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Sudanului

Toastul președintelui

GAAFAR MOHAMMED NUMEIRY

Toastul președintelui

NICOLAE CEAUȘESCU

in onoarea

PITEȘTI : Pentru înce
put, o clădire frumoasă 
și planuri interesante

IAȘI ; Dispariție ne
justificata

de siguranță a omului din ca
bină și am găsit că aceasta se 
poate realiza prin... (urmează 
descrierea unui procedeu teh
nic, n.n.), Asta-i tot. Nu-i un

inovație de-a mea a fost apre
ciată. Acum am alte proiecte. 
Dumneavoastră însă vorbiți 
despre originalitate. Mă între
bați dacă ceea ce fac îmi dă

ECO\(JMIC UE TARII
â. președintele 
Stat, Nicolae 

împreună cu pre
ședintele Gaafar Numeiry, au 
plecat spre localitatea Damazin, 
de unde și-au continuat călăto
ria spre rezervația naturală Din- 
der.

Cei doi șefi de stat sînt înso
țiți de personalități române și 
sudaneze.

Cu cîtva timp în urmă 
ploatările miniere din 
Jiului a fost generalizat _ 
bul de lucru cu orar redus. Re- 
prezentind un real stimulent 
pentru reducerea duratei de 
muncă el se dovedește, acolo un
de se acționează cu fermitate 
pentru pregătirea celor mai bune 
condiții de lucru, o sursă de creș
tere permanentă a productivității, 
de ridicare necontenită a pro
ducției. Ne aflăm totuși într-o 
fază de început a aplicării nou
lui sistem de muncă în subteran. 
Ce concluzii putem desprinde ? 
Luînd în considerație rezultate
le meritorii, demne de relevat, 
ancheta de față își propune să 
insiste mai ales asupra suges
tiilor, a recomandărilor făcute 
de tinerii cu care am stat de vor
bă. astfel ca noul sistem de mun
că să devină în cel mai scurt 
timp, oriunde este aplicat, deo
sebit de eficient. Prin introdu
cerea programului de lucru de 6 
ore. productivitatea muncir la 
exploatările miniere din Valea 
Jiului trebuie să crească cu 25 
la sută. După 3 luni de la ge
neralizarea schimbului cu orar 
redus, constatăm insă că randa
mentele pe post planificate n-au 
fost încă realizate. Pinâ si minele 
de la Lupeni și Petrila. apre
ciate pentru potențialul lor pro
ductiv, câștigătoare a mai mul
tor drapele de fruntaș pe ramu
ra. nu au reușit încă să realizeze 
indicatorul de productivitate pla
nificat. In același timp s-a pro
dus și reversul situației : exploa
tări miniere criticate altădată, 
elocvent e cazul minei de la Uri- 
cani. au săltat miraculos depă
șind dificultățile inerente perioa
dei de acomodare. Fenomenul 
s-a petrecut identic la nivelul

în ex-
Valea 

schim-

sectoarelor și brigăzilor ceea 
demonstrează că nu reducerea 
timpului de lucru e cauza nrin- 
cipală a nerealizării producției, 
ci deficiențele interne de orga
nizare a producției și a muncii, 
deficiențe care, la regimul de 
muncă de 6 ore ies mai mult în 
relief și au un efect mai nefa
vorabil.

— Realizarea integrală a nor
melor în condițiile reducerii 
timpului de lucru, afirmă Petre 
Pălivan, secretarul comitetului 
U.T.C. de la exploatarea minieră 
Lupeni, impune o organizare ire
proșabilă a procesului tehnologic, 
evitarea oricărei întreruperi a 
producției. A irosi o jumătate de 
oră sau chiar mai puțin, iată un 
lucru ce se simte imediat pen
tru că nu mai există nici o re
zervă care să-ți permită recupe
rarea rămînerilor în urmă.

— Precizarea conține într-o 
formă condensată toate exigen
țele noului program. Realizarea 
în numai 6 ore a productivității 
planificate, înlăturarea hotărîtă 
a timpilor neproductivi sau, cum 
am zice, adaptîndu-ne situației, 
folosirea integrală a celor 360 de 
minute afectate producției. Din 
păcate nici în prezent nu se 
poate vorbi de o folosire totală' 
a timpului de lucru. O dată 
cu generalizarea noului pro
gram a fost adoptată hotărîrea 
ca predarea schimbului să se 
facă la locul de muncă. Ea nu e 
iiisă respectată. La Lupeni. ne 
declara Petre Pălivan. o serie 
de tineri părăsesc abatajele cu 
15—30 minute mai devreme. Ab
sențele, destul de numeroase.

ce

AL. BALGRĂDEAN
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...tmi căutam pașii pe drumul 
lăturalnic deviat din șosea, pași 
pe care îi imprimasem în col
bul fierbinte de soare și război 
cu peste treizeci de ani în ur
mă. îmi căutam pașii de copil, 
trudit de muncă, dar nu-mi mai 
răspundeau decît amintirile... 
Departe, peste calea ferată, spre 
Utviniș plopii înâlți cit eucalip
ții îmi făceau semne cu degete 
subțiri de ramuri desprimă/ă- 
rate, iar sufletul meu și privirile 
se amestecau cu vraja aceea a 
copilăriei pierdute. O, de cîte 
ori lăsam coasa la marginea 
holdei și alergam să văd tre
nul de Arad—Brad cum trece 
pufăind nepăsător peste cumpli
ta mea admirație față de mon
strul de fier care-mi umplea 
visele de copil ! într-o astfel 
de vară — să fi fost zi de du
minică — am trecut calea fera
tă și^ajuns la conacul grofului 
Jilinski de la Utviniș am . în
drăznit, cu mai mulți copii de 
seama mea. să ne înfățișăm 
celui ce-1 înlocuia dintotdeauna 
pe domnul grof :

— Vrem să culegem alune din 
pădure. De pe jos le culegem, 
că sînt destule și n-are nimeni 
trebuință de ele. Ne dați voie ?

— Kerem szepen ! a zis ve
chilul care înfuleca alături de 
oaspeți pe terasa conacului nă
pădită de viță de vie și umbră. 
Culegeți chit doriți ! și ne-a

UTVINIȘ
cătunul

cu 10 000
de hectare

de RUSALIN
MUREȘANU

Dineu oferitConvorbiri oficiale garda de

aeroportulonoare

Vizite aie
Elena Ceaușescu

*
minelor, petrolului

Și 
de mărfuri pe anul

turală, nou așezămînt cultural al 
capitalei sudaneze.

Tovarășa Elena Ceaușeșcu a 
fost însoțită de doamna Busein 
Numeiry.

Dineul oferit de președintele
Ion Holca de la cooperativa 
agricolă din Pătrăuți, județul 
Suceava, pozînd „ca la cine

ma* între mioarele sale
Foto: ORESTE PLECAN

întrevederi
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ORIGINALITATEA
— LA „BURSA NEAGRA

UTILITATEA
MARCA A ORIGINALITĂȚII

— N-am făcut nimic deose
bit. M-am gîndit la o soluție 
care să mărească coeficientul

ria pe care mi-am ales-o. M-am 
convins apoi — nu treptat, ca 
în șocurile suportabile, ci din- 
tr-o dată — că e imposibil. Nu 
foarte greu (pentru asta eram

romano- 
sudaneze

Vineri după-amiază, tovarășul 
Ion Pățan. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior al Republicii 
Socialiste România, a avut o în- 
tilnire de lucru cu Ibrahim Mo- 
reim Mansour, ministrul econo
miei Sudanului.

Au fost discutate probleme le
gate de perfectarea unor înțele
geri privind cooperarea econo
mică și tehnică, precum 
schimburile 
în curs

Vineri, 31 martie, la Palatul 
Poporului din Khartum, au avut 
loc convorbiri oficiale între 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușeșcu. și pre
ședintele Republicii Democra
tice Sudan, generalul maior 
Gaafar Mohammed Numeiry.

Au participat la convorbiri, 
din partea română : Ion Pâ- 
țan, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri și ministrul co
merțului exterior. Corneliu Mă- 
nescu. ministrul afacerilor ex
terne, Bujor Almășan, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei, 
Gheorghe Oprea. Ștefan Andrei. 
Constantin Mitea. consilieri ai 
președintelui. Gheorghe Șerbă-

Vineri dimineața, tovarășa 
Elena Ceaușeșcu a vizitat Grădi
na zoologică, unul din punctele 
de atracție ale orașului Khartum.

în cursul după-amiezii, a făcut 
o vizită la Muzeul de istorie na-

Posibile centre de | 
creație, de inovare 
și de lansare a ti 
nerilor talentati

Ziua sănătății în 
cadrul Lunii 
naționale

inter- | 
inimii

trata-Studierea ____
rea bolilor cardio- | 
vasculare — dome
niu de afirmare preș- | 

| tigioasă a școlii me
dicale românești.

I

nescu, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al României in Sudan, 
Vasile Răuță. adjunct a! minis
trului comerțului exterior.

Din partea sudanezâ : dr. Os
man Abu Al-Gasim. ministrul 
cooperării și dezvoltării rurale, 
Ibrahim Moneim Mansour, mi
nistrul economiei. Mahdi Mus
tafa, ministru d& stat la Preșe
dinția republicii, Fakhradin Mo
hammad, adjunct al ministru
lui afacerilor externe. Ahmed 
Abdul Rahman El-Agib. minis
trul industriilor și. minelor. Su
leiman Babikes, ambasador. Mo
hammad Abdel Majid Ahmed,_ 
secretar de stat la Ministerul 
Comerțului.

tovarășei

Ministrul . ________
geologiei. Bujor Almășan, a 

avut o întrevedere de lucru cu 
ministrul sudanez al industriilor 
și minelor Ahmed Abdul Rah
man El-Agib. Au fost discutate 
probleme de interes comun din 
domeniul minelor și al petro-

tovarășei 
Elena Ceaușeșcu
în seara zilei de vineri, 

varășa Elena Ceaușeșcu a 
participat la un dineu oficial 
oferit in onoarea sa de doam
na Nafisa Ahmed al-Amin, 
președinta Uniunii Socialiste 
a Femeilor Sudaneze, ministru 
adjunct pentru problemele 
tineretului, sportului și asis
tenței sociale.

La dineu, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, 
cordială, au luat parte doam
na Busein Numeiry, precum 
și membre ale conducerii U- 
niunii Socialiste a Femeilor 
Sudaneze.

• ÎN CURSUL zilei de vineri, 
oamenii muncii de pe ogoarele 
județului Teleorman au încheiat 
lucrările de însămînțare a cul
turilor din epoca întîi, încadrîn- 
du-se astfel în limitele perioa
dei optime. Se apreciază că, în 
comparație cu anii precedenți, 
pregătirea terenului și semăna
tul culturilor de mazăre, bor- 
ceag, ovăz, sfeclă de zahăr și 
floarea-soarelui au fost reali
zate la un nivel calitativ supe
rior. (Agerpres).

| SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNOERr"]
— Nu mi-am propus să fiu 

original. Dar dacă am reușit, cu 
atît mai bine.

— Âsta-i stilul meu. Sînt, 
dacă vreți, un original.

— Nu vreau să semăn cu 
nimeni. E hobby-ul meu, ce să 
fac ?

Replicile converg, se întîlnesc 
toate la aceeași noțiune : ORI
GINALITATEA. Sînt original 
iară să-mi propun (prin ceea 
ce fac), adopt un stil aparte 
(pentru a fi considerat astfel), 
încerc să ies d’n comun (ca să 
mă deosebesc de ceilalți), nu 
vreau să semăn cu nimeni (din 
capriciu). Mobiluri și optici di
verse închinate aceluiași scop : 
IEȘIREA DIN ANONIMAT. Fie
care dintre ele exprimă în fond 
o concepție, acreditează o pro
cedură și e tributară unei men
talități. Fiecare dintre ele și-a 
creat o filozofie sui-generis, 
menită s-o justifice, pentru 
sine și pentru alții. Să facem 
cunoștință cu două dintre ele.

motiv să aspir la originalitate. 
E drept, nu s-a mai gîndit ni
meni la soluția respectivă. Pro
punerea mea a fost acceptată, 
după ce experimentarea ei a 
consacrat-o ca atare. E o reali
zare profesională de care mă 
bucur. Mai bine zis, m-am bu
curat, ca de fiecare dată ci nd o

dreptul să mă consider așa. 
Poate că mi-1 dă, dar refuz să 
uzez de el. Sigur că in timpul 
facultății, chiar în primele luni 
după terminarea ei, m-aș fi 
vrut din tot sufletul un origi
nal. Să fac niște lucruri formi
dabile. să mă detașez indiscu
tabil, să devin un as în mese-

pregătit), ci imposibil. Niciodată 
n-aș fi putut deveni un origi
nal în viziunea pe care mi-o 
făurisem. Un om foarte bine 
pregătit — da î Un om foarte 
priceput — așișderea ! Autorul 
unor invenții „pe specific" — 
la fel î Dar numai în uzina 
noastră există cîteva zeci de oa-

MW

meni care posedă asemenea ca
lități. Nu mi-a rămas decît să 
muncesc să ajung printre ei. 
Poate am reușit, poate mai am 
încă drum de făcut. Intre a- 
ceasta și imaginea pe care mi-o 
făurisem e o distanță. S-ar pu
tea să fi fost eronată imaginea. 
Prea romantică, poate chiar u- 
topică... Așa că m-am resemnat. 
Iar acum, dumneavoastră răs
coliți din nou lucrurile. Vă re
pet, nu sînt un om ieșit din co
mun. încerc numai — și cîte- 
odată reușesc — să fac niște 
lucruri noi. Scopul în numele 
căruia mă străduiesc nu mai 
are nimic de-a-face cu origi
nalitatea, ci cu gradul de utili
tate. Mai simplu spus, mă stră
duiesc să fiu folositor oame
nilor. (Inginerul I. Adam, de la 
serviciul „Constructor-șef", 
zinele „Tractorul" Brașov).

— Mă numesc Grig Dumitra- 
che. De unde Grig ? De 
Gheorghe ! De ce m-am

făcut semn că putem pleca. Am 
cules alune toată ziua, neuitînd 
sa lăudăm bunăvoința acelui 
domn mare care s-a coborît 
pînă la noi... Habar, n-avea că 
în.aceeași zi de duminică un a- 
nume Paly baci din sătul nos
tru Zimandcuz murise ars de 
viu la prea neîngrijita fabrică 
de spirt a grofului, înti -o ex
plozie cazane. Atunci am va-'' 
zițt pentru prima oară acaretu
rile nioșțpL poi’ă-trei grajduri 
mari., u » o caoela calo-
Hcă și ‘fabrica de s.AH care pro
ducea-, .alcool din porumb, din po
rumbul pe care rhulți din satele 
din jur nu-1 aveau de sâptâ- 
mîni întregi în ceaune! Trăiau 
și trudeau la moșia aceasta 
vreo cîțiva zeci de oameni ne
voiași, grăjdari, căruțași, mun
citori sezonieri. Trăiau cum pu
teau și unii dintre ei își făcu
seră cîteva căsuțe pe locurile 
mlăștinoase de lîngă pădure. 
Tot ce-am văzut mi s-a părut 
un rai ’

...Și iată-mă azi, după mai 
bine de treizeci de ani. iar pe 
aceste meleaguri, căutîndu-mi 
copilăria. Pașii de pe haturi 
nu-mi mai răspund, fiindcă ha
turile nu mai există — ele s-au 
unit de mult, doar alunii îmi 
fac semne să rămîn bun și cu
minte ca odinioară, cu degetele 
lor de ramuri abia înverzite...

La I.A.S. Utviniș „cătunul cu 
10 000 hectare" tovarășul direc
tor Plopșoreanu stă de vorbă 
cu inginerii și brigadierii săi,

(Continuare în pag. a 111-a)

PORȚILE
de A. I. ZĂINESCU

Adevărul este câ porțile, acest formidabil florilegiu de 
lemn și piatra, expresie a însuși spiritului uman în continuă 
căutare și așezare de sine, au devenit, grație poeziei, care 
le-a consacrat un miraculos destin, unul din simbolurile 
cele mai sugestive — și mai des invocate — ale spațiului 
și timpului, metafora, poate, cu cel mai adînc accent so
cial-cultural. înaintea și îndărătul porților se cugetă, se 
trăiește, viața capătă formă de casă și arbore, de cîmpie 
și deal. Lîngă porți se așteaptă, se povestește. Ele sînt ma
terie și stare a acesteia, spirit, umbră a sufletului, gînd rar, 
nesfîrșit. Cîntecul popular le numește șî dor, le aseamănă 
dorului. Tot el le închipuie și de aur, dreptunghi pur de 
lumină în fața soarelui.

La curțile dorului, imagine amplă, de rezonanță cosmică, 
există, de bună seamă, și porți. Pămîntul are, în poezia 
populară, porți ; cum porți are, de asemenea, și vîntul. în 
jurul porților s-a țesut o întreagă mitologie de tip rural 
tîrziu sau cum se exprima cineva, din vremea cînd viața 
pastorală intra într-o fază radical sedentară. Pentru cei 
vechi porțile țineau poate de reprezentarea însăși a mi
tului cetății. Calul troian e o poartă în ultimă instanță, e 
poarta prin care s-a intrat sau s-a mascat intrarea în ce
tate.

Saltul uriaș în timp, la epocile de strălucită îmbinare a 
meșteșugului cu arfa, înfloritură în lemn, piatră sau fier, 
pare a fi marcat de însuși arcul de cerc ce le-acoperă, spăr
tura largă de orizont prin care gîndul trece mai înaintea 
ochiului, scrutător și în același timp vag, ceremonios, în- 
tr-un cosmic ritual al cunoașterii. Orașele au avut porți fie 
și imaginare echivalente cu treptele înseși ale procesului 
de urbanizare și au consacrat ideea de porți. De o utilitate 
imediată, acestea au fost convertite si adîncite rînd pe 
rînd în metaforă, în simbol. Și-au redimensionat spațiul și 
semnificația, unghiul de incidență cu timpul și istoria. 
Poarta de oraș e o gară, un aeroport. Dar parcă cei mai 
mult impregnată de sorii rotunzi ai civilizației și dezvol
tării industriale moderne, cea mai semnificativă și mai di
namică în acest sens rămîne fot simpla, lapidara poartă 
terestră, acea imaginară linie de demarcație urbană în 
care punctele de reper cele mai caracteristice sînt un pod, 
o magistrală de beton, turlele și platformele industriale de 
pe o parte și alta, săgetarea ca de oglindă, proiecția lungă 
de asfalt spre geometria interioară a orașului. Și poate că 
nicăieri această senzație nu rezultă mai expresiv și mai ca-

(Continuare în pag. a TV-a)
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TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, și. tovarășul ION GHEORGHE 
MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, au adresat tovarășului MAO TZEDUN, pre
ședintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez și 
tovarășului CIU EN-LAI, premierul Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Chineze, următoarea telegramă :

Am aflat cu adîncâ întristare de încetarea din viată a tova
rășului Sie Fu-gi, membru al Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Chinez, prim-secretar al Comite
tului Municipal Pekin al Partidului Comunist Chinez, vicepre- 
mier al Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, pre
ședintele Comitetului Revoluționar al Municipiului Pekin, mili
tant remarcabil al Partidului Comunist Chinez.

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Consi
liului de Miniștri și al nostru personal, vă exprimăm condoleanțe 
profunde în legătură cu această pierdere grea și vă rugăm să 
transmiteți familiei îndoliate expresia sincerei noastre com
pasiuni

Vineri a sosit în câpitală o 
delegație guvernamentală a Re
publicii Populare Chineze, con
dusă de Ma Jenhuei, adjunct al 
șefului Administrației Generale 
a Aviației Civile. La sosire, pe 
aeroportul Otopeni. delegația a 
fost întâmpinată de Laurian 
Medvedovici, adjunct al minis

în sala Dalles din Capitală 
s-a deschis, vineri la amiază. 
Salonul republican de desen și 
gravură, organizat de Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, 
în colaborare cu Uniunea Artiș
tilor Plastici.

Sint expuse peste 300 de lu
crări de grafică, desene, ilustra
ții de carte și afișe, realizate în 
ultimul an, de aproape 200 de 
artiști plastici din întreaga țară.

COLOCVIUL „VALORIFICAREA 
MOȘTENIRII CULTURALE"

La București au luat sfirșit 
lucrările Colocviului cu tema 
„Valorificarea critică a moște
nirii culturale", organizat sub 
auspiciile Academiei de Științe 
Sociale și Politice.

La lucrări au luat parte to
varășii Miron Constantinescu 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Academiei de 
Științe Sociale și Politice, Cor
nel Burtică, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Dumitru Ghișe, vice
președinte al Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste. Au 
participat, de asemenea, mem
bri ai Academiei de Științe 
Sociale și Politice, cadre didac
tice universitare, cercetători în 
domeniul filozofiei, istoriei, li
teraturii și artei, critici, mu
zicologi.

Programul primei părți a reu
niunii a cuprins referatele „Va
lorificarea moștenirii literare" 
întocmit de prof. dr. Ov. S. 
Crohmălniceanu, conf. dr. Paul 
Cornea, conf. dr. Al. Oprea, 
,,Valorificarea moștenirii artis
tice" de prof. univ. Ion Frun- 
zetti, președintele Secției de 
teoria și istoria artei și litera
turii a Academiei de Științe 
Sociale și Politice, „Considerații 
cu privire la criteriile de valo
rificare ale gîndirii sociale și 
filozofice românești" prezentat 
de dr. Radu Pantazi, director 
adjunct științific la Institutul 
de filozofie.

Referatele prezentate și dez
baterile pe marginea lor au 
scos în evidență importanța de
osebită a valorilor spirituale 
ale trecutului, grija permanentă 
pe care partidul și statul nos
tru o acordă integrării acestor 
valori, a tot ceea ce reprezintă 
tradiție înaintată în patrimo

PROGNOZĂ PENTRU 
LUNA APRILIE

Potrivit prognozei Institutului de 
meteorologie, pentru primele zile 
ale lunii aprilie (1—5) nu sint de 
așteptat modificări esențiale in e- 
voluția vremii, comparativ cu ul
tima perioadă a lunii martie. In 
decadele a Il-a și a Iii-a se 
așteaptă ca evoluția factorilor me
teorologici să fie mai apropiată 
de limitele normale. Vor cădea 
precipitații moderate, totalul lor 
lunar oscilind, în zonele agrico
le, între 30—50 litri/mp. Cantitățile 
respective vor ameliora starea de 
umiditate a soiului în unele zone, 
fără a compensa însă în întregime 
deficitul semnalat în zona siste
mului radicular al plantelor, ast
fel că măsurile de conservare a 
apei trebuie aplicate, în continua
re. cu rigurozitate.

în cursul lunii aprilie, se vor 
semnala, periodic, intensificări de 
vînt care vor amplifica procesul 
de evaporare a apei din sol. De 
aceea se impun măsuri adecvate 
pentru asigurarea contactului în
tre semințe și stratul umed de 
sol.

Temperatura medie lunară va 
oscila tn zonele agricole între 8—12 
grâde, valorile cele mai ridicate 
fiind de așteptat în sudul și vestul 
țării. La amiază, temperaturile vor 
oscila frecvent între 15—23 grade, 
în sudul și vestul țării, și Intre 
12—18 grade în rest.

în legătură cu folosirea cit mai 
eficientă a apei din sol, trebuie 
retinut faptul că in unele zone, 
ca partea de est a Munteniei și 
mai ales județele : Buzău. Praho
va și parțial Ilfov, Ialomița și 
Brăila, se întâlnesc frecvent te
renuri unde apa freatică se află 
la adincimi mai mici de 3 m. con
tribuind astfel substanțial la apro
vizionarea sistemului radicular. 
Aceste terenuri trebuie Identifica
te de către specialiști, deoarece ne
cesită un sistem agrotehnic dife
rențiat față de terenurile limitro
fe cu conținut mai slab de umi
ditate.

în condițiile caracteristice aces
tei primăveri, avansul în vegeta
ție față de limitele normale Ia ar
bori și pomi, se va menține și în 
luna aprilie. Astfel. în vestul fTlrii 
merii vor înflori, în masă, cu a- 
proximativ 20—22 de zile mai de
vreme (1—5 aprilie — față de 21 — 
27 aprilie). Iar în sud cu 10—12 zile 
mai devreme (14—18 aprilie) față 
de 25—*29  aprilie). In Moldova șl în 
zonele submontane, avansul vepc- 
tatlei va fi mai mic.

în condițiile termice specifice a- 
cestei primăveri este indicat ca la 
alegerea eoocii optime de însămîn- 
țâre a culturilor prășhoare să se 
țină seama atît de temperatura 
care se înregistrează în adîncime. 
la semănat, cît și de temperatura 
straturilor profunde a’e solului 
care dau mai multă certitudine a- 
su»ra stabilității termice in patul 
germinativ. 

trului transporturilor, președin
tele Consiliului Aviației Civile, 
de reprezentanți ai conducerii 
întreprinderii de transporturi 
aeriene române, Tarom.

