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• „Așteptăm cu inimile 

deschise pe președintele 
României"-Viu interes 

în Argentina față de 
vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

1N ZIARUL DE AZI:

• PENTRU OCROTIREA MAMEI Șl A 

COPILULUI NICI UN EFORT NU E 

PREA MARE • RUBRICILE NOASTRE: 

CRONICA FILMULUI; FAPTUL DI

VERS; SPORT (campionatul mondial 

de handbal: „Vom face totul pentru 

a îndreptăți speranțele**; Actualitatea 

la tenis).

Prima etapă a noii misiuni de pace și colaborare

VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘII 
IN REPUBLICA UBERIA

se desfășoară cu bune rezultate pentru adincirea relațiilor prietenești
dintre cele două țări, pentru cauza păcii

Cei doi șefi de stat, pe aeroportul internațional Robertsfleld

și Înțelegerii internaționale

Convorbirile oficialeîn cursul dimineții de luni, 4 martie, au avut loc convorbiri oficiale între președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Liberia, William Tolbert-jr.întrevederea dintre președintele Nicolae 'Ceaușescu și președintele William Tolbert-jr. a continuat, apoi, în prezența persoanelor oficiale care îl însoțesc pe șeful statului român tn vizita sa oficială șî‘ a membrilor guvernului liberian.în acest cadru, la convorbirile dintre șefii de stat ai României șl Liberiei au participat :Din partea română — Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, Ștefan Andrei, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român,. George Maco- vescu, ministrul afilierilor externe, Vasile Pungan șl Nicolae Doi- caru, consilieri ai președintelui Consiliului de Stat, Octavian Cărare, ambasador, și alte persoane oficiale ;Din partea liberiană — Steven Tolbert, ministrul finanțelor, Cecil Dennis, ministrul afacerilor exter

ne, William Dennis, ministrul comerțului, industriei și transportului, David Neal, ministrul economiei și planificării, James Phillips, ministrul agriculturii, Nyema Jones, ministrul minelor și teritoriului.Schimbul de vederi româno-li- berian a fost consacrat identificării unor noi domenii de colaborare, a căilor de intensificare a cooperării pe multiple planuri, promovării conlucrării Intre cele două țări în principalele probleme ale vieții internaționale.în încheierea convorbirilor, care s-au desfășurat într-o .atmosferă da caldă prietenie și înțelegere reciprocă, caracteristică relațiilor ro- mâno-liberiene, s-a convenit adoptarea unei declarații solemne comune și a unui comunicat comun, în care își găsesc expresia rezultatele rodnice ale vizitei șefului statului român, înțelegerile convenite de cei doi președinți, voința ambelor țări de a statornici o colaborare de durată, pe baze stabile, de a contribui la consolidarea cursului pozitiv în viața internațională, a unei politici noi, în folosul cauzei păcii, înțelegerii și cooperării în lume.
--------------  WILLIAM TOLBERT-jr. --------------
Președintele Nicolae Ceaușescu, distinsul oaspete de onoare 
care se află acum printre noi, spre marea satisfacție 
a guvernului și poporului Liberiei, se preocupă intens 
să stabilească legături cu popoarele lumii — preocupare 

izvorîtă din dorința de apropiere și comprehensiune, 
pornind de la înțelegerea faptului că trăim într-o lume 
a interdependențelor. Nu încape îndoială că rezultatele aces
tei vizite vor fi bogate, multiple și dătătoare de satisfacție

--------------- NICOLAE CEAUȘESCU --------------  
Poporul român, ca și poporul dumneavoastră, este dornic 
de a avea relații de prietenie cu toate popoarele lumii, 
fără deosebire de orînduire socială. Trăim o epocă de mari 
transformări, în care colaborarea este o necesitate 
pentru progresul și bunăstarea fiecărei națiuni. Să 
identificăm noi posibilități care să contribuie la dezvoltarea 
economico-socială și, totodată, să găsim căile unei 
colaborări active în lupta pentru pace, pentru o lume 

mai dreaptă și mai bună

Banchet oficial oferit in onoarea tovarășului 
Nicolae Ceausescu si a tovarășei Elena Ceausescu

si doamna Victoria TolbertBanchetul oferit, duminică seara, în onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu de președintele William Tolbert-jr., și doamna Victoria Tolbert a reunit, Ia Palatul prezidențial „Executive Mansion",
înalta personalități ale vieții politice, economice, științifice și culturale liberiene. în marele salon al palatului, într-un cadru solemn, vin să prezinte, cu acest prilej, solilor poporului român omagiul lor, să exprime direct sentimentele de

deosebită satisfacție și bucurie de a-i putea saluta pe pămîntul Liberiei.: vicepreședintele republicii, James Greene, președintele Camerei Reprezentanților, Richard A.(Continuare in pag. a n-a)

OAMENII MUNCII DE PE OGOARE RĂSPUND 

CHEMĂRII CONFERINȚEI PE ȚARĂ: 

„PUNEM BAZE PUTERNICE 
UNOR RECOLTE RECORD 

IN ACEST AN"
Exprimlndu-și deplina adeziune la măsurile șl sarcinile stabilite de 

partid pentru dezvoltarea șl înflorirea agriculturii socialiste, oamenii 
muncii de pe ogoare sint iiolăriți să facă totul pentru a asigura suc
cesul campaniei agricole de primăvară, pentru realizarea în cele mal 
bune condiții a tuturor lucrărilor agricole, astfel incit acest an să fie 
un an al producțiilor record. Acesta este laitmotivul știrilor pe care 
continuă să le transmită in aceste zile corespondenți ai „Scinteii" 
din diferite unități agricole.

BUZĂU
Pretutindeni, pe ogoarele Județu

lui Buzău, cooperatorii, mecanizato
rii și specialiștii și-au mobilizat 
forțele pentru a smulge, în acest 
an, pămîntului roade cit mai boga
te. „Toți locuitorii satului au urmă
rit cu profundă emoție lucrările 
conferinței, ne spunea ing. Ileana 
Mazînu, șefă de fermă la coopera
tiva agricolă din Padina. Ampla cu- 
vîntare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu constituie pentru noi, 
specialiștii, pentru toți cooperatorii 
un indreptar prețios pentru ridica
rea la un nivel mal înalt a Întregii 
noastre activități. Vrem să demon
străm capacitatea noastră tehnică, 
hărnicia noastră prin realizarea 
unor recolte mari, așa cum ne cere 
secretarul general al partidului".

Pe mecanizatorii Gheorghe C. A- 
Iexandru, Ionel Mănău și Constan
tin Parapancea i-am întilnit in 
cîmp, unde discuiseră 20 ha de 
ogoare ce urmau să se insămînțeze 
cu mazăre. In scurtă vreme au fost 
semănate aici 10 ha. Alte 30 ha au 
fost fertilizate și pregătite în vede
rea însămtnțării borceagului. Ase
menea exemple sint numeroase. 
Folosind la maximum fiecare oră, 
fiecare zi, cooperatorii din Pogoa
nele au încheiat însămînțarea celor 
40 ha cu mazăre. Multe alte unități, 
organizîndu-și bine munca, au în
cheiat însămînțarea suprafețelor 
prevăzute cu mazăre și borceag. Așa 
sînt cooperativele agricole din Vil- 
celele, Gălbinași, Sudiți, Bentu, Co- 
chirleanca, Limpezișu, Căldărăști și 
altele.

Efortul țăranilor cooperatori din 
agricultura buzoiană se concreti
zează, sintetic, în aceste zile, în 
realizarea insămînțărilor pe 1 800 
ha, din care 710 ha cu mazăre, 160 
ha cu ovăz. 780 ha cu borceag și 
60 ha cu legume de primă apari
ție.

ARAD
în Județul Arad, locuitorii sa

telor muncesc cu toate forțele la 
efectuarea lucrărilor agricole de 
sezon. In toate unitățile unde am 
fost, specialiștii, mecanizatorii și 
cooperatorii erau prezenți eu toții

In cîmp, la pregătirea terenului și 
lnsămînțat, hotăriți să transpună 
în fapte, încă din aceste zile, 
prețioasele indicații cuprinse in 
cuvintările tovarășului f Nicolae 
Ceaușescu rostite la conferință. Pe 
tarlalele fermei nr. 4 a coopera
tivei agricole „Avîntul" din co
muna Pecica, în timp ce mecani
zatorul Mihai Szabo și cooperato
rul Ștefan Kocsik lucrau de zor 
la semănatul mazării furajere, stăm 
de vorbă cu tov. loan Bernath, vi
cepreședintele cooperativei. „Cele 
75 ha planificate cu mazăre fura
jeră au fost însămînțate. Prin lu
crări de bună calitate și executate 
la timp vrem să obținem în acest 
an producții record la toate cultu
rile".

Aceeași atmosferă de muncă In
tensă domnește șl pe una din tar
lalele asociației intercooperatiste 
din Semlac, unde mecanizatorii 
Traian Avram, Ștefan Chiș, Cor
nel Aldea și loan Banciu lucrau 
de zor la dlscuirea ultimelor su
prafețe din cele 700 ha care ur
mează să se însămînțeze cu po
rumb. „De la ora 5 sint aici și pină 
diseară voi discul în total 35 ha. 
De mîine vreau să încep adminis
trarea azotatului, pe care l-am 
adus în saci la marginea tarlalei" 
— ne-a declarat mecanizatorul To
ma Kuruntzl. La I.A.S. Nădlac șl 
la cele două cooperative agricole 
„Mureșul" și „Victoria" din ace
eași localitate, după cum ne-a re
latat tov. Emanuel Ponta, secreta
rul comitetului orășenesc de par
tid, toate forțele au fost și sint 
concentrate, în aceste zile, la efec
tuarea lucrărilor de lnsămințare a 
culturilor din urgența I și de pre
gătire a terenurilor pentru semă
nat.

Pină acum, în județul Arad au 
fost însămînțate 10 000 ha cu cul
turi din prima urgență. Trifoiul, 
borceagul, ovăzul, rădăcinoasele au 
fost semănate pe întreaga supra
față planificată. Cele mai bune re
zultate au fost înregistrate în coo
perativele agricole din Șiria, Co- 
văsinț, Zăbrani, Zimandul Nou, 
Curtici, Sî’ntana, Pecica, Aradul 
Nou, Nădlac și altele.

Toastul președintelui 
William Tolbert-jr.Onorați oaspeți și buni prieteni,Domnule președinte al Consiliului de Stat șiDoamnă Ceaușescu,Domnule vicepreședinte și doamnă Greene,Domnule președinte al Camerei Reprezentanților șiDoamnă Henries,Domnule președinte interimar al Curții Supreme,Domnule președinte interimar al Senatului și doamnă Tolbert,Domnilor miniștri,Excelențe,Distinse doamne și domni,Sîntem profund mulțumiți că dumneavoastră, domnule președinte, ne faceți această vizită prietenească și oficială, în acest moment, ca răspuns la invitația noastră. Privim această vizită ca pe o manifestare a legăturilor cordiale și prietenești care s-au dezvoltat într-un mod atît de fericit între cele două țări și popoare ale noastre.(Continuare în pag. a Ii-a)

Toastul președintelui 
Nicolae CeaușescuStimate domnule președinte și doamnă Tolbert,Stimate domnule vicepreședinte,Stimate domnule președinte al Camerei Reprezentanților,Domnule președinte interimar al Curții Supreme,Domnule președinte interimar al Senatului,Domnilor membri ai guvernului,Excelențe,Doamnelor și domnilor,Aș dori încă odată să exprim mulțumirile noastre pentru ospitalitatea cu care am fost întîmpinați pe pămîntul Liberiei prietene.Vizita pe care o facem astăzi în frumoasa dumneavoastră țară, la invitația amabilă pe care ne-ați adresat-o, constituie o expresie a relațiilor de prietenie și colaborare dintre popoarele noastre. (Aplauze).într-adevăr, în 1972, o delegație reprezentativă a dumneavoastră, a guvernului liberian, a vizitat România și s-au stabilit o serie de domenii de colaborare între țările noastre. Fără îndoială că, în cursul vizitei(Continuare în pag. • Il-a)
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Banchet oficial oferit în onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescn și a tovarășei Elena Ceaușescu

La plantația de arbori de cauciuc
de la Harbel

de președintele Republicii Liberia, William Tolbert-jr.,
și doamna Victoria Tolbert(Urmare din pag. I)Henries, președintele Interimar al Curții Supreme, George Henrief, președintele interimar al Senatului, Frank fi. Tolbert, ministrul de ' externe, Cecil C. Dennis, ministrul i finanțelor, Steverț Tolbert, minis- I trul justiției, Clarence Simpson, I ministrul comunicațiilor, McKinley Deshield, ministrul apărării, Allan Williams, ministrul dezvoltării și reconstrucției, Jonathan Goodridge, ministrul lucrărilor publice, Gabriel Tucker, ministrul a-

Toastul președintelui

William Tolbert-jr.

Toastul președintelui 

Nicolae Ceaușescu' (Urmare din pag. I)Prin prezența dumneavoastră aici, ca primul șef de stat al frumoasei dumneavoastră țări care vizitează țara mea, a fost deschis un nou capitol al relațiilor româ- no-liberlene. Drept urmare, convingerea noastră fermă este că prilejul pe care ea îl oferă pentru un schimb de opinii între noi va duce la o cooperare mai rodnică și reciproc avantajoasă între cele două țări ale noastre. Această întîlnire va afecta pozitiv nu numai cursul relațiilor dintre țările noastre, dar va servi, poate, și ca o verigă semnificativă în lanțul relațiilor internaționale.Este o linie politică fundamentală a guvernului nostru să întindem mîna prieteniei oricărei națiuni care, indiferent de forma sau sistemul său de guvernare, dorește să accepte prietenia noastră, pe baza respectului reciproc, egalității șl neamestecului în treburile interne. In consecință, stabilirea de către noi a unor relații mai strînse cu țara dumneavoastră progresistă nu este neconcordantă cu această politică și avem toate motivele să credem că popoarele noastre vor găsi aceste relații ca fiind nu numai caracterizate de înțelegere reciprocă șl bunăvoință, ci și deosebit de fructuoase și satisfăcătoare.Tocmai pentru acest motiv, prin urmare, cele două națiuni ale noastre se opun colonialismului, neocolonialismului, rasismului, dominației străine, asupririi și oprimării. Noi avem convingerea că toate popoarele au dreptul inalienabil la autodeterminare, demnitate umană și independență.Rolul demn de elogii pe care dumneavoastră, domnule președinte, și guvernul dumneavoastră continuați să-l jucați în slujba a- cestei mărețe cauze este bine cunoscut și profund apreciat de guvernul și poporul Liberiei. Poziția dumneavoastră curajoasă în favoarea păcii mondiale, destinderii și cooperării internaționale nu este lipsită de succes.în cursul ultimului și celui mai tragic conflict din Orientul Mijlociu, am fost deosebit de impresionați de cutezătoarea dumneavoastră inițiativă în cadrul eforturilor universale pentru realizarea unei păci juste și durabile în această regiune agitată și sfîșiată de neînțelegeri. Sînt fericit să remarc că schimbul liber de comunicări, pe care l-am avut în acea perioadă critică, a dezvăluit o similitudine de vederi între noi în legătură cu rolul important și necesar al țărilor mici și mijlocii în soluționarea problemelor mondiale.în același sens, noi vă exprimăm dumneavoastră și guvernului dumneavoastră înalta noastră a- preciere pentru sprijinul activ pe care continuați să-l acordați mișcărilor de eliberare din Angola, Mozambic, Guineea-Bissau și Namibia, precum și celor din Africa de Sud. Este incontestabil că atîta vreme cît popoarele subjugate din Africa sînt lipsite de drepturile lor fundamentale de către regimuri străine, pacea și securitatea omenirii, indivizibile, vor ră- mîne amenințate în mod periculos.Popoarele Africii nu vor mai tolera niciodată o asemenea situație și vor lupta fără încetare pînă etnd aceste flageluri diabolice vor fi complet eradicate — și vă asigur, cu foarte mare certitudine, că ele vor fi eradicate.în pofida faptului că omenirea posedă resurse suficiente pentru a furniza un nivel de trai minim pentru toți, iar colosalele progrese științifice și tehnologice ale omului l-au dus în spațiul extraterestru, este profund tulburător și dureros să remarcăm că vasta majo
ritate a populației lumii trăiește, 

griculturii, James Phillips, ministrul sănătății și asigurărilor sociale, Oliver Bright, ministrul comerțului, industriei șl transportului, William C. Dennis, ministrul informațiilor, culturii și turismului, Ben Page, ministrul economiei și planificării, David Neal, alte persoane oficiale.Sînt prezenți, de asemenea, șefii misiunilor diplomatice.împreună cu președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu, participă la banchet 

încă, în sărăcie, ignoranță și boli. Aceasta se datorează în mod direct dominației economice a țărilor producătoare de materii prime de către țările puternic industrializate — o extindere a sistemului colonial de subjugare și exploatare.Realitatea timpurilor moderne a făcut posibilă vasta explorare a contactelor de la popor la popor și creșterea volumului de schimburi de la stat la stat. Ea a sporit, de asemenea, înțelegerea între popoare despărțite de mii de kilometri și a contribuit, într-o măsură însemnată, la promovarea păcii șl securității internaționale. în același timp, ea a stimulat și accelerat eforturile de dezvoltare prin cooperare, la nivel bilateral, regional, multinațional și continental, între țările prietene de pretutindeni.Sîntem, de aceea, mulțumiți că, ilustrînd relațiile prietenești și cordiale care sînt astăzi în mod plăcut dezvoltate între România șl Liberia, delegația noastră la nivel înalt, care a vizitat țara dumneavoastră în septembrie 1972, a putut să ajungă la unele înțelegeri pozitive privind cooperarea industrială și economică între țările noastre, în special în industriile minieră, forestieră și a cauciucului.Domnule președinte, rezultatele excelente ale României de creștere a productivității, de după cel de-al doilea război mondial, au îmbunătățit substanțial nivelul de trai al poporului său, grație conducerii dumneavoastră dinamice șl progresiste. In timpul socialismului, introdus de dumneavoastră, au fost create condiții favorabile pentru deplina afirmare a națiunii dumneavoastră în toata domeniile de activitate.Această nouă direcție nu numai că a unificat și consolidat poporul dumneavoastră, dar a tranșformat în mod remarcabil societatea, pînă atunci aproape exclusiv agrară, într-o comunitate industrială în rapidă expansiune.Este, de asemenea, demn de remarcat că, asigurînd pentru poporul dumneavoastră posibilitățile de a se bucura deplin de dreptul său la o viață mai bună, mai prosperă, dumneavoastră ați stabilit și un cadru întemeiat pe respectul dreptului poporului ca națiune de a-și determina el însuși natura și amploarea angajării sale în dezvoltarea cooperării cu alte națiuni. Acesta este un fapt demn de elogii și noi, cu siguranță, vă felicităm pentru această nobilă realizare și acest remarcabil succes.Prin urmare, In contextul politicii dumneavoastră clar exprimate și constante de a trata cu alte țări, pe baza egalității și respectului reciproc, noi avem toată siguranța că înțelegerea Ia care am ajuns se va dovedi deosebit de binefăcătoare și avantajoasă pentru țările și popoarele noastre.Noi, în Liberia, acordăm o importanță primordială principiului de a ne baza pe noi înșine pentru asigurarea nevoilor proprii la toate nivelurile șl, în această perspectivă, noi cultivăm, din toată inima, prietenia internațională și promovăm cooperarea economică.Permiteți-ml încă o dată, domnule președinte, ca, In numele poporului și guvernului Liberiei, să salut prezența dumneavoastră, a doamnei Ceaușescu șl distinșilor membri al delegației dumneavoastră în țara noastră și să exprim speranța sinceră că vizita dumneavoastră aici, deși foarte scurtă, nu numai că va cimenta prietenia noastră, dar va consolida și adăuga noi dimensiuni importantelor relații, Intr-o expansiune atlt de rapidă, dintre țările și popoarele 
noastre. (Aplauze).

Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, Ștefan Andrei, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Vasile Pungan și Nicolae Doicaru, consilieri ai președintelui Consiliului de Stat.înaintea banchetului, cît și în timpul desfășurării sale, marcat de o caldă atmosferă de prietenie, cei doi președinți se întrețin cu cordialitate, discuția lor amicală pre- fațînd convorbirile oficiale.

(Urmare din pag. I) din aceste zile, vom identifica noi domenii de colaborare șl sînt convins, ca și dumneavoastră, domnule președinte, că vom pune bazele unei colaborări trainice în avantajul popoarelor noastre, care să permită să obținem succese tot mai mari pe calea dezvoltării lor eco- nomico-sociale independente. (A- plauze).România a cunoscut ea însăși multă vreme dominația străină; în acest an sărbătorim 30 de ani de cînd poporul român a pășit pe calea dezvoltării sale independente, făurindu-și o viață nouă, orîn- duirea în care poporul este pe deplin stăpîn pe destinele sale — orînduirea socialistă. (Aplauze).Eram o țară agrară, slab dezvoltată. Astăzi, România a devenit o țară industrială, cu o dezvoltare în ritm înalt. Spre exemplu, produceam, în 1948, 280 mii tone de oțel. în acest an vom produce a- proape 9 milioane tone. (Aplauze).Tocmai ca rezultat al dezvoltării industriei, agriculturii, științei, culturii a fost posibilă și ridicarea nivelului de viață al poporului, ceea ce a făcut ca toți locuitorii patriei mele să sprijine pe deplin politica internă și externă, fiind convinși că ea corespunde întru totul năzuințelor sale. Știm- deci, din experiență proprie, că, atunci cînd un popor dorește să obțină o dezvoltare economico- socială independentă, trebuie să-și unească toate forțele și să facă totul pentru a fi pe deplin stăpîn pe bogățiile naționale, pe destinele sale. (Aplauze).Trăim o epocă în plină transformare socială și națională; toate aceste schimbări care se produc în lume merg în direcția lichidării vechilor stări de lucruri, a politicii de dominație și dictat, a colonialismului și neocolonialismului. Pentru a putea ca, într-adevăr, să punem bazele unei lumi mai drepte și mai bune trebuie să lichidăm cu desăvîrșire dominația colonială ; iată de ce România sprijină activ luptele popoarelor din Angola, Mozambic, Guineea-Bissau și chiar acum două zile am semnat, la București, împreună cu președintele Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolel, o declarație legată de intensificarea luptei de eliberare. (Aplauze).în lume s-au obținut succese pe calea destinderii ; s-au soluționat un șir de probleme, dar trebuie să spunem că avem încă multe de făcut pentru a vorbi de triumful destinderii, de crearea condițiilor pentru ca popoarele să se poată dezvolta corespunzător voinței lor, fără nici un pericol de agresiune sau de amestec din afară în treburile lor interne.Trăind în Europa, fără îndoială că România acordă o mare atenție securității pe continentul european. Sperăm că se vor încheia cu succes lucrările Conferinței pentru securitatea europeană, ceea ce va constitui un eveniment de importanță istorică, nu numai pentru continentul nostru, dar pentru întreaga lume, pentru politica de colaborare și de pace între toate națiunile lumii.La fel ca și alte popoare, este preocupat și poporul român de conflictul și situația gravă din Orientul Mijlociu. Ne-am pronunțat și ne pronunțăm cu fermitate pentru o pace dreaptă, trainică în Orientul Mijlociu, bazată pe rezoluțiile Consiliului de Securitate, ceea ce presupune retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate, crearea condițiilor pentru asigurarea dreptului la organizarea de- sine-stătătoare a poporului palesti- nean, garantarea integrității și suveranității tuturor statelor din a- ceastă zonă. Este în interesul tuturor popoarelor lumii să facă totul pentru a se ajunge cît mai iute la o pace dreaptă și trainică în Orientul Mijlociu.Sînt încă multe probleme care preocupă omenirea; soluționarea

Punctul culminant al acestei manifestări a prieteniei româno-libe- riene l-au constituit toasturile președintelui Nicolae Ceaușescu și președintelui William Tolbert, remarcabile declarații-cadru i ale dezvoltării relațiilor româno-libe- riene și conlucrării celor două țări în viața internațională, convergența de preocupări și poziții ale celor două țări fiind salutată cu satisfacție, cu îndelungi aplauze de cei prezenți, care au urmărit cu cel mai viu interes cuvîntările rostite.

lor presupune o participare activă a tuturor națiunilor, cu drepturi egale. Și fără nici o îndoială că trebuie să’ se acorde mai multă atenție creării condițiilor ca țările mici și mijlocii să poată să participe activ la viața internațională, la soluționarea problemelor care frămîntă omenirea. Una din problemele grave care preocupă astăzi omenirea este aceea a subdezvoltării. Este necesar să se depună eforturi pentru a se asigura condițiile corespunzătoare dezvoltării mai rapide a țărilor slab dezvoltate, de aceasta depinzînd, pînă la urmă, crearea unei lumi mai drepte și mai bune, în care fiecare națiune să se poată bucura de binefacerile civilizației internaționale. (Aplauze).în acest an se cheltuiesc peste 200 miliarde dolari pentru înarmare ; dacă o parte din aceștia s-ar aloca pentru ajutorarea țărilor în curs de dezvoltare s-ar obține succese foarte mari pe calea lichidării decalajului de astăzi. (Aplauze). Iată de ce problema dezarmării, opririi cursei înarmărilor și, în primul rînd, a înarmărilor nucleare este o necesitate pentru pace, pentru viața omenirii, pentru însuși viitorul omenirii. (Aplauze).în soluționarea acestora — și a altor probleme care preocupă omenirea — este necesar ca Organizația Națiunilor Unite și alte organisme internaționale să aibă un rol tot mai activ și, în cadrul ei, țările mici și mijlocii să poată participa activ la soluționarea tuturor problemelor.Trebuie să pornim de la realitățile lumii în care trăim, de la existența țărilor cu orînduiri sociale diferite ; tocmai de aici pornește România cînd dezvoltă relațiile cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială. Trebuie să pornim de la necesitatea respectării dreptului fiecărui popor de a-și alege orînduirea, de a-și organiza viața așa cum o dorește, fără nici un amestec din partea nimănui. (Aplauze).La baza tuturor acestor relații, România așază principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței, suveranității, neamestecul în treburile interne, renunțarea la forță și la amenințarea cu forța. Mai presus de toate trebuie să facem totul ca popoarele să-și unească eforturile pentru a asigura triumful noii politici de colaborare între toate națiunile lumii. Stă în mîna popoarelor unite să asigure un curs nou în făurirea unei lumi mai drepte și mai bune. (Aplauze).Domnule președinte,Doamnelor și domnilor,Aș dori să subliniez încă o dată dorința noastră, dorința poporului român de a dezvolta cu poporul liberian o largă colaborare In toate domeniile de activitate. Sper ca, în același timp, popoarele noastre, reprezentanții țărilor noastre să conlucreze activ și pe plan internațional, în înfăptuirea noilor principii în relațiile dintre state. Să facem In așa fel ca relațiile dintre popoarele noastre să constituie un exemplu de felul în care pot colabora două țări cu orînduiri sociale diferite, animate însă de respect reciproc, de dorința de a colabora în dezvoltarea lor econo- mlco-socială independentă. (Aplauze). Să acționăm și pe plan internațional pentru a ne aduce contribuția noastră modestă, dar o contribuție activă, la pace și colaborare între toate popoarele lumii. (Aplauze).Vă rog să ridicăm acest pahăr pentru prosperitatea și bunăstarea poporului liberian 1Pentru președintele Liberiei și pentru doamna Tolbert!Pentru colaborare și pace Intre toate popoarele lumii!'In sănătatea dumneavoastră, a tuturor! (Aplauze).

Imediat după încheierea convorbirilor dintre cei doi președinți, în cadrul cărora au fost, între altele, explorate căile pentru intensificarea colaborării economice româno- liberiene, inclusiv prin constituirea de societăți mixte, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a făcut o vizită la plantația de arbori de cauciuc hevea de la Harbel, aflată la aproximativ 17 km de Monrovia, pentru a vedea la fața locului cum se valorifică una dintre cele mai importante bogății naturale ale Liberiei.în această vizită, solii poporului român sînt însoțiți de președintele William Tolbert-jr. și de doamna Victoria Tolbert. Printre personalitățile liberiene care au participat la vizită remarcăm pe vicepreședintele republicii, James Greene, președintele Camerei Reprezentanților, Richard Henries, ministrul de externe, Cecil Dennis, ministrul dezvoltării și reconstrucției, Jonathan Goodridge.Au fost de față tovarășii Ștefan Andrei și George Macovescu.De-a lungul întregului drum parcurs, oaspeții sînt salutați cu bucurie de locuitorii așezărilor străbătute, care fac semne prietenești, ovaționează îndelung.La Intrarea în perimetrul plantației, cel doi președinți, tovarășa Elena Ceaușescu și doamna Victoria Tolbert’ sînt întîmpinațl de J. P. Carmichael, vicepreședinte al consiliului de administrație și director administrativ, de alți membri ai conducerii companiei „Firestone", care asigură exploatarea plantației. El adresează un călduros cuvînt de bun venit, exprlmînd satisfacția deosebită față de această vizită.Ocuptnd o suprafață de circa 550 km pătrați și cuprinzlnd un număr de nouă milioane arbori de cauciuc, plantația este considerată cea mai mare de acest gen din lume.Plantația este împărțită In 42 de parcele, fiecare cu administrația sa proprie. în total, aici lucrează a- proape 15 mii de muncitori, care se ocupă cu recoltarea latexulul, prețiosul lichid din care se obține cauciucul natural, Ingrijindu-se,
DEJUN 1N ONOAREA OASPEȚILOR OFERIT

DE CONDUCEREA COMPANIEIVizita ia sfîrșit cu un dejun oferit de gazde în cinstea președinților Nicolae Ceaușescu și William Tolbert-jr., a tovarășei Elena Ceaușescu și a doamnei Victoria Tolbert.în numele companiei „Firestone", al tuturor muncitorilor și tehnicienilor de pe plantații și al fa
Cuvintarea președintelui William Tolbert-jr.

Domnule președinte Ceaușescu, Doamnă Elena Ceaușescu, Domnule vicepreședinte,Domnilor membri ai guvernului. Doamnă și domnule Carmichael, Vechiul nostru prieten, domnul Lang,Domnilor funcționari din conducerea companiei,Doamnelor și domnilor,Aș dori să folosesc acest prilej pentru a exprima, în numele doamnei Tolbert și al meu, recunoștință bunilor șl marilor noștri prieteni care se află printre noi, domnul și doamna Ceaușescu, precum și celorlalți prieteni români pentru că am fost împreună în această vizită plăcută la plantația companiei „Firestone".Trebuie să remarcăm că este un moment istoric pentru că, într-a
Cuvintarea președintelui Nicolae Ceaușescu

Domnule președinte,Doamnă Tolbert,Domnule vicepreședinte,Domnilor membri ai guvernului,Domnilor reprezentanți ai companiei și plantației „Firestone",Aș dori să vă mulțumesc pentru prilejul care ni l-ați oferit de a cunoaște una din marile plantații de cauciuc. Faptul că am venit împreună cu domnul președinte Tolbert-jr., prietenul nostru, la plantația dumneavoastră — dînsul a menționat că este pentru prima dată cînd în calitate de președinte 

totodată de menținerea și refacerea fondului arborlcol. Dacă se includ și ceilalți membri ai familiilor muncitorilor, numărul celor care își duc existența pe această plantație se ridică la 66 000.Șeful statului român, ceilalți oaspeți sînt invitați să asiste la demonstrația a două momente esențiale în activitatea desfășurată pe plantație : tăierea scoarței arborelui de hevea și recoltarea la- texului, precum șl plantarea noilor arbori cu o productivitate ridicată.Operațiunile de tăiere și recoltare necesită muncitori de o înaltă calificare. Unul dintre aceștia are cinstea deosebită de a-și demonstra măiestria în fața celor doi președinți. Cu mișcări repezi, îndemî- natice, el face cîteva crestături în scoarța arborelui, din care, după cîteva minute, încep să se scurgă, Intr-un recipient special, picături albe, vîscoase de latex.Președintele Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu se interesează îndeaproape de diferitele faze ale procesului de recoltare, de productivitatea pe unitate de suprafață și timpul de regenerare a arborilor a căror scoarță a fost treptat înlăturată, primind explicații din partea specialiștilor.în jurul oaspeților s-a strlns un grup numeros de muncitori și tehnicieni. Domnește o atmosferă de entuziasm, de caldă simpatie și aleasă considerație față de solii poporului român.Prin intermediul unul interpret tlnărul Flomo — muncitorul care a executat operația demonstrativă — exprimă profunda emoție și bucurie ale muncitorilor africani pentru faptul de a-1 avea în mijlocul lor pe președintele Consiliului de Stat al României: „Pentru noi, muncitorii de pe această plantație — ne spune el — este o adevărată sărbătoare să primim vizita unui mare prieten al popoarelor africane, un prieten al libertății. Cum să nu te bucuri cînd vine să te viziteze un astfel de prieten de departe ! Mă simt mîndru și fericit că am putut să arăt președintelui României cum muncim noi, aici, pe această plantație !“ Cuvintele, rostite In limba kpele — una din cele mai răspîndite pe aceste 

miliilor lor, J. P. Carmichael a dat expresie sentimentelor de gratitudine pentru cinstea deosebită făcută prin prezența înalților oaspeți. El și-a exprimat speranța că vizita a permis să fie cunoscute unele aspecte din activitatea plantației, care se află, astăzi, în cel de-al 48-lea an de existență, înfă- 

devăr, vin întîla oară la plantație în această calitate de președinte al Republicii Liberia și nu singur, ci împreună cu marii și bunii mei prieteni, domnul și doamna Ceaușescu.Compania „Firestone", plantația sa de cauciuc, poate considera că acesta este un eveniment important, foarte remarcabil în propria sa istorie. Este întotdeauna interesant cînd vizitezi această plantație și aș putea spune că sînt animat de calde sentimente pentru că este prima concesiune care a început să funcționeze În Liberia în asociație. Acum a ajuns în al 48-lea an și, în curînd, va sărbători a 50-a aniversare — o jumătate de secol.Sînt sigur că așteptăm cu toții această ocazie și că vom putea sărbători evenimentul într-un mod semnificativ și plin de înțeles.Am vizitat multe locuri interesante, dar acesta pot spune că 

vizitează această întreprindere — va fi un semn bun. (Aplauze).Mă gîndesc la faptul că pentru a se realiza o uzină de produse din' cauciuc — complexă, desigur, de anvelope și altele — este nevoie și de cauciuc. Și probabil că compania dumneavoastră va colabora în realizarea acestei uzine, cel puțin cu livrări de cauciuc. (Aplauze).Sigur, noi am dori să participăm la realizarea, împreună cu prietenii noștri liberieni, a acestei uzine de prelucrare a cauciucului și poate am realiza o cooperare în trei. (Aplauze).Avînd în vedere că peste doi ani veți sărbători o jumătate de secol da existență, poate inaugurați, 

meleaguri «— sînt străbătute de emoție, exprimînd, simplu și firesc, căldura inimii muncitorești, gîndurlle și simțămintele miilor de muncitori de pe plantație, ce trăiesc o zi de care își vor aminti multă vreme.Tehnicianul Charles E. Cooper, unul din numeroșii specialiști li- berieni de pe plantație, ține, la rîndul lui, să ne declare : „Primim, de obicei, multe vizite, dar aș vrea să spun că cea de față nu este, pentru noi, o vizită obișnuită. A ajuns și pînă aici, la plantația noastră, reputația președintelui dumneavoastră, de om al păcii și colaborării, de luptător împotriva a tot ce reprezintă nedreptate' și asuprire. Aî vrea să mai spun cît de fericiți ne simțim că îl putem saluta, știind că în România, în președintele el, noi, africanii, avem un prieten sincer, pe care ne putem bizui".Aceeași ambianță festivă domnește și la următorul popas, cînd, în fața oaspeților, se face o operație de replantare a puieților de hevea. Dacă tnainte această operație, care cere foarte multă migală șl pricepere, se executa manual, astăzi ea este, In cea mai mare măsură, mecanizată. Mai întîi, screperele trasează un șanț, după care tractoare speciale curăță locul și apoi, după amestecarea pă- mîntului cu îngrășăminte, sînt plantați butașii. în mijlocul unui luminiș se asistă la momentele succesive ale acestei operații, prin care se asigură primenirea permanentă a plantației.Și aici, muncitorii salută cu ■- plauze pe președintele Nicolae Ceaușescu, care le răspunde cu prietenie.Ultimul popas se face la Complexul de semiprelucrare a cauciucului brut, pentru a putea fi transportat sub formă de cauciuc- bloc sau de concentrat de latex. Prelucrarea propriu-zisă nu se e- fectuează deocamdată în Liberia. Pe platforma din fața complexului a fost amenajată o expoziție pre- zentind diferite tipuri de cauciua semiprelucrat. Specialiștii prezenți furnizează explicații atît asupra procedeelor folosite, cît și a randamentului. |

„FIRESTONE4*fișarea sa actuală reprezentlnd rezultatul unei munci îndelungate șl asidue.A luat, apoi, cuvîntul președintele William Tolbert-jr.Primit cu vii aplauze, rostește, apoi, o alocuțiune tovarășul Nicolae Ceaușescu.

este foarte impresionant pentru faptul că aici sporește numărul 11- berienilor care dețin posturi de răspundere în conducerea plantației. Aceasta corespunde programului de liberianizare șl sint sigur că anul viitor vor fi, în a- cest sens, manifestări mai concrete la plantația-„Firestone".Trebuie să adaug că, totuși, a fost un lucru pe care nu l-am văzut și regret aceasta ; deși este o plantație de asemenea dimensiuni, una dintre cele mai mari plantații de cauciuc din lume, nu am putut vizita aici și o întreprindere care să transforme materia primă în produse finite, de exemplu în anvelope. Dar sperăm că, în anul viitor, vom avea asemenea activități industriale în țara noastră și vom putea folosi materiile prime pentru a le transforma în produse finite, cu beneficii economice. (A- plauzc).

