 
nivel înalt — Declarația comună, 
document care sintetizează rezul
tatele vizitei de patru zile a șefu
lui statului român în Zambia.

La solemnitate au participat to
varășa Elena Ceaușescu și doam
na Betty Kaunda.

Declarația comuna 
româno - zâmbi ana

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu doamna Elena 
Ceaușescu, a efectuat o vizită 
oficială in Republica Zambia, 
la invitația președintelui Re
publicii Zambia. dr. Kenneth 
David Kaunda, între 23-27 mar
tie 1972.

Președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, și per
sonalitățile care l-au însoțit au 
vizitat diferite obiective și lo
calități, printre care Coopper- 
Belt și Livingstone, bucurin- 
du-se peste tot de o primire 
călduroasă, expresie a senti
mentelor de stimă și prietenie 
nutrite de poporul zambian față 
de poporul român. De aseme
nea. președintele Nicolae 
Ceaușescu a avut prilejul să 
întîlnească cetățeni români, 
care, alături de specialiștii zam- 
bieni, desfășoară o activitate 
rodnică pentru realizarea unor 
importante obiective social-eco- 
nomice in Zambia.

Dind o înaltă apreciere con
tribuției personale a președin
telui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, la dezvolta
rea relațiilor româno-zambi
ene, activității neobosite și fruc
tuoase pe care o desfășoară pe 
plan internațional, în slujba pă
cii și înțelegerii în lume, Consi
liul Municipiului Lusaka i-a 
conferit titlul de cetățean liber 
al orașului.

Președintele Consiliului de

Au fost prezenți — din partea 
română: Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
și ministrul comerțului exterior, 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, Bujor Almășan, 
ministrul minelor, petrolului și 
geologiei, Aurel Ardeleanu, am
basadorul Republicii Socialiste 
România în Republica Zambia, 
și alte persoane oficiale.

— din partea zambiană : Ma
inza M. Chona, vicepreședinte al 
Republicii Zambia, Reuben C. 
Kamanga. ministrul dezvoltării 
rurale, Elijah II. K.^ludenda, mi

Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu. a a- 
vut convorbiri cu președintele 
Republicii Zambia, dr. Kenneth 
Kaunda, la care au participat : 
— din partea română, Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministru al comer
țului exterior, Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor ex
terne, Bujor Almășan, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei, 
Aurel Ardeleanu. ambasado
rul Republicii Socialiste Ro
mânia în Republica Zambia, 
Gheorghe Oprea, consilier al 
președintelui Consiliului de 
Stat, Ștefan Andrei, consilier 
al președintelui Consiliului de 
Stat, Constantin Mitea. consi
lier al președintelui Consiliului 
de Stat, Vasile Răuță, adjunct 
al ministrului comerțului exte
rior, Florian Stoica, director 
general adjunct în Ministerul 
Comerțului Exterior, Ovidiu 
Popescu, consilier în Ministeru- 
rul Afacerilor Externe ;

— din partea zambiană : Ma
inza M. Chona, vicepreședinte al 
Republicii Zambia, Reuben C. 
Kamanga. ministrul dezvoltării 
rurale, Elijah H. K. Mudenda, 
ministrul afacerilor externe, 
John Mwanakatwe, ministrul 
finanțelor, Lewis Changufu, 
ministrul afacerilor interne, 
Humphrey Mulemba, ministrul 
minelor și dezvoltării mineri
tului, A. J. Soko, ministrul co
merțului și industriei, Aaron 
M. Milner, secretar general al 
guvernului, P. J. Firmino Lu- 

nistrul afacerilor externe, John 
Mwanakatwe, ministrul finanțe
lor, Lewis Changufu, ministrul 
afacerilor interne, Humphrey Mu- 
lemba, ministrul minelor și dez
voltării mineritului, A. J. Soko, 
ministrul comerțului și indus
triei, Aaron M. Milner, secretar 
general al guvernului, P. J. Fit- 
mino Lusaka, ambasadorul Re
publicii Zambia în Republica So
cialistă România, precum și alte 
oficialități zambiene.

După semnare, cei doi condu
cători de stat și-au strîns inimile 
cu căldură, s-au îmbrățișat.

saka. ambasadorul Republicii 
Zambia în Republică Socialistă 
România, precum și alte oficia
lități zambiene.

In cadrul convorbirilor ofi
ciale, care s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de prietenie și 
înțelegere mutuală, cei doi pre
ședinți au analizat stadiul rela
țiilor bilaterale între cele două 
țări. Ei și-au exprimat deplina 
satisfacție față de realizările 
obținute in ultimii ani în lăr
girea și diversificarea relațiilor 
bilaterale și a colaborării pe 
multiple planuri dintre Repu
blica Socialistă România și Re
publica Zambia.

Partea română a luat cunoș
tință cu deplină satisfacție 
despre dorința părții zambiene 
de a deschide, cît mai curînd 
posibil, o ambasadă a Republi
cii Zambia la București.

Gei doi președinți, mențio- 
nînd cu satisfacție eforturile 
lăudabile ale diferitelor țări 
africane în lansarea unor pro
grame de reconstrucție socială, 
s-au pronunțat pentru prudență 
și vigilență, și au subliniat în 
mod deosebit faptul că obiecti
vele trebuie să fie simple și 
clare, dacă se dorește stimula
rea pe mai departe a dez
voltării economice, ------
va trebui să fie 
sporirea numărului 
tehnice calificate 
sectoarele economice, domeniu 
în care Republica Socialistă

accentul 
pus pe 
cadrelor 

în toate
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DE TINERI AU RĂSPUNS DUMINICĂ LA
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CHEMAREA ORGANIZAȚIEI U. T. C.

Întreaga țară —
ȘANTIER AL MUNCII

PATRIOTICE
BUZĂU

• „REVENIȚI PESTE UN 
AN SĂ VEDEȚI CUM 
VA ARĂTA ORAȘUL..."
• INIȚIATIVA 
FRUCTUOASĂ A 
„CRAVATELOR ROȘII"
• UNIFORME 
ALBASTRE PE ÎNTINSUL 
CÎMPIILOR

Continuînd o nobilă 
tradiție, tinerii învață 
să iubească munca
în cronica acestei duminici de 

martie s-ar putea consemna sim
plu : în județul Buzău, peste 
30 000 de tineri, răspunzînd che
mării Comitetului județean al 
U.T.C., au participat la o amplă 
acțiune de muncă patriotică. Ei

au realizat lucrări în valoare de 
aproape trei milioane lei. Un 
fapt obișnuit-..

Desigur, cînd o țară întreagă 
muncește, cînd pe tot cuprinsul 
patriei noastre se depun eforturi 
susținute pentru producții, peste 
plan, pentru o productivitate 
sporită, pentru economii, nu gă
sim nimic deosebit in faptul că 
la Buzău 30 000 de tineri au ho- 
tărit să-și petreacă duminica în 
haine de lucru. Chiar dacă acest 
tablou se repetă duminică de 
duminică; chiar dacă aproape 
zilnic mii și mii de tineri, în o- 
rașul Buzău și în celelalte loca
lități din județ, sînt prezenți la 
asemenea acțiuni. Dacă totuși 
consemnarea noastră depășește

cadrul celor două cifre, este pen
tru că acest fapt cotidian obiș
nuit are implicații profunde în 
viața și activitatea tinerilor.

Nu întimplător, această dumi
nică în haine de lucru a fost in
clusă în programul manifestări
lor prilejuite de sărbătorirea se
micentenarului U.T.C. Este un 
simplu act omagial ? Mai mult : 
o acțiune care se încadrează or
ganic în întreaga activitate a or
ganizației noastre revoluționare. 
Acest adevăr este limpede și în- 
suflețitor chiar și pentru cei mai 
tineri uteciști. Doina Tutulan, pe 
care am întilnit-o lucrînd alături

(Continuare în pag. a V-a)

La Buzău, tinerii își dăruiesc energia convinși că numai muncind 
cu perseverentă pot schimba fața fi viața orașului

Foto : AL. PRUNDEANU

TINEREȚE
!» de ACULIN CAZACU >

Tinerețea — vad predilect al rîurilor de slove și, deopo
trivă, al înclinării spre romantism și visare neostenită. Greu, 
desigur, a-i contura toate dimensiunile. Și mai greu a-i des
luși toate tendințele, întreaga mișcare internă ale cărei re
sorturi o fac adesea să izbutească mult în afară, lată de ce 
îmi limitez gîndurile acestea la cîteva atribute ce mi se par 
definitorii pentru actul tinereții : logos, patos și eios. Des
prind aceste trăsături din retrospecția pe care o impune 
un jubileu care și-a demonstrat deja plinătatea: 50 de ani 
de tradiție comunistă a unui tineret mîndru și frumos.

Logos, pentru că — în acumularea acestei tradiții — ide
alul și năzuința s-au născut în luptă și și-au limpezit con
tururile prin gîndire și cunoaștere, tinerețea comunistă 
și-a exprimat atitudinea după ce a fost săgetată — voltaiq 
— de adevărul marxismului, din ale cărui puteri s-au 
desprins comandamentele convingerii. Experiența revolu
ției ne spune că, neîndoielnic, tinerețea este mai întîi cu
getarea, travaliu logic, natural, implementare în valorile cu
noașterii, dobîndirea de certitudini întemeiate și succesiv 
verificate. Gîndirea comunistă a găsit în tinerețe nu un 
teren oarecare, ci propriul ei mediu, cadrul firescului și 
nemistificării. Pentru că este, ea însăși, ca produs suprem 
al cunoașterii umane, tînără, prospectivă și anticipativă. Ea 
n-a oferit tineretului ceva exterior naturii acestuia, ci i-a 
dezvăluit propria lui natură și vocație istorică. Ea l-a în
demnat spre ideal, nu spre unul intangibil, ci spre acela 
al suprimării revoluționare a stărilor învechite și nedrepte,

(Continuare în pag. a TV-a)
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Tanzania a făcut 
o primire entuziastă

încheierea vizitei in Republica Zambia
PLECAREA DIN LUSAKA

tovarășului Nicolae Ceausescu
5 7

(Urniare din pag. 1)

iau loe într-o mașină deschisă, în- 
dreptîndu-se spre Palatul Prezi
dențial (Ikulu), reședința rezerva
tă oaspeților. Este o zi cu un 
soare puternic, deosebit de căl
duroasă, briza oceanului abia în
dulcind zăpușeala. Sosirea pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
României Socialiste a atras însă 
ca un magnet zeci și zeci de mii 
de locuitori ai Dar Es Salaam- 
ului, oraș aj cărui nume înseam
nă „Portul Păcii“. De-a lungul 
principalelor artere Pugu, Uhuru 
(Libertatea), la Monumentul In
dependenței (buguruni), ca și de 
ambele părți ale minunatei fale
ze străjuite de palmieri și alți 
arbori exotici, mari mulțimi de 
oameni întîmpiriă cu entuziasm 
pe oaspeți, flutură stegulețe, fac 
semne prietenești cu mîna. Fete 
și femei, îmbrăcate în frumosul 
port național „baibui“ de o in- 
cîntătoare paletă coloristică, dan
sează. Urările nu mai contenesc. 
Se strigă „Bun venit în Tanzania 
președintelui Ceaușescu“. Pe 
mari banderole se poate citi ■ 
(„Trăiască președinții Ceaușescu 
și Nyererer ),- „Urăm viață lungă 
președintelui Ceaușescu , „Căl
duros bun venit în Tanzania 
doamnei Elena Ceaușescu“.

Coloana de mașini trece prin 
dreptul unor fabrici și uzine, 
sînt însemnele voinței poporului 
tanzanian de a avea o industrie 
proprie, pe baza punerii în va
loare a resurselor interne, actua
lul plan cincinal (1969—1974) 
prevăzînd construirea în întreaga 
țară a peste trei sute de noi 
obiective industriale. Adunați în 
fața porților întreprinderilor, 
muncitorii salută entuziast. Dau 
glas sentimentelor de stimă și 
considerație față de conducătorul 
poporului român prieten munci
tori de la calea ferată Tanzani, 
care va face legătura pe o dis
tanță de 1 700 km între Tanzania 
și Zambia, una din cele mai mari 
construcții de acest fel din Afri
ca. în mulțime pot fi, de ase
menea, zăriți numeroși țărani din 
satele „Ujamma“. formă origina
lă de așezare a agriculturii tan- 
zaniene pe baze colective, dovadă 
a capacității țării de a găsi soluții 
proprii problemelor creării unei 
economii înaintate, moderne.

Din mașina deschisă, cei doi 
președinți răspund cu cordiali-

In mijlocul studenților

și al cadrelor didactice de la 

Universitatea din Dar Es Salaam
Președintele Consiliului de Stat, 

Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu, însoțiți de 
R. M. Kawawa, al doilea vicepre
ședinte al Republicii Tanzania și 
prim-ministru, precum și de S. A. 
Maswanya, ministrul afacerilor 
interne, și S. Chiwanga, ministrul 
educației naționale, au vizitat, în 
cursul după-amiezii, Universita
tea din Dar Es Salaam.

împreună cu șeful statului ro
mân au vizitat această instituție 
tovarășii Ion Pățan, Comeliu Mă- 
nescu și Bujor Almășan, precum 
și Ion Drînceanu, ambasadorul 
României în Tanzania.

La intrarea în Universitate au 
venit, în întîmpinare, membrii 
Consiliului, decanii facultăților, 
numeroși oameni de știință.

în alocuțiunea sa omagială, 
prof. I. N. Kimambo, vicecance
larul acestei instituții de învăță- 
mînt superior, a urat oaspeților 
un călduros bun venit, exprimînd 
bucuria corpului profesoral și al 
studenților de a primi în mijlocul 
lor pe președintele Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu. Satisfacția de a vă 
saluta aici în această instituție de 
învățămînt superior, unde dorim 
să vă simțiți ca acasă — a spus 
el — este cu atît mai mare cu 
cit legăturile Universității noastre 
cu țara dv. sînt deosebit de 
strinse.

Vicecancelarul a prezentat apoi 
activitatea și direcțiile de dez
voltare a acestei universități, cre
ată în urmă cu zece ani, subli
niind că actualul profil al institu
ției, alcătuită din mai multe fa
cultăți, printre care cele de drept, 
științe sociale, medicină, agricul
tură, se va lărgi prin înființarea 
facultății de mecanică

Exprimînd satisfacția de a avea 
ocazia să viziteze Universitatea 
din Dar Es Salaam, tovarășul 
Nicoale Ceaușescu a spus :

Ne bucurăm mult că între 
Universitatea dv. și universitățile 
și institutele din România există 
relații de colaborare. Am reținut 
cu mult interes activitatea des
fășurat de facultățile care func
ționează în prezent, preocupă

/
tate manifestărilor de entuziasm 
ale mulțimii. Notăm, de ase
menea, prezența masivă a mili- 
tanților TANU, mărturie preg
nantă a legăturilor P.C.R. cu a- 
cest partid, ca și cu Partidul 
Afro-Shirazi, legături a căror e- 
voluție pozitivă aduce o impor
tantă contribuție la întărirea 
frontului antiimperialist. Lozinci 
scrise pe banderole care se în
tind pe întreaga lățime a arte
relor parcurse proclamă în lim
bile română și swahili : „Româ
nia și Tanzania se află în pri
mele rînduri ale luptei împo
triva colonialismului, imperialis
mului și exploatării“.

Coloana oficială ajunge la Pa
latul Prezidențial, unde se află 
aliniată o gardă formată din 
membri ai forțelor populare de 
apărare. Tineri și tinere into
nează un cîntec de bun venit, în 
care își exprimă marea bucurie 
de a avea ca oaspeți stimați pe 
președintele României socialiste, 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu.

în continuare, cei doi preșe
dinți se întrețin cîteva minute în 
mod cordial.

Debutînd sub asemenea aus
picii, vizita în Republica Unită 
Tanzania îndreptățește convin
gerea că evoluția pozitivă a ra
porturilor dintre cele două țări, 
întemeiate pe egalitate și res
pect reciproc va cunoaște un 
nou și puternic impuls, dezvol
tarea acestor raporturi servind, 
deopotrivă intereselor ambelor 
popoare, cauzei păcii și progre
sului în întreaga lume.

Adresîndu-ne celui de-al doi
lea vicepreședinte al Tanzaniei 
și prim-ministru Aashidi Mafau- 
me Kawawa cu rugămintea de a 
ne spune cîteva cuvinte în legă
tură cu semnificația vizitei ofi
ciale a președintelui României 
socialiste, domnia sa ne-a decla
rat : „Poporul Tanzaniei este 
foarte fericit de a-1 avea ca oas
pete pe stimatul președinte 
Nicolae Ceaușescu. Am avut 
cinstea de a fi primit de 
președintele României cu prile
jul unei vizite făcute cu cîteva 
luni în urmă în țara dumnea
voastră și rvi-am întărit convin
gere că în această remarcabilă 
personalitate a vieții politice 
mondiale, popoarele Africii, toa
te popoarele care luptă pentru 
afirmarea ființei lor naționale 

rile de a dezvolta o facultate 
tehnică. Din propria noastră ex
periență vă putem spune că dez
voltarea învățăinintului superior 
tehnic este una din problemele 
principale pentru progresul eco
nomic și social al țării. Sper că 
vizita pe care o facem la Univer
sitatea dv. va oferi un prilej și un 
imbold pentru dezvoltarea în 
continuare a relațiilor cu diferite 
facultăți și centre de învățămînt 
superior din România.

In încheiere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a urat Uni
versității din Dar Es Salaam să 
obțină rezultate tot mai bune 
în formarea de cadre pentru 
toate domeniile de activitate, 
care sînt necesare dezvoltării e- 
conoraico-sociale, pentru consoli
darea independenței și suverani
tății patriei.

însoțiți de vicecancelarul U- 
niversității, care a dat ample 
explicații cu privire la activita
tea facultăților, procesul și me
todele de învățămînt, oaspeții au 
vizitat mai multe clădiri ale a- 
cestei instituții, luînd cunoștință, 
la fața locului, de condițiile de 
studiu și viață ale studenților și 
profesorilor.

Rețin atenția în cursul vizitei 
concepția de organizare a aces
tui veritabil orășel universitar, 
stilul și funcționalitatea clădiri
lor, înălțate în mijlocul unui 
imens parc, nu departe de țăr
mul Oceanului Indian, în ime
diata apropiere a capitalei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu se

Primirea șefilor misiunilor 
diplomatice

Luni după-amiază, președinte
le Cou iliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, a primit, la reședința 
sa din capitala Tanzaniei, pe 

fii misiunilor diplomatice acre
ditați la Dar Es Saallam.

Au fost prezenți Ion Pățan, 

au un prieten pe care se pot 
bizui.

Am fost, de asemenea, pu
ternic mpresionat de succesele 
pe care le-ați obținut în dez
voltarea frumoasei dumneavoas
tră țări, de marile progrese pe 
care socialismul le-a adus po
porului român. Consider că ac
tuala vizită a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, convorbirile 
la nivel înalt și la alte niveluri, 
care vor avea loc, vor contribui 
la cimentarea și mai puternică a 
prieteniei și colaborării dintre 
popoarele noastre“.

„Este o mare cinste pentru 
noi de a primi vizita celui mai 
înalt reprezentant al României 
socialiste“, ne-a spus, la riadul 
său, ministrul afacerilor externe, 
John Malesela. „Nu putem decît 
avea certitudinea că întîlnirea 
dintre președinții Ceaușescu și 
Nyerere va întări și mai mult 
cordialitatea deosebită ce carac
terizează legăturile pe linie de 
stat și pe linie de partid dintre 
Tanzaria și România. Primirea 
entuziastă pe care i-au rezer
vat-o președintelui României ‘so
cialiste locuitorii capitalei noas
tre a constituit, de altfel, cea 
mai convingătoare dovadă a sti
mei pe care i-o poartă poporul 
tanzanian“.

Ministrul comerțului și in
dustriei. H. A. Jamal, a ținut, de 
asemenea, să ne împărtășească 
staisfacția resimțită de cercurile 
cele mai largi ale opiniei publi
ce tanzaniene. „Desigur, ne-a 
declarat domnia sa, în primul 
rînd această vizită are o deose
bită semnificație politică, ea 
constituind o strălucită manifes
tare a solidarității dintre cele 
două popoare devenite stăpîne 
pe propriile destine, dornice de 
a merge înainte pe calea pro
gresului. Reflectarea firească, a 
acestor rapotruri politice, colabo
rarea economică tanzanian-româ- 
nă se desfășoară în mod pozitiv. 
Sîntem foarte satisfăcuți de 
cooperarea cu specialiștii români 
care lucrează în Tanzania. 
Discuțiile pe care le vom avea 
cu miniștrii români vor permite 
— nu mă îndoiesc — identifi
carea de noi posibilități de ex
tindere a acestei conlucrări 
fructuoase, exemplu al unor re
lații al căror fundament îl con
stituie egalitatea deplină între 
cei doi parteneri, stima și pre
țuirea reciprocă".

interesează în cursul vizitei de 
perspectivele de dezvoltare a a- 
cestei instituții de învățămînt 
superior, căreia, îi revine un rol 
important în consolidarea și dez
voltarea unei economii indepen
dente, prin formarea unui număr 
cit mai mare de cadre naționale.

In biblioteca Universității, în 
semn de omagiu, gazdele au ex
pus, în mod special, cărțile și 
alte lucrări de specialitate do
nate de țara noastră. La loc de 
cinste se află lucrarea „Nicolae 
Ceaușescu — Pentru o politică 
de pace și cooperare internațio
nală“, apărută în colecția „Scrieri 
politice“ a Editurii franceze 
„Nagel“.

In laboratorul de chimie, oas
peții sînt informați de activita
tea desfășurată aici de studenți 
și cadrele didactice, care depă
șește cadrul preocupărilor pro- 
priu-zise ale studiilor universi
tare. Luînd cunoștință de cer
cetările efectuate aici în spri-, 
jinul valorificării industriale a 
resurselor naturale ale țării, 
care reprezintă contribuția Uni
versității la dezvoltarea econo
miei tanzaniene, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu urează mult 
succes în această direcție.

Cu prilejul vizitei, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au semnat în cartea 
de onoare a Universității.

Luîndu-și rămas bun de la 
membrii Consiliului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a urat încă o 
dată succes în activitatea Uni
versității, în dezvoltarea ei.

Corneliu Mănescu, Bujor Almă
șan, ambasadorul României, Ion 
Drînceanu, și alte persoane ofi
ciale.

A fost de față ministrul aface
rilor externe al Tanzaniei, J. Ma- 
lecela.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate.

„Vizita președintelui Ceaușescu 
în Zambia a fost minunată — a 
declarat președintele Kaunda, la 
aeroport, reprezentanților presei, 
radioului și televiziunii zambiene, 
precum și corespondenților stră
ini acreditați Ia Lusaka. Acum, 
a spus în continuare președintele 
Kaunda, ar trebui să spun doar 
că cele două guverne vor face 
tot ce le stă în putință pentru 
a înfăptui conținutul acordurilor 
și protocolurilor semnate“.

Invitat de șeful statului zam- 
bian să facă o scurtă declarație, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
transmis încă o dată cele mai

Declarafia comuna româno-zambiană
(Urmare din pag. I) 

România a promis că va acor
da asistență-

Cele două părți au discutat, 
de asemenea, despre o serie de 
probleme referitoare la comer
țul internațional și de dezvol
tarea economică în general.