Erau prezenți Cian Hai-fun, 
ambasadorul Republicii Populare 
Chineze la București, și mem
bri ai ambasadei.

Exponatele, selecționate din- 
tr-un număr de 1 200 de lucrări, 
relevă, prin bogăția și varieta
tea tematicii abordate, preocu
pările plasticienilor din tara 
noastră de a reda în creația lor 
marile realizări obținute de po
porul nostru în opera de făurire 
a societății socialiste, contactul 
nemijlocit al creatorilor cu 
viața.

niul culturii naționale, pentru 
făurirea culturii socialiste.

Relevînd sucoesele remarca
bile obținute în ultimii ani pe 
acest tărim, participanții la 
lucrări au analizat, în lumina 
documentelor de partid, realiză
rile și preocupările actuale și 
de perspectivă în domeniul va
lorificării critice a moștenirii 
culturale, precum și unele nea
junsuri manifestate în această 
direcție și au făcut numeroase 
propuneri pentru eliminarea a- 
cestora.

Supunînd dezbaterilor o arie 
largă de probleme, colocviul a 
contribuit la clarificarea impli
cațiilor metodologice ale operei 
de valorificare, la orientarea 

și conjugarea eforturilor specia
liștilor în vederea cercetării 
multidisciplinary și a abordării 
din diferite unghiuri de vedere 
a unei epoci, opere șau perso
nalități. în vederea realizării 
unei unități dialectice între vi
ziunea contemporană asupra 
concepției lucrărilor sau gîrtdi- 
torilor respectivi și viziunea 
strict istorică.

Reunind un mare număr de 
specialiști care lucrează in di
verse domenii ale artei și cul
turii, colocviul a constituit un 
cadru favorabil schimbului des
chis de opinii și cunoașterii 
experienței pozitive, afirmării 
atitudinii politice față de feno
menele cultural-artistice ale 
trecutului. A fost subliniată, 
de asemenea, necesitatea inten
sificării cercetării istorico-filo- 
zofice și istorico-literare a va
lorilor reale create de înaintași, 
în vederea permanentizării lor 
în spiritualitatea românească.

în încheierea lucrărilor co
locviului a luat cuvîntul prof, 
univ. Miron Constantinescu.

f: TURISM

ITINERARE
ÎN 1972

La Agenția „București" a 
B. T. T. au început înscrierile 
pentru toate excursiile externe 
oferite în acest an tinerilor din 
Capitală. în programul pe 1972 
al agenției sînt prevăzute itine
rare în : Anglia (1—15 august j 
22 august—5 septembrie), Aus
tria (12—22 septembrie ; 15—20 
septembrie), Algeria (10—31 au
gust), Belgia (15—29 august), 
Belgia—Olanda (22 august — 5 
septembrie), R. P. Bulgaria.(per
manent, cu trasee în 5 varian
te, de 1, 2, 3 sau 4 zile); R. S. 
Cehoslovacă (16—25 iunie ; 17— 
24 iulie; 9—16 august; 10—19 
septembrie), Danemarca — Sue
dia — Norvegia — R. D. Ger
mană (17 august—4 septembrie), 
Danemarca — Suedia — R. D. 
Germană (7—24 septembrie), El
veția (5—17 septembrie), Finlan
da — U.R.S.S. (8—20 septem
brie), Franța — Belgia (8—20 
august) , Franța (18 iulie—1 au
gust ; 15—29 august), Franța — 
Maroc (1—22 august), R. D. Ger
mană (29 iulie — 9 august; 
7—18 august; 8—19 septembrie ; 
9—20 octombrie), R. F. a Ger
maniei (18 august — 2 septem
brie), Italia (3—24 august), Japo
nia (2—29 august), R. S. F. Iu
goslavia (21—30 iunie ; 24 au
gust — 2 septembrie ; 5—14 sep
tembrie ; excursii de 3 zile în 
lunile mai, iunie, octombrie, 
noiembrie și decembrie), R. P. 
Polonă (1—8 iulie; 7—19 au
gust ; 21—28 august), Turcia — 
Liban (14—28 august), Tunisia— 
Italia (3—24 august), U.R.S.S. 
(4—17 august; 9—19 august ;
18—33 august ; 6—16 septem
brie). R. P. Ungară (8—12 mai ; 
20—24 august; 21—25 august; 
6—10 septembrie; 12—19 septem
brie ; 13—17 octombrie; 21—25 
decembrie).

Relații suplimentare se pot 
obține de la cercurile și Comi
siile de turism din organizațiile 
U.T.C., de la comitetele U.T.C. 
de sector, precum și la sediul 
Agenției, în strada Gosmonauți- 
lor nr. 21, Sectorul 1. Agenția 
este deschisă zilnic, luni și vi
neri între orele 14—19, marți, 
miercuri și joi între orele 10—13 
și de la ora 14 la 16 șl 30 de mi
nute, iar sîmbăta de la ora 10 
la 13.

I. T*

Adunarea festivă
a tineretului 
din Capitală

Ieri, a avut loc la Ateneul 
Român, în prezența tovarășului 
Dumitru Popa, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P. C. R., prim secretar al 
comitetului municipal de partid, 
a tovarășului Marțian Dan, 
prim secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele ti
neretului. a unor vechi mili- 
tanți ai mișcării de tineret din 
patria noastră, reprezentanți ai 
organizațiilor obștești și ai con
ducerilor din întreprinderi, școli 
și instituții, ai unui mare număr 
de uteciști, adunarea festivă a 
tineretului dirt Capitală prile
juită de aniversarea a 5t) de ani 
de la crearea Uniunii Tineretu
lui Comunist.

Deschizînd întrunirea, tovară
șul Dumitru Gheorghișan, prim 
secretar al comitetului munici
pal al U.T.C., a subliniat sem
nificația deosebită a jubileului, 
în acest context, a fost remar
cată contribuția adusă de ti
neretul bucureștean la înfăp
tuirea idealurilor de libertate 
și democrație, la dezvoltarea e- 
conomică, socială și politică a 
orașului, a întregii țări. în con
tinuare a vorbit Gheorghe 
Bucur, muncitor la Uzinele „23 
August". Aurora Pop, studentă 
la Universitate. Dan Gheciu, 
cadru didactic la Academia 
„Ștefan Gheorghiu" și Mihai 
Ungheanu, scriitor. în cuvinte 
vibrante, ei au dat glas recu
noștinței pe’ care tineretul o 
poartă partidului, secretarului 
său general, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, pentru grija per
manentă cu care este înconjurat 
în îndeplinirea tuturor aspira
țiilor care îl animă.

în încheiere, tovarășul Dumi
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OASPEȚI ÎN 
SATELE JUDEȚULUI

Elevii, conștienți de menirea 
lor de după absolvire, au chib
zuit asupra modului în care ar 
putea cunoaște mai profund, 
dincolo de ora de dirigenție, 
realitatea concretă în care ur
mează să-și exercite profesiu
nea. Așa s-a născut ideea unor 
vizite organizate în satele jude
țului; ale județului Ilfov, în care 
vor fi repartizați cei mai mulți 
din absolvenții școlii noastre. 
Faptul a cunoscut o emulație 
deosebită. Au fost îmbunătățite 
programele artistice prin coruri, 
recitaluri, montaje, inspirate din 
viața și lupta poporului, a parti
dului, din activitatea tineretului. 
Mai multe clase și-au alcătuit, 
astfel, un amplu program inti
tulat „Omagiu patriei și parti
dului". Duminică de duminică, 
elevii acestor clase se află pe 
diverse itinerarii ale județului. 
Cei din anul III—C au fost în 
ultimul timp oaspeții coopera
torilor din Daia, Stoenești și 
Mihăilești. Anul II—B a poposit 
recent in comuna Frumușani. 
Alte clase intră zilele acestea în 
„competiție". Pentru următoa
rele vizite am alcătuit și expo
ziții de pictură, inspirate din 
viața și activitatea Uniunii Ti
neretului Comunist, pe care le 
vom prezenta sătenilor.

Ceea ce aș vrea să subliniez 
în finalul acestor rînduri este 
ecoul deosebit pe care l-au stâr
nit vizitele noastre în comunele 
județului. Sînt locuri în care 
încă n-am ajuns, dar care au a-; 
flat despre inițiati/a noastră și 
ne-au trimis, în consecință, in
vitații. Astfel, sîntem așteptați 
în aceste zile de cooperatorii 
din Moara Vlăsiei, Alexeni, Că- 
lugăreni. Sînt semne, acestea, că 
dialogul inițiat de noi este 
fructuos de ambele părți.

Prof. MATEI SICHITIU 
îndrumător U.T.C.

al Liceului pedagogic 
din București

I S MINUTE CU... |

IONELA PRODAN 
DESPRE „FLOAREA 
DIN GRADINA"

„Steaua fără nume", popu
lara emisiune-concurs a Tele
viziunii, a programat recent o 
întâlnire inedită cu publicul 
bucureștean în studioul de 
concerte al Radioteleviziunii 
din str. Nuferilor 62—64.

Spectacolul. căci a fost un 
veritabil spectacol, a cuprins 
două .reprize" distincte : o 
prmă parte rezervată muzicii 
populare și o alta, de muzică 
ușoară ..Floarea din grădină", 
căci acesta este numele con
cursului de muzică ponulară al 
„Stelei", a adus în scena stu

tru Popa a adresat tineretului 
Capitalei, o dată cu un cald 
salut din partea biroului comi
tetului municipal de partid, în
demnul de a se arăta și pe vi
itor demni de tradițiile revolu
ționare, militante ale organiza
ției lor, preocupați în perma
nență de necesitatea întăririi 
rolului organizațiilor U.T.C. în 
întreaga viață economică, po
litică. culturală a Bucureștiu- 
lui, de a se afla totdeauna *în  
primele rînduri ale bătăliei pen
tru edificarea societății socialis
te multilateral dezvoltate, pen
tru întărirea conștiinței poli
tice a tinerilor.

în încheierea festivității, în- 
tr-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participanții la adu
nare au adoptat textul unei 
telegrame adresate C. C. al 
P.C.R.. tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU.

„Exprin>îndu-ne adeziunea 
noastră deplină Ia politica ști
ințifică a partidului și statului 
nostru, se spune în telegramă, 
animați de un tonic spirit con
structiv, pus în slujba progresu
lui, afirmării demnității uma
ne și apărării adevărului, al 
ideilor nobile ale patriotismului 
socialist și ale internaționalis
mului, membrii organizației 
U.T.C. din municipiul București, 
folosesc acest prilej pentru a vă 
transmite, încă o dată, alături 
de sentimentele lor de aleasă 
prețuire, asigurarea că nu vor 
precupeți nici un efort pentru 
înfăptuirea sarcinilor majore 
stabilite de cel de-al X-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român".

TRAIAN GÎNJU

dioului de concerte RTV o 
singură concurentă, aflată în 
etapa a III-a . tânăra solistă 
IONELA PRODAN.

— Să vorbim despre e- 
tnoțil...

— Sinceră să fiu m-a emo
ționat teribil de mult gîndul 
că am avut de convins — în 
afara juriului oficial — publi
cul, ale cărui note au contat în 
„examen". Nu este un lucru 
tocmai ușor...

— Da, dar publicul vă cu
noaște, vă apreciază și va 
așteptat, la rîndul lui, cu 
emoție. De cînd cîntați mu
zică populară ?

— Am îndrăgit. încă de la 
vîrsta școlii, melosul popular 
al locurilor natale — Dăbulenil 
din Oltenia de la Dunăre (să

divulgăm un secret ; tânăra so
listă are 25 de ani). Faptul că 
nici un alt Interpret nu a cîn- 
tat minunatele melodii ale an
cestor locuri m-a făcut să per
severez șl să înregistrez suc
cese.

Fără să ne fi amintit din 
nou aceste succese, ne face 
plăcere să transcriem cîte ceva 
din cartea de vizită a solistei : 
laureată a festivalului de fol
clor ,.Maria Tănase" unde a 
fost distinsă cu premiul Uniu
nii Compozitorilor, laureată a 
festivalului studențesc, presti
gioase turnee în străinătate cu 
ansamblul „Doina", imprimări 
autentice la radio. Se află la 
al doilea disc.

— Judecind după notele 
maxime obținute in prece
dentele etape ale concursu
lui (150 și, respectiv, 149 de 
puncte) ne-am bucurat că 
„ștacheta" a fost menținută 
tot la cote înalte $i acum, 
la al treilea hop...

— Să nu uitați de public șl 
de cele 45 de minute în care 
a trebuit să-1 conving...

— Care au fost punctele 
,,tari“ ale acestor 45 de mi
nute ?

— Vă spun doar trei î „In 
pădure, la zăval", „Spune nei- 
culiță, spune" și balada „Hai
duc Codreanu".

— De cînd v-ați pregătit 
pentru etapa finală ?

— De aproape un an. Și să 
mai fac o confidență • am fost 
ajutată mult de Radioteleviziu- 
ne și de Institutul de folclor 
— culegînd o parte din melo
diile autentice ale repertoriului 
meu. Tot ca o pregătire apre
ciez și confruntările cu public 
pe care le-am susținut pe sce
nele de la ..Dslles" șl Clubul 
tineretului din sectorul IV. o- 
cazionate de manifestările cul
turale dedicate Semicentenaru
lui U.T.C.

— Mult succes pe mai de
parte, mai ales acum cînd 
ați devenit.. o stea cu 
nume !

VIOREL RABA

« SPORT « SPORT)
„Un public cunoscător, 

generos, obiectiv, entuziast!“
• declară ANATOLI EGOROV, 

antrenorul echipei Poloniei
Astăzi, invitatul nostru pentru 

un interviu la... mantinelă, este 
sovieticul Anatoli Egorov, omul 
care se află la cîrma reprezenta
tivei Poloniei, una dintre echipe
le favorite ale- competiției, de trei 
sezoane.

— Care-i impresia generală des
pre competiție ?

— Aș începe cu organizarea și 
aș vrea să spun că tot ce s-a fă
cut e fără cusur. Organizarea unei 
competiții, în general, este o sar
cină grea, dar românii s-au achitat 
bine de ea. întrebarea vizează, 
după cîte-mi dau seama, și calita
tea hocheiului : pentru nivelul 
grupei B este un hochei bun. Sînt 
echipe mai puternice, ca S.U.A.. 
R. D. Germane, Poloniei care se 
remarcă prin practicarea unui 'ho
chei de calitate și altele care în
cearcă să se mențină în grupa B 
și care, prin evoluția lor în acest 
campionat, promit progrese se
rioase. Una dintre acestea este și 
echipa României pe care o urmă
resc și în acest meci și constat 
că arată bine. (n.a. se desfășura 
repriza a doua a meciului Româ
nia — R. D. Germană, cînd a e- 
xistat un echilibru pe teren ilus
trat și de scorul reprizei : 2—2).

— Dar în meciul cu echipa Po
loniei pe care o antrenați, n-a evo
luat prea strălucit.

— Ea a jucat și atunci bine, 
însă este o diferență de clasă, ex
primată, cum spuneam ceva mai 
înainte, de existența a două gru
pe valorice aici la București.

— Ce obiectiv v-ați propus pen
tru competiția de la București ?

— Este foarte greu de spus, din 
mai multe motive : dacă ne-am- 
gîndi la locul întîi, ar fi un obiec
tiv greu de realizat avînd în ve
dere că echipa S.U.A. e foarte 
puternică. Apoi ultimul meci, cu 
echipa R. D. Germane, este la fel. 
foarte greu întrucît adversarii noș
tri au înaintea acestei partide 
două zile de odihnă, ceea ce con
tează enorm.

SPORT 
DE MASĂ

fizice in căminele studențești
Consemnăm, mai jos, o ini

țiativă lăudabilă întîlnită în că
minele studenților Universității 
buoureștene. Despre ce este 
vorba ?

Catedra de educație fizică a 
Universității București, în co
laborare cu Asociația studenți
lor, a luat un complex de mă
suri menit să ducă la îmbună
tățirea practicării exercițiilor 
fizice de către studenții cămi- 
niști. în acest scop fiecare 
complex studențesc a fost înca
drat cu un număr corespunză
tor de cadre didactice de spe
cialitate, cărora le revine sar
cina să îndrume și să conducă 
această activitate.

De asemenea, pe lîngă mate
rialele sportive deja existente 
la fiecare complex au mai fost 
repartizate : corzi elastice, gan- 
tere și extensoare.

Pentru ca studenții sâ aibă un 
ghid în executarea exercițiilor, 
camerele au fost înzestrate cu 
planșe cuprinzînd complexe de 
exerciții. Iar cadrele didactice, 
în cadrul orelor de educație 
fizică, indică studenților anu
mite exerciții pe care să le 
practice la cămin, în mod indi
vidual.

în momentul de față, un co
lectiv de cadre didactice elabo

[fjmema
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 î rulează 
la Victoria (orele 9; 11,15: 13,30; 16; 
18,30; 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 PIERDUTA : rulează 
la Centra] (orele 9; 11,15; 13,30;
15,45; 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 
TOTI 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 t rulează la Lucea
fărul (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18.30: 
21), Melodia (orele 9; 11.13: 13,30; 
16: 18,30: 20.45), Modern (orele 9. 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30).

CURAJOȘII : rulează la Moșilor 
(orele 15.30; 17.45: 20).

STEAUA SUDULUI : rulează la 
Grivița (orele 9: 11.15 13.30: 16:
18,15: 20,30). Aurora (orele 9; 11.15: 
13.30; 15.45: 18; 20.15). Volga (Orele 
9: 11.15: 13.30: 15.45: 18.15: 20.30)

NU-MI PLACE ZIUA DE LUNI î 
rulează la Flacăra (orele 15.30; 
17.45: 20). Progresul (orele 16: 18; 
20).

MICUL SCALDATOR 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 
Vltan (orele 15.30: 17.45: 20).

SACCO Șl VANZETTI ; rulează 
la Miorița (orele 10: 12.30; 15:
17.30: 20)

PE POTECA NEȚĂRMURITEI 
rUBTRT : rulează la Timpuri Noi 
(orele 9—18.30 în continuare — ore
le 20.15 - Program de filme docu
mentare).

— Ce impresie v-au făcut spec
tatorii români ?

— înțeleg foarte bine hocheiul» 
participă cu însuflețire la joc. Pu„ 
blicul român- este fără îndoială.

Argumente în 
favoarea exercițiilor

rează o serie de complexe de 
exerciții, care urmează să fie 
popularizate dimineața Ja stația 
de amplificare a căminelor.

Tot pentru a stimula și impul
siona atragerea studenților că- 
miniști la practicarea exercițiu
lui fizic, a fost organizată o 
primă competiție și anume a- 
ceea de fotbal dotată cu Cupa 
Semicentenarului U.T.C., com
petiție care s-a bucurat de o 
largă participare, principala ei 
caracteristică fiind aceea că.s-a 
desfășurat tocmai pe terenurile 
amenajate pe lîngă căminele 
studențești.

Toate aceste acțiuni cărora le 
vor urma, firește, și altele, au 
găsit un larg ecou în rîndurile 
studenților, constituind o bună 
propagandă pentru practicarea 
zilnică a exercițiilor fizice, pen
tru menținerea și întărirea să
nătății, pentru formarea unor 
deprinderi utile activității pre
zente, dar și a celei viitoare, a 
tineretului nostru studios. O ini
țiativă simplă și eficientă, care 
atestă preocuparea catedrei de 
specialitate pentru dezvoltarea 
sportului dj? masă, pentru atra
gerea și în această sferă de ac
tivități a tuturor studenților.

Asist, univ. T. PETRESCU

OLESIA : rulează la Buzești (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

AVENTURI IN ONTARIO « ru
lează la Munca (orele 16; 18; 20).

HELLO, DOLLY 1 : rulează la 
Unirea (orele 15,30; 19).

DOUĂSPREZECE SCAUNE t ru
lează Ia Rahova (orele 15.30; 19).

OSCEOLA ; rulează la Lira Co
rețe 15.30; 18; 20.15)

B.D. LA MUNTE ȘI LA MARE t 
rulează la Crîngași (orele 15.30; 18; 
20,15).

MIRII ANULUI II : 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 î 
rulează la Laromet (orele 15.30; 
17.30. 19,30).

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

ULTIMUL RĂZBOINIC rulează 
la Cosmos (orele 15.30 18: 20,15).

JURNALUL ANNEI FRANK (O- 
rele 9,30: 12; 14.30). MATA HARY 
(orele 17; 21), LOCOTENENTUL 
KIJE (ora 19), rulează la Cinema
teca ..Union".

tsSfeafr’e
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Opera Română ; FIDELIO — ora 
19,30; Teatrul de Operetă : SECRE
TUL LUI MARCO POLO — ora 
19.30; Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia) : REGELE 
LEAR — ora 20; (Sala Studio) : SA 
NU-ȚI FACI PRĂVĂLIE CU 
SCARA — ora 20; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schi
tu Măgureanu) : O SCRISOA
RE PIERDUTA - ora 15; PLAY 
STRINDBERG — ora 20; (Sala 
Studio) SPECTACOL DE POE
ZIE Șl MUZICA - ora 20; Teatrul 
,.C. I. Nottara" (Sala Magheru) s 
ADIO CHARLIE - ora 19.30; (Sala 
Studio) : SORA CEA MARE — ora 
20; Teatrul Giulești : ...ESCU — 
ora 19.30; Teatrul Mic : PISICA 
SALBAT1CA - ora 19,30; Teatrul 
„C. Tănase" (Sala Savoy) : BIM- 
BIRICA — ora 19.30; (Sala Victo
ria) : ȘI FEMEILE JOACA
FOTBAL - ora 19,30; Studioul 
„Casandra" al I.A.T.C. ; CÎNTICE- 
LE COMICE ; TREI CRAI DE LA 
RĂSĂRIT — ora 20; Teatrul Evre
iesc : BARASEUM ’72 - ora 19,30; 
Teatrul Țăndărică (Sala Victoria) ; 
NINIGRA ȘI ALIGRU — ora 17; 
NOCTURN VI - ora 21,30; (Sala 
Academiei) : RAI Șl NĂTĂRĂI — 
ora 17; Teatrul „ion Vasiiescu" : 
FETELE DIDINEI - ora 19,30; 
Circul Globus : PLANETELE RÎD 

un public cunoscător; generos; o- 
biectiv, entuziast.

— Cine credeți că va promova 
și cine va retrograda ?

— O întrebare pe care ne-o pu
nem, cred, toți cei care am tre
cut pe la patinoarul „23 August*  
nu numai în perioada aceasta, m 
cu luni de zile mai înainte. Aș 
vrea să-1 văd și să-1 cunosc și eu 
pe acela care ar putea răspunde, 
exact lâ aceste întrebări înainte 
de consumarea tuturor partide
lor. Pînă la ultimul meci e greu 
de spus, nimeni nu poate ști.

V. CABULEA
★

Programul următor : azi : Iugty- 
slavia — Norvegia (orele 11,00); 
România — Japonia (orele 17,00) ; 
S.U.A. — Polonia (orele 19.30); 
mîine : Japonia — Iugoslavia (ore
le 11,00) ; România —S.U.A. (orele 
17,00); Polonia — R. D. Germană 
(orele 19,30).

MERIDIAN
• CAMPIONATUL european de 

hochei pe gheață, rezervat echipe
lor de juniori, s_a încheiat la 
Lyss cu victoria selecționatei El
veției, care în finală a întrecut cu 
scorul de 4—2 (1—1, 2—1, 1—0) for
mația Poloniei.

în partida pentru locurile 3—4, 
s-au întîlnit. reprezentativele Iugo
slaviei si României. După un meci 
echilibrat, tinerii hocheiști iugo
slavi au obținut victoria la limita 
cu scorul^ de 5—4 (3—1; 0—1; 2—2).

• TURNEUL internațional de 
tenis de la Monte Carlo a pro
gramat, vineri, sferturile de finală 
ale probei de simplu bărbați. Pri
mul favorit al concursului, româ
nul Iile Năstase, s-a calificat în 
semifinale# învingîndu-1 în 4 se
turi : 6—3j 6—1; 4—6, 6—1 pe Szoke 
(Ungaria). Al doilea jucător ro
mân, Ion Tiriac, a fost eliminat cu 
8—6, 6—1; 4—6, 6—2 de către ceho
slovacul Frantisek Pala. Alte re
zultate : Hrebec (Cehoslovacia) — 
Baranyi (Ungaria) 6—2, 6—3, 6—2 ; 
Jovanovici (Iugoslavia) — Mignot 
(Belgia) 6—2, 7—5, 6—4.

