
Pe artera comercială a Lipscanilor: manifestări spontane de dragoste, entuziasm popular

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Ceaușescu a dat indicații prețioase, sugestii de mai bună gospodărire

(Continuare în pag, a IW-a)

Pretutindeni tovarășul

âfntr-un întreg continent, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ca prim gospodar al țării, 
strîns legat de popor, de in
teresele și năzuințele sale 
a făcut la sfîrșit de săptă- 
mînă o vizită în piețe și 
unități comerciale ale Ca
pitalei. In această vizită de 
lucru, secretarul general al 
partidului a fost însoțit de

pe pămîntul Africii, unde a 
dus un strălucit mesaj ro
mânesc de prietenie și so
lidaritate cu lupta popoare
lor care s-au angajat pe ca
lea construirii unei vieți 
noi, independente, făcînd ca 
numele României și tabloul 
succeselor ei în construcția 
socialistă să fie cunoscute și 
apreciate pe o mare parte

înfăptuirii indicațiilor date anterior, a formulat noi Indicații cerînd mai multă inițiativă, ingeniozitate, 
operativitate • Pentru lucrătorul din comerț unitatea în care își desfășoară activitatea trebuie să 
fie o a doua casă: nu-i poate fi indiferent ce Impresie își fac cei care-i trec zilnic pragul • Un

tovarășii Dumitru Popa, 
membru al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
•municipal de partid, prima
rul general al Capitalei, Io
sif Banc, membru supleant 
al ■ Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
ministrul agriculturii, indus-

„Ne bucurăm că sînteți din nou printre noi" • Secretarul general al partidului a analizat stadiul

generos program de lucru pentru factorii responsabili din comerț, pentru producătorii de bunuri 
de consum, pentru edilii orașului • Pretutindeni, în locurile vizitate, calde manifestări de recunoș

tință și mulțumire față de conducătorul iubit al partidului și ai statului, tovarășul Ceaușescu

trie! alimentare și apelor, 
Nicolae Bozdog, ministrul 
comerțului interior, Dumitru 
Joița, prim-vicepreședinte 
al Consiliului popular mu
nicipal.

Pentru toți cetățenii țării 
abordarea de către șeful sta
tului a unei asemenea largi 
game de preocupări — de 
la complexe probleme in-

lata ce a însemnat vizita pe care tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a făcut-o sîmbătă în piețe și zone comerciale din Capitală

ternaționale, pînă la proble
mele dezvoltării industriei 
și agriculturii, ale științei 
și culturii, sau, ca în ca
zul de față, la cele mai 
mici amănunte ale organi
zării comerțului intern —,

B. GRECEANU

Așa cum au anunțat deja 
ziarele centrale care au 
apărut ieri, evenimentele 
de pe agenda internă a zi
lei de sîmbătă, 8 aprilie, au 
fost dominate de încă o 
inițiativă valoroasă a neo
bositului conducător al par
tidului și statului nos
tru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Abia întors de

U.T.C. SEMICENTENAR

• Casa de cultură a stu
denților din Brașov găzduieș
te o expoziție de artă plas
tică și fotografică a tineretu
lui dedicată semicentenarului 
creării U.T.C.

Exponatele oglindesc con
tribuția adusă de tinăra ge
nerație brașoveană Ia reali
zarea unor profunde trans
formări socialiste ale acestor 
meleaguri. Printre lucrările 
cele mai reușite se numără 
montajul în metaioipilastie e- 
xecutat de Virgil Măgheru- 
șan, muncitor la Fabrica 
..Republica**, acuarelele apar- 
ținînd elevei Mariana Terok, 
precum și numeroasele foto
grafii care oglindesc trans
formările survenite în înfă
țișarea Brașovului și a îm
prejurimilor sale în anii de 
după eliberare.

S-au încheiat concursurile de literatură pentru elevi

Cei mai talentați 
din 20 000

f; ■« J *

Dintre concursurile școlare 
care adună în competiții strînse 
pe oei mai talentați elevi, cel de 
literatură are un farmec apar
te. Băieți și fete la vînsta trăi
rilor adolescentine aduc în a- 
ceastă frumoasă întrecere sensi
bilitatea și candoarea vîrstei 
filtrată prin cunoștințe însușite 
în anii de învățătură, printr-o 
bogată lectură, dragostea lor 
pentru frumoasa noastră limbă.

Toate aceste calități s-au evi
dențiat In lucrările ooncurenților 
la etapa finală, lucrări cu o te
matică extrem . de generoasă 5 
profilată și pe aspecte din viața 
tineretului, explicabil, întrucît 
concursul a fost dedicat semi
centenarului U.T.C. Amintim: 
„Chipuri de neuitat din copilăria 
mea“, „Cîntare României socia
liste", „Anii tinereții noastre", 
„Trăsături morale ale poporului 
român în creația literară" Ga 
concursul de limbă și literatură 
română), „Contribuția tineretu
lui în lupta pentru pace", „Noul 
și vechiul în localitatea mea" Ga 
concursul de literatură germană).

Concursul de literatură „Mi
hail Eminescu" a adunat la start 
anul acesta, deci la a 15-a ediție 
a sa, peste 20 000 de elevi din 
liceele de cultură generală, licee 
de specialitate și școli profesio
nale. Lor li se adaugă miile de 
elevi care au participat la con
cursurile de limbă și literatură 
maghiară (a căror etapă finală 
s-a desfășurat la Cluj), germană 
(etapa finală ținută la Timi
șoara) și rusă. Pintre zecile de 
mii de elevi care au început în
trecerea în faza pe școală s-au 
selecționat cei mai buni pentru 
etapa republicană, care și-a de
semnat la rîndu-i câștigătorii.

In sala de festivități a Liceului 
„Mihai Viteazul" din Capitală 
au fost premiați și menționați 
42 de concurenți din cei 200 care 
s-au întrecut la ultima etapă a 
concursului de literatură „Mi

hail Eminescu". Tot aici au fost 
evidențiați alți 24 de elevi pen
tru bogatele lor cunoștințe de 
limbă română. în aceeași zi și la 
aceeași oră se premiau la Cluj 
câștigătorii concursurilor de li
teratură maghiară, la Timișoara 
cei care au concurat la germană, 
iar la București concurenții 
pentru limba rusă.

Felicitîndu-i pe câștigătorii e- 
tapei republicare a concursului 
de literatură română, — și prin 
ei pe toți concurenții — prof, 
univ. Boris Cazacu, președintele 
Societății de științe filologice, a- 
precia că întrecerea este o mare 
promisiune de viitor : se între
văd reale talente pe care, cu- si
guranță, istoria literaturii Ie va 
înregistra, iar editurile le vor 
face cunoscute.

Pînă atunci însă, concurenții 
mai au mult de învățat și de 
muncit. Ei au considerat și întâl
nirea finală tot ca o formă de 
lucru. S-au adunat, în prima 
sesiune științifică pe țară, au vi
zitat Muzeul literaturii române, 
la Cluj, au vizitat numeroase 
muzee, au cunoscut orașul, iar 
cei găzduiți de Timișoara au 
avut, de asemenea, prilejul să 
participe la excursii locale : s-au 
întîlnit cu profesori universitari, 
scriitori și redactori și, mai ales, 
au realizat între ei un rodnic 
schimb de opinii și de expe
riență.

CITITI ÎN PAG.
Ă III-A :

Premiile acordate 
în cadrul con
cursurilor de lite
ratură pentru elevi

SATISFACȚIE UNANIMĂ, ÎNALTĂ APRECIERE
Tinăra generație, împre

ună cu întregul popor, își 

exprimă adeziunea la 

politica partidului și apre

ciază vizita tovarășului

Nicolae Ceaușescu în cele

opt țări africane drept o 

contribuție de deosebită 

importanță la cauza liber

tății și independenței 

popoarelor, a păcii și 

progresului social.
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Mesajul întregului popor

Cu ocazia reîntoarcerii dumneavoastră din vi
zita efectuată în unele țări ale Africii, în numele 
tinerei generații din patria noastră, al Uniunii Ti
neretului Comunist, vă transmitem, iubite și sti
mate tovarășe Nicolae’ Ceaușescu, expresia sen
timentelor noastre calde, tinerești, de înaltă pre
țuire și admirație pentru activitatea prestigioasă 
desfășurată în timpul vizitei care, prin rezultatele 
și largul său ecou internațional, a constituit o 
nouă și puternică afirmare a esenței, principiilor 
și finalității politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru.

Purtătoare a unui nobil și înflăcărat mesaj de 
prietenie și solidaritate, delegația condusă de 
dumneavoastră a făurit noi și trainice legături 
intre poporul român și popoarele africane, a fă
cut cunoscute marile realizări ale României so
cialiste, aspirațiile, idealurile și eforturile sale 
pentru triumful cauzei păcii, libertății, indepen
denței și progresului tuturor popoarelor.

Sărbătorind prin numeroase acțiuni de muncă 
și manifestări omagiale semicentenarul Uniunii 
Tineretului Comunist, tineretul patriei și-a re
afirmat puternica adeziune și hotărîrea neclintită 
de a lupta pentru înfăptuirea politicii Partidului 
Comunist Român, pătrunsă de un patriotism 
profund și internaționalism activ, trăsături vigu
ros reliefate și de vizita întreprinsă pe continen
tul fierbinte, ale cărui popoare sînt angajate în- 
tr-o luptă curajoasă pentru dezvoltare liberă, in
dependentă, pentru împlinirea aspirațiilor de li
bertate, civilizație și progres. Vizita în cele 8

țări ale Africii, efectuată de dumneavoastră îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, reprezintă 
o întruchipare vie a sentimentelor tineretului 
român de solidaritate și sprijinire activă a luptei 
popoarelor pentru cucerirea și consolidarea in
dependenței naționale, împotriva imperialismu
lui, colonialismului și neocolonialismului, a ori
căror imixtiuni și acte de folosire a forței, pen
tru respectarea drepturilor sacre ale fiecărui po
por de libertate, demnitate națională, de a-și 
făuri liber și suveran propriile sale destine.

Ne exprimăm adînca satisfacție că această vi
zită deschide largi perspective colaborării fruc
tuoase dintre tineretul nostru și tinăra generație 
de pe continentul african și vă asigurăm că 
obiectivele și ideile nobile, generoase promovate 
de dumneavoastră ne vor călăuzi în permanență 
în eforturile de a întări prietenia și solidaritatea 
militantă cu popoarele și tineretul Africii, cu 
toate forțele progresiste, antiimperialiste.

Exprimînd entuziasta și deplina noastră apro
bare și satisfacție pentru rezultatele vizitei con
ducătorului partidului și statului nostru în țările 
Africii, ca sol strălucit al poporului român, asi
gurăm totodată conducerea partidului, pe dum
neavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că tinăra generație din patria noas
tră, Uniunea Tineretului Comunist, își vor dărui 
cu devotament și pasiune potențialul de gîndire 
revoluționară și acțiune creatoare înfăptuirii o- 
biectivelor politicii interne și externe a partidu
lui nostru, cauzei socialismului și păcii în lume.

COMITETUL CENTRAL
AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

C
ălătoria pe care 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a între- 
prins-o pe conti
nentul african re
prezintă un eveni

ment bogat ' în semnificații, 
unul din acele momente politice 
care se impun nu numai în ac
tualitatea internațională, ci ră- 
mîn gravate în memorie, se păs
trează în conștiința noastră. Vi
zita conducătorului României 
socialiste pe pămîntul african 
s-a desfășurat pe un traseu de 
mii de kilometri, de-a lungul a 
opt țări. în cele 27 de zile ale 
acestei vizite ne-au captat aten
ția nenumărate fapte pe care 
pelicula le-a înfățișat pe micul 
ecran iar însemnările reporteri
lor le-au consemnat în relatările 
lor din coloanele ziarelor. Au 
fost țări diferite — de la peisaj 
la tradiție, de la opțiuni într-o 
problemă sau alta la stadiul de 
dezvoltare. Cuvintele de bun so
sit s-au făcut auzite în limbi di
ferite, cu rezonanțe ce, firește, 
nu se asemănau, iar cîntecele și 
dansurile aveau tonalități aparte. 
Dar dincolo de tot ceea ce re
prezintă specificul local, dincolo 
de notele proprii ale fiecărui 
oraș vizitat, s-a vădit trăsătura 
comună, definitorie pentru în
treaga vizită: sentimentul de 
profundă prietenie față de 
România socialistă, stima șl res
pectul deosebit față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. La Alger și

Bangui, la Brazzaville și Kinsha
sa, la Lusaka și Dar Es Salaam, 
la Khartum și Cairo, mulțimile 
care l-au aclamat pe înaltul sol 
al poporului roman, care i-au 
scandat numele și i-au purtat 
portretul, au afirmat prețuirea 
față de o țară care a dobîndit 
respectul tuturor prin înalta 
principialitate și consecvență a 
pozițiilor ei, prin fermitatea cu 
care apără libertatea și indepen
dența, dreptul fiecărei națiuni 
de a fi stăpînă pe destinele ei. 
România militează neobosit pen
tru însănătoșirea climatului in
ternațional, pentru o pace trai
nică, dreaptă, bazată pe respec
tul deplin față de drepturile po
poarelor iar eforturile ei — in
disolubil asociate numelui tova
rășului Nicolae Ceaușescu — 
găsesc calde aprecieri, sînt salu
tate cu simpatie mai ales de po
poarele care au luptat din greu 
pentru libertate și cunosc din 
proprie experiență prețul cuceri
rii independenței. Audiența largă 
a politicii externe românești se 
explică tocmai prin legătura or
ganică cu aspirațiile vitale ale 
tuturor popoarelor, cu exigențele 
cauzei păcii și progresului so
cial. Salutîndu-1 pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, popoarele A- 
fricii au salutat pe conducătorul 
unei țări care a dobîndit inde-

EUGENIU OBREA

(Continuare în pag. a Il-a)
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Ancheta de

opinie politica 
a „SCiNTElI

TINERETULUI"
Interlocutorii noștri au 
fost diferiți dar gîndu- 
rile pe care le-au ex
primat reflectă senti- • 
mentul recunoștinței față Ș 
de tovarășul Ceaușescu, | 
mesager al voinței în- j 
tregului nostru popor |
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SATISFACȚIE UNANIMĂ, ÎNALTĂ APRECIERE
T1NARA GENERAȚIE, ÎMPREUNA CU ÎNTREGUL POPOR, ÎSI EXPRIMĂ ADEZIUNEA LA POLITICA PARTIDULUI SI APRECIAZĂ VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU ÎN CELE OPT ȚĂRI AFRICANE DREPT O CONTRIBUȚIE DE DEOSEBITA IMPORTANTA LA CAUZA LIBERTĂȚII Șl INDEPENDENȚEI POPOARELOR, A PĂCII Șl 

PROGRESULUI SOCIAL

Calde aprecieri 
la adresa
României

Cind am ajuns Ia Uzinele „23 
August", stația de radioamplifi
care a acestei cetăți industriale 
a Bucureștiului transmitea un 
interviu cu inginerul CON
STANTIN COCENESCU din 
centrul de proiectare. Tema in
terviului coincidea cu cea a an
chetei noastre : gînduri despre 
semnificația călătoriei pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
întreprins-o în țările Africii.