în legătură cu relațiile econo
mice bilaterale, cei doi pre
ședinți au căzut de acord că a- 
cestea trebuie să fie promovate 
pe mai departe cu prioritate și 
și-au manifestat interesul pen
tru dezvoltarea colaborării eco
nomice, tehnice și culturale în 
avantajul reciproc al ambelor 
țări. în acest scop, a fost con
stituit un comitet guvernamen
tal mixt pentru colaborare eco
nomică și tehnică. Protocolul a- 
doptat la prima sesiune a co
mitetului mixt, care a avut loc 
la Lusaka, în perioada vizitei, 
prevede măsuri concrete pentru 
realizarea obiectivelor, conveni
te, precum și noi obiective în 
domeniile minier, al industriei 
construcțiilor de mașini, indus
triei ușoare, al agriculturii, asis
tență tehnică și pregătirea de 
cadre in diferite domenii de spe
cialitate.

în vederea extinderii cooperă
rii economice și tehnice intre 
cele două țări, pentru constru
irea de obiective industriale de 
interes vital pentru guvernul 
Zambiei. partea română a fost 
de acord să livreze instalații 
complete și uzine, mașini, echi
pament tehnic, studii de fezabi
litate. proiecte și licențe pe cre
dit, în condiții avantajoase. Par
tea română s-a declarat de acord 
să ofere, Republicii Zambia un 
credit în valoare de 50 milioane 
dolari S.U.A., pentru realizarea 
unor obiective ce urmează să fie 
stabilite in conformitate cu pre
vederile memorandumului de în
țelegere semnat între cele două 
țări.

Cele două părți s-au declarat 
de acord că realizarea unor o- 
biective industriale cu partici
pare mixtă ar constitui cel mai 
eficient mijloc de amplificare a 
colaborării economice și tehni
ce bilaterale.

în scopul promovării comerțu
lui dintre cele două țări, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a 
acceptat invitația președintelui 
Kenneth David Kaunda pentru 
participarea României la viitorul 
tîrg internațional al Zambiei, 
care va avea loc în prima săp- 
tămînă a lunii iulie din acest an. 
în orașul Ndola.

Guvernul Zambiei a luat notă 
cu satisfacție și cu apreciere 
despre activitatea minieră a 
Geomin-ului, întreprindere de 
Stat a Republicii Socialiste 
România, și salută prezența pe 
mai departe în Zambia a în
treprinderii Geomin. Ambele 
părți au căzut de acord să faci
liteze sporirea participării Geo
min-ului in industria minieră 
din Zambia. examinind posibili
tățile de dezvoltare a acesteia 
pe bază de participare mixtă.

în privința cooperării in do
meniul minier între cele două 
țări, partea română va da tot• ••••••••• ••••••••••••••••••

— In ziua in care s-a publi
cat chemarea tinerilor de la 
Uzina „Timpuri Noi“ din Bu
curești la noi tocmai se desfă
șura o adunare a uteciștilor. 
Folosind acest prilej, am citit 
in colectiv chemarea și apoi, 
imediat , ne-am consultat și 
ne-am stabilit sarcini concrete. 
Toți tinerii de la noi au găsit 
această inițiativă foarte intere
santă și utilă, au considerat-o 
ca pe un mijloc eficient de 
sprijinire a pregătirii tehnico- 
productive a elevilor.

Interlocutorul nostru, ing. 
Constantin Galea, secretar al 
comitetului U.T.C. de la Uzina 
mecanică „Nicolina“ din Iași, 
descrie apoi pe larg acțiunea 
de la pornirea ei și pînă in 
momentul de față, insistă asu
pra unor cifre edificatoare : la 
atelierul școlii generale nr. 3 
tinerii au contribuit direct la 
amenajarea a 17 locuri de 
muncă și apoi le-au dotat cu 
sculele și dispozitivele nece
sare. Pentru atelierele Liceului 
industrial de construcții au 
fost recondiționate multe șu- 
btere, calibre, freze, alezoare 
ele. Deși au trecut doar două 
luni de la declanșarea inițiati
vei, un scurt bilanț este posi
bil. grăitor pentru operativita
tea cu care s-a trecut la ac
țiune.

Ceea ce credem insă că tre
buie menționat aici, in primul 
rind, e următorul fapt : orga
nizația U.T.C. de la Uzina me
canică „Nicolina“ din lași, 
după preluarea inițiativei a 
găsit modalități noi pentru 

bune urări de rămas bun preșe
dintelui Kaunda, doamnei Kaun
da, membrilor guvernului zam- 
bian și locuitorilor orașului Lu
saka, al cărui cetățean liber este. 
Relevînd hotărirea comună de a 
acționa pentru traducerea în via
ță a tuturor acordurilor stabilite, 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
a urat poporului zambian cele 
mai mari succese în dezvoltarea 
sa economică și socială, în întă
rirea independenței și suverani
tății, multă prosperitate și pace. 
Adresîndu-se președintelui Kaun
da, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a spus : îmi exprim convingerea 

sprijinul pentru pregătirea pro
fesională de cadre, în conformi
tate cu cerințele și dorința păr
ții zambiene-

Partea zambiană a solicitat 
părții române să studieze posi
bilitatea acordării de asistență în 
vederea creării în Zambia a 
unui institut de pregătire pen
tru ingineri minieri, geologi, me- 
talurgiști, precum și a altor for
me de calificare profesională și 
tehnică.

Partea zambiană s-a declarat 
de acord să ia în considerație, 
ca obiective de participare mix
tă, perimetrele de la Mukambo 
și Sebembere, precum și orice 
alte propuneri din domeniul mi
nier, de natură să contribuie la 
dezvoltarea Zambiei și să întă
rească prietenia care există între 
cele două țări, în condițiile pre
văzute in protocolul privind a- 
tribuțiile Comitetului mixt de 
colaborare economică și tehnică 
și in memorandumul de înțele
gere intre Zambia și România.

Animate de dorința de a fa
cilita contactele intre cele două 
țări și popoare, cele două părți 
au semnat un acord privind des
ființarea vizelor, precum și un 
program de schimburi cultural- 
științifice pentru anii 1972—1973.

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, Nicolae 
Ceaușescu, și secretarul general 
al Partidului Unit al Indepen
denței Naționale, Kenneth David 
Kaunda, s-au informat reciproc 
asupra activității partidelor res
pective. Ei și-au exprimat do
rința comună de a dezvolta le
găturile de prietenie și colabo
rare între oele două partide, pe 
baza stimei și respectului mu
tual, ceea ce corespunde intere
sului unității forțelor antiimpe- 
rialiste, catizei păcii, democra
ției și progresului. S-a conve
nit, de asemenea, să se intensi
fice contactele dintre cele două 
partide, prin informări reciproee 
și schimburi de delegații.

Partea română felicită poporul 
zambian și Partidul Unit al In
dependenței Naționale pentru 
realizările obținute, sub condu
cerea dr. Kenneth David Kaun
da, mai ales în ceea ce privește 
edificarea unei vieți libere și in
dependente, in dezvoltarea unei 
economii prospere, bazată pe 
valorificarea deplină a bogățiilor 
sale, precum și în crearea unei 
culturi naționale.

Partea zambiană a dat o înaltă 
apreciere succeselor obținute de 
poporul român și de Partidul 
Comunist Român, sub conduce
rea secretarului general, Nicolae 
Ceaușescu, în opera de construi
re a societății socialiste multila
teral dezvoltate, in crearea unei 
economii puternic industrializate, 
în înflorirea științei și tehno
logiei avansate și a unei culturi 
moderne.

Cei doi președinți au procedat 
la un amplu schimb de păreri 
asupra problemelor internațio
nale actuale. Ei au apreciat că 
forțele progresului, democrației 
și păcii, mișcarea de eliberare 
națională și voința fermă a po
poarelor de a trăi intr-un climat 
de încredere și securitate, se ma

nifestă cu tot mai multă vigoare 

realizarea practică a sarcinii 
pe care și-a asumat-o — aceea 
de sprijinire multilaterală a 
atelierelor școlare — modali
tăți care țin seama in mod fi
resc de „condițiile locale“, de 
venind astfel deosebit de efi
ciente. Așa, de pildă, pentru 
acordarea asistenței tehnice 

Sprijin efectiv pregătirii 
tehnico-productive a elevilor

Cind funcționează spiritul 
de inițiativă la... inițiativă

necesare în ateliere — unul din 
obiectivele chemării s-a apelat 
la părinții sau frații mai mari 
ai elevilor, care muncesc în u- 
zină ca muncitori sau maiștri 
și care locuiesc în apropierea 
școlii Așa se face că la atelie
rul de lăcătușerie al Școlii ge-i 
nerale nr. 3 acordă asistență 

că ne vom vedea mai des și vă 
așteptăm cît mai curind în Ro
mânia, pe dvs. și doamna Kaunda.

După întîlnirea cu ziariștii, a 
avut loc ceremonia oficială de 
rămas bun.

Aeroportul este împodobit cu 
drapelele de stat ale României și 
Zambiei și cu portretele celor doi 
președinți. Numeroși locuitori ai 
capitalei aclamă și ovaționează 
tot timpul. Se scandează 
„Ceaușescu-Ceaușescu“.

O unitate de gardă prezintă o- 
norul.

Se intonează imnurile naționale 
ale României și Zambiei.

Președintele Consiliului de 

în lumea contemporană. Ei au 
subliniat că imprimarea în viața 
internațională a unui curs ho- 
tărît de destindere, colaborare și 
pace, reclamă întărirea unității 
de acțiune a frontului antiim- 
perialist, precum și contribuția 
tot mai activă a tuturor țărilor, 
indiferent de mărimea și poten
țialul lor. la soluționarea princi
palelor probleme internaționale.

în acest context, a fost relevat 
aportul țărilor nealiniate la pro
movarea unor relații normale 
între state, la extinderea coope
rării internaționale și însănăto
șirea atmosferei politice in lu
me. Exprimînd hotărirea celor 
două țări de a contribui la des
tinderea internațională, preșe
dintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele dr. Kenneth David 
Kaunda au subliniat neoesitatea 
vitală a respectării in raporturile 
interstatale a principiilor inde
pendenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile 
interne, excluderii forței sau a 
amenințării cu folosirea forței, 
egalității in drepturi și a avan
tajului reciproc, a dreptului sa
cru al fiecărui popor și al fiecă
rei țări de a decide asupra pro
priilor destine.

în ceea ce privește mișcarea 
de eliberare națională, cele două 
părți au declarat că vor continua 
să acorde sprijin multilateral 
luptei popoarelor din Angola, 
Mozambic, Guineea-Bissau, Na
mibia și din alte teritorii aflate 
încă sub dominație străină, pen
tru cucerirea libertății și inde
pendenței și înfăptuirea năzuin
țelor lor legitime de progres e- 
conomic, politic și social. Ele au 
condamnat cu energie politica de 
apartheid și discriminare rasia
lă din Republica Sud Africană și 
Rhodesia, politica colonialistă 
dusă de Portugalia, cerind să se 
pună capăt neîntirziat acestor 
practici care încalcă flagrant 
drepturile și libertăț'le funda
mentale ale omului. în acest ca
dru, s-a apreciat că trebuie să 
adopte măsuri concrete și ime
diate în vederea aplicării De
clarației O.N.U. privind acor
darea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale și a diferi
telor rezoluții ale Națiunilor 
Unite privind decolonizarea și 
apartheidul. Ele au subliniat im
portanța faptului că, pentru pri
ma oară, o sesiune a Consiliului 
de Securitate al O.N.U., dedicată 
acestor probleme, a avut loc pe 
continentul african.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Kenneth David 
Kaunda au exprimat puncte de 
vedere similare în ceea ce pri
vește semnificația prefacerilor 
care au loc pe continentul afri
can, a participării tot mai active 
a statelor Africii la viața inter
națională și au reafirmat soli
daritatea militantă a Republicii 
Socialiste România și Republicii 
Zambia cu lupta popoarelor a- 
fricane pentru apărarea și con
solidarea independenței națio

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Dr. KENNETH DAVID KAUNDA
Președintele Republicii Zambia

tehnică : Ion Stănicel, Lascăr 
Postolache și Viorica Anton. 
Părinți tineri, Dumitru Mirea- 
nu, Vasile Sîrcu, Dumitru Rusu 
și Vasile Boca, ai căror frați 
și Vasile Boca ai căror frați 
mai mici sînt elevi aici. Moda
litatea ingenioasă care asigură 
o bună asistență tehnică, pre

cum și legături temeinice între 
școală, organizația U.T.C. din 
uzină și familiile elevilor. So
cotim deci că o asemenea mo
dalitate trebuie să intre în a- 
tenția și a altor organe U.T.C. 
din alte întreprinderi.

Pe aceeași linie, a spiritului 
de inițiativă față de., inițiati
vă, mai semnalăm, la Uzina 

Stat, Nicolae Ceaușescu, trece a- 
poi în revistă garda de onoare.

In timpul ceremoniei s-au tras 
21 de salve de artilerie.

Intr-o atmosferă vie, însuflețită, 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, pre
cum și Ion Pățan, Comeliu Mă
nescu și Bujor Almășan, își iau 
rămas bun de la vicepreședintele 
Republicii Zambia, Mamza Cho- 
na, cu soția, ministrul afacerilor 
externe, Elijah H. Mudenda, co
mandanții armatei zambiene, 
forțelor aeriene și poliției — K. 
Chinkvli, W. Zze și Cheia, de la 
alte personalități zambiene, șefii 
misiunilor diplomatice, ambasa

nale, pentru propășirea econo
mică și socială, împotriva poli
ticii imperialiste, colonialiste și 
neoooionialiste. S-a evocat, cu 
acest prilej, contribuția Organi
zației Unității Africane la reali
zarea acestor aspirații funda
mentale ale popoarelor conti
nentului.

Cei doi președinți au decla
rat că lichidarea stării de sub
dezvoltare și a decalajului din
tre țările avansate și cele în 
curs de dezvoltare constituie o 
cerință esențială a progresului 
și păcii în lume. Ei au subliniat 
că înfăptuirea acestor dezidera
te reclamă din partea fiecărei 
țări să folosească cit mai bine 
resursele umane și materiale 
proprii, precum și lărgirea co
operării internaționale, liberă de 
orice obstacole și discriminări. • 
In acest context, ei au subliniat 
necesitatea punerii în aplicare 
a măsurilor stabilite în cadrul 
celui de-al doilea deceniu 
O.N.U. pentru dezvoltare. Ei 
s-au pronunțat pentru intensi
ficarea sprijinului țărilor a- 
vansate din punct de vedere 
economic, față de țările în curs 
de dezvoltare. Cele două părți 
au acordat o mare importanță 
viitoarei sesiuni a UNCTAD, ce 
va avea loc la Santiago de Chi
le, și-au exprimat speranța că 
rezultatele acesteia vor reflecta 
interesele țărilor în curs de dez
voltare, indiferent de orânduirea 
lor socială sau zona geografică 
în care se află. .1. ■

Cele două părți au dat expre
sie profundei lor preocupări față 
de existența în diverse regiuni 
ale lumii a unor focare de răz
boi și tensiune, care primej- 
duiesc pacea și securitatea in
ternațională.

în ceea ce privește Indochina, 
Republica Socialistă România și 
Republica Zambia sînt solidare 
și sprijină activ lupta eroică a 
popoarelor vietnamez, cambod
gian și laoțian pentru libertate 
și independență națională. în a- 
cest sens, ele s-au pronunțat 
pentru retragerea totală a tutu
ror trupelor S.U.A. și ale alia- 
ților lor din Vietnam, Cambod- 
gia și Laos, pentru ca popoarele 
din Indochina să poată hotărî 
singure asupra căilor dezvoltării 
lor politice, economice și socia
le, fără nici un fel de amestec 
din afară. Cele două țări susțin 
propunerile de pace ale R.D. 
Vietnam și ale Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud.

în legătură cu situația din O- 
rientul Apropiat, cele două părți 
au reafirmat sprijinul lor în fa
voarea unei soluționări politice 
a conflictului, pe baza rezolu
ției Consiliului de Securitate nr. 
242 din 22 noiembrie 1967. Ele 
s-au pronunțat pentru regle
mentarea problemei populației 
palestiniene potrivit aspirațiilor 
sale naționale.

Cei doi șefi de stat au rea
firmat că înfăptuirea dezarmării 

mecanică „Nicolina“ din Iași 
încă o acțiune care poate e- 
tremplifica multiplele posibi
lități ale organizației U.T.C. de 
a sprijini efectiv și permanent 
activitatea de pregătire din 
cadrul atelierelor școlare. La 
Școala generală nr. 19 din lași, 
pe lingă problemele de dotare 

și reparare a atelierului elec
tric, la care tinerii și-au adus 
un aport substanțial, s-a ridi
cat și chestiunea aprovizionă
rii acestui atelier cu materia
lele necesare. Receptînd aceas
tă solicitare, organizația U.T.C. 
de la atelierul electric din uzi
nă a declanșat imediat o am- 

dorul român, Aurel Ardeleanu, 
membrii ambasadei și ai agenției 
economice, specialiștii români.

La scara avionului, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți oaspeți 
români își iau rămas bun de la 
președintele Zambiei și doamna 
Kaunda, își strîng mîinile cu căl
dură și cordialitate.

La ora 9,30 (ora locală), avio
nul prezidențial românesc deco
lează de pe aeroportul din Lu
saka, spre Dar Es Salaam, a șa
sea capitală africană din cele opt 
înscrise în programul vizitei con
ducătorului partidului și statului 
nostru.

generale și totale, în primul 
rînd, a celei nucleare, are o im
portanță primordială pentru o- 
menire. în acest sens, ei apre
ciază ca fiind stringentă adop
tarea unor măsuri hotărîte și 
eficace care să conducă la înce
tarea cursei înarmărilor și rea
lizarea altor măsuri, inclusiv 
crearea de zone denudearizate 
în diverse părți ale lumii. A- 
ceasta ar permite dirijarea re
surselor materiale folosite ac
tualmente in domeniul militar 
spre scopuri pașnice, în intere
sul tuturor popoarelor, pentru 
lichidarea stării de subdezvol
tare.

Cele două părți au fost de a- 
cord că realizarea păcii și secu
rității, extinderea cooperării în 
Europa vor exercita o influență 
pozitivă asupra păcii și secu
rității internaționale. De aceea, 
ele au salutat perspectiva con
vocării unei conferințe general- 
europene, intr-un viitor apro
piat, cu participarea, pe baze 
egale, a tuturor țărilor din Eu
ropa și a altor țări interesate.

Ambele părți au relevat rolul 
deosebit ce revine O.N.U. in 
menținerea păcii și securității 
în lume, in promovarea colabo
rării internaționale. Ele au sa
lutat restabilirea drepturilor le
gitime ale Republicii Populare 
Chineze la O.N.U., considerind 
aoest act drept un pas impor
tant in direcția realizării scopu
rilor și obiectivelor organizației. 
De asemenea, au apreciat nece
sitatea continuării, procesului de 
realizare a, universalității O.N.U., 
ceea ce ar contribui la creșterea 
eficienței activității organizației.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Kenneth David 
Kaunda și-au exprimat satis
facția in legătură cu faptul că 
actuala vizită în Republica 
Zambia a președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii Socia
liste România, ca și vizita în Re
publica Socialistă România a 
președintelui Republicii Zambia, 
în 1970, au contribuit la dez
voltarea relațiilor de prietenie 
și colaborare între oele două țări 
și popoare.

Apreciind importanța și utili
tatea contactelor personale, a- 
portul acestora la mai buna cu
noaștere și înțelegere, cei doi 
președinți au convenit să con
tinue în viitor vizitele la toate 
nivelurile și în toate domeniile 
de activitate, în scopul de a con
tribui la amplificarea și diver
sificarea legăturilor româno- 
zambiene.
Președintele Nicolae Ceaușescu, 

doamna Elena Ceaușescu, pre
cum și personalitățile care l-au 
însoțit, au exprimat mulțumiri 
cordiale președintelui Kenneth 
David Kaunda, doamnei Kaun
da, Partidului Unit al Indepen
denței Naționale, guvernului și 
întregului popor zambian, pen
tru ospitalitatea prietenească ce 
le-a fost rezervată în tot timpul 
vizitei.

plă acțiune de economisire a 
materialului electric. Acțiunea 
e in plină desfășurare, tinerii 
electricieni din uzină străduin- 
du-se să folosească tot mai e- 
conomicos fiecare capăt de ca
blu electric, fiecare bobină etc, 
O parte din materialele astfel 
obținute, rezultat al acțiunii 
de economisire, va lua drumul 
atelierului școlar.

Iată deci fapte grăitoare des
pre aportul tinerilor de la Uzi
na mecanică „Nicolina" la ma
terializarea prețioasei idei de 
apropiere a învățămintului de 
problemele producției. E drept 
că nici aici nu s-a făcut totul. 
Cum această uzină are un tre
cut glorios, cum aici, înainte 
ae eliberare, au activat mulți 
muncitori comuniști, adevărați 
eroi ai clasei muncitoare, ne 
așteptam și la acțiuni educa
tive comune, ale comitetului 
U.T.C. din întreprindere și ale 
celor din școlile patronate, cu 
un mai distinct ecou, cu o 
frecvență mai mare. Grija pen
tru educația muncitorească a 
elevilor din aceste școli e și o 
sarcină permanentă a organi
zației U.T.C. din întreprinderi 
și ea trebuie onorată pe mă
sura marilor posibilități de aici 
și nu doar sporadic, mai mult 
sau mai puțin întîmplător. E 
de așteptat deci ca și pe aceas
tă linie, aici, la Uzina meca- < 
nică „Nicolina“ să se inițieze 
acțiuni demne de semnalat, 
precum cele asupra cărora 
ne-am oprit mai sus cu reală 
satisfacție.
N ION CHIRIC
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN REPUBLICA ZAMBIA

Cu prilejul recepției oferite în onoarea oaspeților români
După cum s-a anunțat în numărul de ieri al ziarului, la re

cepția oferită duminică seara la Lusaka, în onoarea președin
telui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, de pre-

ședințele Republicii Zambia, Kenneth David Kaunda, și de 
doamna Betty Kaunda, cei doi șefi de stat au rostit toasturi, 
pe care le publicăm în acest număr al ziarului.

TOASTUL PREȘEDINTELUI TOASTUL PREȘEDINTELUI
KENNETH DAVID KAUNDA NICOLAE CEAUȘESCU

Este pentru mine o onoare și 
plăcere să vă spun cît de feri
ciți sîntem noi, zambienii, pen
tru faptul ,că' dumneavoastră, 
doamna Ceaușescu și întreaga 
dumneavoastră delegație vă a- 
flați în țara noastră.

în ziua sosirii dumneavoastră, 
v-am urat bun sosit la recepția 
de stat. în cursul ultimelor cî
teva zile ați avut prilejul să vi
zitați cîteva localități din țara 
noastră. V-ați întilniț cu popu
lația Zambiei și ați văzut cîteva 
din peisajele naturale ale țării 
noastre. Toate acestea, domnule 
președinte, reprezintă numai o 
mică parte a Zambiei. Cu toate 
acestea, mulțimea entuziastă care 
v-a salutat în cursul vizitei 
dumneavoastră reprezintă o ex
presie concretă a sentimentelor 
profunde și călduroase de res
pect, dragoste și prietenie pe 
care poporul Zambiei le nu
trește fată de dumneavoastră și 
ponorul României.

în urmă cu cîțiva ani era de 
neconceput ca Zambia să întreți
nă relații dinamice și cordiale de 
felul celor de care se bucură 
cele două țări ale noastre și 
care acum au fost încoronate de 
vizita dumneavoastră ; era de 
neconceput ca noi să primim un 
om ca dumneavoastră în felul 
în care putem să o facem în a- 
ceastă țară. Astăzi acest lucru 
este posibil. Faptul că poporul 
zambian v-a rezervat o primire 
entuziastă este o mărturie a in
dependenței noastre, a libertății 
pe care o avem de a duce o via
ță și o politică la libera noastră 
alegere, în rîndul familiei de na
țiuni independente ale lumii.