într-adevăr, și o nouă formă de cooperare în Liberia. Desigur că a- cestea sînt probleme pe care trebuie să le rezolve statul liberian, președintele dumneavoastră, șl nu dorim în nici un fel să ne amestecăm în problemele acestea.Aș dori însă, încă o dată, să mulțumesc pentru ospitalitatea care ne-ați arătat-o, pentru posibilitatea de a cunoaște plantația și felul de muncă.Aș dori să mulțumesc domnului președinte, doamnei Tolbert pentru această zi foarte frumoasă pe care am petrecut-o împreună, așa cum aș dori să vă mulțumesc dumneavoastră, tuturor. (Aplauze puternice, îndelungate).
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IliZlin PREȘEDINTELUI HlCOlffi CEAUSESCU IN REPUBLO HBERIfi
SOLEMNITATEA ÎNMÎNĂRII TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

UNOR
IA REȘEDINȚA 
PREZIDENȚIALĂ 

„EXECUTIVE 
MANSION4

După cum am anunțat, duminică seara, la reședința prezidențială „Executive Mansion", în prezența președinților Senatului șl Camerei Reprezentanților, a membrilor guvernului și al Parlamentului, a șefilor misiunilor diplomatice, reuniți pentru a saluta pe solii poporului român, președintele Republicii Liberia, William Tol- bert-jr., a adresat oaspeților o a- locuțiune omagială.Apoi, in aplauzele asistenței, ministrul afacerilor externe, Cecil C. Dennis, în calitatea sa de mare maestru al ordinului „Cavalerilor Pionieratului", roagă pe președintele Nicolae Ceaușescu să accepte să i se confere Marele Cordon al acestui ordin — cea mai înaltă distincție a Republicii Liberia.Asistăm la un moment solemn, de înaltă semnificație pentru relațiile dintre cele două țări și popoare t președintele Liberiei petrece pe după umerii șefului statului român eșarfa albastră a Marelui Cordon. întreaga asistență, în picioare, aplaudă.
Cuvîntul președintelui 

William Tolbert-jr.
în Istoria țării noastre, în istoria prieteniei româno-liberiene, se petrece astăzi un eveniment căruia îi acordăm o mare semnificație. Mă refer la istorica vizită oficială în țara noastră a Excelenței Sale președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România șl a doamnei Elena Ceaușescu.In epoca noastră trebuie să ne dăm seama de necesitatea înțelegerii reciproce în lumea în care trăim. Iar pentru a înfăptui această înțelegere trebuie să ne cunoaștem mal bine unul pe altul, ca rezultat al contactelor personale. Distinsul oaspete de onoare, care șe află în această seară printre noi, spre marea satisfacție a guvernului și a președintelui Republicii Liberia, se preocupă intens, după cite știm, să stabilească contacte cu popoarele lumii. Și consider că această preocupare își are izvorul în dorința de apropiere și com-

In timpul oonvorbirllor oficiala

ÎNALTE DISTINCȚII Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 
AU PRIMIT PE SECRETARUL GENERAL 

AL PARTIDULUI „THE TRUE WHIG PARTY"

Cel doi președln(l 88 f®iicltă călduros

întîmpinat cu deosebită căldură de asistență, ia cuvîntul președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.La îrtcheierea alocuțiunii sale, în aplauzele asistenței, președintele Nicolae Ceaușescu înmînează președintelui William Tolbert-jr. ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I.

prehensiune, pornind de la înțelegerea faptului că trăim într-o lume a interdependențelor. Și pentru a face din această lume o singură lume, o societate mai dreaptă, este necesară tocmai a- ceastă cunoaștere reciprocă de care vorbeam, este necesar să prețuim reciproc modul nostru de viață, să dezvoltăm pe această bază o atitudine de bună voință care să domnească între toate popoarele.Sîntem foarte fericiți — și spun acest lucru în numele guvernului și poporului Liberiei — că distinsul nostru oaspete, conducătorul poporului român, și doamna Elena Ceaușescu au acceptat invitația noastră și se găsesc acum printre noi. Nu încape îndoială că rezultatele acestei vizite vor fi bogate, multiple și dătătoare de satisfacție. (Aplauze).

Cuvîntul președintelui 

Nicolae Ceaușescu
Domnule președinte,Doamnă Tolbert,Domnilor președinți ai Senatului șl Camerei Reprezentanților,Domnilor membri ai guvernului,Domnilor diplomați,Aș dori să încep prin a exprima mulțumirile mele, ale tovarășei mele și colaboratorilor mei pentru primirea ospitalieră ce ni s-a făcut, pentru cuvintele adresate de dumneavoastră, domnule președinte, la adresa noastră, a poporului român. (Aplauze).Este pentru noi o deosebită plăcere că ne aflăm astăzi pe pămîn- tul Liberiei prietene. Am primit, domnule președinte Tolbert și doamnă Tolbert, cu multă plăcere invitația ce ni s-a adresat pentru a face această vizită oficială de prietenie în țara dumneavoastră. Am venit animați de sentimente de prietenie, cu dorința de a iden- > tifica împreună căile dezvoltării relațiilor de colaborare și prietenie dintre popoarele noastre.(Aplauze).Este adevărat că țările noastre se găsesc la distanțe mari, dar și poporul român, ca și poporul dumneavoastră, este dornic de a avea relații de prietenie cu toate popoarele lumii, fără deosebire de orîn- duire socială. (Aplauze). Trăim o epocă de mari transformări, o epocă a puternicei revoluții tehnico- 

științifice, în care colaborarea în- •tre popoare este o necesitate pentru progresul și bunăstarea fiecărei națiuni, pentru pace în lume. (Aplauze).Sperăm ca în convorbirile pe care le vom avea, domnule președinte, să punem bazele unei colaborări 'trainice între popoarele noastre, Ceea ce corespunde, fără îndoială, intereselor reciproce, dar să facem în așa fel îneît, într-ade- văr, să identificăm noi și noi posibilități care să contribuie la dezvoltarea economico-socială a popoarelor noastre și, totodată, să găsim căile unei colaborări active în lupta pentru o lume mai dreaptă și mai bună, o lume a colaborării și păcii între toate națiunile lumii. (Aplauze).Cu aceste sentimente și gînduri, doresc încă o dată să vă exprim calde mulțumiri pentru primirea ospitalieră ce ne-ați rezervat-o și să adresez întregului popor liberian salutul prietenesc al nostru, al poporului român. (Aplauze).Și acum, aș dori, domnule președinte, să vă înmînez cea mai înaltă decorație a Republicii Socialiste România. (Aplauze).Fie ca aceasta să vă amintească continuu că poporul român este un popor care dorește pacea și colaborarea, un prieten sincer al poporului dumneavoastră. (Aplauze).Și acum, vă rog să-mi permiteți să ridic acest pahar în sănătatea președintelui și a doamnei Tolbert.

Luni, 4 martie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, și tovarășa Elena Ceaușescu, membru

TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 

A VIZITAT UNIVERSITATEA 

DIN MONROVIA
Luni dimineața, acad. dr. Inginer Elena Ceaușescu, însoțită de doamna Victoria Tolbert, soția președintelui Republicii Liberia, a făcut o vizită la Universitatea din Monrovia, conșiderată cea mai veche instituție de învățămînt superior de pe pămîntul Africii.Tovarășa Elena Ceaușescu a fost salutată cu cordialitate de rectorul universității, Advertus Hoff, care, în numele corpului profesoral și al celor 1 400 de studenți care învață aici, îi urează un călduros bun venit.In sala de consiliu, unde, pentru a aduce omagiul lor distinsei oaspete, s-au adunat toți decanii, se face istoricul universității. înființată în 1951, prin extinderea vechiului Colegiu al Liberiei, creat în 1862, acest for științific cuprinde șase facultăți : pedagogie, agricultură și silvicultură, științe juridice, medicină, științe economice și 

al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., au primit pe McKinley Deshield, secretar general al partidului „The True Whig Party".La întrevedere a participat tovarășul Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R.

administrația publică, precum și un departament științific ; în cadrul său funcționează totodată un Birou de cercetări și publicații științifice, precum și un program special dedicat studiilor africane.In continuare se desfășoară o discuție de lucru, tovarășa Elena Ceaușescu interesîndu-se de diferite aspecte ale activității universității, inclusiv problemele conducerii, întocmirea programelor didactice etc.Se vizitează apoi sălile de cursuri și diferitele laboratoare — biologie, fizică, chimie, radioizo- topi ete. — ale departamentului științific, unde președinta acestuia, Agnes Davies, dă ample explicații.Tovarășa Elena Ceaușescu apreciază faptul că cea mai mare parte a membrilor corpului profesoral din această universitate sînt cadre autohtone, dovadă a preocupării față de una din laturile esen-

Primirea s-a desfășurat într-o atmosferă de stimă și prețuire reciprocă, sub semnul dorinței comune de a extinde și pe linie de partid colaborarea fructuoasă ro- mâno-llberiană.

țiale ale dezvoltării, ale progresului economico-social. Remarcînd că limbajul oamenilor de știință este pretutindeni același, limbajul colaborării și înțelegerii, tovarășa Elena Ceaușescu adresează, în numele oamenilor de știință români, invitația ca o delegație a Universității din Monrovia să viziteze România, pentru strîngerea legăturilor și mai buna cunoaștere reciprocă pe planul învățămîntului superior. Invitația este acceptată cu gratitudine.Pentru marcarea acestui important eveniment în viața universității liberiene, tovarășa Elena Ceaușescu este invitată să semneze în cartea de onoare.La încheierea vizitei, rectorul, alți membri ai conducerii universității mulțumesc, încă o dată, pentru onoarea deosebită ce le-a fost făcută prin această vizită.

Tovarășa Elena Ceaușescu in vizită la Universitatea din Monrovia
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Văzind că starea sănătății bă
trânului său tată s-a înrăutățit, 
Vasile Măgureanu din Costești 
(Vilcea) a închiriat la iuțeală un 
autoturism cu care l-a transpor
tat pe suferind... Nu, nu la spi
tal, pentru a-i îngriji sănătatea, 
ci la... tribunal. Da, la tribunal, 
pentru ca bătrinul să legalizeze 
prin act oficial că el, V. M., este 
unicul său moștenitor. Auzind, 
de „trădarea" fratelui său, Pa- 
raschiva Grigore a stat la pîndi 
citeva zile pini l-a răpit și ea 
pe bătrîn. Și, culmea : cu același 
autoturism închiriat l-a dus și ea 
pe bătrîn nu la spital, ci tot la 
tribunal, și tot pentru moștenire. 
Acum, bătrinul nu mai suferă 
atît de boală, cit îl macină amă
răciunea...

Proiectilul 
din Săveni

De ani și ani de zile, în ograda 
lui C. Grama, din Săveni (Ialo
mița), se afla un proiectil de tun 
rămas din ultimul război și ne
declarat la timpul respectiv. Ani 
la rind, copiii din sat s-au jucat 
cu el, iar părinții lor l-au dat 
o utilizare pașnică : îl foloseau 
la ascuțitul sapelor. Poate că în
că îl mai foloseau dacă C. G. 
n-ar fi trebuit să topească niște 
smoală pentru acoperișul casei. 
La un moment dat, văzind că in 
felul în care îl pusese pe foc, 
cazanul eu smoală n-are stabili
tate, l-a proptit cu ajutorul pro
iectilului. Acesta, încins, a explo
dat, schijele rănindu-1 pe C. G. 
la un picior. Putea să fie mai 
grav.
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tntîmplarea a făcut ca în gara 
Constanța să se întîlnească, sea
ra târziu, trei consăteni și prie
teni _ p. Dogaru, F. Constan
tin și E. Cariman — toți trei 
din comuna Strunga-lași. De la 
efuziunea de îmbrățișări și să
rutări au mers să cinstească e- 
venimentul. După unul, două, 
nouă șprițuri, cei trei au început 
să se ia la harță și îmbrățișările 
de mai înainte s-au transformat 
într-o bătaie de pomină. Ba, co
lac peste pupăză, au spart și 
becurile cu pietre, ca să nu-i va
dă lumea. I-a văzut insă miliția. 
Trenul a plecat fără ei.

Tractoriști 
dati

9

pe brazdă
La miezul nopții, pe fondul 

vînătoare Zlătunoaia (Botoșani), 
un tractor mergea cu farurile a- 
prinse. „Măi, ce tractorist har
nic ! — iși spune paznicul. N-are 
hodină nici noaptea. Bravo lui !“ 
Numai că zgomotul motorului 
era întrerupt, din cind în cind, 
de niște pocnituri. „O fi avînd 
motorul rateuri. Păcat. Poate are 
nevoie de o mină de ajutor1*. Și 
paznicul se duse spre tractor. Nu 
era însă vorba de nici un rateu. 
Dimpotrivă. Tractoristul C. An
drei nu „ratase** nici un foc. Do
vadă cei opt iepuri impușcați 
împreună cu alți doi amici, lot 
tractoriști — I. Roba și I. Iacob. 
Fiind vorba de tractoriști, se aș
teaptă o pedeapsă care să-i dea 
pe... brazdă.

de

Cinei 
păgubașul?

Cine o fi pierdut o ladă cu 
lămpi cu vapori de mercur ? Pu
nem această întrebare, deoarece 
de mai bine de două săptămint, 
proprietarul mașinii 8—B—1 170 a 
găsit o ditamai ladă pe care a 
predat-o miliției. In pofida in
vestigațiilor făcute, pină acum 
nu s-a găsit decît inscripția uni
tății producătoare — întreprin
derea de cinescoape „Electrofar'. 
Ce motive au păguboșii să ră- 
mlnă In „umbră" ?

Cind sacul 
își găsește 
peticul

Văzind că unii gestionari din 
Iași primesc mărfurile sosite de 
la depozitele I.C.R.A. pe încre
dere, fără să le mai cîntărească, 
distribuitorului M. Codreanu i-a 
venit ideea să mai „ușureze" 
sacii cu făină și mălai. Luînd 
dlntr-unul 2—3 kg, din altul 
4—5, după cîteva transporturi pe 
zl, se adunau alți saci. Și, cum 
orice sac Iși găsește peticul, și-a 
găsit și M.C. amatori de cîști- 
guri, cu care să facă „juma- 
juma" surplusul de saci, exact 
în persoana gestionarilor trași 
pe sfoară, care evaluau marfa, 
la primire, cu „ochiometrul". 
Luați „la ochi" de un control, 
care a început să cîntărească 
sacii dijmuiți de mălai, M.C. șl 
ceilalți sînt puși în balanța răs
punderii, care atîrnă greu. Au 
pus-o de mămăligă.

AU

Rubrlcâ redactata de
Petre POPA 
Gheorghe DAVID 
țl corespondenții „Scinteil

PENTRU OCROTIREA
MAMEI SI A COPILULUI 
nici un efort nu e prea mare

Analizînd problema sporului natu
ral al populației, plenara activului de 
partid din sectorul ocrotirii sănătății 
al județului Bihor — desfășurată la 
începutul ultimului trimestru al anu
lui trecut — stabilea un amplu pro
gram de măsuri pentru îmbunătăți
rea condițiilor de muncă ale femei
lor gravide și mame, pe de o parte, 
și sporirea răspunderii cadrelor me- 
dico-sanitare față de creșterea na
turală a populației, pe de altă parte.

Cum s-a acționat, în răstimpul 
scurs de-atunci, pentru materializa
rea acestor măsuri — pe care și 
„Scînteia" le făcea cunoscute în nu
mărul său din 17 octombrie ? Iată ce 
ne-a arătat un raid pe această temă...

La fabrica de tricotaje „Miorița" 
din Oradea — unde din 2 500 de sa
lariați, circa 2 000 sînt femei — abor
dăm discuția, pe tema condițiilor de 
lucru, cu tovarășa Maria Bilț, secre
tara comitetului de partid.

— La parterul sectorului de pro
ducție II — din cartierul Velența — 
care dispune de un spațiu pentru 130 
de mașini de tricotat, a fost or
ganizat in întregime un sector pen
tru femei gravide. Și, astfel, aici 260 
de femei lucrează prin rotație în- 
tr-un spațiu de producție special 
amenajat pentru ele.

La C.P.L. Oradea, fabrica de con
fecții „Marghita", Fabrica de mobilă- 
Beiuș și in alte unități vizitate, co
mitetele oamenilor muncii, în urma 
consultării medicilor, au asigurat, de 
asemenea, femeilor gravide reparti-, 
zarea la locuri de muncă mai ușoare, 
fără să li se schimbe categoria de 
Încadrare.

O inițiativă valoroasă, cu tendință 
de generalizare — care vine în spri
jinul tuturor categoriilor de salariați, 
dar în special al femeilor — am ln- 
tîlnit la Combinatul de prelucrare 
a lemnului din Oradea : s-a introdus 
sistemul de servire a mincării de la 
cantină pentru acasă, prin abonament 
lunar sau prin comandă zilnică — 
ceea ce scutește gospodina de o mun
că suplimentară după orele de pro
gram.

O importanță deosebită se acordă 
construirii de noi grădinițe pentru

copii, dotării |i extinderii celor e- 
xistente. Folosind resursele locale și 
contribuția salariaților în vederea 
construirii de grădinițe pentru copiii 
acestora, fabrica de ulei, fabrica de 
mase plastice „Viitorul" și Baza de 
aprovizionare nr. 4 (toate din car
tierul Velența) au dat în folo
sință spre finele anului trecut o gră
diniță pentru 120 copii. în zona de 
vest a orașului au început lucrările 
de extindere a grădiniței existente cu 
Încă 110 locuri, de care vor benefi
cia și copiii salariaților de la lntre-

Cum se îndeplinesc mâsu* 
rile hotârîte de plenara ac
tivului de partid din secto
rul medico-sanitar al jude

țului Bihor

prinderea de prefabricate șl centrala 
electrică, situate in apropiere.

Evident, s-a îmbunătățit și activita
tea desfășurată de cadrele medico- 
sanitare, atît în mediul urban, cît și 
în cel rural. De la 1 noiembrie 1973 
a început să funcționeze controlul 
medical de specialitate atît pentru 
femeile din întreprinderi, cît și pen
tru cele din mediul rural. De la în
ceputul acestui an se efectuează 
consultații prin cabinetul de ob- 
stetrică-ginecologie organizat in 
acest scop la policlinica județeană. 
La policlinica din Oradea s-au în
ființat un cabinet de ginecologie In
fantilă șl un cabinet de specialitate 
pentru combaterea sterilității — că
ruia tot mai multe femei 1 se adre
sează pentru aplicarea de tra
tament corespunzător. De asemenea, 
la maternitatea din Oradea s-a orga
nizat o echipă mobilă de specialiști 
pentru intervenții rapide în munici
piu și județ, dotată cu autovehicule, 
aparatură de specialitate, stoc de me
dicamente.

Cu ocazia raidului nostru am în-

tilnit însă și o serie de aspecte care 
confirmă că nu peste tot în județ 
s-a acordat atenția cuvenită aplicării 
măsurilor stabilite. De .exemplu, la în
treprinderea „Textila Crișana“-Ora- 
dea nu există cabinet medical pentru 
consultații, deși numărul de salariați 
dă dreptul la numirea unui medic 
permanent, asistența medicală acor- 
dîndu-se doar prin circumscripția sa
nitară și policlinica județeană. Con
ducerea întreprinderii nu se achită 
de obligația de a instala ventilatoa
re la secțiile de vopsitorie și țesăto- 
rie, din care cauză atmosfera este 
poluată. Frigul din secții determină 
dese îmbolnăviri.

La întreprinderea de încălțăminte 
„Solidaritatea" din Oradea, care nu
mără peste 3 400 de salariați, există, 
e drept, un cabinet medical, cu me
dic de întreprindere și 6 cadre me
dii. Dar asistența medicală nu este 
asigurată în alte ocazii nici măcar 
prin rotație de către personalul me
diu 1 La aceeași întreprindere s-a în
ființat o unitate în incintă pentru ser
virea salariaților cu produse pream- 
balate. Comenzile însă n-au fost ono
rate și unitatea a rămas doar cu fir
ma aparținînd de Alimentara nr. 138.