— Am participat cu o deose
bită, emoție la manifestarea de 
dragoste și atașament pe care 
populația Capitalei a făcut-o 
conducătorului iubit al partidu
lui și statului nostru ia reîn
toarcerea sa din vizita pe care 
a întreprins-o pe continentul 
african. Manifestarea aceasta 
de o căldură deosebită, expre
sie a gîndurilor și simțăminte- 
lor întregului popor, a reflectat 
satisfacția unanimă pentru re
zultatele extrem de pozitive ale 
acestei călătorii — moment de 
mare importanță pentru dezvol
tarea relațiilor de prietenie, co
laborare și solidaritate ale Ro
mâniei cu tinerele state inde
pendente ale Africii. Am urmă
rit cu mult interes vizita tova
rășului Nicolae Ceaușescu, am 
citit cu deosebită atenție decla
rațiile comune care sintetizează 
concluziile convorbirilor tova
rășului Ceaușescu cu conducă
torii statelor africane vtzitate. 
Ele reflectă dorința comună de 
a da o amploare creseîndă unor 
legături reciproc avantajoase, 
în mod deosebit, am urmărit 
desfășurarea vizitei secretarului, 
general, al partidului nostru în 
Republica Arabă Egipt. Faptul 
este firesc deoarece abia recent 
m-am întors de pe pămîntul 
acestei țări cu o civilizație; mi
lenară, iar multe din imaginile 
evocate cu prilejul vizitei îmi 
erau proaspete în memorie. 
La Heluan. unde tovarășul 
Ceaușescu s-a bucurat de o pri
mire entuziastă, ca de altfel în 
toate locurile pe care le-a vi
zitat în Egipt, sînt vizibile roa
dele colaborării economice ro- 
mâno-egiptene. Locomotivele 
produse de uzina noastră au 
găsit aprecieri frumoase, atît 
din partea cadrelor de condu
cere ale marelui combinat si
derurgic, cît și din partea spe
cialiștilor, a muncitorilor egip
teni. în cele 14 luni pe care 
le-am petrecut în Egipt am sim
țit nu numai prietenia sinceră 
a oamenilor acestui pămînt,; ci 
și simpatia și admirația față 
de România socialistă, încre
derea de care se bucură poli
tica țării noastre. Mă bucur din 
adîncul inimii că vizita tovară
șului Ceaușescu va avea drept 
rezultat amplificarea relațiilor 
româno-egiptene, va da noi di
mensiuni unor legături în in
teresul ambelor noastre .po
poare. al cauzei păcii și pro
gresului social.

Un moment politic 
de deosebită 
importanță

GHEORGHE PAȘOLESCU 
este unul din cei peste 12 000 
de salariați ai renumitelor uzi
ne bucureștene „23 August". Lu
crează ca lăcătuș la secția apa- 
rataj. Uteciștii, colegi de mun
că, l-au ales secretar al orga
nizației lor. Tovarășul Pașolescu 
ne-a declarat :

— Am avut fericirea de-a 
mă afla printre miile de oa
meni ai muncii care l-au întîm- 
pinat pe tovarășul Ceaușescu la 
reîntoarcerea în patrie după în
deplinirea exemplară a unei mi
siuni de prietenie, solidaritate 
și colaborare. Nu cred că este 
nevoie să vă spun că pe toată 
durata vizitei am urmărit ști
rile transmise la televiziune, 
ca și cele apărute în presă. Re
vederea emoționantă, căldura 
cu care a fost primită cuvînta- 
rea rostită de secretarul gene

(Urmare din pag. I)

pendența prin grele sacrificii fi 
care situează Ia baza relațiilor 
«ale cu toate statele, în mod 
neobosit, principiile respectului 
independenței și suveranității 
naționale, deplinei egalități în 
drepturi, neamestecului în trebu
rile interne, colaborării reciproc 
avantajoase.

Preocuparea pentru a asigura 
o deplină independență națio
nală — caracteristică tuturor ță
rilor vizitate, dincolo de orice 
deosebiri — constituie factorul 
comun nu numai al unității din
tre ele, ci și al prieteniei și co
laborării lor cu România. In fie
care din țările vizitate, tovarășul 
Ceaușescu a putut constata roa
dele eforturilor pe care popoa
rele libere ale Africii le depun 
pentru a dezvolta economia și 
cultura, pentru progres multila
teral rapid. Desigur, nivelul a- 
cestei dezvoltări nu este pretu
tindeni același. Dar coșurile noi
lor uzine, siluetele clădirilor ce 
înnoiesc peisajul rural, construc
țiile de școli și spitale, atestă un 
efort considerabil și rezultate im
portante, hotărîrea de a valori
fica în interesul propriu resur
sele naturale și potențialul uman, 
de a explora bogățiile solului și 
subsolului potrivit nevoilor țării, 
înțelegerea faptului că înlătura
rea subdezvoltării și făurirea 
unei economii puternice presu
pune o reala independență.

In cuvîntarea pe care a rosti- 
to pe aeroportul Băneasa, la re
întoarcerea din călătoria efec
tuată în țările Africii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu- a făcut un 

ral al partidului imediat după 
aterizarea avionului, dovedesc 
încă o dată unitatea de granit 
care leagă poporul nostru, de 
partid, de conducerea sa. în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Au devenit tradițio
nale asemenea înțîlniri. De astă 
dată, însă, era vorba de un lu
cru deosebit, vizita constituind 
— așa cum sublinia tovarășul 
Ceaușescu — un moment de 
importanță deosebită în politica 
externă a României, o mani
festare fără precedent a poli
ticii internaționale a țării 
noastre de solidaritate cu sta
tele care au scuturat jugul im
perialist, cu mișcările de eli
berare națională, cu cei care 
luptă pentru independență,

pentru progres, pentru bună
stare. Urmărind desfășurarea 
fructuoasei vizite pe durata ce
lor aproape patru săptămîni în 
îndepărtata Africă, am fost în 
permanență alături de delegația 
noastră.

Ce semnificație acordați 
acestei vizite ?

— E greu de spus în cîteva 
cuvinte. La fel ca toți oamenii 
muncii, ca toți tinerii din sec
ția . aparataj, apreciez vizita 
drept o nouă și grăitoare do
vadă a unității dintre politica 
internă și cea externă a P.C.R., 
a statului nostru, iar atmosfera 
de cordialitate sinceră, priete
nie, căldură și ospitalitate, cu 
care a. fost întîmpinată delega
ția noastră, ca o mărturie a 
prestigiului de care se bucură 
Partidul Comunist Român, pa
tria noastră, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. însuflețiți de minu
natul exemplu pe care ni-1 
oferă, zi de zi, conducătorul 
nostru iubit, asigurăm partidul, 
pe secretarul său general că 
nu vom precupeți eforturile 
pentru a îndeplini in mod 
exemplar sarcinile ce ne rpvin, 
pentru înfăptuirea mărețului 
program de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate în Republica Socialistă Ro
mânia. Iată de ce eu, ca și to
varășii mei, am părăsit aero
portul cu hotărîrea de a munci 
mai bine, mai cu spor, adăugind' 
realizările noastre succeselor 
întregului popor, fiind ferm 
convinși că în acest mod ne 
vom aduce fiecare contribuția 
la creșterea prestigiului Româ
niei pe plan internațional, la 
sporirea aportului său la cauza 
păcii.

Sprijin ferm 
Africii luptătoare

Inginerul MIRCEA RASU- 
CEANU nu se aștepta la un 
interviu. Venise la comitetul 
U.T.C. al uzinei cu treburi ur
gente dar întîlnirea cu repor
terul i-a prilejuit un dialog pe 
o temă de actualitate.

cuprinzător bilanț al acestui eve
niment politic, a expus în con
textul unei strălucite analize, cu 
profunzimi științifice, concluziile 
întâlnirilor sale cu conducătorii 
celor opt state africane, cu po
poarele din această parte a 
lumii. S-a evidențiat cursul as
cendent al relațiilor româno-a- 
fricane, extinderea lor pe toate 
planurile și, mai ales, în dome
niul economiei. Produsele reali
zate de industria românească au 
un bun renume, și-au dovedit 
calitățile deosebite, s-au adaptat 
excelent climei africane, iar 
specialiștii români prin rezulta
tele pe care le-au obținut — în 
Algeria, Republica Africa Cen
trală, Zambia, Egipt etc. — au 
evidențiat înalta lor calificare 
profesională, seriozitatea cu care 
își consacră energiile punerii în 
valoare a resurselor de care dis
pun țările africane în interesul 
economiilor naționale ale aces
tora. Avantajele colaborării cu 
România — colaborare de depli
nă egalitate și înțelegere mu
tuală — au fost subliniate de 
conducătorii statelor vizitate. Ei 
au apreciat legăturile cu țara 
noastră drept un model de re
lații între state independente, în
tre, popoare libere, dornice să 
decidă ele însele modul în care 
să-și rezolve problemele, să-și 
făurească viitorul.

Convorbirile Ia nivel înalt ale 
tovarășului Ceaușescu cu con
ducătorii africani au reliefat nu 
numai evoluția pozitivă a relații
lor de pînă acum, îndeplinirea 
prevederilor înțelegerilor încheia
te, ci și perspectivele largi pe

ANCHETA DE OPINIE POLITICA A „SClNTEII TINERETULUI"
— Am discutat deseori, îm

preună cu colegii mei, despre 
vizita tovarășului Ceaușescu în 
Africa. Ne-a bucurat mult pri
mirea caldă făcută conducăto
rului nostru. Imaginile de pe 
micul ecran ca și reportajele 
din gazete ne-au înfățișat mul
țimi entuziaste care au întîm- 
pinat pe tovarășul Ceaușescu. 
în aclamațiile cu care era sa
lutat descifram simpatie pen
tru întregul nostru popor, pen
tru ceea ce el a realizat. Lo
cul pe care-1 ocupăm astăzi în 
lume, faptul că numele Româ
niei este rostit cu respect pre
tutindeni, îl datorăm partidului 
și clarvăzătorului său conducă
tor — tovarășul Ceaușescu. Pri
veam chipurile - atît de diferite 
ale oamenilor Africii și pancar
tele pe care ei le purtau — 
avînd înscrise fraze de salut la 
adresa tovarășului Ceaușescu 
— și simțeam un sentiment de 
mîndrie pentru poporul căruia 
îi aparține.

— Ce înseamnă Africa pentru 
dumneavoastră ?

— O să vă surprindă : loco
motive ! Pentru inginerul din 
serviciul tehnic locomotive în
seamnă înainte de toate livră
rile pentru acest continent. 
Chiar în acest moment sînt în 
probă 10 locomotive ce vor lua 
drumul Africii. Din acest punct 
de vedere am convingerea că 
vizita tovarășului Ceaușescu va 
da un nou impuls relațiilor cu 
statele africane, relații favori
zate de eforturile comune pen
tru o dezvoltare rapidă...

— Dar dincolo de implicațiile 
de ordin economic ?

— Africa înseamnă : pentru 
unii doar exotism, spectaculosul 
peisajului. Dar cel mai impor
tant mi se pare faptul că Africa 
este un continent în care se a- 
firmă viguros aspirațiile de li
bertate, independență și progres 
ale popoarelor. Majoritatea sta
telor și-au cucerit indepen
dența de stat dar luptă încă 
pentru ca independența econo
mică să fie efectivă. O serie 
de teritorii se mai găsesc în 
lanțurile colonialismului. $i mai 
există o variantă a aceluiași 
colonialism : apartheidul. Po
poarele Africii sînt angajate 
intr-o bătălie pe multiple fron
turi și ele știu că au în poporul 
român un prieten de nădejde, 
un sprijin în toate împrejură
rile. Tovarășul Ceaușescu a 
reafirmat cu claritate solidari
tatea noastră deplină cu Africa 
luptătoare pentru libertate și 
independență. Este o luptă grea 
dar victoria va aparține popoa
relor ce vor să fie stăpîne pe 
destinele lor...

Mesaj 
de solidaritate

— Este practic imposibil să 
sintetizezi în cîteva fraze con
ținutul bogat al vizitei tovară
șului Nicolae Ceaușescu în A- 
frica, sentimentele pe care le-am 
încercat ascultîndu-l vorbind la 
cîteva minute numai după reve
nirea în tară, ne-a spus RO
LAND GUNESCH, maestru e- 
merit al sportului. Apoi a conti
nuat :

— Mie mi s-a părut că avînd 
o deosebită importanță faptul că 
în toate țările unde conducătorul 
statului nostru a purtat mesajul 
de prietenie, solidaritate și co
laborare al poporului român s-a 
ajuns la concluzia unanimă că 
la temelia relațiilor internaționa
le trebuie să 6tea deplina egali
tate în drepturi între state, res
pectul independenței și suvera
nității naționale, neamestecul în 
treburile interne ale fiecărei țări, 
la baza colaborării economice să 
fie așezate principiul avantaju
lui reciproc, înțelegerea mutua
lă. îmi exprim întreaga adeziu
ne față de cerința devenită vi

care colaborarea reciproc avanta
joasă le deschide. în fiecare din 
declarațiile comune revine ideea 
extinderii cooperării în diferite 
domenii, a diversificării forme
lor și modalităților de colabo
rare. Un accent deosebit este 
pus pe constituirea de societăți 
mixte în sectoarele vitale ale 
economiei.

