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prim-secretar al Comitetului județean 

Hunedoara al U.T.C.

Se împlinesc astăzi, cincizeci de ani dc cînd, sub îndru
marea atentă, permanentă și plină dc grijă a Partidului 
Comunist Român, în tara noastră a luat ființă organizația 
revoluționară a tineretului, organizație care avea să cuprin
dă, să mobilizeze și să antreneze la luptă consecventă întrea
ga masă dc tineri din industrie și agricultură, din institu
ții de învâ(ămînt, știință Și cultură în vederea înfăptuirii 
pe pămîntul nostru a aspirațiilor de veacuri ale poporului 
român.

Era în martie 1922.
Cu numai un an înainte. în memorabila zi de 8 Mai 

1921, a luat ființă Partidul Comunist Român, detașamentul 
dc avangardă al clasei muncitoare, conducătorul încercat 
al poporului, forța inspiratoare și organizatoare a tuturor 
victoriilor pe calea socialismului.

înființarea Partidului Comunist Român a însemnat o • 
victorie strălucită a forțelor revoluționare și democratice, 
o victorie a marxism-leninismului asupra reacțiunii din 
(ară și dc peste hotare. Partidul comuniștilor a reunit in 
rîndurile sale pe cei mai înaintați muncitori, țărani și 
intelectuali, oameni care și-au consacrat întreaga lor capaci
tate, putere de muncă și dc luptă cauzei libertății, inde
pendenței și prosperității patriei, bunăstării și fericirii po
porului.

încă din primul an de activitate partidul nostru ve
dea necesar și hotăritor pentru succesul victoriei, crearea 
unor organizații revoluționare care să cuprindă oameni ai 
muncii de toate profesiile, organizații ale sale, pe care să 
se sprijine în întreaga activitate. O asemenea organizație 
avea să fie și aceea a tineretului, care să cuprindă in rîndu
rile sale masa de tineri dc la orașe și sate. Această orga
nizație s-a născut ca o cerință istorică, o necesitate a tim
purilor, eveniment petrecut in luna martie 1922 în cadrul 
Conferinței generale a tineretului socialist. Intr-un consens 
unanim, Conferința a hotărit unificarea organizațiilor de 
tineret din (ară sub numele de MIȘCAREA TINERETULUI 
SOCIALIST care s-a menținut pînă în 1923, cînd a luat nu
mele dc UNII NEA TINERETULUI SOCIALIST. Din 1924, 
Jupă afilierea la Internaționala comunistă a tineretului, 
organizația revoluționară a tineretului nostru a căpătat de
numirea dc UNIUNEA TINERETUL! I COMUNIST din Ro
mânia.

Pentru scopurile și țelurile ce le avea, cîrmuitorii dc 
atunci ai României — elementele reacționare și exploata
toare — au interzis la scurt timp, activitatea organizației 
de tineret, din care cauză aceasta a trebuit să-și desfășoare 
munca și lupta într-o adincă ilegalitate, timp de 20 de ani. 
Dar și atunci ea a acționat cu toată vigoarea și spiritul 
de abnegație ce-i erau caracteristice pentru înfăptuirea pro
gramului partidului. Numeroși tineri și-au înscris numele 
la loc de cinste in luptele de la Lupeni 1929, Grivița și V alea 
Prahovei în 1933, în marile bătălii de clasă din perioada 
care a urmat, cînd tara era amenințată dc fascizare și dc 
atragere a ei intr-un război pustiitor.

In rîndul tinerilor uteciști care au fost prezenți, cu tot 
ce au avut ei mai bun și mai de preț în fruntea luptelor 
pentru libertate și dreptate socială în România, găsim 
nume de eroi născuți pe meleagurile hunedorene. în mijlocul 
unor frămîntări sociale de profundă semnificație. Unul
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Semnarea declarației comune româno-centrafricane

lori, după-amiază, sola mare 
a Casei de cultură din Petroșani, 
împodobită sărbătorește, a deve
nit neincăpătoare pentru sutele 
de tineri, mineri, constructori, me- 
talurgiști, energeticieni, studenți 
și elevi, români, maghiari și de 
alte naționalități, întruniți aici cu 
prilejul festivității aniversării a 
50 de ani de la înființarea orga
nizației revoluționare a tineretu
lui din patria . noastră - Uniu
nea Tineretului Comunist.

Ora 17 și cîteva minute. Intim- 
pinoți cu îndelungi aplauze în sa
lo își fac apariția tovarășii Cle
ment Negruț, prim-secretar al Co
mitetului municipal Petroșani al 
P.C.R. președintele consiliului 
popular municipal, loan Ghinea,

ADUNAREA FESTIVA
a tineretului din Petroșani

cu prilejul aniversării
semicentenarului U.T.C.

Gheorghe Feier, Ionel Cazan, se
cretari ai comitetului munici
pal de partid, Traian Blaj, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui popular municipal, Petru 
Roman, directorul general ol 
Centralei cărbunelui Petroșani, 
Ilie Constantinescu, prorector al 
Institutului de mine, Gavrilă David, 
președintele consiliului municipal 
al sindicatelor, Victor Bădâu, in
spector școlar. La intrarea in sa
lă a membrilor biroului comitetu
lui municipal de partid tinerii 
scandează minute in șir „P.C.R." 
,,P. C. R.", „Ceaușescu-P. C. R." 
„P.C.R.-U.T.C.", Un cor format din 
zeci de tineri a intonat cîntecul 
revoluționar „Steagul partidului". 
Adunarea festivă a fost deschisă 
de tovarășul Horia Toma, secretar 
al comitetului municipal Petro
șani ol U.T.C. care a salutat pre
zența in mijlocul tinerilor a mem-

brilor biroului comitetului munici
pal de partid. In sală și-a făcut 
opariția un grup de pionieri din 
cadrul căruia, pioniera Paulina 
Barcan in cuvinte emoționante 
a adresat un cald mesaj uteciștl- 
lor la cea de a 50-a aniversare a 
creării organizației lor.

A luat apoi cuvintul tovarășul 
Vcsile Oros, prim-secretar al comi
tetului municipol Petroșani al 
U.T.C., care a făcut o evocare a 
celor cinci decenii ce s-au scurs 
de la crearea organizației revo
luționare a tineretului din patria 
noastră, exprîmind hotărirea una
nimă a organizației municipale a 
U.T.C. de a nu-și precupeți efor
turile pentru îndeplinirea cu cin
ste a îndatoririlor ce revin ute- 
ciștilor de a înfăptui neabătut po
litica partidului.

Primit cu vii aplauze a luat cu
vintul tovarășul Clement Negruț

(Continuare în pag. a 3-a)

Sîmbătă, 18 manie, la /Palatul 
guvernamental dm Bangui, președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republicii 
Africa Centrala, generalul dc arma
tă Jean Bedel Bokassa, au semnat 
declarația comună româno-centrafri- 
cană, document care sintetizează re
zultatele vizitei efectuate în Repu
blica Africa Centrală dc către con-blica Africa Centrala de către 
ducătorul statului român.

La ceremonia semnării au asis-

tat din partea română. Ion P.îțan, 
vicepreședinte al Consiliului dc Mi
niștri și ministru al comerțului ex
terior, Cornelia Măncscu, ministrul 
afacerilor externe, Bujor Almășan, 
ministrul minelor, petrolului și geo
logici, Gheorghe Popescu, ambasa
dorul României la Bangui și alte 
persoane oficiale române.

Din partea ccntrafricană au fost 
de față : Ange Patasse, ministru dc 
st . la Președinția republicii, Joseph 
Potolot, ministrul alaccrilor exter-

ne, Christian Sombodey. ministrul 
apelor, pădurilor ți minelor, 
Francois Gon, ministrul industriei 
ți comerțului, Fidele Bakry, minis
trul planului și cooperării interna
ționale, și alți membri ai guvernu
lui, precum și Albert Sato, ambasa
dorul Republicii Africa Centrală la 
București.

După semnarea declarației comu
ne, cei doi șefi de stat își string 
cu căldură mîinilc, se îmbrățișează.

Trimisul special Agcrpres 
Cîrjc, transmite : sîmbătă
pă-amiază a luat sfîrșit 
zita oficială efectuată în 
publica Africa Centrala dc ___
președintele Consiliului dc Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu, și to
varășa Elena Ceaușescu, la invita
ția președintelui Jean Bedel Bokassa 
și a doamnei Catherine Bokassa.

Deși a durat numai doua zile, vi
zita — așa cum au apreciat-o cci 
doi șefi dc stat — a fost deosebit 
de rodnică, ea înscriindu-sc ca un 
eveniment remarcabil în cronica re
lațiilor româno-centrafricanc, ca o 
contribuție la dezvoltarea activă a 
raporturilor României socialiste cu 
țările continentului african.

Prima vizită a conducătorului 
României socialiste în Republica 
Africa Centrală, prima vizită a unui 
șef dc stat european în această țară 
— ale cărei rezultate sînt consem
nate în Declarația cortiună, semna
tă sîmbătă la amiază, înaintea ple-

Ion 
du-

Re- 
către

Plecarea din Bangui
carii — a fost urmărită dc poporul 
din inima Africii cu un interes și 
o simpatic deosebite. „Vizita pre
ședintelui Ceaușescu nc-a umplut, 
tuturor, inimile de bucurie", nc-a 
declarat ministrul afacerilor externe 
al Republicii Africa Centrală, Joseph 
Potolot. Vizita, a continuat cl, a 
confirmat că poporul centrafrican 
nu este uitat dc popoarele din Eu
ropa, în primul rînd de poporul ro
man prieten. România socialistă a 
dovedit, prin politica sa, că este o

r.» CarC 
la rău. 
dea ex- 

facînd 
român

, , simpatic
și entuziasm. A fost o primire sin
ceră, spontană, din inimă, a men
ționat ministrul centrafrican.

Vizita președintelui Ceaușescu 
deschis căi noi i 
btinătățire a re! , 
noastre — a relevat

țară prietenă, sinceră, pe 
poate conta și la bine și 
Poporul nostru a căutat să 
presie acestor sentimente, 
conducătorului poporului 
frate o primire plină de

.1

fientru continua îm- 
ațiilor dintre țările

ministrul dc

Sosirea la Brazzaville

externe al Republicii Africa Cen
trală. Ea a confirmat utilitatea dia
logului la nivel înalt pentru dezvol
tarea accentuată a relațiilor dintre 
popoare

Caracterul fructuos, dc lucru, al 
vizitei, contribuția ci remarcabilă la 
dezvoltarea relațiilor între popoa
rele român și centrafrican au fost 
relevate de Ange Pattassc. „Vizita 
președintelui Ceaușescu ne-a permis 
nu numai să reliefăm identitatea u- 
nor puncte dc vedere, ci și sa Ic 
aplicăm în practică, prin semnarea 
unor acorduri de mare însemnătate 
pentru dezvoltarea cooperării dintr« 
țările noastre — a spus ministrul 
centrafrican. Vizita a confirmat că 
această cooperare răspunde interese
lor noastre comune și că ea se înte
meiază pe principiile egalității și 
avantajului reciproc".

Atmosfera vie, însuflețită — in
terpretată dc ministrul Potolot ca 
o dorință a poporului centrafrican 
de a-și exprima sentimentele de sim
patie și stimă față dc șeful statului 
român — a caracterizat și ceremo
nia despărțirii dc pc aeroportul 
M’Poko, din Bangui.

Pentru a-și lua rămas bun dc la 
F(reședințele Nicolae Ceaușescu, de 
a tovarășa Elena Ceaușescu și de la 

ceilalți oaspeți români, pe aeroport 
au fost prezente cele mai înalte 
personalități ccntrafricanc, în frunte 
cu președintele Jean Bcdel Bokassa 
și doamna Catherine Bokassa. Au 
mai fost prezenți Ange Pattassc, 
ministru dc stat la Președinția re
publicii. Auguste M’Bongo, ministrul 
lucrărilor publice, locuințelor și 
transporturilor rutiere, Joseph Po-

tui internațional Maya-Maya al ca
pitalei congoleze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost salutați, la coborîrca lor 
din avion, cu calda cordialitate, de 
comandantul Maricn N’Gouabi și 
Selinc N’Gouabi.

Cci doi conducători dc partid și 
dc stat și-au strîns cu prietenie mîi- 
nile. O mare mulțime dc oameni ai 
muncii din capitala congoleză, a- 
flați la aeroport, au făcut o caldă 
și îndelungă manifestare de sim
patic tovarășului Nicolae Ceaușescu.

In continuarea călătoriei pe conti
nentul african, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a sosit, 
sîmbătă după-amiază, Lt Brazzaville, 
într-o vizită oficială, la invitația 
președintelui Comitetului Central al 
Partidului Congolez al Muncii, pre
ședinte al Republicii Populare Con
go, șef al statului, comandantul Ma- 
rien N’Gouabi.