...După cum se vede, deci, se poate 
aprecia că — în ciuda unor deficiențe 
care pot fi evitate lesne pe viitor — 
începutul, în ansamblu, este bun. El 
obligă o dată în plus toate forurile 
locale interesate, conducerile unități
lor productive, sanitare și de servire 
publică să persevereze în aplicarea 
măsurilor de Îmbunătățire a condiții
lor de muncă și viață ale femeilor (șl, 
in special, a celor gravide), a asisten
ței medicale prenatale și postnatale, 
In vederea asigurării unui spor cît 
mal mare în creșterea naturală a 
populației. Nu este vorba de măsuri 
de circumstanță, nici de o campanie. 
Este bine că s-a pornit cu dreptul, 
dar drumul trebuie continuat cu șl 
mai multă hotărire.

Dumitru GAȚA
corespondentul „Scinteil"

ROMÂNIA-FILM prezintă la cinematograful Patria din Capitală 

o producție a Casei de filme 5 „PĂCALĂ"

X
farse și snoave populare. Un film deBaladă comică inspirată din cele mai frumoase iarse și snoave populare. Un film de 

Geo Saizescu, Scenariul: D. R. Popescu, Geo Saizescu. Imaginea : George Cornea. 
Muzica : Radu Șerban. Decoruri: Virgil Moise. Costume : Ileana Oroveanu. Sunetul s 
ing. Silviu Camil. Montajul: Margareta Anescu. Balade interpretate de Tudor Gheor- 
ghe. Cu: Sebastian Papaiani, Mariella Petrescu, Ștefan Mihăilescu-Brăila, Vasilica 
Tastaman, Octavian Cotescu, Mariana Mihuț, Aurel Cioranu, Cosma Brașoveanu, 
Tanfi Cocea, Ion Besoiu, Ovid Teodorescu, Ștefan Bănică, Geo Saizescu, Ileana Stana- 
lonescu, Nucu Păunescu, Dorina Lazăr, Mihai Mereufă. Film realizat in studiourile 

centrului de producție cinematografică „București". EASTMANCOLOR

*
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Filmul Dincolo de ni
sipuri ar fi putut face 
parte din acea catego
rie de ecranizări în 
care textul literar de
vine sinonim cu pre
textul dacă scenaris
tul, adică autorul re
ducției cinematografi
ce a romanului înge
rul a strigat, n-ar fi 
fost autorul însuși, 
scriitorul Fănuș Nea- 
gu, cel căruia îi dato
răm această singulară 
operă a literaturii 
noastre contempora
ne. Vreau să spun 
că regizorul Radu Ga- 
brea nu și-a subordo
nat romanul, nu și-a 
dobîndit o deplină au
tonomie creatoare, ci 
a transcris cinemato
grafic, firește cu vă
dite inflexiuni perso
nale, adaptarea asigu
rată de scriitor. Cu 
alte cuvinte, Fănuș 
Neagu a fost ace
la care a înde
plinit operația — de
sigur, deloc ușoară 
— de trecere a si
tuațiilor, a datelor 
materiale, a perso
najelor, a „lumii" 
din roman în scena
riu : dintr-o structură 
llrico-epică, într-o 
structură filmică. Or, 
cred că, „dexterității 
de a opera nelimitat cu 
cuvîntul". cum a sta
tornicit critica litera
ră, nu i-a cores
puns întotdeauna o 
echivalentă dexteritate 
de a opera nelimitat 
cu imaginea audio-vi- 
zuală, această capaci
tate fiind transmisă, 
pină la urmă, traduce
rii regizorale, lui Radu 
Gabrea. Efortul con
jugat al scenaristului 
și al regizorului a tins 
către aflarea unul e- 
chivalent al abunden
ței lirico-epice a ro
manului printr-un lim
baj cinematografic ca
pabil să ofere o nouă 
sinteză de fenomene și 
esențe. Așadar, filmul 
împrumută — prin in
termediul autorului 
Însuși — întimplări. 
situații, anecdote, con
flicte, personaje din 
îngerul a strigat.

Să uităm însă roma
nul și să vedem ce este 
filmul Dincolo de ni
sipuri. • Este istorisirea 
tribulațiilor tînărului 
Ion Mohreanu, fiu 
al unui țăran co
munist din ținuturile 
Brăilei, ucis pe dru
mul exodului spre 
Dobrogea in ajunul 
celui de-al doilea 
război mondial. Pen
tru a reda cît mai ex
plicit procesul avata
rurilor și devenirii 
morale a tinărului.

săteni strămutați, ca- 
re-și pierd treptat 
rostul, devenind oa
meni fără căpătîl și 
trăind din expedien
te — protagonistul e 
și el mereu amăgit. 
Căutările sale se lo
vesc întii de cinismul 
complex al unui ins ca 
Nae Caramet, apoi de 
tăcerea (și moartea) 
Iul Neicu-îngefUl cel 
care-1 ucide pe mili
tarul nazist Kurt — 
pentru a se împotmo
li, în sfîrșit, „dincolo

ne și dintr-o iraționa- 
litate anarhică, a unei 
conștiințe confuze, a 
cărei tresărire finală 
spre lumină se arată 
a fi prea tîrzie față 
de moartea grăbită să 
pună capăt unul pre
lungit șir de erori, u- 
nui fel de a trăi po
trivnic istoriei.

Odată cu aceste e- 
lemente și semnifica
ții, și dincolo de ele, 
ce ne comunică 
transcripția lui Ra
du Gabfea 7 Evi-

A apărut

„ANALE DE ISTORIE *
nr. 1/1974

Revista Institutului de studii Isto
rice șl social-polltice de pe lîngâ 

C.C. al P.C.R.

Sumarul revistei se deschide cu 
rubrica ÎN ÎNTIMPINAREA ANI
VERSARII A 30 DE ANI DE LA 
ELIBERAREA PATRIEI DE SUB 
JUGUL FASCIST, în care sînt pu
blicate articolele : „Premise isto
rice ale mișcării de rezistență an
tifascistă în România", de Gheor- 
ghe Zaharia ; „Contribuții la isto
riografia românească privind peri
oada 1940—1944 din istoria patri
ei", de Aurică Simion.

Rubrica ART1COLE-COMUNI- 
CĂRI inserează materialele : 
„Partidul clasei muncitoare în via
ța politică a României la sfîrșitul 
secolului al XIX-lea“, de Vasile 
Niculae ; „Partidele politice și ale
gerile parlamentare din 1919. Gu
vernarea Blocului parlamentar 
(noiembrie 1919-martie 1920)“, de 
Mircea T. Mușat ; „Istoria și prac
tica socială", de Marin Badea.

În cadrul rubricii 50 DE ANI DE 
LA ÎNCETAREA DIN VIAȚA A 
LUI V. I. LENIN se publică : 
„V. I. Lenin și problemele trans
formării revoluționare a societății", 
de Tudor Bugnariu ; „Omagiul 
clasei muncitoare, al forțelor pro
gresiste și democratice din Româ
nia la încetarea din viață a lui 
V. I. Lenin", de Marin C. Stă- 
nescu.

în continuare, la rubrica CON
TRIBUȚII LA UNELE CLARIFI
CĂRI ISTORICE, revista publică 
materialul : „Trăsături ale regi
mului politic din România in pri
mul deceniu interbelic", de Marin 
Nedelea.

La rubrica ÎN AJUTORUL CE
LOR CE STUDIAZĂ ISTORIA 
P.C.R, ȘI A MIȘCĂRII MUNCI
TOREȘTI DIN ROMANIA, revista 
publică lecțiile-consultații : „Pro
cesul social-istoric al realizării 
statului național unitar român", de 
Augustin Deac ; „Transformarea 
Partidului Socialist in Partidul 

, Comunist Român — triumf al mar- 
xism-leninismulul în mișcarea 
muncitorească din țara noastră", de 
Florea Dragne.

Rubrica ANIVERSARI inserează 
un medalion al tovarășului Mao 
Tzedun, cu prilejul împlinirii a 80 
de ani de la naștere.

Revista mai cuprinde rubricile : 
DOCUMENTARE, EVOCĂRI și 
VIAȚA ȘTIINȚIFICA.

Spectacole la 

Casa filmului - ACIN 
începînd din ziua de 12 mar

tie, Casa filmului — ACIN va 
organiza, în sala din bulevar
dul Magheru 29 din București, 
spectacole cu cele mai repre
zentative filme alese? din reper
toriul cinematografic nâțional și 
universal. Casa filmului — 
ACIN aduce, și pe această cale, 
la cunoștința uniunilor de crea
ție, cinecluburilor, instituțiilor 
de învățămînt superior, institu
țiilor și întreprinderilor din Ca
pitală că accesul la aceste specta
cole este asigurat pe baza legiti
mațiilor- abonament. Cei intere
sați vor transmite prin delegați 
tabele nominale pe instituții (la 
sediul Casei filmului — ACIN 
din bd. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 
65) pină la data de 11 martie 
1974. Informații suplimentare 
asupra modalității de eliberare 
a abonamentelor, a programu
lui etc. se vor obține prin dele
gați la sediul ACIN — Casa 
filmului.

Fellinl în La Strada). 
Asistăm, astfel, la un 
contrast între autenti
citatea pitorească și 
uneori polemică a re
plicilor (scrise de sce
narist) și relativa ab
stractizare a persona
jelor și a relațiilor 
dintre ele. Rezultatul 
e o ușoară distorsiu
ne a realismului evo
cării cinematografice, 
care îmbracă un stră
veziu văl de artlflcio- 
zitate, făcînd mai pu
țin convingătoare,

„DINCOLO DE NISIPURI"
realizatorii au găsit 
un contrapunct didac- 
tico-explicativ al na
rațiunii obiective, șl 
anume au subliniat di
feritele etape ale ră
tăcirii tînărului prota
gonist printr-un co
mentariu din „off", în
credințat vocii țăra
nului Titi Șorici, de
venit, după eliberare, 
activist de partid. S-a 
scontat, printr-un a- 
semenea procedeu, o 
mai netă ancorare 
In istorie și în te
zismul moral al ac
țiunii filmului. Mai 
mult : filmul se des
chide cu un „insert" 
prin care publicul e 
imediat pus In gardă 
cu privire la semni
ficațiile povestirii și la 
caracterul ei atipic, 
restrlns și închis.

în cugetul tînăru
lui Ion Mohreanu 
prinde rădăcini obse
sia de-a afla, cu ori
ce preț, In ce împre
jurări și Cine i-a ucis 
tatăl. Dar, într-o am
bianță de amăgiți, de

de nisipuri", In cui
bul reacționar care-1 
găzduiește pe Maio
rul dușman al puterii 
populare. Zadarnice 
sînt repetatele che
mări la o viață cin
stită pe care i le a- 
dresează comunistul 
Șorici : Ion Mohrea
nu, ca un damnat, iși 
continuă rătăcirile. în 
acest sens, semnifica
tivă e scena manifes
tației de stradă în ca
re eroul își face drum 
in direcția opusă ce
lei urmate de masa 
umană cu steaguri 
roșii și tricolore.

Astfel, filmul re
constituie parabola 
unei existențe indivi
duale greșit orienta
te, ca reflex al dez
rădăcinării, al unei a- 
lienări ce-și găsește 
explicația fundamen
tală in viața de mi
zerie rezervată țără
nimii, în trecut, de 
clasele care au ex
ploatat-o. Dincolo de 
nisipuri este drama, 
născută din amărăciu-

dent, he Împărtășește 
o viziune personală 
asupra lumii scenariu
lui, în care „magia" 
verbală — atît de 
definitorie pentru pro
za lui Fănuș Neagu. 
păstrată într-o măsu
ră și prin dialogurile 
pitorești și eficace — 
e preschimbată intr-un 
fel de magie a imagi
nii, la a cărei explo
zie sugestivă contri
buie generos operato
rul Dinu Tănase. în- 
tr-adevăr, fotografia, 
în acest film, posedă 
o anumită forță, exer
cită o anumită fasci
nație prin unghiurile 
favorabile de filmare, 
prin vibrația lufhlnll 
și a culorii, prin relie
farea jocului actori
cesc. E multă „frumu
sețe" iconografică în 
„Dincolo de nisipuri". 
Cred însă că re
gizorul a schemati
zat și stilizat vizibil 
personajele, fădndu-le 
oarecum livrești, „li
terare" (așa cum, bu
năoară, a procedat

pe alocuri, parabola 
destinului frînt al e- 
roului central. „Din
colo de nisipuri" apa
re, în consecință, ca 
refracție a unui stra
niu univers închis, 
condamnat de isto
rie, cu semne a- 
mestecate de natura
lism și de expresio
nism, in direcție cind 
grotescă sau paro
dică, pe de o par
te, cind lirică sau 
metaforică, pe de altă 
parte. Un realism li
vresc, dacă se poate 
spune așa. definește și 
domină universul u- 
man și ideologic al 
filmului, însuflețit cu 
virtuozitate de o dis
tribuție actoricească 
valoroasă. Se detașea
ză dintre interpreți 
— în maniera voită 
de regizor — Emil 
Botta (Prințul), prin 
expresivitatea cu care 
sugerează, uneori cu 
umor, amurgul defi
nitiv al aristocrației ; 
Mircea Albul eseu 
(Che Andrei) și Geor

ge Constantin (Cara
met), prin nuanțele 
și forța împrumutată 
unor personaje de
clasate ; Dan Nuțu 
(Ion Mohreanu), prin 
abilitatea cu care 
marchează descum
pănirea morală a e- 
roulul principal, a- 
mestec de naivă bu- 
nă-credință și de or
bire temperamentală ; 
Alexandru Herescu 
(Neicu-îngerul), cu o 
interesantă mobilita
te a microfizionomiei, 
pe care nu i-am cu
noscut-o pină acum ; 
ca întotdeauna exact, 
Ernest Maftei (Șorici). 
Dintre interpretele 
feminine, Gina Patri- 
chi (Vetina) ni s-a 
părut mai potrivită 
celei de-a doua ju
mătăți a rolului, In 
timp ce Violeta An
drei (Bișca) a dese
nat, în întregime și cu 
eficacitate, portretul 
unei soții răsfățate.

„Dincolo de nisipuri" 
rămîne, după opinia 
mea, un film mai 
mult frumos, frumos 
caligrafiat, și mai pu
țin autentic. Joncțiu
nea, necesară in artă, 
între aceste două pla
nuri nu s-a realizat 
total, pare-se, în însăși 
conștiința estetică a 
regizorului Radu Ga
brea. unul dintre cei 
mai talentați repre
zentanți ai generației 
tinere. El și-a con
firmat deplina stăpî- 
nlre a mijloacelor de 
expresie cinematogra
fică, dar, în ace
lași timp, ne-a lăsat 
impresia că nu a asimi
lat pină la capăt mate
rialul de viață pe care 
și-a propus nu să-l 
descrie doar, ci să-l 
interpreteze, să-l re
creeze, pe baza unei 
decise participări ra
ționale și afective la 
evenimentele umane, 
sociale, politice po
vestite.

Florian POTRA

Exemplul unui 
scriitor comunist

Destinul lui Maxim Gorki de-a 
ajunge din muncitor scriitor s-a 
multiplicat la noi prin exemplele 
unor Neculuță, Panait Istrati, Geor
ge Lesnea, Ion Pas, Cristian Sîrbu • 
și alții. Din rîndul lor face parte cu 
cinste și scriitorul maghiar din 
România, Nagy Istvăn, în biografia 
căruia obîrșia muncitorească s-a 
cristalizat în formele sale supe
rioare de combatant comunist în 
viață și-n gîndire, în acțiune și-n 
scăpărarea verbului scris. De la 
debutul său din'revista „Korunk" 
pînă la, să zicem, fragmentul de 
jurnal publicat, de curlnd. în 
Tribuna, opera prozatorului clujean 
Nagy Istvăn prezintă omogenitatea 
exemplară a scriitorului angajat, 
pentru care pre
zența în miezul 
problemelor de 
actualitate este 
oxigenul vital.

Desigur, cind 
spunem Nagy 
Istvăn, spunem 
La cea mai înal
tă tensiune, 
mulți scriitori 
ai lumii întru- 
chipîndu-se în 
mod ideal lntr-una din cărțile 
operei lor. Imagine complexă și 
valoroasă a naționalizării, acest 
roman intrat în manualele șco
lare este una dintre cele mai 
izbutite cărți în care clasa munci
toare se regăsește în tiparele ei 
adevărate, Bucși și Felecan fiind doi 
eroi pozitivi în înțelesul frumos și 
tulburător al cuvîntului.

Dar opera lui Nagy Istvăn este 
Întinsă și acoperă domenii diferite : 
schița și nuvela, memorialistica și 
reportajul, literatura pentru copii, 
îmi amintesc cum, pe vremea cind 
lucram la revistele pentru copil, am 
întreprins, împreună cu colegii de 
la Napsugăr (Rază de soare) din 
Cluj, o întîlnire cu micii cititori din 
orașul Gherla. Nagy Istvăn era cu 
noi și am admirat priza la pionieri 
a povestirilor sale, cum și tactul de 
vechi comunist cu care știa să 
puncteze cu idei educative, civice, 
politice, dialogul său Cu copiii.

Tot comunistul din glndirea ar
tistică a lui Nagy Istvăn a condus 
la scrierea romanului Nepoții ol
tenilor publicat în 1940, în plină 
ascensiune a fascismului, ca un 
protest contra șovinismului, fapt 
de mare curaj în fața dictaturii hor- 
thyste de atunci. în anii grei ai dic
taturii, în opera lui Nagy Istvăn 
apar eroi comuniști, teze marxisțe.

După eliberare, prozatorul devine

un fel de mentor al cenaclurilor 
literare clujene In călăuzirea lor 
spre ideologia partidului. Era prie
ten bun cu Emil Isac, poet român, 
și el de stînga. Făceam parte și eu 
dintr-un cenaclu clujean, ca stu
dent, și-mi amintesc cum Nagy 
Istvăn (Flșta baci) ne demonstra 
că specula cu ouă, pe piață, este 
un subiect care nu trebuie să sca
pe scriitorului militant și că Balzac 
era foarte atent la fluctuația pieței 
chiar dacă nu se referea direct în 
operele sale. Ceea ce era perfect 
adevărat.

încă de pe atunci, Nagy Istvăn 
era un protagonist al prieteniei din
tre români și maghiari, nu numai 
prin prieteniile calde, statornice, le

gate cu scriito
rii români (Mi
hai Beniuc, Za
haria Stancu, 
Eugen Jebelea- 
nu și, bineînțe
les, cu scriitorii 
români din 
Cluj), ci și prin 
felul în care, în 
operele sale, e- 
roi români și 
maghiari ac

ționează Ia un loc sub lumi
na aceluiași ideal. Este ceea ce 
face, dintre mai tineri, Siitb Andrăs 
și ceea ce fac de altfel toți scrlito- 

. rii adevărați din România, indife
rent în ce limbă scriu ei ; po
litică națională a partidului nostru, 
exprimată cu atîta strălucire de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, așe- 
zînd o armonie în viața economică, 
socială, artistică a tuturor cetățe
nilor patriei.

Nagy Istvăn este un scriitor cu o 
vastă experiență, cu un material de 
viată extraordinar, căruia, chiar a- 
tunci cînd ajunge în zonele didac
ticiste ale artei, autenticul îi impri
mă interes. Operele lui respiră cer
titudinea faptului trăit, ca la Gorki 
sau la Knut Hamsun, din lumea că
rora prozatorul clujean derivă. El 
este un scriitor tenace, lăsînd uneori 
impresia incrlncenării pe manuscris. 
Bogata-i experiență de viață se va 
revărsa în actualul jurnal din care, 
cum spuneam, a publicat un frag
ment interesant în Tribuna. El se 
va referi la epoca zbuciumată pen
tru care documentul unui exponent 
de talia lui Nagy Istvăn interesea
ză nu numai literatura, ci și istoria.