In semifinalele probei de simplu 
femei, suedeza Bentzer a învins.o 
cu 6—2, 6—4 pe italianca Bassi, iar 
Helga Nlessen (R.F.G.) a întrecu- 
t-o cu 6—3; 6—1 pe Roubin
(Franța).
• IERI s-au disputat partidele 

semifinale din cadrul turneului in
ternațional de rugbi F.I.R.A. '72; 
rezervat echipelor de juniori. 
Confirmînd evoluția bună la a- 
ceastă competiție, selecționata Ro
mâniei a învins cu scorul de 27—3 
(8—3) reprezentativa Cehoslovaciei. 
Tinerii rugbiști români vor întâlni 
în finală echipa Spaniei care a 
furnizat surpriza zilei întreeînd. cu 
17—15 formația Franței. Finala va 
avea loc duminică la Roma.

• PESTE 100 000 de spectatori au 
urmărit competiția automobilistică 
„Marele premiu de la Sao Paulo", 
contând pentru campionatul mon
dial (formula 1). Victoria a revenit 
sportivului argentinean Carlos 
Reutemann, care, concurînd pe o 
mașină Brabham", a parcurs 285 
km în lh 37’ 16” 24/100, realizînd 
o medie orară de 181,679 km. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Bonnie Petersson (Suedia) pe 
„March" — lh 38’ 43”, Wilson 
Fittipaldi (Brazilia) pe ,.Brabham" 
— lh 39’ 19”, Helmuth Marko 
(Austria) pe ,.BRM“ etc.

Marele favorit al cursei, brazilia
nul Emerson Fittipaldi, a abando
nat din cauza unor defecțiuni me
canice.

Concursul PRONOSPORT 
NR. 14 

din 2 aprilie 1972

Dinamo-Rapid X
A.S.A. Tg. M.-U.T. Arad X,2
S.C. Bacău-Petrolul 1
C.F.R. Cluj-F.C. Argeș 1

Steagul roșu-Farul 1
CrișuI-„U“ Cluj 1,X
Poli. Iași-„U“ Craiova 1
Atalanta.Verona 1

Cagliari-Internazionale 1,X,2
Catanzaro-Torino 2
Lanerossi-Fiorentina X,2
Milan-Bologna 1

Roma-Napoli 1.X

SUB CUPOLA — orele 16 și 19,30; 
Teatrul „Ion Creangă" : CA- 
RAGIALE, O SOACRĂ ȘI... ALȚII
— ora 9,30.

DUMINICA, 2 APRILIE 1972

Opera Română : TRAVIATA — 
ora 11; PRIMĂVARA (premieră) — 
ora 19,30; Teatrul de Operetă : 
CONTESA MARITZA — ora 10,30; 
ANII ÎMPLINIRILOR — ora 15; 
VÎNT DE LIBERTATE — ora 
19,30; Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia) : TACHE. 
IANKE ȘI CADÎR — ora 10.30; 
SAPTĂMÎNA PATIMILOR — ora 
15,30; O SCRISOARE PIERDUTA
— ora 20; (Sala Studio) : JOCUL 
DE-A VACANȚA — ora 10,30: SĂ 
NU-ȚI FACI PRĂVĂLIE CU SCA
RĂ — ora 15,30: MOARTEA ULTI
MULUI GOLAN — ora 20; Teatrul 
de Comedie : INTERESUL GENE
RAL — ora 15: CHER ANTOINE
— ora 20: Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
O SCRISOARE PIERDUTA - ora 
10: COLOANA INFINITA — ora 
15; ZIARIȘTII — ora 20; (Sala Stu
dio) ; VICARUL - ora 10; MINCI
NOSUL — ora 20; Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala Magheru) : BUNA 
SEARA. DOMNULE WILDE - ora 
10; OMUL CARE... — ora 15,30; 
ȘI EU AM FOST ÎN ARCADIA — 
ora 19,30; (Sala Studio) : GAIȚELE
— ora 16; VINOVATUL (premieră)
— ora 20: Teatrul Giulești : MĂ
SURA pentru măsura — ora 
19 30; COMEDIE CU OLTENI — 
ora 10. Teatrul Mic : VICLENIILE 
LUI SCAPIN — ora 10,30; ZADAR
NICE JOCURI DE IUBIRE — ora 
19.30: Teatrul ,.C. Tănase" (Sala 
Savoy) ; BTMBIRICĂ — ora 19,30; 
(Sala Victoria) : ȘI FEMEILE 
JOACA FOTBAL — ora 19.30: 
Studioul „Casandra" al I.A.T.C. : 
SÎNZIANA ȘI PEPELEA — ora 20: 
Tearul Evreiesc : PE PLACUL TU
TUROR - ora 11: CONSTRUCTO
RUL SOLNESS - ora 19.30: Tea- 
rut Țăndărică (Sala Victoria) : 
ELEFANȚELUL CURIOS — ora 11; 
(Sala Academiei) : RAI ȘI NATA- 
RAl — ora 11; Teatrul „Ion Va
siiescu*  CÎNTECELE FANTOȘEI
— orele 10 și 19.30; Circul GInbus • 
PLANETELE RÎD SUB CUPOLA
— orele 10: 16 și 19.30
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PROGRAMUL I
9,00 Deschiderea emisiunii. Te

lex. 9,05 Biblioteca pentru toți — 
Vasile Alecsandrl (II). 9,25 Film

Patru decenii 
de la apariția 

ziarului 
„Lupta C.F.R.“

Se împlinesc patru decenii de 
la apariția primului număr al zia
rului „Lupta C. F. R.“ — or
gan de presă care a oglin
dit întotdeauna cu realism 
și curaj, în coloanele sale, 
problemele politice și social- 
economice ale unuia dintre cele 
mai puternice detașamente ale 
clasei muncitoare din țara noas
tră : feroviarii. Atît ca problema
tică, cît și prin contribuția adusă 
la dezvoltarea mișcării muncito
rești din România, la mobilizarea 
ceferiștilor în vederea înfăptuirii 
mărețelor obiective trasate de 
partid privind edificarea socialis
mului în patria noastră, ziarul 
„Lupta C.F.R." s-a afirmat ca o 
publicație prestigioasă, cu un 
profund caracter militant.

„Lupta C.F.R." s-a născut în 
condițiile avîntului revoluționar 
de la începutul celui de-al IV- 
lea deceniu, cînd partidul comu
nist militînd pentru înfăptuirea 
revendicărilor economice și poli
tice vitale ale clasei muncitoare 
polariza în jurul său principa
lele detașamente ale proletaria
tului — ceferiștii, petroliștii, mi
nierii, mase largi de oameni ai 
muncii. Organ de presă al Comi
tetului Central de acțiune ales 
de Conferința pe țară a munci
torilor ceferiști, tinută conspira
tiv la 20 martie 1932 — „Lupta 
C. F. R." a militat deschis în 
sprijinul revendicărilor imedia
te ale ceferiștilor: mărirea sala
riilor, reducerea zilei de muncă, 
ajutorarea șomerilor de către gu
vern și Direcția generală C.F.R., 
încetarea concedierilor și repri
mirea celor concediați. De ase
menea, ziarul chema la lupta 
pentru îndeplinirea cerințelor po
litice formulate la Conferința pe 
țară a muncitorilor cerefiști.

In noile condiții politice create 
de victoria revoluției socialiste, 
paginile ziarului „Lupta C.F.R.“ 
au devenit o tribună a experien
ței înaintate, un cadru de dezba
tere a celor mai importante pro
bleme politice, economice, socia
le și culturale. Ziarul își aduce o 
însemnată contribuție la generali
zarea principiilor comuniste de 
muncă și de viață în rîndurile 
ceferiștilor, la mobilizarea tutu
ror lucrătorilor din transporturi, 
în vederea îndeplinirii importan
telor sarcini ce le revin în an
samblul economiei noastre națio
nale, la formarea, în cadrul 
acestui puternic detașament al 
clasei noastre muncitoare, a unor 
tineri devotați patriei socialiste și 
partidului comunist. în actualul 
climat de intensificare a preocu
părilor partidului privind educația 
socialistă a întregului nostru po
por, „Lupta C.F.R." depune noi 
strădanii pentru a promova în 
rîndurile cititorilor săi, vîrstnici 
și tineri, principiile filozofiei ma- 
terialist-dialectice.

Cu prilejul jubileului, colecti
vul „Scînteii tineretului" adre
sează calde felicitări tuturor re
dactorilor și colaboratorilor zia
rului „Lupta C.F.R." urîndu-le 
noi și importante succese.

„SClNTEIA TINERETULUI*

documentar. 9,40 De vorbă cu 
gospodinele. 9,55 Tele-enciclopedia. 
10,40 Revista literară TV. 11,25 E- 
misiune de divertisment. Recital 
Karina. 11,45 Cunoașteți legile ? 
12,00 Telejurnal. 16,30 Deschiderea 
emisiunii de după amiază. Emisiu
ne în limba germană. 18.15 Ritm» 
tinerețe, dans. 19,10 Tragerea de a- 
mortizare ADAS. 19,20 1001 de seri. 
Fabule de La Fontaine — „Iepu
rele și broasca țestoasă". 19,30 Te
lejurnal. 20,15 Tele-enciclopedia. 
21,00 Film serial ; „Invadatorii". 
21.50 Emisiune de divertisment. 
23,00 Telejurnal. 23,15 Campionatul 
mondial de hochei pe gheață — 
grupa B : România — Japonia 
(reprizele a II-a și a III-a).

PROGRAMUL II

16,30 Cîntece și jocuri populare în 
interpretarea ansamblului „Bala. 
da“ al sectorului 6 București. Di
rijor Traian Tîrcolea. 17,00 Repor
taj bucureștean. 17,20 Film artis
tic : „Despre altceva" — produc
ție a studiourilor cinematografice 
cehoslovace. 18,50 Agenda. 19,00 
Pagini muzicale de mare popu
laritate.

DUMINICA, 2 APRILIE 1972

PROGRAMUL I

8,15 Gimnastica pentru toți. 8,30 
Cravatele roșii. 10,00 Viața satului. 
11.10 Să înțelegem muzica — ciclu 
de educație muzicală. 12,00 De 
strajă patriei. 12,30 Emisiune în 
limba maghiară. 14,00 Telesport. 
Baschet masculin ; Dinamo — 
Steaua (repriza a II); transmisiu
ne din Sala Sporturilor Floreasca. 
14.30—17,00 Fotbal : Steaua — Jiul 
Petroșani — repriza a II-a; Dina
mo — Rapid (transmisiuni directe 
de la Stadionul „23 August"). 17,00 
Cîntare patriei — concurs coral 
interjudețean. 18,15 Campionatul 
mondial de hochei pe gheață — 
grup?. B : România — S.U.A. 
(transmisiune directă de la pati
noarul „23 August") 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Repor
tajul săptămînii. Pcarta primăve
rii. 20,20 Retrospectivă Walt Dis
ney. 21,10 Cine a pierdut o umbre
lă ? — varietăți. 22,50 Telejurnal.

PROGRAMUL II

12,30 Promenada duminicală. 
15.00 închiderea emisiunii de 
prînz. 20,00 Concert susținut de 
orchestra „Camerata" a Conser
vatorului „Clprian Porumbescu". 
20.50 Agenda. 21.00 Săptftmina cul
turală bucureșteană. 21.15 Seară de 
romanțe. 21.30 Din lumea științei. 
2150 Film serial Invadatorii (re
luare).
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Vizita președintelui

NICOLAE CEAUȘESCU

in Republica Democratică Sudan
TOASTURILE ROSTITE LA DINEUL OFERIT DE PREȘEDINTELE SUDANULUI*)

*) După cum s-a anunțat în nu
mărul de ieri al ziarului, pre
ședintele Sudanului, Gaafar 
Mohammed Numeiry, și doam
na Busein Numeiry au oferit, 
joi seara, un dineu în cinstea 
președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
la care cei doi șefi de stat au 
rostit toasturi.

Toastul președintelui 
Gaafar Mohammed Numeiry

Excelență,
Domnule Nicolae Ceaușescu. 
președinte al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, •
Doamnă Ceaușescu,
Dragi prieteni din Republica 
Socialistă România, 
Doamnelor șl domnilor,
Permitețî-ml. domnule preșe

dinte să vă adresez bun venit 
dumneavoastră, soției dumnea
voastră și membrilor delegației 
din Republica Socialistă Româ
nia, oaspeții noștri dragi sosiți 
pe pămîntul Sudanului, între 
masele populare care vă pri
mesc astăzi în mod frățesc și 
cinstesc în persoanele dumnea
voastră poporul prieten al Re
publicii Socialiste România, de 

l i ? ne leagă relații de priete
nii ce se consolidează în mul
tiple domenii.

Mulțumindu - vă. Excelență, 
pentru că ați răspuns invitației 
noastre frățești de a vizita Re
publica Democratică Sudan, vă 
asigur de prețuirea poporului 
nostru pentru bunele dumnea
voastră simțăminte de a întări 
legăturile de prietenie funda
mentate pe baze puternice de 
respect deplin al suveranității 
naționale și avantajului reci
proc, în lumina principiilor trai
nice care guvernează relațiile 
dintre popoare.

Remarc cu multă satisfacție, 
Excelență, dezvoltarea unor 
bune relații între cele două țări 
și popoare ale noastre, contri
buția dumneavoastră personală 
pentru consolidarea și întări
rea lor.

Perioada care a urmat după 
reluarea relațiilor diplomatice 
dintre țările noastre a cunoscut 
o cooperare fructuoasă în nu
meroase domenii vitale, dove
dind încrederea poporului dum
neavoastră în întărirea acestei 
solidarități, care slujește cauza 
popoarelor.

Poporul Sudanului, prețuind 
toate acestea, nu va precupeți 
nici un efort pentru întărirea 
cooperării cu țara dumneavoas
tră măreață și cu poporul român 
prieten, pentru a atinge țelurile 
sale. fiind fidel legăturilor 
noastre puternice de simpatie.

Domnule președinte,
Am urmărit și apreciat mult 

ceea ce ați întreprins pe linia 
solidarității cu popoarele mili
tante ale Africii, preocupîndu- 
vă de problemele de eliberare 
națională și dezvoltare, conso- 
lidînd legăturile de prietenie cu 
acestea, pentru atingerea țelu
rilor comune.

Actuala dumneavoastră vizită 
în multe state ale Africii prie
tene a confirmat această semni
ficație. contribuind la relații 
mai strînse cu bravele ei po
noare. care luptă pentru liber
tate. edificare și progres, oe 
calea obiectivelor majore defi
nite de Carta Organizației Uni
tății Africane.

Credința noastră în țelurile 
'•-nizației Unității Africane 

si Carta ei ne îndeamnă, 
domnule președinte, să intensi
ficăm contactele noastre cu 
nopoarele lumii, care au ace
eași idealuri de a acționa pen- 

salvgardarea dreotului. jus
tiției și păcii De aceea, 
ne-am conformat întocmai 
țelurilor și rezoluțiilor Orga
nizației Națiunilor Unite. A- 
tașamentul nostru față de ne
cesitatea aplicării rezoluțiilor 
Organizației mondiale izvorăș
te din faptul că acționăm pen
tru consolidarea păcii. înteme
iată pe justiție, frăție intre po
noare. înfierînd imperialismul 
si planurile sale agresive împo
triva libertății nopoarelor. a 
progresului politic și social al 
acestora.

Tmi este plăcut, excelență, să 
constat faptul că țările noastre 
susțin țelurile amintite, ca mij
loc de apropiere între popoare 
și de înfăptuire a dreptății în 
spiritul păcii.

„w mspeee mc ănm
/ SE CHIU PREfllIRE Șl RESPECE“

— REVISTA PRESEI SUDANEZE —
Ziarele care au apărut vineri, 

la Khartum. ..Ossal-Ayam“ și 
..Al-Ray Al-Amm“. au publicat 
pe primele pagini ample rela
tări privind sosirea în canitala 
sudaneză a președintelui Consi
liului de Stat al Republi
cii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu.

Cotidianul .,A1-A.yam“ men
ționează primirea călduroasă 
făcută Ia Khartum președinte
lui român — ..Un oaspete drag, 
căruia i se cuvin prețuire și

Republica Socialistă România 
prietenă a adoptat o pozi
ție de susținere a rezoluției 
Consiliului de Securitate din 
22 noiembrie 1967 și a re
zoluției Adunării Generale din 
decembrie 1971, privind pro
blema Orientului Apropiat și 
retragerea Israelului din terito
riile arabe ocupate, sprijinind 
dreptul arab și lupta sacră a 
poporului palestinian pentru re- 
dobîndirea drepturilor sale le
gitime.

Revoluția arabă eroică a dat 
mulți martiri în lupta sa as
pră împotriva dușmanului 
feroce sprijinit de către impe
rialismul mondial și de sionism, 
care uneltesc împotriva poporu
lui arab, a teritoriilor și cuce
ririlor revoluționare pe care a- 
cest popor le-a înfăptuit cu 
singe și jertfe.

Poporul Sudanului, fidel în
datoririi sale de luptă, condam
nă tendințele expansioniste ale 
Israelului ale cărui uneltiri se 
întîlnesc cu cele din sudul con
tinentului african, cu scopul de 
a submina unitatea popoarelor j 
poporul sudanez folosește toa
tă energia sa pentru a sprijini 
nelimitat și cauza revoluției a- 
rabe, lupta sa sacră, marile bă
tălii de eliberare.

Lupta hotărîtă a popoarelor 
noastre împotriva forțelor vio
lenței și a discriminării rasia
le se unește cu lupta eroică pa 
care o duc popoarele din Indo
china și cele ale Americii La
tine, care obțin victorii minu
nate. confirmînd că ziua trium
fului lor deplin, a sfîrșitului ti
raniei, reprimării sălbatice și 
al uneltirilor imperialiste este 
aproape.

Poporul Sudanului, hotărît 
să lupte împotriva imperialis
mului, să-șî consolideze Inde
pendența națională și sâ în
făptuiască progresul social, 
pentru întărirea păcii, ca o- 
biectîv al năzuințelor sale, nu 
precupețește nici un efort pen
tru întărirea luptei popoarelor, 
în vederea atingerii țelurilor 
sale nobile.

Poporul sudanez, crezind în 
libertatea popoarelor, în suve
ranitatea lor deplină asupra te
ritoriilor lor. în dreptul la inde
pendență națională, respinge și 
condamnă încercările de ames
tec în treburile interne ale al
tor state, de frustrare a liber
tății poooarelor și de uzur-. 
pare a drepturilor lor legitime, 
acțiuni de intervenție imperia
listă. care nu resnectă normele 
internaționale. Afirmînd acest 
princioiu constant, noi îl apli
căm în toate domeniile rela
țiilor noastre internaționale.

Excelență,
Pornind de la această înțele

gere constantă. și pe a- 
ceste baze solide, consolidam 
relațiile de or ie ten ie între po- 
noarele noastre și întărim lupta 
comună șî solidaritatea strînsă 
la toate nivelurile și în dome
nii diferite : aceste relații își 
lărgesc sfera în urma contac
telor si întîlnirilor frățești, a 
acțiunii comune care asigură po
norului nostru posibilitatea de 
a întări cooperarea cu statele 
nrietene și nopoarele acestora, 
eare sînt alături de noi. umăr 
ia umăr. în înfăptuirea teluri
lor noastre de edificare, progres 
și bunăstare.

Excelență.
Reintăresc mulțumirile mele 

si prețuirea mea nrofundă pen
tru dumneavoastră, personal, și 
soția dumneavoastră. pentru 
prietenii dragi din țara dumnea
voastră prietenă, sperînd c? 
întîlnîrea dumneavoastră cu 
masele poporului nostru să vă 
dea un bun prilej de a cunoaște 
simpatia și prețuirea pe care 

poporul sudanez le nutrește față 
de dumneavoastră, preocupările 
și eforturile sale pe calea uni
tății naționale, a înfăptuirii pro
gresului social și sporirii bună
stării sale.

Bine ați venit !

respect". „Salutăm cu căldură 
pe președintele român și dele
gația sa — menționează ziarul. 
Dorind să cooperăm cît mai 
mult, sperăm ca această vizită 
să constituie un moment im
portant pentru intensificarea 
colaborării între cele două țări".

Ziarul „Al-Ray Al-Amm" a 
publicat, totodată, fotografii de 
la sosirea președintelui român 
la Khartum și de la întreve
derea celor doi președinți.

în tot cursul zilei de joi. te

Toastul președintelui 
Nicolae Ceausescu

Excelență,
Domnule președinte al Republi
cii Democratice Sudan,

Doamnă Numeiry,
Dragi prieteni sudanezi,
Aș dori ca în numele meu, al 

tovarășei mele și al tovarășilor 
din delegație, să vă mulțumesc 
pentru invitația de a vizita 
străvechea și frumoasa dumnea
voastră tară. De asemenea, 
țin să vă mulțumesc pentru pri
mirea cordială pe care ne-ați 
făcut-o și pentru salutul adresat 
României și poporului său. Do
resc să folosesc acest prilej 
pentru a vă adresa dumnea
voastră, soției și colaboratorilor 
dumneavoastră, un salut căldu
ros ; totodată, aș dori să adre
sez poporului prieten sudanez 
salutul meu cordial și al po
porului român.

Relațiile dintre România și 
Sudan au cunoscut o dezvoltare 
de mulți ani. De altfel. încă in 
secolul trecut, cetățeni români 
au vizitat Sudanul și au contri
buit Ia cunoașterea de către 
poporul nostru a istoriei stră
vechi a țării dumneavoastră.

Au intervenit și unele împre
jurări care au făcut ca relațiile 
noastre să.stagneze la un mo
ment dat. Dar doresc să ex
prim satisfacția mea că aceste 
momente au fost depășite și că 
relațiile dintre România și Su
dan au pornit pe un drum nor
mal:

Vizita pe care o facem în țara 
dumneavoastră constituie o do
vada a faptului că țările noas
tre au ajuns la concluzia că in
teresele lor reciproce sînt de a 
colabora cît mai larg în toate 
domeniile de activitate. Sper 
că în cursul acestei vizite, al 
convorbirilor pe care le vom 
avea, domnule președinte, vom 
putea să trasăm noi căi pentru 
dezvoltarea cooperării dintre 
popoarele noastre, să întărim 
colaborarea corespunzător atît 
intereselor României, cît și ale 
Sudanului, precum și cauzei 
generale a prieteniei și cooperă
rii dintre popoare. Doresc sa 
vă asigur că am venit în Su
dan cu dorința de a pune bazele 
unei colaborări largi — în do
meniile industriei, agriculturii, 
științei, culturii — și sper că. 
la încheierea vizitei, vom pu
tea constata că am ajuns Ia a- 
corduri bune în multe domenii 
de activitate.

Aș dori să mă refer la cîteva 
aspecte ale preocupărilor de as
tăzi ale poporului român pe 
drumul construirii orînduirii 
noi. socialiste. România a cu
noscut ea însăși, vreme îndelun
gată. jugul asupririi străine, a 
dus lupte îndelungate pentru 
eliberarea sa națională și socia
lă. O dată cu trecerea la făuri
rea societății socialiste s-au 
creat condițiile pentru realiza
rea unei depline independențe, 
pentru asigurarea dreptului po
porului român de a-si hotărî 
destinele asa cum dorește el- Tn 
istorie. 27 de ani reprezintă, de
sigur. foarte puțin. Totuși. în 
această perioadă scurtă, noporul 
român a parcurs o întreagă 
etapă istorică — de Ia regimul 
de asuprire al claselor burghe- 
zo-moșiereșt.i. la orînduirea în 
care ponorul este stăpîn declin 
al tuturor bogățiilor naționale 
și își făurește o viață nouă.

Am pus de la început — și 
punem și acum — în centrul 
dezvoltării României industria
lizarea. ca bază a independentei 
si suveranității naționale. Tn cei 
27 de ani. industria românească 
a crescut de 19 ori.

Am acordat, si acordăm. în 
același timp o atenție deosebită 
agriculturii. înainte de elibera
re. în agricultură lucrau 5 000 
de tractoare, iar astăzi avem 
100 000. La acestea se adaugă 
toate mașinile necesare lucrării 
în bune conditiuni a pămîntului. 
Desigur că pe această bază, 
precum și ca urmare a coope
rativizării în întregime a agri
culturii. putem să asigurăm o 
producție sporită agro-alimen- 
tară, satisfâcînd pe deplin' ce
rințele întregului nostru popor.

leviziunea sudaneză a transmis 
aspecte de la solemnitatea sosi
rii în capitala Republicii Demo
cratice Sudan a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. De aseme
nea au fost prezentate secvențe 
din filme documentare despre 
România. însoțite de comentarii 
privind istoria și dezvoltarea 
generală a tării noastre.

Radiodifuziunea a difuzat un 
program dedicat României, cu- 
prinzînd informații și muzică 
populară românească.