La'ora 17,45, ora locală, avionul 
prezidențial a aterizat pe aeropor- (Continuare în pag. a l-a)
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La E.M. Paroșeni, îrtreprinde- 
re ce patronează Școala genera
lă nr. 1 Vulcan, a avut loc zile
le trecute o adunare generală 
U.T.C„ eveniment înscris în 
contextul acțiunilor prilejuite 
de aniversarea semicentenaru
lui U.T.C. Ordinea de zi a con
semnat două probleme i primi
rea de noi membri în organi
zația U.T.C. a școlii și primirea 
de noi membri în organizația 
de pionieri.

Au participat pionieri și ute
ciști ai școlii, mineri fruntași, 
cadre didactice. Adunarea s-a 
desfășurat în prezența tov. Ion. 
Barb, prim secretar al Comite
tului orășenesc U.T.C. Vulcan, 
Dorin Gheța, secretarul orga
nizației de bază al E.M. Paro
șeni, Mircea Bărbiță, secretar al 
organizației U.T.C. al exploată
rii miniere. Costache Zaharia, 
miner șef de brigadă.

Cu emoția ineditului și res
ponsabilitatea etapei superioare 
a vieții lor politice, pionierii 
Violeta Ionașc, Dorina Cucu, Ma
ria Filip. Zoîa Bențki, Elena 
Hașu, Maria David au cunoscut 
bucuria momentului înmînăril 
carnetelor U.T.C. angajîndu-se 
la mai mult și mai bine în mun
ca lor de zi cu zi.

Cei mai tineri pionieri ai 
doi mineri fruntași de la E.M. 
onoare ai unității.

<-
l ..

1

f

Ștafeta pionierească a sîrgu- 
inței și frumuseții morale a fost 
predată apoi unor elevi din cla
sele II—IV, deveniți purtători 
ai cravatelor purpurii alături 
de șefii de brigadă de la E.M. 
Paroșeni. Gheorghe Chitic și 
Mihai Tucaciuc, deveniți pio
nieri de onoare ai organizației 
din Școala generală nr. 1 Vul
can. Pentru sublinierea rapor
tului stabilit Ia nivel de organi
zație U.T.G., între participanti 
a avut loc un simbolic schimb 
de daruri. Tuturor participan-

In cinstea aniver
sării semicente
narului U.T.C., în 
Editura politică a 

apărut:
CONSTANTIN 
PETCULESCU

Crearea
Uniunii

Tineretului
Comunist

Cînd atitudinea de toleranță și pasivitate servește

ABUZUL Șl
Prin decizia nr. 237 din 2 au

gust 1968 a U.J.C.M. Deva, comu
nicată conducerii cooperativei „Uni
rea" din Petroșani, cu adresa nr. 
3 903 din 31 august 1968 a luat 
ființă în cadrul acestei cooperative 
un atelier de proiectări. Din lipsă 
dc personal calificat respectiva deci
zie nu a putut fi aplicată. Dar, în- 
cepînd cu 1 iunie 1971, pe postul 
dc proiectant principal, a fost nu
mit prin transfer de la l.G.L. sec
tor Pctrila, Virgil Vochiță.

Dc aici, din acest moment începe 
de fapt problema care a determi
nat rîndurile dc față. Pentru ca de 
aici, din acest moment, s-a pornit 
cum s-ar zice cu stîngul. Mai în- 
tîi, cîteva referiri la angajarea nou
lui proiectant principal.

Confruntînd cartea dc muncă și 
cele două copii de adeverințe prin 
care cel de mai sus își atestă stu
diile elementare, cu nomenclatorul 
statelor dc funcțiuni și anexele în 
care se prevăd condițiile pentru în
cadrare, se observa cu ușurință, o 
prima încălcare a condițiilor cerute 
imperios, în astfel de situații. Pen-

NECINSTEA
Numeroase documente de partid 

și de stat, explică rațiunile sociale 
și politice potrivit cărora respec
tarea legilor constituie o îndato
rire primordiala a fiecărui cetățean, 
arau însemnătatea pe care parti
dul și guvernul o acordă supunerii 
necondiționate în fața legii a tu
turor cetățenilor și a tuturor or
ganelor statului.

A nu iragc la răspundere pe cei 
care nesocotesc legea. înseamnă a 
încuraja dezordinea și a prejudicia 
interesele generale.

Pentru a vedea care sînt efectele 
negative ale unor astfel de. practici 
și unde se poate ajunge prin igno
rarea legilor și a normelor sociale, 
prin nesocotirea obligațiilor față dc 
societate și profesiunea practicată, 
ne vom referi la un caz, care, prin 
îngăduința celor chemați sa ia ur
gente măsuri de restabilire a lega
lității. a adus pînă acum nume
roase prejudicii materiale și morale, 
unui mar*- număr de cetățeni și or- 
f;anizații socialiste și chiar unității 
a care lucrează.

Despre ce anume este vorba ?

tru funcția în discuție, se cerc di
plomă de scoală medie tehnică, cu 
profil dc specialitate și vechime dc 
minimum 6 ani în proiectare, sau, 
o școală postliceală de specialitate, 
cu aceeași vechime în proiectare. Ei 
bine, să vezi și să nu crezi : aceste 
acte strict necesare nu au fost pre
zentate și nici nu au fost cerute de 
către nimeni.

Se pune legitima întrebare : cum 
s-a puiuț proceda la angajarea unui 
om într-o astfel dc manieră ?

Discutînd aspectul cu tov. Ilie So
reau, președintele cooperativei „U- 
nirea", acesta se arată dc acord, că 
într-adevăr c o greșeala, care însă 
ii revine vicepreședintelui Iosif Far- 
caș, pentru că „dumnealui l-a an
gajat pe timpul cît eu eram in con
cediu medical. Eu am vrut să co
rectez, dar nu am avut pe cine pune 
în locul lui acolo".

Și atunci, bine cuibărit în spa
tele acestei motivări, a lăsat liniș
tit să persiste o ilegalitate, ce a 
atras după sine, consecințe foarte 
amare.

Spre a nu dezminți probabil zi-

caioarca cu „cine se aseamănă se a- 
dună“ proaspătul șef al atelierului 
de proiectare a adus în cooperati
vă și pe Antoniu Oprea, fost și cl 
salariat al sectorului l.G.L. Pctrila, 
care, dc asemenea nu a avut și nu 
arc nici o tangență cu proiectarea.

Și odată formația completă, s-a 
așternut cu zel, pe lucru.

Au fost contractate imediat o 
mulțime de lucrări dc proiectare 
pentru sectorul particular și socia
list. pentru a căror execuție au fost 
percepute taxe absolut arbitrare, în- 
casindu-se dc două, sau chiar trei 
ori peste tarifele le-al prevăzute.

Afacerile au începui deci să mear
gă strună pînă într-o zi. din care, 
a pornit a se face lumină. Printre 
cei 30 de clienți care au apelat 
la serviciile acestui atelier încă din 
prima lună de activitate, se numără 
și loan Boccat din orașul Pctrila, 
str. Digului nr. 18. Acesta, a co

Cornel 1IOGMAN

(Continuare în pag, a 3-a)

dorul Republicii Africa Centra
lă la București.

In cadru] discuțiilor oficiale, 
care s-au desfășurat într-o at
mosferă de prietenie cordială 
și deplină înțelegere reciprocă,

Intre lb martie 1972,
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu. împre
ună cu doamna Elena Ceaușescu 
a efectuat, la invitația președin
telui Republicii Africa Centra
lă. general de armată Jean Be
del Bokassa, o vizită oficială în 
Republica Africa Centrală.

Inalții oaspeți români s-au 
bucurat pe întreg parcursul vi
zitei de o primire călduroasă, 
cordială din partea poporului 
centrafrican, pentru care pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republici; Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. a exprimat 
mulțumirile sale profunde. A- 
ceastă primire, ca și cea făcu
tă președintelui Jean Bedel Bo
kassa de poporul român cu pri
lejul vizitei sale în România 
constituie o expresie a senti
mentelor reciproce de stimă și 
prietenie dintre cetățenii celor 
două popoare.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, a a- 
vut convorbiri cu președintele 
Republicii Africa Centrală, ge-

nera! de armată Jean Bedel 
Bokassa. La aceste convorbiri 
au participat din partea româ
nă i Ion Pățan, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și mi
nistrul comerțului exterior, 
Corneliu Mârtescu. ministrul a- 
facerilor externe, Bujor Almu- 
șan, ministrul minelor, petrolu
lui și geologiei, Gheorghe Po
pescu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Bangui, 
Gheorghe Oprea, consilier al 
președintelui Consiliului de 
Stat. Ștefan Andrei, consilier 
al președintelui Consiliului de 
Stat, Constantin Mitea, consi
lier al Președintelui Consiliului 

*de Stat, iar din partea Centra- 
fricană : Ange Patasse, ministru 
de stat la Președinția Republi
cii, Joseph ~ 
afacerilor 
Sombodey, 
pădurilor și minelor. Francois 
Gon. ministrul Industriei și co
merțului. Fidele Bakry. minis
trul planului, cooperării inter
naționale. Andre Zanife-Touam- 
bona. ministrul energiei. Henri 
Maidou. ministrul educației na
ționale. și Albert Sato, ambasa-Prof. M. MUNTEANU

Școlii nr. 1 Vulcan împreună cu 
Paroșeni deveniți pionieri dc 

Foto: M. NEGRILA

Potolot, ministrul 
externe. Christian 

ministrul apelor.
SPe-

tanzama

ților, oaspeți și gazde li s-a o- 
ferit un frumos program artis
tic care a fost subliniat de a- 
plauze sincere, spontane, încăr
cate de emoția care a cuprins 
deopotrivă copiii, tinerii șl 
vîrstnicii.

Sinceritatea acestui moment 
semnificativ va rămîne în amin
tirea tuturor deschizînd orizon
turi largi, fertile legăturilor 
dintre școală Și mină, față de 
care s-au legat sufletește noii 
uteciști.

vocea comunistului loan Su
lu, șeful secției vată, tapițerie 
și confecții textile a întreprinde
rii de industrie locală Petro
șani a atras atenția tuturor 
participanților la recenta adu
nare generală a salariaților, fi
ind ascultată cu multă luore a- 
minte.

- Voi organiza in așa fel 
producția secției incit colecti
vul nostru să poată realiza, 
peste plan, in luna februarie, 
o producție în valoare de cel 
puțin 100 000 lei.

întors la locul dc muncă, in 
mijlocul celor pe care i-a re
prezentat in adunare, adică a- 
colo unde se realizează in mo
dul cel mai util unitatea dintre 
cuvinte și fapte, loan Sulu, fi
re energică și cu multă iniția
tivă, cum l-a caracterizat ingi
nerul șef al întreprinderii, Eu
gen Stănescu, a trecut la ac
țiune. O primă măsură luată

de el a constiluit-o redistribu
irea personalului existent pe 
schimburi și completarea lui cu

un număr de 4 muncitoare 
transferate din altă secție. A- 
ceasta a asigurat creșterea in
dicelui de utilizare a mașini
lor, funcționarea acestora a-

proope ae capacitatea lor ma
ximă, lolosirea productivă a 
timpului disponibil de lucru, 
obiective care nu au putut fi 
atinse decit printr-o discipli
nă conștientă și constantă din 
partea fiecărui om din secție. 
O atenție deosebită s-a acor
dat îndrumării și controlului ac
tivității formațiilor de lucru pen
tru satisfacerea întocmai a e- 
xigențelor privind calitatea pro
duselor și încadrarea in limi
tele indicatorului economico-fr- 
nanciar prin folosirea judicioa
să a materiei prime, a timpu
lui de lucru, ambalarea și ex
pedierea operativă o produc
ției marfă spre beneficiari. A- 
ceste măsuri, ca și cele pri
vind respectarea normelor de 
protecție a muncii și de p.c.i, 
înfăptuite cu consecvență și in

T. JAȚARCA

(Continuare în pag. a 3-a)

Coordonate 
ale 

dezvoltării
Istoria Tanzaniei, cel mai mare 

stat al Africii orientale, consi
derat, de asemenea, prin poziția 
fa geografică, o adevărată poartă 
spre este veche și nouă tot
odată. Veche, prin bogatele tradi
ții ale unui popor ce a trăit la 
răspintia a doua continente; 
nouă, pentru că nu s-au împli
nit încă opt ani de cînd pe 
haita lumii a fost consemnată de
numirea de Republica Unită Tan
zania. constituită prin unirea 
Tanganicăi, partea continentală, 
cu Zanzibarul, insula de 1600 
kmp. înconjurată de apele O- 
ceanului Indian.

Consolidarea statului tanzanian 
a fost rezultatul politicii promo
vate de guvernul de la Dar-Es- 
Salaam, care a avut în permanen
ța în vedere necesitatea menține
rii unei atmosfere de înțelegere 
‘ncrf c'^e Peste 130 de etnii ale 
țării.