In mod firesc, în cadrul con
tactelor la nivel înalt prilejuite 

Mesajul întregului popor
de vizita în țări ale Africii s-a 
acordat o atenție deosebită pro
blemelor vieții internaționale. 
Consacrîndu-și eforturile edifică
rii unei vieți mai bune, po
poarele noastre sînt preocupate 
de evenimentele care se produc 
pe arena mondială. Documente
le publicate ia capătul schimbu
rilor de păreri din diferitele ca
pitale africane constată cu satis
facție că forțele păcii și ale pro
gresului social, torțele care se 
pronunță împotriva politicii im
perialiste de dictat și agresiune, 
cîștigă teren. Deplasările în ra
portul de forțe pe plan mondial 
ilustrează voința popoarelor de 
pretutindeni de a trăi într-un 
climat de pace, încredere și 
securitate. Afirmarea năzuinței 
țărilor și popoarelor de a se dez
volta pe calea independenței și 
progresului social reprezintă tră
sătura caracteristică a evoluției 

tală în condițiile contemporane 
și anume ca forța și amenința
rea cu forța să fie eliminate pen
tru totdeauna din practica rela
țiilor internaționale. Desfășura
rea evenimentelor arată că a- 
eolo unde nu este respectată a- 
ceastă cerință apar conflicte, 
tensiunea și încordarea ating 
cote îngrijorătoare. Indochina o- 
feră un exemplu semnificativ 
în această direcție. Sînt convins 
că prin asigurarea dreptului fie
cărei țări, fiecărui popor, de 
a-și hotărî de sine stătător desti
nele, dezvoltarea economico-so- 
cială, fără nici un amestec din 
afară, se creează condițiile afir
mării depline .a fiecărui stat, a 
fiecărui popor pe arena interna
țională, într-un climat de ade
vărată egalitate. în Angola. Mo- 
zambic, Guineea-Bissau. Nami
bia, Rhodesia. Africa de 6ud. a- 
colo unde aceste drepturi im
prescriptibile sînt încălcate fla
grant, în mod legitim populația 
aflată sub opresiunea colonială, 
rasistă, s-a ridicat cu arma în 
mîini, pentru a-și cuceri liber
tatea. dreptul la existență în 
rîndul celorlalte popoare libe
re și independente. Mă bucur din 
inimă că în timpul vizitei în 
Africa, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a avut prilejul să se 
întîlnească și să poarte convor
biri cu reprezentanții mișcărilor 
de eliberare națională, că s-a 
ajuns la o înțelegere deplină a- 
supra dezvoltării în continuare a 
solidarității, a sporirii sprijinului 
multilateral acordat acestor miș
cări. în scopul victoriei lor îm
potriva imperialismului. colo
nialismului. neocolonialismului 
și rasismului.

Gîndurile tinerilor 
bucureșteni

In biroul său de la sediul or
ganizației bucureștene a U.T.C. 
stăm de vorbă cu tovarășul DU
MITRU GHEORGHIȘAN, prim- 
secretar al Comitetului munici
pal București al U.T.C.

— Cum au primit tinerii 
Bucureștiului acest important 
eveniment politic?

— Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Africa a suscitat 
un interes considerabil, a pola
rizat atenția întregii opinii pu
blice din țara noastră și, fireș
te, a maselor largi ale tinere
tului. întregul popor a fost ală
turi de tovarășul Ceaușescu în 
memorabila sa vizită, a susținut 
cu tărie această inițiativă bo
gată în semnificații politice. 
Cele 27 de zile ale itinerariului 
african al tovarășului Ceaușescu 
au reprezentat o strălucită de
monstrație a politicii profund 
principiale, constructive, realis
te a României socialiste, poli
tică care vădește o adincă în
țelegere a proceselor înnoitoare 
din viața internațională. Legătu
rile noastre cu tinerele state 
independente ale Africii — și nu 
numai ale Africii — constituie o 
coordonată esențială a politicii 
externe românești. Ne apropie 
atașamentul comun față de 
cauza libertății și independen
tei. convingerea că în lumea de 
astăzi toate statele — indife
rent de potențialul lor tre

internaționale. Tendințele poziti
ve manifestate de către aceasta 
evoluție pot fi accentuate prin 
acțiunea comună a tuturor for
țelor iubitoare de pace, a tutu
ror celor ce se situează pe pozi
ții antiimperialiste, militând pen
tru progresul umanității. Lumea 
contemporană cu complexele 
probleme ce-o confruntă impu
ne contribuția efectivă a tuturor 
statelor la rezolvarea acestor 

probleme. Interesele păcii și pro
gresului general cer o participa
re activă la viața internațională 
a tuturor statelor indiferent dacă 
ele sînt mari, mijlocii sau mici. 
Popoarele trebuie să-și spună cu- 
vîntul în toate problemele care 
le privesc, iar soluțiile adoptate 
trebuie să corespundă interese
lor lor.

Convorbirile prilejuite de vizi
tă au evidențiat preocuparea co
mună pentru realitatea africana, 
au subliniat solidaritatea cu 
lupta popoarelor din Angola. 
Mozambic, Guineea-Bissau, Na
mibia și din alte teritorii pentru 
înlăturarea jugului colonial, au 
condamnat cu energie practicile 
rasismului și apartheidului din 
Rhodesia și Africa de sud.

în cursul vizitei sale, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a avui 
cordiale întâlniri cu renrezen- 
tanți ai mișcărilor de eliberare 

buie să-și aducă contribuția la 
soluționarea pozitivă a proble
melor cu care umanitatea este 
confruntată. Soarta omenirii 
trebuie să o decidă toate popoa
rele indiferent dacă sînt tnari 
sau mici.

— Ce idee v-a reținut aten
ția în mod deosebit din declara
țiile comune date publicității ?

— Tovarășul Ceaușescu subli
nia că în toate aceste docu
mente străbate ca un fir roșu 
dorința de a extinde colabora
rea, de a întări, solidaritatea în 
lupta comună pentru dezvolta
rea’ economică-socială, împo
triva politicii imperialiste de 
forță și dictat, pentru pace și 
colaborare între toate popoarele 
lumii. De altfel, cuvîntările to
varășului Ceaușescu în țările a- 
fricane. declarațiile comune, au 
prilejuit tinerilor bucureșteni 
posibilitatea de a aprofunda 
probleme importante ale reali
tății internaționale. Acest eve
niment de mare însemnătate —- 
care a constituit obiectul a nu
meroase informări politice și in
teresante dezbateri în organi
zațiile U.T.C. — a corespuns 
unei perioade bogate în activi
tăți pentru uteciști : sărbători
rea. semicentenarului U.T.C. A 
fost încă un prilej de a ex
prima deplina noastră adeziune 
la politica .internă și externă a 
partidului și guvernului, poli
tică în care tînăra generație 
vede reflectarea propriilor sale 
asnirațiî. Salutînd cu bucurie 
reîntoarcerea în patrie a con
ducătorului iubit îl asigurăm că 
tinerii Bucureștiului nu-și vor 
precupeți eforturile pentru a 
realiza sarcinile ce le revin. Sîn- 
tem angajați cu toate forțele 
■noastre în îndeplinirea obiecti
velor politicii partidului...

O primire 
entuziastă

— Am urmărit în fiecare sea
ră vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. a celorlalți membri 
ai delegației, în cele opt state a- 
fricane prietene — ne-a spus 
MARIA CONSTANTIN, ajutor- 
maistru la Fabrica de confecții 
și tricotaje București. De fie
care dată eram foarte impresio
nată de primirea călduroasă, de 
cuvintele de respect și stimă la 
adresa conducătorului partidu
lui și statului nostru. Sînt o fire, 
probabil, mai emotivă. Au fost 
seri cînd cu greu mi-am stăpî- 
nit lacrimile bucuriei. Chiar și 
acum, după încheierea stălucită 
a vizitei imaginile primirii en
tuziaste pe îndepărtatele melea- 

cele mai semnificative a priete
niei față de poporul român, față 
de România socialistă. Cuvîntă
rile rostite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de șefii statelor vizi
tate, convorbirile purtate, rezul
tatele acestora concretizate în 
declarațiile comune sau în alte 
acorduri sau protocoale au evi
dențiat un fapt deosebit de im
portant, dar care. în contextul 
politicii externe românești, nu 
poate fi socotit drept o surpri
ză...

— La ce vă referiți ?
— Mă refer la faptul că 

națională din diferite țări de pe 
continentul african. A fost încă 
un prilej de puternică afirmare 
a solidarității României socialiste 
cu lupta anticolonialistă a po
poarelor din Africa, a hotăririi 
țării noastre de a intensifica spri
jinul pentru aceste mișcări.

Persistența focarelor de ten
siune și încordare au determinat 
pe conducătorii statelor noastre 
să sublinieze cu insistență nece

sitatea de a se acționa pentru e- 
liminarea oricărei amenințări la 
adresa păcii. Problemele Orien
tului Apropiat au ocupat un Ioc 
de o importanță deosebită. S-a 
reafirmat cu acest prilej linia ge
nerală a partidului și statului 
nostru potrivit căreia nu se poa
te admite sub nici o formă o- 
cuparfea de teritorii străine, fap
tul că trebuie pus capăt politi
cii expansioniste și de forță, că 
trebuie făcut totul pentru a se 
ajunge la o soluție rapidă în 
scopul lichidării conflictului din 
Orientul Apropiat. în toate de 
clarațiile comune s-a exprimai 
dorința de a se milita pentru <> 
rezolvare politică a acestui con
flict pe baza rezoluției Consiliu
lui de Securitate, care să ducă 
la retragerea trupelor israelienc 
din teritoriile ocupate, la asigu
rarea integrității și suveranității 
fiecărui stat din această zonă 

schimburile de vederi asupra 
problemelor internaționale au 
dus la concluzii comune în ceea 
ce privește evoluția vieții inter
naționale, subliniindu-se de fie
care dată necesitatea de a acțio
na în comun pentru întărirea 
păcii în lume. S-a arătat că pe’ 
un plan central al preocupărilor 
poporului român și ale popoare
lor africane se află lupta împo
triva imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului. Am 
remarcat. că, după fiecare etapă 
a vizitei, se exprima hotărîrea 
de a face totul și în viitor, pen
tru a contribui cu succes la li
chidarea politicii imperialiste, a 
practicilor legate de această po
litică.

— Dacă ar fi să sintetizați în 
cîteva cuvinte vizita delegației 
noastre de partid și de stat...

— O solie de pace, prietenie, 
solidaritate militantă, de cola
borare reciproc avantajoasă, a 
cărei exemplară ducere la bun 
sfîrșit a făcut să crească și mai 
mult prestigiul țării noastre, pu
țind fi pe drept apreciată ca o 
contribuție de prim rang la cau
za consolidării frontului antiim- 
perialisț. a prieteniei și cooperă
rii între popoare. Aș dori. în 
încheiere, să exprim sentimen
tele de dragoste și profundă re
cunoștință pentru rezultatele ex
cepționale obținute de solii po
porului nostru, pentru contribu
ția neprecupețită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la elaborare^ 
și înfăptuirea politicii noastre 
externe.

TJ de zile 
de neobosită 
activitate

Actrița MELANIA CIRJE ne-a 
declarat:

— Au fost 27 de ziie de neo
bosită activitate a tovarășului 
Ceaușescu dedicată cauzei priete
niei și înțelegerii între popoare. 
Energia, vitalitatea, puterea de 
muncă a secretarului general al 
partidului sînt un exemplu în- 
suflețitor pentru noi toti. Tova
rășul Ceaușescu a purtat în mod 
strălucit solia de pace și solida
ritate a poporului român, a fost 
mesagerul fidel al sentimentelor 
tuturor cetățenilor patriei. Cu
vintele de caldă apreciere pe care 
șefii statelor vizitate le-au 
rostit la adresa tovarășului 
Ceaușescu reliefează prestigiul 
de care se bucură conducătorul 
nostru — personalitate proemi
nentă a vieții internaționale, 
luptător intransigent pentru li
bertate. independentă și progres 
social.

— Itinerariul călătoriei a cu
prins mii de kilometri, țări dife
rite sub multe aspecte — de la 
dimensiuni și pînă Ia stadiu de 
dezvoltare. Care credeți că a 
fost nota comună dominantă a 
țărilor vizitate ?

— Dorința de a consolida in
dependența abia cucerită, de 
a înainta cu pași repezi 
pe calea dezvoltării, de a 
șterge urmele trecutului colo
nial, de a valorifica în interesul 
propriu resursele naturale și e- 
nergiile umane. Țările acestea 
văd în România un prieten sin
cer și de aceea de la țărmurile 
Mediteranei și pînă în preajma 

la o pace dreaptă pentru toate 
popoarele. Orice soluție în O- 
rientul Apropiat trebuie să țină 
seamă de dreptul populației pa
lestiniene la o viață independen
tă. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat: „Doresc să mențio
nez că am ajuns la concluzia că 
există condiții favorabile pentru 
a se obține o soluție politică 
dar aceasta presupune o intensi
ficare a eforturilor tuturor po

poarelor dornice de pace — și. 
în ce o privește, România esle 
decisă să facă totul pentru a 
contribui la o soluționare grab
nică a problemelor din Orientul 
Mijlociu".

Realitățile indochineze s-au a- 
flat pe agenda schimburilor de 
păreri româno-africane. S-a ex
primat cu acest prilej solidarita
tea cu lupta dreaptă a popoare
lor vietnamez, cambodgian și 
laoțian, s-a cerut să se pună ca
păt intervenției străine, să se a- 
sigure dreptul sacru al popoare
lor indochineze de a-și rezolva 
problemele așa cum doresc ele 
fără nici un amestec din afară

Problemele Europei, ale secu
rității pe acest continent, au fosi 
discutate în cadrul tuturor con
vorbirilor, fapt de altfel reflec
tat și de documentele finale. în
sănătoșirea climatului politic din 
Europa a fost apreciată drepî o 

Oceanului Indian mulțimile au 
primit cu aceeași prietenie și 
căldură pe exponentul poporului 
român, l-au aclamat cu dragos
te. Cuvintele cîntecului compus 
spontan în Tanzania m-au emo
țional. Gestul acesta Reflectă, cu 
deosebită profunzime, sentimen
tele omului simplu...

Africa pe care am 
cunoscut-o...

Prof. dr. docent NICOLAE 
BOTNARIUC, decanul facultății 
de biologie, este un cunoscător al 
Africii : a luat parte la „expe
diția românească transafricană" 
care, timp de șase luni, a par
curs 12 țări de pe acest conti
nent. în cabinetul său de lucru, 
remarcabilul om de știință, ne 
relatează :

— Pretutindeni pe unde am 
trecut, în Africa, am înregistrat 
un viu interes pentru România. 
De la pescari și vînători, oameni 
simpli din așezări modeste și 
pînă la oficialități importante, 
interlocutorii noștri manifestau 
o dorință deosebită de a cunoaște 
realitatea românească. în multe 
locuri depărtate de orașe, prin 
sute șl sute de kilometri, în zone 
greu accesibile, eram poate pri
mii români cu care locuitorii ve
neau în contact direct. Și, de 
fiecare dată, eram asaltați cu 
întrebări...