Zilele trecute, Nagy Istvăn a îm
plinit 70 de ani. Folosim acest pri
lej pentru a-i ura din toată inima 
ani mulți și rodnici, condei inspirat, 
putere de muncă și zile luminoase.

AI. ANRR1ȚO1U

Aniversarea a 70 da ani 
de la nașterea lui 

Nagy Istvân

cinema
• Proprietarii: SCALA — 9,30;
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21, CENTRAL
— 8,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30,
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
• Călărețul fără cap: FESTIVAL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Cîntecul Norvegiei (ambele se
rii): LUCEAFĂRUL — 9; 12,30;
16; 19,30, CAPITOL — 9,15; 12,30; 
16,15; 19,30.
• Trenul spre stația „Cerul*1: LU
MINA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.
• Fantastica aventură a Iui „Nep-
tun“: BUCUREȘTI — 8,30; 11;
13,15; 16; 18,30; 21, FAVORIT — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Program de desene animate 
pentru copii: DOINA — 9,45; 11,15.
• Uimitoarele aventuri ale Iui 
Robinson Crusoe: DOINA — 12,30; 
14,30; 16,45.
• Antoniu și Cleopatra: DOINA
— 19,15.
e Cidul: PATRIA — 9; 12,45; 16,30; 
20,13.
A Nu trișa, dragă: LIRA — 15,30; 
18; 20,15, MOȘILOR — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Chemarea străbunilor: EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,16; 
20,30, GLORIA — 8,45: 11,15; 13,3d; 
15,45: 18,15; 20,30, AURORA — 9; 
11,15: 13,30; 15,45: 18; 20,13.
O Dincolo de nisipuri: COTRO- 
CENI — 14; 16; 18; 20.
• Judo: VICTORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• întoarcerea lui Magellan: VOL
GA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.

8 Piramida Zeului Soare — 14,30; 
gorul — 16,30; Rosita — 18,45;

Stan și Bran în Scoția — 20,45: 
CINEMATECA (sala Union).
• Aurul negru din Oklahoma: 
MELODIA — <9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45, BUZEȘTI — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, — FLAMURA 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30. 
• Veronica se întoarce: CRIN- 
GAȘI — 16; 18.
• Omul cu creierul transplantat: 
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
• Cojoceluî fermecat: MUNCA — 
16.
• Dacii: MUNCA — 18; 20.
• Joe Kidd: DACIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, FLOREASCA 
— 15,30; 18; 20,15.
• Trecătoarele iubiri: ARTA — 
15,30: 18; 20,15.
• Misterioasa prăbușire: DRU
MUL SĂRII — 15,30; 18; 20,15,
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,15, FLA- 
CARA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Coloana de Ia miezul nopții: 
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.
• Marele vals: PACEA — 15,30; 
19.
• Dosare de mult uitate: FEREN
TARI— 15,30; 18; 20,15.
• Aventura lui Darwin: ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30; 
18; 20,15.
• Oamenii de pe „Flamingo*: 
UNIREA — 16; 18.
• Luna furioasă: UNIREA — 20,15. 
• Misiunea secretă a maiorului 
Cook: COSMOS — 15,30; 18; 20,15.
• Vagabondul: BUCEGI — 10;
15,30; 19.
• Cercul: VITAN — 15,30.
• Love story: VITAN — 18: 20,30.
• Insula misterioasă: RAHOVA 
— 15.30: 18; 20,15.
• Trimestrul V: PROGRESUL — 
15,30.

S Ultimele șase minute: PRO-
RESUL — 18; 20,15.

■ Teatrul Național (sala mare): 
Un fluture pe lampă — 19,30,
(sala Comedia): Prizonierul din 
Manhattan — 20.
• Teatrul de comedie: Interesul 
general — 20.
• Teatrul „Lucia Bttirdza Bulan-
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu
reanu) : Joc de pisici — 20. (sala 
Studio): A douăsprezecea noapte 
'—so. . : .
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru): Aici a dormit G. Was
hington — 19,30. (sala Studio): 
Hotelul astenicilor — 20.
• Teatrul Ciulești: Răzbunarea 
suflerului — 19,30.
• Teatrul de stat din Ploiești 
(sala Teatrului Mic) : DIogene 
clinele — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei): Peter Pan — 17, 
Nocturn — coregrafie-muzlcă — 
21,30.
• Teatrul satiric muzical „C. 
Tănase'* (sala din Calea Victoriei 
nr. 174): Vino să ne vezi dlseară 
— 19,90.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu": Siciliana — 19,30.
• Circul „București": Al treilea 
gong la... circ — 19,30.

t V

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul român — 
sala Studio) : După-amlezlle mu
zicale ale tineretului — 18, la 
Sala mică a Palatului): In cadrul 
ciclului „Laureațl al concursuri
lor Internaționale" concertează 
Daniel podlovskl — vioară — șl 
Victoria Ștefănescu — plan — 20.
• Opera română: Turandot — 19.

PROGRAMUL I

9.90 Teleșcoală. Matematic» (con
sultații pentru elevii clasei 
a Vin-a). Rezolvarea grafică 
a sistemelor de ecuații de 
gradul I. Prezintă prof. 
Constantin Cărbunaru.

9,20 Geografie (clasa a V-a). 
Vulcanii. (Televiziune șco
lară integrată).

9,30 Extemporal la limba română: 
Mărturii — Șerban Clocules- 
cu despre Tudor Arghezi) 
Dicționar ortografic: Scrie
rea și pronunțarea cuvinte
lor formate cu sufix. Pre
zintă conf. unlv. Ion Dlaco- 
nescu; Recunoașteți perso
najele; Lecturi ilustrate.

10,00 Curs de limbâ germană. Lec
ția 82.

10.30 Curs de limbă franceză. Lec
ția 82.

11,00 Biblioteca pentru toți : Ma
tei Caragiale (II).

11.30 Pagini din Albumul dumi
nical.

16,00—17.00 Lecții T.V. pentru lu
crătorii din agricultură.
• Organizarea muncii In 
acord global pe baza venitu
lui garantat.
• Particularitățile lucrărilor 
agricole din primăvara anu
lui 1974.

17.30 Telex.
17,33 Curs de limbă rusă. Lecția 

81.
18,06 Curs da limbă engleză. Lec

ția 80.
18,36 Campionatul mondial de 

handbal masculin. Meciul 
România — Danemarca, in 
grupa semifinală. Transmi
siune directă de la Halle.

19.50 1001 de seri: Prietenii lui 
Bunny Bugs.

20,00 Telejurnal
20.30 Revista economică T.V.
21,00 „Phedrțt" — spectacol de ba

let in premieră pe țară. Mu
zica Georges Aurie. Textul 
Jean Cocteau. Interpretează 
baletul Operei Mari din Pa
ris șl orchestra filarmonică 
a O.R.T.F. dirijată de George 
Sebastian. In rolurile princi
pale : Claire Motte. Jean- 
Pierre Bonnefous, Thărăse 
Thoreux, Milko sparemblek.

21.50 „O viață de cal" — docu
mentar realizat de Oficiul 
național al filmului canadian 
Toronto.

22,15 24 de ore.

PROGRAMUL n

20,30 Film serial „Acțiunea V" — 
producție a studiourilor de 
televiziune din B.P. Polonă. 
Episodul III: „600 de ciori 
zboară peste Penemlinde".

21,40 Telex.
21,45 Roman foileton „Germinai". 

Episodul II — „Ajutor reci
proc".
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Tovarășului NICOEAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânAvem cinstea de a vă manifesta recunoștința noastră pentru modul cordial, prietenesc și de solidaritate în care ați primit delegația M.P.L.A. Sîntem foarte bucuroși de conținutul pozitiv al vizitei și sperăm că problemele decolonizării vor cunoaște un progres rapid, iar țara noastră o dezvoltare progresistă.Vă rugăm să primiți salutările frățești ale M.P.L.A. adresate C.C. al P.C.R., poporului român și dumneavoastră personal.

' AGOSTINHO NETO
Președintele Mișcării Populare 

pentru Eliberarea Angolei

Excelenței Sale
Domnului LEO de GALE
Guvernatorul general al Grenadei 1

Cu ocazia proclamării independenței de stat, am deosebita plăcere să 
transmit excelenței voastre și poporului din Grenada, In numele Consiliului 
de Stat, al poporului român și al meu personal, cordiale felicitări șl urări de 
progres și prosperitate.

îmi exprim încrederea că intre țările noastre se vor stabili relații de 
Îirletenie și colaborare, In interesul reciproc, al păcii și Înțelegerii 
nternațlonale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele CoiwiHului de Stat 
al Republicii Socialiste România 

Excelenței Sale
Domnului ERIC M. GAIRYi

Primul ministru al Grenadei
Proclamarea independenței de stat a țării dv. îmi oferă plăcuta posibili

tate să adresez excelenței voastre, guvernului și poporului din Grenada cele 
mai bune urări de progres și prosperitate, în numele guvernului și poporului 
român și al meu personal.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 
EON GHEORGHE MAURER, A PRIMIT 

PE AMBASADORUL ELVEȚIEI
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer, a primit 
luni după-amiază pe Alfred Rappard. 
ambasadorul Elveției la București,

în legătură cu plecarea definitivă a 
acestuia din țara noastră.

La primire, desfășurată !ntr-o at
mosferă cordială, a participat Vasil a 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe. (Agerpres)

PRIMIRE IA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Tovarășul Gheorghe Rădulescu, 

vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, a primit, luni după-amiază, pe 
Jermu Laine, ministrul comerțului 
exterior al Finlandei, care se află 
într-o vizită în țara noastră.

în timpul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea schim
burilor comerciale, a colaborării în

diferite domenii de activitate econo
mică dintre România și Finlanda.

La primire, desfășurată într-o at
mosferă cordială, au luat parte Ni
colae M. Nicolae, ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțului Ex
terior, precum și Pentti Martin Suo- 
mela, ambasadorul Finlandei la 
București,

(Agerpres)

„Zilele tehnicii finlandeze - Fintech 74“

Cronica
zilei

Sub auspiciile Institutului român 
pentru relații culturale cu străinăta
tea, luni la amiază a avut loc în 
Capitală vernisajul expoziției de fo
tografii „Dortmund — un mare oraș 
Industrial pe ’Ruhr".

Cu acest prilej au luat cuvintul 
Andrei Vela. vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., Werner Wehrmeyer, se
cretar al Societății renano-westfală 
de relații cu străinătatea din Dort
mund, și Manfred Steinkiihler, prim- 
secretar al Ambasadei R. F. Germa
nia la București, care au relevat con
tribuția pe care asemenea manifes
tări o aduc la îmbogățirea reciprocă 
a vieții spirituale, la dezvoltarea și 
adîncirea colaborării dintre cele două 
țări.

La manifestare au participat func
ționari superiori din Consiliul Cultu
rii și Educației Socialiste, Ministerul 
Afacerilor Externe, I.R.R.C.S., oa
meni de cultură.

Au fost prezenți, de asemenea, 
membri ai corpului diplomatic.

*

0 CONTRIBUȚIE DE SEAMA 
EA ADÎNCIREA LEGĂTURILOR 
FRĂȚEȘTI ROMÂNO-UNGARE

CU PRILEJUL ZILEI NAȚIONALE

RECEPȚIE LA AMBASADA MAROCULUI
9

Cu prilejul Zilei naționale a Maro
cului, Maati Jorio, ambasadorul a- 
cestei țări la București, a oferit, luni 
seara, o recepție.

Au participat Bujor Almășan, mi
nistrul minelor, petrolului și geolo
giei, Corneliu Mănescu, președintele 
Grupului român din Uniunea Inter
parlamentară, Nicolae Ghenea, ad
junct al ministrului afacerilor exter

ne, membri ai conducerii unor insti
tuții centrale, oameni de artă și cul
tură, reprezentanți al cultelor, zia
riști.

Au fost, de asemenea, prezenți șefi 
de misiuni diplomatice acreditați In 
țara noastră, alți membri ai corpului 
diplomatic.

(Agerpres)

Luni s-au deschis în Capitală „Zi
lele tehnicii finlandeze — Fintech 
’74“ — manifestare organizată de a- 
sociația finlandeză pentru comerț 
exterior, societatea comercială ro- 
măno-finlandeză și întreprinderea 
„Metex". Timp de cinci zile, specia
liști al 28 de firme din această țară 
vor susține conferințe privind in
dustria construcțiilor și a materiale
lor de construcții, mașini șl utilaje , 
pentru industria metalurgică, de 
transport în economia forestieră, 
pentru industria celulozei și hîrtiei, 
diverse aplicații ale electrotehni
cii etc.

La festivitatea de deschidere au 
fost prezenți Nicolae M. Nicolae, mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior, Cicerone Go- 
runescu, vicepreședinte al Camerei 
de Comerț și Industrie, specialiști 
din mari întreprinderi.

Au participat Jermu Laine, mi
nistrul comerțului exterior din Fin
landa, prezent in Capitală cu prile
jul acestei manifestări, Pentti Martin 
Suomela, ambasadorul Finlandei la 
București.

în alocuțiunile rostite cu acest pri
lej, Nicolae M. Nicolae și Jermu 
Laine au relevat evoluția ascendentă 
a schimburilor comerciale dintre cele 
două țări, semnificația hotărîrii gu
vernului finlandez de a introduce 
România pe lista țărilor beneficiare 
de tarife preferențiale, care va con
tribui la dezvoltarea reciproc avan
tajoasă a relațiilor comerciale.

Cei doi miniștri au apreciat că 
„Fintech ’74“ constituie un bun pri
lej pentru identificarea de noi posi
bilități de creștere a schimburilor și 
cooperării economice și tehnice ro- 
mâno-finlandeze, de realizare a noi 
înțelegeri în interesul ambelor țări.

(Agerpres)

Luni a avut loc ședința lărgită a 
Comandamentului central de organi
zare a vacanțelor școlare. Au parti
cipat reprezentanți ai ministerelor 
și instituțiilor centrale care au in 
subordine școli, ai inspectoratelor 
școlare județene, comitetelor jude
țene ale U.T.C. și ai consiliilor 
organizațiilor județgne ale pionieri
lor.

Cu acest prilej s-au dezbătut și 
adoptat măsurile privind organiza
rea și desfășurarea vacanțelor de 
primăvară șl de vară din acest an, 
precum și de cuprindere a 421000 
preșcolari și elevi în colonii, tabere 
și excursii, cu aproape 70 000 mal 
mulți față de anul trecut.

(Agerpres)
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Campionatul mondial de handbal:

„Vom face totul pentru 
a îndreptăți speranțele"

— ne declară antrenorul NICOLAE NEDEF —

HOCHEI

Ieri în „Cupa Federației"
Pe patinoarul artificial din Parcul 

sportiv „23 August" a continuat, luni, 
competiția internațională de hochei 
pe gheață pentru „Cupa federației". 
Selecționata divizionară a țării noas
tre a învins cu 3—1 (1—1, 1—0, 1—0) 
echipa de juniori a Cehoslovaciei, 
iar S.K.A. Sverdlovsk a dispus eu

8—2 (3—1, 3—1, 2—0) de selecționata 
B a R. D. Germane. Astăzi este zi 
de odihnă, competiția programînd 
miercuri, de la ora 16, ultimele două 
partide : Cehoslovacia (juniori) — 
R. D. Germană (B) și selecționata di
vizionară — S.K.A. Sverdlovsk.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
O zi de pauză, ieri, și, de astăzi, 

din nou în întrecere. Cele opt echipe 
calificate în grupele semifinale ale 
campionatului mondial masculin de 
handbal — la ora cînd apar aceste 
rinduri toate probabile cîștigătoare 
ale titlului suprem — se află în loca
litățile unde astă-seară vor susține 
primele meciuri cu caracter decisiv. 
La Halle, România — Danemarca ; 
la Karl Marx Stadt, Cehoslovacia — 
Polonia ; la Schwerin, R.D. Germa
nă — Ungaria; la Magdeburg, Iu
goslavia ►- U.R.S.S. Apreciind în- 
trucîtva șansele respectivelor echipe, 
este de observat că ceva mai avan
tajate în lupta pentru ocuparea pri
melor două locuri în clasamentele 
grupelor semifinale, deci posibile fi
naliste, sînt echipele României, Ce
hoslovaciei și Iugoslaviei, care au 
deja cite două puncte din victoriile 
directe asupra celorlalte colege din 
grupele semifinale (respectiv la Po
lonia, Danemarca și Ungaria). Cite 
un punct au formațiile R.D. Germa
ne și Uniunii Sovietice, întrucit par
tida lor din preliminarii s-a înche
iat la egalitate. Cum spuneam însă, 
cel puțin deocamdată, toate echipele 
păstrează speranțele intacte, pentru 
că surprizele nu sînt excluse. Ca 
atare, partidele de astă-seară, pre
cum și cele de joi seara rămîn des
chise oricărui rezultat.

Este In esență și părerea antreno
rului emerit Nicolae Nedef, căruia, 
ieri după-amiază, i-am solicitat un 
scurt interviu telefonic.

— Vrem să ne tăcem ecoul 
cititorilor noștri și să transmi
tem felicitări handbaliștilor și 
dv., tehnicienilor, pentru reușita 
de pină acum la campionatul 
mondial. Iubitorii handbalului 
urmăresc cu multă atenfie com
portarea echipei. Ei ar dori să

. afle însă mai multe amănunte...
— Ne aflăm la Halle, la Interho- 

tel. Sîntem puțin obosiți după că
lătoria cu trenul, de la Schwerin la 
Halle (circa 400 km), făcută în cursul 
zilei. Am călătorit vreo cinci ore. 
Băieții se odihnesc. Spre seară vom 
face un antrenament da acomodare 
cu sala unde vom juca meciul cu 
Danemarca.

Vă mulțumim pentru felicitări. în 
general, pînă acum a mers bine ; 
în această primă fază a competiției, 
ceea ce ne-am propus am realizat. 
Ne-am calificat in grupa semifina
lă, cu victorie directă asupra echi

pei poloneze, care, pentru mine, cel 
puțin, constituie o revelație. Cam
pioni mondiali fiind și dorind să nu 
pierdem titlul, nu ne considerăm însă 
misiunea încheiată. De fapt, lupta, 
?reul ei de abia încep. De acum 
ncolo putem ști cît de tari ne sînt 

forțele.
Curioscînd dificultățile competiției, 

indiscutabil mai mari de azi îna
inte, pînă acum am căutat să rodăm 
întregul lot, să folosim jucătorii în 
mod rațional, fără a-i expune acci
dentărilor, am încercat variante tac
tice diverse. Exceptînd micile con
tuzii ale cîtorva, jucătorii noștri sînt 
sănătoși, apți pentru marele examen 
ce vrem să-1 promovăm cu brio.

— Cum apreciați forma jucă
torilor de basă ? Pe cine puteți 
remarca ?

— în ansamblu, tot lotul, de 16 
jucători, s-a comportat corespunză
tor (exceptînd, firește, meciul cu 
suedezii). Ne pare bine că Birtalan 
merge, să zic așa, pe „urmele lui 
Gruia” ; a devenit golgeter autori
tar al echipei. Mi-au mai plăcut 
Penu (în primele două meciuri...), 
Stockl, Dincă, Gațu, Kicsid, Voina. 
Fără a însemna că ceilalți se vor 
odihni de acum înainte, pentru me
ciurile din această săptămînă vom 
folosi un lot mai restrîns, doar 12 
jucători. Celor menționați mai sus 
li se vor adăuga Tudosie, Gunesch, 
Dan Marin, Cosma, Licu.