De la obținerea independen
tei au fost făcute încercări nu 
numai de a influența Zambia, 
dar și alte țări din Africa, pen
tru a adopta o politică discrimi
natorie fată de țările socialiste. 
Au fost folosite tot felul de eti
chetări pentru a se discredita a- 
ceste țări, inclusiv România. Cu 
toate acestea, potrivit convinge
rilor noastre fundamentale că 
oamenii sînt pretutindeni aceiași 
și că demnitatea este un atribut 
de bază al tuturor oamenilor, 
noi am hotărît să adoptăm o con
duită complet nealiniată în rela
țiile noastre internaționale. A- 
ceastă abordare independentă în 
viața internațională. împreună cu 
convingerile noastre, domnule 
președinte, au făcut ca Zambia 
și Republica Socialistă România 
să se apropie într-o atmosferă de 
frăție. Noi ne-am descoperit unii 
pe alții, am descoperit o identi
tate ie vederi și domenii comu
ne de cooperare și angajamente 
nu numai în interesul popoare
lor noastre respective, dar și al 
comunității internaționale în an
samblul ei.

Vizita dumneavoastră este sa
lutară în multe privințe. în pri
mul rind. partidul, guvernul și 
poporul Zambiei sînt încurajate 
și inspirate prin posibilitatea ce 
li s-a oferit de a saluta pe un 
adevărat și sincer prieten al 
Zambiei. Aceasta este o întîl- 
nire între frați și surori. în al 
doilea rînd, sîntem încîntați să 
salutăm un om de stat de pres
tigiu internațional, un conducă
tor curajos și recunoscut al po
porului său. un luptător pentru 
națiune și libertate.

Noi apreciem vizita dumnea
voastră ca o piatră unghiulară 
în dezvoltarea relațiilor cordia
le, frățești dintre Zambia și 
România. Aceasta dă consistență 
speranței noastre ferme că le
găturile și comoara de prietenie 
care există în relațiile dintre 
țările noastre vor continua să se 
întărească spre avantajul reci
proc al celor două popoare.

în cursul ultimelor cîteva zile, 
am avut plăcerea să ascultăm 
discursurile și opiniile dumnea
voastră. Am avut discuții ofi
ciale și neoficiale foarte fruc
tuoase asupra tuturor aspectelor 
relațiilor bilaterale, într-o atmos
feră de sinceritate și cordiali
tate. Vizita dumneavoastră a 
contribuit Ia îmbogățirea sub
stanțială a experienței și înțe
legerii noastre în problemele 
mondiale, din care Zambia repre
zintă o mică parte. Noi sîntem 
o națiune de numai șapte ani. 
Pentru un om, aceasta reprezin
tă o perioadă foarte delicată, de 
formare. Este perioada cînd ca
racterul omului începe să capete 
trăsături definite. Această pe
rioadă este egal de vitală în dez
voltarea trăsăturilor unei nați
uni. Noi, africanii, cunoaștem a- 
ceasta mai bine, deoarece con
tinentul a devenit cunoscut 
printr-o rată înaltă a mortali
tății guvernelor, datorită unei 
boli denumită „lovitură de 
Itat“ cauzată deseori de forțele

1 externe și interesele concurente

care încearcă să exercite o in
fluență dominantă asupra carac
terului independent al țărilor a- 
fricane independente. înfățișa
rea țărilor africane independen
te, în haine noi, a căutat să e- 
xercite o influență determinantă 
asupra personalității naționale a 
Africii.

Pentru Zambia, a cărei pozi
ție geografică în zona de sud a 
Africii este singulară, aceste 
forțe agresive au căpătat expre
sia concretă prin existența în 
jurul ei a teritoriilor aflate sub 
dominație străină, împreună cu 
politica opusă direct intereselor 
popoarelor continentului. în a- 
ceastă poziție geografică, po
porul acestei țări este ferm an
gajat față de cauza libertății și 
independenței. Nu avem altă a- 
legere decît să le apărăm. Al
ternativa ar fi completa dezu
manizare. Sprijinul pe care îl 
acordăm libertății și indepen
denței ne obligă la apărarea lor 
cu orice mijloace de care dis
punem. După mai mult de șapte 
ani de libertate înțelegem încă 
și mai mult sensul și valoarea 
acesteia. Am realizat aproape 
miracole în timpul primei faze 
a dezvoltării noastre. în ciuda 
dificultăților copleșitoare, ne-am 
menținut pe poziție ; ne-am 
menținut caracterul național și 
devenim din ce 
și puternici. Ne 
clar obiectivele, 
todele de a le 
capabili pentru 
priului nostru program și ne' cu
noaștem problemele.

Sintem mai in stare să ne fău
rim destinul in care să dom
nească dreptatea socială și feri
cirea, fără nici o deosebire. 
Știm că pentru a realiza prospe
ritatea și a ne bucura de liber
tate și independență este nevoie 
de pace, unitate și muncă fără 
preget. Știm că nimic nu este 
imposibil cu condiția să avem 
voința, dorința, curajul și ho- 
tărirea să ne menținem unitatea 
și angajarea deplină la realiza
rea obiectivelor noastre.

Necesitățile noastre de bază 
sint :

— o viață mai bună pe baza 
unui nivel de trai superior și în 
condițiile asigurării libertății in
dividuale,

— condiții sociale superioare, 
inclusiv învățămîntul, sănătatea^ 
locuințele și bunăstarea,

— angajarea totală la filozo
fia națională, in scopul menți
nerii demnității umane, care tre-, 
buie să ne călăuzească în efor
turile noastre de realizare a 
dreptății sociale și a societății 
bazate pe egalitate,
.— *„n sfîrșit, a/em nevoie să 

fim lăsați să ne făurim desti
nele ca națiune independentă, 
liberă _ de amestec extern, ia 
care țările în curs de dezvoltare 
au fost supuse în descursul ani
lor.

Sarcina și răspunderea noas
tră primordială este afirmarea 
demnității, prin îmbunătățirea 
traiului, prin unitate și pace 
reală în dreptate. O altă sarcină 
de bază este să planificăm și să 
controlăm mijloacele principale 
cu care să afirmăm demnitatea 
zambiană și africană. Nu ne Cru
țăm eforturile pe calea făuririi 
umanismului în Zambia.

Am luat hotărîrea irevocabilă 
ca Zambia să devină o democra
ție cu partid unic. Acesta e un 
pas important în scopul de a da 
națiunii timp să-și mobilizeze și 
să-și organizeze resursele și ca
pacitatea pe calea consolidării 
realizărilor revoluției, pe baza 
sprijinirii pe propriile forțe ; să 
ne orientăm spre obținerea de 
noi victorii în reconstrucția eco
nomică și socială.

Problemele noastre sînt imen
se, unele le datorăm istoriei, al
tele condițiilor dificile în care 
acționăm. Unele sînt interne, al
tele de ordin extern. Revoluția 
noastră este confruntată de con
trarevoluție. Noi nu ne putem 
rezolva problemele care izvorăsc 
din conflictele ideologice, rasiale 
și de altă 
vom bizui 
progresiste

România 
sistă, cu o 
tă. Pe baza concepțiilor noastre 
privind pacea și dezvoltarea 
prin cooperare noi vedem în 
România un prieten și partener 
egal. Politica de independență 
și cooperare a României cu 
toate țările independente, indi
ferent de sistemul social, 
admirabilă și ne inspiră.

în ce ne privește, cooperarea 
cu România este binevenită; 
ea corespunde politicii noastre 
de încurajare a cooperării între 
țările în curs de dezvoltare, 
între țările mici și mijlocii pen
tru a preîntîmpina la maximum 
influența politicii marilor puteri 
în dezvoltarea noastră.

in ce mai uniți 
cunoaștem mai 
ne-am ales me- 
realiza ; sîntem 
realizarea pro-

natură dacă 
pe ajutorul 
externe, 
este o țară

conducere progresis-

nu ne 
forțelor

progre-

este

sîntem fericiți 
economică și

în acest scop, 
de cooperarea 
tehnică dintre România și Zam
bia. încă din 1970. cînd am sem
nat la București acordul de 
cooperare economică și tehnică, 
sprijinul acordat de România a 
înregistrat o linie mereu ascen
dentă, spre satisfacția noastră. 
Noi apreciem participarea Ro
mâniei la planurile noastre de 
dezvoltare. România ne-a ofe
rit specialiști în agricultură, 
cooperație, electrificare 
și explorarea minieră a 
urilor neferoase. Ne-ați 
mîna prieteniei pe care 
ciem. Vă mulțumim 
sprijinul dumneavoastră 
struirea stîlpilor vitali 
frastructurii dezvoltării 
Această cooperare crește în am
ploare ca rezultat al convorbiri
lor pe care le-am avut împre
ună de la sosirea dumneavoas
tră în Zambia.

Preocuparea majoră a guver
nului zambian în cadrul planu
lui de dezvoltare națională este 
de a se continua să se constru
iască infrastructura economică 
și socială a țării care sînt piatra 
de hotar a obiectivelor noastre 
de creare a locurilor de muncă, 
creștere a veniturilor și ridica
re a nivelului de trai pentru 
toți. Interesul guvernului dum
neavoastră în transformarea 
satului este tot atît de mare ca 
și al nostru. Ga și dumneavoas
tră. domnule președinte, . ne 
dăm seama că trebuie să ridi
căm producția agricolă și pro
ductivitatea în sectorul culturi
lor tradiționale, ca modul cel 
mai direct de a contribui Ia pro
gresul țării

Nu vom putea atinge obiecti
vele reconstrucției noaștre eco
nomice și sociale decît dacă 
majoritatea poporului va parti
cipa din plin la propria sa per
fecționare și la eliminarea duș
manilor naturali ai omului.

Noi știm că statele mici și 
mijlocii lucrează în condiții gre
le. Există o tendință a marilor 
puteri de a dori să existe un 
monopol al puterii, de a hotărî 
soarta restului lumii spre pro
priul lor interes, dar noi știm 
că pacea este un bun prețios. în 
ceea ce privește nevoia de joace 
nu pot exista deosebiri între 
marile puteri și restul națiuni
lor lumii. Avem cu toții același 
drept de a contribui și de a 
ajuta la înlăturarea cauzelor 
care o slăbesc. Războaie prin 
interpuși au fost duse în multe 
zone ale lumii, de la încheierea 
celui de-al doilea război mon
dial. Mișcarea de instaurare a 
păcii a fost făcută practic inu
tilă de tacticile sîcîitoare ale 
unor mari puteri.

Este într-adevăr corect să se 
spună că pacea este nesigură în 
mîinile marilor puteri și nici o 
țară nu poate încredința o 
marfă atît de delicată numai în 
mîinile acestora.

Noi avem nevoie de pace pen
tru prosperitatea noastră și tre
buie să ajutăm la edificarea ei 
pe o bază mai solidă. Trebuie 
să fim vigilenti fată de colonia
lismul îmbrăcat în straie noi. 
Poate că nu există teritorii mari 
care să poată fi acaparate în- 
tr-un sens fizic, dar există mul
te zone de influentă, de domi
nare și exploatare prin sisteme 
comandate de la distantă. Un 
astfel de control se poate exer
cita prin politica de furnizare 
de arme unei țări ca Africa de 
Sud. ceea ce sporește capacita
tea acesteia de a practica o po
litică expansionistă în Mozam- 
bic, Angola, Rhodesia, Namibia 
și în alte părți. Prin opunerea 
de veto-uri la Națiunile Unite 
se poate împiedica dezvoltarea 
unei situații favorabile guver
nării majoritare în Africa de 
Sud și, prin aceasta, să se per
petueze dominația și exploata-

rurală 
minere- 

întins 
o apre- 
pentru 

în con- 
aî în- 
noastre

rea străină. Printr-o politică de 
investiții umane calculată se 
poate exercita influentă asupra 
politicii interne 
ficiare.

Noi am fost 
unor paradoxuri 
dovedesc această stare de lu
cruri. în Europa, se spune că 
securitatea europeană trebuie 
să se sprijine pe egalitate și 
respect între oameni și națiuni ; 
dar securitatea în Africa de Sud 
se sprijină pe tinerea strîns în 
mîini de către albi a frînelor 
conducerii, pe subjugarea com
pletă a majorității negre. în 
Europa, pacea se sprijină pe 
mulțumirea și voința poporului, 
în Africa de Sud, pacea se spri
jină pe succesul clicii dominan
te, care domină și oprimă ma
joritatea.

în Europa, dezvoltarea în
seamnă îmbunătățirea condiții
lor generale de trai ale tuturor 
popoarelor : în Africa de Sud 
înseamnă îmbunătățirea traiului 
numai pentru albi și exploata
rea eficace a africanilor și bo
gățiilor lor pentru realizarea 
de profituri și dividende maxi
me. în Europa, democrația în
seamnă libertate, libertate in
dividuală și securitate pentru 
toți ; în Africa de Sud, înseam
nă libertatea pentru o minori
tate de a-și determina prospe
ritatea, controlînd efectiv des
tinele majorității, indiferent de 
voința și dorințele acesteia. Și 
totuși acolo unde există subju
gare și dominație, nu poate fi 
pace adevărată, stabilitate 
reală.

Mai există un paradox care 
demonstrează practicile dis
criminatorii ale unor puteri oc
cidentale. Cînd capitalurile și 
serviciile tehnice curg spre A- 
frica, acest lucru este numit 
investiții sau participare la 
dezvoltarea continentului. dar 
cînd țările socialiste participă 
în același fel, se spune că e 
vorba de penetrație comunistă.

După cum am spus mai îna
inte noi am devenit destul de 
maturi pentru a determina și 
pe prieteni și pe dușmani. 
Vrem să răminem independenți 
pentru a ne alege prietenii și 
trebuie să ne delimităm duș
manii.

Domnule președinte, în acest 
spirit am abordat noi proble
mele internaționale arzătoare — 
problemele opresiunii și violen
ței fizice în Africa de Sud, ale 
eliberării acestei zone de sub 
dominație străină. problemele 
dezarmării și problema, acum 
rezolvată, a admiterii Chinei 
la Națiunile Unite.

Atît timp cît sîntem membrii 
independenți ai comunității in
ternaționale, tot atîta timp va 
fi important și necesar pentru 
noi să promovăm o politică in
dependentă, pusă în serviciul 
nu al unei singure națiuni, ci 
al tuturor națiunilor, al între
gii umanități.

Constituie pentru partidul, 
guvernul și poporul Zambiei o 
deosebită satisfacție de a con
stata că România și Zambia au 
vederi identice asupra tuturor 
problemelor majore. Convorbi
rile noastre fructuoase au întă
rit încrederea reciprocă : vom 
continua să oonlucrăm pentru 
atingerea obiectivelor comune 
și în toate chestiunile de inte
res reciproc. :

Și, întrucît dumneavoastră, 
domnule președinte, doamnă 
Ceaușescu și delegația dumnea- I 
voastră părăsiți mîine țara noas- I 
tră, doresc să știți că lăsați în I 
urma dumneavoastră prieteni și I 
frați adevărați, care au fost mîn- I 
dri și foarte fericiți de a vă avea I 
în mijlocul lor, că lăsați în urma I 
dumneavoastră un popor încre- I 
zător în viitorul său și hotărît I 
să-și făurească destinul în pace I 
și demnitate. j

Vă rugăm să transmiteți un I 
fierbinte și frățesc salut po- I 
porului român. ț

a țărilor bene-

deja martorii 
dureroase care

DE LA BORDUL AVIONULUI

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, 
KENNETH 
următoarea

DAVID KAUNDA, 
telegramă :

teritoriul Republicii

a trimis Excelenței 
președintele Republicii

Sale dr. 
Zambia,

Părăsind
încă o dată, dumneavoastră, guvernului și poporului zambian, 
cele mai cordiale mulțumiri pentru primirea călduroasă și ospi
talitatea prietenească ce ne-au fost rezervate în tot timpul vizi
tei noastre în frumoasa dumneavoastră țară.

Ne exprimăm convingerea că vizita făcută, schimbul rodnic de 
păreri pe care l-am avut vor constitui o nouă contribuție la 
dezvoltarea multilaterală a relațiilor reciproc avantajoase din
tre România și Zambia, dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Unit al Independenței Naționale, în interesul ambelor 
popoare, al cauzei păcii și cooperării internaționale. %

Folosesc acest prilej pentru a vă transmite dumneavoastră și 
poporului zambian prieten urările noastre cele mai sincere de 
fericire, prosperitate și pace.

Zambia, doresc să vă adresez

Domnulc președinte,
Doamnă Kaunda, 
Doamnelor și domnilor,

Aș dori ca în numele meu, al 
I tovarășei mele și al tovarășilor 
I din delegație să exprim încă o 
I dată mulțumirile noastre pen- 
I tru posibilitatea ce ni s-a ofe- 
I rit de a vizita poporul zam- 
I bian prieten.
I Vizita noastră constituie un 
I răspuns la vizita pe care dum- 
I neavoastră, domnule președinte, 
I ați făcut-o cu aproape doi ani 
I în urmă în România. Dar, în a- 
I celași timp, ea este o vizită de 
I prietenie și solidaritate a două 
I popoare ce își făuresc o viață 
I liberă, independentă (Aplauze). 
I De gceea, aș putea spune că ea 
I depășește cu mult cadrul 
I simple vizite de răspuns, 
I stituind o întîlnire între ■ 
I teni și frați, dornici de a 
I volta colaborarea lor în 
I domeniile de activitate.

Ne aflăm de cîteva zile 
I frumoasa și ospitaliera 
I neavoastră țară. în acest timp 
■ scurt, ne-am întîlnit cu popu- 
I lația orașului Lusaka ; de alt- 
I fel cu acest prilej, am devenit 
I și cetățean liber al capitalei 
I patriei dumneavoastră. (Vii 
I aplauze). Avînd în vedere că 
I cetățenii au atît drepturi cît și 
I obligații, eu mă voi simți și o- 
I bligat, dar și că am dreptul de 
I a considera că în poporul zam- 
I bian am un adevărat prieten 
I și frate. Și, ca atare, am și o- 
I bligația de a milita pentru 
I dezvoltarea colaborării între 
I popoarele român și zambian. 
| (Aplauze puternice).

Vizitînd exploatarea minieră 
I din Chingola, ne-am întîlnit cu 
I minerii, această parte importan- 
I tă a clasei muncitoare zambie- 
I ne. Ne-a produs o deosebită 
I bucurie primirea care ne-au fă- 
I cut-o minerii, deoarece în rîndu- 
I rile clasei muncitoare ne simțim 

întotdeauna deosebit de bine, 
pentru că știm că pretutindeni 
clasa muncitoare — deci și in 
Zambia — reprezintă principala 
forță a progresului și dezvoltării 
independente a patriei.

Am avut prilejul să vizităm 
Livingstone, minunatul muzeu 
din oraș și să admirăm o frumu- 

| sete a naturii — Cascada Victo- 
[ ria. Peste tot am fost întimpi- 

nați cu sentimente de priete
nie, de ospitalitate, ceea ce ne-a 
făcut să ne simțim ca între prie
teni. Așa cum, de altfel, ați fost 
și dumneavoastră primit în 
România și așa cum ați declarat 
atunci că v-ați simțit.

într-adevăr, popoarele noastre 
se simt aproape unul de altul, 
pentru că atît poporul român, cît 
și poporul zambian au cunoscut 
vreme îndelungată jugul asupri
rii străine și s-au eliberat prin 
lupta pe care au dus-o, Iuîn- 
du-și soarta în propriile mîini.

în aceste puține zile, am pu
tut cunoaște o mică parte din 
munca și realizările obținute de 
poporul dumneavoastră în fău
rirea unei vieți libere, indepen
dente. în convorbirile îndelun
gate pe care le-am avut împreu
nă, domnule președinte, ne-ați 
înfățișat pe larg preocupările 
dumneavoastră și ale partidului 
dumneavoastră, de a elabora 
noul plan de dezvoltare a Zam
biei, de a asigura progresul mai 
rapid al industriei, agriculturii, 
științei, culturii, ridicarea bună
stării întregului dumneavoastră 
popor. Putem spune, deci, că a- 
vem acum o imagine mai bună 
despre realizările și preocupări
le de viitor ale dumneavoastră, 
ale întregului popor zambian; ca 
prieteni sinceri, ne bucurăm din 
inimă, atît de realizări, cît și de 
planurile de perspectivă ale ță
rii dumneavoastră. (Vii a- 
plauze).

Nu aș dori să fie interpretat 
ca vreun amestec în treburile 
interne ale Zambiei, dar am con
vingerea că programul pe care 
îl„ elaborați este un program bun, 
că stă în puterea poporului zam
bian, a partidului său. a pre
ședintelui său, de a-1 înfăptui în 
bune condițiuni. Am dori să fo
losim acest prilej pentru a vă 
ura să-l realizați în bune condi
țiuni, să obțineți noi și noi suc
cese în dezvoltarea patriei dum
neavoastră, în întărirea indepen
denței și suveranității naționale. 
(Vii aplauze).

După cum ați arătat și dum
neavoastră, domnule președinte, 
în cadrul convorbirilor din aces
te zile, am căzut de acord să ex
tindem colaborarea noastră în
cepută cu prilejul vizitei pe 
ați făcut-o acum doi ani 
România. Noi apreciem că 
ce am realizat în ultimii ani 
stituîe o bază trainică pentru ca 
în perioada următoare coope
rarea româno-zambiană în do
meniile industriei, agriculturii, 
științei, culturii, învățămintului 
să cunoască un progres foarte 
larg.

Cred că merită menționat și 
faptul că cu acest prilej am că
zut de acord să dezvoltăm și co
laborarea între partidele noastre, 
care au misiunea de a organiza 
popoarele respective în asigu
rarea dezvoltării lor economico- 
sociale.

unei 
con- 
prie-
dez- 

toate

în 
dum-

care 
în 

ceea 
con-

Se poate pune întrebarea : 
cum a fost posibil ca în cîteva 
zile cei doi președinți și dele
gațiile lor să ajungă la un a- 
cord așa de larg și asupra unui 
cerc atît de mare de proble
me ? Cred că există un anumit 
secret — și anume acela că atît 
România, cit și Zambia sînt 
călăuzite de dorința de a colabo
ra pe principiile deplinei egali
tăți în drepturi, ale respectului 
reciproc și întrajutorării în toa
te domeniile de activitate. Por
nind de la aceste principii, este 
limpede că ne-a fost ușor 
să ne înțelegem. Aceasta este 
încă o demonstrare că atunci 
cînd oamenii politici, conducăto
rii de state, popoarele, pornesc 
de la dorința de a se respecta 
reciproc și a colabora pe princi
piu! deplinei egalități, găsesc " 3 ș. c_. 

rodnic în 
activitate, 

într-adevăr.
> noastre

nenumărate mijloace 
pentru a coopera i 
toate domeniile de 
Iată de ce putem, în 
afirma că înțelegerile ______
reprezintă o nouă etapă impor
tantă în relațiile dintre “ 
nia și Zambia, că ele._ __
todată, o importanță internațio
nală prin aceea că demonstrea
ză că este posibil și că trebuie 
făcut totul pentru promovarea 
largă în relațiile dintre state a 
noilor principii.