In planul dezvoltării economi
ce, Tanzania înscrie, de aseme
nea, la activul său. realizări sem
nificative. Fundamentul politicii 
economice a Tanzaniei îl consti
tuie concepția că țara trebuie să 
se bazeze, in primul rînd, pe for
țele proprii. Realizarea dezidera
tului dezvoltării de sine stătă
toare presupunea, firește, o ree
valuare de esența a raporturilor 

fosta metropolă și cu trus
turile străine care operau pe te
ritoriul tanzanian. Prin naționali
zarea băncilor, a societăților de 
asigurări, <i transporturilor, pre
cum și a marilor plantații, au fost 
create, așii cum declara președin
tele Tanzaniei, Julius Nyerere 
pirghiile pentru dezvoltarea eco
nomiei în interesul națiunii In

Sabina BONDOC

(Continuare In pag. a 4-a)
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Două relatări 1 
despre o mutație 

calitativă, un 
proces dialectic, 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I

UTECIȘTII5

de ieri,

COMUNIȘTII
de astăzi

NICOLE1 A BELGUN — I 

muncitoare, locțiitoare 
a secretarului U.T.C.. 
de la Iotul l.îvezcni 

al T.C.M.M. I

„Tinerii de azi ai pa

triei noastre se bucură

de condiții materiale

de viață și de instruire

cum n-au avut nicioda-

tă, la aceeași vîrstă,

predecesorii loi. Ei au

crescut și cresc intr-un

climat politic și moral

nou, sub influența

Există, în viață, numeroase 
puncte de convergență intre două 
elepe istorice. Există numeroase 
punți de legătură intre două ge
nerații, acestea neputind fi nicio
dată delimitate prin vreo imog:- 
noră linie de graniță. Continui
tatea este un proces dialectic co- 
re-și verifică și confirmă legile pe 
toate plonurile vieții sociale, un 
proces ce ni se reliefează cu deo
sebire atunci cind privim, isto
ricește. două generații.

O primă generație de tineri a 
luptat in onii grei ai ilegalității, 
ci teroorei și exploatării omului 
de către om. Sint uteciștii de ieri, 
comuniștii de astăzi. Sub ochii 
lor s-a născut cea de a doua ge
nerație - fiii primilor luptători ca
re se maturizează sub îndruma
rea caldă, părintească a celei 
d’-ntii. Sint uteciștii de ostăzi, co
muniștii de miine oi societății, 
generația care va desâvirși socie- 
teteo socialistă multilateral dez
voltată. In formația ei spirituală.

prin puținele noostre relatări un 
subiect de vastitatea celui de os- 
tâzi.

Despre uteciștii de astăzi, ne-a 
vorbit pensionarul de astăzi, tova
rășul Ion Barna, un vechi activist 
o cărui corte de viz’rtă il recoman
dă singură. Devenit membru ol 
oigonizoției U.T.C. în anul 1944, 
tovorășul Ion Borna a depus vre
me îndelungată o intensă octivi- 
tote politică.

- Organizația U.T.C. a cîștigat 
in decursul anilor tot mai mult in 
competență - ne-a reloțat inter
locutorul - acumulind, ca urmare 
a dezvoltării întregii societăți, o 
mare complexitate de sarcini po
litice, ideologice, economice. A 
crescut in aceeași măsură, ca for
ță politică pe plan calitativ, tine
rii noștri situindu-se la un inalt ni
vel de pregătire politică și profesio
nală, și, pe plan cantitativ, prin 
atragerea in rindurile ei a unui 
număr impresionant de tineri.

Constatarea - care cuprinde un

conștiința necesității și utilității 
muncii lui.

★
Am reținut pentru această pagi

nă două relatări competente prin 
core sint confirmote mutațiile pe
trecute in decursul ultimelor de
cenii in viața și activitatea orga
nizației de tineret. Două aoreci- 
eri din care deducem, prin logica 
unei dialectice legi a dezvoltării, 
o primă constatare asupra viito
rului : uteciștii de ostăzi, rezerva 
de miine a partidului, constituie 
detașamentul comuniștilor care 
va desâvirși viitorul patriei.

I. MUSTAȚA

Întotdeauna găsești în «din
eul privirilor esența din ca- 
re-i plămădit omul. Găurită 
Dan, un apreciat maistru de 
la U.U.M. Petroșani te priveș
te intr-un anume fel, cu o 
blindețe rar intîlnită, cu fața 
zimbitoare, tinără. Singurul <i- 
mănunt care-i trădează o 
vtrstă este purul încărunțit 
poate mai devreme decit era 
firesc.

Mu lucrează de mult timp 
in uzină. Cu toate acestea 
este un fiu al uzinei, sau al 
uzinelor noastre. Intr-un timp 
scurt a reușit să se facă în
drăgit deopotrivă de tineri și 
virstniei Tinerii, care întru
nesc majoritatea din efecti
vul secției găsesc in el un 
părinte înțelegător, un educa
tor hotărit și consecvent, un

duceți a
specialist recunoscut, la ria
dul său, maistrul nutrește fa
tă de tineri sentimente de 
permanentă grijă părintească 
pe care nu le putem face în
țelese decit dacă, in aceste 
puține rinduri, lăsăm să se 
strecoare un amănunt biogra
fic : peste 12 ani a deținut 
funcții de conducere în orga
nizația U.T.C. Pretutindeni 
unde a muncit, unde a activat 
a găsit in tineri un prețios 
sprijin, o forță capabilă de 
mari înfăptuiri.

La rugămintea noastră de 
a ne împărtăși impresii din 
munca în riadul tinerilor, 
ne-a vorbit cu suficientă

ut it it ei L
zgircenie, dovadă a unei mo
destii deloc contrafăcute.

— Tinerii din anii trecuți 
au fost așa cum trebuiau să 
fie — serioși. holăriți, cu mul
tă încredere in puterea lor 
de muncă, cu mult simț al 
datoriei. Elanul lor a devenit 
o amprentă pe fața întregii 
țări. Această amprentă se nu
mește astăzi Bumbești—l.ive- 
zeni, Salva—Vișeu. Hunedoa
ra. Valea Jiului și atitea al
te șantiere naționale.

— Dar cei de astăzi ? —
am rostit firesc, o întrebare 
nu prea reportericească.

— Aud de multe ori — a 
venit răspunsul — păreri di

verse despre tineret. Unii iți 
încep afirmațiile printr-o op
tică personală. .Pe vremea 
noastră era altfel' — spun a- 
ceștia. Eu nu pot spune de
ci! că tinerii de astăzi sint 
așa rum trebuie să fie cum 
am fost și noi : serioși, ho
tărî» i. cu multă încredere în 
forțele lor, cu un înalt simț 
al datoriei.

Este generația care se pre
gătește prin muncă și pentru 
muncă să desăvtrșească o pri
mă etapă a societății comu
niste — visul de aur al ome
nirii. Și, cq și noi știu că nu
mai în clocotul muncii se for
mează ca oameni ai viitoru
lui.

I. FIERARUI
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principiilor de dreptate | 

și echitate socială, de | 
etică comunistă, care le 1
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permit să se dezvolte

ca adevărați oameni

noi, eliberați de tarele |
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trecutului, pregătiți să

înfăptuiască mărețul

vis de aur al omenirii

— societatea comunis-

NTCOLAE

CEAUȘESCU

UTECIȘTII
de astăzi,

COMUNIȘTII
de mîine

politico-ideologică, recunoaștem 
trăsăturile inointoșilor, convinge
rile primilor luptători amplificate 
și odincite in focul luptei pentru 
o societate nouă bazată pe drep
tate și echitate socială. Pe par
cursul anilor, convingerile s-au a- 
dincit datorită recunoașterii jus
teței concepțiilor și aptitudinilor 
primilor luptători.

Uteciștii de ieri au devenit, as
tăzi, comuniști. Procesul de matu- 
:’ore s-a desfășurat sub indru- 

moreo atentă a comuniștilor de 
ieri, a celor care ou înscris, în 
istorie, neuitatele pagini de glorie 
denumite Lupeni '29, Grivița '33, 
August *44 — pilde vii de eroism 
și nemăsurată cutezanță revolu
ționară.

Am încercat să punctăm citevo 
trăsături proprii tineretului de as
tăzi. acum Io împlinirea o cinci 
decenii de la înființarea organi
zației revoluționare a U.T.C. In 
încercările noastre om fost spri
jiniți de relatările o două perso
nalități de seamă ole vieții poli
tice a municipiului, neavind se 
înțelege, pretenția de a epuiza

adevăr ce nu moi trebuie comen- 
tot - a fost întărită de al doilea 
interlocutor, tovarășul loan Ghi- 
nea, secretar ol comitetului mu
nicipal de partid, care de aseme
nea, a deținut mult timp funcții 
de conducere în organizoția 
U.T.C. fiind apoi prin natura 
preocupărilor, într-un permanent 
contact cu activitățile tinerilor, 
un competent cunoscător al po
tențialului și trăsăturilor proprii 
organizației revoluționare de tine 
ret.

- Organizația U.T.C. a crescut 
de la o etapă la alta, devenind 
astăzi o puternică forță care se 
afirmă pe toate planurile vieții 
sociale, o uriașă rezervă de cadre 
a partidului. Tradiția de muncă 
și de luptă a înaintașilor a cîști
gat in amploare și, odată cu creș
terea cantitativă s-a petrecut o 
însemnată mutație calitativă : as
tăzi tineretul activează cu mai 
multă maturitate politică, iar im
pulsul motor care ii imprimă în
treaga activitate este convinge
rea. Tineretul muncește mai mult, 
dar din proprie convingere, din

A

E
O

Organizația U.T.C. de la sec
torul IV are în frunte un miner 
șef de brigadă care nu mai are 
nevoie de prezentări. Pe loan 
Mondoca îl cunosc mulți oa
meni din coloanele ziarului, 
sau de pe micul ecran. Pasiu
nea in muncă, seriozitatea cu 
care își privește și îndeplinește 
sarcinile profesionale Și de or
ganizație sînt calități ce le 
transmite prin puterea exem
plului celor din preajmă. Așa 
se explică de ce organizația a- 
mintită este fruntașă pe exploa
tare.

VIRGINIA BREBU — elevă, secrefara 
comitetului U.T.C. dc la Școala comercială 

Petroșani

NICOL.AE HANEȘ — inginer, secretarul 
comitetului U.T.C, de la Preparația cărbunelui 

Petrila El, TINERII...

I 
E

Ce se poate spune in cîteva 
rin duri despre entuziasta mun
că a tineretului ? Despre con
vingerile sale politice comu
niste sau despre cele trei mari 
atribute — abnegația, dăruirea, 
pasiunea — care au însemnat 
de atitea ori titluri ale unor 
emoționante reportaje, gînduri 
înșiruite pe coloanele cotidie
nelor noastre, despre tineri ?

Cîte nume dc tineri am reu
șit să alăturăm pe o pagină de 
ziar ? Foarte puține. Ne-a ve
nit greu să renunțăm de aceas
tă dată la o clasică formulă de 
prezentare care oricum nu ar fi 
răspuns decit în mică măsură 
dorinței noastre de a înscrie în 
numărul de astăzi al ziarului 
numele celor mai destoinici ti
neri. faptele lor de muncă prin 
care își afirmă puternic perso
nalitatea pe toate planurile vie
ții sociale. Cițiva dintre ei sînt 
însă reprezentativi. De numele 
lor sînt legate multe fapte și — 
ceea ce este mai esențial — 
multe alte nume ale tinerilor 
care i-au ales să-i prezinte, care 
se vor recunoaște, astfel, prin
tre cei aleși.

Lq Preparația cărbunelui Lu
peni ca și la celelalte două u- 
nități similare de la Coroești și 
Pctrila i-am cunoscut pe Victor 
Corpadea. Marin Lazăr și Ni- 
colae Haneș, trei tineri dc bază 
care reprezintă cu cinste or
ganizațiile de tineret. Sînt e- 
xemple de dăruire în muncă, 
de abnegație, conștiinciozitate, 
tineri cu o superioară pregă'ire 
profesională. Ion Stoicoiu, Au
rel Colda, Emeric Bartiș, loan 
Foldeși, Petru Pălivan și Bujor 
Bogdan, secretarii organizații

VASILE ARDFT.EANU — miner, șef de brigadă 
dc la mina Aninoasa

lor U.T.C. de la U.U.M.P., mi
na Petrila, Liceul Vulcan, 
F.F.A. „Viscoza“ Lupeni, mina 
Lupeni, mina Uricani și alții de 
la alte întreprinderi și insti
tuții înseamnă pentru organi
zația U.T.C. a Văii Jiului oa
meni de nădejde, tineri repre
zentativi care nc vorbesc prin 
faptele lor. prin întreaga lor 
comportare despre un înalt 
simț al datoriei, despre o ma- 
tură atitudine prin care înțeleg 
și se înscriu printre continua
torii tradițiilor de muncă și 
de luptă ale poporului nostru 
pentru o viață tot mai lumi
noasă. pentru bunăstare și fe
ricire.