— Dar tinerii ?
— Firește, ei erau primii care 

ne înconjurau prietenește. Ti
nerii doreau să cunoască dacă în 
România băieții și fetele de 
vîrsta lor pot să muncească și să 
învețe, să afle amănunte despre 
felul nostru de viață etc. Admi
rau * realizările României și își 
exprimau satisfacția pentry mo
dul în care țara noastră promo
vează ideile păcii, progresului, 
ale dreptului fiecărui popor de a 
dispune de destinele lui. Era re
flectarea unei convingeri pro
funde — larg răspîndite la tinerii 
Africii — că prin eforturi pro
prii trebuie consolidată inde
pendența, ștergînd urmele tre
cutului colonial, dezvoltînd eco
nomia și cultura. Oficialitățile 
ne-au întimpinat, în fiecare țară, 
cu simpatie și solicitudine. Prin
tre țările vizitate s-au aflat Re
publica Africa Centrală și Zair. 
La Bangui — unde am stat trei 
săptămîni — mi-au reținut a- 
tenția eforturile ce se întreprind 
pentru a ridica această țară, 
pentru a impulsiona progresul ei. 
in Zair am constatat grija pentru 
protecția naturii, problemă vitală 
pentru Africa.

— Cunoscînd Africa și multi
plele ei probleme, care este opi
nia dumneavoastră în privința 
perspectivelor relațiilor cu țările 
acestui continent?

— Mai întii doresc să subliniez 
că vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Africa are o foarte 
largă semnificație politică, ilus- 
trînd solidaritatea României so
cialiste cu eforturile pe care le 
depun țările Africii pentru o 
dezvoltare de sine stătătoare. 
Documentele publicate, înțelege
rile asupra cărora s-a convenit, 
acordurile semnate ilustrează bi
lanțul bogat al acestei vizite, ca
racterul ei de lucru. Prezența to
varășului Nicolae Ceaușescu în 
această parte a lumii a prilejuit 
o puternică afirmare a încrede
rii popoarelor din țările vizitate 
în prietenia cu România. Afri
canii au un simț deosebit al prie
teniei. sînt extrem de sensibili 
la gesturile de profundă since

contribuție importantă la întă
rirea păcii în lumea întreagă. S-a 
arătat că înfăptuirea securității 
europene corespunde nu numai 
intereselor popoarelor de pe 
continentul nostru, ci și intere
selor popoarelor de pretutindeni. 
Eforturile României în direcția 
securității europene, ca și iniția
tivele noastre pentru transfor
marea Balcanilor într-o zonă a 
păcii și colaborării, au găsit o 
unanimă apreciere.

Convorbirile din cele opt ca
pitale africane au abordat o 
multitudine de probleme. Un e- 
lement comun dominant l-a re
prezentat concluzia necesității 
întăririi unității și colaborării 
tuturor forțelor antiimperialiste, 
a tuturor popoarelor dornice de 
progres, libertate și pace. în mod 
just, tovarășul Ceaușescu aprecia 
că discuțiile și vizitele în cefe 
opt state din Africa au consti
tuit și constituie un moment im
portant în intensificarea luptei 
pentru unitatea forțelor antiim
perialiste.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Africa deschide un 
nou capitol în cronica relațiilor 
cu țările din această parte a lu
mii, creează premise favorabile 
pentru ridicarea pe o treaptă su
perioară a acestor relații. Pre
zența conducătorului nostru iubit 
în Algeria, Republica Africa 
Centrală, Republica Populară 
Congo, Zair, Zambia, Tanzania. 
Sudan și Republica Arabă Egipt, 
constituie o manifestare fără 
precedent a politicii internațio
nale a României de solidaritate 

ritate. Căldura excepțională cu 
care a fost salutat șeful statului 
român exprimă prestigiul politi
cii României. Desfășurată sub 
asemenea auspicii, vizita a favo
rizat o largă deschidere a legă
turilor României cu Africa. De
sigur, domeniile de dezvoltare a 
acestor legături reciproc avanta
joase, în interesul popoarelor 
noastre, sînt numeroase. Eu mă 
voi referi doar la sprijinul pe 
care România îl acordă pentru 
pregătirea cadrelor, sprijin care 
va lua o extindere și mai mare 
în viitor. Este un sector esen
țial pentru statele Africii, care
— drept urmare a îndelungatei 
dominații a colonialismului — 
resimt o acută lipsă de cadre 
calificate. Sprijinul în formarea 
unor specialiști cu o înaltă cali
ficare, în profesii esențiale, re
prezintă în esență un sprijin e- 
fectiv pe care România socia
listă îl acordă luptei pentru li
bertate. independență și dezvol
tare a statelor Africii. încă 
o dată, doresc să evidențiez fao- 
tul că vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a constituit o presti
gioasă manifestare a politicii 
externe românești, politică de o 
exemplară consecvență, consa
crată nobilelor idealuri ale păcii 
și înțelegerii între popoare.

Prestigiul patriei 
noastre

Pe elevul IOAN LAZA, de la 
Liceul pedagogic „Iosif Vulcan" 
din Oradea, l-am întâlnit, cu o- 
brajii îmbujorați, la numai cîte
va momente după un eveniment 
deosebit : primise diploma pen
tru locul al II-lea, în cadrul li
ceelor de specialitate, la con
cursul de literatură .,Mihail 
Eminescu", faza republicană.

— Sînt la vîrsta la care emo
țiile se țin lanț. Pregătirea pen
tru viață, atît în ceea ce ne pri
vește pe noi direct, cît și în 
calitate de viitori educatori, se 
desfășoară neîntrerupt. învăță
tura, educația politico-ideolo- 
gică, prin rezultatele stăruințe
lor de fiecare zi. se materia
lizează în emoții și bucurii care 
ne fac mai maturi. Prin recenta 
vizită a iubitului nostru con
ducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în cele opt state ale 
Africii, am retrăit bucuria emo
țiilor de a revedea încă o dată 
prin intermediul reportajelor ti
părite. a celor transmise prin 
eter sau al peliculei, imagini și 
fapte concrete care ilustrează 
prestigiul patriei noastre socia
liste. Pretutindeni pe unde a 
călătorit șeful statului nostru, 
de pe litoralul însorit al Medi
teranei. în Sahara cea fierbinte, 
pe malurile Oubangui-ului sau 
legendarului Congo. în Zair, pe 
Zambezi, în Tanzania, la Khar
tum. pînă în țara anticilor fa
raoni, pe distanțe de mii de ki
lometri, în cursul convorbirilor 
oficiale, a numeroaselor vizite, 
întâlniri, s-au exprimat cuvinte 
de prețuire și stimă la adresa 
politicii consecvente, principiale 
pe care o promovează neabătut 
partidul și statul nostru sub în
țeleaptă îndrumare a celui mai 
iubit fiu al poporului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Cunoaștem din cărțile de geo
grafie anumite lucruri despre A- 
frica. Aflasem despre eforturile 
pe care tinerele state indepen
dente le depun pentru a înlă
tura rămășițele dominației co
loniale. De asemenea, sînt cu
noscute sentimentele prietenești, 
solidaritatea sinceră ne care noi 
românii Ie nutrim fată de aces
te popoare aflate în clină afir
mare. Dar nrirr:rea călduroasă, 
manifestările deosebit de cor
diale — de multe ori spontane
— ale gazdelor au depășit aș
teptările mele.

Anchetă realizată de 
EUGENIU OBREA 

și IOAN TIMOFTE
Foto: PAVEL T1NJALA

cu statele care au scuturat jugul 
imperialist, cu mișcările de eli
berare națională, cu cei care lup
tă pentru independență, pentru 
progres și bunăstare.

întregul nostru popor salută 
cu profundă satisfacție rezultate
le fructuoase ale întâlnirilor tova
rășului Ceaușescu cu conducăto
rii celor opt state africane, h 
probă din inimă activitatea de
legației române. Energia, puterea 
de muncă neobosită a tovarășu
lui Ceaușescu și-au găsit în a- 
ceste zile o nouă și strălucita ex
presie. Activitatea secretarului 
general al partidului, atitudinea 
sa de o înalta principialitate, de 
realism și clarviziune, reprezintă 
o pildă de exemplară slujire a 
intereselor poporului nostru. Pri
mirea pe care cetățenii Capitale 
au făcut-o tovarășului Ceaușescu 
a reflectat gîndurile și sentimen
tele întregului popor. Subscriem 
cu toții cuvintelor conducătorii 
Iui nostru iubit: „Putem sputu 
că această vizită a constituit încă 
o confirmare — și aș putea spu 
ne o confirmare deplină — s: 
justeței politicii externe a Româ
niei. Aceasta ne-a întărit convin 
zerea că drumul pe care mergem 
— atît în construcția socialismu
lui în țară, cît și în relațiile in 
ternaționale — este un drum ju^ 
și trebuie să facem totul pentr» 
a continua cu fermitate aceasl 
politică, aceasta corespunzi r>
intereselor tuturor popoare’» 
care se dezvoltă pe o cale in 
dependentă, cauzei păcii și c<* 
laborării între toate popoare!-* 
lumii".
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Vizita tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
in piețe și zone comerciale din Capitală

U.T.C. — SEMICENTENAR

(Urmare din pag. 1)

a devenit un exemplar mod 
de a gîndi, munci și acționa 
in chip comunist Dentru vii
torul țării, pentru binele na
țiunii. Iată de ce n-a fost 
deloc o surpriză pentru miile 
de cumpărători care popu
lează de obicei piețele și ma
gazinele într-o asemenea zi, 
să-1 întîlnească pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu între ei. 
purtîndu-le grija, interesîndu-se 
cum merg treburile, dînd in
dicații de îmbunătățire, a apro
vizionării, pentru satisfacerea 
cerințelor tuturor oamenilor. 
Mulțumind pentru această grijă, 
miile de cumpărători, transfor
mați ad-hoc în participanți emo
ționați la o spontană manifesta
ție de respect și apreciere pen
tru activitatea șefului partidului 
și statului, au apreciat în calde 
cuvinte pe care i le-au adresat 
direct tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, neostenitul său inte
res pentru condițiile de viață, 
de muncă ale întregului popor. 
Pentru cei care s-au aflat ieri 
în piețele Dorobanți, Titan, 
Obor, Pantelimon, 23 August, 
Coșbuc și Unirii, sau în zona 
comercială din jurul Lipscani- 
Gabroveni1, a fost impresionant 
să constate din nou cît de calde 
și strînse sînt apropierea oa
menilor, respectul cetățenilor 
față de secretarul general al 
partidului. Cuvintele lor arătau 
că majoritatea cumpărătorilor 

.sînt satisfăcuți de nivelul gene
ral al aprovizionării în piețe, 
unde găsesc tn măsură sufi
cientă produse agro-alimentare 
proaspete, de faptul că, așa cum 
confirmă și statisticile, în săp- 
tămîna pe care am încheiat-o 
ieri s-au pus în vînzare cu 422 
tone carne de vită, porc și miel 
mai mult decît în săptămîna 
precedentă (în total 1 822 tone), 
cu aproape 500 tone lapte și 
produse lactate, cu peste 2 000 
de .tone de cartofi, ceapă us
cată, rădăcinoase, precum și cu 
peste 500 tone legume de sezon, 
spanac, ceapă verde, salată, 
castraveți.

Apreciind eforturile organelor 
comerciale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a preocupat, potri
vit cunoscutului său stil de lu
cru . — concret, operativ, efi
cient pe plan gospodăresc —, de 
măsurile care trebuie luate 
pentru ca nivelul general al 
desfacerii mărfurilor către 
populație să crească,

O primă problemă discutată, la 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a făcut amănunțite referiri, a 
fost aceea a aprovizionării. Ea 
trebuie abordată, așa cum este 
și firesc, pornind de la cunoaș
terea cerințelor cumpărătorilor, 
de la căutarea soluțiilor prac
tice de a le satisface. Vizita a 
arătat că la acest capitol mai 
sînt încă neajunsuri, oglindite 
în mod concret în diferențele 
care există de la o piață la alta 
(diferențe privind varietatea, 
ritmicitatea aprovizionării, nu
mărul de sortimente etc). Tova
rășul Nicolae Ceaușescu a dat 
de asemenea indicații privind 
înlăturarea unor slăbiciuni exis
tente în organizarea distribuirii 
mărfurilor, pentru scurtarea 
timpului pe care cetățenii îl 
consumă cumpărînd cele dorite, 
pentru îmbunătățirea condițiilor 
de igienă, a Creșterii numărului 
produselor oferite spre alegere.

Atenția față de cumpărător, 
spiritul gospodăresc, practic, fo
losirea metodelor celor mai mo
derne și mai civilizate de a face 
comerț — iată trăsăturile defi
nitorii ale dialogului pe care 
conducătorul partidului și sta
tului le-a purtat cu cetățenii, 
cu reprezentanții comerțului. 
Așa cum spuneam, în această 
săptămînă gospodinele au apre
ciat ca fiind bună aproviziona
rea cu carne. Ascultîndu-le 
opiniile, tovarășul Nicolae

Ceaușescu a indicat ca edilii 
* orașului să manifeste mai multă 

preocupare pentru înlăturarea 
acelor neajunsuri, care fac ca, 
în unele perioade, să apară go
luri în aprovizionare, distribuiri i 
neritmice, ceea ce duce la un 
consum de timp inutil. Potrivit 
indicației secretarului general, 
al partidului, organelor admi
nistrative li se cere să ia mă
suri pentru a îmbunătăți trans
portul mărfurilor, îndeosebi a 
cărnii, pentru asigurarea în 
unitățile de desfacere a unui 
minimum obligatoriu de produ
se semipreparate din carne. 
„Cînd iese de la serviciu, spu
nea tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
omul să găsească în magazin 
semipreparate pe care, după 
ce a ajuns acasă, să le gătească 
în 5—10 minute. Spre un ase
menea comerț trebuie să tin
dem !“. Cuvinte apreciate de 
cetățeni, care au primit asigu
rarea îndeplinirii lor din par
tea factorilor responsabili.

Observațiile secretarului ge
neral al partidului cu privire Ia 
mai buna gospodărire și folo
sire a posibilităților de care dis
pune comerțul au cuprins între 
altele și indicația ca să nu mai 
fie sacrificați miei sub greuta
tea de 15 kilograme. Mai ales 
acum, primăvara, există prac
tica de a se tăia un mare număr 
de miei dintre care unii, așa 
cum șe vedea chiar în halele 
vizitate, nu atinseseră decît 
5—6 kilogram. Făcînd un sim
plu calcul, rezultă că pe în
treaga economie se pierd ast
fel circa 80—100 000 tone carne 
anual. Iată, deci, o importantă 
sursă de sporire a cantităților 
de carne necesare pentru satis
facerea cerințelor oamenilor.