V-aș ruga să-mi permiteți să 
mă _ refer la cîteva din preocu
pările actuale ale României so
cialiste. întregul nostru popor a 
trecut la realizarea celui de-al 
cincilea plan cincinal, 
de Congresul al X-lea 
dului. Vorbesc despre 
pentru că,;Jn România, 
Comunist Român este 
unic și îndeplinește 
forță conducătoare a 
societăți, a tuturor < 
de activitate ; deci,

Româ- 
au to-

stabilit 
al parti- 

aceasta 
Partidul 
partidul

rolul de 
i întregii 
domeniilor

- ... , . hoțărîrile
sale sînt hoțărîrile întregului 
popor. Tn cadrul acestor preocu
pări, avem în vedere de a con
tinua-dezvoltarea rapidă a in
dustriei ; dorim să ne apropiem 
mult de țările dezvoltate din 
punct de vedere industrial. 
Dăm o atenție deosebită agri
culturii. care. în România, re
prezintă o ramură de bayă a e- 
conomiei naționale. Și, pentru 
a asigura progresul economiei, 
punem pe prim plan dezvolta
rea învățămintului, științei, 
culturii — factori hotărîtori în 
formarea de cadre naționale 
pentru toate domeniile de acti
vitate. pentru înfăptuirea orică
rui program de dezvbltare a u- 
nei țări.

Pentru a înțelege eforturile 
pe care le face poporul român, 
voi menționa că anul trecut in
dustria românească a produs 
de 19 ori mai mult decît în 
1938, anul cu cea mai înaltă 
producție din timpul regimului 
burghezo-moșieresc, iar pînă în 
1975 aproape vom dubla pro
ducția din 1970, realizînd o pro
ducție industrială de circa 40 
de ori mai mare decît în 1938. 
Aș dori, de asemenea, să men
ționez că pentru susținerea a- 
cestui program intens, alocăm 
din venitul național 32 la sută 
pentru investiții și acumulări. 
Facem aceasta pentru că sîntem 
conștienți că numai printr-un 
efort susținut făcut de către 
întregul popor se poate făuri o 
economie puternică, indepen
dentă.

Totodată, programul de dez
voltare a României socialiste 
acordă o atenție deosebită pro
blemelor ridicării bunăstării 
materiale și spirituale a poporu
lui nostru. Tot ceea ce constru
im în România este chemat să 
servească interesele întregului 
popor; însuși socialismul, esen
ța sa, constă în a asigura bu
năstarea și fericirea tuturor ce
lor ce muncesc. Sîntem în al 
doilea an al acestui program ; 
planul pe primul an l-am de
pășit cu 2 la sută, iar pe pri
mele trei luni ale acestui an 
continuăm, de asemenea, să de
pășim prevederile de plan cu 2 
la sută. De aceea, avem toată 
convingerea că acest program 
de dezvoltare a României so
cialiste va fi realizat și depășit. 
Ca perspectivă — în care este 
încadrat și acest program — a- 
vem făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate, so
cietate care trebuie să asigure 
o participare totală a întregului 
popor la conducerea activității 
statului, o largă democrație so
cialistă, un larg umanism, pen
tru că însuși socialismul este 
societatea cea mai umanistă din 
lume. (Aplauze).

Iată, dragi prieteni, unele 
preocupări actuale și de pers
pectivă ale poporului român, 
ale partidului său conducător. 
Tocmai pornind de aici, parti
dul și guvernul român se 
preocupă de a dezvolta larg 
colaborarea 
le lumii, 
orînduire _ .
ca țară socialistă ne preocupăm 
de dezvoltarea relațiilor noastre 
cu toate țările socialiste, consi- 
derînd că aceasta este în intere
sul tuturor țărilor și al tuturor 
forțelor progresiste și antiimpe- 
rialiste din lume. în același timp 
— și în același context — acor
dăm o mare atenție relațiilor cu 
țările care au scuturat jugul 
imperialist, colonial și au pășit 
pe calea dezvoltării lor indepen
dente. Noi Considerăm relațiile 
dintre România și țările care

cu toate state- 
fără deosebire de 
socială. Desigur,

au pășit pe calea dezvoltării in
dependente, sau cum se spune 
astăzi — poate în mod nedrept
— țările din lumea a treia, ca 
relații de solidaritate in lupta 
pentru făurirea unei orînduiri 
mai drepte, care să 
plina egalitate între 
tre toate națiunile 
spus că pe nedrept 
de lumea a treia și 
pentru că, în fond, 
mai două lumi : 
care încă duc o politică imperia
listă, colonialistă, de dominație
— și lumea popoarelor libere și 
independente. (Aplauze înde
lungate). Noi apreciem că, co
laborarea activă a țărilor din a- 
ceastă lume, a popoarelor dor
nice de libertate, de a-și făuri 
o viață așa cum o doresc ele, 
este in condițiile de astăzi esen
țială pentru progresul întregii 
omeniri, pentru asigurarea păcii 
pe planeta noastră.

în același timp, pornind de 
la realitățile lumii contempora
ne, România se pronunță și 
realizează în viață principiile 
coexistenței pașnice între țări cu 
orînduiri sociale diferite. în a- 
cest spirit dezvoltăm relații cu 
toate celelalte state, în domenii 
largi de activitate, considerînd 
că, în condițiile actualei revolu
ții tehnico-științifice, participa
rea la diviziunea internațională 
a muncii, la schimbul de valori 
materiale și științifice între toate 
statele corespunde unor cerințe 
obiective ale progresului gene
ral.

Așa după cum ați remarcat 
și dumneavoastră. domnule 
președinte. în discuțiile noastre 
am constatat că .există o identi
tate de vederi asupra probleme
lor fundamentale ale dezvoltării 
contemporane. Desigur, pe pri
mul plan. în discuțiile noastre 
a stat problema lichidării colo
nialismului. neocolonialismului 
și rasismului din Africa. Si este 
și normal să fie așa, avind în 
vedere că pe acest continent, 
care a avut mult de suferit de 
pe urma colonialismului, inega
lității, dominația imperialistă 
și colonială se mai fac însă sim
țite destul de puternic. Cred că 
este timpul ca popoarele africa
ne. toate forțele progresiste din 
lume să-și propună de a acționa 
cu mai multă hotărire pentru a 
pune capăt cît mai repede aces
tor stări de lucruri, care con
stituie o rușine a secolului al 
XX-lea.

în ce privește România, ea 
acordă întregul său sprijin și 
va continua și în viitor să spri
jine lupta popoarelor din An
gola, Mozambic. Guineea-Bis- 
sau, Namibia și din toate locu
rile unde colonialismul se mai 
face. încă simțit. (Aplauze pu
ternice). Noi considerăm că lup
ta cu arma în mină a acestor 
popoare pentru eliberarea lor 
este o luptă dreaptă, că trebuie 
sprijinită ! Și noi o vom spri
jini !

O altă problemă asupra căreia 
am discutat îndelung este a- 
ceea a căilor pentru lichidarea 
subdezvoltării, pentru a se rea
liza un progres rapid al țărilor 
care astăzi se «găsesc la un ni
vel scăzut de dezvoltare econo- 
mico-socială. Așa cum am mai 
spus, consider că această situa
ție este rezultatul tocmai al po
liticii imperialiste, colonialiste 
și neocolonialiste. De aceea, a- 
cordarea de ajutor de către sta
tele dezvoltate popoarelor ră
mase mai in urmă este o obli
gație. Trebuie să facem totul 
pentru ca aceste state — care 
și-au realizat dezvoltarea lor și 
pe spatele popoarelor rămase 
astăzi în urmă — să acorde 
acum un sprijin mai substanțial 
pentru progresul acestor țări.

Deoarece România este o țară 
europeană, este de înțeles că 
problema securității europene, a 
organizării conferinței general 
europene a constituit, de ase
menea, o problemă care a stat 
în preocupările noastre. Noi a- 
preciem că s-au creat condițiile 
pentru a se trece la pregătirea 
și organizarea conferinței state
lor europene. Considerăm că în
făptuirea unor relații noi pe con
tinentul european va servi nu 
numai popoarelor acestui conti
nent, dar și popoarelor continen
tului african și de pe celelalte 
continente, cauzei cooperării și 
păcii între toate națiunile lumii.

Așa cum ați menționat și dum
neavoastră. domnule președinte, 
am discutat și despre situația din 
Orientul Mijlociu și despre si
tuația din Indochina. România 
consideră că este necesar să fa
cem totul pentru ca să se ajungă 
la încetarea cît mai grabnică a 
războiului din Indochina. că 
este, necesar ca Statele Unite 
să-și retragă trupele, să treacă 
la discuții pe baza propunerilor 
Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud și să se ajungă la instau
rarea păcii în Peninsula Indochi- 
neză. Așa cum considerăm că 
este necesar să se acționeze pen
tru realizarea în practică a rezo
luției Consiliului de Securitate 
din 1967 cu privire la situația din 
Orientul Mijlociu. Noi apreciem 
că o soluție politică pentru lichi
darea conflictului din această 
zonă este în interesul tuturor 
popoarelor din Orientul Mijlo
ciu. al tuturor statelor care do
resc jnstaurarea păcii în lume. 
Desigur avem în vedere că Is
raelul trebuie să-și retragă tru-

asigure de- 
oameni, în- 
lumii. Am 

se vorbește 
iată de ce ; 
există nu- 

lumea celor

pele din teritoriile ocupate, că 
este necesar să se asigure inte
gritatea și suveranitatea tuturor 
statelor din această zonă. în a- 
celași timp, considerăm că tre
buie să se asigure și condițiuni 
normale de viață pentru popu
lația palestiniană, corespunzător 
dorințelor acesteia.

în general, in cadrul discuțiilor 
noastre am ajuns la un acord 
deplin ca relațiile dintre state 
să se bazeze pe principiile de
plinei egalități în drepturi, res
pectării independenței și suve
ranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne și avan
tajului reciproc, de a face totul 
pentru excluderea forței și a a- 
menințării cu folosirea forței in 
relațiile dintre state, de a se îm
piedica intervențiile militare în 
treburile altor țâri și a se asi
gura dreptul fiecărui popor de 
a-și hotărî singur destinele. Con
siderăm că este necesar să creas
că și mai mult rolul Organizației 
Națiunilor Unite. Pornind de la 
faptul că în lume sînt și țări 
mari, și mici, și mijlocii, cu o- 
rînduiri sociale diferite și cu po
litici diferite, noi considerăm că 
este necesar ca la rezolvarea tu
turor problemelor din lumea 
contemporană să participe toate 
statele, indiferent de mărimea 
lor. România, ca și Zambia, face 
parte din rîndul țărilor mici și 
mijlocii. După cum se știe din- 
totdeauna, primele victime ale 
politicii imperialiste au fost toc
mai țările mici și mijlocii. De a- 
ceea, noi considerăm că este ne
cesar ca aceste state să se preo
cupe pentru a participa mai ac
tiv la viața internațională, să 
joace un rol mai important în 
Organizația Națiunilor Unite, 
astfel ca nici o problemă să nu 
se poată rezolva în spatele lor 
sau în dauna lor. (Vii aplauze).

Este normal să ne fi preocupat 
de problema cursei înarmăriloir, 
care constituie o povară pentru 
toate popoarele. România consi
deră că este necesar să fie in
tensificate eforturile pentru a se 
ajunge lă pași ooncreți în direc
ția dezarmării, în primul rînd a 
dezarmării nucleare. în acest 
sens, este de înțeles că trebuie 
să acționăm și pentru desființa
rea blocurilor militare, pentru 
lichidarea bazelor străine de pe 
teritoriile altor state, pentru re
tragerea trupelor în granițele na
ționale și alte măsuri de redu
cere a trupelor și de dezarmare.

Abordînd toate aceste proble
me, am pornit de la faptul că 
popoarele noastre, ca și alte po
poare care se preocupă pentru 
dezvoltarea lor economică și so
cială, au nevoie de pace. 
Deci, consider că discuțiile avu
te, identitatea noastră de păreri, 
corespund nu numai intereselor 
popoarelor român și zambian. 
dar și intereselor tuturor po
poarelor iubitoare de pace din 
întreaga lume.

Aș dori să vă asigur, domnule 
președinte și dragi prieteni, că 
poporul român va acționa cu 
toată fermitatea și în viitor pen
tru a-și aduce contribuția la 
soluționarea problemelor inter
naționale, în spiritul colaborării 
și prieteniei între toate națiu
nile lumii. Puteți fi siguri că 
întotdeauna, poporul român își 
va îndeplini datoria în lupta 
împotriva imperialismului, a co
lonialismului, pentru pace în 
lume.

Așa cum ați menționat și 
dumneavoastră, domnule preșe
dinte, s-au semnat o serie de 
înțelegeri. Mîine vom semna și 
declarația cu privire la proble
mele care au constituit cadrul 
discuțiilor și asupra cărora am 
realizat un acord deplin. Putem, 
deci,, aprecia, că vizita și con
vorbirile noastre se încheie cu 
rezultate bune pentru partidele 
și popoarele român și zambian.

Cu părere^ de rău că vizita 
a fost scurtă, mîine vom părăsi 
frumoasa dumneavoastră patrie 
și ospitalierul dumneavoastră 
popor. Plecăm însă cu satisfac
ția ca „ne-am simtit ca între 
frați, ca am realizat lucruri 
bune pentru popoarele român 

și zambian. (Aplauze puternice). 
Plecăm cu convingerea că tot 
ceea ce am stabilit se va tra
duce în viată prin eforturile 
comune ale guvernelor și parti
delor noastre. Vom duce cu noi 
plăcute impresii, prietenia po
porului zambian. Vom informa 
poporul român că în poporul 
zambian are un bun prieten, nn 
bun frate. (Vii aplauze). Ple
cam cu convingerea că prietenia 
și colaborarea româno-zambia- 
nă au o perspectivă înfloritoa
re. că ele corespund cauzei pă
cii și colaborării internaționale. 

Doresc să urez poporului zam
bian noi și mari succese în dez
voltarea _ sa economică si so
ciala. în întărirea independentei 
și suveranității naționale. (A- 
plauze).

Vă rog să fiți cu toții de acord 
cu mine pentru a ridica un toast 
în sanătatea domnului preșe
dinte, a doamnei Kaunda, în să
nătatea miniștrilor și celorlalți 
colaboratori ai domnului preșe
dinte, în sănătatea dumneavoas- 
tra a. tuturor, dragi prieteni 
zambieni 1

Pentru toți reprezentanții di
plomatici prezenți aici; pentru 
colaborare și pace în întreaga 
lume 1

Kumhuana ! (prietenie) (A- 
plauze prelungite).

dumneavoastră

popoarele român
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PE AGENDA ZILEI
în memoria muncitori
lor tipografi Pompiliu 
Ștefu și Nicolae Mohă- 
nescu

In semn de omagiu adus 
memoriei muncitorilor tipo
grafi Pompiliu Ștefu și Nico
lae Mohănescu, luptători co
muniști antifasciști, executați 
mișelește acum 30 de ani în 
închisoarea de la Jilava, luni 
au avut loc, în Capitală, adu
nări comemorative.

Au luat parte membri de 
partid cu stagiu din ilegali
tate, foști tovarăși de muncă 
și de luptă ai celor doi mili- 
tanți, numeroși muncitori, in
gineri și tehnicieni tipografi.

Despre viața și activitatea 
celor doi tipografi, care au 
slujit cu credință lupta con
dusă de partid pentru liberta
tea poporului, pentru indepen
dența patriei, la întreprinde
rea „Grafica Nouă“ a vorbit 
dr. Dumitru Tuțu, cercetător 
principal la Institutul de stu
dii istorice și social-politice 
de pe lîngă C C. al P.C.R., la 
întreprinderea „Arta Grafică“, 
au vorbit Ilie Petre, cercetă
tor principal la același insti
tut și Ilie Pîrvuțoiu, vechi mi
litant al mișcării muncito
rești, fost tovarăș de muncă 
cu Pompiliu Ștefu, iar publi
cistul Ion Felea, vechi mili
tant al mișcării muncitorești 
a evocat însemnătatea mo
mentului la Grupul școlar po
ligrafic „Dimitrie Marinescu“.

Evocînd personalitatea celor 
doi luptători antifasciști, vor
bitorii au subliniat contribu
ția lor la răspîndirea cuvîn- 
tului partidului în mase, ac
tivitatea neobosită și cura
joasă desfășurată pentru în
deplinirea sarcinilor trasate 
de partid în condițiile anilor 
grei ai ilegalității și ale pri
goanei fasciste.

Ambasadorul Republicii De
mocrate Vietnam la București,

Nguyen Dang Hanh, a oferit 
luni, în saloanele ambasadei, un 
dejun în onoarea delegației gu
vernamentale economice române, 
condusă de tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, membrii al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, care, la invitația guvernu
lui R. D. Vietnam a făcut o vi
zită de prietenie în această țară 
între 11 și 17 martie.

La dineu au luat parte Lam 
Van Luu, ambasadorul Republi
cii Vietnamului de Sud la Bucu
rești, precum și membri ai celor 
două ambasade.

Teatrul de operetă din Ca
pitală a prezentat, luni seara, 
în premieră, spectacolul „Anii 
împlinirilor“, realizat de Ion 
Mavrodin.

Noua lucrare este inspirată 
din activitatea organizației 
U.T.C. în cei 50 de ani de e- 
xistență, din lupta dusă de ti
neretul român, sub conducerea 
partidului, pentru eliberare 
națională și socială, pentru 
pace și socialism.

Spectacolul, la care au a- 
sistat numeroși tineri munci
tori, elevi și studenți, s-a 
bucurat de succes.

LAUREAȚII 
FESTIVALULUI 
NAȚIONAL AL ARTEI 
STUDENȚEȘTI

Ultimele acorduri ale Festivalu
lui de la Cluj sînt nestinse încă 
în inimile celor peste 3 000 de stu
denți partlcipanți care și-au luat 
deja locul în amfiteatre.

Iată acum concluziile juriilor, 
deci, premiile :

Coruri, formații corale șl instru
mentale : coruri mari : amatori : 
premiul I—Corul Centrului univer
sitar Iași, dirijor Mlhail Jora ; co
rul Universității București, dirijor 
Volcu Enăchescu; Premiul II — 
corul Facultății de matematică a 
Institutului pedagogic de 3 ani Ba

cău. dirijor Al. Vrlnceanu. Men
țiuni — corul Universității din 
Craiova, dirijor dr. Valentin Cîr- 
llg; corul Institutului Agronomic 
„Dr. Petru Groza“ din Cluj, dlri- 

' jor Vasile Boldur. Facultăți de 
muzică : premiul I — corul Fa
cultății de muzică a Universității 
Brașov, dirijor Dorel Munteanu ; 
premiul II — corul Facultății de 
muzică a Universității — Timi
șoara, dirijor Damian Vulpe. For
mații corale de cameră — amatori; 
Formația corală de cameră a U- 
niversității din București, dirijor 
Voicu Enăchescu. Facultăți de mu
zică : premiul I — Formația co
rală de cameră a Universității Ti
mișoara, dirijor Doru Murgu. For
mații instrumentale — amatori : 
premiul III — formația instru
mentală a Institutului politehnic 
București, dirijor Radu Predescu ; 
Facultăți de muzică : premiul I — 
formația instrumentală a Facul-

Sîmbătă 25 martie la sediul 
Uniunii Ziariștilor din Capitală 
(Calea Victoriei nr. 163) s-a 
deschis în cadrul serilor „Scin
teli tineretului“ o expoziție de 
pictură și sculptură dedicată 
aniversării semicentenarului U- 
niunii Tineretului Comunist. 
Expozanții sînt tineri artiști a- 
firmați deja în confruntări in
terne și intemaționaile, ce se 
remarcă în lucrările lor prin 
limpezimea și concizia limba
jului, prin sugestivitatea sim
bolurilor și lirismului evocării,

Înaripate PAVEL BUCUR

CINCI FEMEI
NU POT SĂ ÎNGRIJEASCĂ

ZECE COPII ?
Este unanim cunoscut faptul 

Că în țara noastră se acordă fa
miliei o deosebită grijă. Pentru 
întărirea acestei „celule a socie
tății“ se alocă anual sume im
portante. An de an s-au cons
truit tot mai multe locuințe ți 
cantine, iar pentru copii, crețe, 
cămine ți școli. Recent s-a mărit 
suma reprezentînd alocațiile a- 
cordate copiilor. Toate aceste 
măsuri au fost luate în urma 
unor judicioase principii privind 
consolidarea familiei, creșterea și 
educarea în condiții optime a co
piilor.

In articolul de față ne vom 
opri însă numai la un aspect 
al problemei creșterii și îngrijirii 
copiilor și în special, ne vom re
feri la modul în care bunele con
diții oferite de stat sînt folosite 
ți aplicate la creșa amenajată pe 
lingă Fabrica de confecții din 
Focșani.

Această fabrică este adăposti
tă într-una dintre acele clădiri 
moderne, construite intr-un stil 
îndrăzneț și elegant, în care pre
domină sticla și betonul. Dat 
fiind specificul întreprinderii — 
confecțiile — marea majoritate 
a salariaților o constituie femeile. 
Ținînd cont de acest fapt, fabri
ca a fost prevăzută încă de la 
construirea ei cu cîteva încăperi 
destinate unei creșe pentru copii.

Femeile au primit cu bucurie 
vestea. Problema spinoasă a co
piilor, pe care nu ai cu cine să-i 
lași acasă își găsise rezolvarea. 
Mamele munceau liniștite, știin- 
du-și copiii în mîini bune, îi vi
zitau în pauza de masă ; în fine, 
plecau cu ei spre casă la sfîrși- 
tul programului...

lată însă că la redacție ne so
sesc știri alarmante: creșa — 
ni se comunică — merge din ce 
în ce mai rău, iar femeile, ne
mulțumite de condițiile oferite 
copiilor, nu-i mai aduc aici spre 
îngrijire, iar ca „măsură“ eficace 
conducerea fabricii nu prevede 
nici mai mult nici mai puțin de
cît... desființarea ei.

In urma sesizării, am făcut o 
vizită la Fabrica de confecții 
pentru a afla cine anume inter
pretează după bunul său plac 
hotărîri cu putere de lege.

Primul nostru interlocutor a 
fost tovarășul administrator al 
fabricii — Mihail Ionel.

— La început au fost copii 
mulți, creșa avea un rost. Acum 
nu mai vor mamele să-i aducă. 
Ața că o s-o desființăm!

— Considerați că, intr-adevăr, 
creșa nu mai e necesară ?

— Da. Vedeți, eu n-am copii, 
dar ți dacă i-aț acea, tot nu i-aș 
aduce aici.

Ciudat argument I Ciudat, mai 
eles cînd te gîndești că înființa
rea sau desființarea acestei cre
țe este lisdtă la latitudinea unui

om care „dacă ar avea copii, nu 
i-ar aduce la creță /“

Problema are însă implicații 
mult mai adinei. Ideea cu des
ființarea creței (ți a cantinei), ni 
se spune, a pornit de la Centrala 
din București, care vrea să 
transforme spațiile respective în 
încăperi destinate producției.

Organele de partid locale au 
încercat să împiedice punerea în 
practică a acestei hotărîri arbi
trare, dovedind necesitatea creșei 
și a cantinei. Insă, pină în mo
mentul de față nu s-a luat nici 
o hotărire definitivă, femeile se 
tem că totuși creșa va fi des-

CITITORUL 
DECLANȘEAZĂ

ANCHETA
ființată, iar personalul, profitînd 
de starea de provizorat, nu-și 
mai îndeplinește cum trebuie o- 
bligațiile.

Și totuși, ni se explică, argu
mentul de bază nu este crearea 
unor spații productive ci faptul 
că această creță și-ar fi dovedit 
singură inutilitatea. Am vizitat 
creșa: două încăperi mobilate 
cu pătuțuri albe — una complet 
goală. In cealaltă numărăm doar 
11 copii. Ceea ce frapează este 
expresia tristă a acestor copii. Im
presia pe care fi-o poți forma 
este a unor copii culcați cu de-a 
sila, pentru ca, personalul creșei 
„să-și poată vedea de treabă“. De 
ce fel de treabă e vorba, cam 
greu de spus: copiii sînt ur
cați în pat în hainele cu care au 
venit de acasă, în timp ce un 
maldăr de pijamale necălcate, stă 
grămadă intr-un pat alăturat.