Există în Valea Jiului o or
ganizație de tineret care nu
mără peste 16 mii de membrii. 
O bogată rezervă de cadre a 
partidului, schimbul de mîine 
care va desăvîrși societatea so
cialistă multilateral dezvoltată, 
care vor făuri viitorul.

Prin multitudinea lor de fap
te. prin abnegația, dăruirea șl 
pasiunea lor dc a munci, acest 
viitor ne apare cu fiecare zi 
mai aproape.

.AUREI, STANCH' — student, președintele 
Asociației studențești a Facultății de mine de la 

1. M. P.

I

NICOL.AE
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Cinci decenii
de muncă și luptă

dintre ci. (inăru| Filimon Sirbu, 
fnt devotat al partidului, oslaș 
dc nădejde al neamului nostru 
și-a inchinat întreaga viață și 
lupta cauzei partidului și popo
rului. \ fost un tinfir care a 
știut să înfrunte dușmanul, să 
lupte pentru dreptate și adevăr 
«u prețul sacrificiului suprem. 
..Primesc moartea eu ochii des
chiși — a spus c] cu tenat ita- 
fc. tind se afla în fata plutonu
lui dc execuție — pentru că 
mor pentru o cauză națională. 
Voi fj răzbunat".

In zona Bradului. Pe pămin- 
turile puternic zguduite dc va
lul luptelor revoluționare. pe 
locuri cutreierate de lloria. 
Cloșca sau de Avram lancu. s-a 
născut un alt luptător hotărit, 
poate nu îndeajuns dc cunoscut. 
Alexandru Rusu. Dorința lui de 
o vedea împlinită victoria in 
războiul antihitlerist, l-a făcut 
să înfrunte cu vitejie gloanțe
le dușmanului.

Victoria insurecției naționale 
antifasciste armate a deschis era 
fo« ialismUlui în România. Sub

conducerea partidului. (inerc- 
tul s-a avîntat in marca bătălie 
a prefacerilor înnoitoare cu 
(oale forțele, cu tot clanul și 
«opacitatea lui dc muncă. In ju
dețul nostru, pc marile șantiere 
nlc construcției socialiste, in 
întreprinderile industriale, in a- 
gricultură. in instituțiile dc 
invățămint și «ultiiră. pretutin
deni, tineretul s-n afirmat ca 
o puternică forță, capabilă de 
mari înfăptuiri.

Aici, in Valea Jiului, in ma
rca epopee a construcției care 
ne amintește dc faptele eroice 
petrecute pc șantierul dc In 
Bumbești—Livezeni, Urieani, 
Vulcan sau Petroșani, tineretul 
n răspuns întotdeauna prezent 
pe frontul muncii, cu aceeași 
pasiune ce-i este proprie.

Mă număr printre tinerii a- 
ccstor locuri care își amintesc 
de tot ce era cu 25 de ani în 
urmă, in fosta ..Vale a plingc- 
rii“. Am fosț martorul preface
rilor înnoitoare începute in anii 
construcției socialiste. Pe întreg 
cuprinsul Văii. Partidul a orga 
niz.at și format aici un tineret 
valoros, cu calități excepționale.

cuprins intr-o organizație muni
cipală «arc numără pcslc 16 ('00 
dc tineri.

In toată activitatea desfășu 
rată pe cuprinsul județului — 
pc linie dc producție și educa
ție — tinerii din Valea Jiului 
nu făcut dovada unui înalt pa
triotism. n untii devotament ne
mărginit față de partid, față 
dc cauza întregului popor. Aș 
evidenția, in mod deosebit me
ritele organizațiilor de tineret 
dc la minele l upeni și Aninoa- 
sa, dc la prcpnrația cărbunelui 
din Petriln. de la fabrica dc 
stilpi hidraulici din Vulcan, In
stitutul dc mine «lin Petroșani, 
l.iccul din Vulcan, Școala pro
fesională din Lupeni și altele 
«arc au adus o contribuție sub
stanțială în tot ceea ce s-a or
ganizat și înfăptuit in această 
porte a județului.

Organizația județeană Hune, 
«loara a U.T.C.. îndrumată înde
aproape dc Comitetul județean 
«le partid poate raporta cu 
mindric că, pină in prezent, și-a 
îndeplinit misiunea încredințată. 
Devenită mai puternică ca ori- 
cind, nfi( sub aspect numeric

ci< și calitativ, ca s-a afirmat 
in marea bătălie desfășurată 
dc-a lungul anilor pentru rejt- 
li/nrcn și depășirea sarcinilor 
economice, pentru ridicarea în
tregii activități politico, ideolo
gice și de educație comunistă 
Pc o treaptă superioară.

Acum, la aniversarea glorioa
să a Organizației noastre revo
luționare avem certitudinea «A 
nlecișlii A Aii Jiului vor obține 
și mai mari succese in activita
tea lor ele producție, do pregăti
re politică și ideologică aducin- 
clu-și tot mai plenar contribuția 
la înfăptuirea grandiosului pro
gram <le edificare a socialismu
lui in România, de înflorire con
tinuă a patriei și națiunii noas
tre socialiste.

Adunarea
festivă
(Urmave din pag. 1) 

cate o adresat tinerilor u 
saiut prietenesc din partea 
lui comitetului 
tid, telicitări 
ținute in 
expnmindu-și 
în 
a U.T.C. va 
mai

I 
!
I
iIII1IJ (

Unitate deplină intre vorbe și fapte
(Urmare din pag. 1)

suiiețire de brigăzile de pro
ducție conduse de Ghiță Costo- 
che, Alexandrina Vidicon și Ni- 
colino lancu din atelierul de 
vată, și de Ștefon Rovoi din 
atelierul de tapițerie au fost 
tot otîteo premise pentru trans
punerea in fapte a angajamen
tului pe core șeful secției și l-a 
luat in adunarea salorioților. 
Bilanțul pe luno februarie a 
consemnat nu numoi îndeplini
rea întegrolă a sarcinilor de plan 
ale secției, cî si depășirea on-

gajomenutlui luat cu peste 
60 000 lei. In aceste rezultate 
care situează secția vată, tapi
țerie și confecții textile frunta
șă pe întreprindere se concre
tizează și munco depusă cu dă
ruire si competență de electri
cianul Cornel Pivodâ, secreta
rul organizației de boză a sec
ției, un exemplu insuflețitor 
pentru întregul colectiv, șl lă
cătușul Bela Tory, care nu au 
precupețit nici un efort, nici 
chiar timpul lor liber, pentru 
a asigura asistența electro-me-

canică atit de necesară pe țoa
le cele trei schimburi.

Rezultatele obținute în lunile 
ianuarie șl februarie de horni- 
cul colectiv al ocestei secții 
din cadrul 1.1.L. Pelroșoni con
firmă hotărirea lui de o se a- 
firma prinlr-o contribuție cit 
mal mare în balanțo activită
ții întreprinderii, omogenitatea 
so. rod ol muncii politice șl e- 
ducotive desfășurată de comu
niștii de aici, unitatea deplină 
dintre aspirațiile și faptele so
le de muncă.

Dor ceea ce pretmdeți dv, e 
pe drept cuvînt, exagerat.

m cald

municipal oc par- 
pentru succesele ob- 

ntuncă și in școala 
convingerea că 

viitor organizația municipală 
’ obține succese tot

mari, pentru o li un demn 
purtător ol tradiției înaintașilor.

In continuare, au fost imnina- 
te Diploma de onoare a C.C. ol 
U.T.C. și insigna jubiliară „Semi
centenarul U.T.C.” tovarășilor Pe
tru Roman și llie Constontinescu, 
membri oi biroului comitetului mu
nicipal dc partid. De asemenea 
s-a acordat Diploma de onoare 
a C.C. al U.T.C. unor orgonizații 
fruntașe ale U.T.C. din Petroșani, 
unor utociști, activiști evidențiați 
in muncă, în vioțo de organizație.

Adunarea festivă a luat sfirșit 
cu un frumos spectacol artistic 
susținut de formații ale școlilor 
generale și liceelor din localitate.

★
Tot ieri, după-amiază, au avut 

loc adunări festive cu prilejul săr
bătoririi o cinci decenii de la 
crearea U.T.C. și in celelalte lo
calități ale municipiului.

i juridicăj
V. TEPES, Petroșani : Răs

punsul la problemele pe care 
le ridicați, foarte furios, se poo- 
te afla în drspozițiunile Codu
lui Muncii. Reproducem ceea 
ce vă interesează :

Art. 40. Orele efectuate pes
te timpul normal de lucru se 
vor plăti astfel :

a) Pentru primele două ore 
lucrate peste ziua normolă de 
lucru, cu un spor egal cu 50% 
din soloriul tarifar ;

b) Pentru orele efectuate in 
zilele lucrătoare, duoă primele 
2 ore. precum și pentru munca 
efectuată în zilele de repaus 
săotăminal. cu un spor egal cu 
salariul tarifar ;

Orele de muncă, prestate ție 
solariati in zilele de repaus 
săptăminal, se vor compensa 
cu un timp corespunzător liber, 
în cursul următoarelor două 
xăotămini, iar in cazul cind a- 
cest lucru nu e posibil și sala
riatul consimte, se vor retribui 
conform prevederilor de moi 
sus.

Munca prestată de saloria- 
li în zilele nelucrătoare, In a- 
fara zilelor de reDOUS săDtă- 
minal (1 Mai. 23 Auqust etc,) 
nu se consideră ca fiind aresta
te in ore suplimentare, insă se 
retribuie cu un spor egal cu sa
lariul tarifar in regie".

Mai vreți vreo lămurire ?

CHIRATCU NICOLAE, Lupeni : 
Pentru a vă putea da lămuri
rile cerute, avem nevoie, la 
rindul nostru, de citeva date 
suplimentare. Spuneți că pen
tru avaria produsă, ați fost tri
mis în judecată. E necesar să 
ne comunicați cind ați fost ju
decat și care este numărul do
sarului ? Foarte puțini oameni 
sînt în stare să-și recunoască 
deschis vina pentru o anumi
tă greșeală săvirșită. Cei mai 
mulți sînt tentoli să se creadă 
drept biete victime nevinovate. 
Și tocmai de aceea, vrem să 
ne convingem pe concret. A- 
poi, vom ști precis cum trebu
ie privite lucrurile.

MIJA IOAN, str. Independen
ței : Ați omis să ne comunicați 
orașul in care locuiți. De rin- 
dul acesta nu e prea rău, dar, 
dacă ați fi scris cuiva care tre
buia să vă răspundă prin poș
tă, ce se făcea ?

In legătură cu întrebarea pe 
care o puneți :

Lo o vechime de muncă de 
durata celei pe care spuneți 
că o aveți, ajutorul material la 
care aveți dreptul in coz de 
boală este de 85%. Condiția 
care se cere, este ca vechimea 
să fie neîntreruptă. La dv. cum 
este ?

institutul dr mne
Petroșani

ANUNJA
susținerea publică

a tezelor de doctorat
1. „CONTRIBUȚII LA PERFECȚIONAREA 

METODELOR DE PREGĂTIRE A ZĂCĂMIN
TELOR FILONIENE DIN MINELE C.M.N. 
BAIA MARE ÎN SCOPUL REDUCERII PIER
DERILOR ÎN PILIERI" — autor ing. POPA 
G. VASILE;

SCHELEAC ALEXANDRINA, 
Lupeni : Ceea ce vi s-o spus 
de la întreprindere, poate nu 
o fost destul de politicos, dar, 
a fost just. Intr-adevăr, nimeni 
nu vă poote ține liber, un anu
mit loc de muncă, timp de un 
an. Legislația muncii, prevede 
multe avantaje pentru angajați 
ți îndeosebi cind e vorba de 
interesul mamei și copilului.

POPOVICI ANA, Lupeni : 
trebareo dv. deși țineți să 
asigurați că e „mică", vă 
formăm că e totuși, destul 
complicată. Problemele s 
așa : In cazul cind ați fi lucrat 
pe tot timpul unui an școlar, 
fără întrerupere, ați fi avut 
drept lo un concediu de odih
nă de 2 luni. Dv. însă nu ați 
lucrat decit numoi pină in iu
nie. Apoi, din cite om înțeles, 
ați fost educatoare suplinitoare. 
In acest caz, dreptul la conce
diu de odihnă, se exprimă prin 
5 zile, pentru fiecare lună lu
crată.

Faceți un calcul și vedeți 
cum stați.

In-
ne

I de 
stou

Red.

Lucrări penfru 
recondi(ionarea asfaltului

Continuînd lucrările utilitare 
pentru îmbunătățirea circulației 
rutiere pe arterele principale 
ele orașului, serviciul de gospo
dărie din cadrul Consiliului 
popular al municipiului Petro
șani, a început zilele trecute 
lucrările de recondiționare a 
asfaltului și refacerea pavajului 
deteriorat în timpul lunilor de 
Iarnă.