Importante concluzii pentru 
edilii bucureșteni, cu efecte de
osebit de favorabile pentru cetă
țenii Capitalei, au rezultat cfin 
vizita pe care a făcut-o sîmbătă 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
în zona comercială a Lipscani
lor. Observațiile și indicațiile 
gospodărești foarte judicioase, 
amănunțite ale secretarului ge
neral își aflau izvorul și în 
aceea că tovarășul Nicolae 
Ceaușescu nu venea aici pentru 
întîia oară : întregul plan de 
reorganizare a acestui vad co
mercial se desfășoară potrivit 
indicațiilor sale, pe baza unui 
plan bine gîndit. Reconstruirea 
vechii clădiri „Hanul lui Ma- 
nuc“, datînd din 1808, apariția 
unor magazine noi sînt rezul
tatul acestor indicații, a măsu
rilor luate anterior. Vizita de 
sîmbătă a dus la constatarea 
succeselor, a reușitelor, tot
odată însă, așa cum era și fi
resc de altfel, a deschis drum 
unor noi posibilități, îndeosebi 
de folosire mai rațională a spa
țiilor comerciale. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a dat indi
cații cu privire la transformarea 
curții interioare a hanului în
tr-o grădină de vară, a cerut 
ca să fie folosite în scop co
mercial o serie de spații inte
rioare, ca și a unor spații din 
jurul hanului prin crearea unor 
puncte comerciale mobile etc. 
Cu deplină aprobare au primit 
cetățenii și observațiile pe care 
șeful statului și partidului le-a 
făcut vizitînd magazinele care 
vînd obiecte de uz casnic, ca 
și altfel de obiecte de uz per
sonal. Reușitele de pînă acum, 
a apreciat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, trebuie considerate 
abia un prim pas. Trebuie fă
cute noi eforturi pentru diversi
ficare. pentru producerea în 
serii mici sau chiar unicat/pen
tru o înțelegere mai adîncă a 

specializării magazinelor, com- 
bătîndu-se ideea creării de ma
gazine pentru cîte un singur 
model. Dacă dorește să-și cum
pere o poșetă, cumpărătoarea 
trebuie să poată găsi toate mo
delele, din toate sorturile de 
materiale, într-un singur ma
gazin, să nu fie obligată să co
linde cîteva străzi. Asemenea 
indicații, de mare valoare pen
tru comerțul nostru și îndeo
sebi pentru binele cetățeanului, 
a dat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu vizitînd și magazi
nele de desfacere a produselor 
de artizanat, a unităților pen
tru bijuterii, a magazinelor de 
mobilă etc.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut ca ritmul lucrărilor de 
restaurare care se desfășoară 
în zona Lipscani-Gabroveni să 
fie urgentat, să se găsească noi 
soluții pentru ca. printr-o mai 
bună reclamă, să se facă cu
noscute magazinele nou create 
în acest important vad comer
cial.

De-a lungul întregii vizite, 
care a cuprins, practic, o mare 
parte din oraș, îndeosebi puncte 
dintre cele mai animate într-o 
zi de sfîrșit de săptămînă, ze
cile de mii de cetățeni care s-au 
întîlnit și au discutat cu ltova
rășul Nicolae Ceaușescu și-au 
exprimat adînca recunoștința 
pentru grija pe care le-o poar
tă, pentru observațiile judici
oase, pentru înțeleptele măsuri 
propuse, s-au angajat să con
tribuie ei înșiși într-o și mai 
mare măsură la realizarea o- 
biectivelor economice ale parti
dului, izvorul fundamental al 
belșugului și bunăstării, al 
creșterii nivelului de trai al în
tregii populații.

Premiile la concursul de limba 
și literatura româna „Mihail 

Eminescu"
LICEE DE CULTURA GENE

RALĂ, ANUL I: Premiul special 
acordat de C.C. al U.T.C. : Năs- 
tase Rozaura — Ploiești. Pre
miul I : Stoica Rodica — Ora
dea ; Premiul II : Man Daniela
— Timișoara ; Premiul III : Vul- 
poiu Carmen — Iași. ANUL II : 
Premiul special acordat de C.C. 
al U.T.C.: Grigoriu Radu ; Pre
miul I: Graur Athena — Bucu
rești ; Premiul II: Gheorghe Mi- 
haela — București;, Premiul III: 
Dobrescu Carmencita — Eforie 
Sud ; Premiul special ,,Miner
va" oferit de Editură : Zâne Ro
dica — București. ANUL• III : 
Premiul I : Vasilescu Georgiana
— Ploiești ; Premiul II : Con- 
stantinescu Ruxandra — Bucu
rești ; Premiul III : Bakk San
dor— Cristuru Secuiesc. ANUL 
IV : Premiul special acordat de 
C.C. al U.T.C. : Clinciu Aurel — 
Buzău ; Premiul I : Iliescu A- 
drian — București ; Premiul II : 
Tîrnăcop Gabriel — București ; 
Premiul III : Ciopală Teodor — 
București ; Premiul special „Co
lumna" oferit de Editura Mili
tară : Tătaru Olga — București. 
LICEE DE SPECIALITATE : 
ANUL II : Premiul II: Chiciu 
Rodica — Caransebeș ; Premiul 
III' Onigoaie Rodica — Bistrița 
Năsăud . ANUL III : Premiul II: 
Nica Maria — Buzău. ANUL IV: 
Premiul II : Laza loan — Ora
dea ; Premiul III : Furdui Mag
dalena — Deva. ANUL V : Pre
miul II : Ciocoană Lucia — Cra
iova ; Premiul III : Turlea Cor
nelia — Arad.

ȘCOLI PROFESIONALE : 
ANUL I : Premiul II : Cernat 
Mariana — Ploiești ; Premiul 
III : Panait Petrică — Ploiești. 
ANUL II : Premiul special acor
dat de C.C. al U.T.C. : Pop An
tonia — Oradea ; Premiul II : 
Sofianciuc Dan — Brașov.
La concursul de limba și litera

tura maghiara
ANUL 1 : Premiul I : Bora 

Katalin, Liceul nr. 1, Miercurea

Diver
tisment 

de ION BÂIEȘU

Ideea unei întîlniri cu 
Franța înaintea meciului de 
la Budapesta (a cărei im
portanță ne furnică încă de 
pe acum pielea și ne chinuie 
somnul, cunosc pe cineva 
care a declarat că nu va a- 
vea curajul să privească -te
levizorul în ziua de 29 apri
lie) mi s-a părut perfect ne
inspirată și inutilă. Francezii 
au, se zice, cei mai buni cro
nicari de fotbal, dar nu mai 
pot ieși de douăzeci de ani 
in lume cu echipa lor, pe 
care bulgarii o pun la res
pect la ori^e oră din zi și din 
noapte. Ei joacă un fotbal 
fragil și subțire, cam core
grafic și revuistic, au o apă
rare sperioasă și un portar 
care n-ar putea să ocupe un 
loc de titular la Dunărea 
Giurgiu decît cu pile. Ca să 
ne fi putut da seama de sta
rea reală a echipei noastre 
trebuia s-o trimitem, mai de
parte. unde o echipă serioasă, 
(națională sau de club) s-o 
tăvălească zdravăn, adică s-o 
oblige să alerge cu toate pi
cioarele și cu toți plămînii. 
Așa, aici, la București, băieții 
aveau meciul cîștigat. dinain
te, știau și scorul și minutul 
în care vor marca, mult mai 
mult le-ar fi dat de gîndit un 
Metalul Plopeni. Dovadă că 
Sătmăreanu și Dinu s-au 
înțeles să plece mereu îna
inte, să dea o rnînă de ajutor 
înaintării, știind că Răduca- 
nu și Lupescu. dacă se for
țează cît trebuie, rezolvă ori
ce încurcătură. Din acest 
punct de vedere, cei doi fun
dași ai noștri nu trebuiau 
musteați prea aspru că s-au 
ținut de aventuri, pentru că 
amîndoi au jucat foarte bine, 
vina pentru încurcăturile care 
s-au ivit în apărare e și a 
mijlocașilor, care veneau rar 
la dublaj și a înaintașilor, 
care au muncit puțin.

Cu alte cuvinte, meciul a 
fost modest și moderat, lip
sit de emoții, pe mine nu 
m-au impresionat cele două 
bare și cele trei ocazii clare 
ale francezilor, ele aveau un 
aer de trucaj, sînt convins că, 
dacă primeau gol, băieții 
noștri s-ar fi căznit să mai 
înscrie și ei. Ce ne mai ră- 
mîne de spus, nouă, celor de 
pe margine, e faptul că Ră
ducanu rămîne singurul nos
tru portar care, în momente 
de pericol, zboară prin aer ca 
un vultur, prinde mingea în 
rnînă ca pe o nucă și aduce 
liniște în sufletele colegilor și 
ale peluzelor. Antrenorul ma
ghiar a văzut desigur meciul 
și va înțelege că, la Buda
pesta, se va trece peste Ta- 
mango mai greu decît peste 
un Ceahlău. Mi-a plăcut ver
va lui Sătmăreanu. care în
deplinește în echipă toate 
treburile de pe partea lui, re- 
zolvînd excelent lipsa unei 
extreme de specialitate. Foar
te bun Cornel Dinu, cu ex
cepția greșelei din minutul 
38. Foarte bun și Lupescu.

Trecem acum la necazuri, 
adică la jocul amorf și cenu
șiu al lui Lucescu, Sandu 
Mircea (puțin jucat, altmin
teri) și Iordănescu, care nu 
știu să lucreze decît singuri, 
n-au încă rafinamentul de a 
combina simplu și cu folos. 
Așa încît, n-avem decît sa 
ne punem speranța în însă
nătoșirea lui Dobrin și Du- 
mitrache și în renașterea lui 
Neagu. Sînt convins că la 
Budapesta echina noastră îsi 
va arăta o altă fața, un alt 
stil și că va ieși onorabil din 
situație. Jocul de alaltăieri a 
fost un divertisment olăcut. 
iar noi le mulțumim băieților 
că i-am văzut și că nu ne-au 
îngrijorat.

Ciuc ; Premiul II : Ily&s Maria, 
Liceul din Tg. Secuiesc ; Pre
miul III î Szabo Clara. Licetil 
nr. 11 Cluj. ANUL II : Premiul
I : File Erika, Liceul „Mihail 
Eminescu", Satu-Mare ; Premiul
II : Andrasi Katalin, Liceul nr. 
11, Cluj ; Premiul III : Singer 
Tulia, Liceul nr. 11, Cluj. ANUL
III : Premiul I: Egyed Peter. 
Liceul nr. 11, Cluj ; Premiul II : 
Orbăn Gyongyi. Liceul nr. 3, 
Cluj : Premiul III : Peto Szolt, 
Liceul nr. 1, Sf. Gheorghe. 
ANUL IV : Premiul I : Csisâr 
Maria, Liceul „Andy Endre", Za
lău ; Premiul II : Szocs Geza, 
Liceul nr. 13, Cluj ; Premiu! III : 
Gagyi Tozsef, Liceul „Bolyai", 
Tg. Mureș. Au fost acordate de

Fiecare tinăr specialist — o prezență 
activă in domeniul creației tehnice

Sîmbătă și-a încheiat. lucră
rile prima Sesiune de comu
nicări științifice a tinerilor din 
ramura construcțiilor de ma
șini, manifestare organizată în 
cinstea semicentenarului U.T.C. 
Peste 400 de ingineri, matemati
cieni și fizicieni din București și 
din provincie. 144 de lucrări se
lecționate din cele peste 240-tri
mise — iată, doar două cifre 
care exprimă largul interes cu 
care această inițiativă a fost 
primită de cadrele tinere. Discu
țiile tehnice din primele zile 
(vii, pasionate, în toate cele 8 
secții; la care au luat cuvîntul 
circa 350 de specialiști) au fost 
continuate sîmoătă cu o Consfă
tuire de lucru în care au fost 
abordate posibilitățile de sporire 
a aportului tinerilor la rezolva
rea sarcinilor de producție pe 
baza concepțiilor proprii, la in
troducerea progresului tehnic, la 
elaborarea de noi procedee teh
nologice, la îmbunătățirea cali
tății și diversificarea producției. 
Consfătuirea. Ia care au partici
pat $1 tovarășii Gh. Boldur. ad-

FOTBAL
ROMÂNIA FRANȚA 2 0 (1-0)

Doar rezultatul 
ne bucură

Naționala noastră de fotbal, 
aflată intr-un stadiu avansat 
de pregătire înaintea dificilei 
întîlniri de la Budapesta a ob
ținut, sîmbătă după-amiază, o 
victorie — din punct de vedere 
cifric clară — și, în același 
timp, o revanșă în fața repre
zentativei Franței care cîști- 
gase ultimele două partide de 
la Paris și Reims. Din acest 
punct de vedere rezultatul ne 
bucură, el este obținut, totuși, 
intr-o confruntare internațio
nală. Dar ne bucură numai 
victoria în sine, pentru că jo
cul echipei, în ansamblu, și al 
unor compartimente sau jucă
tori nu a dat satisfacție. Este 
drept că în ’ meciurile amicale, 
in general, echipele nu-și în
trebuințează. la maximum, for
țele ca în partidele oficiale. Dar 
pentru noi. care urmărim si cu
noaștem bine, de multă vreme 
echipa, jucătorii, este limpede 
că formația noastră încă nu e 
pusă bine la punct, ea n-a ajuns 
la potențialul valoric de altă
dată și de'care e capabilă. Nu 
trebuie să uităm nici o clipă că 
cu totul altfel judecam lucru
rile dacă francezii nu aveau ne
șansa ca două șuturi ale lor să 
nimerească bara și dacă Rădu- 
canu — apreciem sobrietatea și 
seriozitatea lui în acest meci — 
n-ar fi fost într-o zi foarte bună, 
apărînd mingi ce în faza inci
pientă păreau goluri sigure. Pe 
de altă parte, acest rezultat tre
buie judecat și în funcție de for
ja și valoarea adversarului. Cut 
se știe, echipa Franței nu este 
cotată, la ora actuală, printre 
primele ..puteri" ale fotbalului 
european. Ea a arătat o bună 
tehnicitate, a practicat un fotbal 
destul de dinamic, bine orien
tat tactic ca individualități re- 
marcîndu-se jucătorii Tresor 
(nr. 2), Bosquier (nr. 5). Mi
chel (nr. 8). Blanchet (nr. 7) și 
Lech (nr. 10).