•9
Pornind la făurirea societății 

socialiste, am pus un accent 
deosebit pe dezvoltarea învăță- 
mîntului. științei, culturii, fac
tori hotărîtori pentru forma
rea cadrelor necesare tuturor 
sectoarelor de activitate, pentru 
a asigura progresul general al 
României.

Ca urmare a acestor realizări, 
a crescut nivelul de trai al în
tregului nostru popor. De alt
fel, trebuie să menționez că tot 
ceea ce facem în România este 
destinat să satisfacă cerințele 
de bunăstare și fericire ale tu
turor celor ce muncesc. în a- 
ceasta constă însăși esența so
cialismului, care pune în cen
trul preocupărilor sale omul.

în același timp, ne preocu
păm de a crea cele mai bune 
condiții pentru participarea ac
tivă a întregului nostru popor 
la conducerea societății. Si. toc
mai datorită acestor realizări și 
a strînsei conlucrări între 
partid, guvern și masele largi 
populare, politica noastră înter- 
nă și externă este sprijinită în 
mod unanim de întregul popor.

Este de înțeles că. preocupîn- 
du-se de a-și făuri o nouă orîn- 
duire. poporul nostru este în 
mod vital interesat în existența 
unei năci trainice în lume. Noi 
considerăm că în lumea de as
tăzi este necesară dezvoltarea 
largă a relațiilor de colaborare 
între toate statele, fără deose
bire de orînduire socială. Desi
gur. fiind tară socialistă, acor
dăm o mare atenție dezvoltării 
relațiilor cu toate statele socia
liste si cu țările care au pornit 
pe calea dezvoltării indepen
dente.-în acelns? timp, acțîonmd. 
în spiritul r»’-'"'"iniilor coexisten
tei pașnice, dezvoltăm relațiile 
noastre cu toate statele lumii. 
Noi considerăm că este necesar 
să așezăm la baza relațiilor 
dintre state principiile deplinei 
egalități în drepturi, respectului 
suveranității si independentei 
naționale, neamestecului în tre
burile interne, avantajului reci
proc. Considerăm că e«te ne
cesar. mai mult ca orieînd. să se 
facă totul pentru a se renunța 
la politica de forță sau de ame
nințare cu forța în relațiile in
tern ațion al ey

Asa cum ati menționat si 
dumneavoastră. domnule pre
ședinte. vizita ne care o facem 
într-un număr de tari din Afri
ca renrezintă o manifestare a so
lidarității României cu țările 
care luptă pentru dezvoltarea 
lor independentă. România con
sideră că întărirea colaborării 
cu țările în curs de dezvoltare 
constituie un factor hotărîtor 
pentru progresul fiecărei tari 
în parte. în lupta împotriva im
perialismului și colonialismului.

Noi ne pronunțăm cu hotărîre 
pentru lichidarea colonialismu
lui. neocolonialismului. rasis
mului : acordăm un sprijin 
activ mișcărilor de elibera
re națională din Angola. Mo- 
zambic. Guineea-Bi.ssau. Na
mibia șî celelalte tari. Con
siderăm că este necesar de 
a se întări solidaritatea cu a- 
ceste popoare, pentru a grăbi 
lichidarea dominației coloniale. 
Apreciem că Organizația Unită
ții Africane poate juca un rol 
important în sprijinirea luptei 
acestor ponoare — așa cum a- 
preciem că țările socialiste, ce
lelalte forte antiirttperialiste au 
un rol important în susținerea 
luptei pentru lichidarea colo
nialismului. Considerăm Că este 
necesar să se întărească conlu
crarea și solidaritatea tuturor 
acestor forțe pentru a asigura 
cît mai grabnic triumful luptei 
de eliberare națională.

Este cunoscut că în diferite 
părți ale lumii mai ard încă flă
cările războiului. Existenta a- 
cestor focare de război și încor
dare creează un mare pericol 
pentru toate popoarele care do
resc să se dezvolte în mod inde
pendent. De aceea, considerăm 
că este necesar să întărim efor
turile pentru lichidarea tuturor 
focarelor de război și de în
cordare din lume. Noi ne-am 
pronunțat întotdeauna cu fer
mitate împotriva oricărei ocu
pații teritoriale.

România s-a pronunțat și se 
pronunță cu hotărîre pentru so
luționarea conflictului din O- 
rientul Mijlociu pe baza rezolu
ției Consiliului de Securitate 
din noiembrie 1967. Aceasta 
presupune retragerea trupelor 
israeliene din teritoriile ocupa
te, stabilirea de garanții sigure 
pentru evitarea de noi acte de 
război și pentru asigurarea 
independenței și suveranității 

tuturor statelor din această 
zonă. După părerea noastră, o 
soluție în Orientul M ’ociu tre
buie să țină seamă și de intere
sele populației palestinene — 
și anume să se creeze condiții 
ca această populație să-și poată 
desfășura viața în condiții de 
libertate, așa cum o dorește ea.

Am aoordat. și acordăm, spri
jinul nostru luptei popoarelor 
din Indochina, considerînd că 
este necesar să sporim efortu
rile pentru a se pune capăt a- 
cestui război, pentru ca Statele 
Unite să-și retragă trupele din 
toate țările din Indochina. Con
siderăm că propunerile Guver
nului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de 
Sud constituie o bază reală pen
tru o soluție în acest război. 
Este necesar ca poporul vietna
mez, cambodgian și laoțian să 
poată să-și hotărască, fără a- 
mestec din afară, calea dezvol
tării lor ! în general, noi con
siderăm că trebuie să se facă 
totul pentru a se asigura drep
tul fiecărui popor de a-și hotărî 
singur dezvoltarea sa economi- 
că-socială.

Noi apreciem că dezvoltarea 
evenimentelor internaționale 
este în favoarea forțelor care 
se pronunță pentru egalitate 
în drepturi, pentru libertate și 
progres social, că popoarele care 
au pornit pe calea dezvoltării 
de sine stătătoare reprezintă o 
uriașă forță contemporană, în 
stare să-și asigure o viată li
beră. independentă.

Este adevărat că în lume sînt 
țări mari, țări mici, mijlocii, 
cu orînduiri sociale diferite, că 
politica acestora corespunde 
orînduirii lor sociale. Dar noi 
apreciem că. în situația de as
tăzi, este necesar ca la soluțio
narea marilor probleme ale 
vieții internaționale să parti
cipe toate statele, indiferent 
de mărimea lor. România, 
aflîndu-se ea însăși în _ rîn- 
dul țărilor mici șî mijlocii 
—• ca și Sudanul, de altfel — 
se pronunță ca aceste state să 
participe tot mai activ și să-și 
spună cuvîntul în soluționarea 
tuturor problemelor care le in
teresează. Din experiență știm 
că realizarea unei asemenea po
litici cere eforturi, cere întărirea 
independentei și suveranității 
naționale a fiecărui stat și po
por. Pentru a realiza colabora
rea și solidaritatea forțelor anti- 
imperialiste. este necesar să~se 
acorde o mare atenție unității 
și solidarității tuturor forțelor 
progresiste din fiecare țară.

Este adevărat că în lume maj 
sînt imperialiști, mai acționează 
politica colonialistă și neocolo- 
nialistă. Dar dacă forțele anti
imperialiste. toate popoarele care 
doresc să trăiască libere își vor 
uni forțele, atunci ele își pot 
impune dreptul de a trăi cum 
doresc.

Noi am dori ca relațiile dintre 
România și Sudan să se înscrie 
în aceste eforturi pentru întări
rea colaborării și unității tutu
ror forțelor antiimperialiste. Atît 
România, cît și Sudanul au un 
drum lung de parcurs pentru 
dezvoltarea lor economică și 
socială, pentru construirea unei 
orînduiri sociale noi. De aceea, 
este necesar să colaboreze între 
ele. să conlucreze cu alte state 
si cu alte forțe antiimperialiste. 
Pentru că. izolați, fiecare pu
tem fi înfrînțî : uniți, acțîonînd 
împreună, putem să reprezen
tăm o forță invincibilă !

Aș dori să mai menționez nn 
lucru. în lume există multe tari, 
situația din fiecare țară se deo
sebește de cea dîn altele din 
punct de vedere istoric și social. 
Aceasta poate să facă să apară 
deosebiri de uăreri îr.tr-o nro- 
blemă sau alta. Tntr-un fel se 
pot soluționa problemele con
struirii socialismului în Româ
nia. în altfel se pun problemele 
în alfp tari șî în alt mod în Su
dan. Noi considerăm că fiecare 
popor, fiecare forță revoluțio
nară trebuie să-sî elaboreze de 
sine stătător calea dezvoltării 
sale — (Aplauze) — colabnrînd. 
așa cum am spus, cu celelalte 
*orțe din diferite state ale lumii. 
Dar existenta unor oăreri deo
sebite nu trebuie să îmniedice 
colaborarea între state. Aș pu
tea spune chiar mai mult, că 
tocmai atunci cînd există anu
mite deosebiri de păreri este ne
voie de contacte mai dese, de 
discuții, de a se colabora în pro
blemele fundamentale, d*»  inte
res comun. Tn acest spirit do
rim noi să dezvoltăm colabora
rea cu Sudanul

Aș dori să exprim convinge
rea mea că vizita pe care o fa
cem acum în țara dumneavoas
tră va marca un moment impor
tant pentru viitorul relațiilor 
dintre popoarele noastre.

Exprimîndu-ne, încă o dată, 
satisfacția noastră că ne găsim 
în Sudan, că avem prilejul de 
a cunoaște unele din realizările 
și preocupările poporului prie
ten sudanez, aș dori să urez un 
viitor cît mai strălucit priete
niei dintre popoarele noastre. 
(Vii aplauze).

La C.A.P. Ostrov, județul Constanța, se lucrează intens la pregătirea terenului
Foto: GH. CUCU,

PRIMĂVARA ÎN
CÎMPIA ARADULUI

(Urmare din pag. I)

rugîndu-mă să nu mă supăr 
dacă mă va mai ține un pic pe 
delături pînă va -consemna lu
crările zilei respective. Bineîn
țeles că nu mă supăr, ba, dim
potrivă, aflu răgaz să dau o 
raită prin împrejurimi ca să a- 
flu noutăți de la natură și de 
Ia oamenii ei...

— Deci, se aude vocea direc
torului — mazăre boabe 150 ha., 
trifoîște 150 ha., borceag 220 
ha., mazăre fină pentru conser
ve 70 ha....

— Am început azi dimineață 
șî la floarea soarelui, zice in
ginerul agronom. Am semănat 
aproape tot Iotul.

— Atenție, tovarășe Mircea 
Oană, la suprafețele calamitate 
de înghețul din februarie... Gri
ul, orzul... Mircea Oană e se
cretarul comitetului de partid. 
Om tăcut, mohorît în aparență. 
Știe că din cele 2 000 de hectare 
de grîu au fost calamitate a- 
proape 300. că din cele aproape 
700 de hectare <«e orz boabe au 
fost calamitate, de asemenea, cir
ca 120 de hectare. Dar știe, de 
asemenea, că anul trecut au ob
ținut recolte foarte bune Ia grîu 
și porumb, respectiv 3100 kg. 
și 4 100 kg.... Și nîci anul tre
cut, natura nu i-a răsfățat! 
Deci cu o îngrășare suplimen
tară a ogoarelor afectate de în
gheț. recoltele ar putea reveni 
la normal. Așa gîndește el. așa 
gîndește inginerul agronom, așa 
gîndeso muncitorii, tractoriștii, 
brigadierii, directorul...

...Directorul Plopșoreanu — 
de felul său oltean — roagă 
prin intermediul microfonului 
să fie găsit reporterul de Ia 
București. Tn sfîrșit. după minu
te de căutări, mă află un trac
torist rutier •

— Vă roagă tovarășul Plop
șoreanu să poftiți — a terminat 
ședința de lucru. De fapt trac
toristul nu e altul decît Ion 
Tuhasz-TT — adică fiul luî Jean 
Tuhasz-T. loan Tuhasz-TT — 
este născut și crescut aici 
la Utviniș. E unul dintre 
primii locuitori get-beget ai 
cătunului. Unul dintre primii, 
fiindcă Ia această oră familiile 
stabilite aici definitiv depășesc 
150. cifră mică, ce-i drept, dar 
mare pe lîngă numărul familii
lor ce locuiau aici în 1937. 
Acest Tuhasz-TT — este secre
tar al organizației de bază 
U.T.C.

Cînd intru în biroul tovară
șului director Plopșoreanu ză
resc o persoană foarte cunoscu
tă. pe inginerul constructor 
Gheorghe Olaru. ÎI cunosc de 
mai bine de douăzeci de ani și 
nu o dată ne scriem cîte un rînd 
de prietenie unul altuia. Olaru, 
ca orice om, are povestea vfeții . 
lui. Originar dintr-un cătun 
moțesc, cătun ce nu depășește 
cîteva numere de casă, s-a zbă
tut cu sărăcia multă vreme, 
ba la Liceul din Brad, ba mai 
apoi ca simplu muncitor în A- 
rad, ca pînă la urmă, datorită 
tenacități! luî moțești să ajungă 
inginer constructor. Pe oamenii 
Iui din micul cătun nu î-a ui
tat. Numit inginer, șef de lu

crări la -I.A.S. Utviniș î-a con
vins pe mulți consăteni să vină 
aici, și i-a calificat la locul de 
muncă. Așa. au ajuns aici Ruja 
Teodor, fierar betonist, soția sa 
Ruja Dochița, muncitoare, Mer- 
cea Ton, și mulți alții care au 
făcut, din această fostă moșie 
un adevărat cătun. Un cătun 
bogat cu peste zece mii de hec
tare de pămînt.

— Dacă am face un succint 
bilanț al activității noastre din 
ultimii ani. spune secretarul de 
partid Mircea Oană, am consta
ta realizări revelatoare chiar și 
pe plan social-cultural pentru 
cei peste 150 de locuitori per
manent! ai J.A.S.-ului și pentru 
cei sezonieri care în perioadele 
de vîrf se ridică la 1 000—1 500 
de oameni.

— Am construit ceva pe me
leagurile acestea ! — îmi spune 
ingirierul Olaru. Chiar acum în
cepem construcția unui nou bloc 

de locuințe cu opt apartamente 
a două camere pentru familiști. 
De asemenea la ferma de la 
Horia intenționăm să ridicăm 
încă în acest an un bloc pentru 
burlaci cu 24 de camere.

— Cum s-ar spune, comple
tează tovarășul Plopșoreanu. 
sarcina noastră nu este numai 
aceea de a crește grîu și po- 
porumb, ci și oameni. Grîul și 
porumbul cresc prin hărnicia 
brațelor, prin cele 100 de trac
toare și zecile de semănători pe 
care le mînuiesc fiii acestei mici 
așezări, dar pe fiii acestor fii 
cum îi creștem ? Numai prin e- 
ducație. De aceea azi avem aici 
o. școală de patru ani, o grădi
niță. o creșă. un cămin de copii, 
o sală de cinema și spectacole cu 
300 de locuri.

...Teșim afară în soarele cald al 
primăverii. Ghioceii, viorelele și 
zambilele mai stăruie încă în 
pădurea Utvinișului, deși nici ea, 
bătrîna pădure, nu a fost scutită 
în urmă cu doi ani de ravagiile 
inundațiilor- Apele freatice s-au 
ridicat și aici ca niște stihii..; 
Școala e Ia doi pași de pădure, 
învățătoarea Doina Vîlceanu — 
stabilită aici definitiv împreună 
cu soțul ei, inginer șef de fermă, 
Constantin Vîlceanu — ne în- 
tîmpină cu... un buchet de pri
chindei. Fiii inginerilor, tracto
riștilor, strungarilor și ai munci
torilor din întreprindere. Părin
ții lor, tractoriștii, constructorii 
ori muncitorii Traian Mager, 
Vladimir Jurcă. Ioan Iuhasz. Si- 
mîori Simerian, Martin Korpoș,

I

La Criva, în jude
țul Olt, s-a deschis 
un șantier de mun
că patriotică unde, 
printre participanți, 
întîlnești numeroși 
elevi. Astfel, aici 
întîlnești zilnic a- 
proape peste 1500 
de elevi care, după 
terminarea orelor 
de curs, își dăru
iesc forțele pentru 
înfăptuirea unor 
importante lucrări 
de taluzare. Imagi
nea alăturată ne-a 
fost trimisă de ci
titorul nostru Nicu 

Ciorei din 
Slatina

loan Sipoș, Dumitru Marchiș și 
alții sînt la această oră de di
mineață tîrzie risipiți pe întin
sele tarlale ale I.A.S.-ului- îngri
jesc recoltele viitoare, adaugă 
îngrășăminte suplimentare su
prafețelor afectate de îngheț, în
tr-un cuvînt fac ca niște adevă- 
rați zei pămînteni ca acest stră
vechi pămînt de pe prispa de a- 
pus a țării să rodească la adevă
rata lui valoare de cernoziom. 
Două primăveri mi se arată în 
clipele acestea : primăvara co
piilor acestui cătun născut în a- 
nii socialismului și primăvara 
cea de toate zilele a holdelor. 
Primăvara copiilor o văd în bu
chetele de flori culese din pă
dure în orele de recreație, ori la 
orele de deprinderi practice pe 
micile loturi din jurul școlii se
mănate de minutele lor fragile. 
Primăvara copiilor o aud în cîn- 
tecele ce răzbat pînă departe la 
părinții lor de pe tractoare : 

„Foaie verde iasomie 
Scumpă țară Românie...'*

Umbrele trecutului ce mai vie
țuiesc poate în adîncul pădurii, 
umbrele acelea chinuite ale atî- 
tor oameni săraci de pe vechea 
moșie, se ridică parcă în aer și 
în frunze, făcînd primăvara a- 
ceasta mai vie, mai omenească... 
Ființa lor vibrează și acolo în 
grînele unduitoare, ca. poate, și 
pașii mei răsunători în marea 
sală a cîmpiei- Și iată cum pes
te aceste umbre ale trecutului 
răsare această primăvară conti
nuă a patriei cu viitoare recol
te, cu părinți, frați și copii asu- 
dînd pentru propria lor fericire 
pe întinderile galopate de cai și 
tractoare... Cătunul cu 10 000 de 
hectare, I.A.S. Utviniș, realizare 
a vremurilor noastre, zumzăie 
de elanul muncii ca un stup de 
albine. Directorul Plopșoreanu. 
acest harnic conducător, ingine
rii. tehnicienii, învățătoarea și 
educatoarele, secretarul de par
tid Mircea Oană, cei peste 600 
de muncitori^prezenți aici la ora 
asta — ridică în firele plăpînde 
de grîu. în norocosul trifoi, în 
sfecla de zahăr mîndria și pu- 
tereaw acestor plaiuri arădene. 
Primăvară, prilej de muncă în
cordată ! Și oamenii primăverii, 
fiindcă numai ai primăverii sînt 
acești oameni, umplu cu vise 
concrete pămîntul !

în timo ce Francisc Schwerto- 
fer, administrator de peste 
două decenii aici, se ocupă de 
pregătirea unei mese cit mai 
consistente pentru a fi trimisă 
celor plecați pe întinsele pămîn- 
turi ale I.A.S.-ului și pentru cei 
rămași acasă ori la orele de 
școală-.. Aromește a borș de miel 
și a plăcintă cu mere... Tare îmi 
vine să-i spun Iui nea Franț că 
mi-e poftă de un borș de miel, 
dar nu-i spun fiindcă undeva pe 
cîmpia ardeleană așteaptă niște 
oameni flămînzi de primăvară și 
de soare...

-Și tare mî-e bine aici pe pă
mîntul copilăriei, pe tarlalele de 
pe care pașii de pe haturi mi-au 
dispărut, pe tarlalele pe care se 
pregătește, acum primăvara, re
colta unui an luminos și fericit 
al cătunului celor 10 000 de hec
tare de sevă și vise.
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CASELE TEHNICII
Posibile centre de creație,
de inovare și de lansare

a tinerilor talentat!
Educarea prin munca și pentru munca a ti

neretului, nu mai poate fi despărțită azi de 
educarea sa științifica și tehnica. Pregătirea vi
itoarelor cadre ale economiei noastre, indife
rent câ e vorba de muncitori, de tehnicieni sau 
de ingineri, trebuie sâ tina seama de gradul 
înalt al exigențelor pe care o industrie dinami
ca, în permanent proces de modernizare, le 
manifesta față de cei chemați sâ utilizeze in
stalații sensibile și complexe, încadrate în linii 
tehnologice avansate. în aceste condiții, una 
din sarcinile importante ale organizației noas
tre stabilita la Congresul al IX-lea al U.T.C., 
consta în susținerea unei puternice niișcâri de 
masa în rîndurile tineretului, pentru știința și 
tehnica. în cadrul ei, amenajarea în toate ora
șele a noi cluburi și case ale tehnicii pentru ti
neret, în care sâ se desfășoare cu precădere ac
tivități aplicative, se înscria ca un obiectiv de 
seamă. Și nu întîmplător. Asemenea case ar 
putea constitui cadrul desfășurării în continuare 
a unei serii de activități ce cunosc o.mare dez
voltare la vîrsta cravatelor roșii. Pionierii au 
numeroase cercuri tehnico-aplicative care 
atrag mii de copii, dezvoltîndu-le interesul pen-

PITEȘTI PENTRU

tru munca de finețe necesară în multe romuri 
industriale noi, pentru creația tehnica origi
nală. Din păcate, o dată ieșit din rîndurile 
pionierilor, elevul sau ucenicul devenit utecist, 
are mai puține posibilități de a da curs preo
cupărilor amintite. Din această cauză, multe 
talente se pierd, demobilizate de dificultățile 
pe care le intîmpină în procurarea materialelor 
necesare unei activități de acest gen. Or, dez- 
voltînd strădaniile instructorilor din cercurile 
tehnico-aplicative școlare, casele tehnicii de la 
nivelul orășenesc pot concentra elementele cele 
mai talentate, după cum pot, de asemenea, 
stimula creația originală, inventivitatea tineri
lor muncitori, profesori etc. Ancheta noastră 
și-a propus să treacă în revistă drumul parcurs 
de cîteva dintre casele tehnicii care în perioada 
de după Congresul al IX-lea au intrat sau ur
mau să intre în funcțiune. Ce inițiative bune, 
demne de generalizare, s-au afirmat aici, ce se 
realizează în raport cu proiectele inițiale ? — 
iată întrebări la care am căutat răspuns în 
cîteva orașe, unde asemenea obiective funcțio
nau sau începuseră a fi materializate în perioa
da ulterioară

ÎNCEPUT

0 clădire frumoasă
și planuri interesante

Au trecut doar cîteva zile de 
cînd la Pitești s-a. inaugurat 
Clubul tehnic. Regulamentul 
de organizare și funcționare 
a clubului prevede desfășu
rarea unor activități diferen
țiate în funcție de vîrsta și ni
velul de pregătire al participan- 
ților. Dacă celor mai tineri 
membri (la club pot activa cei 
ce au împlinit vîrsta de 14 ani) 
le sînt destinate acțiuni de ini
țiere in conducerea. întreținerea 
și repararea carturilor, în con
strucția și funcționarea aparate
lor de radio și televiziune, în 
construirea de ambarcațiuni nau
tice. pentru cei ce au deja cu
noștințe de bază în domeniul 
electronicii și al mecanicii fine 
se prevede proiectarea și reali
zarea de aparate și mașini cu 
funcționare comandată sau pro
gramată.

O sală de cinema în care se 
vor prezenta periodic filme cu 
caracter tehnico-științific, docu
mentare, jurnale de actualități, 
biblioteca tehnică care își pro
pune să aibă abonamente la 
cursuri universitare și periodice 
de specialitate din țară și străi
nătate, sala de informare audio
vizuală cu o dotare unică în 
țară, reprezintă tot atîtea posi
bilități de perfecționare a cunoș
tințelor, aflate la dispoziția ce
lor interesați.

Demn de remarcat este faptul 
că fondurile necesare dotării cu 
mobilier, mașini-unelte și apa
rate, materiale necesare cercu
rilor, bibliotecii și sistemului in
formațional se vor asigura din 
veniturile proprii ale clubului. 
Așadar este vorba de rentabili
zarea întregii activități. Aspectul

IAȘI Dispâ
rițic ne just i îicată

Cu un an în urmă publicam un articol în care era prezentată 
Casa tehnicii din lași. Era prima care intra în funcțiune și ini
țiativele organizatorilor ei se anunțau deosebit de interesante. 
Multe din ele puteau constitui un model pentru instituțiile de 
acest gen. Astăzi nu mai putem scrie despre aceasta casă decît 
la trecut. Dintr-o regretabilă 
ea a fost desființată.

neînfeleger» a organelor locale

im

Două imagini de la recentul concurs artistic al elevilor. In prima 
fotografie : Dansul din Oaș, prezentat de elevii Liceului de spe
cialitate pentru industria alimentară. în cea de a doua : Gimnastică 

cu mingi — număr susținut de elevele Liceului nr. 36 
Fotografii: EMANUEL TÂNJALÂ

Congresului al IX-lea al U.T.C.