Aceste lucrări sînt în plină 
desfășurare pc străzile Republi-

oii, Mihai Viteazul, Cloșca, Inde
pendenței. Oituz și Unirii pre
cum și în Piața Victoriei, ur- 
mînd ca pină la sfîrșitul lunii 
să fie reparat întregul traseu 
cuprins între tunelul de la Pe- 
trila și pasajul Livezeni.

După terminarea lucrărilor îri 
orașul municipal Petroșani, ac
țiunea de recondiționare a înt- 
brăcăminții asfaltice Va fi con
tinuată și în celelalte localități : 
Petrila, Vulcan, Lupeni, Urieani.

(Urmare din pag. 1)

necesarămandat o documentație 
pentru repararea locuinței. Primind 
proiectul dc la atelierul cooperati
vei, întocmit de Antonio Oprea și 
verificat de ..proiectantul principal" 
\ irgil Vochiță, proiect pentru care 
achitase suma de 1 460 Ici, l-a de
pus la I.G.L. Petroșani. împreună 
<u comanda pentru execuție, lată 
însă că l.G.L. — serviciul tehnic, 
restituie documentația cu motivarea 
<ă aceasta nu este corespunzătoare 
din punct de vedere tehnic și ca 
atare lucrarea solicitată nu se poate 
executa.

Că într-adevăr lucrurile stăteau 
așa o confirmă și răspunsul S.A.S. 
din cadrul consiliului popular mu
nicipal, care, la rindul său picci-

z.ează cum că, lucrarea nu era bine 
întocmită, iar taxele percepute erau 
eronate.

Ln răspuns asemănător este dat 
și de către Direcția de sistemati
zare, arhitectură și control Deva, 
comunicată spre știință și tovarășu
lui vicepreședinte al cooperativei, 
Iosif Farcaș.

Era firesc ți necesar ca în urma 
unor astfel de „semnale" evidente 
să sc treacă la niște măsuri, menite 
să pună lucrurile in ordine ? Era ! 
Numai că, cei chemați sa sc ocupe 
dc problemă, au stat cuminți in 
băncile lor, facînd pe n-aude n-a- 
vede. Și, lucrurile au decurs pc mai 
departe nestinghrrite. Cu mențiunea 
doar ca totuși cooperativa, a resti
tuit lui Ion Boceai suma dc 891 
lei, cu 156 lei mai puțin din totalul

2. „ASUPRA UNOR PROBLEME ALE DI
RIJĂRII PRESIUNII MINIERE LA EXPLOA
TAREA STRATULUI 3 ÎN VALEA JIULUI" 
— autor ing. POPESCU AL. ALEXANDRU, e- 
laborale sub îndrumarea științifică a prof. dr. 
ing. ȘTEFAN COVACI.
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DUMINICA 19 MARȚII:

ret va,
ȘENI : Dincolo dc barieră; LU
PENI

pentru îndrăgostiți; 
Tunelul; IONFA 
HI I \i .1
NOASA Omul 
VULCAN Bătălia 

seriile 1—:

ITTRIIA : 
MINF-

Suzi; ANI- 
orrhcstră; 

de pc Ne
ll; PARO-

tor; 20,25 Teatru foileton : ., 
Vinii". Scria a 7-a „Cine pîn- 

deșu a mai pindit"; 21,25 Steaua 
Iară nunie. Fmisîune-cortctirs 
prmru lineri interpreți de mu
zică ușoară; 22.30 „24 de orc"; 
22.4 5 Contraste în lumea capî-

Muncitoresc :
Trandafiri roșii pentru Angeli
ca; CULTURAL: Love Story; 
I BIC A NT : A Io, ați greșit

s
• 1841 s a n
lean, întemeietorul trăitului 
mâncsc din Transilvania și re
ctorul revistei „Familia" (m. 

1907); 1865 A murit Nivnlac 
lilimon (n. 1819); 1914 - A 
muni Ștefan Gheorghiu (n. 
1879); 1917 — S-a născut Dinu 
Lipatti, pianist, compozitor, in
terpret Je renume mondial (m. 
1950); 1922 — 50 de ani dc la 
crearea dc «ătre Partidul Comu
nist Român a organizației tevo- 
luționare dc tineret din țara 
noastră — U.T.C.; 1965 - A 
murit Gheorghe Glicorgbiu-Dej 
(n. 1901); l'r;
Frederic Joliot-Curic, laureat al 
Premiului Nobtl, 1935 (m.
1958); 1972 — Alegeri pentru 
seimul R. P. Polone.

„Ziua internațională dc soli
daritate cu lupta poporului vict- 

j namez” (stabilită la Conferința 
ț tricontincntală dc la Havana, 

1966).

PROGRAMI I. I ; 6.00 Bu- 
Ic'm dc știri; 6,05 Conemnl di
mineții; 7,00 Radiojurnal; 7,45 

>r«TJtier.i cotidiană: 8.00 
ui presei; 8,08 Ilustrate 
ale; 9,CO Ora satului; 10,CC 

R.tdiomagazinul femeilor; 10,3C 
P.tr.id.1 cintccultii; 11.00 Buletin 
de șt iii: 11,05 Intîlnirc cu me
lodia populară și interpretul pre
ferat; 12,CC Dc toate pentru 
toți; 13,C0 Radiojurnal. Sport; 
11.15 Recital Henryk Szcryng;
11.30 Noi înregistrări de muzică 
populară; 14,CC Unda veselă;
14.30 Serenade și valsuri din o- 
perc și operete în interpretări 
memorabile; 15,00 Buletin de 
știri;. 15,05 Drag mi-e cîntecul 
și jocul; 15,30 Recital Raphael:
15.45 Sport și muzica; 18,15 
Serial radiofonic pentru tinerii 
ascultători: „Prinț și cerșcior" 
de Mark Twain. (Episodul III);
18.45 La microfon Dan Spătaru 
și Radmila Karaklaici; 19.00 Ra
diojurnal; 19,15 Canțonete cele
bre; 19,30 Estrada duminicală: 
20.CO Tableta de seară; 22,C0 
Radiojurnal; 22,10 Panoramic 
sportiv; 2250 Moment poetic; 
24.CO Buletin de știri; 0,03—6,00 
list rada nocturnă.

FILMși

DUMINICA 19 MARTIE

EVI MMI NTE

LUNI 20 MARTIE

s

I

® Soarele răsare la ora 6.20 
apune la ora 18.28. Zile tre

cute din an — 80, zile rămase 
— 286.

«. PETROȘANI - - NO-
IEMBRTE: Waterloo, seriile

REPUBLICA :

DUMINICA 1'

DE REPARAȚII DEVA
seefia Paroșeni

cu sediul în Paroșeni

i
II
II
1
I I 
I

0 1820 — S-a născut Ale
xandru Ioan Cuza (m. 1873); 
1821 — Tudor \ ladimircscu
lansează proclamația sa către 
popor; 1831 — S-a născut Theo
dor Aman (m. 1891); 1847 — 
S-a născut compozitorul Gavriil ’ 
Musicescu (m. 1903); 1886 — 
S-a născut George Topîrceanu 
(m. 1937); 1932 — 40 dc ani 
de ia Conferința pc țara a mun
citorilor ceferiști la care s-a 
creat Comitetul central de ac
țiune pe țară; 1956 — Procla
marea independenței Tunisiei; 
1894 — A murit Ludwig von 
Kossuth, conducătorul revoluției 
de ia 1848 (n. 1802); 1972 — 
Cel de-al 15-lea Congres al sin
dicatelor sovietice.

Susținerea va avea loc în ziua de 28 Martie 
1972, orele 10,00, respectiv 12,00 în AULA IN
STITUTULUI DE MINE.

Tezele dc doctorat pot fi consultate în sala de 
lectură a bibliotecii Institutului de Mine din 
strada Institutului nr. 20.

CAUT femeie pentru îngrijirea unui copil. Adresați : 
Blozva Ion Cornel, Depoul C.F.R. Petroșani.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Antal Iosif 
eliberata de E.M. Pctrila, sectorul 4. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Albea loan, 
eliberată de Preparația cărbunelui Pctrila. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Tănăsescu 
loan, eliberată de Preparația cărbunelui Pctrila. O declar 
nulă.

VIND FORD TAUNUS. Petroșani, str. Constructorul, 
bl. B II/7.

sumei cu care acesta fusese încasat 
în plus. Lucrarea a rămas neexe- 
cutată. Indignat că fusese înșelat, 
cetățeanul in cauză, s-a adresat or
ganelor de miliție. Apoi, vazînd că 
clarificarea cerută de el se amină 
nejustificat de mult, s-a adresat in 
continuare, altor organe, cerînd cu
venitele lămuriri.

S-a ajuns in final la miliția mu
nicipiului. Iar aici surpriză : 27 de 
proiecte întocmite de cei doi pro- 
iectanți, erau supuse expertizelor, 
pentru a se stabili sumele reale ce 
trebuiau plătite pent ni ele. Și. s-a 
stabilit : întreprinderile solicitatoare 
au 
lei 
lari
mc 40 la suta a intrat în buzu-

fost „ciupite" la preț cu 8 1CO 
mai mult, iar cetățenii particu- 
cu 4 586 lei. Iar din aceste su-

nărui proiectantului. Frumoasă și 
prosperă afacere 1 !

Si, măcar de ar fi fost lucrările 
ca lumea. S-a stabilit însă că și a- 
cestea erau pline de deficiențe ; do
cumentații obligatorii la fiecare pro
iect lipsă, piesele scrise obligatorii 
de asemenea, ca și planșele etc.

In ceea ce privește „procedeul" 
folosit pentru încasarea surplusuri
lor. nu era deloc nici complicat nici 
de neobservat. Se luau banii direct.

De exemplu, pentru taxarea do
cumentației întocmite lui loan Bo
ceai, din Petrila, în loc de 413 lei, 
taxa cuvenită la valoarea proiectu
lui dc 13 757 Iei, proiectantul Vir
gil Voclliță a încasat 1 460 Jci fără 
nici o justificare. Deci un plus de 
1 047 lei.

Pavel Mato din Petroșani, str.

> CLUBURI VULCAN La 
..... IC IK LI RA DRAMA
TIZATA a schița „Dl. Goe" 
dc 1. I, Caragialc, in fața ce
lor mici. Iot la ora 10, la că
minul tineretului — EXPUNE
REA : Abuzurile și fraudele nu 
trebuie să ramină ncdcscopcrite. 
Atitudini care contravin eticii 
socialiste. ANINOASA. lnccpînd 
dc la ora 20 — CARNAVA
LUL TINUtl IT’LL I. PETRI
LA. Ia ora 10 — basme pen
tru copii ; ..Alba ca zăpada și 
cei șapte pitici".

« PETROȘANI 7 NO
IEMBRIE: Love Story; REPU
BLICA : Anchetatorul din nm- 
bra; PETRILA: Tunelul; I O- 
NEA - MINERUL: Articolul 
420. seriile I și II; ANINOA- 
SA : Omul orchestră; VUL- 
1 \\ : Cromwell, seriile I—II; 
PAROȘENI : Dincolo dc barie
ră; LUPENI - MUNCITO
RESC : Trandafiri roșii pentru 
Angelica; CUI TURAL: Love 
Story’; BARBATENI: Omul ca
re nu poate fi acuzat; URI- 
CANI : Alo, ați greșit numă
rul.

8.15 Gimnastica
8.30 Cravatele roșii; 10,00 Viața 
satului; 11,10 Să înțelegem mu
zica. Ciclu dc educație muzicală 
prezentat dc dirijorul Leonard 
Bernstein. Emisiunea a XVIII a : 
Sunetul orchestrei; 12.00 Dc 
Miaja patriei; 12,30 Emisiune in 
limba maghiară; 14,00 Tclc- 
sport. Fotbal : Steagul Roșu — 
Dinamo București (divizia A)
— Transmisiune directă dc la 
Brașov. In pauza : box. Campio
natele mondiale dc patinaj ar
tistic — demonstrațiile laurca- 
ților. înregistrare dc la Calgary 
(Canada); 16.50 Film serial pen
tru tineret : „Planeta giganților"; 
17.40Cîntarc patriei. Concurs co

ral interjudețean; 18,50 Solidari cu 
lupta poporului vietnamez; 19.00 
Evocări din anii dc luptă (50 dc 
ani de la crearea Uniunii Tine
retului Comunist); 19,15 Avan
premieră; 19.20 1 COI de seri : 
Aventurile lui Felix-motanul;
19.30 Telejurnal; 20,00 Repor
tajul săptămînii. „Busola dc aur“
— 201 echipaje pionierești in 
întrecere pentru... busola de aur; 
20.20 Fim artistic : „Expresul 
colonelului Von Ryan"; 22,10 
Emisiune de divertisment. Spec
tacol muzical „Top-Săptămina"; 
22,35 Telejurnal.