Echipa noastră a făcut un joc 
inegal, partida avî-nd. de-a lun
gul ei, acțiuni și faze spectacu
loase — datorate mai mult unor 
tentative individuale decît unui 
joc colectiv — dar a înregistrat 
și scăderi de ritm. — slaba 
pregătire fizică s-a exprimat 
din nou — unii jucători, dînd un 
randament mediocru, sau gre
șind flagrant în diferite si
tuații. Atacul a fost aproape 
inexistent din cauza participării 
șterse, inconsistente a unora 
din componenții săi la jocul e- 
chipei. Nu s-au arătat la capa
citățile lor Lucescu, Dembrov- 
schi și nici chiar Radu Nun- 
weiller. Toate acestea au făcut 
ca echipa noastră să acționeze

REZULTATE, DIVIZIA B
Seria I : Șantierele Navale Olte

nița—Metalul Tîrgoviște 2—1 ; Ști
ința Bacău—Dunărea Giurgiu la
minat) ; Politehnica Galați—Portul 
Constanța 1—0 ; Ceahlăul Piatra 
Neamț—Progresul București (ămî- 
nat) ; Progresul Brăila—Chimia 
Hm. Vîlcea 1—0 ; Metalul Bucu
rești—Sportul studențesc (amînat); 
Metalul Plopeni—F.C. Galați 3—0 ; 
Poiana Cimpina—C.F.R. Pașcani 
1—1.

După 19 etape, în clasament con
tinuă să conducă Sportul Studen
țesc București. 

Seria a Il-a : Olimpia Satu Mare- 
C.S.M. Sibiu 1—0 ; Chimia Fă- 
Răraș—C.S.M. Reșița (amînat) : 
Gloria Bistrița—Minerul Anina 
2—0, Politehnica Timișoara—Meta
lurgistul Cugir (amînat) ; Minerul 
Baia Mare—Vulturii Textila Lugoi 
(amînat) : Gaz metan Mediaș— 
C.F.R. Arad 1—0.

In clasament, după 19 etape, 
același lider : C.S.M. Reșița.

către C.C. al U.T.C. 4 premii 
speciale : Mâszaros Ildiko. anul 
I, Timișoara ; Zsigmond Emese, 
Liceul „Unirea", Tg. Mureș, anul 
II ; Szabo Zsigmond, Liceul Va
lea lui Mihai, anul III ; Molnar 
Emese, Crasna, anul IV.
La concursul de limba și litera

tura germana
ANUL 1 : Premiul I : Mihailov 

Karin, Liceul nr. 21, București ; 
Premiul I acordat de C.C. al 
U.T.C. : Fronius Maria, Liceul 
„Axente Sever", Mediaș ; Pre
miul II : Schuster Dietwald, Li
ceul nr. 4. Arad ; Premiul III : 
Niedermeier Rositta, Liceul 
„Honterus", Brașov. ANUL II: 

junct al ministrului industriei 
construcției de mașini, Iosif 
Walter, secretar al C.C. al 
U.T.C., I. Tștoc, vicepreședinte al 
sindicatelor din rardura metalur- 
fie și construcții de mașini, s-a 
esfășurat sub forma unui dialog 

direct, tinerii fiind informați pe 
larg asupra sarcinilor celor mai 
importante pe care M.I.C.M., 
sindicatele din ramură, organi
zațiile U.T.C le au în acest 
cincinal pentru asigurarea în
deplinirii prevederilor planu
lui de stat: în același timp 
toate propunerile lor fie că au 
primit pe Ioc răspuns, fie că 
s-au analizat modalități ulte
rioare de a le rezolva.

Apreciind semnificația științi
fică dar și politică a acestei 
manifestări, tovarășul Iosif 
Walter a subliniat în încheie
rea Consfătuirii necesitatea de 
a sprijini inițiativa participai’- 
ților la sesiune, care au pro
pus generalizarea sub lozinca 
„Fiecare tînăr specialist, în fie
care an — o lucrare originală 
în sprijinul producției". (A.B.) 

lent, lăsind impresia unei vlă
guiri premature, ofensiva n-a 
legat mai nimic, trecerile din 
apărare în atac au durat mult, 
iar atunci cind mingea ajungea 
in preajma porții adversarului 
cei care iroseau ocaziile, care 
destrămau atacurile erau chiar 
proprii noștri jucători. Apăra
rea, care trebuie să fie compar
timentul forte pentru meciul de 
la Budapesta, a jucat și ea slă
buț. Fără să fie atacanți de 
clasă, francezii au produs ade
sea fisuri în compartimentul 
nostru defensiv creîndu-și mul
te, prea rtiulte situații de gol pe 
care — din fericire sau neferi
cire ? — nu le-au valorificat. 
După Deleanu, — înlocuit la 
pauză și care se pare că nu e 
încă restabilit — Dinu este cel 
care, deși în general a evoluat 
bine z— a marcat, de altfel, și 
un gol — a făcut unele greșeli 
nepermise. ieșind hazardat la 
atac și lăsîndu-1 pe Răducanu 
să înlăture. în ultimă instanță, 
pericolul

Desigur, spectatorii, specialiș
tii au remarcat. în afară de cel 
foarte buni — Răducanu și Du
mitru — contribuția satisrăcătoa- 
re a lui Sătmăreanu, Lupescu, 
Iordănescu autorul primului 
gol. Despre apariția lui Sandu 
Mircea — nimic concludent. De 
fapt el ocupă. în mod pasager, 
locul lui Dobrin. Introducerea 
lui Domide a dat ceva claritate 
și incisivitate atacului dar ară- 
danul nu s-a simțit totuși în 
largul lui. Poate fiindcă coechi
pierii apropiați îl asimilează 
greu. Luînd pe cont propriu cî- 
teva acțiuni, Domide a reușit 
cîteva lucruri care-i atestă clasa 
și utilitatea în echipă. Petrolis
tul Nae Ioneseu a făcut și el o 
figură frumoasă. Am fi vrut 
să-i vMem pe Anca, pe Uifă- V. CABULEA

MERIDIAN
• In ziua a doua a turneului 

internațional de polo pe apă de 
la Sofia, echipa României a în
tîlnit - reprezentativa Bulgariei 
pe care a învins-o cu scorul de 
8—5. într-un alt joc, formația 
R. D. Germane a dispus cu 7—4 
de selecționata Greciei.

• Federația de șah a S.U.A. a 
informat Federația internaționa
la că nu poate avansa suma de 
35 000 de dolari cerută pentru a 
garantă participarea marelui 
maestru american Robert Fischer 
la meciul cu marele maestru Bo
ris Spasski (U.R.S.S.) Un purtă
tor de cuvint al Federației ame
ricane a declarat că această ce
rere a forului international nu 
poate fi satisfăcută pentru sim
plul motiv că Federația america
nă nu posedă suma respectivă.
• în runda a 3-a a turneului zo 

nai de șah de la Vrnjacka Banja 

Premiul I : Schiith Heindrun, 
Liceul ,,Axente Sever", Mediaș ; 
Premiul I acordat de C.C.. al 
U.T.C. : Kondrat Edith, Liceul 
nr. 2, Sighișoara ; Premiul II :■ 
Dietrich Johan, Liceul Sebeș 
Alba ; Premiul III : Kieserl Ger
hard, Liceul Jimbolia. ANUL 
III : Premiul I : Blaier Werner, 
Liceul Codlea, Brașov ; Premiul 
I acordat de C.C. al U.T.C. : 
Ballmann Gerlinde. Liceul „Ni
colas Lenaun", Timișoara ; Pre
miul II ; Weltzer Karin, Liceul 
nr. 2, Sibiu ; Premiul III : Ti- 
wig Tusnelda, Liceul nr. 21. 
București. ANUL IV : Premiul
I : Trotloff Hans Otto,1 Liceul 
„Axente Sever", Mediaș ; Pre
miul I acordat de C.C. al U.T.C.: 
Filipașcu Mariana, Liceul „Hon- 
terus", Brașov ; Premiul II : 
Schuler Annemarie, Liceul 
„Axente Sever", Mediaș ; Pre
miul III : Schuler Karl. Liceul 
„Axente Sever". Mediaș. Un pre
miu special : Zsold Erika, Liceul 
„Honterus". Brașov, anul III. Au 
fost acordate și 8 mențiuni.
La concursul de limba și litera

tura rusa

ANUL I : Premiul special a- 
cordat de C.C. al U.T.C. : Mari- 
lena Negoiță, București ; Pre
miul I : Emilia Arvat, București: 
Premiul II : Dora Văduva, jude- | 
țul Dolj ; Premiul III : Elena 
Nedelea, județul Ilfov. ANUL
II : Premiul special acordat de 
C.C. al U.T.C.: LRiana Bruckner, 
județul Argeș : Premiul I : Du- 
mi treu Mîndoiu, județul Dolj ; 
Premiul II : Maria Dascălu, 
București ; Premiul III : Stela 
Ioneseu. județul Dolj. ANUL
III : Premiul special acordat de 
C.C. al U.T.C. : Marioara Lo- 
zinski, județul Neamț : Premiul 
II : Vera Alexandrov, județul 
Tulcea : Premiul III : Nyiri Vic
toria, București. ANUL ’V : 
Premiul special acordat de C.C. 
al U.T.C. : Zoia Echimov. jude
țul Tulcea-: Premiul I : Dapv 
Slavuica. județul Arad : Premi 
II : Natașa Oprea, județul Bu 
zău : Premiu! HI : Maria Popes
cu, județul Dolj.

leanu. Ne-ar fi plăcut, apoi, ca 
Pescaru să fi .fost încercat. Toți 
aceștia sînt jucători în mare 
formă. în opțiuni antrenorii, 
bănuim că țin seama și de a- 
cest criteriu. Doar și situația 
clasamentului reflectă un ade
văr acolo sus se află echipele, 
în care joacă Domide, Pescaru. 
Anca... Numai cu numele lui 
Lucescu și Dembrovschi riu pu
tem alinia o echipă puternică. 
Ei nu sînt în formă. Nu-i nici 
o supărare. Aceasta se întîm- 
plă în mod normal în cariera 
sportivilor. O reprezentativă n-o 
facem pentru un jucător sau .al
tul, perițru un club sau altul. 
O reprezentativă conține tot ce 
e mai voloroș la of a respec
tivă.

Am zăbovit' mai mult âsupța 
acestor lucruri ,nu din ambiția 
de a crea antrenorului Angelo 
NiculeScu unele probleme. după 
O Victorie, cl din dorința de a-i 
înfățișa realist o stare de fapt 
asupra căreia trebuie să-și în
drepte atenția atjt conducerea 
tehnică a echipei cît și federa
ția de specialitate. Tn locul- unei 
euforii și liniști aparente, tre
buie să se simtă mai mult con
centrarea. căutarea celor mai 
bune soluții, jucătorii înșiși să 
înțeleagă mai bine misiunea lor 
de a se pregăti cu încăpăținare. 
cu tenacitate, să sprijine orice 
acțiune care duce la sporirea 
potențialului valoric al echipei. 
Trebuie să se facă totul pentru 
a-i asigura echipei condiția fi
zică necesară, orientarea tactică 
adecvată dificultăților prezen
tate de întîlnirea de la Buda
pesta, capacitatea tehnică de 
a-și impune jocul.

(Iugoslavia), maestrul român 
Victor Ciocîltea (cu piesele ne
gre) l-a învins pe Kouros (Gre
cia). în clasament conduc Bobo- 
țov (Bulgaria), Malich (R.D.G.' 
Psibil (Cehoslovacia) cu cîte 2 
puncte, urmați de Ciocîltea (Ro
mania) și Adorian (Ungaria), cu 
l’?J?uncte Si o partidă întrerupta fiecare.

• Un mare număr de veterani 
ai volanului din București, pilo 
tind mașini de diverse tipuri, 
unele vechi de aproape jumăta
te de secol, s-au întrecut durhi- 
nică pe străzile Capitalei într-un 
original raliu, alături de mașini 
moderne, conduse de tineri 
șoferi.

Concurentul Victor Biji pe un 
..Jeep" 1940. membru al cercului 
auto al liceului „Ion Neculce" r. 
primit premiu, pentru cel mai 
tinăr participant. .



TELEGRAMĂ
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis Președintelui Republicii 
Unite Tanzania. DOMNUL JULIUS K. NYERERE, următoarea 

telegramă î
Aflînd cu adîncă durere despre moartea tragică a prim- 

vicepreședintelui Republicii Unite Tanzania,. președintele Con
siliului Revoluționar din Zanzibar și al partidului Afro-Shirazi, 
Sheikh Abeid Karume, adresez Excelenței Voastre și familiei 
îndoliate sincere condoleanțe împreună cu sentimentele noastre 
de profundă compasiune.

în numele Consiliului de Stat, al guvernului, al poporului 
român și al meu, exprim, și în aceste momente grele, deplina 
solidaritate cu lupte poporului tanzanian pentru dezvoltarea 
patriei sale, apărarea și consolidarea independenței naționale 
împotriva imperialismului și colonialismului, pentru progres 
social și colaborare internațională.

Duminică după-amiază a 
plecat la Milano tovarășul 
Miron Constantinescu, pre
ședintele Academiei de Științe 
Sociale și Politice a Republi
cii Socialiste România, vice
președinte al Comitetului na
tional de sociologie pentru a 
participa la lucrările Comite
tului internațional de program 
privind organizarea celui 
de-al VIII-lea Congres mon
dial de sociologie care va avea 
loc în Canada în anul 1974.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, erau prezenți Roman 
Moldovan și Ladislau Banyai, 
vicepreședinți ai Academiei 
de Științe Sociale și Politice.

CONSFĂTUIRE COMUNĂ 
CU CADRELE DE CONDUCERE 
DIN MINISTERUL EDUCAȚIEI 
SI ÎNVĂȚĂMÎNTULUI SI MINIS

TERUL INDUSTRIEI CONS
TRUCȚIILOR DE MAȘINI

Sîmbătă a avut loc în Capi
tală o consfătuire comună a 
cadrelor de conducere din Mi
nisterul Educației și Invăță- 
mîntului și Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini, 
organizată cu scopul analizării 
stadiului îndeplinirii obligați
ilor ce decurg din dubla sub
ordonare a învățămîntului teh
nic superior.