ZIUA SĂNĂTĂȚII ÎN CADRUL 
LUNII INTERNAȚIONALE A INIMII

prestigioasă a școlii medicale
românești

A devenit o tradiție ca în fiecare an, la 7 aprilie^ tarile 
membre ale Organizației Mondiale a Sănătății, să sărbăto
rească Ziua sănătății. De obicei, această zi este dedicată de 
fiecare dată trecerii în revistă a unor probleme actuale și 
majore ce vizează sănătatea individului și a colectivității. După 
subnutriție, cancer, boli ale nutriției etc., anul acesta sînt evi
dențiate succesele înregistrate în tratarea bolilor cardio
vasculare.

Despre semnificația Zilei sănătății și a temei sale din anul 
1972, am solicitat un interviu 
adjunct științific al Centrului 
A.S.C.A.R.

directordr. IOAN ORHA — 
de asistenfâ a cardiacilor

— Ce a determinat ale
gerea pentru acest an a 
bolilor cardio - vasculare 
ca subiect supus atenției 
cadrelor medicale din ță
rile membre ale O.M.S. ?

— Mai întîi aș vrea să fac

Există în Iași peste 9 600 de 
elevi în școlile profesionale și 
pe9te 8 000 de elevi în licee. Lor 
li se adaugă mii de tineri mun
citori. Așadar o bază de masă 
foarte largă pentru selecționa
rea unor elemente deosebit de 
înzestrate. Și in puținul timp 
în care a funcționat, Casa teh
nicii din Iași izbutise deja să 
obțină cîteva succese în această 
direcție.

Merită amintit că la iniția
tiva Comitetului județean 
U.T.C. și a celui municipal imo
bilul, care se afla într-o stare 
destul de precară, a fost com
plet renovat. Din cei aproape 
200.000 lei, cit au costat repara
țiile, peste 160.000 reprezintă va
loarea muncii voluntare desfă
șurată de tineri calificați în di
ferite meserii. Comitetul Cen
tral al U.T.C. a alocat sume 
mari pentru dotarea laboratoa
relor. Din păcate, acum mate
riale în valoare de 165.000 lei 
zac în magazia Comitetului ju
dețean U.T.C., după desființa
rea casei. Ministerul învăță- 
mîntului acordase și el tot spri
jinul acestei instituții oferin- 
du-se pină la urmă să asigure 
și fondul de salarii necesar în
cadrării unor instructori perma
nent (la început atît directorul 
cît și instructorii lucrau volun
tar ; din cauză că ei nu izbu
teau, datorită celorlalte obligații 
profesionale, să fie permanent 
prezenți aici activitatea avea de 
suferit).

Se pornise acum un an de la 
ideea recrutării celor mai talen
tați elevi și 
să realizeze 
invenții, pe 
urma să le 
producție de 
valorifice și astfel să-și asigure 
și fonduri pentru dezvoltarea 
activității. In scurtul timp cît 
a funcționat s-au adunat aici 15 
invenții și inovații, după opinia 
noastră deosebit de utile și in
teresante. Printre altele elevii 
de la Lunca Prut au construit 
un prototip de tabelă mnemo
tehnică pentru operații mate
matice, alți elevi au creat o 
catedră dotată cu instalație de

muncitori, capabili 
chiar inovații și 
care Casa tehnicii 
multiplice într-o 
mică serie, să le

retroproiecție (care practic eli
mina tabla din clasă), un elev 
de la școala profesională de 
construcții de mașini a inventat 
un aparat care execută șanțuri 
în pereți pentru pozarea cablu
rilor. împreună cu organele ju
dețene de miliție (care dispu
neau și de fonduri) se propu
sese construirea unui autodrom 
iar un profesor de la Miroslava 
proiectase un simulator pentru 
învățarea conducerii automobi
lelor. Se înființase un cerc de 
rachete cu o secție chimică care 
să realizeze și propergolii nece
sari pentru propulsie. O serie 
de întreprinderi poligrafice s-au 
oferit să înzestreze casa cu ma
șini uzate dar capabile încă să 
funcționeze, mașini care utili
zate de cercul de tipografie ar 
fi permis inițierea a încă unei 
activități rentabile și în același 
timp instructive (editarea de 
plachete, afișe, reviste școlare). 
Și astăzi încă se primesc adrese 
de la întreprinderi auto din Si
biu, Ploiești materiale pentru 
cercul auto...

Toate aceste inițiative s-au 
pierdut pe drum. La ora aceasta 
localul este dezafectat ; funcțio
nează în cîteva din sălile lui 
niște cercuri de croitorie ale Li
ceului nr. 1 astfel că această 
clădire nu e nici măcar folosită 
suficient pentru activități apli
cative școlare. Una din cele mai 
interesante inițiative pe linia e- 
ducației tehnice a tinerilor a 
fost ratată, după cum spu
neam, dintr-o regretabilă neîn
țelegere petrecută pe plan local. 
Nu e încă tîrziu ca să se revină, 
pentru că un oraș ca lașul este 
nefiresc să nu ofere tinerilor 
săi o Casă a tehnicii dar să 
aibă după cum se intenționează, 
ateliere școlare de croitorie în 
care să poată face practică cca. 
1.000 de elevi. Oare fosta Casă 
a tehnicii va deveni astfel mai 
eficientă ? Are cumva industria 
județului, în perspectivă, nevoie 
de 1 000 de croitorese sau orien
tarea tinerilor spre activități a- 
plicative tehnice din sectoare 
de vîrf ale industriei ar fi mai 
eficientă ?

acesta are implicații multiple 
obligînd în primul rînd la asi
gurarea unor activități perma
nente și bine îndrumate. „Vom 
asigura mare parte a aparaturii 
și utilajelor din ateliere — ne 
spunea primul secretar al Comi
tetului județean Argeș al U.T.C., 
Constantin Voineag — prin auto- 
dotare. De asemenea, pentru bi
bliotecă ne propunem a realiza 
cit mai repede instalații de citire 
a microfilmelor cu reproduceri 
după lucrările rare din domeniul 
tehnicii". La îmbunătățirea con
dițiilor materiale, o contribuție 
importantă își vor aduce și unele 
întreprinderi și instituții care la 
rîndul lor vor beneficia de spri
jinul membrilor clubului prin 
executarea unor teme de cerce
tare, realizarea unor inovații 
prevăzute în planurile tematice 
ale acestora.

Deviza sub care se desfășoară 
activitatea clubului este „Arge
șul gindește, Argeșul creează". 
„Și totuși — ne spunea directo
rul clubului — Emil Plăpceanu 
— este impropriu spus Argeș- 
Sesiunile științifice pe care le 
vom organiza periodic și Ia care 
vom invita specialiști, inovatori 
și cadre didactice universitare 
din (ară. vrem să se impună ca 
un schimb de experiență, ca un 
prilej de generalizare a celor 
mai noi și im nor fante realizări 
tehnice cu aplicații și eficiență 
imediată în economie". De altfel 
clubul va edita un buletin de in
formare tehnico-științifică în 
care se vor publica prezentări de 
inovații și invenții ale membri
lor săi. rezumate ale lucrărilor 
și comunicărilor științifice reali
zate de aceștia.

Faptul că așa cum este gîndită 
acum activitatea, ea oferă posi
bilitatea participării Ia acțiunile 
clubului tehnic piteștean a ti
nerilor de cele mai diferite pro
fesii și nivele de pregătire din 
județ ca și profilul în exclusi
vitate tehnico-științific, reco
mandă această instituție ca eta
lon în acțiunea de educare teh- 
nico-științifică a tineretului. 
Primii pași sînt promițători. în- 
registrîndu-se deja zeci de cereri 
de înscriere. Ceea ce se impune 
este ca activitatea de coordona
re și îndrumare ce revine Co
mitetului județean al U.T.C. să 
nu scape din vedere nici un 
amănunt legat de transpunerea 
în practică, în totalitate, a pre
vederilor regulamentului de or
ganizare și funcționare. Fiecare 
realizare, fiecare succes se va 
constitui nu numai ca un bun 
cîștigat pentru activitatea clubu
lui, ci și ca o experiență pentru 
viitoarele cluburi tehnice ce se 
vor construi în țară. Promitem 
cititorilor să revenim nu peste 
mult timp pentru a vedea în ce 
măsură clubul tehnic piteștean 
valorifică posibilitățile pe care 
le are, în ce măsură profilul ac
tivităților satisface deopotrivă 
preferințele tinerilor, asigură 
orientarea aptitudinilor acestora 
spre nevoile de cadre în perspec
tiva dezvoltării economiei jude
țului.

FINAL DE TRIMESTRU
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diminuează în mod vizibil 
damentele. La Lupeni. 
exemplu, coeficiehtul de 
zență în subteran a fost în a- 
cest an de numai 84 la sută. 
Tovarășul ing. Bujor Bogdan, 
secretarul comitetului U.T.C. de 
la exploatarea minieră Uricani, 
ne mărturisea că în zilele care 
urmează chenzinei și salariului, 
din cauza absențelor nemotivate 
sau a neprezentării la lucru în 
plenitudinea forțelor, se înregis
trează căderi sensibile de produc
ție ce nu mai pot fi recuperate. 
O bună parte din timp este în
gustat de dereglările produse pe 
filiera extragerii cărbunelui. 
Stagnările de diverse feluri sînt 
frecvente ca și înainte, deși con
diția de bază a aplicării progra
mului de 6 ore o constituie evi
tarea lor.

— La realizarea randamentelor 
planificate, sublinia ing. Bujor 
Bogdan, trebuie să contribuie în 
egală măsură toți factorii din 
sfera producției. Dacă această 
participare e satisfăcătoare la cei 
care lucrează în acord, ea e cu 
totul necorespunzătoare la cei din 
sectoarele de deservire și întreți
nere. retribuite în regie. Aceasta 
explică în mare măsură dereglă
rile care apar.

Interlocutorii noștri au fost 
unanimi în a aprecia că apro
vizionarea celor din abataje cu 
materialele necesare a rămas 
încă marea problemă nerezolva
tă. Dacă înainte minerul își pu
tea permite să umble cîteva zeci 
de minute prih galerii pentru 
a-și aduce lemn (la 8 ore pier
derea de timp nu se observa 
prea mult) acum nu mai poate 
proceda astfel. Pentru a lucra 
neîntrerupt 360 de minute. el 
are nevoie să i se aducă în aba
taje toate materialele necesare, 
în general însă nu se procedează 
așa. astfel că la Lupeni. Petrila. 
Uricani etc. minerul e obligat 
și acum să parcurgă distanțe 
mari pentru a se aproviziona sin
gur. Iată o lacună de ordin strict 
organizatoric care poate și tre
buie să fie lichidată. Realitatea 
a demonstrat că acolo unde e 
rezolvată problema aprovizionă
rii, normele sînt îndeplinite. E- 
locventă în această privință este 
situația sectoarelor 2 și 3 de la 
mina Aninoasa. După ce timp 
de ani și ani s-au aflat sub plan, 
acum, cînd lucrează în regim de 
6 ore, aceste sectoare au reușit 
să-și depășească randamentul 
planificat pe post. Tiberiu 
Nagy, secretarul comitetului 
U.T.C., explica această situație 
tocmai prin atenția acordată a- 
provizionării ritmice a locurilor 
de muncă. In schimb, sectoa
rele 1 și 4. fruntașe pînă nu 
demult, neglijate din acest 
punct de vedere, nu mai 
reușesc să țină cadența cu ce
lelalte. Romulus Burda, secreta
rul comitetului U.T.C. de la ex
ploatarea minieră Dilja. a insis
tat asupra faptului că transportul 
trebuie să fie organizat mai 
bine. în condițiile activității de 
6 ore el are de făcut față unor 
sarcini sporite. Introducerea ma
terialelor și scoaterea cărbune
lui trebuie să se execute într-un

ANDREI BANC

ran- 
spre 
pre-

ritm mai alert. Altfel, din lipsa 
vagonetelor goale se produce o 
sufocare care determină întreru
perea lucrului.

Spuneam că unele fenomene 
negative care existau și înainte 
au devenit. în condițiile lucru
lui de 6 ore. mai pregnante. 
Unul dintre acestea îl reprezin
tă fluctuația cadrelor. Ca să ob
ții în 6 ore cit înainte în 8, 
sînt necesari muncitori experi^ 
mențați, buni cunoscători ai 
profesiei. Cu oameni care calcă 
pentru prima oară într-o mină 
nu se poate obține productivi
tatea dorită.

— Majoritatea tinerilor care se 
încadrează la exploatare, re- 

, marca Petre Pălivan. nu sînt 
hotărîți să-și facă o meserie din 
minerit. Ei vin cu gîndul să lu
creze o vreme, să se chiverni
sească și apoi să plece. E obli
gația noastră, a organizațiilor
U. T.C., să-i determinăm să ră- 
mină. să se califice. De multe 
ori însă eforturile noastre sînt 
anulate de către conducătorii 
procesului de producție. S-a 
propus, bineînțeles, că acești ti
neri să nu fie renartizati de la 
primul șut în schimbul de noap
te și nici la locurile de muncă 
cele mai dificile. Ei au nevoie 
în mod firesc de o perioadă de 
acomodare Propunerea nu e 
luată în seamă, ba mai mult, 
la sectorul 4 spre exemplu, se 
face parcă tot ce e posibil pen
tru... a-i determina să plece ! Cu 
asemenea comportări nu ne pu
tem aștepta la reducerea fluc
tuației.

— La exploatarea minieră Dîl- 
ja. l-a completat Romulus Bur
da. am încercat să creăm brigăzi 
de tranzit. Pe noii angajați i-am 
plasat la formațiile de lucru 
unde se obțineau cîștigurî medii 
pentru a se obișnui cu procesul 
tehnologic. După o lună, două, 
tinerii nu mai aveau teama de 
munca în subteran. Inițiativa nu 
a fost prea luată în seamă deși 
a dat bune rezultate. E o mare 
greșeală să-i pui pe noii angajați 
direct în schimbul IV dar ea se 
face destul do 
foarte scump.

Ni s-a părut 
acest punct de
oferit de Aurel Colda. secreta
rul comitetului U.T.C. de la ex
ploatarea minieră Petrila. Spre 
deosebire de alte echipe, brigada 
lui Mihai Tigăieru de la sectorul
V. care se caracterizează prin 
stabilitate și omogenitate, obține 
randament cu mult superior 
celor anterioare. Acolo unde 
există însă un veșnic du-te-vino, 
nerealizarea normelor a devenit 
o regulă. La angajare nu se face 
nici o selecție a solicitanților. 
Sînt unii care se încadrează la

des și ne costă

concludent din 
vedere exemplul

Uricani și după nici un an îi gă
sești la Lonea, trecînd prin toa
te exploatările Văii Jiului. Cu 
astfel de tineri, care fac turul 
tării, remarca inginerul Bujor 
Bogdan, nu se pot realiza nici
odată normele. Decît cu ei, mai 
bine fără ei. Dacă aș fi la ser
viciul personal, n-aș angaja pe 
aceia care n-au stat într-o între
prindere măcar un an de zile.

Am prezentat cîteva din pro
blemele care frămîntă astăzi ex
ploatările miniere din Valea 
Jiului, beneficiari ai noului pro
gram de lucru în ordinea ierar
hizării făcute de interlocutorii 
noștri — secretari ai comitetelor 
U.T.C. Am reținut faptul că or
ganizațiile U.T.C. depun eforturi 
pentru a-și aduce contribuția la 
rezolvarea lor. In scopul creării 
unui climat de întrecere între 
echipe, care să conducă la creș
terea productivității, au fost con
stituite în Valea Jiului 24 bri
găzi de producție ale tineretului 
care se bucură de prestigiu pen
tru rezultatele obținute. Am re
ținut, de asemenea, preocuparea 
pentru îmbunătățirea condițiilor 
de viață și de petrecere a timpu
lui liber, pentru calificarea și ri
dicarea calificării tinerilor, dis
cuțiile periodice avute cu noii 
angajați în scopul reducerii fluc
tuației, criticarea celor care iro
sesc timpul de muncă la gazete
le „Tineretul și producția", la 
stația de radioficare. întilnirile 
organizate cu conducătorii proce- 
selor de producție. Sînt. fără în
doială. acțiuni interesante, utile, 
care și-au dovedit eficiența. Se 
pare însă, și nu este numai pă
rerea noastră, că s-a scăpat din 
vedere munca directă cu omul, 
cu cel care nu-și realizează nor
ma, care are nevoie poate mai 
curind de un sprijin concret, de 
un sfat, de un cuvînt bun. Pentru 
că nu de puține ori nerealizarea 
productivă e și rezultatul clima
tului necorespunzător de mun
că. a nepăsării cu care sînt tra
tate sugestiile și propunerile ti
nerilor.

Un singur articol nu poate 
epuiza, firește, întreaga proble
matică legată de subiectul supus 
atenției în rîndurile de față. 
Transcriind opiniile de mai sus 
o facem cu convingerea că ele 
întrunesc calitatea de a semna
la deficiențe deloc neglijabile 
în organizarea activității lucrăto
rilor din subteran. Eliminarea lor 
grabnică, se poate convinge ori
cine. condiționează eficienta nou
lui sistem de muncă introdus 
în minerit. De aceea ne adresăm 
Centralei industriale a cărbune
lui din Valea Jiului, ministerului 
de resort cu dorința de a le lua 
în studiu, spre rezolvare. Asupra 
măsurilor stabilite și comunicate 
nouă, vom reveni.

o 
precizare. Ziua mondială a să
nătății va marca în acest an, în
ceputul manifestărilor și acțiu
nilor ce se vor desfășura în ca
drul Lunii internaționale a ini
mii. Alegerea temei este întru- 
totul justificată datorită amploa
rei, gravității și implicațiilor 
medico-sociale pe care le au 
bolile cardio-vascdlare. Ele au 
ajuns — cel puțin pentru țările 
cu standard social-economic ri
dicat — să reprezinte una din 
cele mai importante cauze de 
mortalitate, morbiditate, incapa
citate temporară sau invalidita
te. Sînt afecțiuni ce aduc ne
ajunsuri însemnate, lovind indi
vidul în anii cei mai productivi 
ai vieții, în plină putere de 
muncă și creație. Iată de ce tre
buie să le privim nu numai ea 
pe un pericol pentru sănătatea 
publică ci și ca o problemă pen
tru societate.

— In țara noastră, pre
zența bolilor la care 
referim se face la fel 
simțită ?

— Fenomenul semnalat 
plan mondial este prezent și _
țara noastră. Din datele statisti
ce și din rezultatele cercetărilor 
rezultă că în România bolile 
cardio-vasculare reprezintă pri
ma cauză a mortalității generale 
și una din cele mai importante 
cauze de morbiditate și invalidi
tate. Motiv pentru care cunoaș
terea lor și instituirea unor mă
suri de combatere și chiar pre
venire se impune ca o prezență 
absolut necesară. Aș sublinia că 
directivele de partid și de stat 
referitoare la politica sanitară, 
pun bolile cardio-vasculare pe 
cel dinții plan în cadrul ample
lor acțiuni de combatere și pre
venire a bolilor cronice cu largă 
răspindire.

ne 
de

pe 
în

— Ceea ce presupune 
înainte de toate, cunoaș
terea factorilor care gene
rează îmbolnăvirea inimii 
și a vaselor.

— Fără îndoială. Se știe astăzi 
că ele pot fi consecința unor in
fecții (îndeosebi reumatismul), a 
unor tulburări de adaptare a 
organismului la gradul intens de 
urbanizare și industrializare care 
pe de o parte ne impune un 
tempo mai rapid de viată iar pe 
de altă parte și o creștere a în
cordării și tensiunii psihice. Se
dentarismul accentuat, alimenta
ția neregulată și nerațională cu 
exces de dulciuri, utilizarea din 
ce în ce mai frecventă și mai 
ales abuzul de tutun și cafea, 
favorizează apariția și dezvolta
rea hipertensiunii arteriale și 
aterosclerozei. Le-am enumerat 
numai pe cele mai importante, 

largă a 
special, 
interes

care interesează masa 
populației și care, în 
prezintă un mai mare 
pentru tineret-

— Să înțelegem 
ceastă ultimă precizare că 
bolile cardio-vasculare in
teresează deopotrivă pe 
tineri ca și pe vîrstnici ?

— Desigur. Bolile congenitale 
și leziunile reumatice ale inimii 
interesează cu predilecție vîrsta 
tînără. Sînt boli prin excelentă 
ale primilor 20—30 de ani de 
viață. Corecta, lor tratare și mai 
ales prevenirea, este hotărîtoare 
pentru activitatea, sănătatea și 
capacitatea de muncă de mai 
tîrziu. Pe de altă parte, hiper
tensiunea arterială și ateroscle- 
roza — boli ce se manifestă de 
obicei după 40—50 de ani (ceea 
ce a determinat să fie conside-

rate ca boli de uzură, ale vîrs- 
tei înaintate) au o tendință din 
ce în ce mai pronunțată de a 
apare la o vîrsta mai tînără — 
40 și chiar 30 de ani.

Demn de semnalat mi se pare 
faptul dovedit de cunoașterea 
mecanismului de producere și 
dezvoltare a acestor boli și anu
me că rădăcinile lor se află la 
o vîrstă foarte tînără, în copilă
rie. uneori chiar dincolo de ea, 
în bagajul ereditar al persoanei. 
Acțiunea factorilor nocivi ce duc 
la apariția bolilor cardio-vascu
lare se desfășoară în copilărie și 
tinerețe. De aceea, măsurile de 
prevenire și combatere trebuiesc 
aplicate de la o vîrstă cit mai 
tînără.

— Care sînt în acest 
sens preocupările colecti
vului medical din 
ASCAR ?

— Grija față de promovarea 
sănătății, de prevenire a unor 
boli, constituie de mai multa 
vreme o preocupare permanentă 
și de prim ordin a politicii parti
dului nostru. Pornind astfel de 
la rațiuni de ordin social orien
tarea spre prevenire și profilaxie 
și-a făcut loc în concepția știin
țifică de organizare a ocroj^. " 
sănătății și în C.__
voltare 
noastră
ceastă idee să-și fi cîștigat drept 
de cetățenie în literatura de 
specialitate. Creat în 1945, 
ASCAR-ul are în primul rînd 
rolul de a asigura asistență me
dicală de înaltă calificare, fiind 
o instituție cu caracter social. 
Condițiile ce ne-au fost create 
prin asigurarea atît a unei baze 
materiale corespunzătoare cît și 
a cadrelor, ne-au permis să a- 
vem o activitate recunoscută și 
apreciată de Organizația Mon
dială a Sănătății.

Printre obiectivele de seamă 
ale instituției figurează și de
pistarea bolilor cardio-vasculare 
în mediul școlar și studențesc- 
Bolnavii sînt dispensarizați încă 
din prima fază a maladiei, insti- 
tuindu-se un plan de tratament 
și profilaxie secundară. Merită 
a fi subliniată în această direc
ție și activitatea întreprinsă 
de rețeaua de pediatrie în co
laborare cu medicina școlară și 
Inspectoratul sanitar de stat în 
direcția depistării, tratării și 
profilaxiei infecției streptococice 
și a reumatismului articular 
acut.

Preocupările acestea se înscriu 
ca un obiectiv fundamental al 
activității oficiului european al 
O.M.S. în cadrul sectorului de 
cardiologie preventivă înființat 
în 1969, colaborăm cu O.M.S.'la 
două studii de lungă durată. 
Primul are în vedere înregistra
rea. urmărirea și studierea con
dițiilor în care apare infarctul 
miocardic — studiu ce-1 efec
tuăm în perioada 1970—1975 pe 
populația din sectorul patru al 
Capitaleit în prezent Ia acest 
proiect participă 17 centre din 
Europa, Asia și Australia). Al 
doilea se referă la reabilitarea 
bolnavilor cardiovasculari și se 
va desfășura în perioada 1972— 
1977. Se consideră că activita
tea stației pilot a O.M.S. care 
funcționează în ASCAR, va re
prezenta nucleul organizatoric 
și științific pentru dezvoltarea 
preocupărilor menite să gă
sească modalitățile concrete de 
prevenire și combatere a boli
lor

nizare a ocroțârii 
direcțiile de 

a medicinii din țara 
cu mult înainte ca a-

prin a-
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PORȚILE
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tegoric în tensiunea și dinamica realității directe de la 
care emană ca în acele locuri odinioară nevralgice prin 
chiar prea seculara lor liniște. O întreagă constelație de 
orașe și orășele risipite disproporționat pe hartă sînt che
mate azi la viața și ritmul intens al marilor centre urbane. 
Buzău, Vaslui, Botoșani, Slobozia, Focșani, sînt o parte 
dintre ele. Porțile lor respiră acum aer industrial. în fibra 
lor inoxidabilă pulsează amplu destine umane. Se întretaie 
aici vîrste, gînduri, aspirații, obiceiuri, sărbători, bucurii, 
nădejdi, nostalgii, profesii, se primenesc prin schimbare ca
ractere, virtuți, se regăsesc și descoperă vocații, se împli
nesc aptitudini, se înfăptuiesc armonii.