In bucătăria întreținută sub 
normele obișnuite de igienă, fier
be o singură oală, cu cartofi. 
Prînzul copiilor va fi alcătuit 
doar din cartofi fierți și ochiuri 
pregătite la repezeală. Baia, mo
bilată cu niște cade mici ca de 
păpuși, cîndva cochetă, arată azi 
deplorabil. In băițele murdare se 
ascund vase și cîrpe de praf puse 
la înmuiat. „Nu le facem baie ni
ciodată“, ne liniștește una dintre 
îngrijitoare...

Creșa mai este prevăzută și cu 
o sală de joc. O păpușă, o singu
ră păpușă, despuiată de veșminte 
stă răsturnată pe un raft. „Unde 
sînt jucăriile ?“ întrebăm. „Le-au 
luat acasă copiii“ vine răspunsul 
prompt, și întrucîtva absurd, din 
moment ce copiii sînt suprave- 
gheați tot timpul. „Am vrut să 
aduc jucăriile copiilor mei — ne

spune mai tîrziu o mamă — dar 
îngrijitoarea a refuzat; zice că le 
dăm lor de lucru, copiii se ceartă 
pe jucării. Ața, dacă nu le au, 
stau liniștiți, nu le creează dînse- 
lor probleme...“

Ca și cum meseria îngrijitoare
lor nu ar fi tocmai îngrijirea și 
educarea copiilor. Ca și cum ro
lul lor ar fi să stea la taifas o zi 
întreagă, sau să croșeteze !

Ceea ce poate scandaliza în 
adevăr este și faptul că cei 11 
copii sînt „îngrijiți" de nu mai 
puțin decît 5 femei. Creșa are 
în schema sa o soră medicală, o 
infirmieră, o femeie de serviciu, 
o contabilă și o bucătăreasă.

Cinci femei care, oricîte efor
turi verbale ar face, nu-și pot 
justifica primirea salariilor! In 
fața acestui exces de personal, 
administratorul fabricii găsește 
explicații: „bucătăreasa nu poa
te să măture, că se prăfuiește, 
femeia de serviciu nu poate să 
dea copiilor să mănînce, fiindcă 
e plină de praf“... Și explicațiile 
continuă cu aceeași „competen
ță", ignorînd deplin existența 
apei și a săpunului...

După ce ai vizitat creșa, în
trebarea de ce nu-și aduc ma
mele copiii aici devine inutilă. Și 
totuși, pe .lingă cele relatate mai 
sus, cele cîteva mame pe care 
le-am cunoscut, au mai avut încă 
multe, multe de adăugat. Copiii 
nu sînt hrăniți bine, mîncarea e 
insuficientă și prost gătită. Bu
cătăreasa nu știe sau nu vrea să 
prepare feluri specifice bucătă
riei pentru copii. Mai mult decît 
atît, un control a dezvăluit sus
trageri de alimente sau folosirea 
lor de către personalul creșei.

Spre surprinderea noastră, 
„problema" creșei e prea bine 
cunoscută în întreprindere. Atît 
secretara comitetului de partid, 
tovarășa Ioachim Elena, cit și se
cretara comitetului U.T.C., Gurău 
Iuliana cunosc o mulțime de a- 
mănunte despre nepriceperea și 
neglijența care domnesc la creșa. 
Din păcate rolul pe care trebuie 
să-l joace in viața fabricii se re
duce, la capitolul „creșă“, doar 
la simple constatări. Mai aflăm 
că în afara celor cinci salariate, 
creșa mai are un director și un t 
medic. Un medic, care ori dă 
prea rar pe aici, ori dă, dar nu 
vrea să vadă ce se întîmplă.

Rolul nostru este de a semnala 
organelor de fapt deficiențele in- 
tîlnite. Ne permitem totuși să 
reamintim conducerii Fabricii de 
confecții și Direcției sanitare, 
care patronează creșa, că una din 
obligațiile lor este să asigure con
diții optime pentru huna funcțio
nare a creșei, controlînd cu ri
gurozitate modul în care perso
nalul salariat își îndeplinește 
atribuțiile.

MONICA ZVIRJINSCHI

tății de muzică a Universității Ti
mișoara, dirijor Damian Vulpe, So
liști vocali : premiul I — Ildico 
Ungvary, soprană — Facultatea de 
muzică a Universității Timișoara; 
— Nagy Francisc, bariton — Fa
cultatea de muzică a Universității 
Timișoara; premiul III — Carmen 
Macușinschi. soprană — Faculta
tea de pediatrie a I.M.F. Iași; — 
Ibolya Kovacs, soprană. Faculta
tea de muzică a Institutului peda
gogic de 3 ani Tg. Mureș, pre
miul special al juriului pentru me
rite deosebite, dirijorul corului U- 
niversității din Cralova, Dr. Va
lentin Cîrlig. Brigăzi de agitație : 
premiul I — brigada Casei de cul
tură a studenților din Brașov; 
brigada Casei de cultură a studen
ților „Gh. Gheorghiu Dej“ din 
Cluj ; Premiul special al revis
tei „Viața studențească“ pentru 
căutarea unei formule noi de spec
tacol politic studențesc — brigada

Institutului politehnic — București; 
premiul II — Brigada I.M.F. din 
Iași, Premiul III — brigada Insti
tutului agronomic „Nlcolae Bălces- 
cu“ București. Premiul pentru stu
denții creatori de spectacole : pre
miul I — Nicolae Simulescu, stu
dent anul V la Conservatorul 
..Gheorghe Dima“ Cluj ; premiul 
II — Cezar Popescu. student la 
Institutul politehnic București. 
Premiul pentru continuitatea In 
munca artistică a brigăzilor de a- 
gitațle : Apostol Nasta, Instructo
rul brigăzii Institutului agronomic 
București și Petre Vancea, conf, 
univ. dr., instructorul brigăzii 
I.M.F. Iași.

Un glnd bun pentru premiațl și 
ca să fim în ton cu atmosfera 
brigăzilor de agitație, un „la mai 
mare“ în ediția viitoare.

MIRCEA BORDA

CASÂ ZIÂRIIȘTBILO^
in ansamblu prin maturitatea 
cu care abordează cele mai di
verse aspecte ale realității con-

teimporane. Reproducem tnain. 
tea cronicii de specialitate ai- 
teva din lucrările expuse.

Cartier muncitoresc DAN BOTA

Peisaj industrial ION GR1GORE

(Urmare din pag. I)

Ea l-a aplecat spre meditație gravă, spre luciditate și rați' 
onament, dar l-a scos din livresc și evaziune, relevîndu-i 
dimensiunea practicii și transformării și, exteriorizindu-i 
potentele : un logos al acțiunii nemijlocite, dirijată cu mină 
sigură de comunistul matur și experimentat, de omul de 
partid. Un logos ale cărui tradiții de cincizeci de ani își 
sorb sevele din îndelunga si neistovita zbatere a unui 
întreg popor pentru libertate, independență, fericire.

Tinerețea noastră este, deopotrivă, patos pentru că gîn- 
direa care a fertilizat-o i-a determinat consecvența anga
jării, forța irezistibilă a entuziasmului de masă și pasiunea 
eroică a revoluției. Întreita dimensiune a patosului — an
gajare, entuziasm, pasiune — și-a găsit în tinerețea 
comunistă mediul deplinătății. Pentru că angajarea n-a 
fost niciodată singulară, atomizată : ea a răzbătut, ani 
de-a rîndul, ca un strigăt al generațiilor, ca o rezultantă 
a voințelor încrucișate și consonante, dublate de gama sen
timentelor entuziaste, capabile oricînd să îndemne la sacri
ficiu suprem. Dublate, mai departe, de statornicia unei pa
siuni pentru revoluție, permanent alimentată de experiența 
luptei de clasă.

Tinerețea noastră este, în sfîrșit, eros pentru că și-a făcut 
din iubire nu doar un simbol, cînd și cînd materializat într-o 
realitate palpabilă, ci mai ales un atribut inalienabil și ine
rent. Tineretul comunist a știut să demonstreze magistral 
că lupta și dragostea nu sînt entități dihotomice. l-au 
displăcut excluziunea și unilateralitatea. El a iubit și iubește 
în revoluție, nu alături de ea. Și-a afirmat sentimentele 
cele mai curate pe baricade, nu în subsoluri. Nu și-a ascuns 
identitatea afecțiunii pentru că a dobîndit conștiința depli
nă a valorii pe care o reprezintă pentru viitorul întregului 
popor.

Tinerețea noastră este, așadar, un logos entuziast și pa
sionat, un patos rațional și afectuos, un eros conștient și an- 
gajant. Ea se înfățișează, la jubileul celor cincizeci de ani 
de tradiție comunistă, cu demnitate și încredere în sine, 
îi dăruiesc aceste rînduri nu numai pentru că-i sînt copăr- 
taș. Ci și pentru că rațiunea mă obligă să cinstesc jertfa 
și memoria înaintașilor și, în același timp, să încerc a scru
ta dimensiunile viitorului nostru comunist.

• LA LOC de cinste s-au gă
sit zilele trecute manifestările 
speciale prin care instituțiile ar
tistice ale Capitalei omagiază 
Semicentenarul Uniunii Tineretu
lui Comunist.

Am asistat la Clubul T 4 din 
cadrul Casei de cultură a secto
rului 4 din Capitală la un recital 
vocal-instrumental susținut de doi 
dintre soliștii de frunte ai țării: 
violonistul Ion Voicu și soprana 
Teodora Lucaciu.

Un program de largă accesibi
litate (miniaturi de Brediceanu, 
Porumbescu , Kreisler, Sarasate, 
arii din opere celebre) interpreta
te cu strălucire și căldură — a 
reprezentat nu numai tin omagiu 
adus tinerilor ci și o reală intro
ducere în universul artistic.

Mai bine organizat (concertul 
a fost frecventat, din păcate, de 
foarte puțini tineri), însoțit de o 
prezentare care să nu se fi măr
ginit doar la sublinierea eveni
mentului ci ar fi încercat și o su
mară explicare a pieselor integra
te în program, recitalul ar fi pu
tut fi un exemplu de concert- 
lecție inițiat în afara sălilor Fi
larmonicii, concerte care ar putea, 
fără îndoială, recruta noi contin
gente de aud’tori ai formațiilor 
noastre muzicale.

1

Continuînd suita manifestări
lor inițiate în cinstea Semicente
narului U.T.C., Filarmonica a or
ganizat ți un concert festiv sub 
cupola Ateneului. Corul Filarmo
nicii (dirijor V. Pîntea) ne-a tăl
măcit cîteva dintre înaripatele 
cîntece pentru tineret făurite de

Cea mai marcantă personalitate 
din hochei prezentă la C.M. de la 
București, este cehoslovacul Mi- 
roslav Subrt. vicepreședinte al 
Ligii internaționale de hochei pe 
gheață — L.I.H.G. Ieri, în pauza 
unul meci, domnia sa a avut ama
bilitatea să răspundă, pentru citi
torii noștri, la întrebările unul in- 
terviu-blltz, luat la... mantinelă.

— Ca cel mai de seamă repre
zentant al forului internațional ne 
Interesează dacă vă satisfac con
dițiile asigurate pentru desfășura
rea competiției mondiale ce are Ioc 
la București 7

— Tara dv„ țara organizatoare, 
a făcut eforturi șl a asigurat con
diții optime pentru desfășurarea 
C.M. ! Felicit, cu această ocazie, pe 
organizatorii români pentru exce
lentele condiții create echipelor și 
oficialilor, din toate punctele de 
vedere. Federația română are, 
deja, o bună experiență în orga
nizarea unor competiții de an
vergură în hochei. Patinoarul în
deplinește și ca atmosferă sporti
vă șt din punctul de vedere al ca
lității ghețil și instalațiilor electro
nice de informație asupra desfășu
rării partidelor, cele mal exigente 
pretenții.

— Din punct de vedere al cali
tății, al valorii competiției ce ne 
puteți spune 7

— Deși n-am participat la cam
pionatul de anul trecut al grupei 
B. ca să am termen de comparație, 
apreciez, totuși, că. în general, ni
velul valoric, nivelul de joc In 
grupa B s-a îmbunătățit mult. Azi 
trebuie să lupți serios ca să cîștlgi

MICRO INTERVIU LA MANTINELĂ

„O EXCELENTĂ
ORGANIZARE“

declară MIROSLAV SUBRT,
vicepreședinte al L.I.H.G.

turneul și să promovezi în grupa 
A, după cum trebuie să lupți la 
fel de serios, ca să nu retrogra
dezi.

— Ce calificativ dați spiritului de 
sportivitate al Întrecerilor 7

— Fără discuție, întrecerile se 
desfășoară Intr-un spirit de fair- 
play la care contribuie, bineînțeles, 
și disciplina jucătorilor șl oficialii. 
Deocamdată. PInâ.acum n-am pri
mit nici o știre neplăcută, nici un 
protest din partea vreunei delega

ții de sportivi. Pe gheață jucătorii 
s-au comportat în mod sportiv, 
n-am văzut box, lupte, certuri, 
cum se mai obișnuiește.

— Ce revelații v-a oferit, pină 
acum competiția de la București 7

— Sincer să fiu, echipa României 
m-a surprins, plăcut evident, deși 
am auzit de la colegii români că e 
slabă. In prima ei evoluție. în în- 
tîlnirea cu reprezentativa Iugosla
viei. a jucat foarte bine, cu o 
mare ambiție, cu o dăruire totală 
șl a cîștlgat pe merit. Polonezii 
joacă bine de mal mulți ani, deci 
echipa lor nu e o revelație pentru 
mine.

— Ați încercat și vreo decepție 7
— Nu, nici una. Deși s-ar părea 

că echipa S.U.A. nu-1 la fel de 
puternică, la fel de tehnică șl omo
genă ca la Sapporo, unde a cucerit 
medalia de argint. Este explicabil, 
aici sînt doar vreo 6 din jucătorii 
care au evoluat acolo. Noii jucători 
sînt prea tineri, fără o experiență 
internațională și asta se vede. 
M-am referit la echipa S.U.A. pen
tru că atunci cind a participat la 
Întreceri In grupa B, a fost întot 
deauna cea mai puternică, a furni
zat jocuri frumoase, spectaculoase. 
Dar mai sînt încă de disputat mul
te partide. Consider câ meciul 
S.U.A.—Polonia va fi foarte capti
vant și interesant.

■ <.

Victoria
Aseară, «-a clntat imnul țârii 

noastre șl s-a Înălțat tricolorul 
pentru a doua oară la Patinoarul 
.,23 August“ : in fața unui număr 
record de spectatori, echipa Româ
niei a obținut o victorie categorică 
7—2 (2—0, 4—0, 1—2) în fața e- 
chipei Norvegiei, considerată, 
poate cea mal puternică între 
outselderi. Este o victorie a con
firmării. O numim așa pentru câ, 
după rezultatul bun obținut in fața 
Iugoslaviei, echipa noastră a con
firmat, aseară, calitățile, virtuțile 
arătate In primul meci despre care 
vorbeam. Aș aminti printre aces
tea, in primul rînd, dăruirea, 
voința extraordinară de a învinge, 
precizia în șuturile la poartă, o 
mai mare siguranță în conducerea 
pucului și în pasarea lui coechi
pierului aflat în poziție Ideală, un 
joc de intercepții și tentative reu
șite de recuperare a pucului, vi
teză și dribling derutante. Iată, în 
cîteva cuvinte, explicația victoriei 
atît de confortabile și categorice a 
hocheiștilor noștri. Și din nou nu 
trebuie să uităm încurajările neo
bosite ale publicului pe care, sînt 
sisur. jucătorii, in timpul exte
nuantului travaliu de pe gheață 11 
simt si au atîta nevoie de el.

Partida vedetă a serii a fost deo

confirmării
sebit de spectaculoasă, cu acțiuni 
si faze electrizante care au fost 
răsplătite cu aplauze la scenă des
chisă. în prima repriză echipa 
noastră a arătat multă hotărire, 
dar și calm, circumspecție, pentru 
a-șl studia bine adversarul. Primul 
gol marcat de Gheorghiu (min. 7) 
este rezultatul unei acțiuni bine 
lucrate, al doilea (min. 14) se da
torează unei acțiuni individuale a 
iul Varga. Repriza a doua începe 
furibund. Pe gheață pare a fl o 
singură echipă, a noastră. Acțiu
nile dinamice, driblingul amețitor, 
pasele imprevizibile. și șutul 
neiertător, i-au înghesuit pe ad
versari, i-au sufocat realmente. 
Gheorghiu (min. 23), Herghelegiu 
— printr-o acțiune personală — 
(min. 24) apoi loniță (min. 25) 
marcă trei goluri spectaculoase. în 
nu mal mult de trei minute. Ad
versarul pare prăbușit. Scorul re
prizei urcă la 4—0 prin punctul 
marcat de Huțanu (min. 31) dln- 
tr-o pasă excelentă a tînărulul 
Tureanu. Cu un ascendent moral 
ridicat, asigurat de scorul primelor 
două reprize (6—0) băieții noștri 
n-au mal forțat, și-au permis o 
relaxare, ,,ostilitățile" s-au desfă
șurat ceva mai calm, s-au mal co

mis și unele greșeli, șl oaspeții 
fructifică două din rarele lor oca
zii prin Mikkeisen (min. 47) și 
Jansen (min. 53). Cele două goluri 
ale oaspeților îl trezesc pe băieți 
la realitate și loniță punctează in 
ultimul minut de joc. Imediat după 
fluierul l'inal, jucătorii norvegieni, 
probabil prea înfierbîntați și vă- 
zindu-se umiliți de o înfrîngere 
categorică la care nu se așteptau, 
provoacă o încăierare regretabilă 
arătînd că nu știu să piardă în 
mod sportiv. Prin acest gest pe 
care-1 dezaprobăm ei au lăsat pu
blicului, oficialilor, o impresie pe
nibilă. Demnă de laudă, atitudinea 
jucătorilor noștri, care deși pe te
ren propriu, nu s-au lăsat angre
nați în busculadă, furați de iureșul 
violenței.

După epuizarea partidelor și din 
cea de a treia zi după rezultatele 
Înregistrate șl factura jocurilor, se 
poate spune că întrecerile devin 
tot mai interesante, lupta pentru 
ocuparea primului loc șl. deopotri
vă, pentru evitarea retrogradării 
se încinge serios.

In celelalte partide ale zilei : Po
lonia—Japonia 11—1 (3—1. 5—0,
3— 0) : R. D. Germană—Iugoslavia :
4— 3 (0—3, 2—0, 2—0).

Lotul național f
Deși etapele acestui început al returului cam

pionatului oferă destule elemente de atracție, de 
surpriză, de inedit chiar, evenimentul care ne 
polarizează puternic atenția este meciul cu Un
garia de la 29 aprilie. Unui din obiectivele cam
pionatului este, sau ar trebui să fie, acela de a 
se desfășura la un bun nivel spre a asigura, 
printre altele, o bună pregătire, o bună formă 
sportivă selecționabililor în vederea acestei con
fruntări, una dintre cele mai dificile și poate cea 
mai însemnată a socceruluî românesc. Federa
ția, antrenorul echipei naționale, in repetate rîn
duri ne-au dat asigurări că despre acest meci 
„se știe totul“ — studiu atent asupra adversa
rului, testarea valorii echipei, a jucătorilor, gă
sirea de soluții etc. — și că va fi pregătit în cu
noștință de cauză și in condiții din cele mai 
bune. Deci, argumente să așteptăm evenimentul 
în liniște. Nu este în firea noastră să ne alarmăm 
pentru nimic. Acest „nimic“ ar fi putut fi verifi
carea de miercuri a lotului national în compania 
Farului. Formulele de echipă — cu schimbări în 
cele trei linii — n-au dat satisfacție. Și nu sin
tern după vacanță, ci după două etape, și alte 
partide de „cupă“. Griji mari nu avem totuși mo
tive să ne facem. Timp este, deși dacă ne gîn- 
dim bine, nu prea mult ! Probleme mai spinoase 
ridică ofensiva. Doar Dobrin ne-a demonstrat și 
in acest început de sezon că-i în plenitudinea 
forțelor și într-q bună dispoziție de joc. Lucescu, 
Dembrovschi exprimă, in evoluțiile lor de-acum 
și de mai demult, o eclipsă de formă ; lordă- 
nescu și Tătaru — inegali : în meciul cu Bayern 
München nu ne-au spus mare lucru. Antrenorul 
Angelo Niculescu ii tot așteaptă pe Dumitrache 
și Neagu să redevină Dumitrache și Neagu. în 
ce-i privește pe aceștia doi din urmă, dacă pină 
la această oră — în special Dumitrache care a 
jucat atît de puțin — nu s-au exprimat, prea 
puține speranțe mai sint că ei vor mai putea 
evolua pe Nepstadion.

Dar există un jucător, pe numele lui Flavius 
Domide, care ne-a făcut și nouă și altora, de

fără Domide ?
peste hotare, dovada calităților și inalta lui cla
să. Nimeni nu ne poate contrazice că nu-i un ju
cător complet. în confruntările internaționale — 
ale echipei de club sau ale loturilor naționale 
prin care a circulat — a fost cel mai bun. Un 
jucător de concepție, cu calități ofensive și de
fensive, un creator și, deopotrivă, un realizator. 
Un jucător de mare randament și utilitate în
tr-o echipă națională. De ce nu face parte din 
lotul național dacă, totuși, aici au putut fi coop
tați mai nou Sătmăreanu II, Pop sau Uifăleanu ? 
De ce nu este preferat mai degrabă el, decîț 
Dumitrache care este cooptat în lot și nici 
măcar nu joacă in echipa lui de club ? ! 
Ori se teme cineva că trebuie invățat fotbal ? 
Argumentele le-am mai auzit, le știm : „No se 
încadrează în mecanismul perfecționat al ec1 ipei 
naționale“, „încercările făcute pină acum n-au 
dat randament“, etc. Știm că există o anume re
ticență chiar și la jucătorul Domide. Cit ține de 
el și cit de factorii conjuncturali — nu știm, 
insă ! Dar întrebăm de ce nu s-a putut „incadra 
în mecanismul echipei" — cauzele țin exclusiv 
de el, ori și de coechipieri și antrenori ? — sau 
întrebăm dacă s-a făcut totul ca el să se „înca
dreze“ în presupusul mecanism (vezi cazurile 
Anca, Iordănescu pină și Năstase) ; s-a făcut to
tul ca ci să nu mai aibă acele „reticențe“ cind 
vine și evoluează în lot? Pentru că, dacă citești 
ce spun antrenorii unor mari echipe europene 
după ce-I văd jucind pe Domide („mi-am dorit 
mult un asemenea jucător...") nu mai știi ce să 
crezi...

Iată un subiect care în „contextul grijilor" pe 
care în mod firesc ni le creează meciul cu Un
garia ce se apropie vertiginos, poate îndemna Ia 
reflecții. N-am spus o soluție. Antrenorul națio
nalei, Federația sînt în măsură — și au această 
obligație — ca din echipă să nu lipsească nici 
unul din marii noștri jucători care ne pot con
duce spre succes.