16.3C—17,C0 Curs dc limba 
rusă. Lecția a 7-a — reluare; 
17.35 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază; 17,40 La volan — 
emisiune pentru conducătorii au
to; 18.C0 Căm'mu); 18,45 Scena. 
Emisiune de actualitate și critică 
teatrală; 19,10 Noutăți cultural- 
artisticc; 19,20 1 001 dc seri — 
.Aventurile lui Felix-motanul"; 
19.30 Telejurnal; 20.10 Reflec

îeri, temperatura maxima 
acrului la Petroșani a fost dc 
plus 13 grade iar la Paring dc 
plus 6 grade. Minimele au fost 
de minus 3 grade aut la Petro
șani cit și la Paring.

Grosimea stratului dc zăpadă 
la Paring : 22 cm.

Pentru următoarele 24 de ore i 
Vremea se menține frumoasă, ce
rul senin. Vînt potrivit din sec
torul sudic.

următoarele posturi

mineri

miner
Concursul va avea loc în ziua de 30 martie 

1972, ora 10, la sediul exploatării din Vulcan, 
str. Crividia, nr. 52.

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele 
prevăzute de H.C.M. nr. 914/1968 și legea nr. 
12/1971.

Cererile de înscriere pentru concurs se vor 
depune la biroul personal pînă în data de 29 
martie a.c., ora 14.

Informații suplimentare se pot obține zilnic 
între orele 6—14 de la biroul evidență-personal 
al întreprinderii.

Piscului nr. 5, a fost taxat cu 957 
lei mai mult, Trandafir Voiuea, din 
Jieț, ai 192 lei mai mult, Anica 
Șeulean, din Petroșani, str. Ștefan 
cel Mare nr. 31, cu 124 lei mai 
mult, Pavcl Boantă, din Petrila, 
str. Lunca nr. 46 A. cu 484 lei mai 
mult, Gheorghe Stoica din Banița, 
satul Firma nr. 6, cu 275 Ici, N’i- 
cohie Preda, din Cimpa, str. Bi- 
răoni nr. 20, cu 111 lei mai mult 
ș.a.m.d.

Același procedeu de-a umfla su
mele taxate il aplica Virgil Vo
chiță și unităților socialiste. Dc e- 
xemplu, pentru documentațiile în
tocmite T.A.P.L.-ului, l.t bufetul 
„Zori de zi" din Petroșani, a în
casat cu 960 lei mai mult, la bu
fetul „Cerbul" din Lonca. cu 688 
lei mai mult, „Cotnari" din Lunea,

ANGAJEAZA
de urgență următoarele categorii de muncitori :

♦

♦

♦

lăcătuși mecanici

sudori electrici autogeni

strungari fier

Salarizarea se face conform H.C.M. 914/1968.

Informații suplimentare se pot obține la se
diul U.Z.R. Paroșeni, biroul personal, telefon 
Petroșani interior 6.

i mult, restaurantul 
din Lupeni. cu 767 lei 
iar restaurantul „C.tr- 

Petroșani, ai 1 353 lei 
Și din toate aceste su- 
sută intrau în buzunarul

„Minerul" 
mai mult, 
păți" din 
mai mult, 
me, 40 la 
dumisalc.

Cum pot fi oare calificate ase
menea grave încălcări ale normelor 
legale, despre care, am vorbit ?

Exprimîndu-ne reprobarea și dis
prețul față de o asemenea degra
dare etică, așteptăm ca organele 
competente să ia cele mai ferme și 
mai ncintîrziate măsuri pentru stîr- 
pirca din rădăcină a unor astlcl 
ele practici de îmbogățire ilicită, 
pentru tragerea la răspundere a tu
turor celor care au făcut uz <lc ele, 
cit și a celor ’care le-au tolerat, cu 
bună știință.
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fitfhcicrca vizitei 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
In Republica Africa Centrală

VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
tolot, ministrul afacerilor externe, 
Christian Sombodcv, ministrul ape
lor, pădurilor și minelor, Francois 
Gon, ministru delegai la Președin
ție, însărcinai cu industria și co
merțul. Jean-Louis Psimhis, ministru 
delegai la Președinție, însărcinat cu 
problemele afacerilor interne. Jean 
Amity și Henri-Paul Boundio, mi
niștri la Președinție, Fidele Bakry, 
ministru la Președinție, însărcinat 
cu planul și cooperarea internațio
nală, Louis Alazoula, ministru de
legat la Președinție, însărcinat cu a- 
gncultura și zootehnia. Andrei-Dieu- 
donnc Magale, ministrul sănătății

Declarație comună româno-centrafricană
(Urmare din pag. 1)

cei doi președinți au efectuat 
an rednic schimb de păreri a- 
jupra problemelor internaționa
le de interes comun și au ana
lizat stadiul actual și perspec
tivele de dezvoltare a relațiilor 
bilaterale.

Le. aot președinți au consta
tat cu satisfacție că raporturile 
romano-eentratriCQne cunosc o 
evoluție pozitivă în toate dome
niile. Vizita efectuată în iulie 
1970 in Republica Socialistă Ro
mânia de către președintele 
Jean Bedel Bokassa, convorbi
rile fructuoase care au avut loc 
între cei doi președinți cu oca
zia acestei vizite, precum și ce
lelalte contacte și schimburi la 
nivel guvernamental, au contri
buit la strîngerea legăturilor 
dintre cele două popoare — ro
mân si centrafrican.

Cele două părți și-au expri
mat hotărîrea lor fermă de a 
acționa pentru dezvoltarea 
schimburilor comerciale, a co
operării economice, tehnice, 
culturale și științifice, pe baze 
reciproc avantajoase. In acest 
context, cei doi președinți au 
apreciat rezultatele lucrărilor 
sesiunii Comisiei mixte de co
operare economică și tehnică 
roi entre.f- v nă desfășu
rate recent la București.

Convorbirile dintre președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Africa Centrală, 
general de armată Jean Bedel 
Bokassa, au evidențiat posibi
lități e de lărgire a cooperării 
in domeniu] minier și geolo
gic. agricol, al industriei lem
nului. materialelor de construc
ție și energiei electrice. Au fost 
stabilite etapele acțiunilor ce 
urmează să fie întreprinse în 
vederea punerii în valoare a a- 
cestor posibilități de cooperare, 
în interesul celor două țări și 
popoare. S-a convenit ca aceste 
acțiuni să fie realizate, de ase
menea. prin crearea unor so
cietăți mixte de stat româno- 
centrafricane în domeniile mi
nier. agricol, forestier și comer
cial.

In timpul vizitei a fost sem
nat un acord de desființare a 
vizelor între cele două țări.

Cei doi șefi de stat au apre
ciat că lărgirea și întărirea re
lațiilor romăno-centrafricane 
corespund pe deplin atît intere
selor celor două popoare, cît și 
cauzei generale a înțelegerii și 
colaborării internaționale. Ei au 
subliniat dorința comună de a 
strânge legăturile și de a iniția 
și dezvolta schimbul de delega
ții între Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Național Miș
carea de evoluție socială în A- 
frica neagră (M.E.S.A.N.), între 
organizațiile de masă.

F rtea română a exprimat întrea
ga sa considerație pentru realizările 
importante obținute de poporul 
centrafrican, sub conducerea Parti
dului nap'onal M.E.S.A.N., în frun
te cu președintele, general de ar
mată Jean Bedel Bokassa, ale căruî 
preocupări principale sînt de a li
chida sechelele colonialismului și 
subdezvoltării, pentru a asigura dez
voltarea economică și sociala, a a- 
păra și consolida independența de 
stat, în afirmarea plenara a dem
nității sale naționale.

Partea centrafricană a dat o-înal
tă apreciere succeselor remarcabile 
obținute de poporul român, sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân, în frunte cu președintele 
Nicolae Ceaușescu, în opera de e- 
difîcare a noii orinduiri, dc creare 
a unei economii avansate și a unei 
culturi modeme, in promovarea 
principiilor dreptului și moralei in
ternaționale, in relațiile dintre state. 
Ea a acordat o înaltă apreciere, dc 
asemenea, sprijinului consecvent a- 
cordar de Republica Socialista Ro
mânia tinerelor state africane în 
lupta lor dreaptă pentru indepen
dența și progresul lor economic și 
social.

Cei doi președinți au avut, dc

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele 

Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

General de armată 
JEAN BEDEL BOKASSA 

Președintele 
Republicii Africa Centrală

Semnarea protocolului privind colaborarea 
economică dintre Republica Socialistă 
România și Republica Africa Centrală

Simbăiă a avut loc semnarea pro
tocolului privind colaborarea econo
mica dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Africa Centrala 
în domeniile minier, geologiei, me
talurgiei, agriculturii, industriei, 
transporturilor și comerțului, pe ba
za avantajului reciproc.

Din partea română, protocolul a 
fost semnat de Ion Pățan, vicepre

publice șî afacerilor sociale, Derand- 
Enoch Lakotic. ministrul finanțelor, 
Clement Ngai-Voucțo, ministru, An
toine Goalo, ministrul transporturi
lor și telecomunicațiilor, Jean-Ma
rie X\ allot, ministru, Louis-Pierre 
Gamba, ministrul justiției, Andrei 
Zanile-Touambona. ministrul ener
giei, și alte personalități.

A tost, de asemenea, prezent. 
Gheerghe Popescu, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la Ban
gui.

Au fost de fața șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Bangui.

După intonarea imnurilor de stat 
ale celor două țări, o unitate de 
gardă a prezentat onorul.

asemenea, un schimb dc păreri a- 
supra situației internaționale.

Ei au apreciat că principala ca
racteristică a epocii contemporane o 
constituie afirmarea tot mai vi
guroasă a forțelor care se pronunță 
pentru pace, independență și pro
gres social, pentru statornicirea în
tre state a unor relații noi, bazate 
pe echitate și dreptate.

Această evoluție favorabilă este 
ilustrată de tendința de creștere, în 
uh imul timp, a rolului și eficacității 
O.N.L1., îndeosebi prin succesele ob
ținute pc calcă realizării universa
lității sale, de multiplicare și di
versificarea contactelor între state, 
in spiritul colaborării și înțelegerii 
reciproce. Este necesar ca această 
evoluție să fie consolidată și con
tinuată pentru a se ajunge la solu
ții și acorduri care să corespundă 
f>c deplin aspirațiilor și intereselor 
egitime ale tuturor popoarelor.

Cei doi președinți au reafirmat 
convingerea lor că pentru realizarea 
destinderii și asigurarea păcii în 
lume este imperios necesar ca re
lațiile dintre toate statele lumii, in
diferent de sistemul lor social, sa 
fie așezate pe respectarea princi
piilor independenței și suveranității 
naționale, egalității in drepturi, nea
mestecului în treburile interne, in
teresului și avantajului reciproc. Ei 
s-au pronunțat pentru excluderea 
lorțci și a amenințării cu forța, a 
presiunilor dc orice natura în ra
porturile dintre state, împotriva po
liticii imperialiste dc dominație și 
amestec in treburile altor state, pen
tru respectarea dreptului sacru al 
fiecărui popor dc a-și hotărî singur 
calea dezvoltării, potrivit voinței și 
aspirațiilor proprii.

Cele două părți au subliniat nece
sitatea intensificării eforturilor tu
turor statelor pentru a apăra și im
pune respectarea principiilor drep- 

* tului și legalității internaționale, 
pentru promovarea unei largi co
laborări. în interesul popoarelor.

Ele au evidențiat rolul crescînd 
pc care îl au de jucat țările mici 
și mijlocii in înfăptuirea acestei o- 
pere.

Rcafirmînd atașamentul profund 
al Republicii Socialiste România și 
Republicii Africa Centrală față de 
dreptul inalienabil al popoarelor la 
existență independentă, cele două 
părți au exprimat sprijinul lor ferm 
față de lupta popoarelor din An
gola, Mozambic, Guineca-Bissau, Na
mibia și alte teritorii dependente, 
pentru lichidarea asupririi colonia
le și înfăptuirea năzuințelor lor le
gitime de libertate și progres. Ele 
au condamnat energic politica de 
apartheid și discriminare rasială din 
Republica Sud-Africană și Rhode
sia, ccrînd să se pună capăt neîn
târziat acestor practici anacronice 
care lezează profund demnitatea u- 
mană și reprezintă un pericol pen
tru pacea și securitatea continentu
lui african și a întregii lumi. Cele 
două părți au cerut să fie luate 
măsuri urgente dc către Organiza
ția Națiunilor Unite, vizînd pune
rea in aplicare, imediat și fără con
diții, a Declarației și rezoluțiilor a- 
cestei organizații, cu privire la abo
lirea colonialismului.

Evocind multiplele și profundele 
transformări care au loc pe conti
nentul african, cei doi președinți 
tțu reafirmat simpatia și sprijinul 
țărilor lor față de lupta tinerelor 
state africane împotriva amestecu
lui cercurilor imperialiste și neoco- 
lonialistc în treburile lor interne, 
pentru apărarea și consolidarea in
dependenței naționale, pentru valo
rificarea resurselor materiale și u- 
mane în interesul propriilor po
poare. pentru progresul lor econo
mic și social.