Ce prilej enorm de meditație în fața acestor porți pe 
care se scurg dimineață de dimineață mii și mii.de oa
meni, flux lung, ca al mării în atracție de aștri, vital I Ce 
aducem și ce lăsăm în fața acestor porți, care este des
chiderea lor purificatoare în istoria acelor așezări, cercul, 
înalt pe care-l descriu în viața și munca locuitorilor lor 
— iată posibilitatea ca și promisiunea dealtfel a unor vii
toare însemnări pe această temă a porților.

tezat ? Că nu mi-a plăcut 
m-au botezat alții. Ce-i 
Gheorghe ? Cînd apare un 
cea de
îl strig: Băi, _ _ . 
că vedeți dumneavoastră 
stau lucrurile cu numele meu. 
Altceva ? De ce sînt aici ? 
N-am venit eu, m-au adus al
ții ! Păi, dacă ați înțeles asta 
de ce mă mai întrebați ? A, de 
ce m-au adus ? Huliganism 
plus furt din avutul obștesc. 
Așa spune legea. De trei ani 
îmi petrec vacanța la mare și 
nu m-a deranjat nimeni. E o 
întîmplare că mă întîlniți aici. 
Ne-am fi putut cunoaște la 
Mamaia, la „Melody", sau aici 
în Constanța, dar nu la Miliție, 
ci la „Cazino". Soarta a vrut 
altfel. Da, pe scurt : m-am lă
sat prins. Eu am vrut, cum se 
poate să nu credeți ? Păi, pe 
omul care păzește complexul 
din Eforie îl cunosc ca pe tata. 
Aproape că ne salutăm. Ce fă
ceam la „complex" ? Furam ! 
Dar nu așa. ca orice pungaș ! 
Eu sînt un artist în felul meu. 
Nu-mi place să semăn cu ni
meni. Unii pîndesc pe lîngă

cum 
asta, 
mu- 

provincie pe bulevard, 
Gheorghe ! Așa 

' " cum

rafturi, și cînd e vînzătorul o- 
cupat, harșt ! ia obiectul de 
unde nu-i ! Eu, nu 1 Intram, 
dădeam bună ziua, mă așezam 
la rînd. în fața mea, o doamnă 
sau o domnișoară dorea să 
cumpere un costum de baie, o 
rochie, un halat, mă rog, con
fecții. Trebuia să le încerce. Le 
lua și pleca la cabină. Eu, după 
ele. Nu se potriveau de prima 
dată. întrebam prin perdea : 
„E bun, doamnă ?“ Dacă nu 
era, o rugam să mi-1 dea să-i 
aduc altă măsură. Clientele, să
racele, credeau că-s din „per
sonal". Obiectul trecea imediat 
în sacoșă, iar eu din nou la 
coadă. Cînd plecam din . maga
zin, aveam o mică colecție. V-ar 
fi dat prin cap așa ceva ? E 
original, trebuie să recunoaș
teți ! Apoi, le vindeam, bine
înțeles, la taraba personală. De 
ce am făcut asta ? Mă tenta ! 
Și cîștigul, bineînțeles. Dar nu 
în primul rînd. Trebuia 
deosebesc într-un fel de 
recunoașteți ? Se poate 
fel, nu zic nu, dar e și 
un mod. Sigur că e

dar orice lucru original e dificil 
și, mai ales, riscant.

să mă 
gloată, 
și alt- 
acesta

periculos

★

Două moduri de a concepe o- 
riginalitatea. Unul care refuză 
să o recunoască în actele sale 
pentru că nu se ajustează unui 
tipar creat apriori (și discutabil, 
după părerea noastră), altul 
care o flutură ca pe un stin
dard, fără să-și bată capul cu 
cromatica dubioasă a faptelor 
prin care o justifică. Le-am re
produs așa cum au fost expri
mate, profitînd de relativa 
cursivitate a interlocutorilor. In 
locul comentariilor pe care 
le-am fi putut face pe marginea 
unor optici diametral opuse pri
vitor la aceeași noțiune, fiecare 
susținută prin fapte la fel de 
ireconciliabil despărțite și prin 
consecințe de naturi, firesc, di
verse, preferăm să le înaintăm 
spre dezbatere cititorului. Ne 
permitem s-o facem deoarece 
reflecțiile venite pe această 
cale sînt absolut necesare pen
tru conturarea unei concluzii, 
la capătul unei analize pe care 
o pot argumenta competent 
contribuțiile venite din partea 
tinerilor noștri cititori.

cardio-vasculare.
— In ASCAR lucres*?*  

și cadre tinere. Care es»e 
aportul lor la realizările 
de mai sus ?

—- Destul de substanțial. Deși 
numărul de cadre tinere este 
relativ mic, iar tinerețea in insti
tuția noastră înseamnă deja o 
vîrsta în jurul a 30 de ani (defi
ciență cunoscută, semnalată și v 
aflată . in atenția Ministerului 
Educației și învățămîntului și 
a Academiei de științe medica
le). la tot ce am obținut se în
scrie contribuția și elanul pro
fesional al celor mai tineri. îi 
am in vedere nu numai pe me
dici, ci și pe chimiști, biologi, 
asistente.

— Visul medicinii este 
, de a nu avea ce trata,

visul omului de a nu avea 
pentru ce apela la medici
nă. S-ar putea ca într-o 
zi și bolile cardio-vascu
lare să fie trecute în ca
talogul celor eradicate ?

— Ca medic și cercetător ar 
trebui să fiu puțin mai sceptic, 
în calitate de membru al socie
tății și subiect potențial expus 
ca oricare altul la bolile cardio
vasculare, trebuie să fiu mai 
optimist. Cert este ca în fața 
medicinii se deschid perspective 
d*.i  cele mai promițătoare dacă 
nu pentru eradicarea totală a 
acestui flagel al societății con
temporane, cel puțin pentru li
mitarea, pentru îngrădirea lui. 
Există azi suficiente cunoștințe 
ce permit să se întrevadă posi
bilitatea tratamentului eficient 
al multor situații dramatice. Un 
lucru insă nu trebuie uitat : ne
glijarea stării de sănătate la ti
nerețe înseamnă de cele mai 
multe ori plata unei scadențe 
prin apariția bolilor cardio-vas
culare la vîrste mai înaintate.

Nici ca medic, nici ca cetă
țean cred că nu greșesc dacă 
afirm că avem obligația de a fi 
nu numai constructori ai atîtor 
edificii minunate înălțate în pa
tria noastră, ci și constructori ai 
propriei noastre sănătăți- O 
stare de sănătate bună atît a 
individului cit și a colectivității 
poate asigura bunăstarea și fe
ricirea tuturor — țel suprem al 
politicii partidului nostru.

V. IOAN

mii.de
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Stăteam de vorbă cu teh. 
nicianul Stoian Stan, se
cretarul comitetului U.T.C. 

de la Uzina de mașini agricole 
„7 Noiembrie" din Craiova. Ac
tivitatea sa, ca și aceea a orga
nizației pe care o conduce de 
opt ani, îmi apărea, treptat, în- 
tar-o lumină bogată.

— Ne-am integrat eforturilor 
întregului colectiv de salariați 
prezentînd hotărîri și obiective 
proprii, sub semnul aniversării 
semicentenarului U.T.C., ne spu
nea Stoian Stan- Susținem răs
punsul întreprinderii la chema
rea lansată de uzina „Rulmen- 
tul“-Brașov, prin angajamentul 
de a da peste plan o producție 
in valoare de 6 milioane lei. De 
aceea, noi, uteciștii, sub deviza 
„Tinerețe, muncă, ritm și cali
tate", am urmărit să stimulăm 
printr-o acțiune-întrecere e- 
xecutarea lucrărilor cu respecta
rea tuturor normelor tehnologi
ce și termenelor prevăzute.

Uteciștir de aici au consacrat 
2 500 ore muncă patriotică 
pe șantierul construcției nou
lui sector al uzinei, unde 

Biografie 
in trepte 
tinerii ingineri luaseră ini
țiativa să sprijine, prin a- 
sistența tehnică acordată în 
timpul lor liber, punerea grabni
că în funcțiune a utilajelor. Re
marcasem, alături de acestea*  
amploarea unei acțiuni ca „Lo
cul de muncă — cartea de vizită 
a fiecărui tînăr", precum și per
manența altei deosebit de utile 
intervenții în sprijinul produc
ției, „Procesul rebuturilor", a 
cărui primă ediție s-a desfășu
rat încă din anul... 1948. In fine, 
ca date pentru o „fișă biogra
fică", Stoian Stan ne mai spu
nea, că în cei opt ani de cînd 
îndeplinește această sarcină, or
ganizația a crescut de la 440 de 
membri la peste 1 000, „între 
care 19 ingineri și tehnicieni, 280 
absolvenți de liceu (circa 30 în 
1964 !) și alți 185 care urmează 
liceul seral“- Am reținut însă și 
un alt fapt, cuprinzînd în sine 
cea mai înaltă semnificație : în 
1964 și în 1969 organizației de la 
Uzina „7 Noiembrie" i-a fost a- 
cordată Diploma de Onoare a 
Comitetului Central al U.T.C., 
pentru valoarea activității desfă
șurate în educarea tinerilor.

Ar fi fost poate suficient să ne 
oprim aici, pentru că și numai 
aceste citeva elemente justifică 
din plin convingerea lui Stan 
Stoian că în acești ani „colec
tivul de uteciști din uzină a do- 
bîndit o matură conștiință a 
răspunderilor sale sociale, înțe- 
legînd rolul politic-educativ al 
organizației U.T.C. în directă le
gătură cu datoriile zilnice ale 
fiecărui tînăr“.

Colocviul — dezbatere „50 de 
ani de luptă și muncă sub con
ducerea partidului comunist", 
desfășurat și aici, ca pretutin
deni în organizațiile Uniunii Ti
neretului Comunist, pusese însă, 
prin datele retrospectivei sale 

v evocatoare, organizația U.T.C. de 
1, Uzina de mașini agricole in
tr-o lumină încă și mai bogată 
în semnificații. Așa am recon
stituit, cu forța de simbol a u- 
nor realități pe care tinerii le-au 
cunoscut îndeaproape la înțîlni- 
rile cu cei mai vechi muncitori, 
traiectoria întreagă a unei în
treprinderi și a unei organizații 
U-T.C. Totalitatea lor nu-și are 
spațiul aici, totuși trebuie spus 
că unde azi se fabrică peste 40 
de produse asimilate în ultimii 
ani — unele deosebit de com
plexe tehnic, printre cele mai 
noi fiind remorcile basculante, 
mașinile de împrăștiat centrifu
gal, greblele rotative, frezele 
pentru legumicultură — prin 
1920 nu exista decît „atelierul 
Brătășanu" specializat în repara
ții de locomobile și cositori trase 
de cai. S-a dezvoltat însă în a- 
cest atelier un puternic nucleu 
al mișcării revoluționare. De 
prin 1928 documentele semnalea
ză și activitatea unei celule de 
uteciști, care participa activ la 
acțiunile de luptă ale muncito
rilor, conduși de partid. Apoi, 
uteciștii, tinerii acestei între
prinderi au fost printre cei care 
luau cu asalt prefectura din Cra
iova în 1945, participau la acțiu
nile de împroprietărire a țărani
lor, la repararea utilajelor agri
cole in sate. După cum nu se 
poate uita că în anii următori, 
ca brigadieri pe șantierele na
ționale, au înălțat Depoul C.F.R. 
Craiova, Combinatul de ulei și 
zahăr din oraș, și-au făcut sim
țită forța brațelor la Bumbești- 
Livezeni.

în continuitatea unei tradiții 
depășind perioada celor din 
urmă opt ani, asemenea fapte 
alcătuiesc o biografie completă 
și exemplară. De curînd, în a- 
ceeași firească succesiune, s-a 
integrat un eveniment ce dă ex
presie sintetică succeselor de 
pină acum, care îndeamnă la o 
și mai deplină valorificare a 
forțelor și capacității de muncă 
a tinerilor de aici : cu prilejul 
aniversării semicentenarului U- 
niunii Tineretului Comunist, co
lectivului de uteciști de la Uzina 
de mașini agricole „7 Noiem
brie" din Craiova i-a fost acor
dat drapelul jubiliar „A 50-a a- 
niversare"

ION TRONAC
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0 citadelă a muncii, 
a educației comuniste

Data de 15 martie 1972 a că
pătat pentru organizația U.T.C. 
a uzinelor „23 August" din Ca
pitală semnificația majoră a ma
rilor evenimente; eforturile en
tuziaste ale tinerilor acestei ade
vărate citadele industriale, acti
vitatea lor plină de abnegație 
depusă de-a lungul anilor de e- 
xistență ai organizației U.T.C., 
erau încununate de înmînarea 
drapelului jubiliar și a Diplomei 
de Onoare a C.C. al U.T.C., dis
tincții acordate în cinstea semi
centenarului organizației revolu
ționare de tineret. La mai puțin 
de un an de la sărbătorirea a 50 
de ani de existență a uzinei, a- 
cest nou eveniment venea să con
firme încă o dată, și pe această 
cale, aportul deosebit pe care îl 
aduc la realizările uzinei cei 
peste 2.800 de uteciști ai săi.

Aici, în urmă cu 30 de ani, lua 
ființă celula ilegală U.T.C. a u- 
zinelor „Malaxa". Nenumărate 
mărturii, documente, manuscrise, 
fotografii, cît și participanții di- 
recți ai acelor vremi de luptă și 
sacrificii — astăzi membri pre- 
țuiți ai colectivelor de muncă din 
care fao parte — atestă că încă 
de la începutul ființării ei, orga
nizația U.T.C. și-a îndeplinit cu 
cinste și cu înaltă răspundere 
sarcinile încredințate de celula de 
partid. în acele vremi organiza
ția primea, în mod excepțional, 
primul premiu din istoria sa : 
era în vara anului 1942 cînd, în 
urma unei mari acțiuni de răs- 
pîndire de manifeste în interio
rul și în afara uzinelor „Malaxa", 
celula U.T.C. primea o meritată 
recompensă din partea comite
tului județean U.T.C.

Curînd, fosta uzină „Malaxa"

De-a lungul a peste patru decenii, tinerii de la Uzina de mașini 
agricole din Craiova au fost prezențr în toate marile bătălii conduse 
și inspirate de partid, situîndu-se consecvent printre cele mai bune 
organizații U.T.C. din județul Dolj. Colegi de generație, în rîndurile 
celor peste 1 000 de uteciști care îmbogățesc în prezent cu succesele 
de muncă prestigiul întreprinderii, lăcătușul Virgil Voinescu și fre
zorul Gheorghe Popescu, din atelierul de auto-utilări, exprimă per
severent, prin faptele lor de tineri, de muncitori și de uteciști, cali
tăți cărora, zilnic, Întregul colectiv le adaugă noi dimensiuni sub de
viza „Fruntași în producție — model de comportare".

Foto ; O. PLECAN

Cînd am coborît din mașină 
am avut senzația, după 
cîțiva pași, că am intrat 

într-o lume deosebită. Am 
pornit prin satul necunoscut 
la întâmplare, fără să opresc 
pe cineva și să pun întrebări. 
Mergeam și priveam: în parc 
un grup de tineri plantau 
pomi, curățau iarba, reame- 
najau ronduri pentru flori; de-a 
lungul șoselei care străbate sa
tul, alte grupuri de tineri pregă
teau tufele de trandafiri pentru 
timpul înfloririi; pe uliți și în 
curțile gospodarilor același frea
măt primăvăratec, tineri și ti
nere, elevi, oameni mai în vîrstă, 
toți avînd în mîini hîrlețe, lopeți, 
foarfeci de curățat pomi. Revin 
la șosea și îmi rotesc privirea pe 
cîteva firme: căminul cultural, 
librărie, alimentara, frizerie, coa
fură, tapițerie, mobilă, atelier de 
pielărie, restaurant, grădină de 
vară, croitorie etc. Pe panoul de 
afișaj din fața căminului cultu
ral se mai anunță încă, cu litere 
mari, desfășurarea fazei inter-co- 
munale a concursului „Pagini de 
luptă din istoria U.T.C." la care 
se întrecuseră echipajele de ti
neri din însurăței, Bărăganu, Vi- 
ziru și Zăvoaiele. Pe doi membri 
ai echipajului din însurăței a- 
veam să-i cunosc o oră mai târ
ziu, unul fiind Iordache Bătrînu, 
secretarul comitetului U.T.C. de 

împrumuta numele acestei isto
rice zile, care a modificat din 
temelii destinele poporului nos
tru. Anii reconstrucției, anii 
luptei pașnice pentru refacerea 
economică, au însemnat și anii 
renașterii uzinei. Cei ce sabotau 
înainte, împiedicau acum sabota
jele. începuse marea bătălie a 
producției, începea însăși renaș
terea oamenilor. Cei ce stătuseră 
de o parte, trebuiau apropiați, 
cei ce rămăseseră în urmă, tre
buiau ajutați. Se strîngeau ast
fel rîndurile. Deviza era : nici 
un om în afara istoriei! Cuvîn- 
tul de ordine : responsabilitatea. 
Ca și mai înainte, uteciștii se a- 
flau în primele rînduri ale aces
tei neobosite lupte cu timpul.

La rîndul lor, uteciștii de azi 
ai uzinei se dovedesc demni con
tinuatori ai tradițiilor înaintași
lor. Ridicînd pe o treaptă supe
rioară tradițiile de luptă ale miș
cării de tineret din uzină, organi
zația U.T.C. își sporește perma
nent influența sa în munca și 
viața uteciștilor. Demnă de în
crederea acordată, organizația 
U.T.C. a uzinei poate raporta cu 
mîndrie astăzi rezultate pe mă
sura trecutului ei. în cuvîntul 
rostit în numele uteciștilor la 
festivitatea de primire a drape
lului jubiliar, Vasile Cristea, se
cretarul comitetului U.T.C., spu
nea: „Sîntem mîndri că putem 
raporta comitetului de partid, 
conducerii uzinei noastre că ti
neretul Uzinei „23 August", ur- 
mînd pilda înaintașilor, întîmpină 
aniversarea a cinci decenii de la 
crearea U.T.C. cu noi succese 
în producție și în viața de orga
nizație. Prin inițiative proprii și 
numeroase alte acțiuni preluate 

Tinerii unei comune 
și proverbul 

bunului gospodar
la C.A.P. „Grivița Roșie" din 
însurăței, iar celălalt — Bucur 
Cotigă, secretarul organizației 
U.T.C. nr. 1 din aceeași coope
rativă. Câștigătorii mai purtau 
și acum floarea zîmbetului pe 
buze...

La tot pasul, aici, în comuna 
însurăței din județul Brăila, iei 
cunoștință cu fapte pline de în
sorite semnificații. Peste tot — 
elemente ale unei vieți în con
tinuă dezvoltare și înfrumuse
țare. Peste tot — tineri. Munca, 
entuziasmul și tinerețea lor sînt 
prezente peste tot. Ajungem la 
C.A.P. „Grivița Roșie", una din 
cele mai bune cooperative agri
cole de producție din județul 
Brăila, la organizația U.T.C. de 
la C.A.P. „Grivița Roșie", una

de multe organizații din țară 
s-au făcut pași însemnați pe li
nia întăririi disciplinei de pro
ducție, pe calea educării prin și 
pentru muncă a membrilor orga
nizației. Inițiind încă din luna 
martie 1970 „Luna tînărului ino
vator", marcată de numeroase 
acțiuni de popularizare a celor 
mai bune rezultate obținute pe 
această linie, s-au obținut an de 
an succese din ce în ce mai im
portante. Limbajul sobru al ci
frelor indică 25 de inovații în 
1970, cu 650 000 lei economii; 
41 de inovații în anul 1971, a- 
ducînd alți 1000 000 lei și, 
în sfîrșit, numai în lunile ce au 
trecut de la începutul anului 
1972, s-au înregistrat deja opt 
propuneri de inovații, cu o efi
ciență antecalculată de 600 000 
lei, uteciștii propunîndu-și ca în 
acest an să realizeze economii de 
1 500 000 lei."

Acestea sînt numai cîteva din 
rezultatele unor îndelungate ote 
de frămîntare, izvorîte din ace
eași nestinsă dorință de a fi, ca 

din cele mai bune organizații 
U.T.C. din județul Brăila, înto
vărășiți de corul acestor semni
ficații care grăiesc despre aspec
tele concrete constatate, așa cum 
grăiesc cuvintele despre sufle
tele și ideile oamenilor.

Mă întîmpină Iordache Bătrî
nu, cu cei 21 de ani ai săi, și 
Bucur Cotigă. Au fost colegi din 
clasa I și pînă în ultimul an de 
liceu, iar acum sînt din nou co
legi. Dumitru Priceputu, care 
are 24 de ani („neîmpliniți încă'*  
— subliniază Bătrînu) și care 
este președintele C.A.P. și mem
bru al C.C. al U.T.C., nu este 
aici. E plecat la o consfătuire, 
la județ. Cîți tineri sînt în con
ducerea cooperativei agricole de 

producție ? „Din 20 cadre total, 
15 sînt tineri. Am putea denumi 
C.A.P. „Grivița Roșie" drept 
cooperativa agricolă de produc
ție a tineretului".

Alegem iarăși, dintre multele 
aspecte concrete, cîteva cu sem
nificații mei consistente. Mai în
tâi, cunoscuta problemă a par
ticipării tinerilor la munca din 
cîmp : „Nu, la noi nu se pune 
problema participării tinerilor la 
muncă în aceiași termeni în care 
se pune în alte părți, ne preci
zează Iordache Bătrînu, secre
tarul comitetului U.T.C. La noi 
toți tinerii participă la muncă. 
De la un timp am început să 
ridicăm mai ales problema re
zultatelor acestei participări, a 
productivității muncii prestate

MOTIVE DE MÎNDRIE
Cifrele sînt de multe ori mai grăitoare decît cuvintele. Ele 

includ în rotunjimile lor și comentariile posibile și chiar 
dacă nu dezvăluie amănuntele care le compun, oferă în 
schimb o imagine de ansamblu convingătoare. Iată, de exem
plu, o cifră : pentru faptele săvîrșite în perioada inundațiilor 
din anul 1970, 568 de tineri au fost distinși cu Diploma de 
Onoare a C.C. al U.T.C. Care anume sint acele fapte știm 
foarte bine cu toții, nu vom uita niciodată zilele și nop
țile cînd ne simțeam toți ca un singur om, un zid viu dc tru
puri și gînduri, și cînd gestul, firesc și eroic în același 
timp, al unuia putea fi al oricăruia dintre noi. Fără îndoială, 
întîmplările și împrejurările în care au avut loc nu mai 
încap în dimensiunile unei ci
fre, însă FAPTA rămîne și 
capătă dimensiuni simbolice 
cînd afli că, pentru meritele și 
curajul de care au dat do
vadă, 568 de tineri au primit o 
at it de înaltă distincție.

De-a lungul anilor însă, pe parcursul evenimentelor obiș
nuite sau extraordinare ce le-au marcat existența, numărul 
tinerilor care au primit acest semn de prețuire din partea 
organizației lor a fost cu mult mai mare. Pînă în urmă cu 

vreo doi ani cifra Diplomelor de Onoare acordate de C.C. 
al U.T.C. ajunsese la peste 2 000 iar acum. în zilele în care 
întregul tineret al patriei sărbătorește cei 50 de ani de 
viață ai Uniunii Tineretului Comunist, Ia acestea se mai 
adaugă multe altele. Sînt diplome care de data aceasta n-au 
mai fost acordate toate pentru actele de eroism spectaculos, 
pentru curajul manifestat în împrejurări de tensiune dra

COMENTARIUL VIEȚII DE ORGANIZAȚIE

matică, dar care vorbesc tot atît de convingător despre zi
lele noastre de muncă obișnuită, despre faptele deosebite 
care se nasc și în contextul evenimentelor cotidiene. Iar 
acești tineri au fost și ei distinși tot pentru FAPTELE lor, 
pentru ceea ce înțelegem cînd rostim un singur cuvînt : 
activitate.