Rubrică realizată de V. CABULEA

de pe strada Nuferilor, au avut 
loc în ultimul timp așteptate mo
mente ale stagiunii: Festivalul 
Debussy (manifestare menită a fi 
nu numai un real act de cultură 
dedicat creatorului care a scris 
una dintre cele mai răscolitoare 
pagini ale artei de la încrucișarea 
veacurilor 19 și 20 ci și una din
tre manifestările capabile să ofe
re colectivului Orchestrei Simfo
nice a Radioteleviziunii și dirijo
rului clujean Emil Simon posibi
litatea unei confruntări artistice

Antrenată cu arta ți fermitatea 
pe care o dă perfecta cunoaștere 
a partiturii spre desișurile mu
zicii lui Debussy, orchestra ți-a 
depășit parametrii obișnuiți ți 
dacă în tălmăcirea Imaginilor 
(care cred că au fost cîntate pen
tru prima oară în totalitate în 
țara noastră) am mai simțit o 
anumită rigiditate, urmele efor
turilor spre descifrare, în atît de 
dificilele partituri ale locurilor și 
Mării am pătruns spre miezul 
partiturilor, spre fascinanta lume

MOMEN TE.
compozitorii noștri (minunat a 
sunat „Hei rup“-ul lui Mauriciu 
Vescan I), iar orchestra simfonică 
(dirijor Mihai Brediceanu) a in
terpretat una dintre cele mai vi
brante pagini ale creației beetho- 
veniene : Simfonia a 7-a.

Au mai avut loc în sălile de 
concerte ale Capitalei și cîteva 
recitaluri speciale, iar pentru du
minică, Opera Română anunță 
premiera unui balet inspirat din- 
tr-un episod din viața și lupta ti
nerei generații din (ara noastră . 

‘ „Primăvara" de Cornel Trăilescu 
pe un libret de Alecu Popovici.

In distribuția premierei — 
artiști de înaltă valoare ca Mag- 
dalenr' Popa si Pe*re Ciortea.

• IN STUDIOUL de concerte

de prim rang) și un concert spe
cial — în care, același dirijor, 
a programat, alături de două lu
crări reprezentative ale creației 
muzicale naționale — Cantata 
Anilor lumină de Anatol Vieru și 
Concertul pentru vioară și or
chestră de Liviu Glodeanu — o 
cantată de Bach „Întrecerea din
tre Phoebus și Pan“.

Cuprinderea intr-un singur 
concert — pentru care nu puteau 
fi alocate decît un număr obiș
nuit de repetiții — a trei dintre 
capodoperele orchestrale ale lui 
Debussy — Imagini, Jocuri și 
Marea — a constituit, fără în
doială, un act temerar atît pen
tru ansamblu cit și pentru diri
jor.

a fluxurilor de culori debussyste.
Excelent au sunat — în cel de 

al doilea simfonic — Cantata lui 
Vieru căreia orchestra i-a dăruit 
întregul ei voltaj emoțional și 
Concertul pentru vioară al lui 
Glodeanu — pagină de densitate, 
reușind o interesantă valorificare 
a resutselor valorii.

Ultimele concerte ale Radio- 
televiziunii au datorat mult din 
succesul lor prezenței la pupitru 
a dirijorului clujean Emil Simon 
Cu o gestică expresivă, cu o ști
ință de înaltă clasă a dozării pla
nurilor sonore, a eșafodării con
strucției muzicale, Emil Simon a 
„sculptat“ viziuni de o mare 
frumusețe, dovedindu-se, la ora 
actuală, ca să folosesc un termen

de cronică sportivă, într-o „for
mă" capabilă să-l scoată învin
gător din orice competiție.

• AM PARTICIPAT în aceas
tă stagiune la multiple paralelis
me în programările muzicale, la 
dezorganizări din cele mai stu
pide cu putință : seri cu cîte 4—5 
manifestări de interes urmate de 
altele în care toate sălile de con
cert au fost închise. repetări 
inadmisibile de piese etc.

In urină cu cîteva zile a fost 
„bătut“ însă un nou record. In- 
tr-o stagiune în care nu am fost 
prea alintați cu recitaluri de pian 
sau vioară, au fost programate în 
aceeași seară două recitaluri de 
vioară pentru care s-a cerut iu
bitorilor de artă o opțiune din 
cele mai nemiloase, primul recital 
oferindu-le posibilitatea de a as
culta pe unul dintre cei mat în
zestrați violoniști sovietici — 
Victor Tretiakov, laureat al celui 
de al treilea Concurs „Cenikov- 
schi", iar în cel de al doilea pe 
un tînăr instrumentist bucureș- 
tean — Radu Paraschivescu — 
care și-a propus un afiș de ți
nută și forță.

Cîte alte semnale mai sînt ne
cesare Consiliului pentru Cultură 
ți Educație Socialistă al munici
piului București pentru a înțelege 
că o viață artistică de amplitudi
nea Bucureștiului merită o pla
nificare centralizată ?

IOSIF SA VA
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In aoeete momente deosebite 
din viața organizației noastre 
prilejuite de aniversarea unei 
jumătăți de veac de luptă revo
luționară și de muncă, glodurile 
întregului tineret al țării se în
dreaptă pline de dragoste și de
votament către Partidul Comu
nist Român, creatorul Uniunii 
Tineretului Comunist, inspira
torul fiecăruia din succesele 
noastre, către Comitetul său 
Central, către tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. In te
legramele participanților la adu
nările festive care au avut loc 
în țară este exprimată deplina 
adeziune față de înțeleaptă poli
tică internă și externă a parti
dului și statului pusă în slujba 
progresului și înfloririi multila
terale a națiunii noastre socia
liste, nețărmurita recunoștință 
pentru grija părintească, cele 
mai calde mulțumiri pentru mi
nunatele condiții de muncă și 
viață create astăzi tineretului. 
„Adunați la Alba lulia în fața 
obeliscului lui Horea, Cloșca și 
Crișan, scriu reprezentanții ti
nerilor din județul Alba, nutrim, 
tovarășe secretar general, un 
sentiment de profundă mîndrie 
patriotică, de venerație și adine 
respect față de strămoșii noștri, 
pentru activitatea laborioasă 
desfășurată de Partidul Comu
nist Român, pentru eforturile și 
consecvența pilduitoare cu care 
dumneavoastră înșivă acționați 
în slujba progresului și civiliza
ției României socialiste. Mani- 
festîndu-se ca o prezență vie, 
dinamică în întreaga viață so- 
cial-polit.ică și economică a ju-

U.T.C. SEMICENTENAR
dețulliui cei aproape 50 000 ute- 
ciști români, maghiari, germani 
și de alte naționalități de pe 
meleagurile lui Horea și Avram 
Iancu își pun aptitudinile, forța 
și talentul lor tineresc în slujba 
înfăptuirii hotărârilor stabilite de 
partid pentru triumful spiritului 
muncii, al dreptății și echității 
socialiste“. „Beneficiar al preo
cupării consecvente manifestate 
de partidul și statul nostru, de 
dumneavoastră personal stimate 
tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU 
pentru dezvoltarea complexă a 
tuturor regiunilor țării, județul 
Tulcea. scriu tinerii de pe aces
te meleaguri ale țării, va cu
noaște în perioada actualului 
cincinal un ritm înalt de dezvol
tare economică și sorâal-cultu- 
rală. Conștienți de marile răs
punderi care ne revin, de rolul 
important al tineretului în so
cietatea noastră, înțelegînd că 
viitorul patriei socialiste este 
strîns legat de creșterea, edu
carea și pregătirea tinerei gene
rații vom pune în valoare în
treaga noastră pasiune revolu
ționară, întregul nostru elan ti
neresc pentru a ridica pe o 
treaptă superioară activitatea 
complexă de educație comunistă 
a tineretului“.

încă de la înființarea sa, Uniu
nea Tineretului Comunist a vă
zut în partidul comunist îndru-

u

AINALITI DATORII TAJĂ Dl PARTID $1 DE POPOR
mătorul și conducătorul său în
cercat. Ideologia partidului a re
prezentat pentru întreg tineretul 
revoluționar și progresist din pa
tria noastră farul călăuzitor în 
activitatea sa de zi cu zi. 
„Călăuziți de aceste idei înălță
toare, scriu tinerii români și ma
ghiari din județul Harghita, noi 
ne-am aflat, generație după ge
nerație, în primele rânduri ală
turi de comuniști în marile bă
tălii de clasă ale proletariatului 
de pe văile Mureșului și Oltului, 
înfruntînd uniți regimul teroarei 
fasciste noi am scris aici adevă
rate pagini de eroism în cartea 
de aur a luptei revoluționare 
duse de întregul tineret al pa
triei. In anii luminoși ai socia
lismului, integrat armonios pe 
coordonatele înnoirilor ce au cu
prins întreaga țară, județul Har
ghita oferă tinerei generații un 
nou prilej de afirmare și dăruire 
în toate domeniile vieții econo
mice și sociale, puterea minții și 
forța brațului ei tineresc fărân- 
du-se simțite In tot ceea ce e-a

TELEGRAME ADRESATE

C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU

înfăptuit în acești ani de pro
gres și prosperitate“. „Avînd în 
față exemplul strălucit al vieții 
și personalității dumneavoastră, 
iubite și stimate tovarășe 
NICOLAE CEAUȘESCU, mode
lul desăvîrșit de angajare și dă
ruire pe care ni-1 dați, scriu în 
telegrama lor tinerii din județul 
Olt, noi ne vom întări hotărîrea 
de a trăi și acționa ca adevă- 
rați revoluționari înflăcărați de 
o conștiință militantă înaintată, 
demni de timpurii« istorice pe 
care le trăim“.

Făcîndu-se mesagerii gîndu- 
rilor și sentimentelor nobile de 
care sînt animați cei peste 
65 000 de tineri din județul Bo
toșani. membrii activului Comi
tetului județean al U.T.C. scriu 
in telegrama adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU : „Tineretul de pe 
meleagurile botoșenene conti- 
nuînd tradițiile glorioase ale îna
intașilor își unește gîndurile, ini
mile și cugetele în fața partidu
lui și se angajează solemn, ase
menea întregului tineret al pa

triei, că va munci și învăța cu 
nestăvilit avînt pentru ca tot ce 
hotărăște partidul să devină 
faptă, pentru ca poporul român 
să se înalțe tot mai demn și mai 
prosper între popoarele lumii, 
pentru ca patria să se ridice pe 
tot mai înalte culmi ale propă
șirii și civilizației socialiste“. 
Fărând un bilanț al succeselor 
dobîndite în ultimii ani, al re
zultatelor înfăptuite ca urmare 
a traducerii în viață a indica
țiilor tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU date eu prilejul 
vizitei de lucru făcută anul tre
cut în județul Caraș-Severin, 
participanții la adunarea festivă 
asigură conducerea partidului că 
tineretul din această parte a 
țării nu-și va precupeți efor
turile, energia, capacitatea crea
toare puse în slujba programului 
de îmbunătățire a activității 
ideologice și de creștere a conș
tiinței socialiste a maselor. „Noi. 
tinerii din județul Caraș-Seve
rin români, germani, sîrbi, ma

ghiari și de alte naționalități, 
înfrățiți în muncă și idealuri, ne 
angajăm, se scrie în telegramă, 
să acționăm neabătut în întreaga 
noastră activitate pentru a pro
mova și aplica cu consecvență 
hotărârile partidului, să milităm 
permanent pentru triumful spi
ritului muncii, al conștiinței mi
litante înaintate, al dreptății și 
echității socialiste și comuniste“.

Raportînd conducerii partidu
lui cu legitimă mîndrie contri
buția pe care și-o aduc tinerii 
în opera de traducere în viață a 
însuflețitorului program stabilit 
de Congresul al X-lea al parti
dului, la efortul creator al oame
nilor muncii din județul Bacău, 
al întregului popor în îndeplini
rea actualului plan cincinal, 
membrii comitetului județean 
Bacău al U.T.C. scriu in numele 
celor pe care îi reprezintă : „Ti
neretul din industrie și agricul
tură își completează permanent 
cunoștințele profesionale. Am 
obținut succese însemnate în di
recția sporirii contribuției tine
retului la înfrumusețarea orașe
lor și satelor, în valorificarea 
bogatului tezaur al culturii și 
artei noastre tradiționale. Vom 
fi și în viitor exemplu de dă
ruire și abnegație în măreața o- 
peră de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate". 
Activul asociațiilor studențești 
din Universitatea București, în
trunit la festivitatea organizată 
cu prilejul decernării drapelului 
jubiliar al Uniunii Tineretului 
Comunist și-a exprimat hotări- 

rea nestrămutată de a face din 
organizație o școală de educație 
comunistă a studenților pentru a 
deveni specialiști temeinic pre
gătiți politic și profesional, mi- 
litanți neobosiți pentru realiza
rea practică a politicii interne și 
externe a partidului și statului 
nostru. „Ne bucură din inimă 
succesele istorice pe care poporul 
nostru le obține pe frontul cons
trucției socialiste, scriu repre
zentanții studenților bucureșteni. 
prestigiul tot mai mare de care 
se bucură România socialistă in 
lume. în aceste zile sintem cu 
tot sufletul alături de dumnea
voastră iubite tovarășe NICOLAE 
CEAUȘESCU în vizita pe care o 
întreprindeți în țările Africii și 
urmărim cu mare satisfacție pro
digioasa activitate pe care o des- 
fășurați spre binele patriei, al 
cauzei păcii în întreaga lume. 
Vă asigurăm, tovarășe secretar 
general, că vom fi pretutindeni 
unde patria ne cheamă, în între
prinderi, pe șantierele noilor o- 
biective ale cincinalului, în bă
tălia pentru recolte bogate dă- 
ruindu-ne cu patos muncii, pro
gresului multilateral al econo
miei, științei și culturii româ
nești. Aceasta va fi dovada cea 
mai elocventă a capacității mo- 
ral-politice a organizației noas
tre, a spiritului în care tinerii 
sînt crescuți și formați ca mili- 
tanți devotați partidului, tineri 
revoluționari, înarmați cu conș
tiința responsabilității, a înaltei 
datorii față de partid și popor, 
față de scumpa noastră patrie 
Republica Socialistă România“.

(Urmare din pag. I)
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întreaga țară -
șantier al muncii patriotice

de colegii ei de la Liceul „M. 
Eminescu“, Ia amenajarea viito
rului parc al tineretului din ora
șul Buzău, ne-a spus puțin emo
ționată :

— Cred că toate izbinzile, toa
te înfăptuirile tinerilor încadrați 
în rîndurile organizației U.T.C. 
au început întotdeauna cu do- 
bindirea unui adevăr foarte sim
plu, dar și foarte important : 
conștiința că societatea poate fi 
schimbată și că această schim
bare o fac oamenii înșiși, cu for
ța, cu dirzenia. cu voința lor. 
Fără această convingere, fără a- 
ceastft conștiință revoluționară, 
uteciștii n-ar fi durat în istorie 
nici marile lor fapte de eroism 
in lupta pentru o viață demnă, 
pentru libertate și fericire, nici 
acele acte eroice care au făcut 
să se vorbească cu respect des
pre contribuția tineretului la re
construcția și construcția socia
listă a țării.

Aici, la Buzău, schimbările 
sînt într-adevăr mari, impor
tante. în numai zece ani Buzăul 
a făcut un spectaculos salt pe 
coordonatele civilizației indus
triale. Viorel Samson, Elena Ți
gănuș, Vasile Constantin, Sandu 
Mocanu, toți ceilalți tineri pe 
care_ i-am întîlnit duminică la 
Buzău, pe șantierele muncii pa
triotice și care pot fi mîndri de 
ceea ce au realizat (82 ha. împă
duriri. desecări pe o suprafață 
de 2 100 ha., amenajări de dru
muri pe o distanță de 22 km., 
curățirea a 160 km. de șanțuri, 
plantarea a 72100 de puieți, 
etc.). știu că tineretul din județ 
are merite deosebite în ridicarea 
marilor combinate industriale cu 
care se mîndrește azi Buzăul ; 
că mii și mii de tineri specialiști 
conduc aceste unități complica
te, mașini și linii automate.

A. VASILESCU

TULCEA

Obiective concrete 
pentru fiecare 

organizație
O zi de duminică în Tulcea e 

încă o zi de asalt organizat al 
tinerilor pentru înscrierea ora
șului lor pe noi coordonate de 
frumusețe. Aici orele și zilele 
de muncă voluntar-patriotică au 
ceva din fervoarea acelor ani 
clocotitori de reconstrucție : ac
țiunea de demolare precede de 
multe ori pe cea de construcție. 
Se taie străzi noi, se modifică 
peisajul în datele sale esențiale, 
oamenii își exteriorizează pu
ternic sentimentul de mîndrie 
pentru urbea lor. avind mereu 
pe buze îndemnul : „Reveniți 
peste un an dacă vreți să ve
deți Tulcea nouă, o Tulcea așa 
cum n-am văzut-o“. Cu alte cu
vinte sînt aici create toate con
dițiile desfășurării unor intense 
acțiuni de muncă voluntar-pa
triotică și trebuie să spunem de 
la început că realitatea ce ni se 
oferă direct prin constatarea pe 
teren e grăitoare asupra folo
sirii acestor condiții, a mobili
zării tinerilor de către organi
zațiile U.T.C., a întreținerii unui 
entuziasm rodnic. Duminică am 
întîlnit sute și sute de tineri 
lucrând cu mult spor la obiective 
de larg interes, la înălțarea u- 
nui cinematograf în aer liber, 
pe faleză, pe colina Monumen
tului, la noua centură de circu
lație de la marginea orașului 
etc. Săpau șanțuri, plantau 
pomi, modificau străzi, se în
treceau între ei, entuziaști și 
harnici, plini de o tinerețe mo
lipsitoare, pătrunși de impor
tanța acțiunii lor. în aceeași zi 
s-au desfășurat importante ac
țiuni de muncă voluntar-patrio
tică și în alte localități din ju
deț, la Măcin, Babadag, Niculi-

Aici, la Școala generală din Plopșoru, va fi gata in curînd, rod 
al hărniciei elevilor, o adevărată bază sportivă

Elevii din Vladimir au ambiția și mîndria de a învăța într-o școală 
frumoasă, care să strălucească de curățenie

țel, Isaccea, pe șantierul de de
secări de la Ostrov-Peceneaga, 
pentru colectarea fierului vechi 
sau curățirea islazelor pe o su
prafață de 1 500 hectare etc.

— Anul 1972, ne declară tova
rășul Alexandru Rizu, prim se
cretar al comitetului județean 
Tulcea al U.T.C., vrem să depă
șească tot ce am realizat pînă 
acum în activitatea de muncă 
voluntar-patriotică a tinerilor 
tulceni. Pentru aceasta am des
chis mai multe șantiere locale 
ale tineretului, am stabilit obiec
tive care prin importanța lor e- 
conomică sau socială, sînt prin 
ele însele stimulatorii. Așa e 
șantierul de desecări de la Pece- 
neaga, unde tinerii efectuează 
lucrări pentru apărare a 1 500 
hectare, de teren agricol, cel de 
la Beștepe, unde se înalță un 
dig de 12 kilometri dislocîndu-se 
62 000 metri cubi pămînt pentru 
a se apăra de inundații 600 hec
tare, cel de la Telița-Niculițel, 
unde se regularizează cursul 
unui râu dislocîndu-se 15 000 me
tri cubi pămînt.

Se evidențiază, astfel, crearea 
uneia din condițiile eficienței 
activității de muncă voluntar- 
patriotică, a stabilirii unor o- 
biective mobilizatoare de cu
noscută importanță economică 
sau socială, de larg interes. Ur
mează apoi o altă condiție, a- 
ceea a bunei organizări a mun
cii, a acțiunii propriu-zise. Iată, 
de pildă, pe șantierul de dese
cări de la Peceneaga : tinerii 
sînt împărțiți pe brigăzi, fie
care brigadă are un front de lu
cru bine precizat și e dotată cu 
uneltele necesare. Intre brigăzi, 
între tineri din organizații e 
promovat cu insistență spiritul 
de întrecere.

Ceea ce e deosebit de grăitor 
asupra eficienței acțiunilor de 
muncă voluntar-patriotică a ti
nerilor tulceni, asupra entuzias
mului lor deosebit de rodnic.

I. CHIRIC

BUCUREȘTI

Hărnicia 
„cravatelor roșii**

Palatul Pionierilor cunoștea 
în primele ore ale dimineții de 
duminică, nu numai animația 
obișnuită a activităților coti
diene, ci și dinamismul propriu 
unei campanii de muncă patrio
tică. La intrarea în parc o lo
zincă bine înfiptă în pămînt a- 
nunța : „Pionierii sectorului 7 
cheamă Ia întrecere pionierii 
sectorului 6 !“. La posturi — fi
indcă fiecare detașament, fie
care unitate avea un spațiu 
bine delimitat — aproape 700 
de elevi din școlile sectoarelor 
menționate au pregătit aleile, 

au strâns vegetația uscată, au 
luat în directă păstrare spațiile 
verzi.

Și dacă săptămîna trecută 
rând a demarat această acțiune, 
fruntașe au fost detașamente de 
la școala generală nr. 156 și de 
la Liceul nr. 42, cu două zile în 
urmă am fost martorii un>i în
treceri dîrze între detașamen
tele școlilor nr. 156, 174 și 127. 
Șl totuși, un râștigător al între
cerii este greu de profilat de 
pe acum. In toate zonele sînt 
înscrise însemnele hărniciei și 
dorinței de a face rât mai fru
mos cadrul natural al Palatului 
Pionierilor. In cealaltă par
te a orașului am vizitat 
în aceeași zi șantierul de 
muncă patriotică de la Com
plexul cultural sportiv „Cute
zătorii” al pionierilor și școlari
lor. Aici, un front larg de lucru 
era asigurat de prezența celor 
200 de pionieri și școlari de la 
școlile generale nr. 46, 47, 78 și 
85, ajutați de 170 de uteciști de 
la Grupul școlar „Electronica“. 
Printre obiectivele realizate 
s-au numărat : dimensionarea 
exactă a gropilor în care se vor 
planta arbori, strîngerea și ar
derea frunzișului de pe o su
prafață de 3 000 mp, dezafec
tarea dalelor vechi, finisarea 
și alinierea malului pe o lun
gime de 150 metri. De la inau
gurarea șantierului, situat în 
cadrul fostei baze Sirena, cu o 
săptămînă în urmă, elevii din 
școlile bucureștene, cu excepția 
sectoarelor care îngrijesc de 
parcul Palatului Pionierilor, 
precum și uteciști din între
prinderi au efectuat 4 000 ore 
de muncă patriotică.

După cum ne spunea și tova
rășul Iancu Ștefan, directorul 
complexului : suprafața acestei 
baze — 46 000 mp — va facilita 
realizarea unui întreg ansam
blu de bazine, terenuri de sport, 
spații destinate cercurilor teh- 
nico-aplicative sau activităților 
metodologice de vacanță“. To
varășul Constantin Olaru, se
cretarul comitetului U.T.C. de 
la grupul școlar „Electronica“ 
ne confirmă entuziasmul cu 
care muncesc purtătorii orava- 
telor roșii : „Ii sprijinim pe 
colegii noștri mai mici, care nu 
și-au precupețit eforturile în 
realizarea cotelor pilanificate. 
Nici tentația unui meci de 
fotbal nu Ie-a diminuat randa
mentul“.