— fn încheiere, am dori să ne 
spuneți cum priviți partidele cu 
Danemarca șl Cehoslovacia ?

— Deloc ușor. Prin comparație 
însă, meciul cu cehoslovacii îl con
sider mai dificil. De altfel, vreau să 
spun că privind, spre exemplu, pro
gramul zilei de marți, oricare dintre 
partide apare — și poate figura ori- 
cînd — ca o veritabilă finală de 
campionat mondial. încercăm, vă 
asigur, să facem totul pentru a în
dreptăți speranțele. Jucătorii sînt 
bine pregătiți și doresc să revină in 
țară cu fruntea sus. Nu vreau să 
anticipez nimic mat mult.

...Șl interlocutorul nostru «-a scu
zat ; se apropiase ora antrenamen
tului. I-am mulțumit și l-am urat 
succes.

Ion DUM1TR1U

BOX. — în cadrul turneului In
ternațional de box de la Varșovia, 
la care au participat 56 de sportivi 
din Bulgaria, Iugoslavia, România și 
Polonia, pugiliștii români au obținut 
două victorii. In limitele categoriei 
pană, Mihai Ploieșteanu l-a întîlnit 
în finală pe bulgarul Razidov, pe 
care l-a întrecut la puncte. In fi
nala categoriei ușqară, Cornel Hoduț 
a cîștigat prin abandon, în repriza a 
treia, meciul susținut cu boxerul 
bulgar Slavcev.

LUPTE. — Palatul sporturilor din 
Leningrad a găzduit întrecerile tra
diționalului concurs de lupte greco- 
romane „Memorialul Ivan Podubnîi". 
Dintre concurenții români cel mal 
bine s-a comportat Constantin Ale
xandru, situat pe locul doi la cate
goria 48 kg. Nicu Gingă s-a clasat 
pe locul trei la categoria 52 kg. în 
competiția desfășurată la Leningrad 
au fost experimentate cîteva reguli 
schimbate, ce vor fi supuse congre
sului F.I.L.A. ce va avea loc în luna 
august la Istanbul. Una dintre aceste 
reguli prevede șl punctarea acțiuni
lor executate in afara spațiului de 
luptă.

NATAȚIE. — Tradiționalul con
curs internațional de înot de la Bre
men (în bazin de 25 m) a reunit in 
acest an la start numeroși record
mani și recordmane din mai multe 
țări ale lumii, printre care S.U.A., 
U.R.S.S., Olanda, Anglia, Suedia, 
Belgia, Iugoslavia și R. F. Germania.

Printre performerele primei zile de 
întreceri s-a numărat olandeza Enith 
Brigitha, învingătoare în proba de 
100 m liber cu excelentul timp de 
57”57/100.

FOTBAL. „CUPA AFRICII" — La 
Cairo au continuat întrecerile turneu
lui final al „Cupei Africii" la fotbal. 
Echipa Republicii Zair, participantă 
la turneul final al campionatului 
mondial din R. F. Germania, a intil-

nit selecționata Republicii Guineea, 
în fața căreia a cîștigat cu scorul de 
2—1 (1—1). Cele două goluri ale în
vingătorilor au fost înscrise de ata
cantul central N'Daye. Partida a fost 
urmărită de peste 30 000 de specta
tori.

într-un alt meci, reprezentativa 
Zambiei a întrecut cu scorul de 1—0 
(0—0) formația Coastei de Fildeș.

CAMPIONATUL OLANDEZ. — 
(rezultate din etapa a 24-a) ; P.S.V. 
Eindhoven — Haarlem 1—1 ; Ajax 
Amsterdam — Az’67 Alkmaar 2—0 ; 
M.V.V. Maastricht — Fejenoord Rot
terdam 0—0 ; Sparta Rotterdam — 
F. C. Twente Enschede 1—2.

Clasament : 1. Ajax Amsterdam — 
40 puncte ; 2. F. C. Twente — 39
puncte ; 3. Fejenoord Rotterdam — 
38 puncte.

CAMPIONATUL SPANIOL. - (re
zultate din etapa a 24-a) ; C. F. Bar
celona — Castellon 5—0 ; Malaga — 
Real Madrid 1—0 ; Atletico Madrid— 
Espanol Barcelona 5—1 ; Atletico Bil
bao — Murcia 3—0.

Clasament : 1. C. F. Barcelona — 
37 puncte ; 2. Atletico Madrid — 30 
puncte ; 3. Atletico Bilbao — 29
puncte.

SCHI. — Concursul internațional 
de schi de la Voss (Norvegia), con- 
tînd pentru „Cupa mondială", s-a în
cheiat cu desfășurarea probei mas
culine de slalom special. Victoria a 
revenit italianului Piero Gros, cro
nometrat în cele două manșe cu 
timpul de 108”44/100. Cursa s-a dis
putat pe un traseu In lungime de 
350 m cu o diferență de nivel de 
190 m și 67 de porți.

în urma acestei victorii, Piero 
Gros a trecut pe primul loc în cla
samentul individual al „Cupei mon
diale". El totalizează în prezent 158 
de puncte, fiind urmat de Roland 
Collombln (Elveția) — 140 puncte și 
Hans Hinterseer (Austria) — 138 
puncte.

Ieri, în țară: Vremea s-a menți
nut în general frumoasă în regiunile 
din nord-vestul țării, unde cerul a 
fost variabil, mai mult senin. în ce
lelalte regiuni, cerul a fost mai mult 
noros. Local, în nordul Munteniei și, 
izolat, în partea centrală a Moldovei 
a nins slab, iar izolat, în nord-vestul 
Olteniei, s-a semnalat ploaie. Vlntul 
a suflat moderat, cu intensificări în 
Banat. Temperatura aerului a înre
gistrat o creștere fiind cuprinsă la 
ora 14 intre zero grade la Dedulești 
și Cimpulung și 13 grade la Chișineu- 
Criș. în București : Vremea a fost 
închisă. S-au semnalat precipitații 
slabe. Vintul a suflat moderat. Tem
peratura maximă a fost de 8 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 5, 
6 și 7 martie. în țară : Vreme în ge
neral închisă. Temporar vor cădea 
precipitații slabe în jumătatea de 
sudrvesț a țării și cu caracter izolat 
in rest. Vînt cu intensificări1 de scur
tă durată din sectorul estic. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse în
tre minus 5 grade și plus 5 grade, iar 
maximele între zero și 10 grade. Pe 
alocuri se va produce ceață. în Bucu
rești : Vreme relativ închisă. Preci
pitații de scurtă durată. Vînt moderat 
din sectorul estic. Temperatura va 
crește ușor la începutul intervalului.

Viața confirmă mereu trăinicia le
găturilor frățești dintre popoarele 
român șl ungar, evoluția lor fertilă 
și mereu ascendentă. O mărturie In 
această privință a oferit-o, în aceste 
zile, vizita făcută în țara vecină de 
președintele Consiliului de Miniștri, 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer, la 
invitația președintelui Consiliului de 
Miniștri al R. P. Ungare, tovarășul 
Jeno Fock.

Așa cum a cunoscut, țara noastră 
situează statornic în centrul politicii 
sale externe întărirea continuă a re
lațiilor de prietenie, alianță și co
laborare cu toate statele socialiste, 
pornind de la faptul că aceste relații 
au un rol de seamă atit în dezvolta
rea economico-socială a țărilor care 
făuresc orînduirea nouă, cît și în pro
movarea ujior raporturi noi, menita 
să slujească drept model în viața in
ternațională. în acest sens, legăturile 
româno-ungare, potențate de identi
tatea de ideologie, comunitatea de 
orînduire și țeluri fundamentale, de 
principiile marxism-leninismului și 
internaționalismului socialist aflate 
la temelia lor, cunosc o permanentă 
amplificare și diversificare.

O înrîurire esențială asupra aces
tui curs dinamic al raporturilor bi
laterale exercită dezvoltarea legături
lor dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Muncitoresc Socialist Un
gar, practica fructuoasă a contacte
lor, dialogul direct Intre conducerile 
de partid și de stat ale celor două 
țări — în mod deosebit întllnirila 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Jânos Kădăr. Astfel, un 
moment de excepțională însemnătate 
în jalonarea de noi căi și perspective 
pentru intensificarea legăturilor re
ciproce, l-a constituit întîlnirea care 
a avut loc Ia București, în februarie 
1972, între delegațiile de partid și gu
vernamentale ale celor două țări, 
conduse la nivelul cel mal Înalt, care 
a prilejuit semnarea noului Tratat de 
prietenie, colaborare și asistență mu
tuală româno-ungar.

înscriindu-se in acest context, vi
zita șefului guvernului român a con
firmat o dată mai mult utilitatea și 
caracterul constructiv al convorbiri
lor nemijlocite între factorii de răs
pundere pentru intensificarea conlu
crării și întărirea prieteniei reci
proce.

Un moment de seamă al vizitei l-a 
marcat primirea șefului guvernului 
român de către tovarășul Jânos Kă
dăr, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U. 
Desfășurată într-o atmosferă cordia
lă, de înțelegere deplină și caldă 
prietenie, întrevederea a reliefat vo
ința comună de a întări și intensifica 
și mai mult prietenia, colaborarea și 
cooperarea pe multiple planuri din
tre cele două țări, corespunzător in
tereselor fundamentale ale ambelor 
popoare, intereselor generale ale so
cialismului și păcii. Același cadru 
propice și aceeași ambianță priete
nească au caracterizat primirea oas
petelui român de către tovarășul Păi 
Losonczi, președintele Consiliului 
Prezidențial al R. P. Ungare.

Cum era și firesc, în cadrul convor
birilor oficiala purtate în cursul vi

zitei Intre conducătorii guvernelor 
României și Ungariei a fost acor
dată o deosebită atenție dezvoltării 
relațiilor bilaterale, cel doi prim-mi- 
niștri exprimîndu-și aprecierea pozi
tivă fațâ de evoluția ascendentă a 
acestora. Ocupînd un loc de seamă 
in ansamblul relațiilor reciproce, co
laborarea economică se dovedește un 
factor de progres pe calea edificării 
noii orînduiri. Dinamismul activității 
constructive desfășurate atît în Româ
nia, cit și în Ungaria, dezvoltarea 
multilaterală a economiei fiecăreia, 
marcată de ample mutații In struc
tura producției industriale, de avîn- 
tul științei și tehnicii, creează premi
se noi pentru extinderea legăturilor 
economice româno-ungare la un ni
vel superior. Cei doi șefi de guverna 
au exprimat dorința ambelor țări de 
a merge mai departe pe calea valori
ficării acestor posibilități, o expresia 
a acestei preocupări oferind-o sem
narea. chiar cu prilejul vizitei, a con
vențiilor privind cooperarea, specia
lizarea și livrările reciproce* în do
meniul chimiei și colaborarea teh- 
nico-științifică în domeniul transpor
turilor și telecomunicațiilor. în ace
lași timp, caracterul de lucru al dia
logului purtat, preocuparea comună 
pentru adincirea și extinderea într-o 
perspectivă amplă a raporturilor eco
nomice au fost ilustrate de schimbul 
de vederi privind problemele colabo
rării economice pe termen lung, In 
spiritul programului complex adoptat 
la cea de-a 25-a sesiune a C.A.E.R., 
precum șl in legătură cu coordonarea 
planurilor naționale de dezvoltară 
economică pe perioada 1976—1980.

Participînd activ la viața Interna
țională, România și Ungaria, așa cum 
se reflectă și în comunicat, stnt pro
fund interesate în promovarea unei 
politici de pace, în dezvoltarea înțe
legerii șl colaborării între națiuni. 
Situate in aceeași arie geografică, ele 
desfășoară largi eforturi pentru asi
gurarea succesului conferinței gene- 
ral-europene și înfăptuirea marelui 
deziderat de securitate și cooperare 
al popoarelor continentului. Comuni
catul publicat la încheierea vizitei 
subliniază consensul și voința ambe
lor țări de a folosi în continuare 
toate posibilitățile pentru extinderea 
colaborării între popoarele lor, pen
tru destinderea internațională, pentru 
pace și întărirea unității țărilor so
cialiste — care reprezintă un dezide
rat esențial, un imperativ al cauzei 
păcii și socialismului în lumea În
treagă.

Cu satisfacția legitimă se poate 
afirma că între România și Ungaria, 
țări socialiste vecine și prietene, exis
tă trainice, statornice relații frățești. 
Și, cu aceeași satisfacție legitimă, sa 
poate aprecia că vizita oficială de 
prietenie în R. P. Ungară a tovară
șului Ion Gheorghe Maurer, rezulta
tele ei vor aduce o nouă contribuția 
Ia dezvoltarea mai departe a acestor 
relații — spre binele ambelor po
poare, In interesul cauzei generale a 
socialismului șî păcii.

B. STOIAN

ACTUALITATEA LA TENIS
ÎN GRUPA A II-A, CÎȘTIGATOR 

NEWCOMBE. — Turneul internațio
nal de tenis (grupa a Il-a, W.C.T.), 
desfășurat în localitatea americană 
La Costa (California), a fost ciști- 
gat de australianul John Newcombe, 
care l-a învins în' finală cu 6—2, 4—6, 
6—4 pe americanul Stan Smith. John 
Newcombe și-a luat astfel revanșa 
pentru înfrângerea suferită cu o săp
tămînă în urmă, în finala concursu
lui de la Uniondale, în care victo
ria a revenit lui Stan Smith.

ÎN GRUPA A III-A, CÎȘTIGATOR 
ASHE. — Tenismanul american 
Arthur Ashe a terminat învingător 
in turneul internațional desfășurat la 
„Palatul Sporturilor” din Barcelona, 
în cadrul grupei a treia a circuitu
lui W.C.T. în finală, Arthur Ashe 
l-a întrecut în trei seturi : 6—4, 3—6, 
6—3 pe tînărul jucător suedez Bjârn 
Borg.

Proba de dublu * fost clștigată de

americanii Arthur Ashe și Roscoe 
Tanner, Învingători cu 6—3, 6—4, în 
finala susținută cu compatrioțil lor 
Tom Leonard și Tom Edlefsen.

★
Competiția internațională de tenis 

pe echipe „Cupa Națiunilor" s-a în
cheiat la Cairo cu victoria forma
ției Franței.

în finală, tenismanil francezi au 
Întrecut cu 2—1 selecționata Angliei.

★
Turneul internațional feminin de 

tenis de la Chicago a fost ciștigat 
de jucătoarea engleză Virginia Wade, 
care a învins-o in finală cu 2—6, 6—4, 
6—1 pe americana Rosemary Casals.

în semifinale, Virginia Wade a 
eliminat-o cu 6—2, 7—6 pe campi
oana americană Billie Jean King, 
principala favorită a concursului, iar 
Rosemary Casals a dispus cu 6—2, 
6—3 de compatrioata sa, Chris 
Evtrt.

FORME MODERNE ȘI RAPIDE DE DESFACERE 
IN COMERȚUL MARAMUREȘEAN

între preocupările actuale ale 
? Direcției comerciale județene 
ț Maramureș, pentru moderniza- 
l rea rețelei comerciale și intro- 
’ ducerea formelor rapide de vîn- 
l zare se înscrie și mărirea nu- 

mărului de microcase de co- 
) menzi pentru servirea la domi- 
i ciliu a cumpărătorilor cu măr- 
J furi alimentare. Pe baza rezul- 
i țațelor înregistrate în cursul a- 

nului trecut în funcționarea a- 
) cestui sistem de servire, au mai 
i fost deschise, de curînd, încă 
’ două microcase de comenzi la 
l magazinele nr. 1 „Dacia" și la 
i cel cu autoservire din cartierul 
) Republicii din Baia Mare, ur- 
i mind ca de acest mijloc rapid 
' de vinzare să beneficieze și cei 
i ce se aprovizionează de la ma- 
< gazinele nr. 24 și 9, precum și 
t cetățenii din Baia Sprie și Cav
ii nic. Aceste unități vor practica 
’ și forma de vinzare prin comenzi 
ț anterioare, direct din maga- 
l zin, cumpărătorii putîndu-și ri- 
I dica mărfurile dorite, gata pre- 
i gătite și ambalate, la ora pe 

care și-au stabilit-o. Tot în sco- 
\ pul economisirii timpului gospo

dinelor a fost introdus de cite- 
va zile așa-numitul comerț pre- 
uzinal. De pildă, la Filatura de 
bumbac din Baia Mare, unde 
lucrează un mare număr de fe
mei, care la ieșirea din schimb 
își fac ți aprovizionarea gospo
dăriei, funcționează un aseme
nea sistem de servire rapidă. 
Cum se procedează ? La intra
rea in schimb, cumpărătorul in
troduce în căsuța de comenzi 
lista produselor pe care vrea să 
le cumpere, iar vînzătorii de la 
magazinul „Rapid" din apropie
re, care ridică listele, pregătesc, 
pe baza lor, pachetele cu măr
furi. La ieșirea din schimb, fie
care cumpărător își găsește la 
poartă mărfurile comandate, pe 
care le plătește vinzătorului. 
Modern și rapid, acest mijloc de 
vinzare este din ce in ce mai 
solicitat și apreciat de cumpă
rători și pentru faptul că el le 
permite aprovizionarea și la a- 
numite ore cînd alte magazine 
sînt Închise.

Gheorghe SUS A corespondentul „Sclnteli"
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PRONOEXPRES
CÎȘTIGURILE TRAGERII 
DIN 27 FEBRUARIE 1974

EXTRAGEREA I : Cat. 1 : 1 va
riantă 25% a 53 356 lei șl 1 variantă 
10% a 21 342 lei ; cat. 2 : 3 variante 
25% a 24 899 lei ; cat. 3 : 12,25 a 6 098 
lei ; cat. 4 : 59,35 a 1 259 lei ; cat. 5 : 
140,40 a 532 lei ; cat. 8 : 4 984,85 a 40 
lei. ■

EXTRAGEREA a II-a: Cat. A : 
1,10 variante a 70 712 Iei; cat. B : 
13,15 a 5 915 lei ; cat. C : 55,55 a 1 400 
lei ; cat. D : 2491,40 a 60 lei; cat. E : 
158,80 a 200 lei ; cat. F : 3478,15 a 
40 lei.