Aceeași activitate constituie argumentul cel mai prețios 
și pentru un alt moment solemn trăit în aceste zile de săr
bătoare : în cadrul unor ample adunări festive, în prezența 
unui mare număr de invitați de onoare, 110 organizații U.T.C. 
din țară au primit drapelul jubiliar ,,A 50-a aniversare". 
Un drapel instituit prin hotărirea C.C. al U.T.C. și acordat 

celor mai bune colective de 
uteciști, celor care au bogate 
tradiții adine împlîntate în 
anii luptei ilegale, ca și celor 
a căror activitate actuală a- 
daugă noi realizări de prestigiu

în cartea de onoare a faptelor lor. Realitatea se impune din 
nou cu autoritate iar cifrele o recomandă laconic, păstrîndu-i 
insă în întregime semnificațiile : 110 organizații U.T.C. vor 
purta de azi înainte, pe frontispiciul cărții lor de vizită, 
drapelul jubiliar înmînat in aceste clipe unice, devenind pen
tru alte mii de organizații ale țării nu numai un exemplu, 
ci și un îndemn de urmat. încă o dovadă că alături de 
noi. împreună cu noi, trăiesc și muncesc tineri, organizații 
întregi, cu ale căror eforturi și izbinzi pe drept cuvînt ne 
putem mindri.

D. MATALA

întotdeauna, în primele rînduri 
ale muncii.

Acuinulînd o bogată experiență 
de viață, cu mult mai bogată de
cît ar arăta-o vîrsta lor, uteciștii 
uzinei își continuă și-și diversifi
că permanent preocupările crea
toare, investighează prezentul, 
modelează viitorul. Din grija a- 
ceasta pentru prezent, pentru vi
itor, s-a născut inițiativa patro
nării, în cel mai exact sens al 
cuvîntului, a două școli generale 
și a unui liceu, ca o expresie a 
preocupărilor pentru creșterea 
noilor generații de muncitori ai 
uzinei. Îndrumînd activitatea 
practică a elevilor acestor școli, 
utilîndu-le atelierele-școală cu 
scule realizate de uteciștii uzinei 
prin muncă patriotică, creînd nu
meroase canale de legătură școa- 
lă-uzină, organizația U.T.C. a 
Uzinei „23 August" își îndeplineș
te astfel cu cinste cea mai înaltă 
menire : educarea tinerei gene
rații în spiritul muncii.

Uteciștii uzinei, dintr-o firească 
dorință de a cunoaște și de a fi 

de tineri. Ne găsim deci pe altă 
treaptă; și aici meritul princi
pal revine tovarășului Dumitru 
Priceputu".

Numele președintelui coopera
tivei agricole de producție este 
foarte ades invocat. Dumitru 
Priceputu a fost pînă nu demult 
și secretarul comitetului comu
nal U.T.C. Toți vorbesc despre 
el cu un deosebit respect. Deși 
are doar 24 de ani, mulți oa
meni în vîrstă așteaptă de la el 
un sfat. „Are un dar deosebit 
de a se face înțeles, de a-și apro
pia oamenii, de a stimula în ei 
tot ce e bun, îmi spune Bucur 
Cotigă. El a trezit în tinerii 
noștri idealul de a fi buni gospo
dari, de a căuta împlinirea aici, 

în satul lor de baștină și nu să 
se lase purtați de valurile în
tâmplărilor. Pe urmele lui vrem 
să pășim și noi, cei cu cîțiva ani 
mai tineri".

Idealul de a fi bun gospodar, 
o dată conturat, a trezit în mulți 
tineri din însurăței energii ne
bănuite. Stau mărturie zilele de 
totală dăruire prin munca ale lui 
Gheorghe Roșu și Tudor Be- 
lencu, ale lui Andrei Pleșa și 
Gheorghe Voineag, ale atâtor ti
neri ieșiți recent, din proprie ini
țiativă pe cîmp, în amurg de 
soare, să împrăștie îngrășăminte 
naturale, să sape canale de de
secare în orele lor libere, să în
frumusețeze comuna, să amena
jeze o șosea între însurăței și 
Pădurea Viișoara. „încerc să-mi 

cunoscuți, au inițiat contacte 
multiple, pe diverse planuri, cu 
alți tineri, cu alte organizații, ac
țiunile organizate în comun cu 
studenții Facultății de metalur
gie, cu cei ai Academiei de ști
ințe economice sau cu cei de la 
Facultatea de limbă și literatură 
română constituind veritabile 
schimburi de valori, instaurînd 
înțelegerea și apropierea sufle
tească între tineri, cultivînd sen
timentul firesc al integrării în
tr-o mare familie, patria socia
listă.

Decernarea drapelului jubiliar 
încununează astfel o bogată acti
vitate a organizației U.T.C. a u- 
zinei, constituind semnul singur 
al recunoașterii meritelor ei în 
educarea tinerei generații. El re
prezintă în același timp un anga
jament solemn, pe care tinerii 
uzinei vor ști cu siguranță să-l 
onoreze. Drapelul tradițiilor glo
rioase ale organizației se află în 
mîini bune.

MARIAN GRIGORH

imaginez, îmi spune Iordache 
Bătrînu, cu ce suflet vor parti
cipa tinerii la lucrările de cana
lizare a comunei, care vor în
cepe nu peste mult timp. Sînt 
sigur că va porni, spontan, o 
mare întrecere între ei".

— Am început să ierbicidam 
toată suprafața însămînțată cu 
porumb — ne spune Iordache 
Bătrînu. Intenționăm, de aseme
nea, ca anul acesta să ierbicidăm 
și via. Așa că nu mai este ne
voie de prășitori. Avem însă ne
voie de conducători ai utilajelor 
agricole. Deci e necesar ca ti
nerii să învețe, să se califice. 
Vine timpul cînd ei nu vor mai 
putea fi țărani cu sapa în mină, 
așa cum au fost părinții lor. Ceea 
ce trebuie înțeles foarte bine, 
foarte clar, și acum, nu peste un 
an, doi.

Tocmai de aceea, ni se spune, 
organizația U.T.C. de la C.A.P. 
„Grivița Roșie" a pus un accent 
deosebit, în această iarnă, pe 
învățămîntul agrozootehnic, in
tervenind adeseori și pe lingă 
lectori pentru îmbunătățirea lec
țiilor cu cunoștințe de ultimă 
oră. Ajunși aici, ni se comunică 
o frază pe care, pentru semnifi
cația ei, o redăm întocmai: 
„Dacă în 1938 în ambele județe 
Galați și Brăila lucrau în agri
cultură doar 16 specialiști, la 
ora actuală numai în comuna 
noastră sînt 16".

Tinerii vorbesc cu mîndrie 
despre organizația lor, despre 
cooperativa lor agricolă, despre 
comuna lor. Ei înșiși subliniază 
semnificațiile diferitelor aspecte 
concrete, dovedesc o frumoasă 
maturitate și deși au doar 21 de 
ani, își susțin ideile cu înflăcă
rare dar în același timp și cu 
temeinice argumente.

Acele argumente care justifică 
din plin recenta acordare de că
tre C.C. al U.T.C., a drapelului 
jubiliar „A 50-a aniversare" or
ganizației U.T.C. a cooperativei 
agricole „Grivița Roșie".

ION CHIRIC

Constructorii 
de nave 

modelează 
și oameni

Nimic nu-ți vorbește mai con
vingător despre tinerii de la Șan
tierul Naval din Constanța decît 
acea „pregătire a viitorului" pe 
care am descoperit-o implacabil 
rostită de fiecare dintre con
structorii de nave întîlniți cu o- 
cazia unei recente vizite efectua
te în acest centru al industriei de 
pe meleagurile străvechiului To
mis. Cred că n-aș fi înțeles pe 
deplin semnificația adîncă a pre
gătirilor ce se fac aici, dacă în
tre parametrii viitorului, impre
sionant de exacți, unul nu mi-ar 
fi atras cu deosebire atenția. 
Saltul de-a dreptul specta
culos preconizat în dome
niul tinereții șantierului va 
face ca detașamentul ute
ciștilor să crească de cîteva 
ori. Așteptarea acestei infuzii de 
tinerețe constituie, printre altele, 
și desigur în modul cel mai e- 
locvent, mobilul febrilelor pre
parative al căror puls l-am re
simțit și în care numele organi
zației U.T.C. revine cu firească 
insistență. Căci, așa cum mi se 
spunea, primirea în șantier a a- 
cestor tineri înseamnă mai mult 
decît asigurarea unor condiții 
tehnice și organizatorice pentru 
rapida lor integrare în atît de 
dificilul proces de producție al 
navelor. Presupune, totodată, e- 
fortul de a-i încadra în rîndurile 
oamenilor pe care îi vor întîlni 
în șantier, în acea ambianță de 
muncă și viață încorporată indi
solubil în succesele obținute. Ni
mic mai firesc, deci, în aceste 
împrejurări oa organizația 
U.T.C., fiind vorba de tineri, 
să-și asume responsabilitatea 
grabnicei lor apropieri de acest 
climat, de a-i familiariza cu ima
ginea celor lîngă care vor lucra, 
a organizației de tineret ai că
ror membri vor deveni, de a le 
împărtăși tradițiile participării 
uteciștilor la activitatea șantie
rului. Pentru că colectivul de aici 
se mînd-rește, pe bună dreptate, 
nu numai cu titlul de construc
tor de nave, ci și cu acela de a 
forma oameni pricepuți în mese
rie. îndrăzneți în viață, atașați 
sentimentului datoriei împlinite, 
în această privință, celui nou 
venit tinerii de astăzi, ca și cei de 
ieri, au multe să-i mărturiseas
că, fapte înscrise cu majuscule în 
cartea de onoare a șantierului, a 
organizației de tineret. Tînărul 
proaspăt intrat pe porțile între
prinderii îi va întîlni cu ușurin
ță în diferitele secții, mereu dis
puși să-i împărtășească din tai
nele meseriei și ale vieții. Vizi- 
tînd șantierul am încercat eu în
sumi această experiență, la fel 
cum, neîndoielnic, o va încerca 
oricare dintre tinerii așteptați a- 
cum să mărească rîndurile cons
tructorilor de nave.

Astfel am cunoscut pe Ștefan 
Anghel, membru de partid din 
ilegalitate, a cărui activitate în 
șantier a început încă din anii 
uceniciei, prin 1926. Cu tonul 
sfătos al celui care-și amintește, 
mi-a vorbit despre celulele de 
uteciști înființate pe vremea lui 
în șantier, de participarea tine
rilor, alături de comuniști, la 
lupta revendicativă pentru con
diții mai bune de muncă și via
ță, împotriva asupririi. Ca și 
mie, Ștefan Anghel îi va vorbi 
tînărului nostru despre eroul u- 
tecist Filimon Sîrbu, pe care l-a 
cunoscut personal. își va subli
nia amintirea, bineînțeles, ară- 
tîndu-i cu pioșenie strungul la 
care a lucrat acesta, expus astăzi 
în holul clădirii administrative. 
In 1936, dintre tinerii făuritori 
de nave, un grup a plecat în 
Spania pentru a lupta împotriva 
fascismului, pentru cauza liber
tății și solidarității internaționa
liste, căreia i-au dăruit totul. Cei 
rămași n-au precupețit nimic în 
bătălia dusă pentru sabotarea 
războiului antisovietic, pentru 

cucerirea puterii de către masele 
populare conduse de partidul co
muniștilor.

Intr-o altă secție l-am întîlnit 
pe Petre Dima, un om încă tînăr 
pe care, însă, față de evenimen
tele despre care vorbește, mi l-aș 
fi închipuit mult mai in vîrstă. 
La 14 ani îmbrăcase salopeta de 
brigadier la Bumbești-Livezeni. 
Mai apoi, în 1955, comanda o bri
gadă de tineri pe șantierul de la 
Cenna-Jiu, căreia i-a urmat pre
zența la ridicarea hidrocentralei 
de la Bicaz. Petre Dima este, 
însă, doar unul dintre brigadierii 
pe care i-a dat Șantierul naval 
constănțean. Salva-Vișeu, Lunca 
Prutului, termocentrala Ovidiu 
II, Iezer, digul Ciobanu-Gîrliciu- 
Dăeni, sînt locuri unde eforturile 
lor au rămas pentru totdeauna 
încrustate în construcțiile la a 
căror edificare și-au adus con
tribuția de îndrăzneală și dă
ruire.

Sigur că despre tinerii din șan
tier multe de spus are (și actualul 
secretar al organizației U.T.C., 
Marin Croitoru. Argumentele 
sale, aparținînd prezentului ime
diat, nu sînt mai puțin impresio
nante decît celelalte. Ascultin- 
du-1, te poți convinge că tinerii 
zilei de azi nu sînt mai prejos 
decît predecesorii lor în ale vira
tei, continuatorii demni ai ace
lor tradiții care prin elanul lor 
de acum se îmbogățesc cu noi 
realizări. 300 este numărul tine
rilor care s-au înscris în rîndu
rile inovatorilor și ale acelora 
care, au făcut propuneri de îm
bunătățire și raționalizare a pro
ducției în întrecerea socialistă. 
Priceperea, încrederea de care se 
bucură competența tinerilor la 
locurile de muncă au făcut ca 
jumătate din corpul șefilor de 
secții să fie recrutată dintre ei. 
Iată o dovadă elocventă a presti
gioasei contribuții aduse de tineri 
la succesele în muncă repurtate 
de colectivul șantierului. Nici 
tradițiile muncii voluntar-pa- 
triotice nu sînt dezmințite. Nu
mai anul trecut, de pildă, mem
brii organizației U.T.C. au efec
tuat peste 100 000 ore in cadrul 
acțiunilor de muncă patriotică. 
Raportînd cifra la totalul de 
1 200 de uteciști ai șantierului ai 
posibilitatea de a surprinde mai 
exact valoarea ei materială și 
educativă. Anul care s-a înche
iat nu de mult a însemnat. însă, 
și entuziasta preluare de către 
uteciști a inițiativei lansate de 
organizația de partid din șantier, 
intitulată „Să muncim și să 
trăim in chip comunist". Ea a și 
început să-și arate roadele prin
tr-o mai serioasă disciplină, 
printr-o grijă sporită față de a- 
verea obștească, pentru îndepli
nirea în condiții mai bune a sar
cinilor cu care sînt investiți ti
nerii.

Zilele din urmă au îmbogățit 
biografia organizației uteciștilor 
de la Șantierul naval cu un mo
ment remarcabil. Cu ocazia ani
versării semicentenarului, pentru 
întreaga activitate desfășurată, 
Comitetul Central al U.T.C. a 
distins-o cu drapelul jubiliar „A 
50-a aniversare". Această dis
tincție binemeritată este expresia 
aprecierii și a prestigiului de 
care se bucură tinerii din acea
stă citadelă muncitorească de-a 
lungul deceniilor, școală de edu
cație revoluționară a tuturor a- 
celora care au trecut pragul șan
tierului. Pentru tînărul care este 
așteptat să facă în curînd același 
pas, toată această retrospectivă 
capătă forța unui îndemn de a 
fi asemenea acelora care au creat 
prin muncă și dăruire renumele 
colectivului, al tinerilor săi. Oa
menii dinaintea lui, ca și aceia 
de acum, au făcut și fac totul ca 
să-i ofere un teren de acțiune 
mobilizator de pe care să scru
teze viitorul cu mîndria de a fi 
membru al colectivului mereu 
tînăr al constructorilor de nave 
din Constanța.

TRAIAN GÎNJU
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ÎNTRE ROMÂNIA 
Șl TANZANIA

„Vizita oficială în Tanza
nia a președintelui român 
constituie o piatră de hotar 
în relațiile dintre Tanzania 
și România" — scria ziarul 
„NATIONALIST". Dialogul 
dintre cele două țări — pri
lejuit de vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Republica Unită Tanzania 
— a ilustrat fundamentul 
trainic pe care se dezvoltă 
relațiile româno-tanzaniene. 
Căldura primirii făcută to
varășului Ceaușescu, senti
mentele de profundă priete
nie cu care conducătorul Ro
mâniei socialiste a fost sa
lutat dau expresie prețuirii 
pe care poporul tanzanian o 
acordă țării noastre, poziției 
ei constructive, realiste în 
viața internațională. Un cîn- 
tec s-a făcut auzit în aceste 
zile Ia Dar Es Salaam. Un 
cîntec pe care mulțimile l-au 
reluat deseori. Versurile 
sale, rostite într-o limbă care 
se vorbește Ia mii de kilo
metri depărtare de pămîn- 
tul românesc, aminteau des
pre „politica României de 
prietenie" și despre „stima 
pe care și-a cîștigat-o pre
ședintele Ceaușescu". Este 
un gest spontan care tălmă
cește o stare de spirit. Des
pre poporul tanzanian se a- 
firmă că este sobru, reținut, 
ponderat. Dar tanzanienii 
știu să dăruiască prietenilor 
adevărați întreaga căldură a 
inimilor lor. Pe tovarășul 
Ceaușescu, pe ceilalți oaspeți 
români, i-au primit cu emo
ționante manifestări de prie
tenie, într-un mod care dă 
relief simpatiei și stimei de 
care se bucură România și 
conducătorul ei și în acest 
Ioc îndepărtat al Africii.

Tovarășul Ceaușescu a a- 
dresat mulțumiri tuturor ce
tățenilor Tanzaniei care au 
făcut o primire deosebit de 
călduroasă reprezentanților 
României. în mod deosebit, 
tovarășul Ceaușescu a men
ționat primirea și manifestă
rile foarte călduroase ale ti
neretului tanzanian. „Subli
niez acest lucru — spunea 
președintele Consiliului de 
Stat al României — pentru 
că aceasta dovedește spiri
tul nou în care se dezvoltă 
tineretul. Și aceasta consti
tuie, de asemenea, viitorul 
oricărui popor care pornește 
spre o viață nouă".

Vizita în Republica Unită 
Tanzania, deși a durat puți
ne zile, este bogată în re
zultate. După celelalte etape 
ale itinerariului african 
al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — Algeria, Repu
blica Africa Centrală, Repu
blica Populară Congo, Zair 
și Zambia — Tanzania a fost 
gazda ospitalieră a solilor 
poporului român. Zilele pe
trecute în această țară de 
către tovarășul Ceaușescu au 
permis cunoașterea unor as
pecte definitorii pentru efor
turile pe care Tanzania le 
depune în vederea dezvoltă
rii sale pe calea progresului 
social. în același timp, con
ducătorii celor două țări au 
avut prilejul să examineze 
pe larg problemele relațiilor 
bilaterale ca și alte proble
me de interes comun. Con
vorbirile de la Dar Es Sa
laam au evidențiat cursul 
pozitiv pe care-1 cunosc re
lațiile dintre țările noastre, 
faptul că ele se întăresc și 
se dezvoltă continuu în fo
losul reciproc. Atmosfera de 
ambianță cordială, de prie
tenie și de înțelegere mutu
ală, sub auspiciile căreia s-a 
desfășurat dialogul la nivel 
înalt, reflectă dorința celor 
două părți de a da dimensi
uni mereu mai cuprinzătoare 
raporturilor dintre România 
și Tanzania. Legăturile din
tre cele două țări urmează 
să se amplifice pe toate pla
nurile. în acest context ca
pătă o semnificație deosebită 
discuțiile pe care delegația 
română de partid le-a avut 
cu reprezentanții Partidului 
T.A.N.U. și Partidului Afro- 
Shirazi. discuții in cadrul 
cărora s-a căzut de acord 
asupra dezvoltării în conti
nuare a relațiilor reciproce. 
Secretarul general al Parti
dului Comunist Român, 
Nicolae Ceaușescu și preșe
dintele Partidului Uniunea 
Națională Africană din Tan- 
ganika, Mwalimu Julius 
Kambarage Nyerere, au sub
liniat dreptul fiecărui partid 
de a stabili politica interna 
și externă în mod indepen
dent. pornind de la cerințe
le legilor generale ale dez
voltării sociale și pe baza 
analizei condițiilor și parti
cularităților concrete ale ță
rii sale, adueîndu-și în acest 
fel contribuția la cauza in- 
ternaționalistă a luptei îm
potriva imperialismului, pen
tru pace, libertate, indepen
dență națională și socialism.

Declarația comună roma- 
no-tanzaniană reliefează do
rința comună a celor doua 
țări de a extinde schimburile 
comerciale, coonerarea econo
mică și tehnica pe baze re
ciproc avantajoase. Convor
birile care au avut loc la 
Dar Es Salaam au permis 
investigarea și concretizarea 
unor domenii în care urmea
ză să se realizeze proiectele 
de cooperare în producție. 
Organele de specialitate din 
cele două țări vor întreprin
de măsuri pentru a dezvolta 
cooperarea mai ales în sec
toarele minier, industriei u- 
soare, agricol, alimentar, 
materialelor de construcții, 
precum si în domeniul asis
tenței tehnice și al pregăti
rii cadrelor. România și Tan
zania și-au exprimat dorin
ța de a înființa societăți 

mixte în diferite domenii de 
interes comun, ceea ce va 
constitui o nouă formă de 
cooperare economică între 
cele două țări. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia 
că „vizita noastră, deși scur
tă, a dus la rezultate deose
bit de bune pentru viitorul 
relațiilor dintre poporul ro
mân și poporul tanzanian".

Convorbirile dintre cei doi 
președinți au oferit prilejul 
unui larg schimb de păreri 
în legătură cu realitățile in
ternaționale. S-a evidențiat, 
în acest cadru, faptul că în 
lumea contemporană cresc în 
mod pregnant rolul și influ
ența forțelor păcii, democra
ției și progresului. Președin
ții Ceaușescu și Nyerere au 
subliniat necesitatea de a se 
acționa perseverent în direc
ția unirii tuturor forțelor 
frontului antiimperialist și a 
dezvoltării cooperării dintre 
ele, aceasta constituind o 
condiție pentru triumful 
luptei lor împotriva politicii 
de dominație, intimidare și 
agresiune, împotriva politicii 
de folosire a forței sau a a- 
menințării cu forța, pentru 
eradicarea completă a colo
nialismului și neocolonialis- 
mului, pentru impunerea în 
relațiile dintre state a prin
cipiilor cu aplicație univer
sală ale dreptului internațio
nal, pentru asigurarea res
pectării drepturilor popoare
lor de a dispune în mod li
ber de bogățiile naționale și 
de a decide de sine stătător 
asupra căilor dezvoltării lor 
economice și sociale. Docu
mentul comun relevă convin
gerea celor două părți că 
toate țările lumii, indiferent 
de mărimea și potențialul 
lor, poartă răspunderea pen
tru destinele păcii și securi
tății internaționale.

Conducătorii României și 
Tanzaniei au reafirmat soli
daritatea lor militantă cu 
lupta popoarelor din Angola, 
Mozambic, Guineea-Bissau, 
Namibia și alte teritorii de
pendente, pentru lichidarea 
asupririi coloniale, pentru 
cucerirea independenței na
ționale și înfăptuirea aspira
țiilor lor legitime de liberta
te și progres social. în ace
lași timp, a fost condamnată 
fără rezerve politica de a- 
partheid și de discriminare 
rasială din Republica Sud-A- 
fricana și Rhodesia. Decla
rația comună relevă spriji
nul celor două țări pentru 
lupta statelor din Africa și 
din alte regiuni ale lumii, 
pentru apărarea și consoli
darea independenței, dezvol
tarea economică și socială de 
sine stătătoare, pentru înfăp
tuirea năzuințelor lor vitale. 
Președintele Nyerere remar
ca : „Sîntem fericiți că po
porul român înțelege liberta
tea Africii ca un aspect al 
păcii pe plan mondial și de 
aceea ii acordă sprijin în 
mari proporții". De altfel, 
cu ocazia vizitei sale la Dar 
Es Salaam, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a întîlnit cu con
ducătorii mișcărilor de elibe
rare națională din Mozam
bic, Namibia și Africa de 
Sud. Aceste întîlniri, desfă
șurate într-o ambianță de 
caldă prietenie și înțelegere 
reciprocă, au prilejuit rea
firmarea solidarității Parti
dului Comunist Român, a 
poporului nostru, cu forțele 
care în Africa luptă curajos 
pentru libertate, pentru în
lăturarea dominației coloni
ale, pentru drepturile po
poarelor din Mozambic, Na
mibia și Africa de Sud de 
a-și făuri viitorul în mod li
ber. potrivit voinței și pro
priilor interese.

în cadrul convorbirilor 
româno-tanzaniene s-a apre
ciat că reducerea și lichida
rea decalajului dintre țările 
în curs de dezvoltare și cele 
avansate reprezintă o sarci
nă urgentă pentru progresul 
umanității, consolidarea pă
cii și lărgirea cooperării in
ternaționale.