La lucrări au luat parte to
varășii Leonte Răutu, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, 
loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, 
Mircea Malița, ministrul edu
cației și învățămîntului, rectori 
și prorectori din institutele cu 
facultăți tehnice, șefi de cate
dră și alți membri ai corpului 
didactic din învățămîntul teh
nic superior, directori generali 
din Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini și cen
trale industriale, conducători 
ai unor institute de cercetare- 
proiectare, delegați ai organi
zațiilor studențești.

Participanții la consfătuire au 
analizat acțiunile întreprinse 
și rezultatele obținute în con
lucrarea dintre industria con
structoare de mașini și învăță- 
mîntul tehnic superior în acti
vitatea de pregătire a cadrelor. 
Au fost dezbătute probleme le
gate de perfecționarea proce
sului de învățămînt, în special 
a instruirii practice a studen
ților, examinîndu-se stadiul 
dezvoltării atelierelor-școală și 
laboratoarelor, realizate cu 
contribuția, în fonduri de in
vestiții și utilaje, a Ministe
rului Industriei Construcțiilor

de Mașini. Au fost dezbătute, 
de asemenea, căile de sporire a 
aportului cercetării științifice 
universitare la rezolvarea pro
blemelor majore ale ramurii.

A fost adoptat cu această 
ocazie un plan comun de mă
suri în vederea Îndeplinirii 
sarcinilor trasate de Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R. pen
tru întărirea legăturii dintre 
învățămînt, cercetare și pro
ducție.

La Galeria mare de, artă din 
Cluj s-a deschis expoziția „Ti
nerii plasticieni clujeni cins
tesc semicentenarul Uniunii 
Tineretului. Comunist". Sînt 
expuse peste o sută de lucrări 
semnate de 43 pictori, sculp
tori, graficieni și artiști deco
ratori. Lucrările sînt inspirate 
din viața și munca tineretu
lui patriei.

Mii de tineri muncitori, țărani 
și elevi din comunele județelor 

Buzău, Prahova și Dîmbovița au 
lucrat, duminică, Ia împăduriri. 
Ca urmare, 8 ocoale silvice din 
aceste județe au încheiat campa
nia împăduririlor de primăvară.

S-a încheiat, de asemenea, 
campania de împăduriri pe te
renurile situate în zonele de cîm- 
pie și coline, unde au fost plan
tate mari suprafețe cu brad, 
duglas, molid, pini. Din datele 
centralizate la inspectoratele sil
vice județene reiese că în cam
pania de primăvară au fost plan
tate mai bine de 3 000 ha, ceea 
ce reprezintă 80 la sută din su
prafața prevăzută.

SESIUNE DE COMUNICĂRI 
A STUDENȚILOR

Aula Universității clujene a 
găzduit in zilele de 7 și 8 apri
lie sesiunea de comunicări a 
cercurilor științifice studențești 
închinată, în acest an, semicen
tenarului U.T.C.

Ne-am obișnuit cu asemenea 
manifestări științifice de presti
giu care dau posibilitatea stu
denților să-și prezinte rezulta- 

.tele muncii și creației lor origi
nale. Multe lucrări de acest gen. 
s-au dovedit valoroase și au fost 
aplicate chiar in practica pro
ducției.

Lucrările sesiunii s-au desfă
șurat în 31 de secții cuprinzind 
referate ale studenților de la 9 
facultăți ale universității „Babeș 
Bolyai". în total, la această com
petiție de amploare participă 
286 de studenți care susțin tot 
atîtea lucrări întocmite în urma 
cercetărilor concrete efectuate în 
diferite domenii ale vieții noas
tre economice și sociale și au, 
tocmai de aceea, aplicabilitate 
practică.

I. CÎMPEAN

TIMFULg

rnr

FELIX ȘI OT1LIA ; rulează la 
Patria (orele 13; 16,30; 20), Excel
sior (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

TATA DE DUMINICA : rulează 
la Victoria (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45).

MAREA DRAGOSTE : rulează la 
Scala (orele 9; 11,15: 13,45; 16,15; 
13.45; 21,15).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL ; ru
lează la Lumina (orele 9; 12,30; 
16; 19.30), Cosmos (orele 15,30; 19).

PRERIA : rulează la Festival 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45) .

PENTRU CA SE IUBESC : ru
lează la Central (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Tomis (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30) t 
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 16: 
18,15; 20,30).

EVADAREA DIN PLANETA 
MAIMUȚELOR : rulează la Favorit 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 13,15:
20.30) , Luceafărul (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,45; 21).

MARY POPPINS : rulează la 
Capitol (orele 9.15; 13,30; 16,15;
19.45) , Feroviar (orele 9,15; 12,45; 
16,15; 18,45), Modern (orele 9; 12,30: 
16; 19,30).

PIROSMAN1 : rulează la Bu- 
zești (orele 15,30: 18; 20,15).

TARZAN, OMUL JUNGLEI : 
rulează la Timpuri Noi (orele 
9—18,30 In continuare; Program de 
documentare — ora 20,15).

HEI, PUȘTIULE ! : rulează la 
Doina (orele 11,30; 13,45). TOTUL 
PENTRU RIS (orele 16; 18,15;
20,30, la ora 10 Program de de
sene animate).

PĂDUREA PIERDUTA : rulea
ză la Drumul Sării (orele 15,30; 
17,45; 20), Arta (orele 15,30; 18;
20.15) .

ADIO, DOMNULE CHIPS : ru
lează la Melodia (orele 9: 12,30;
16; 19.30), Gloria (orele 9: 12,30; 
16; 19,30).

OLESIA : rulează la Cringași 
(orele 15,30; 18; 20,15).

FERICIT CEL CARE, CA ULI- 
SE : rulează la Gri vița (orele 9; 
11.15: 13,30: 16; 18,15; 20,30), Vol
ga (orele 9; 11.15; 13.30; 16: 18.15;
20.30) .

SACCO ȘI VANZETTI : rulează 
la Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

INCIDENTUL : rulează Ia Bu- 
cegi (orele 15.45: 18: 20.15). Aurora 
(orele 9; 11.15; 13.30; 15,45: 18;
20.15) .

INTRAREA LIBERA LA OFI
CIUL STĂRII CIVILE : rulează la 
Laromet (orele 15.30; 17.30: 19.30).

LOVE STORY ; rulează la U- 
r.lrea (orele 15.30; 18: 20.15). Ra
hova (orele 15,30; 18: 20.30).

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

STEAUA SUDULUI : rulează la 
Giulești (orele 15,30; 17,45: 20),
Miorița (orele 10; 12,30; 15; 17,30; 
20).

NU-MI PLACE ZIUA DE LUNI : 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 
17,45: 20).

MIRII ANULUI II : rulează la 
Ferentari (orele 15,30; 17,45; 20).

AVENTURI IN ONTARIO : ru
lează la Pacea (orele 15,45; 18; 20).

MICUL SCALDĂTOR : rulează 
Ia Floreasca (orele 15,30; 18; 20,30).

ATUNCI I-AM CONDAMNAT 
PE TOȚI LA MOARTE : rulează 
la Progresul (orele 15.30; 18; 20,15).

LOCOTENENTUL BULLITT : ru
lează la Viitorul (orele 15.45; 18;
20.15) , Flacăra (orele 15,30; 18;
20.15) .

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

CEA MAI FRUMOASĂ SOȚIE : 
rulează la Vitan (orele 15,30; 17,45; 
20).

CREIONUL FURAT : (orele 12; 
14,30), NAPOLEON (ora 16,30), ru
lează la Cinemateca ,,Union".

LUNI, 10 APRILIE 1972

Teatrul de Comedie : MUTTER 
COURAGE — ora 20; Teatru! 
„C. I. Nottara (Sala Magheru) : 
BUNA SEARA DOMNULE WIL
DE — ora 19,30; Teatrul din Plo
iești (la Teatrul „I. Vasilescu") : 
PROVERBE LA ESTRADĂ — ora 
19,30.

LUNI, 10 APRILIE 1972
PROGRAMUL I

15,00 Matineu, de vacanță. Prinț 
și cerșetor — spectacol al Teatru
lui din Galați. 16.30 Curs de limba 
rusă. Lecția a X-a — reluare. 17,00 
Campionatul mondial de hochei — 
grupa A — Finlanda — U.R.S.S. 
(repriza a IlI-a). înregistrare de la 
Praga. 17,40 La volan — emisiune 
pentru conducătorii auto. 18,00 
Căminul. 18,45 Ecranul. Emisiune 
de actualitate și critică cinemato
grafică. 19,10 Noutăți cultural-ar- 
tistice. 19,20 1001 de seri. 19,30 Te
lejurnal. 20,00 Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în unele țări 
din Africa (III). 21.00 Moment fol
cloric. 21,15 Teatru foileton : Mu* 
șatinii — după trilogia lui Barbu 
Ștefănescu-Delavrancea. Seria X : 
I.a porțile Sucevei. 22,15 Selec- 
tiuni din Festivalul de muzică u- 
șoară Karlovy-Vary ’72. 22,30 24 
de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Cupa Primăverii — compe
tiție de mini-baschet. 20,40 Ghișeul. 
21.09 Romantic-club. Transmisiu
ne de Ia Casa Studenților. 22,40 
Cronica literară.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Seinteii-.. 
Pentru străinătate abonamente prin „ROMPRESFILATEblA*

Patrioti cambodgieni în timpul unui atac. în imagine se poate vedea un elicopter al arma
tei lonnoliste doborît de patrioți

Noi acțiuni ofensive
ale patrioților 
sud-vietnamezi

SUD 9VIETNAMUL DE
(Agerpres). — în dimineața de 9 
aprilie, forțele patriotice din 
Vietnamul de sud au atacat 
baza aeriană americană de la 
Cam Ranh, situată la 290 kilo
metri de Saigon, provocînd pier
deri considerabile inamicului. 
Totodată, bazele militare „West" 
și „O’Connor", deservite de tru
pe saigoneze, au fost supuse, în 
ultimele 24 de ore. unor intense 
atacuri. Agenția FRANCE 
PRESSE informează că forțele 
patriotice au declanșat, de ase
menea, puternice bombarda
mente de artilerie asupra forti
ficațiilor deținute de trupele 
saigoneze în provincia Quang 
Tri, din zona septentrională a 
Vietnamului de sud. Aceeași a- 
genție relatează că, în urma 
atacurilor lansate de detașamen
te ale F.N.E., efectivele saigone
ze au fost obligate să părăsească 
o importantă poziție strategică, 
aflată la sud de orașul Loc Ninh, 
din provincia Binh Long, elibe
rat cu o zi în urmă de patrioți.

în același timp, la 20 kilometri s 
sud-vest de fosta capitală imDe- ’ 
rială, Hue. au fost semnalate 
ciocniri violente, în cursul că- 
tora unitățile militare saigoneze 
au suferit pierderi grele.

Patrioții exercită o presiune 
crescîndă asupra pozițiilor deți
nute de trupele inamice la nord 
de Saigon. Forțele armate popu
lare de eliberare — relatează a- 
genția V.N.A. — au lansat în 
luna aprilie puternice atacuri a- 
supra acestor poziții, bombar- 
dînd obiective importante ale 
inamicului, printre care o serie 
de aeroporturi și centre militare 
de antrenament. în cursul acțiu
nilor ofensive ce au avut loc 
de-a lungul șoselei nr. 22, in 
provincia Tay Ninh, în primele 
zile ale lunii aprilie, forțele pa
triotice au scos din luptă apro
ximativ 500 de militari ai unor 
unități saigoneze.

Concomitent cu acțiunile for
țelor armate populare de elibe
rare — menționează agenția 
V.N.A. — mii de locuitori din 
provinciile Gia Dinh, Binh Long, 
Ba Ria, Long Khanh, Gîa Lai, 
siliți de administrația Thieu să 
trăiască în așa-zisele „sate stra
tegice", adevărate lagăre de con
centrare. s-au ridicat la luptă 
împotriva regimului marionetă 
de la Saigon.

* • J*
Pe de altă parte, aviația ame

ricană continuă tentativele de 
contracarare a atacurilor lansate 
de forțele patriotice în Vietna
mul de sud. După cum infor
mează agenția Associated Press, 
bombardierele americane „B-52" 
au întreprins sîmbătă noaptea și 
în primele ore ale dimineții de 
duminică 14 raiduri, majoritatea 
în zona septentrională a Vietna
mului de sud.

★
Delegația Republicii Demo

crate Vietnam la conferința cva- 
dripartită de la Paris a condam
nat sever amenințările formu-

late de ministrul apărării al 
S.U.A., Melvin Laird, la adresa 
R. D. Vietnam, la o conferință 
de presă organizată la Pentagon. 
Scopul declarațiilor lui Laird, a- 
subliniat delegația R. D. Viet
nam, este de «a justifica actele 
de război ale S.U.A. împotriva 
unor zone dens populate din Re
publica Democrată Vietnam.

Delegația R. D. Vietnam a ce
rut Administrației americane să 
înceteze toate actele de încălcare 
a suveranității Și 
R.D.V., să reînceapa 
pe Ia Conferința de 
să dea un răspuns 
propunerile de pace în 7 puncte 
ale Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud.

securității 
să partici- 
la Paris și 
pozitiv la

• SECRETARUL GENERAL 
AL O.N.U. a vizitat, sîmbătă, se
diul Organizației Națiunilor U- 
nite pentru Educație, Știință și 
Cultură (U.N.E.S.C.O.). Cu a- 
ceastă ocazie, el a exprimat 
sprijinul organizației pe care o 
reprezintă pentru ideea înfiin
țării unei universități a Națiu
nilor Unite, care — a apreciat 
Kurt Waldheim — ar .contribui 
Ia „rezolvarea problemelor pă
cii și dezvoltării".

Incidente 
în Irlanda de Nord

• NOI INCIDENTE s-au în- 
registrat, în ultimele 24 de ore, 
în Irlanda'de Nord. La Belfast, 
patru persoane au . fost rănite în 
cursul unui schimb de focuri în
tre elemente înarmate și forțele 
militare britanice. O altă per
soană a fost rănită, la London
derry, într-o împrejurare simi
lară.

Tratat de prietenie 
sovieto-irakian

• AGENȚIA TASS informea
ză din Bagdad că a fost semnat 
Tratatul de prietenie și colabo
rare între Uniunea Sovietică și 
Irak.

în sprijinul Conferinței
securității

Consiliul Uniunii Interparla
mentare, reunit în capitala Ca
merunului, Yaounde, a aprobat 
sîmbătă, cu 16 voturi pentru, 
nici unul contra și 15 abțineri, 
o propunere privind ținerea la 
Helsinki, în noiembrie a.c., a u- 
nei conferințe interparlamentare 
asupra securității și cooperării 
în Europa.