Cele două părți au fost de 
părere că reducerea și lichida
rea treptată a decalajului din
tre țările industrializate și ce
le in curs de dezvoltare este o 
problemă de importanță majoră 
pentru progresul întregii uma
nități, pentru asigurarea păcii 
și garantarea securității tuturor 
statelor. Ele au subliniat că c- 
fortul țărilor în curs de dezvol
tare trebuie să fie conjugat 
cu o largă cooperare internațio
nală, din calea, căreia trebuie 
înlăturate orice practici discri
minatorii și bariere artificiale. 
De asemenea, părțile au apre

ședinte al Consiliului de Miniștri 
a! Republicii Socialiste România, 
ministrul comerțului exterior, iar din 
partea Republicii Africa Centrală 
— de Angc I’atasse, ministru de 
stat la Președinția Republicii Afri
ca Centrală.

Au fost prezenți : din partea ro
mână, Bujor Almășan, ministrul mi
nelor, petrolului și geologiei, și Va-

In aclamațiile mulțimii prezente 
pe aeroport, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
precum și tovarășii Ion Pățan, Cor
nelia Mănescu și Bujor Almășan iși 
iau rămas buh de la gazde.

La scara avionului, cei doi șefi 
de stat iși string miinile și se îm
brățișează cu căldură.

I a ora 15.00, ora locală, avionul 
prezidențial decolează de pe aero
portul din Bangui, îndrept îndu-sc 
spre Brazzaville — capitala Repu
blicii Populare Congo. Avionul pre
zidențial zboară deasupra unor ne- 
sfîrșiie regiuni ale acestei țări care 
se întinde de o parte și de alta a 
Ecuatorului.

ciat că transpunerea în viață 
a obiectivelor Conferințelor 
O.N.U. pentru comerț și dezvol
tare. ca și a Programului celui 
de-al 11-lea deceniu O.N.U. pen
tru dezvoltare, creșterea eficien
ței O.N.U. și a sprijinului pe 
care statele dezvoltate au dato
ria să-l acorde au o semnifica
ție pozitivă pentru progresul 
țărilor în curs de dezvoltare.

Cei doi șefi dc stat au apre
ciat că menținerea focarelor de 
conflict și tensiune în diferite 
regiuni ale lumii aduce prejudi
cii grave cauzei păcii și securi
tății internaționale. Reafirmând 
solidaritatea țărilor lor cu lupta 
dreaptă a popoarelor din Indo
china, ei s-au pronunțat pentru 
retragerea neinlirziată și necon
diționată a trupelor interventio
nists ale S.U.A. și aliaților săi 
din această regiune, pentru ca 
popoarele vietnamez, cambod
gian și laoțian să fie lăsate să-și 
hotărască singure soarta, fără 
nici un amestec din afară.

In legătură cu situația din 
Orientul Apropiat, cele două 
părți s-au pronunțat cu hotă- 
rîre pentru soluționarea grab
nică a conflicutlui pe cale po
litică, în spiritul rezoluției Con
siliului de Securitate din 22 no
iembrie 1967, pentru retragerea 
trupelor israel iene de pc te
ritoriile arabe ocupate, asigu
rarea dreptului la exisțență și 
integritate teritorială al tuturor 
statelor din zonă și soluționarea 
problemei populației palestinie
ne în conformitate cu interesele 
sale naționale.

Cele două părți au relevat în
semnătatea deosebită pe care o 
acordă trecerii grabnice la în
făptuirea unor măsuri concrete 
și eficiente în domeniul dezar
mării generale și totale, și în 
primul rînd al dezarmării nu
cleare. Ele s-au pronunțat, în 
acest scop, pentru convocarea 
unei Conferințe mondiale de 
dezarmare, cu participarea tu
turor statelor. Aceasta ar per
mite ca importante resurse u- 
mane și materiale să fie consa
crate unor scopuri pașnice, pro
gresului economic și social al 
fiecărei națiuni, sprijinirii sta
telor în curs de dezvoltare.

Cu privire la situația din Eu
ropa, cei doi președinți apre
ciază că înfăptuirea securității 
și lărgirea cooperării europene 
constituie factori de natură să 
contribuie }a întărirea păcii in
ternaționale. înfăptuirea securi
tății europene, bazată pe prin
cipiile independenței și suvera
nității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în tre
burile altor state și avantajului 
reciproc ar avea o importanță 
deosebită pentru țările altor 
continente, între care și țările 
africane. Cei doi președinți au 
salutai perspectivele favorabile 
care se conturează pentru con
vocarea Conferinței general- 
europene cu participarea tutu
ror statelor interesate și au ex
primat dorința ca această con
ferință să se întrunească cît 
mai curînd posibil.

Reliefînd importanța contac
telor politice dintre factorii de 
răspundere ai statelor, cele 
două părți au subliniat că vizita 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 
în Republica Africa Centrală 
constituie o nouă contribuție la 
mai buna cunoaștere între cele 
două țări. Pornind de la dorin
ța comună de a aprofunda în
țelegerea reciprocă și colabora
rea în toate domeniile, cei doi 
președinți au convenit să con
tinue contactele și schimburile 
de vederi la toate nivelurile.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu, și 
doamna Elena Ceaușescu au a- 
dresat președintelui Republicii 
Africa Centrală, general de ar
mată Jean Bedel Bokassa, și 
doamnei Bokassa, Partidului na
țional M.E.S.A.N. șl întregului 
popor centrafrican vii mulțumiri 
pentru primirea călduroasă și 
ospitalieră deosebită care lc-a 
fost rezervată în tot timpul vizi
tei.

sile Răuță, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, iar din partea 
centrafricană — Joseph Potolot, 
ministrul afacerilor externe, Fidele 
Bakry, ministrul planificării și co
operării internaționale, Francois 
Gon, ministrul industriei și comer
țului, și Andre Zanifc-Touambona, 
ministrul energiei.

Sosirea la Moscova a delegației
U.G.S.R., condusă de tovarășul 

Virgil Trofin
Sîmbătâ scara, delegația Uni

unii Generale a Sindicatelor 
din România, condusă dc tova
rășul Virgil Trofin. membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintelui Consiliului 
Central al U.G.S.R., care, la in
vitația Consiliului Central al 
Sindicatelor din U.R.S.S., vn 
participa la lucrările celui dc-al 
XV-lea Congres al sindicatelor 
sovietice a sosit la Moscova.

O scrisoare egipteană remisă 
secretarului general al O.N.U.

NEW YORK 18 (Agerpres). — 
însărcinatul cu afaceri al Repu
blicii Arabe Egipt la Națiunile 
Unite, Ahmed Osman, a transmis 
secretarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, o scrisoare în 
care se atrage atenția asupra 
..deteriorării continue a situației 
din teritoriile arabe ocupate dc 
trupele israclienc. Autoritățile 
dc ocupație — se arată între 
altele în scrisoare — au proce
dat in ianuarie la deportarea a 
peste 10 000 de cetățeni egip

încheierea vizitei președintelui
Pakistani în Uniunea Sovietică

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
Incheindu-și vizita în Uniunea 
Sovietică, președintele Pakista
nului, Zulfikar Aii Bhutto, a 
părăsit Moscova, plccînd spre 
patrie — transmite agenția 
TASS.

Aii Bhutto a fost primit dc 
Leonid Brejncv, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., și a 
avut convorbiri cu Alexei Ko-

Conferința de presă 
a cancelarului Willy Brandt
BONN 18 (Agerpres). — La o 

conferință de presă organizată 
la Stuttgart. în cadrul campa
niei electorale pentru alegerile 
regionale din landul Baden— 
Wurttemberg, care se vor desfă
șura la 23 aprilie, au luat parte 
cancelarul Republicii Federale a 
Germaniei, Willy Brandt, și mi
nistrul afacerilor externe, Wal
ter Scheel.

Cu acest prilej, cancelarul 
Willy Brandt, referindu-se la 
dezbaterile din Bundestag cu 
privire la tratatele încheiate dc 
R.F.G. cu Uniunea Sovietică și 
Polonia, a declarat că acestea 
„sînt importante pentru pacea 
și cooperarea în Europa, pentru 
rolul R.F.G. în politica interna

REPUBLICA CONGO; In 
decursul ultimului deceniu veni
tul național anual a crescut în 
Congo cu 10 la sută. Țara cu 
bogate resurse naturale, exploa
tează zinc, uraniu, aur, argint etc. 
In foto : Calea ferată Congo — 
Ocean care merge de la Brazza
ville la Pointe Noire traversind 
masivul Mayombe.

Pentru verificarea 
identității persoanei 

presupuse a fi 
Martin Bormann

BOGOTA 18 (Agerpres). — 
Șeful Serviciului de informații 
al armatei columbiene a sosit 
la Pasto (în apropierea frontie
rei cu Ecuador) pentru a verfr 
fica identitatea lui Johan 
Ehrmann, presupus a fi una și 
aceeași persoană cu criminalul 
de război nazist Marlin Bor
mann.

★

Din Bonn sc anunță că autori
tățile vest-germane au trimjs 
spre Bogota un set cu am
prentele digitale și fotografia 
iui Martin Bormann spre a fi 
comparate cu cele alo arestatu
lui, Fotografia trimisă sc pare 
că datează din 1945, cînd Bor
mann a fost văzut ultima oară. 

Delegația a fost înlîmpinată de 
A. N. Șclcpin, membru al bi
roului politic al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului Central 
al Sindicatelor din U.R.S.S., 
P. T. Pimennov, secretar al 
C.C.S. din U.R.S.S,, activiști 
sindicali sovietici.

Erou prezenți Gheorghc Ba- 
drus, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Uniunea 
Sovietică, și membri ai ambasa
dei.

teni, care locuiau ■ în Sinai, in- 
stalîndu-i într-o zonă situată în 
apropiere de Gaza, au expropriat 
păminturile aparținînd unor a- 
rabi și le-au dat unor familii 
israclienc, care s-au stabilit în 
Sinai.

Scrisoarea cerc ca O.N.U. și, 
îndeosebi, Consiliul de Securita
te să-și asume responsabilitățile 
pentru protejarea drepturilor 
fundamentale ale populației din‘ 
teritoriile ocupate.

sîghin. președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. Cu acest 
prilej, s-a făcut Un schimb de 
opinii în probleme privind rela
țiile sovieto-pakistaneze, situația 
din Zona geografică din care 
face parte Pakistanul și băile 
posibile de reglementare politică 
a problemelor apărute în aceas
tă regiune a lumii. Au fost--exa- 
minate, de asemenea, o scrie de 
probleme internaționale.

țională, precum și în problema 
Berlinului".

Referindu-se la necesitatea ra
tificării tratatelor, șeful guver
nului vest-german a insistat a- 
supra faptului că „Republica 
Federală ar suferi prejudicii” în 
eventualitatea unei neratificări, 
în timp ce ministrul afacerilor 
externe Walter Scheel, a adău
gat că însăși situația politică in
ternațională revendică această 
ratificare.’

Dezmințind, speculațiile legate 
de posibilitatea organizării unor 
noi alegeri înainte dc termen, 
Willy Brandt a subliniat că 
actualele dificultăți nu afectează 
sub nici o formă colaborarea 
celor două partide din cadrul 
coaliției guvernamentale.
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același proces se înscrie și insti
tuirea controlului riguros de stat 
asupra comerțului interior și ex
terior, o dată cu crearea unei 
corporații guvernamentale in a- 
cest domeniu. La suita măsurilor 
adoptate in vederea extinderii 
sectorului de stât, s-a adăugat re
cent naționalizarea stațiilor de 
desfacere a benzinei și produse
lor petrolifere aparținînd compa
niilor „Shell-Britisb Petroleum" și 
„A.G.E.P".

Este demn de relevat că Tan
zania. care, cu numai un dece
niu în urmă, nu era clecît o 
simplă exportatoare de materii 
prime, și-a creat în ultimii ani 
bazele unei industrii proprii. Bi
lanțul realizărilor în acest dome
niu este promițător : zeci de fa
brici textile, de ciment, anve
lope, produse farmaceutice, de 
ansamblare a tractoarelor, o mare 
rafinărie de petrol la Niumba, hi
drocentrala de pe rîul Pangano, 
conducta petrolieră Dar-Es-Sa- 
laam — Ndola (Zambia). Ac
tualul plan cincinal (1969-1974). 
la baza căruia se află principiile 
valorificării maxime a resurselor 
interne și dezvoltării rapide a 
capacității productive, pentru 
crearea premiselor transformărilor

Comunicat cu privire la ședința de lucru 
a Comisiei mixte româno-franceze de

cooperare economică, științifică și tehnică
Intre l-l —17 martie a. c., în ca

drul ședinței dc lucru a Comisiei 
mixte româno-franceze dc 'coopera
re economica, științifica și tehnica, 
la Paris au avut loc convorbiri în
tre președinții celor două părți în 
Comisia mixta, Manca Manescu, 
președintele Consiliului Economic,

+ Directorul Programului 
O.N.U. pentru dezvoltare, Ru
dolph Peterson, a anunțat înce
tarea asistenței acordate Taiva- 
nului. Agențiile T.A.S.S. șl 
U.P.I. arată că Peterson a pre
cizat că hotărîrea a fost luată 
în conformitate cu rezoluția din 
25 octombrie 1971 a Adunării 
Generale privind restabilirea 
drepturilor legitime la O.N.U. 
ale R.P. Chineze și expulzarea 
ciankaișișfilor.