C. 8.

Nu tinerii lipseau, 
ci organizatorii

Sâmbătă, dar nu dimineața ei 
către ora prânzului, se cunoștea 
programul exact al acțiunilor de 
muncă patriotică ale studenților 
din Capitală. Se conta pe câteva 
puncte importante de lucru — in 
afară de activitățile gospodă
rești din jurul căminelor — *i 

pe o prezență de peste 1 000 de 
studenți. ★

La Complexul Regie, situdenți 
ai anului IV Mecanică fină din 
I.P.B. curăță și sapă spațiile 
verzi din preajma căminului. Ii 
recunosc ; îl recunosc și pe se
cretarul Biroului A. S., Aurel 
Florescu, oare nu cu mult timp 
în urmă, la o adunare generală 
A.S. făcea un scurt bilanț al 
activității patriotice, observând, 
îmi amintesc, că existența unor 
deficiențe organizatorice ale co
misiei respective din Consiliul 
U.A.S. al Institutului a făcut în 
acea perioadă ineficientă parti
ciparea studenților. Și de data 
aceasta studenții sînt prezenți : 
jumătate din seria C a acestui 
an de studii, așa cum s-a stabi
lit ; comisia însă n-a reușit să 
elimine toate neajunsurile : i-a 
mobilizat pe studenți mai întâi 
la noul local, unde nu le-a asi
gurat de lucru, așa că după ce 
au pierdut ceva timp cu această 
„plimbare“ de dimineață s-au 
întors la cămin. Acolo, i-am gă
sit lucrând ; din rând în rând, 
mai în glumă mai în serios ei 
caută să-i antreneze și pe alți 
colegi din alte facultăți, care a- 
par la ferestre sau pe alei, în 
ținută duminicală. Gîndeam, de
sigur, nu fără puțin regret că 
organizatorii A. S. ai acestei ac
tivități — și ei există de la ni
vel de an de studii pînă la ni
velul centrului universitar — ar 
fi putut concepe și realiză fără 
dificultate mobilizarea a cel pu
țin un sfert din „populația“ a- 
cestui complex studențesc, în
cheind într-o singură dimineață 
toate lucrările de gospodărire 
ce cad în sarcina studenților. 
Fapt posibil, dar nerealizat nici 
la complexul Grozăvești. Și a- 
tunci, a apărut, firesc, întreba
rea :_Care sînt cauzele, ce nu 
există oare mai ales : unelte de 
lucru, parâicipanți sau spirit or
ganizatoric ? ★

Căutând un grup de studenți 
de la Universitate la șantierul 
Inelului de centură și negăsin- 
du-1, ne-am propus să ne în
dreptăm către Ferma experi
mentală a Institutului Agrono
mic care ne fusese anunțată de 
asemenea ca „front de lucru“ în 
această duminică. La intrare, 
sintem informați că a intervenit 
o schimbare, studenții fiind di
rijați la Ferma de la Roșia. Dar 
și aici porțile rămăseseră în a- 
ceastă dimineață închise. Și tot 
așa, căutindu-i pe studenți am 
întîlnit un grup de cetățeni, ti
neri și vârstnici, care săpau un 
șanț de scurgere a apei de pe 
un teren cu grâu aparținând 
Fermei nr. 6 Pipera. O muncă 
utilă pentru că datorită ei un 
teren de peste 2 ha. va fi redat 
culturilor.

Continuîndu-ne drumul la 
I.A.S. Otopeni, i-am găsit pe 
studenții Facultății de comerț 
exterior in plină activitate. Cei 
peste 200 participanți adaugă noi 

realizări la oele de pînă acum 
care au situat facultatea lor pe 
un loc fruntaș în cadrul Acade
miei de Studii Economice. Re
ținem că de data aceasta orga
nizatorii și-au făcut pe deplin 
datoria. Sînt alături de colegii 
lor — șeful comisiei de muncă 
patriotică a Consiliului U.A.S. 
din institut și a Consiliului fa
cultății, ei înșiși studenți la 
Comerț exterior.

G. R.

Se naște o pădure
Arhitectonic, lașul este un 

oraș grădină și trebuie să se 
dezvolte în baza propriei arhi
tecturi. Lucrul acesta nu este 
numai uri principiu al celor care 
intuiesc dezvoltarea sa viitoare 
ci și o dorință a fiecărui cetă
țean al său îndeosebi a tineri
lor. Iată de ce, luate în ansam
blu, mai toate acțiunile de mun
că patriotică planificate pentru 
primăvara acestui an, își și pro
pun îndeplinirea unei asemenea 
dorinți. De la venirea primăve
rii zeci de mii de tineri, munci
tori, elevi și studenți. au ac
ceptat cu mult entuziasm să 
devină autori anonimi ai unui 
astfel de peisaj. S-a început cu 
împrejurimile, fondul peisajului 
fiind deja constituit istoric. Du
minică 26 martie în punctele 
Breazu, Galata, Cetățuia. Vene
ția pe intrările principale ale 
lașului, dinspre Pașcani, Holbo- 
ca, Tuțora și Codou, elevii de la 
Liceul agricol, Liceul pedagogi o 
de învățători. Liceul de con
strucții civile, Liceul pentru 
oonstrucții de mașini. Liceul nr. 
7, Școala profesională U.M.N.I., 
Școala profesională transpor
turi, materiale de construcții și 
școlile generale nr. 4, 9. 10, 11, 
17, 18, 20 și 22 asigurau plan- 
tînd puieți culorile de viitor ale 
orașului. Verde iodat de nuc, de 
plop și de stejar, verde nemuri
tor de pin, albul parfumat de 
floare de salcîm... peste 30 000 
de tulpini plantate în pămînt, 
doar într-o zi cu perspectiva ca 
pînă la 1 aprilie să se reali
zeze tot ce s-a prevăzut. Aces
tor emoționante lucruri făcute 
in împrejurimi li se adaugă cele 
din interiorul municipiului adi
că îngrijirea parcului Copou și 
Expoziției, a Aleii Ghica Vodă, 
a peluzelor și spațiilor verzi, to
talizând o suprafață de peste 
60 000 mp pe care iarba pămîn- 
tuilui va vedea mai lesne lu
mina soarelui. Pulsul specific 
municipiului a cunoscut in ace
lași timp o vie propagare în în

Prezența tinerilor a transformat fi aceste locuri intr-un șantier al 
muncii patriotice

tregul județ, dorința Iașilor 
fiind aceea de a se simți între 
păduri ca vechea reședință 
a voievozilor : Suceava. In 
punctele Răducăreni, Probo- 
ta, Bivolari, Moțca, Todi- 
rești, Hărmănești, Tg. Fru
mos, Strunga, Brăiești, DobrO- 
văiț, și Unirea fiind îmbogățit 
străvechiul codru s-au pus te
melii viitoarelor păduri. Un 
peisaj la care se lucrează, prin 
urmare cu entuziasm și dăruire, 
un peisaj pe care la loc de 
frunte se situează semnătura 
miilor de tineri, a organizații
lor U.T.C. din fabricile și șco
lile lașului, din localitățile mai 
sus menționate. Un entuziasm 
ce se măsoară pînă în prezent 
în zeci de mii de arbori și ar
buști plantați de tot atîtia mii 
de tineri, un entuziasm încor
porat în nașterea unei păduri.

I. CHIRIAC

Opt noi șantiere
Irigațiile, desecările, împăduri

rile, înfrumusețarea localităților, 
plantarea în masivele pomicole, 
tot atîtea acțiuni ale muncii pa
triotice la care au participat ti
nerii județului. In ultima dumi
nică a acestui martie jubiliar au 
fost deschise opt noi șantiere de 
irigații și desecări. La Mîrșani, 
o sută de tineri s-au constituit 
în brigăzi de muncă patriotică 
deschizând șantiere de muncă 
patriotică pe 180 de hectare pînă 
acum afectate de exces de umi
ditate.

— Pentru această primăvară 
ne-am propus să încheiem lu
crările de desecări, din acest 
punct de vedere asigurând con
dițiile ca toată suprafața de 
teren a cooperativei să producă. 
Firesc, noi, tinerii ne-am inte
grat acestui efort.

Comandamentul desecări a in
clus pe harta șantierelor ce au 
cunoscut efervescența muncii 
și pe cele de la Pielești, Mi- 
hăița, Celaru, Filiași și Mischii. 
Intr-o singură duminică a acțiu
nilor patriotice, tinerii au con
tribuit la desecarea cîtorva sute 
de hectare. Adăugîndu-le supra
fața cîștigată pentru producție, 
prin lucrările ample de comba
tere a coroziunii solului de la 
Gogoșu, Argetoaia, Salcia, Car
pen și Gleanov, acțiunile pe ni- > 
șipuri însumăm cinci sute patru 
hectare terenuri care vor pro
duce in echivalent porumb.

Și încă o cifră, sîmbătă și du
minică, în județul Dolj peste 
zece mii de tineri au participat 
la acțiunile de muncă patriotică.

PRAHOVA

De la un capăt la 
altul ai județului
PLOIEȘTI. La marginea de 

vest a orașului, primii sosiți au 
fost tinerii de la Trustul de 
construcții industriale. Inginerul 
Aurei Ionescu. tehnicianul Ion 
Andrei, dactilografa Mariana 
Dade, instalatorii Ion Zecheru, 
Mazilu Popa, și ceilalți colegi 
s-au apucat să sape gropi și să 
planteze puieți în porțiunea ce 
le revine din liziera, lungă de 
aproape 2 km., care va avea 
un dublu rol : protecție împo
triva vîntului și loc de agre
ment. Tot aici au lucrat și 
tinerii de la Cablul românesc, 
Dero, Uzinele Ceramice, I.C.I.L. 
Liceul nr. 6, în total de la 20 de 
întreprinderi ploieștene. Pe dru
mul național nr. 1 activau ele
vii Liceului nr. 1 și nr. 2. Pe 
o lungime de peste 1 km ei 
s-au angajat să împrăștie ba
lastul, să aranjeze spațiile pen
tru plantat flori sau gazon. La 
renumita uzină de utilaj petro
lier „1 Mai“, 400 de tineri mun
citori au săpat și curățat parcul 
din fața întreprinderii precum 
și toate spațiile verzi din incintă. 
PĂULEȘTI : 75 de elevi ai li
ceului industrial de chimie din 
Ploiești sădesc puieți în raza 
ocolului silvic de aici. Pînă 
seara au plantat 10 000 de viitori 
copaci.

PLOPENI : Pe un versanit 
însorit, uniforme albastre, puieți 
de stejar și frasin, lopeți, 
cazmale, voioșie. 40 de elevi de 
la Școala profesională din lo
calitate pun bazele unei vii
toare tinere păduri, Ion Ilie, 
Constantin Dicu, Vasile Voicu, 
Viorel Seler, Gheorghe Lărgea- 
nu, iată cîțiva dintre cei despre 
care ni se spune că sîrut cei 
mai harnici, că nu lipsesc de la 
nici o acțiune.

ALBEȘTI-PALEOLOGU : „Ou 
realizările de astăzi, lungimea 
canalului de desecare a atins 
3,5 km — ne spune tovarășul 
Gheorghe Simion, inginer șef al 
cooperativei de aici. Așa că 
400 de hectare (din cele 815 pla
nificate) vor fii ferite de acum 
în colo de excesul de umidi
tate“.

SINGERU : 300 de tineri au
curățat și întreținut 50 de hec- 
tare din islazul comunal, au 
plantat 500 de pomi.

Multiplicați exemplele de mai 
sus și veți avea o Imagine mal 
completă a duminicii în haine 
de lucru a tineretului praho
vean.

OCTAVLAN MILEA

Concursul
cultural-artistic

al elevHor

0 SCENA
CU 5 000

DE ARTISTI
5

și juriul, obiectiv 
ca orice

Ce scenă ar putea găzdui o 
manifestare artistică în care se 
produc peste 5 000 de artiști — 
dansatori, cântăreți, recitatori, 
interpreți de teatru 1 Doar o 
imensă arenă, ca în antichitate, 
și poate nici atunci. 5 000 de 
tineri, într-o explozie de talent, 
prospețime, vigoare și entu
ziasm au nevoie de spații largi, 
neîngrădite pentru ca rezonanța 
cântecului ori a versului să 
emită ecouri prelungi, pentru ca 
grația mișcărilor și coloritul 
costumelor să se întreacă doar 
cu armonia naturii. Cu regre
tul că nu dispunem de asemenea 
spații, am urmărit duminică, 
într-un concurs — dar de la om 
la om mai plin de surprize — 
artiștii amatori din rândurile 
șoolărimii bucureștene.

Cum să-i ierarhizăm, în a- 
oeasă însemnare, după ce cri
terii ?

Dansatorii, cu trupurile lor ti
nere, cu mișcările lor armonioa
se, au țesut în fața noastră o 
dantelă plină de grație și cu
loare. Chiar J ...................
și sever în aprecieri _ ______
juriu, și-a putut menține cu 
greu imparțialitatea în fața for
mațiilor de dansuri populare — 
atit de autentice și atât de a- 
proape de desăvârșire — cu care 
s-au prezentat liceele nr. 30, 39 
și „Matei Basarab“. Echipa Li
ceului nr. 39 nu a pierdut din 
vedere nici un amănunt : costu
mele erau foarte frumoase, dan
surile aidoma cu cele pe care 
le admirăm în vetrele satelor, 
fetele s-au prezentat frumos 
pieptănate, băieții s-au Întrecut 
în vioiciune și muzicalitate. 
Multe din dansurile modeme au 
stînnit, la rindu-le, admirație 
pentru plasticitatea mișcărilor, 
omogenitate, muzicalitate.

Și totuși, corurile... Cînd s-a 
urcat pe scenă corul Liceului 
„Mihai Viteazul“ în sală s-a 
produs rumoare. Era impunător 
ca număr. Era spectaculos prin 
costumele pe care purtau fe
tele populare ca inspirație 
dar elegant stilizate (și execu
tate ireproșabil de elevele în
sele în orele de activitate pro- 
ductivă). Cele trei piese cu care 
s-a produs corul, două cîntece 
patriotice, în primă audiție, și un 
cintec de inspirație folclorică, 
oermd virtuozitate interpretati
vă, au prilejuit ascultătorilor 
momente de vibrantă trăire Co
rul Liceului „Mihai Viteazul“ își 
păstrează nivelul artistic care 
l-a adus anul trecut locul I la 
faza pe țară a Concursului cul- 
tural-artistic al elevilor. Se cu
vine citat și corul Liceului „Mi
hai Sadoveanu“ pentru ținuta sa 
artistică, pentru gustul ales cu 
care-și alcătuiește repertoriul. 
Și corurile școlilor profesionale 
prezentate în concurs. Și multe 
din formațiile de muzică ușoară 
Și soliștii. Dar mai ales, această 
dragoste a elevilor pentru mu
zică, strădania lor de a o cu
noaște și interpreta, manifestată 
din plin cu prilejul acestei atât 
de tinerești întreceri artistice

In sala Liceului „Matei Basa
rab ‘ s-au prezentat formațiile 
de teatru, recitatorii, brigăzile 
artistice. Regulile concursului au 
impus artiștilor-elevi ca, într-un 
sfert de oră. să prezinte ce e 
mai reprezentativ din creația 
lor. Un sfert de oră, e un timp 
aproape insignifiant. Dar elevii 
au ieșit onorabil din încurcătu
ri; aU ceIe mai frumoase 
versuri, fragmente semnificative 
dm Piesele jucate, secvențe, pli- 
brieîdă^î’ din pro®ram’Ul de 
pr'Sadă. Iar in ansamblu, din 
toate aceste fragmente, s-a con- 
stituit un amplu spectacol, ju-

* ârninli6"! și .ProsPetime.
„.a 000 de elevi — artiști ama

tori s-au produs într-o singură 
Ei rei 5 onnmetlS^ scenă «ioolară cei 5 000, au fost selecționați 
dmtr-un număr de-a dreptul im
presionant : 20 000 de eleri. A- 
tiția artiști amatori se găsesc în școlile bucureștene. P^țSrta 
rei 20e000’dtbUiltă ega' !ntr« toți 
cei 20 000 de elevi care dau o 
Ștoalucire „artistică“ anilor de ȘCOcllă.

M, V.
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In sprijinul Conferinței
securității europene

'-Jt.
„Masa rotunda“ de la Viena

VIENA 27 — Corespondentul 
Agerpres, Petre Stăncescu, trans
mite : Luni după-amiază, în clă
direa parlamentului austriac, au 
început convorbirile „Mesei Ro
tunde“, consacrată ^problemelor 
securității și colaborării în Eu
ropa la care iau parte deputați 
din cinci țări europene. Reuni
unea a fost prezidată de Bruno 
Pittermann, cunoscut lider so
cialist, fost vicecancelar al Aus
triei.

Din țara noastră, la această 
reuniune participă deputății acad. 
Athanase Joja, președintele Gru
pului parlamentarilor români 
pentru prietenie și cooperare în 
Europa, prof. Ludovic Takacs, 
acad. Ștefan Bălan și Iulia Pasca, 
membri ai Grupului parlamenta
rilor români pentru prietenie și 
cooperare în Europa, și Alexandru 
Ionescu, secretar al Comisiei pen
tru politică externă a Marii Adu
nări Naționale.

în cuvîntul de deschidere a re
uniunii, ministrul de externe Ru- 
dolf Kirchschlaeger, a prezentat 
poziția Austriei în problemele 
securității și cooperării europene. 
„Austria — a spus vorbitorul —
este deosebit de interesată în ți
nerea unei conferințe asupra ^se
curității și colaborării în Europa“. 
Abordînd în continuare aspectele 
colaborării, ministrul austriac a 
declarat: „O pace politică garan- 
tînd securitatea fiecărui stat în 
parte este incompatibilă cu răz
boiul economic. La rîndul său, o 
cooperare economică armonioasă 
poate să se dezvolte numai în 
condiții de destindere și securi
tate internațională“.

în cadrul discuțiilor care au 
urmat, acad. Athanase Joja, con-

Vizita in Statele Unite a Delegației 
Consiliului Economie condusă 
de tovarășul Manea Mănescu

WASHINGTON 27. — Cores
pondentul Agerpres, C. Alexan- 
droaie. transmite : Delegația 
Consiliului Economic, condusă 
de tovarășul Manea Mănescu, 
președintele Consiliului, a făcut 
o vizită la compania ..Control 
Data Corporation“ din Minnea
polis. Conducerea companiei a 
făcut o prezentare a modului de 
organizare, a preocupărilor a- 
cestei firme în domeniul tehno
logic al utilizării calculatoare
lor electronice, precum și a 
realizărilor obținute.

în cadrul discuțiilor care au 
avut loc au fost abordate di
verse probleme privind posibi
litățile concrete de cooperare 
in cercetarea, fabricarea și des
facerea echipamentelor periferi
ce pentru calculatoare.

p e|s o xi x*|~t
• LUÎND CUVÎNTUL la șe

dința de deschidere a sesiunii 
anuale a Federației Camerelor 
de comerț și industrie din 
India, premierul Indira Gandhi 
a subliniat că problema primor
dială care se ridică în prezent 
în fața Indiei este lichidarea 
sărăciei. Satisfacerea necesită
ților păturilor celor mai sărace 
trebuie să constituie principala 
noastră preocupare, a declarat 
premierul Gandhi. subliniind că, 
în soluționarea aoestei probleme, 
întregul popor trebuie să dea 
dovadă de hotărire și unitate. 
Teoriile economice occidentale, 
care nu țin seama de specificul 
unei țări în curs de dezvoltare, 
nu fac decît să agraveze pro
blemele noastre, a arătat pre
mierul indian.

Naționalizări în 
Republica Bangladesh
• PRIMUL-MINISTRUL AL 

REPUBLICII BANGLADESH, 
Mujibur Rahman, a anunțat în 
cadrul unei emisiuni radiotele
vizate hotărirea guvernului de a 
naționaliza întreprinderile de 
iută, textile șî fabrici de zahăr 
— informează agenția U.P.I. în 
baza noului decret de naționa
lizări vor fi preluate de către 
stat cel puțin 400 de asemenea 
întreprinderi, fapt ce va per
mite restabilirea controlului asu
pra principalelor produse de ex
port ale țării. Au fost naționa
lizate, prin același decret. 14 
bănci particulare și 12 companii 
de asigurări. 

ducătorul Grupului de plarlamen- 
tari români, a menționat preocu
parea constantă a țării noastre de 
a contribui activ la realizarea se
curității europene — problemă 
de importanță primordială, căreia 
România îi acordă o însemnătate 
deosebită, sprijinind toate acțiu
nile îndreptate spre traducerea 
în viață a acestui deziderat.

Lucrările reuniunii continuă în 
zilele de marți și miercuri.*

Bruno Pittermann a oferit o 
masă prietenească în cinstea Gru
pului parlamentarilor români, la 
care a participat și ambasadorul 
României la Viena, D. Aninoiu.

„VENUS-8“
Agenția TASS transmite 

că la 27 martie, în Uniunea 
Sovietică, a fost lansată sta
ția automată „Venus-8“. în 
luna iulie a.c„ stația urmează 
să ajungă in apropierea pla
netei, un modul urniind să 
efectueze coborirea lină în 
atmosfera ei și să efectueze 
cercetări științifice. Stația 
,.Venus-8“ eîntărește 1180 kg. 
Sistemele de bord ale stației 
funcționează normal.

La discuții au participat W. 
Norris. președintele Consiliului 
de administrație, R. Schmidt, 
prim-vicepreședinte al compa
niei, precum și alți conducători 
și specialiști ai acestei firme. 
Din partea română au participat 
Ion șt. Ion. vicepreședinte al 
Consiliului Economic, ambasa
dorul României în Statele Unite, 
Corneliu Bogdan, delegația Mi
nisterului Construcțiilor de Ma
șini, aflată în prezent in Sta
tele Unite, precum și Dumitru 
Butnaru, șeful Oficiului comer
cial român din Chicago. Dele
gația a vizitat apoi, secțiile de 
producție, laboratoarele de 
cercetare, dezvoltare și experi
mentare a metodelor de folosire 
a calculatoarelor- pentru gestiu
nea economică.

• IN CAPITALA ETIOPIA
NA A AVUT LOC LUNI cere
monia oficială a semnării acor
dului de încetare a ostilităților 
în cele trei provincii meridio
nale ale Sudanului. Acordul 
survine după anunțarea, zilele 
trecute de către autoritățile cen
trale și apoi de către liderii din 
sud a încetării focului, ca ur
mare a succesului convorbirilor 
prin care s-a hotărît „acordarea 
autonomiei sudului în cadrul 
unui Sudan unit“.

Ministrul de externe sudanez, 
Mansour Khalid, a apreciat 
semnarea acordului de încetare 
a ostilităților ca un act istoric 
pentru poporul sudanez.

• LA 27 MARTIE, la încheie
rea vizitei pe care a intre- 
prins-o in Italia, la invitația mi
nistrului industriei al Italiei, 
Mihail Florescu, ministrul in
dustriei chimice, a avut o con
vorbire cu Aldo Moro, ministrul 
afacerilor externe al Italiei. Cu 
acest prilej, au fost discutate 
probleme de interes reciproc 
privind dezvoltarea relațiilor e- 
conomice și comerciale, precum 
și cooperarea in diferite domenii 
între cele două țări.

• LA MOSCOVA A SOSIT 
ÎNTR-O VIZITA DE PRIETE
NIE. Jeno Fock. membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.M.S.U.. președintele Guvernu
lui Revoluționar Muncitoresc 
Țărănesc Ungar — anunță agen
ția TASS. La sosire, oaspetele a 
fost primit de Alexei Kosighin. 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

■

REPUBLICA ARABA EGIPT.

Mi-am dat seama, în ultimele două săptămîni, de o mare 
minune pe care o poate săvîrși tineretul — schimbarea to
nurilor unei culori și chiar înlocuirea ei cu alta... Santiago 
de Chile este un oraș auster, în care — datorită marii con
centrații de smog — domină peste tot griul, cu toate nuan
țele lui. Această monotonie a înfățișării exterioare, pe care 
nu reușesc s-o spargă nici rîurile de verdeață și de flori, a 
dispărut ca prin minune în aceste zile. Sau așa mi s-a părut 
mie...