Conferința de la Helsinki ur
mează să discute „căile și mij
loacele de dezvoltare a cooperă
rii și stabilirii unei păci dura
bile și a securității în Europa"* 
abordînd, în acest sens, proble
mele securității, ale relațiilor e- 
conomice și ale schimburilor ști
ințifice, culturale și în domeniul 
învățămîntului. S-a căzut de a- 
cord ca la această conferință 
S.U.A. și Canada să participe ca 
membri cu drepturi depline, ală
turi de statele europene intere
sate.

Danemarca continuă să se si
tueze pe o poziție pozitivă în ce 
privește convocarea conferinței 
general-europene în problemele» 
securității și colaborării, a de
clarat ministrul afacerilor ex
terne danez, Knud Andersen, la 
o conferință de presă. Referin- 
du-se la problema ratificării 
tratatelor semnate de R. F. a 
Germaniei cu U.R.S.S. și cu 
Polonia, Andersen a subliniat

europene
că, fără a intenționa să se a- 
mestece în afacerile interne ale 
R.F.G., consideră că o eventuală 
respingere a tratatelor de către 
Bundestag/ ar crea o situație 
gravă.

Liiînd cuvîntul la conferința 
organizației din Copenhaga a 
P.C. din Danemarca, Knud Jes- 
persen, președintele partidului, 
a arătat că Danemarca trebuie 
să sprijine activ eforturile în
treprinse în direcția convocării 
Conferinței general - europene 
pentru securitate și colaborare.

• LA RABAT A LUAT SFÎR- 
ȘIT a 59-a sesiune a Comite
tului Executiv al Uniunii in
ternaționale pentru protecția co
pilului. Comitetul a examinat 
activitatea desfășurată, în ul
timul an, de Uniunea interna
țională pentru protecția copi
lului, în special pe continentul 
african. In cadrul sesiunii s-a 
hotărît constituirea unui grup 
de studiu, care se va întruni 
la Geneva pentru a stabili 
prioritățile programului uni
unii în actuala etapă.

CIOCNIRI 
IN COLUMBIA

Intr-o serie de orașe din 
Columbia s-au produs cioc
niri violente între forțele de 
poliție și cadrele didactice, 
care, de peste o lună, iau 
parte la * ample demonstrații 
în sprijinul revendicărilor 
lor. în urma ciocnirilor din
tre poliție și participanții la 
demonstrații — considerate 
ilegale în virtutea stării de 
asediu în vigoare în Co
lumbia — numeroase per
soane au fost rănite sau a- 
restate. Forțele de poliție au 
ocupat sediul Universității 
din capitala țării, Bogota, o- 
perînd numai cu această oca
zie peste 340 de arestări. In 
alte orașe — Barranquilla și 
Cartagena, îh nordul țării, și 
Caii, în sud-vest, — inciden
tele au fost deosebit de vio
lente. în orașul Popayan, au
toritățile au hotărit, ca ur
mare a gravelor ciocniri din
tre greviști și poliție, insti
tuirea stării excepționale.

Mișcarea pan-africană a 
tineretului, care grupează 
organizații de tineret din 34 
de țări și al cărui sediu se 
află la Alger, și-a reafir
mat, cu prilejul celei de-a 
10-a aniversări, sprijinul 
pentru lupta pe care o des
fășoară popoarele Africii 
împotriva „colonialismului, 
neocolonialismului și impe
rialismului".

Sekou Sissoko, secretarul 
general al organizației, a 
lansat un apel la intensifi
carea mobilizării forțelor de 
pe întreg continentul pen
tru atingerea țelurilor aces
tei lupte care, a spus el, 
este încă lungă și dificilă.

După asasinarea
prim -

NemulțumiriTanzaniei

TINERETUL LUMII

vicepreședintelui

în amfiteatrele

„Republica Minerva"
Nu are nici o con

stituție, nici o legis
lație, nici un locui
tor. Nu este deocam
dată înscrisă pe nici 
o hartă. Și totuși, , 
face obiectul unor 
demersuri și aranja
mente diplomatice 
sub numele cu rezo
nanță pompoasă de.. 
„Republica Minei 
va".

Este vorba de 
recif de corali 
Oceanul Pacific 
care un grup de 
treprinzători ai socie
tății americane O- 
cean Life Research 
Foundation (cu se
diul principal Ia New 
York și cu filiale la 
Londra și Melbourne). 
proiectează să-1 tran
sforme într-un... mi- 
ni-stat. Stînca mari
nă denumită de na
vigatorii frecvenți ai 
Pacificului „reciful 
Minerva" este situată 
la 720 kilometri sud- 
est de insulele Fiji și 
la 450 kilometri sud- 
vest de insula Tongs- 
tapu. Multă vreme, 
nici o formație stata
lă n-a revendicat a- 
cest recif, izolat 
mijlocul 
departe 
țărm. Cu 
mult cu cit .,Minerva" 
se află în proporție 
de 80 la sută sub 
apă. Atunci. însă, 
cînd în urmă cu două 
luni, Ocean Life 
Research Foundation 
a anunțat proiectul 
său, administrațiile 
din Tonga, Fiji. Nau
ru și Samoa de Vest 
(insule cunoscute sub

numele generic de 
Polinezia) împreună 
cu guvernele Austra
liei și Noii Zeelande 
s-au pronunțat împo
triva pretențiilor pro- 
iectanților „Republi
cii Minerva". Guver
nul din Tonga a de
clarat chiar că se 
prevalează de drep- 

speciale deoarece

clarație de intenții" 
arătînd că au numit 
deja „trei miniștri 
delegați" și că cer 
recunoașterea Miner- 
vei ca „un mic stat 
independent înlăun- 
trul căruia se vor 
desfășura numai ac
tivități științifice, 
studii ecologice și 
ceanografice".

Minervp : o nouă „oază fiscală" ?

o-

DAR ES SALAAM 9 (Ager* 
preș). — Postul de radio Zan
zibar a anunțat că doi asasini ai 
lui Abeid Karume, prim-vice- 
președinte al Republicii Unita 
Tanzania, președintele Consiliu
lui Revoluționar din Zanzibar au 
fost împușcați, duminică, de for
țele de securitate, într-o Iuțită 
angajată în localitatea Bumb- 
wini, aflată la 16 mile de orașul 
Zanzibar, în cursul acțiunii de 
urmărire, în timp ce al treilea 
s-a sinucis — informează agen
țiile ASSOCIATED PRESS și 
REUTER. Agențiile menționează, 
totodată, că un al patrulea 
asasin a fost împușcat vineri la 
cartierul din Zanzibar al Parti
dului Afro-Shirazi în cursul 
atacului asupra lui Abeid Ka
rume.

La Dar Es Salaam, relatează 
agențiile de presă, a fost convo
cată o reuniune extraordinară a 
guvernului pentru examinarea 
raportului asupra anchetei între
prinse de primul ministru, 
Rashidi Kawawa, in legătură cu 
asasinarea lui Abeid Karume.

Pe de al Ți parte, postul de 
radio Zanzibar a âiîunțat că fu
neraliile fostului prim-vicepre- 
ședinte al Republicii Unite Tan
zania vor avea loc luni, 10 apri
lie. în țară a fost decretata o 
săptămină de doliu național.

Protocol

in 
oceanului, 

de orice 
atît mai

încă în noiembrie 
1966, Tevita Fetita, 
căpitanul unui vas 
pescăresc tongalez a 
ancorat pe recif și a 
arborat acolo drape
lul federației Tonga.

Domnii de la O- 
cean Life Research 
Foundation afirmă 
însă cu acte la mină, 
că au investit de pe, 
acum aproape 200 006 
de dolari cu aducerea 
de nisip și pietriș 
pentru „a scoate de 
sub apă reciful" și a 
„rotunji" suprafața 
locuibilă Ia 160 de 
hectare. Ei au trimis 
unui număr de gu
verne un fel de „de

Autoritățile 
S.U.A. nu au 1 
deocamdată nici 
măsură ca să-i 
prească din inițiativa 
lor pe cei de Ia socie
tatea nevv-yorkeză. 
Din unele locuri s-au 
auzit însă proteste și 
puneri în gardă. U- 
nii miniștri de finan
țe din occident se 
tem, probabil nu fără 
temei, că „Minerva" 
s-ar putea adăuga și
rului de „oaze fisca
le" pentru diversele 
cercuri de afaceri 
dornice să se sustra
gă obligațiilor lor.

din 
luat 

i o 
o-

P. N.

• Cea de-a 8-a reuniune 
a experților din cadrul convor
birilor preliminare dintre re
prezentanții organizațiilor de 
Cruce Roșie din nordul și su
dul Coreei va avea loc. în 
urma acordului realizat între 
părți, la 17 aprilie, la Panmun- 

.jon — relatează agenția A.C.T.C.

• PREȘEDINTELE SUDA
NULUI, Gaafar El Numeiry, a 
procedat la o remaniere gu
vernamentală, în baza căreia 
portofoliul finanțelor este pre
luat de Musa El Mubarak, iar 
Khâtim El Khalifa devine mi
nistru al educației. Totodată. 
Laurence Wolwol și Samuel 
Lobai, ambii originari din sud, 
au fost numiți titulari la Mi

nisterul' Planificării și, respec
tiv, lă Ministerul pentru pro
blemele guvernelor locale.

Reforma agrară 
în Chile

• CORPORAȚIA PENTRU 
REFORMA AGRARĂ DIN CHI- 
LE a adoptat o hotărîre privind 
exproprierea altor 79 mari lati
fundii, situate în provincia Con
cepcion. Suprafața totală a aces
tor proprietăți agricole este de 
circa 30 000 hectare.

• ÎNTR-O DECLARAȚIE OFI
CIALĂ difuzată de postul de 
radio Beirut, se anunță că în 
capitala Libanului s-au înregis
trat în cursul nopții de sîmbătă 
spre duminică patru explozii. O 
persoană și-a pierdut viața, iar 
alta a fost rănită. Potrivit pos- 
tului de radio, reluat de agen
țiile internaționale de presă, 
primul ministru al Libanului, 
Saeb Salam s-a deplasat la fața 
locului, ordonînd deschiderea u- 
nei anchete în scopul găsirii 
vinovaților. El a apreciat, într-o 
declarație acordată presei, că a- 
ceste atentate cu bombe consti
tuie „un complot menit să pro
voace tensiune, în ajunul alege
rilor legislative de la 16 aprilie".

romano
albanez

între 4 și 8 aprilie 1972 a avut 
loc la Tirana sesiunea Comisiei 
româno-albaneze de colaborare 
tehnico-științifică. în cadrul lu
crărilor s-a convenit asupra pro
gramului de colaborare tehnico- 
științifică pentru perioada ur
mătoare. în baza protocolului 
încheiat, cele două părți își vor 
transmite documentații tehnice 
și vor efectua schimburi de ex
periență în diferite domenii de 
interes reciproc.

mexicane
scrie de acțiuni revendicative studențești au 
fost semnalate în Mexic în ultima perioadă, 
în genere, aceste acțiuni (care au îmbrăcat 
forme variate — de la trimiterea unor me
morii către autorități la greve demonstrative 
de scurtă durată) au fost declanșate în directă

legătură cu situații și cerințe specifice locale. La Institutul 
Politehnic și Ia Universitatea catolică din Ciudad de Mexico 
— de pildă — ca urinare a creșterii taxelor. La colegiile 
din Poza Rica (statul Vera Cruz) în legătură cu aglome
rarea din laboratoare și slaba înzestrare a acestora. La co
legiile și universitățile din statele Tabasco și Morelas, ca 
O blamare a supraaglomerării sălilor de cursuri sau a 
proastei organizări a cursurilor.

Dincolo, însă, de obiectivele imediate care au declanșat 
acțiunile studențești, presa mexicană este aproape unanimă 
în a constata că se asistă, în fapt, la o prelungire a unei 
vaste mișcări revendicative începută cu cîțiva ani în urmă.

Nemulțumirile studenților vizează aspecte importante ale 
condițiilor de studiu și, în general, ale întregii vieți uni
versitare. E vorba, astfel, de asemenea stări de lucruri ca 
penuria de cadre didactice și insuficiența sălilor de cursuri 
și a laboratoarelor, în împrejurările în care se remarcă 
o creștere continuă a numărului tinerilor ce se îndreaptă 
spre învățămîntul superior. O recentă anchetă indica faptul 
că un număr de 12 universități și colegii dispun de cadre 
didactice și spații normale de cursuri pentru numai circa 
60 ia sută din studenții înscriși.

Intr-un sens mai larg, mișcarea revendicativă studen
țească vizează. însă, paralel cu îmbunătățiri de ordin ma
terial, o reformă de structură a universității mexicane. Unii 
observatori opinează — așa cum constată și NEUE ZUR- 
CHER ZEITUNG într-o corespondență din Mexic — că 
tensiunea din amfiteatre își arc rădăcina în „nemulțumirea 
pe • care o resimt tinerii atunci cînd văd marea încetineală 
cu care este, abordată reforma universitară". Subliniind că 
studenții doresc modificarea unui sistem de predare a știin
ței pe care-1 consideră depășit, precum și o participare mai 
activă la administrarea universităților și colegiilor, cores
pondentul din Ciudad de Mexico al cotidianului elvețian citat 
notează cuvintele unuia din liderii studenților de la Insti
tutul Politehnic din capitala mexicană : „De cel puțin trei 
ani se discută intens despre necesitatea reformei universi
tare. Dacă lucrurile continuă astfel, universitatea mexicană 
va rămîne mer’eu în urmă față de nevoile societății". 
Abordînd chestiunea într-o viziune mai profundă # revista 
mexicană SIEMPRE, analizînd revendicările studenților din 
diferite centre universitare apreciază că multe dintre ele 
vizează „revizuirea rolului ce revine universității în viața 
socială1* și se referă „nu numai la organizări și structuri 
ci, mai ales, la actualele raporturi dintre universitate și. o 
societate în schimbare". SIEMPRE notează că „dacă miș
care, studențească, ca orice mișcare are extremiștii ei, este 
incontestabil că, luată în ansamblu, ea reprezintă o reacție 
lucidă la defectele și rămînerile în urmă ale sistemului 
universitar mexican". ‘

Nemulțumirile din amfiteatrele mexicane își au, pare-se, 
izvorul principal în cerința înfăptuirii mai operative a unei 
transformări a școlii superioare.

P. NICOARA
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