LA 10 MARTIE

Tragere
extraordinară
Pronoexpres

Roiul tehnologiei în 
dezvoltarea economică- 
temă centrală a apropiatei sesiuni de la București 

a Comisiei economice a 0. N. U. pentru Europa
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Administrația de stat Loto- 
pronosport informează partici- 
panții că la 10 martie 1974 or
ganizează o tragere extraordi
nară Pronoexpres, la care se vor 
extrage 32 de numere cîștigă
toare, în trei faze, după cum 
urmează : faza I — 3 extra
geri de cîte 5 numere din 45 ; 
faza a II-a — o extragere, de 6 
numere din 45 și una de 6 nu
mere din cele 39 rămase în 
urnă ; faza a III-a — o extra
gere de 5 numere din 45 cu pre- 

■mii atribuite din fond special, 
între cele 16 categorii de pre
mii care se vor acorda la tragerea ... -
din 
guri 
(din 
viei
Grecia cu avionul, de 12 zile), 
plus diferența în numerar, ex
cursii la Budapesta, Praga, 
Karlovy-Vary (cu trenul de cir
ca 12 zile), premii in bani, de 
valoare fixă și variabilă. De a- 
semenea, se mai acordă dreptul 
de obținere a unui autoturism 
„Dacia 1300" la fazele I și a II-a, 
in cazul cînd întreaga valoare a 
premiilor obținute pe un bilet 
este cel puțin egală cu aceea a 
autoturismului. Participarea se 
face pe bilete de 5 și 15 lei va
rianta, variantele de 15 lei dind 
dreptul de participare la toate 
cele 6 extrageri. Depunerea bi
letelor ciștigătoare se va face 
pînă in ziua de joi, 14 martie 
1974, In orașele reședință de ju
deț, și pînă miercuri, 13 martie 
1974, in celelalte localități.

extraordinară Pronoexpres 
10 martie figurează cîști- 
în valoare de 100 000 lei 
care un autoturism „Mosk- 
408/412“ și o excursie în
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Tema centrală a sesiunii din acest 
an a Comisiei economice a O.N.U. 
pentru Europa, care se va desfășura 
în luna aprilie la București, o con
stituie „Rolul tehnologiei in dez
voltarea economică a țărilor mem
bre". Secretariatul executiv al co
misiei a întocmit un raport con
sacrat acestui subiect, al cărui con
ținut a fost dat publicității de 
curînd la sediul C.E.E.—O.N.U. de 
la Palatul Națiunilor din Geneva. 
Subliniind importanța colaborării 
europene pe planul tehnologiei, ra
portul relevă că „legăturile com
plexe existente între creșterea eco
nomică și progresul tehnologic pre
zintă un interes primordial pentru 
guvernele țărilor membre ale C.E.E. 
—O.N.U." Furnizînd resursele și 
imprimînd impulsurile necesare 
pentru accelerarea progresului teh
nic, creînd pe plan național și in 
cadrul unei cooperări internaționale 
condiții favorabile difuzării tehnici
lor noi în industrie — continuă ra
portul amintit — guvernele pot 
orienta politica lor în direcția re
ducerii obstacolelor aflate în .calea 
dezvoltării economice.

Sesiunea de la București este 
chemată să detalieze răspunsul la 
o serie de probleme privitoare la 
legătura între știință, tehnică și 
dezvoltare, în plan general euro
pean și, în primul rînd, să răspundă 
la întrebarea : care este contribu
ția tehnologiei la creșterea econo
mică în țările membre ale C.E.E.— 
O.N.U. ?

Formulînd un prim răspuns la a- 
ceastă întrebare, raportul amintit 
subliniază, pe bună dreptate, că 
„progresul tehnic este una din 
condițiile esențiale ale creșterii 
economice și alo competitivi
tății internaționale ale unei in
dustrii". Dezvoltarea economică din 
ultimii ani a țărilor europene este 
elocventă in această privință. Ast
fel, în ultimii 25 de ani producția 
țărilor aflate în regiunea C.E.E.— 
O.N.U. a crescut în medie cu 5,5 
la sută pe an, iar venitul pe locui
tor s-a dublat. In țările Europei oc
cidentale, produsul total a sporit' 
anual cu 4,6 la sută, iar productivi
tatea muncii cu 4 la sută, iar în 
țările socialiste din Europa cu 7 
la sută și, respectiv, 5,2 la sută. Co
relația dintre aceste ritmuri de 
creștere și volumul sporit al resur
selor naționale afectate dezvoltării 
științei și tehnicii, constată studiul, 
atrage atenția, o dată mai mult, 
asupra legăturilor dintre știință, 
tehnică și dezvoltarea economică, 
asupra faptului că „invenția tehno
logică a constituit un factor deci
siv al creșterii în țările membre 
ale C.E.E.—O.N.U. în ultimii 25 de 
ani."

Sporirea venitului pe locuitor, a 
producției și productivității muncii 
au fost însoțite de schimbări struc
turale profunde în economia țărilor 
europene, schimbări care se reflec

tă în compoziția forței de muncă. 
De pildă, în țările Europei occi
dentale efectivul lucrătorilor în 
agricultură, care constituia 21 ia 
sută din totalul forței de muncă în 
1950, reprezintă astăzi 10 la sută ; 
în țările socialiste din Europa pro
centajul respectiv a scăzut, in ace
eași perioadă de referință, de la 
50 la 31 la sută. Totodată, numărul 
locuitorilor orașelor a sporit In 
țările Europei occidentale de la 70 
la 75 la sută, iar în țările socialis
te din Europa de la 40—45 la sută, 
la 60 la sută.

Pe planul comerțului, notează ra
portul, aplicarea tehnologică în in
dustrie a determinat în perioada 
postbelică o expansiune fără pre
cedent a schimburilor și relevă că 
„toate țările europene importă as
tăzi de la vecinii lor de două ori 
mai mult decît acum 20 de ani".

Un rol tot mai util în comerțul 
internațional de bunuri și servicii 
l-a jucat transferul de tehnici. Cos
tul crescînd al tehnicilor importate 
pe căi tradiționale a făcut ca nu
meroase state, îndeosebi țările mal 
puțin dezvoltate din Europa, să 
caute noi forme de cooperare. 
Ca noi forme de cooperare in
dustrială promovate pe plan eu
ropean, între inițiatoarele căro
ra se numără și România, ra
portul citează, între altele, ram
bursarea plătii licențelor și breve
telor acordate sau a uzinelor furni
zate „la cheie" prin livrarea de 
produse rezultînd din exploatarea 
respectivelor licențe și brevete, sau 
fabricate de întreprinderile cumpă
rate ; producerea în comun de pie
se detașate, care sînt ulterior a- 
samblate și livrate țărilor din est 
și vest.

Raportul relevă utilitatea convo
cării, sub auspiciile C.E.E.—O.N.U., 
a unor reuniuni speciale, seminarii 
și colocvii pentru examinarea dife
ritelor aspecte ale cooperării între 
țările europene, inclusiv în dome
niile științei și tehnicii, consemnînd 
între reuniunile pe această temă ce 
vor avea loc In 1974 două semina
rii organizate Ia București : unul 
asupra măsurilor de protecție îm
potriva coroziunii în industriile 
mecanică și electrotehnică, celălalt 
asupra construcției în regiunile ex
puse la seisme sau prezentind con
diții de teren dificile.

In încheiere, raportul secretaria
tului executiv al C.E.E.—O.N.U. a- 
preciază că „situația din Europa 
este propice pentru noi inițiative 
vizind dezvoltarea cooperării eco
nomice regionale" și reafirmă ho- 
tărîrea comisiei „de a-și spori ac
tivitățile pentru a răspunde nevoit 
de cooperare între țările din re
giunea C.E.E.—O.N.U., ținînd sea
ma de îmbunătățirea situației po
litice în această parte a lumii".

Comellu VLAD 
Geneva



viața internațională
„nSTEPTfiM CU ÎNMIII DESCHISE 

PE PRESEDINTEEE ROMflNIH -
- Viu interes hi Argentina tatii de vizita tovarășului 

Nicolae Ceausescu -
Buenos Aires, capitala Argenti

nei și una dintre cele mai mari 
metropole ale lumii, avînd peste 
nouă milioane de locuitori, adică 
mai mult de o treime din populația 
țării, cunoaște în aceste zile o at
mosferă specifică evenimentelor 
politice de majoră însemnătate. Cu 
sentimente de profundă simpatie 
și înaltă prețuire este aștep
tată sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, care, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, va face o vi
zită oficială de prietenie în Repu
blica Argentina, la invitația pre
ședintelui Juan Domingo Peron.

Pregătiri de o deosebită amploare 
se fac în așteptarea înalților oas
peți români la aeroportul central 
al orașului și pe marile artere, ce 
vor fi ștrăbătute de cortegiul ofi
cial, precum și la locurile unde se 
vor desfășura convorbirile româno- 
argentinene la nivel înalt, întîlni- 
rile pe care conducătorul țării 
noastre le va avea în țara priete
nă. Este vorba de reședința pre
ședintelui Argentinei de la Olivos, 
Palatul Congresului, Casa Rosada, 
Piața San Martin din Buenos Ai
res, ca și de obiectivele economice 
din interiorul țării ce vor fi vizi
tate.

Numeroase sînt faptele ce atestă 
importanța acordată aici apropiatei 
vizite, menite să impulsioneze re
lațiile prietenești româno-argenti- 
nene, să le deschidă ample per- 
spective. Este de menționat, în a- 
cest sens, activitatea desfășurată 
de grupurile de specialiști români 
și argentineni, preocupați să iden
tifice noi posibilități de lărgire a 
colaborării și cooperării economice 
dintre țările noastre, In interesul 
progresului ambelor popoare.

Proeminente personalități argen-

tinene dau o înaltă apreciere ro
lului pe care îl au în dezvoltarea 
relațiilor multilaterale dintre țări
le noastre contactele și convorbi
rile Ia nivel înalt. în acest sens, 
activitatea prodigioasă a șefului 
statului român este binecunoscută 
și apreciată în Argentina. „Cu
noaștem că președintele Nicolae 
Ceaușescu este un mare conducă
tor al României, un mare luptător 
ce acționează consecvent pentru 
fericirea poporului român — ne 
declară generalul Jose Embrioni,

DE LA TRIMISUL NOSTRU 
SPECIAL LA BUENOS AIRES

primarul municipiului Buenos Ai
res. Cunoaștem, de asemenea, că 
intre președintele Peron și pre
ședintele Ceaușescu există o foar
te mare prietenie, iar această vi
zită capătă pentru noi, argentine- 
nii, o semnificație cu totul deose
bită. Prezența președintelui Nicolae 
Ceaușescu pe pămintul Argentinei 
va permite o continuare a dialogu
lui început in urmă cu un an la 
București și nu avem nici o îndoia
lă că actualele convorbiri se vor 
traduce in fapte pozitive, în inte
resul celor două națiuni.

11 așteptăm pe șeful statului ro
mân cu inimile deschise. In nu- 
numele municipalității orașului 
Buenos Aires voi oferi președinte
lui Ceaușescu cheia de aur a ora
șului, cu speranța că această cheie 
simbolică va fi o mărturie in plus 
a înaltei prețuiri ce o acordăm 
prezenței excelenței sale. Dorim ca 
peste ani această cheie-simbol să 
reamintească domnului președinte 
Ceaușescu de manifestările de

prietenie din partea poporului ar- 
gentinean".

La rindul său, Jos<5 Ber Gelbard, 
ministrul economiei și finanțelor, 
ne-a declarat : „Relațiile noastre 
cu România au largi posibilități 
de dezvoltare, pornind de la faptul 
că ambele țări au ce să ofere una 
alteia. Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu va contribui, fără îndo
ială, la crearea cadrului juridic 
necesar pentru amplificarea și a- 
profundarea lor“.

^leflectînd interesul larg mani
festat în Argentina față de apro
piata vizită, presa din Buenos Ai
res publică numeroase materiale 
în care pune in evidență per
sonalitatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, activitatea sa „pentru a 
contribui la crearea unei lumi mai 
bune" — după cum scrie ziarul 
„LA NACION". în același timp, 
ziarele subliniază semnificația deo
sebită a dialogului româno-argen- 
tinean la nivel inalt, „pentru crea
rea bazelor de dezvoltare a coope
rării dintre cele două țări" („CLA- 
RIN“) „Vizita conducătorului ro
mân, scrie la rindul său ziarul 
„NUESTRA PALABRA", organul 
Partidului Comunist din Argenti
na, are loc in cadrul unei crescin- 
de dezvoltări a schimburilor co
merciale și economice ale Argenti

nei cu țările socialiste, intre care 
și cu România. Asupra liniilor de 
cooperare cu România s-a căzut de 
acord" — ziarul evocind m conti
nuare o serie de importante obiec
tive de cooperare româno-argentini- 
neană. „Vizita tovarășului Ceaușescu 
— continuă ziarul — va contribui, 
fără îndoială, la aprofundarea pe 
plan instituțional a legăturilor pe 
care cooperarea in domeniul econo
mic le-a stabilit".

V. PAUNESCU

„Poporul român își exprimă
profunda îngrijorare fată de prigoana 

împotriva patrioților chilieni'1
— Intervenția reprezentantului României în Comisia Națiu

nilor Unite pentru drepturile omului

NAȚIUNILE UNITE 4 — (Cores
pondență de la C. Alexandroaie). 
In Comisia Națiunilor Unite pentru 
drepturile omului se dezbate proble
ma încălcării drepturilor și libertăți
lor fundamentale ale omului, inclu
siv a politicii de discriminare rasială 
și de apartheid. în cadrul acestui 
punct este exațninată și situația din 
Chile, un mare număr de delegații 
exprimînd îngrijorarea și protestul 
față de acțiunile declanșate de ac
tualul regim militar împotriva ele
mentelor democratice, patriotice, a 
conducătorilor organizațiilor politice 
care au făcut parte din frontul Uni
tății Populare al fostului președinte 
Salvador Allende.

în cuvîntul său, reprezentantul 
României, Dumitru Ceaușu, a arătat 
că poporul român și organizațiile 
sale politice și-au exprimat profunda 
lor îngrijorare față de campania de 
persecuții’ și prigoană împotriva for
țelor progresiste și' democratice din 
Chile, față de violarea drepturilor 
omului și libertăților constituționale 
ale poporului chilian. Reprezentantul

ORIENTUL
APROPIAT

„O reafirmare a sentimentelor 
de prietenie dintre România 

și țările arabe"
„La Revue du Liban et de l’Orient Arabe" despre vizita 

președintelui Nicolae Ceaușescu în unele state arabe
BEIRUT 4 (Corespondență de la 

C. Ionescu). — „La Revue du Li
ban et de l’Orient Arabe“ publică, 
în numărul său din 2 martie, un 
comentariu intitulat „Vizita pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în
tărește relațiile de prietenie dintre 
România și țările arabe", în care 
so face bilanțul recentelor vizite 
ale șefului statului român în Li
bia, Liban, Siria și Irak, subliniin- 
du-se că ele „completează vizitele 
anterioare ale președintelui român 
în Egipt, Algeria, Maroc și Sudan".

în timpul acestora, „șeful statului 
român a reafirmat sentimentele de 
prietenie ale țării sale față de 
toate statele arabe". Ele au subli
niat, de asemenea, „sprijinul ne
clintit al României pentru eforturile 
tlnzînd spre o reglementare justă 
și echitabilă a problemei palesti- 
nene. Președintele Ceaușescu a 
avut ocazia, totodată, să expună 
politica României care constă în 
făurirea, intr-un climat de înțele
gere șt cooperare constructivă, a 
dezvoltării economice și sociale și 
In ameliorarea climatului politic, 
dezvoltării economice și sociale.

Această vizită subliniază, pe 
de altă parte, hotărirea Româ
niei de a se conduce după princi
piile de independență și suverani
tate națională, egalitate în drepturi, 
neamestec în treburile interne ale 
oricărei țări".

După ce expune principalele mo
mente și rezultate ale vizitelor în 
Libia, Siria și Irak (revista a con
sacrat, intr-un număr anterior, un 
larg spațiu vizitei in Liban), co
mentariul arată, în încheiere : „La 
sfîrșitul fiecărei vizite întreprinse 
în cele patru țări, președintele 
Ceaușescu a adresat șefilor de 
stat care l-au primit invitații de 
a merge în România. Toate au fost 
acceptate cu plăcere". „Noi nu 
căutăm decît să ne facem prieteni 
— a declarat, în repetate rînduri, 
șeful statului român. Și președin
tele Ceaușescu nu ezită să par
curgă lumea în vederea stabilirii 
unei mai bune înțelegeri între po
poare".

Comentariul este însoțit de ima
gini sugestive din cursul vizitei 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
în Siria și Irak.

„Climat propice colaborării 
româno - britanice"

O lucrare apărută la Londra sub îngrijirea Confederatei indus, 
triei britanice

ANIVERSAREA 
ZIARULUI 

„MORNING STAR1* 
în marea sală „Royal Festival 

Hali" din Londra a avut loc, 
duminică după-amiazâ, o aduna
re festivă consacrată aniversă
rii ziarului „Morning Star" — 
organ al Partidului Comunist din 
Marea Britanie — la care au 
participat cîteva mii de cititori 
și simpatizanți ai ziarului veniți 
din toată țara. Au fost prezenți, 
de asemenea, membri ai condu
cerii partidului comunist, re
prezentanți ai mișcării laburis
te și muncitorești britanice, pre
cum și ai altor organizații de 
masă și obștești.

Salutîndu-i pe cei prezenți. 
George Matthews, redactor-șef 
al ziarului, a subliniat că, în 
ultimul timp, „Morning Star" 
și-a sporit tirajul și cu aceasta 
influența în rindul maselor. „O 
dovadă în această direcție — a 
declarat vorbitorul — este- și 
uriașa manifestare de astăzi, 
cînd ziarul își sărbătorește 44 
de ani de la apariție". A luat 
apoi cuvîntul John Gollan, se
cretar general al P.C. din Ma
rea Britanie. „Țara este con
fruntată cu cea mai grea situa
ție cunoscută în ultimele dece
nii — a spus vorbitorul. La criza 
economică și socială existentă 
se adaugă acum și o criză po
litică și chiar constituțională, 
în această situație, partidul nos
tru militează cu hotărîre pentru 
unitatea forțelor de stingă, sin
gura în măsură să scoată țara 
din dificultățile in care a arun
cat-o guvernul conservator".

N. PLOPEANU
Londra

LONDRA 4 (De ta Corespondentul 
nostru) : „România — posibili
tăți de cooperare" este titlul unei 
lucrări despre adîncirea și dezvolta
rea cooperării și colaborării econo
mice și tehnico-științifice dintre 
România și Marea Britanie, apăruta 
ta Londra sub Îngrijirea Confedera
ției industriei britanice. Lucrarea cu
prinde raportul întocmit de o dele
gație, compusă din reprezentanții 
unor mari firme din Anglia, care _ a 
efectuat o vizită în țara noastra m 
octombrie anul trecut. Cu acel pri-

Liderul partidului laburist 
însărcinat cu formarea 
noului guvern britanic

LONDRA 4 (Agerpres). — Regina 
Elisabeta a Ii-a, l-a însărcinat, luni 
seara, pe liderul Partidului laburist, 
Harold Wilson, cu formarea noului 
guvern al Marii Britanii. Anterior, 
fostul prim-ministru, Edward Heath, 
șeful Partidului conservator, a remis 
suveranei demisia guvernului său. 
Marea Britanie va fi guvernată, in 
perioada următoare, de un guvern 
laburist minoritar, condus de Ha
rold Wilson.

lej delegația a fost primită de pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu. O parte importantă a ra
portului este consacrată convorbiri
lor purtate de șeful statului român 
cu membrii delegației. „Conducerea 
României — se arată în lucrare — 
este ferm hotărîtă să transforme țara 
într-un stat cu o industrie șl agri
cultură moderne. De ta sfîrșitul ce
lui de-al doilea război mondial, 
România s-a schimbat profund, din- 
tr-o țară înapoiată,, predominant 
agrară, cu o producție industrială 
redusă, a devenit țara cu cea mai 
rapidă dezvoltare economică din Eu
ropa și chiar din lume".

„Climatul pentru extinderea rela
țiilor comerciale și industriale dintre 
cele două țări ale noastre este în 
mod cert propice" — se arată în ra
portul delegației britanice.