P
ersista această im
presie de Ia acea 
oră dc amiază din 
prima zi de școală 
(1 martie) cînd A- 
venida Alamcda a 

fost luată în stăpînire de mii 
de tineri, a căror reintrare or
ganizată în citadelă a fost pri
mită cu reverență — nu-i im
propriu termenul — de agenții 
de circulație ca și dc conducă
torul auto care, deși grăbit, se 
oprește de cele mai multe ori, 
la primul semn al unui grup de 
tineri. Acesta-i obiceiul Ia San
tiago. Școlile fiind deseori Ia 
mari distanțe de unele din cele 
mai populate cartiere, s-a înce
tățenit regula de a se oferi ori
ce mijloc de transport copiilor 
care se duc la școală sau vin de 
acolo.

Și. poate, zimbetul cu care 
copiii au luat din nou in stăpi- 
nire orașul (și Pe care eu l-am 
zărit pentru Prima oară) sau, 
poate, afecțiunea cu care s-a pus 
„lumina verde“ pe străzi pentru 
a li se oferi trecere, m-a făcut 
să cred că Aiameda și-a meta
morfozat griul edificiilor sale, 
ca sub lumina puternică a soa
relui scăpat de după o perdea 
de nori.

Copiii sînt și vor fi singurii 
privilegiați în Chile — spunea, 
cu cîtva timp în urmă, preșe
dintele Republicii, Salvador Al- 
lende. încă în campania electo
rală pentru alegerile preziden
țiale din 1970, platforma „Uni
tății Populare“ prevedea acea 
jumătate de kilogram de lapte 
gratuit care lipsea sutelor de mii 
de familii. Statisticile despre in
dicele cutremurător al mortali
tății infantile, despre ravagiile 
tuberculozei sau despre trauma
tismele psihice atît de frecvente 
își au originea în subalimenta- 
ție. în lipsa de asistență medi
cală, in lipsa căldurii in timp de

ÎNSEMNĂRI
RECORDURI HAITIENE

Două informații din Haiti ne-au atras ieri atenția. Corespon
dentul agenției FRANCE PRESSE în capitala haitiană relevă că, 
potrivit unei sinteze efectuate de un grup de juriști la Port au 
Prince, sporirea numărului condamnărilor la moarte în Haiti a 
fost, proporțional, în ultimii ani, mai mare decît procentul sporu
lui natural al populației. Pentru exemplificare sîntem avizați că 
în ultimii doi ani, numărul execuțiilor a fost triplu în comparație 
cu cel din anii precedenți.

Un asemenea record obligă. Corespondentul citat ne mai infor
mează că în Haiti a fost inaugurată o. nouă instituție de învăță- 
mînt superior. E vorba de colegiul specializat din Peționville care 
urmărește pregătirea... cadrelor specializate de temniceri cu cali
ficare superioară. Dacă amintim o recentă statistică publicată în 
presa vest-germană care arăta, pe baza unor date oficiale hai- 
tiene că fiecare al treilea locuitor din Haiti a avut de executat, 
în medie, o detențiune de zece zile șî că în perioada 1960—1970 
numărul închisorilor și penitenciarelor s-a dublat, noua academie 
de temniceri de la Peționville apare ca, o instituție perfect inte
grată în peisajul haitian. Peisaj în care se disting cu ușurință 
eforturile disperate ale unei clici dictatoriale anti-populare de a 
se menține la putere prin teroare și spînzurători.

în dicționarele enciclopedice pe care le-am consultat nu am 
găsit emblema actualului regim haitian. Nimic nu ar fi mai indi
cat ca simbol al „dinastiei" dictatoriale Duvalier decît o spîn- 
zurătoare și niște zăbrele de temniță.

P. N.

i

Imagine din Cairo

i

iarnă. Cu alte cuvinte în sără
cia care pusese stăpinire pe vas
tele „callampas“, cartierele pe
riferice ale capitalei. Cit de e

SPERANȚELE 
TINERET» 

Jf

CORESPONDENTĂ DIN CHILE PENTRU 
„SCÎNTEIA TINERETULUI" DE LA 

ELENA POP

moționant a zugrăvit Pablo Ne- 
ruda sărăcia acestor cartiere :

Cînd m-am născut 
Te-ai luat după mine 
Și mă priveai 
Sărăcie
Printre șipcile putrede 
Și iarna profundă.

începe acum o nouă toamnă 
și va veni o nouă iarnă la San
tiago. N-a dispărut încă sărăcia, 
amprentele-î persistă încă. Dar 
s-au deschis porțile pentru eva
cuarea ei. Mulți, poate, nici 
nu-și pot închipui ce înseamnă 
pentru zecile de mii de copii 
din „Callampas“ laptele care se 
acordă gratuit prin grija guver
nului popular. Și apariția volu
mului de „Silabario" în toate 
cartierele și gratuitatea manua
lelor — o altă măsură a guver
nului pentru a înlesni tuturor 
copiilor miracolul cunoașterii a- 
celei lumi care se descifrează cu 
A.B.C.-ul. S-a trecut la o mare

CAIRO

Manifestări consacrate României
în aceste zile, în capitala Re

publicii Arabe Egipt au loc nu
meroase manifestări culturale 
dedicate României și consemnate 
pe larg în relatările presei. Zia
rul „JOURNAL D’EGYPTE“ 
scrie, intr-un articol despre Ex
poziția de artă folclorică româ
nească, deschisă recent la Cairo, 
că aceasta constituie o sursă de 
inspirație artistică de o mare bo
găție, ce dovedește extraordina
rele posibilități spirituale ale po
porului român“. Este interesant 
de observat la această expoziție 
cu cită exactitate exponatele 
reflectă temperamentul locuito
rilor fiecărei regiuni folclorice 
și activitățile culturale și eco
nomice specifice.

Ziarul „LE PROGRES EGYP- 
TIEN“ publică un articol consa
crat progreselor realizate de ci
nematografia românească și 
semnificației unei alte ma
nifestări artistice, aceea a „Săp- 
tămînii filmului românesc“. Prin 
schimburile culturale între na- 

ofensivă pentru eradicarea anal
fabetismului. Dacă în anul șco
lar trecut, numărul elevilor din 
invățămîntul de bază a fost de 
1 668 602 anul acesta el se ridică 
— așa cum anunță ministrul în- 
vățămîntului, Alcjandro Rios 
Valdivia — la 1 769 902. S-au 
multiplicat și căile de acces la 
școlile tehnico-profesionale : se 
înregistrează o creștere de 25 
la sută — de la 106 000 elevi la 
133 520. Peste cîteva zile începe 
Invățămîntul universitar, cu un 
număr de studenți care depășește 

cu 28 la sută pe cel de anul 
trecut.

Sînt cifre care explică, chiar 
și în limbajul lor sec, originea 
luminii care a inundat Aiameda 
în aceste zile de martie. Ocroti
rea copiilor, asigurarea unui 
viitor demn pentru tinerii țârii, 
face parte integrantă din opera 
transformatoare pe care o înfăp
tuiește guvernul Unității Popu
lare.

Schimbarea condiției economi
ce și sociale a tineretului este, 
totodată, un imbold pentru par
ticiparea lui entuziastă la mo
mentul istoric pe care îl trăiește 
țara. Entuziasmul acesta s-a 
convertit într-o forță dinamică. 
Am avut în față imaginea ei, 
zilele trecute, pe Estadio Natha- 
niel unde tinerii întorși de la 
muncile voluntare de vară s-au 
întîlnit cu președintele Allende. 
70 000 de tineri au muncit vo
luntar pe șantierele din deșertu- 
rile nordului, pe ogoarele din 
valea Aconcagua ; au construit 
canale de irigație, au ridicat si-

Reluarea 
tratativelor 

SALT
Marți se reiau la Helsinki tra

tativele sovieto-americane pen
tru limitarea înarmărilor strate
gice (S.A.L.T.). în acest scop, în 
capitala finlandeză au sosit de
legația sovietică, în frunte cu 
V- S. Semionov, locțiitor al mi
nistrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., și delegația americană, 
condusă de ambasadorul Gerrard 
C. Smith.

Potrivit relatării agenției 
TASS* conducătorul delegației 
sovietice a declarat la sosire : 
Avem instrucțiuni să purtăm 
convorbiri în spirit constructiv și 
de lucru. Delegația sovietică este 
gata să facă eforturile necesare 
în acest sens, a spus el.

Agenția U.P.I. relatează că 
șeful delegației S.U.A- și-a ex
primat speranța că între cele 
două părți se va ajunge la un a- 
cord înaintea vizitei pe care o va 
întreprinde președintele S.U.A., 
Richard Nixon, la Moscova, la 
22 mai a.c.

f'

țiuni, scrie ziarul, sînt reliefate 
caracteristicile artei sub toata 
aspectele sale, Iar „Săptămîna 
filmului românesc“ care urmează 
să fie organizată la Cairo va 
permite o mai bună cunoaștere 
a tuturor domeniilor artei con
temporane din România.

• IN ÎNCHEIEREA vizi
tei ÎN R. D. GERMANA a 
delegației Marii Adunări Na

ționale a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovară
șul Ștefan Voitec, membru al 
Comitetului Executiv al C.C- 
al P.C.R.. președintele Marii 
Adunări Naționale, a avut loc 
la 27 martie, Ia sediul Came
rei Populare a R.D.G., o con
vorbire cu președintele Ca
merei Populare, membri ai 
prezidiului și președinți ai u- 
nor comisii ale Camerei 
Populare a R. D. Germane.

lozuri, au plantat puieți. Șl cit 
de mișcătoare era satisfacția lor, 
cît de biruitor răsuna pe stadion 
imnul Unității Populare „Ven- 
ceremos. venceremos, mii cade- 
nas habra que romper“ (Vom 
învinge, vom învinge, mii de 
lanțuri vor trebui zdrobite). Pre
ședintele Allende a vorbit cu 
emoție despre muncile voluntare 
ale tineretului. Numai la mina 
Chuquicamata, studenții Uni
versității tehnice au adus eco
nomii în valoare de patru mi
lioane de dolari.

„Chile a beneficiat de munca 
voastră, spunea președintele, dar 
e ceva, în această muncă, și mai 
important, care nu se poate cin- 
tărî nici în dolari, nici în escu- 
dos : conviețuirea voluntarilor 
cu muncitorii, cu țăranii. Acest 
contact îl face pe tinărul vo
luntar să înțeleagă mai bine 
viața dură și sacrificiile munci
torilor și țăranilor. Dumnea
voastră tinerii, ați înțeles care 
este calea ce trebuie urmată — 
calea socialismului, spre socia
lism“.

Președintele Allende a dezbă
tut cu tinerii marile probleme 
ale actualității politice, le-a în- 
•tfțișat momentul politic al con
fruntării cu opoziția, care prin- 
tr-o reformă constituțională a- 
doptată in Parlament — unde 
dreapta deține majoritatea — 
urmăreșțe_ blocarea politicii de 
naționalizări. Le-a expus preșe
dintele tinerilor • hotărirea gu- 
vernului de a duce la îndepli
nire lără șovăire programul „U- 
nitățiî Populare" și Ie-a cerut 
o participare tot mai activă la 
revoluția chiliană : „Voi trebuie 
să fiți, astăzi, mai revoluționari 
ca oricînd, și a fi revoluționar 
înseamnă să fiți cei mai buni, 
cei mai buni fii, cei mai buni 
școlari, cei mai buni tovarăși... 
— a spus Allende. Cred în voi, 
in bărbatul și femeia din Chile, 
în voința voastră constructivă și 
sînt sigur că uniți cu toții, vom 
cuceri pentru Chile indepen
dența economică și socială, fău
rind o societate mai justă...".

Mai tîrziu, cînd stadionul a 
devenit gol, încă mai răsuna pe 
Aiameda ecoul manifestației. Și 
mi s-a părut, din nou. că pe A- 
venida aceasta imensă un zîm- 
bet irezistibil a luminat chipul 
aspru al orașului.

Santiago de Chile, martie 1972

• LA HAVANA s-a des
chis seminarul latino-ameri- 
can pentru problemele lichi
dării analfabetismului. La 
lucrările seminarului partici
pă reprezentanți ai unor or
ganizații pentru combaterea 
analfabetismului din țări ale 
Americii latine.

Situația din Salvador
în Salvador a fost de

cretată duminică legea 
marțială in baza căreia 
guvernul și forțele arma
te au libertatea de acțiu
ne pentru a reprima for
țele rebele care simbătă 
au eșuat în tentativa de 
lovitură de stat.

Au fost suspendate garanțiile 
constituționale, iar persoanele 
suspecte sînt reținute fără vreo 
hotărire judecătorească. Decre
tarea legii marțiale a fost hotă- 
rîtă la reuniunea pe care pre
ședintele Fidel Sanchez Hernan
dez a avut-o la palatul preziden
țial cu principalii săi colabo
ratori.

Potrivit agenției FRANCE 
PRESSE, peste 100 de persoane 
și-au pierdut viața în timpul

Cu prilejul 
semicentenarului U. T. C.

MESAJE DE FELICITARE
Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a Uniunii Tineretului 

Comunist din România, vă transmitem un salut frățesc din 
partea Tinerilor Socialiști Italieni, precum și urări de activi
tate rodnică în anii viitori.

Federația Tineretului Socialist este angajată în lupta demo
cratică pentru, transformarea societății italiene pe calea socia
lismului, pentru dezvoltarea democrației, progres social, pentru 
consolidarea raporturilor dintre Est și Vest, în vederea făuririi 
unui nou sistem bazat pe colaborare și coexistență pașnică, pe 
democrație și progres. Convinși că aceste obiective sînt simi
lare cu acelea pentru care dv. militați și acționați, sîntem si
guri că între organizațiile noastre va exista o colaborare tot 
mai strînsă, care va permite desfășurarea în comun a unei ac
tivități pozitive în slujba independenței popoarelor, pentru fău
rirea păcii și angajarea noilor generații în lupta pentru demo
crație și socialism,

SECRETARIATUL NAȚIONAL 
AL FEDERAȚIEI TINERETULUI 

SOCIALIST ITALIAN

Cu prilejul aniversării semicentenarului Uniunii Tineretului 
Comunist din Republica Socialistă România, Uniunea Tinere
tului Partidului de Centru din Finlanda vă transmite cele mai 
călduroase felicitări.

Sperăm că cooperarea fructuoasă dintre organizațiile noastre 
de tineret va continua să se adîncească și să se dezvolte și în 
anii viitori.

UNIUNEA 
TINERETULUI PARTIDULUI 

DE CENTRU DIN FINLANDA

Cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a înființării Uniunii Ti
neretului Comunist din România, vă transmitem, dragi tova
răși, felicitări cordiale și vă adresăm urări de noi succese în 
construirea socialismului în țara dv.

COMITETUL CENTRAL AL 
UNIUNII TINERETULUI 

COMUNIST 
DIN ISRAEL

Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a creării Uniunii Ti
neretului Comunist vă adresăm, în numele Consiliului Federal 
al Tineretului Socialist Muncitoresc German, cele mai căldu
roase felicitări.

Vă urăm, în continuare, mult succes în munca dv. îndreptată 
spre realizarea aspirațiilor întregului tineret român.

CONSILIUL FEDERAL AL 
TINERETULUI SOCIALIST 

MUNCITORESC GERMAN 
DIN R. F. A GERMANIEI

Cu ocazia semicentenarului U.T.C., vă transmitem, în numele 
tineretului democrat din țara noastră, salutări călduroase și 
cele mai bune urări de succes în activitatea dv. desfășurată în 
interesul tineretului român prieten.

Federația Tineretului Democrat din Irak, care întreține re
lații frățești și colaborează cu dv., pentru realizarea țelurilor 
comune ale tineretului democrat din toate țările lumii în lupta 
împotriva imperialismului și reacțiunii, pentru libertate, demo
crație. progres social și pace, își reafirmă dorința sa fermă de 
întărire a acestor relații frățești dintre organizațiile noastre.

SECRETARIATUL 
FEDERAȚIEI TINERETULUI 

DEMOCRAT DIN IRAK

Declarațiile lui
Cu prilejul înapoierii la Pa

ris, Nguyen Thi Binh, ministrul 
afacerilor externe ai Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud, 
conducătorul delegației G. R. P 
la conferința de la Paris în pro
blema Vietnamului, s-a referit, 
în cursul unei conferințe de pre
să, la unele probleme privind 
lupta poporului vietnamez.

După ce a denunțat continua
rea de către S.U.A. a politicii 
de „vietnamizare“ a războiului, 
de intensificare a bombarda
mentelor împotriva R. D. Viet
nam și de extindere a războiu
lui în Laos și Cambodgia. Ngu
yen Thi Binh a arătat că la con
ferința de la Paris S.UA. refuză 
să negocieze în mod serios, fapt 
care rezultă din atitudinea dele
gației americane.

Populația din Vietnamul de 
sud — a spus Nguyen Thi Binh

luptelor dintre forțele militare 
ce sprijină autoritățile și milita
rii rebeli. Cele două cazarme 
„El Zapote“ și „San Carlos“, 
unde s-a produs rebeliunea, au 
fost distruse de bombardamen
tele aviației. S-a înregistrat, de 
asemenea, un număr mare de 
răniți.

Principalii lideri ai loviturii de 
stat eșuate din Salvador au fost 
arestați și deferiți curților mar
țiale pentru a fi judecați, anun
ță agenția REUTER, citind sur
se oficiale. Printre ei se află și 
fostul candidat prezidențial. Na
poleon Duarte, acuzat de a fi 
instigat la rebeliune pentru în
lăturarea președintelui Hernan
dez și încercarea de a împiedica 
pe noul președinte ales, Arturo 
Molina, de a-și prelua manda
tul, la 1 iunie a.c

Mguyen Thi Binh
— este hotărîtă să se opună po
liticii americane și provoacă 
eșecuri grave planurilor S.U.A. 
Mai mult decit oricînd în tre
cut, populația sud-vietnameză 
cere în mod hotărît ca S.U.A. 
să-și retragă toate trupele din 
Vietnamul de sud și ca Nguyen 
Van Thieu să demisioneze ime
diat, astfel incit poporul sud- 
vietnamez să-și poată exercita 
dreptul său la autodeterminare, 
fără amestec din afară.

La Hanoi au avut loc lucră
rile celei de-a doua sesiuni din 
cea de-a patra legislatură a 
Adunării Naționale a R. D. 
Vietnam — informează agenția 
V.N.A. In cadrul lucrărilor, pri
mul ministru al R. D. Vietnam. 
Fam Van Dong. a prezentat un 
raport. Relevînd succesele do- 
bîndite de R. D. Vietnam în 
opera de edificare a societății 
socialiste, primul ministru s-a 
referit la premisele reale create 
în agricultura R. D. Vietnam 

, pentru obținerea unei producții 
medii de 5 tone de orez la hec
tar și la succesele însemnate 
înregistrate și în alte ramuri 
ale economiei naționale, cum 
ar fi industria extractivă, pro
ducția de energie electrică, con
strucțiile de mașini, transpor
turi ș.a.

In continuarea raportului său, 
Fam Van Dong a reafirmat ati
tudinea pozitivă a R. D. Viet
nam față de convorbirile de la 
Paris în problema Vietnamului, 
arătînd că aceasta se bazează 
pe soluția în șapte puncte ale 
Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud. Condamnînd poziția 
S.U.A., care au provocat impa
sul convorbirilor de la Paris, 
prin suspendarea acestora pe 
termen nedeterminat, primul 
ministru al R. D. Vietnam a 
subliniat că aceasta demonstrea
ză intenția Administrației Nixon 
de a continua războiul de agre
siune din Vietnam.

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; 
13,30; 20,45). , .

INTRAREA LIBERA 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 PIERDUTĂ : rulează 
la Central (orele 9; 11,15; 13,30;
E,45; 18: 20,15), Excelsior (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 10; 12,45; 
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 
copii). 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 
Grivlța (orele 9; 11,15; 13,30; 16;

ȘI UN DIVORȚ — ora 19,30; Tea
trul Țăndărică (Sala Academiei) : 
CARTEA CU APOLODOR - ora 
17: Circul Globus : PLANETELE 
RID SUB CUPOLĂ — ora 19,30.

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 ; ruleazâ 
la Miorița (orele 10; 12,30; 15;
17.30; 20).

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 Munca (orele 16; 18; 20).

FIELLO. DOLLY 1 : rulează la 
Unirea (orele 15.30: 19).

DOUĂSPREZECE SCAUNE : ru
lează la Rahova (orele 15.30; 19).

OSCEOLA : rulează la Lira (o- 
rele 15.30: 18; 20.15).

B.D. LA MUNTE ȘI LA MARE : 
rulează la Crîngașl (orele 15.30; 18; 
20.15).

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

LOVE STORY : rulează la Flo- 
reasca (orele 15.30; 18: 20.30).

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

COPACII MOR ÎN PICIOARE : 

rulează la Laromet (orele 15,30; 
17.30; 19,30).

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

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

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN (ambele serii) (ora 18,15); 
DOI PRIETENI INOVAȚIA ȘI 
PRIETENIA (ora 21) — rulează la 
Cinemateca „Union".

MARȚI, 28 MARTIE 1972

Opera Română : TURANDOT — 
ora 19,30; Teatrul de Operetă : 

CONTELE DE LUXEMBURG — ora 
19,30; Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale“ (Sala Comedia) : MOAR
TEA ULTIMULUI GOLAN — ora 
20; Teatrul de Comedie : NICNIC 
— ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra“ (Sala Schitu Măgurea- 
nu> : D-ALE CARNAVALULUI — 
ora 20; (Sala Studio) : SPECTA
COL DE POEZIE ȘT MUZICĂ — 
ora 20: Teatrul „C. I. Nottara" 
(Sală Studio) : SCHIMBUL — ora 
20; Teatrul Mic : BALUL ABSOL
VENȚILOR — ora 19,30; Teatrul 
î.Ion Creangă“ : CARAGIALE, O 
SOACRA ȘI... ALȚII — ora 9,30; 
Studioul ;,Casandra" al I.A.T.C. : 
SÎNZIANA ȘI PEPELEA — ora 20; 
Teatrul Evreiesc: DOUA NUNTI

MARȚI, 2« MARTIE 1972 
PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex. 9,05 Tele-școală. 
10.00 Curs de limba rusă (Lecția a 
9-a). 10.30 Ex-Terra ’72 — emisiu
ne concurs de construcții tehnice 
pentru pionieri șl școlari. 10,55 Că
minul. 11,40 Film serial : „Patru 
tanchlști și un ctine" (VIII). 12,35 
Telejurnal. 16,30—17,00 Curs de 
limba franceză. Lecția a 8-a. 17,30 

Deschiderea emisiunii de după- 
amiază. Cum vorbim 7 17,50 Muzi
că populară Interpretată de or
chestra ansamblului „Ciocîrlia". 
18,15 Tele-unlversitatea. 19.00 Mu
zica. 19.20 1001 de seri : Fabule de 
La Fontaine — „Dreptatea leu
lui“. 19,30 Telejurnal. 20,00 Seară 
de teatru : „Cîntlcele comice" 21,10 
Prim plan — Ing. Mircea Ion 
Popa. Erou al Muncii Socialistei 
director general al grupului de 
uzine Reșița. 21,40 Secvențe cele
bre. Peggy Flemming și Jean 
Claude Kily în filmul „Valea soa
relui". 22,15 Tele-glob : R. A. E- 
gipt. 22,30 „24 de ore".

PROGRAMUL n

20,00 Tele-cinemateca pentru co
pii și tineret. Istoria unei capodo
pere : Judex. 21,30 Agenda. 21,40 
Luminile rampei. 22,00 Telextehni- 
co-știlnțific. 22,10 Emisiune de di- 
vertisment. j
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