Documentul dat publicită
ții la încheierea acestor con
vorbiri exprimă solidaritatea 
activă cu lupta dreaptă a 
popoarelor din Indochina 
împotriva agresiunii ameri
cane, subliniază necesitatea 
soluționării grabnice, pe ca
le pașnică, a conflictului din 
Orientul Apropiat, în con
formitate cu rezoluția Consi
liului de Securitate, eviden
țiază însemnătatea pe care 
o are în zilele noastre înfăp
tuirea dezarmării generale 
și. în primul rînd, a celei 
nucleare, salută evoluția po
zitivă de pe continentul eu
ropean în direcția destinde
rii.

Vizita întreprinsă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu în 
Tanzania — eveniment poli
tic de o deosebită importan
ță — reprezintă o contribu
ție prețioasă la adîncirea 
cunoașterii reciproce, la a- 
profundarea relațiilor de pri
etenie și cooperare dintre 
cele doua țări și constituie, 
totodată, un aport de sea
mă la eforturile pentru afir
marea drepturilor suverane 
ale tuturor popoarelor, la u- 
nitatea forțelor antiimperia- 
liste, pentru triumful ideilor 
păcii și înțelegerii între po
poare. Manifestările căldu
roase de prietenie, sub sem
nul cărora această vizită s-a 
desfășurat, exprimă puterni
cul răsunet pe care îl are 
politica externă a României 
socialiste, prestigiul pe care 
ea l-a dobîndit în lumea în
treagă, prestigiu care este 
însenarabil de numele con
ducătorului nostru iubit — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

M. RAMURĂ

W. WHITELAW 

LA BELFAST
BELFAST 31 (Agerpres) — 

William Whitelaw, secretarul de 
stat britanic însărcinat cu pro
blemele Irlandei de Nord, a so
sit, joi seara, la Belfast, pentru 
a prelua oficial conducerea di
rectă a provinciei, după încheie
rea formalităților de aprobare în 
Camera Comunelor a legii pri
vind transferarea către guvernul 
de la Londra a întregii puteri 
executive din Irlanda de Nord.

Cu cîteva ore înainte de sosi
rea ministrului britanic, fostul 
premier nord-irlandez, Brian 
Faulkner, a declarat că guvernul 
demisionar va colabora cu Wi
lliam Whitelaw, dar nu va ac
cepta prelungirea administrării 
Ulsterului de către guvernul bri
tanic dincolo de perioada fixată 
inițial, respectiv un an. Totoda
tă, Brian Faulkner a respins 
ideea recunoașterii comisiei con
sultative care urmează să fie de
semnată de guvernul britanic 
pentru a-1 asista pe William 
Whitelaw în îndeplinirea sarci
nilor sale.

delp est elho t ar e
• DUPĂ cum informea

ză REVISTA „Business Week“. 
între conducerea firmei Itt și 
oficialități guvernamentale a- 
mericane au avut loc în 1970 
consultări privind posibilitatea 
unor acțiuni împotriva pre
ședintelui chilian Salvador 
Allende.

Dezvăluirea a fost făcută de 
John McCone, care, Intre 1961 
și 1965, a fost director al C.I.A. 
și, in prezent, face parte din 
Consiliul de administrație al 
firmei Itt. McCone a declarat 
că a fost consultat personal în 
această problemă. McCone a 
confirmat, totodată, autentici
tatea documentelor date publi
cității de ziaristul Jack Ander
son, care implica firma Itt 
într-o tentativă de blocare a 
preluării funcției de șef al sta
tului chilian de către Salvador 
Allende.

Interviu acordat 
de dr. Abdel Kader Hatem, 

vice prim-ministru și ministru 
al informațiilor și culturii al Republicii 

Arabe Egipt, Televiziunii Române
„Relațiile româno-egiptene 

constituie un exemplu bun al 
colaborării prietenești intre 
două țări. Ele sint relații du
rabile, așezate pe baze sănă
toase, în toate domeniile : eco
nomic, cultural, politic" — a de
clarat dr. Abdel Kader Hatem, 
vice prim-ministru și ministru 
al informațiilor și culturii al 
Republicii Arabe Egipt, în inter
viul acordat televiziunii, româ
ne, în preajma vizitei în Egipt a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
„Văd limpede largile perspec
tive care se deschid în viitor 
relațiilor dintre cele două țări, 
relații care pot să înflorească, 
să se dezvolte în toate dome
niile — fenomen pe care noi îl 
dorim pentru întărirea priete
niei' dintre cele două popoare" 
— a subliniat dr. Abdel Kader 
Hatem.

.Vorbitorul s-a referit. în con
tinuare. la unele probleme ac
tuale ale societății egiptene, la 
realizările poporului R.A.E. 
..Ne-am construit o bază indus
trială puternică și am mărit 
producția agricolă de mai bine 
de șase ori". „Ne-am format re
gimul pe care ni-1 doream — 
regimul socialist, întemeiat pe 
dreptate și egalitate și izvorît 
din însăși firea poporului egip
tean. Au fost elaborate planuri 
de dezvoltare, care urmăresc ri
dicarea producției și creșterea 
venitului național" — a relevat 
vorbitorul.

în continuare dr. Abdel Kader 
Hatem s-a referit la conflictul 
din Orientul Apropiat, arătînd 
în acest context : „Noi conti
nuăm să depunem eforturi pen
tru dezvoltarea pe mai departe 
a Egiptului, pentru menținerea 
cuceririlor revoluției noastre 
socialiste, așteptînd momentul 
în care vom elibera pămîntu- 
rile arabe ocupate de Israel și 
în care vor fi redate arabilor 
palestinieni drepturile răpite".

în legătură cu apropiata vi
zită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Egipt, vorbitorul a 
spus : „Poporul egiptean este 
bucuros să-1 salute pe președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România și 
să exprime sentimentele sale 
prietenești față de poporul ro-

• UN DECRET SPECIAL al 
Tribunalului electoral din Pa
nama anunță crearea a două 
municipalități cu drepturi egale 
la viitoarele alegeri din august 
a.c. în asa-zisa zonă a Canalu
lui de Panama, aflată actual
mente sub administrația gu
vernului S.U.A. Rezidenții pa
namezi aflați în cele două mu
nicipalități — cea a Atlanticu
lui și cea a Pacificului — vor 
vota împreună cu concetățenii 
lor din Republica Panama pe 
cei 500 reprezentanți ai viitoa
rei adunări populare, organism 
cu atribuții legislative, căreia 
îi va reveni și sarcina desem
nării șefului statului.

Agenția Prensa Latina relevă 
că întreaga presă panameză 
califică decretul Tribunalului 
electoral ca pe un act de re
afirmare a suveranității națio
nale asupra așa numitei zone 
a Canalului și un avertisment 
clar adresat Statelor Unite.

Aspect de la una din numeroasele demonstrații din ultimul timp ale studenților spanioli pentru 
reforma universitară

Delegația Consiliului Economic 
și a încheiat vizita in S. II. A.

LOS ANGELES 31 (Agerpres). 
—• Delegația Consiliului Econo
mic al Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de Manea Mă- 
nescu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat și președinte al 
Consiliului Economic, și-a înche
iat vizita în S.U.A. După cum 
s-a mai anunțat, în cursul vizi
tei, pe care a făcut-o la invita
ția Consiliului consilierilor eco
nomici ai Casei Albe, Manea 
Mănescu a fost primit de preșe- 

mân. Apreciem poziția adoptată 
de România față de poporul 
egiptean și față de popoarele a- 
rabe în general, față de străda
niile populației palestiniene de 
a-și obține drepturile sale legi
time, în acord cu toate hotări- 
rile Organizației Națiunilor U- 
nite, care susțin retragerea Is
raelului și care condamnă orice 
obținere de teritorii prin forță. 
Prezentăm, de aceea, mulțumi
rile noastre poporului român, 
care ne acordă sprijin in a- 
ceastă poziție.

Considerăm că importantele 
întîlniri care au avut loc între 
personalități de răspundere din 
cele două țări, vor contribui la 
dezvoltarea relațiilor dintre po
porul român și cel egiptean. 
Fără îndoială că vizita pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu, și întîlnirea 
sa cu președintele Republicii 
Arabe Egipt, Anwar Sadat, vor 
avea o influență hotărîtoare în 
ce privește dezvoltarea relații
lor dintre cele două țări în vii
tor și, de asemenea, în ce pri
vește progresul și pacea în ge
neral.

în încheiere, doresc să ex
prim poporului român senti
mentele noastre de prietenie și 
cordialitate, sentimente care 
leagă cele două popoare. Noi 
urmărim cu atenție succesele 
poporului român și îi urăm 
prosperitate, progres. înflorire 
continuă".

Ambasadorul român la 
Moscova primit de 

K. F. Katușev
• AMBASADORUL extraordinar 

și plenipotențiar al Republicii So
cialiste România în Uniunea So
vietică, Gheorghe Badrus,' a fost 
primit, la 31 martie, de către K. F 
Katușev, secretar al C.C. al 
P.C.U.S. Cu acest prilej, a avut 
loc o convorbire caldă, priete
nească-

Declarația M.A.E. al 
R. P. Chineze

• MINISTERUL. AFACERILOR 
EXTERNE AL R. P. CHINEZE a 
dat publicității o declarație în 
care exprimă, sprijinul guvernului 
și' poporului chinez față de pozi
țiile guvernului R. D. Vietnam și 
Guvernului. Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului de 
Sud. poziții cuprinse'în declarațiile 
din 28 și 29 martie prin care con
damnă -guvernul S.U.A. pentru 
hotărîrea de a sab.ota convorbirile 
de la Paris cu privire Ia Vietnam.

• UN COMUNICAT OFICIAL al 
guvernului turc a anunțat joi sea
ra că 10 membri ai organizației 
ilegale „Dev-Genc“, care se retră- 
seseră, împreună cu trei ostatici, 
într-o clădire din satul Kizildere. 
au fost uciși în urma schimburilor 
de focuri angajate cu forțe ale po
liției turce, care înconjuraseră casa 
— informează agențiile France 
Presse și Asociated Press. La 26 
martie a.c., membrii organizației 

dintele Statelor Unite ale Ame- 
ricii Richard Nixon, și a avut o 
întrevedere cu secretarul general 
al O.N.U., Kurt Waldheim.

Delegația economică română 
a avut întrevederi și convorbiri 
la principalele departamente e- 
conomice din S.U.A., cu privire 
la extinderea schimburilor co
merciale și a cooperării econo
mice și tehnico-științifice româ- 
no-americane, s-a întîlnit cu se
natori și dephtați, cu care a avut 
convorbiri privind perspectivele 
de dezvoltare a relațiilor dintre 
cele două țări.

în timpul șederii în S.U.A., de
legația română a întreprins o că
lătorie în principalele centre e- 
conomice, comerciale și finan
ciare din această țară — New 
York, Chicago, Minneapolis, San 
Francisco și Los Angeles — 
unde a purtat convorbiri cu re
prezentanți ai cercurilor de afa
ceri, prilej cu care s-au explo
rat posibilități noi pențru dez
voltarea relațiilor comerciale bi
laterale.

Delegația română s-a bucurat 
de o primire cordială din partea 
Administrației S.U.A., întrevede
rile și convorbirile desfășurîn- 
du-se într-o atmosferă de stimă 
și respect reciproc, ce caracteri
zează relațiile dintre România și 
Statele Unite ale Americii.

Pentru ratificarea tratatelor 
R.F.G. cu U.R.S.S. și Polonia
BONN 31 (Agerpres). — Re

prezentanți ai diferitelor cercuri 
și grupări din R. F. a Germaniei 
continuă să se pronunțe în fa
voarea ratificării tratatelor sem
nate de R. F. G. cu Uniunea 
Sovietică și Polonia.

Numeroși reprezentanți ai sin
dicatelor s-au pronunțat pentru 
intrarea cît mai grabnică în vi
goare a celor două tratate. Ast
fel, Dieter Kreczmar, secretar al 
organizației regionale din Rhe- 
nania de nord-Westfalia az Sindi
catului muncitorilor din industria 
chimică, a relevat necesitatea de 
a se da o ripostă cît mai ener
gică adversarilor celor două tra
tate, subliniind că „tratatele 
prezintă o importanță politică 
deosebită și sînt în spiritul co
laborării și înțelegerii reciproce".

amintite au răpit trei tehnicieni 
străini — un canadian și doi bri
tanici — care lucrau la o stație 
radar în localitatea Unye, de pe 
litoralul Mării Negre. Răpitorii ur
măreau să obțină eliberarea a trei 
persoane, membre ale aceleiași 
organizații, condamnate la moarte 
de către un tribunal din Ankara.

• POSTUL DE RADIO BUJUM
BURA, reluat -de agenția Reuter, 
a anunțat că fostul rege al statului 
african Burundi, Ntare al V-lea. a 
fost arestat, în urma' încercării 
sale de a pătrunde pe teritoriul 
țării cu sprijinul mercenarilor, în 
scopul răsturnării actualului re
gim. Au fost arestați, de asemenea, 
cinci dintre mercenarii care îl în
soțeau pe Ntare.

Președintele Republicii Burundi. 
Michel Micombero — a anunțat 
postul de radio — a convocat o 
reuniune specială a guvernului în 
vederea examinării situației exis
tente în țară, după tentativa, 
eșuată, întreprinsă de fostul rege. 

întrevedere 

M Schumann — 

Nguyen Thi Binh
TARIS 31 (Agerpres). — 

Maurice Schumann, ministrul 
afacerilor externe al Franței, a 
primit, vineri, pe Nguyen Thi 
Binh, ministrul afacerilor externe 
al Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud, conducătorul delegației 
G.R.P. la Conferința de, la Paris 
pentru Vietnam. La sfîrșitul în
trevederii, Nguyen Thi Binh a 
declarat că a împărtășit ministru
lui de externe francez „via preo
cupare" a guvernului său față de 
hotărîrea părții americane de a 
întrerupe lucrările conferinței 
pentru Vietnam — relatează a- 
genția France Presse. „Cerem ca 
Statele Unite să înceteze sabo
tarea conferinței, să negocieze în 
mod serios și să dea un răspuns 
favorabil propunerilor noastre de 
pace" — a adăugat Nguyen Thi 
Binh, menționînd că a expus lui 
Maurice Schumann situația din 
Vietnamul de sud.

Ministrul de externe francez a 
arătat că deploră hotărîrea S.U.A. 
de a întrerupe conferința și a 
reafirmat poziția Franței, care 
preconizează depunerea eforturi
lor necesare pentru a se obține 
„reluarea negocierilor conferinței 
de la Paris".

Președintele Sindicatului lu
crătorilor din industria poligra
fică și a hîrtiei, Leonard Malein, 
a declarat că în prezent este 
necesar mai mult ca oricînd să 
se lupte pentru transpunerea în 
viață a celor două tratate. El a 
exprimat sprijinul sindicatului pe 
care îl reprezintă pentru politica 
îndreptată spre stabilirea unor 
relații de bună vecinătate cu sta
tele socialiste din Europa răsă
riteană.

La rîndul său, Joachim Wei
ler, membru al conducerii orga
nizației „Tinerii socialiști" din 
Essen, a subliniat că cele două 
tratate deschid o nouă etapă în 
relațiile R. F. a Gerinaniei cu 
vecinii săi răsăriteni și a chemat 
toate forțele democratice din 
țară să militeze pentru ratifica
rea lor neîntîrziată.

„Cosmos-482"
• IN UNIUNEA SOVIETICA a 

fost lansat, la 31 martie, satelitul 
artificial al Pămîntului ,.Cosmos- 
482- — anunță agenția TASS. Sa*  
telitul este destinat continuării 
programului de exploatare a Cos
mosului în conformitate cu pro
gramul anunțat.

• ALȚI 5 000 DE AFRICANI 
ZIMBABWE au fost obligați de 
guvernul rasist de la Salisbury 
să-și părăsească locuințele și să 
trăiască în rezervații de tipul ban
tustanelor sud-africăiie. AUtorită-

. țile de la Salisbury au luat aces
te măsuri în urma puternicelor 
manifestații organizate de popu
lația Zimbabwe împotriva regimu
lui rasist din Rhodesia.

A. Greciko primit de 
I. B. Tito

• MAREȘALUL IOSIP BROZ 
TITO. președintele R.S.F. Iugosla
via, comandantul suprem al forțe
lor armate ale R.S.F.I., a primit, 
Ia Brioni, pe mareșalul Uniunii 
Sovietice, A. A. Greciko, ministrul 
apărării al U.R.S.S., cu care a 
avut o convorbire prietenească — 
informează agenția Taniug.

• AGENȚIA CHINA NOUA a- 
nunță că delegația guvernamentală 
egipteană, condusă de Mahmud 
Riad, consilier pentru problemele 
externe și reprezentant special al 
președintelui Anwar Sadat, și-a 
încheiat vizita în R. P. Chineză, 
plecind spre patrie.

Cu prilejul 
semicentenarului U. T. C.

MESAJE DE FELICITARE
La cea de-a 50-a aniversare a organizației dv., vă transmi

tem salutul frățesc al tineretului comunist italian și urări de 
noi succese în activitatea dv. viitoare.

Cei 50 de ani de existență a Uniunii Tineretului Comunist, 
de luptă hotărîtă, alături de clasa muncitoare, pentru constru
irea și dezvoltarea societății socialiste constituie mărturia cea 
mai grăitoare a unei activități consacrate realizării aspirațiilor 
de progres și libertate ale întregului tineret român.

Prin activitatea și rolul decisiv al organizației dv., partici
parea tineretului în cele mai diferite sfere ale vieții politice 
și economice, ale invățămintului. culturii, conducerii societă
ții a cunoscut o creștere deosebită. Elanul și dăruirea caracte
ristice tineretului constituie garanția dezvoltării în continuare 
a socialismului, a înlăturării oricăror obstacole care barează 
calea socialismului în lume.

Angajată în luptă grea și aprigă împotriva cercurilor reac
ționare din țara noastră, în eforturile de a face din tineretul 
italian o forță decisivă în lupta împotriva agresiunilor și unel
tirilor imperialismului, pentru pace, pentru ca Italia să pă
șească pe calea socialismului. Federația Tineretului Comunist 
Italian (F.G.C.I.) vede în Uniunea Tineretului Comunist o or
ganizație care, în alte condiții, militează pentru aceleași obiec
tive.

In organizarea unor importante acțiuni ale tineretului progre
sist european dedicate creării unui sistem de securitate pe con- 
tinenetul nostru, cum au fost întîlnirile de la Snagov și Flo
rența, U.T.C. și F.G.C.I. au realizat o strinsa și rodnică cola
borare.

Dezvoltarea unor relații puternice între organizațiile noastre 
de tineret, întîlnirile. schimburile de delegații, constituie o con
tribuție la realizarea unității de luptă a tuturor tinerilor co
muniști. socialiști și progresiști din Europa și din întreaga 
lume.

Cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a U.T.C., F.G.C.I. sa
lută organizația de avangardă a tineretului român, factor activ 
al luptei împotriva imperialismului, pentru pace, desființarea 
blocurilor militare, coexistență pașnică, pentru unitatea miș
cării comuniste și muncitorești internaționale în condițiile re
cunoașterii diversității și autonomiei fiecărui partid.

Trăiască cea de-a 50-a aniversare a U.T.C. I
Trăiască prietenia între tineretul român și italian !
Trăiască unitatea tuturor tinerilor comuniști, socialiști și 
progresiști din lume ’

COMITETUL CENTRAL AL 
FEDERAȚIEI TINERETULUI 

COMUNIST ITALIAN
Cu prilejul aniversării semicentenarului creării Uniunii Ti

neretului Comunist din Republica Socialistă România vă adre
săm călduroase felicitări și urări de noi succese în munc

UNIUNEA
SOCIAL-DEMOCRATĂ 

A TINERETULUI 
DIN FINLANDA

Se împlinesc 50 de ani de cînd tinerii români, organizați 
sub steagurile revoluționare ale Partidului Comunist Român, 
luptă neobosit împotriva imperialismului agresor și pentru in
staurarea unei societăți unde fiecare să primească după nece
sități și unde de la fiecare se cere după capacitățile sale.

Astăzi, dv. trăiți și munciți pe pămintul liber al României 
socialiste. Tineretul român este o prezență activă în industrie, 
agricultură, învățămînt, în planificare și conducere.

în același timp organizația dv. duce o politică internațio- 
nalistă, de unitate cu toți tinerii de pretutindeni, în lupta îm
potriva imperialismului.

In prezent, cînd toate țările subdezvoltate din America La
tină, în frunte cu Cuba și Chile, luptă pentru cucerirea celei 
de a doua și definitive independențe, cînd în Uruguay s-a con
solidat unitatea politică a poporului în FRENTE AMPLIO. noi, 
tinerii socialiști simțim solidaritatea internațională, exprimată 
azi, la cea de-a 50-a aniversare a Uniunii Tineretului Comu
nist din România.

WALTER ALFARO 
secretar general al 
Tineretul Socialist 

din Uruguay
La 19 martie 1972, Uniunea Tineretului Comunist din Româ

nia sărbătorește 50 de ani de luptă eroică, revoluționară și de 
muncă pentru cauza Partidului Comunist Român, pentru rea
lizarea aspirațiilor fundamentale ale poporului.

Cu ocazia semicentenarului Uniunii Tineretului Comunist din 
țara dv. am plăcerea și onoarea să vă transmit un mesaj cor
dial și sincere felicitări.

Cu ocazia acestei zile istorice, urăm poporului și tineretului 
român, progres și viitor prosper sub conducerea și îndruma
rea înțeleaptă a conducătorului dv. iubit, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Sîntem convinși că bunele relații existente între Mișcarea 
Tineretului Socialist din Mauriciu și tineretul român, se vor 
dezvolta și vor deveni tot mai puternice.

Știm că în ultimii 50 de ani România a făcut progrese re
marcabile în diferite domenii ale vieții umane. în industrie, 
agricultură, știință și tehnologie, sănătate, educație, sport. Azi 
există o puternică încredere în sine și o fermă hotărîre a po
porului și tineretului român de a dezvolta și aplica mai departe 
cuceririle științei și tehnicii, de a utiliza la maximum vastele 
resurse naturale și economice. De fapt, zelul și entuziasmul 
întregii națiuni, care fac sa meargă țara înainte, pentru a cîș- 
tiga o poziție în cadrul națiunilor dezvoltate ale lumii, sînt fără 
precedent. Cred Că nu există un fapt asemănător în istorie 
cu ceea ce încearcă să realizeze tineretul în România de azi. 
Tineretul român a avut un rol decisiv în toate luptele revo
luționare, în construcția societății românești de azi. Tinerii ro
mâni au făcut multe sacrificii în înfrîngerea mașinii de război 
hitleriste. în august 1944. Istoria de o jumătate de secol a orga
nizației dv. este strîns legată de istoria României, de succpstft?. 
sale în realizarea idealurilor socialismului și comunismuli*?

In toate acestea, frăția și unitatea întregului tineret din Ro
mânia — român, maghiar, german și de alte naționalități — 
s-a cimentat continuu.

Uniunea Tineretului Comunist și Uniunea Asociațiilor Stu
dențești din România au contribuit și continuă să contribuie 
la realizarea politicii externe a țârii lor. colaborînd cu tinere
tul din cele cinci continente, pentru pace, dreptate socială și 
progres. Uniunea Tineretului Comunist este pe deplin conști
entă de evoluția tinerei generații, contribuind la formarea fie
cărui tînăr ea un muncitor model și luptător consecvent pentru 
triumful principiilor eticii și echității socialiste și a idealurilor 
comuniste.

Trăiască cei 50 de ani de lupta și muncă ai Uniunii Tineretului 
Comunist din România !

Trăiască Mișcarea Tineretului Socialist și tineretul din Mau
riciu !
Trăiască Uniunea Tineretului Comunist din România!

REHMAN JOGOO, 
secretarul Mișcării 
Tineretului Socialist 

din Mauriciu

SEMICENTENARUL U.T.C.
PESTE HOTARE

Conferință de presă la Bruxelles
La ambasada Republicii 

Socialiste România din Bru
xelles a avut loc o confe
rință de presă dedicată se
micentenarului Uniunii Ti
neretului Comunist din Ro
mânia. în expunerea sa. am
basadorul român. AI. Lăză- 
reanu, a prezentat principa
lele momente din viața și 
activitatea tineretului patriei 
noastre. Au fost reliefate, de 
asemenea, contribuția și 
sprijinul activ al tinerei ge
nerații în toate domeniile de 
activitate pentru realizarea 
grandioasei opere de con
struire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

La această manifestare au 
participat Jan Fuchs, secre
tar general al Uniunii Tine
retului Comunist, Bernard 
Rosenbaum, secretar general 
al Organizației Tineretului 
Socialist, Enlo Farina, secre
tar general al organizației 
Jong Socialisten, ziariști și 
corespondenți de presă stră
ini.

A fost prezentă, de aseme
nea, o delegație a Uniunii 
Tineretului Comunist din Ro
mânia, care se află într-o vi
zită oficială în Belgia, pre
cum și membri-ai ambasadei 
române din Bruxelles.
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