în ceea ce privește scopul vizitei 
delegației, potrivit declarației condu
cătorului acesteia, Ralph Bațeman, 
vicepreședinte al Confederației in
dustriei britanice, acesta a fost „să 
întărească legăturile economice exis
tente și să dea un nou impuls pro
gresului care deja s-a făcut pe a- 
ceastă cale". „Rămîne ca acum in
dustria română și cea britanică să 
depună un efort hotărit pentru în
cheierea cu succes a proiectelor dis
cutate" — este concluzia raportului 
delegației Confederației industriei 
britanice.

CONFERINȚA PENTRU 
SECURITATE 

Șl COOPERARE 
IN EUROPA

Progrese în definirea ele
mentelor ce ar urma să fie 
cuprinse în documentele 

finale

GENEVA 4 (Agerpres). — Lucră
rile Conferinței pentru securitate .și 
cooperare in Europa au început să 
înregistreze progrese simțitoare in 
definirea elementelor care ar urma să 
fie cuprinse în documentele finale 
atit în ceea ce privește aspectele po
litice, juridice și militare ale secu
rității, cit și diversele domenii ale 
cooperării economice și culturale. Se 
constată o intensificare a eforturilor 
de elaborare a formulărilor prelimi
nare privind cooperarea europeană în 
domeniile științei, tehnicii și mediu
lui înconjurător.

Delegațiile statelor participante au 
examinat căile și metodele concrete 
de extindere a cooperării tehnico-ști- 
ințifice în diverse domenii de cerce
tare, evidențiind și unele formulări 
care pot întruni acordul general. 
Astfel, in domeniul energiei s-au re
ținut ca teme de cercetare : noi teh
nici și tehnologii de producere, trans
portare și distribuire a energiei, des
tinate îndeosebi să amelioreze utili
zarea resurselor existente de com
bustibili și de energie hidraulică. Tot
odată, se prevede cooperarea in cer
cetarea de noi surse energetice, vi- 
zind, în special, energiile nucleară, 
solară și geotermică.

în continuare, vor fi examinate 
problemele cooperării în alte dome
nii, ca agricultura, medicina și să
nătatea publică, hidrologia și ocea
nografia, meteorologia, informatica 
etc.

Intr-un stadiu avansat se află și 
lucrările privind cooperarea în do
meniul mediului înconjurător.

Lucrările urmăresc să identifice 
obiectivele principale ale cooperării 
pe plan european și să precizeze do
meniile în care se va realiza această 
cooperare.

în cursul acestor dezbateri, dele
gația română, alături de alte dele
gații, a acționat pentru includerea în 
documentele finale a unor prevederi 
cu o tematică cit mai variată, care 
să reflecte preocupările tuturor sta
telor participante și să asigure parti
ciparea la proiectele respective, în 
condiții de deplină egalitate, a tu
turor țărilor, fie ele mari, mijlocii 
sau mici. Delegația noastră a subli
niat că în cadrul acestei cooperări 
trebuie să se țină seama de existen
ța în Europa a unor țări in curs de 
dezvoltare, care trebuie să se bucure 
de sprijin din partea celorlalte țări 
pentru a se obține un progres gene
ral pe întregul continent.

țării noastre a arătat că, încă din 
Iurta octombrie 1973, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
a adresat mesaje președintelui celei 
de-a 28-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U. și secretarului general 
al organizației pentru a interveni cit 
mai repede pe lingă autoritățile din 
Chile, prin intermediul organismelor 
O.N.U. și pe alte căi potrivite, în ve
derea salvării vieții lui Luis Corva- 
lan și ale celorlalți militanți pentru 
progres și democrație în Chile, în 
spiritul respectării drepturilor funda
mentale ale omului și al principiilor 
înscrise în Carta O.N.U.

★
Comisia drepturilor omului, orga

nism din care fac parte 32 de state 
membre ale organizației, între care 
și țara noastră, a aprobat, prin con
sens, textul unei telegrame adresate, 
în numele comisiei, de. către pre
ședintele său, Felix Ermacora, guver
nului chilian.

Frin acest document adoptat, co
misia lansează un apel guvernului 
din Chile pentru a înceta imediat 
orice fel de violări ale drepturilor 
omului comise contrar principiilor 
enunțate în Carta O.N.U. Totodată, 
comisia și-a exprimat preocuparea 
deosebită față de soarta unor perso
nalități politice întemnițate, în spe
cial Clodomiro Almeyda, Luis Corva- 
lan, Enrique Kirbert, Pedro Felipe 
Ramires, Anselmo Soule, care se gă
sesc, în prezent, în cel mai mare pe
ricol din cauza condițiilor in care 
sint deținuți și stării sănătății lor. 
Comisia insistă ca aceste persoane, 
precum și alji cetățeni chilieni și 
străini, care se află intr-o situație 
asemănătoare, să capete permisiunea 
de a părăsi țara in cazul în care 
doresc acest lucru.

încheierea dezangajării mili
tare egipteano-israeliene

CAIRO 4 (Agerpres). — Egiptul și 
Israelul au încheiat, luni, realizarea 
celei de-a cincea și ultime faze a 
acordului de separare și dezangajare 
a trupelor lor militare, după 39 de 
zile de la semnarea sa, deci cu 24 
de ore mai înainte decit era prevă
zut — relatează agențiile de presă.

După cum anunță un purtător de 
cuvînt al O.N.U., forțele egiptene au 
preluat, luni, ultima regiune evacua
tă de trupele israeliene, stabilindu-șl 
controlul deplin asupra ambelor ma
luri ale Canalului Suez, pentru pri
ma dată de la războiul din iunie 
1967.

Trupele israeliene s-au desfășurat 
de-a lungul unei noi linii militare în 
Sinai, situată — conform prevederi
lor acordului — la 20 kilometri dis
tanță de canal.

în legătură cu încheierea separării 
și dezangajării unităților militare ale 
Egiptului și Israelului, un purtător 
de cuvînt militar egiptean a arătat 
că etapele evacuării forțelor israelie
ne prevăzute în acord au fost res
pectate și că încetarea focului re
prezintă un prim pas în cadrul unei 
soluționări urgente a situației din 
Orientul Apropiat.

Ministrul egiptean al afacerilor 
externe, Ismail Fahmy, a avut un 
schimb de vederi asupra ultimelor 
evoluții din Orientul Apropiat cu 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, și cu alți 
lideri ai organizațiilor palestinene 
aflați lntr-o vizită oficială la Cairo.

★
Ministrul de externe al U.R.S.S., 

Andrei Gromiko, aflat intr-o vizită 
oficială în Egipt, a continuat, luni, 
convorbirile cu reprezentanții aces
tei țări, conferind, la Cairo, cu mi
nistrul de externe egiptean, Ismail 
Fahmy. El a avut, de asemenea, o in- 
tilnire cu Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei.

• UN CLASAMENT AL 
CONSUMATORILOR DE 
LEGUME Șl ZARZAVAT 
din Europa occidentală îi si
tuează pe italieni în frunte (cu 
o medie de 185 kg de persoană 
anual), urmați de francezi (143 
kg) și vest-germani (70 kg). Cei 
mai mari mincători de fructe 
sint italienii (100 kg), pe locul 
aj doilea aflîndu-se vest-ger- 
manii (75 kg), in timp ce fran
cezilor le revine abia locul al 
treilea (71 kg). în ambele ca
zuri, britanicii se situează în coa
da clasamentului. Chiar și în ce 
privește florile, pentru care, 
după cum constată cu amără
ciune ziarul „Times", un vest- 
german cheltuiește anual de 
cinci ori mai mult decît un en
glez. Surprinzător, ta consumul 
de cartofi pe primul loc se află 
irlandezii (150 kg anual), in timp 
ce britanicii dețin abia locul al 
patrulea.

• CONSTRUCȚIA CE- 
LUI DE-AL DOILEA TU
NEL DIN HAMBURG PE 
SUB ELBA a fost încheiată 
după 6 ani de muncă intensă șl 
ingenioasă. Tunelul va fi dat insă 
în folosință abia spre sfirșitul 
anului. Pină atunci urmează să 
mai fie montate camerele de 
televiziune, instalațiile radar de 
control ale poliției, telefoanele 
de alarmă și alte instalații teh

SCRUTINUL DE LA HAMBURG

P. S. D. și P. L. 0. dețin o majoritate sigură
BONN 4 — (Corespondență de la 

N.S. Stănescu). în cursul nopții de 
duminică spre luni au fost date pu
blicității rezultatele globale • ale ale
gerilor din orașul-land Hamburg. în 
primele lor relatări, ziarele vest- 
germane constată slaba participare la 
scrutin : numai 64,7 la sută dih cei 
peste 1 300 000 cetățeni cil drept de 
vot s-au prezentat la urne. Partidul 
social-democrat a obținut 44,9 la sută 
din voturi și 56 de locuri în senatul 
orașului, menținîndu-și, in ciuda 
unor regrese, majoritatea. Partidul

liber-democrat, partenerul de coali
ție al P.S.D., a întrunit 10,9 la sută 
din sufragii și 13 mandate, cu patru 
mai multe decit la alegerile prece
dente.

Uniunea creștin-democrată a reali
zat . 40,6 Ia sută dip vp.țuri, cu un 
plus de 7,8 la sută, ceea ce ii dă 
dreptul, la 51 de mandate in dieta 
regională în loc de 41 cite avea ptnă 
acum. Totuși, P.S.D. și P.L.D., care 
au convenit înainte de alegeri să co
laboreze, dețin o majoritate sigură, 
în senatul orașului Hamburg.

PARIS

Cea mai gravă catastrofă din istoria aviației
„Am văzut mai întii 

un avion care zbura 
într-un unghi anormal, 
apoi s-a auzit o puter
nică explozie" — a de
clarat un martor ocular, 
salariat al turnului de 
control de la aeropor
tul Le Bourget, aflat 
la acea oră în pădurea 
Ermenonville, situată 
la aproximativ 40 kilo
metri în nordul Pari
sului. Astfel s-a produs 
cea mai mare catastro
fă din istoria aviației 
civile, soldată cu 345 
de morți. Avionul, un 
uriaș DC-10, aparți- 
nînd companiei „Tur
kish Airlines", decola
se cu citeva minute 
mai devreme de la 
Orly, în direcția Lon
dra. Printr-o întîmpla- 
re nefericită, peste 200 
de pasageri au fost o- 
bligați să se îmbarce, 
contrar programului, ta 
bordul acestui avion, 
datorită grevei care 
afecta aparatele unei 
companii aeriene bri
tanice. (în ultima clipă,

echipa de rugbi a An
gliei, care urma să 
plece 1a Londra cu ace
eași cursă, a fost în
drumată spre un alt 
avion).

Acum, ta 24 de ore 
după producerea acci
dentului, cauzele ca
tastrofei rămîn încă ne
cunoscute. Primele ele
mente ale anchetei re
levă însă cîteva fapte 
ciudate : unii martori 
susțin că explozia a a- 
vut loc în aer, afirma
ție confirmată prin gă
sirea unor trupuri ome
nești ta o distanță de 
15 km de locul căderii 
avionului, unde s-a for
mat un crater gigant 
de 20 metri adîncime. 
Totodată, echipele de 
salvare au constatat 
că o parte din pa
sageri avuseseră timp 
să-și pună măștile de 
oxigen. Toate aceste 
elemente au determinat 
pe anchetatori să țină 
seama și de alte ipo
teze, neexcluzînd nici 
ideea unui atentat sau,

în orice caz, produce
rea unei explozii ta 
bordul aparatului.

Dar oricare ar fi cau
za adevărată a catas
trofei, impresionantul 
bilanț al accidentului 
afectează puternic opi
nia publică din Fran
ța și de pretutindeni, 
în comentariile presei 
se pun — firesc — în
trebări asupra utilității 
avioanelor de mare ca
pacitate, cu atit mai 
mult avîndu-se în ve
dere proiectele apara
telor capabile să trans
porte pină ta o mie de 
pasageri...

„Care sînt motivele 
acestei preocupări pen
tru gigantism ? Bine
înțeles, rentabilitatea" 
— scrie „Le Figaro". 
Groaznicul accident de 
duminică — conchide 
ziarul — dezvăluie cit 
de tragice pot fi conse
cințele acestei curse 
inumane".

Paul 
DIACONESCU

agențiile de presă transmit:
Uniunea medicală balca

nică a constituit un comitet de or
ganizare a unui curs internațional 
de perfecționare, pe tema „Actua
lități în stomatologie". Cursul ur
mează să se desfășoare ta Salonic, 
Grecia, între 18—21 aprilie 1975. Prof. 
M. Popescu-Buzeu, președinte de o- 
noare și secretar general al uniunii, 
a conferențiat, în cadrul Facultății de 
stomatologie din Salonic, despre ac
tivitatea acestei organizații de co
laborare balcanică.

Secretarul de Stat al
S.U.A., Henr-V Kissinger, a avut,
luni, ta sediul N.A.T.O. de Ia Bru
xelles, o întilnire cu ambasadorii ță
rilor membre ale Alianței Nord-
Atlantice. El a făcut o expunere a- 
supra rezultatelor ultimului său 
turneu în Orientul Apropiat și a per
spectivelor unei apropiate ridicări a 
embargoului arab asupra livrărilor 
de petrol către S.U.A.

Ninsori abundente și ploi 
puternice în Franța. In re’iu‘ 
nile din sud-estul țării stratul de ză
padă a atins, în unele locuri, 70 crin. 
Multe localități sînt blocate, iar nu
meroase linii electrice au fost rupte, 
cedînd sub greutatea neobișnuită a 
zăpezii. Sute de automobile sînt în
zăpezite pe șosele.

La prima ședință a Con
siliului de Stat al Adunării 
Populare din Birmania, pre_ 
ședințe al acestuia a fost ales 
Ne Win, iar ca secretar — San 
Yu. Potrivit noii Constituții a țării, 
președintele Consiliului de Stat este 
președinte al republicii, iar secreta
rul îndeplinește funcțiile președinte
lui în absența acestuia.

Sute de mii de japonezi 
au participat ta mitingurile și de
monstrațiile organizate, duminică, la 
Tokio, Osaka și în alte 27 orașe și 
prefecturi, în cadrul „campaniei de

acțiune unită împotriva inflației". 
Manifestațiile — parte integrantă a 
campaniei de primăvară a sindica
telor nipone — au fost sprijinite de 
principalele patru centrale sindicale 
ale țării, precum și de Partidul So
cialist din Japonia, Partidul Comu
nist din Japonia și de Komeito.

Congresul femeilor din 
Vietnam. prezenta iuiTon Duc 
Thang, președinteje R.D. Vietnam, 
Le Duan, prim-secretar al C.C. al 
Partidului celor ce Muncesc din Viet
nam, și a altor conducători de partid 
și de stat, 1a Hanoi s-au deschis, 
luni, lucrările celui de-al patrulea 
congres al femeilor din Vietnam, La 
congres participă delegate reprezen- 
tind cele 4 500 000 membre ale Uniu
nii Femeilor din Vietnam. Sînt pre
zente, de asemenea, delegații de pes
te hotare, printre care și o delegație 
a Consiliului Național al Femeilor 
din Republica Socialistă România, 
condusă de Ioana Boga, vicepreședin
tă a Comitetului Executiv al consi
liului.

0 nouă devalorizare a
piastrului - “
putui anului — a 
Vietnamul de sud.

treia de ta înce-
fost anunțată în

Noul curs de
schimb este de 590 piaștri pentru 
un dolar american față de 575.

Ia satul bulgar Pordim, din 
județul Plevna, a început re
construcția muzeului „Ostașul 
român", amenajat in casa unde 
s-a aflat Marele cartier gene
ral al Comandamentului arma
tei române la asediul Plevnei, 
in timpul războiului de elibe
rare a Bulgariei de sub jugul 
otoman (1877—1878). Scopul lu
crărilor — a arătat Todor Pe- 
lovski. autorul proiectelor — 
este de a ridica valoarea artis
tică a monumentului și de a 
înlesni înțelegerea mai profun
dă a faptelor eroice ale luptă
torilor români din timpul răz
boiului. Noi piese documentare 
primite din România, printre 
care fotografii ale unor obiec
tive oglindind prietenia româ- 
no-bulgară sau ale unor monu
mente înălțate in cinstea eroi
lor români căzuți pe pămintul 
Bulgariei au sporit la peste 400 
exponatele aflate in muzeul 
„Ostașului român" din Pordim.

nice ajutătoare. Cu capacitatea 
aa, calculată de exporti 1a 65 000 
vehicule pe zi. tunelul pe sub 
Elba va duce la descongestiona
rea parțială a traficului mare
lui oraș german. El este, tot
odată, ultima verigă a marii șo
sele continentale „Europa 3", 
care leagă Lisabona de Stock
holm.

• TOMBUKTU DIN 
NOlf IN ATENȚIE. La 
Tombuktu, unul din cele mai 
vechi orașe ale Africii negre, 
care cu multe secole în urmă se 
mîndrea cu comori ale culturii 
africane, monumente istorice și 
biblioteci valoroase, va fi orga
nizat Centrul național de docu
mentare și cercetări istorice din 
Mali. Centrul va purta numele 
cunoscutului enciclopedist arab 
al secolului al XVI-lea Ahmed 
Baba și va contribui 1a studierea 
complexă a istoriei continentu
lui african.

• MUZEU AL ARHI
TECTURII NORDICE. Nu 
departe de Arhanghelsk a fost 
inaugurat, recent, un muzeu in 
aer liber. Pe un teren cu o su
prafață de 80 hectare a fost a- 
menajat un autentic orășel ru
sesc. în acest scop au fost a- 
duse și montate diferite con
strucții, mai ales din lemn, ca
racteristice regiunilor nordice 
ale U.R.S.S. : case de locuit, clă
diri gospodărești, clopotnițe, 
mori de vint, poduri — în total 
22 monumente arhitectonice din 
secolele XVI-XIX.

• 2 500 000 DE FRAN
CEZI SUFERĂ DE REU
MATISM. Concluzia 1a care 
a ajuns Congresul reumatologie, 
desfășurat recent 1a Paris, cu 
participarea a 1 500 de medici, 
demonstrează că reumatismul 
există sub nu mai puțin de o 
sută de forme, unele benigne, 
altele incurabile. Franța, care 
numără în prezent 2 milioane 
și jumătate de reumatici, chel
tuiește 10 la sută din bugetul 
său social pentru tratamentul 
lor. Anul trecut, datorită reu
matismului, s-au pierdut 26 mi
lioane zile-muncă. Prin gra
vitatea sa, reumatismul este 
plasat acum imediat după bolile 
cardiovasculara și bolile psi
hice.

• PARADISUL BROAS- 
TELOR ȚESTOASE. Alda- 
bra este numele celui mai mare 
atol de corali din lume — un 
inel cu o lungime de 32 kilo
metri și un diametru de 14 ki
lometri — situat în largul O- 
ceanului Indian, ta 900 kilo
metri de țărmul estic «1 Africii. 
El este considerat paradisul 
brqaștelor țestoase — numărul 
lor se ridică 1a circa 80 000 — 
fiind un ultim refugiu al aces
tor animale destul de rare pe 
pămînt. în scopul cercetării re
giunii, Societatea regală brita
nică a stabilit aici o bază știin
țifică.

• RECORD AL FA
LIMENTELOR I In JaiWi’b 
ca urmare a crizei energetice, 
luna ianuarie a adus cu sine 
cel mai mare număr de fa
limente : 460 de companii — ci
fră record pentru o singură 
lună, din 1967 încoace, după 
cum apreciază publicația „To
kio Clearing House" care a 
furnizat știrea. 257 dintre a- 
cestea sint firme cu un ca
pital variind între un milion și 
trei milioane yeni.
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