<> La „Muzeul istoric" din o- 
rașul Pori — important centru 
economic și portuar din partea 
de vest a Finlandei — a fost 
deschisă expoziția de fotografii 
„Mărturii arheologice daco-ro- 
mane în România". Sînt prezen
tate, de asemenea, ceramică și 
țesături artizanale românești. 
Expoziția a fost deschisă de 
Heikki Koski, primarul orașu
lui Pori, și de ambasadorul Ro
mâniei la Helsinki, dr. Mircea 
Bălănescu, in prezența unui nu
meros public.

Urlto Kekkonen, președinte
le Finlandei, a primit delegația 
grupului parlamentar al R.P.D. 
Coreene, condusă de Kim Guk 
Hun, secretar al grupului par
lamentar. președinte al Comite
tului dc radiodifuziune, care a 
efectuat o vizită de prietenie 
in Finlanda. Cu acest prilej — 
relevă agenția A.C.T.C. — a a- 
vut loc o convorbire prieteneas
că.

Kim ir, primul vicepre
ședinte al Cabinetului de Mi
niștri al R.P.D. Coreene, a pri
mit delegația militară a Guver
nului Regal de Uniune Națio
nală al Cambodgiei (G.R.U.NK.) 
condusă de gencral-locotenent 
Duong Sam Ol, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Frontu
lui National Unit din Cambod- 
gia, ministrul pentru echipa
ment militar și armament al 
G.R.U.N.K. Cu acest prilej — 
menționează A.C.T.C. — a avut 
loc o convorbire prietenească.

In cursul vizitei a fost sem
nat un acord referitor la ajuto
rul militar oferit de către 
R.P.D. Coreeană Guvernului 
Regal dc Uniune Națională 
din Cambodgia.

♦ La un spital din Santa 
Clara. California, o femeie a 
dat naștere la șapte gemeni, 
patru băieți și trei fetițe. Cinci 
dintre nou născuți sînt în viață. 
Nașterea a fost prematură.

Un tribunal militar din 
Santander (Spania) a condamnat 
vineri pe Jcsus Ibarguclii și I.uis 
Aizpurua, membri ai organiza
ției basce „E.T.A." la cite 20 
ani închisoare si la p’a'a unei 
amenzi do cite 50 000 de pese
tas fiecare. Ei sînt tnvinuiți de 
a fi desfășurat activități împo
triva partidului francliist. Fa
langa spaniolă. Sentințele pro
nunțate dc tribunalul din San
tander vor trebui aprobate de 
comandantul militar al regiunii 
Guipuzcoa.

economice și sociale viitoare, con
sacră industriei 34 la sută din in
vestiții, respectiv 1 900 milioane 
șilingi tanzanieni. Acestea vor 
permite construirea a peste 300 
noi obiective industriale. Se a- 
cordă o importanță deosebită va
lorificării bogățiilor subsolului — 
fier, cupru, diamante, aur. ar
gint, precum și a potențialului 
energetic. Sînt prevăzute, astfel, 
construirea a două centrale elec
trice, avînd o capacitate de 
13 300 kV7 și. respectiv. 30 000 

ca și extinderea rețelei elec
trice.

Dezvoltarea sistemului de co
municații se înscrie, de asemenea, 
printre preocupările majore ale 
guvernuliți tanzanian. In anul 
1970, au început lucrările de con
struire a căii ferate care va face 
legătura între Tanzania și Zam
bia, lucrări întreprinse cu ajuto
rul R. P. Chineze.

Tanzanienii alt, totodată. în 
.vedere că ramura prioritară a e- 
conomiei naționale o constituie 
în prezent agricultura, 90 la sulă 
din populația [arii ocupindu-se 
de cultivarea păminlttlui. Primul 
deceniu de independență a mar
cat sfirșitul monocuhurii și ob
ținerea unor reale progrese in di
versificarea și creșterea producției 
agricole. Producția de bunibac a 

și Valery Giscard d’Estaing, minis
trul economici și finanțelor. In a- 
cclași timp, au avut loc întîlniri de 
lucru între consilierii și experții ce
lor doua părți.

In cadrul întîlnirilor s-a exami
nat modul dc desfășurare a acțiuni
lor prevăzute în programul conve
nit la cea de-a 4-a sesiune a Co
misiei mixte, din noiembrie 1971, cu 
privire la cooperarea în domeniul 
industriei mecanice și electrice, in
dustriei dc automobile, industriei 
chimice, siderurgice și in alte do
menii.

Cei doi președinți au constatat 
cu satisfacție cursul favorabil’ al 
dezvoltării relațiilor multilaterale 
româno-franceze.

Dc asemenea, au fost abordate 
probleme ale cooperării tehnice și 
științifice, îndeosebi temele dc co
operare integrată, cuprinzind fazele 
dc cercetare, proiectare, dezvoltare, 
producție și valorificare în domeniul 
construcțiilor dc mașini-uncltc auto
matizate. în special cu comandă nu
merică, al industriei petrochimice și 
petroliere, siderurgice, utilizării su
perioare a combustibililor, poluării 
apelor și altele. A fost subliniat 
cursul favorabil al activității Băn
cii franco-românc.

Ca urmare a convorbirilor avu
te. s-a convenit asupra modalităților 
de a se acționa in continuare pen
tru intensificarea acțiunilor dc coo
perare industrială, economică, știin
țifică și tehnica.

In vederea dezvoltării mai echi
librate a exporturilor și importuri
lor dintre cele două țări, s-a con
venit să sc studieze posibilitățile de

In legătură cu proiectul 
regelui Hussein de creare 
a „Regatului Arab Unit"

AMMAN 18 (Agerpres). — Re
gele Hussein al Iordaniei a nu
mii patru înalți demnitari ior
danieni cu misiunea de a se de
plasa în capitalele țărilor arabe 
pentru a face cunoscut proiectul 
propus recent cu privire la crea
rea Regatului Arab Unit, care 
să includă teritoriile dc ambele 
părți ale Iordanului ca două 
entități autonome — iordaniană 
și palcstineană. Astfel, fostul 
premier Bahjat Talhouni. unul 
dintre cei patru demnitari, a 
părăsit Ammanul cu destinația 
Cairo, purtînd un mesaj din 
partea regelui Hussein către 
președintele Anwar Sadat. Saad 
Jomaa, un alt fost premier, este 
așteptat să sosească la Ryad, 
pentru a fi primit dc regele 
Fcisal al Arabici Sauditc. De a- 
ici el va pleca în Republica A- 
rabă a Yemenului și apoi la 
Beirut — informează agenția 
France Presse.

JVoi bombardamente ale 
aviației americane asupra 
teritoriului lî. D. Vietnam

HANOI 18 (Agerpres). — A- 
genția V.N.A. informează că în 
zilele de 14, 15 și 16 martie a- 
viația americană a bombardat 
o scrie dc zone din provincia 
Quang Binh, precum și regiunea 
Vinh Linh, iar în intervalul 12 
—15 martie artileria forțelor 
S.U.A. a deschis focul asupra

sporit de la 30 000 tone la 79 CCO 
tone, cea de zahăr — de la 
29 000 la 90 000 tone, iar cea 
de cafea — de. la 20 OCO tone la 
33 000 tone.

Actualul plan cincinal plasea
ză printre obiectivele importante 
în domeniul agrculturii consoli
darea și extinderea cooperativelor 
sătești. Pentru a veni in sprijinul 
producătorilor agricoli, guvernul 
acordă credite destinate construi
rii depozitelor de produse agricole 
și achiziționării mașinilor și uti
lajelor necesare.

■ O preocupare constantă înscri
să in programul de dezvoltare a 
Tanzaniei o constituie învățămin- 
tul, al cărui rol este evaluat in 
lumina cerințelor actuale ale ță
rii. Se acordă o mare atenție ex
tinderii invățămintului primar, in 
vederea lichidării, piuă in anul 
1973. a analfabetismului. Conco
mitent, se depun eforturi pentru 
pregătirea cadrelor naționale cu 
înaltă calificare, care să cores
pundă imperativelor dezvoltării 
economice, sociale și culturale a 
țării.

Tanzania și-a cîștigat un bine
meritat prestigiu datorită consec
venței cu care iși afirmă demni
tatea națională, eforturilor de 
a-și realiza opțiunile de progres, 
ca și politicii promovate pe plan 

majorare a unor contingente și gră
birea procesului de liberalizare a 
schimbului dc mărfuri, precum și a- 
cordarca de facilități financiare ți 
vamale.

In aceeași perioadă au avui loc 
convorbiri între Manca Manescu, 
președintele Consiliului Economic al 
Republicii Socialiste Romania, și 
Maurice Schumann, ministrul aface
rilor externe al Franței, cu privire 
la relațiile bilaterale româno-fran
ceze.

De asemenea, au avut loc con
vorbiri cu Francois Xavier-Ortoli, 
ministrul dezvoltării industriale și 
cercetării științifice, asupra princi
palelor probleme ale cooperării teh- 
nico-științifice.

Manea Manescu a avut un schimb 
dc vederi cu Andre Bettencourt, mi
nistru delegat pe lingă primul mi
nistru, însărcinat cu planificarea șt 
administrarea teritoriului, cu privire 
la elaborarea dc programe dc pers
pectivă și prognoze pc termen lung 
în domeniul dezvoltării economice 
și sociale.

In aceeași perioadă. Manca Ma- 
nescu a avut întîlniri cu oameni de 
afaceri din domeniul industrial și 
financiar-bancar, legate de perspec
tivele dezvoltării cooperării econo
mice, tehnico-științificc și a schim
burilor de mărfuri dintre cele doua 
țări.

La întrevederi a participat și 
Constantin Flitan, ambasadorul Ro
mâniei la Paris.

Intîlnirile și convorbirile s-au 
desfășurat intr-o atmosferă cordială, 
ce caracterizează bunele relații din
tre cele doua țari și popoare.

BEIRUT 18 (/Agerpres). — Or
ganizația pentru Eliberarea Pa
lestinei (O.L.P.) opune un refuz 
categoric proiectului de creare 
a „Regatului Arab Unit" și nea
gă regelui Hussein al Iordaniei 
dreptul de a vorbi in numele 
poporului palestinian — anunță 
agenția T.A.P., citind un comu
nicat al acestei organizații.

★
CAIRO 18 (Agerpres). — Consi

liul Prezidențial al Confederației 
Republicilor .Arabe — din care fac 
parte președinții Republicii Arabe 
Egipt, Libiei și Siriei — a respins 
proiectul de creare a „Regatului A- 
rab Unit", prezentat dc regele 
Hussein al Iordaniei — se arată 
într-o declarație dată publicității la 
Cairo de ministrul federal pentru 
afaceri externe, Fathallah El Khatib. 
Proiectul respectiv — menționează 
declarația — urmărește să decidă 
soarta poporului palestinean fără ca 
reprezentanții acestuia să fie con
sultați și vizează lichidarea cauzei 
palestiniene.

unor localități situate în parl« 
de nord a zonei demilitarizata 
pe teritoriul R.D. Vietnam.

Ministerul Afacerilor Externe 
al R.D. Vietnam a dat publicită
ții o declarație în care condam
nă aceste acte și cere încetarea 
tuturor acțiunilor prin care se 
încalcă suveranitatea și securi
tatea R.D.V.

extern. Ca membră a Organiza
ției Unității Africane, ea iși dez
voltă colaborarea cu celelalte țări 
independente de pe continent, a- 
cordind, totodată, un sprijin con
secvent mișcărilor de eliberare 
națională din Africa și opunin- 
dtt-se cu fermitate politicii ra
siste și colonialiste.

Deși sînt situate la mari de
părtări, România și Tanzania 
și-au dezvoltat constant relațiile, 
in spiritul înțelegerii, respectului 
și avantajului reciproc. Contac
tele ce au avut loc în ultimii 
ani între delegații ale celor două 
țări, dintre care le menționăm 
pe cele prilejuite de vizita între
prinsă în 1970 de ministrul afa
cerilor externe al României, Cor
nelia Mănescu, în Tanzania și 
vizita efectuată in anul 1971, in 
țara noastră, de vicepreședintele 
tanzanian, Rashidi Mafaume Ka- 
wawa, au'constituit manifestări 
ale dorinței comune de stringere 
a legăturilor de colaborare bila
terală, concretizată și prin acor
durile comercial, de cooperare 
economică și tehnică, încheiate de 
cele două țări. Ele au relevat, in 
același timp, năzuința comună 
de a contribui la crearea unui 
climat internațional de destinde
re, pe baza respectării drepțului 
legitim și inalienabil al fiecărui 
popor de a-și decide singur soarta.
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