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Continuarea convorbirilor oficiale
Miercuri dimineața au continuat 

convorbirile dintre președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republicii 
Argentina, Juan Domingo Peron, 
precum și Maria Esteta Martinez de 
Peron, vicepreședinte al Republicii 
Argentina.

Schimbul de vederi la nivel Înalt 
romano-argentinean s-a desfășurat in 
spiritul dorinței reciproce de a pro
mova pe planuri superioare colabo
rarea dintre cele două țări și po
poare, de a intensifica conlucrarea 
lor în cadrul vieții internaționale, în 
interesul păcii și cooperării intre 
națiuni.

Tn continuare, la convorbirile ofi
ciale dintre președintele Nicblae 
Ceaușescu, președintele Juan Do
mingo Peron și vicepreședintele Ma

ria Estela Martinez de Peron au 
participat :

Din partea română — Ion Pățan, 
vicepreședinte ăl Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului exterior, 
Ștefan Andrei, secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, Nicolae Doicaru 
și Vasile Pungan, consilieri ai pre
ședintelui Consiliului de Stat ;

Din partea argentineană — Be
nito Llambi, ministrul afacerilor 
interne, Alberto Vignes, ministrul 
relațiilor externe, Antonio Beni
tez, ministrul de justiție, Apgel 
Robledo, ministrul apărării, Jose 
Gelbard, ministrul economiei, Ricar
do Otero, ministrul muncii, Jorge 
Taiana, ministrul culturii și educa
ției, Jose Lopez Rega, ministrul

bunăstării sociale, precum și coman
danții șefi ai infanteriei, aviației și 
marinei, general Leandro Anaya, ge
neral de brigadă Hector Fautario și 
contraamiral Emilio Massera.

în acest cadru al convorbirilor, au 
fost abordate unele preocupări ale 
activității interne desfășurate în 
cele două țări, s-au discutat pro
bleme concrete ale dezvoltării co
laborării româno-argentinene, căile 
și modalitățile de lărgire și diversi
ficare a relațiilor politice, econo
mice, tehnico-științifice și culturale, 
precum și ale colaborării pe plan 
internațional dintre cele două state 
pe baza înțelegerilor stabilite de 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Juan Domingo Peron. •

Convorbirile româno-argentinene 
s-au desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie și înțelegere reciprocă.

ECOUL CHEMĂRII LA ÎNTRECERE SOCIALISTĂ 

IN „CETĂȚILE DE FOC" ALE ȚĂRII 

„Facem totul pentru a produce 
ceea ce ne-am propus:

UN MILION TONE DE OȚEL"
Reșița, vechea vatră de oțel a ță

rii. In acest an, siderurgiștii din 
Valea Birzavei și-au propus să rea
lizeze cea mai mare producție de 
oțel obținută vreodată aici : un 
milion de tone. în toate sectoarele 
și secțiile combinatului se desfă
șoară o entuziastă întrecere socia
listă, pentru a produce mai multă 
fontă, mai mult cocs, mai mult o- 
țel, mai multe laminate.

Primul popas al bulgărelui de 
minereu, adus de la exploatările 
din Munții Metalici ai Ocnei de 
Fier și Dognecei, 
pentru a deveni 
fontă, este în fur
nale. De aici, din 
sectorul important 
al furnalelor, în
cepem ciclul re
portajelor despre 
pasionanta între
cere socialistă a 
siderurgiștilor Re- 
șiței.

La intrarea în 
secția furnale no
tăm rapid, in car
netul de reporter, 
cîteva din obiec
tivele pe care și 
le-a propus colec
tivul . secției :

• 21 000 tone 
fontă peste plan.

• Reducerea 
consumului de 
cocs cu 4 200 tone.

• Diminuarea 
consumului de e- 
nergie electrică 
cu 3 la sută față 
de prevederi.

— Rezultatele 
din acest an, pînă 
la 3 martie, con
semnează o producție suplimentară 
de 4 800 tone de fontă, ne spune in
ginerul Hugo Kucsera, șeful secției.

Aceste sporuri de producție s-au 
obținut, in principal, prin aplicarea 
unui complex de măsuri care vi
zează îmbunătățirea calității aglo
meratului, reducerea duratei de 
pregătire și elaborare a șarjelor, 
asigurarea unui regim optim de 
funcționare a agregatelor, crește
rea temperaturii aerului insuflat 
în furnal ș.a. Un fapt trebuie sub
liniat îndeosebi : consumul de cocs, 
care reprezintă punctul nodal în 
activitatea colectivului, s-a redus 
față de normă cu 8 kilograme pe 
tona de fontă, iar indicele de uti
lizare a furnalelor a crescut cu 17 
kilograme de fontă pe metru cub 
de volum util și zi, față de nivelul 
atins in 1973.

— în secție se desfășoară o pa
sionantă întrecere între echipele 
de topitori de la cele două furna
le — ne relatează Oliviu Băcuieți, 
membru în comitetul sindical de 

DIN REZULTATELE 

FURNALIȘTILOR 

REȘIȚENI;

• 4 900 tone fonta 

peste plan

• 1000 tone cocs 

economisit
• o jumătate de ora 

ciștigată la fiecare 

șarjă

secție. In frunte se află cei de Ia 
furnalul nr. 2, care au dat in plus 
2 295 tone de fontă, față de cele 
2117 tone realizate de colectivul 
de la furnalul nr. 1.

Dar . „clasamentul" se poate 
schimba de la decadă la decadă, 
de la lună la lună.

— Sintem hotărîți ca, în scurt 
timp, să fim noi în frunte, ne spu
ne Aurel Liubimirescu, maistru 
topitor la furnalul nr. 1. Astăzi, 
după 4 ore de lucru, in care timp 
am elaborat 2 șarje, avem un 

plus de 55 tone 
de fontă. Pînă la 
sfirșitul schim
bului vom urca 
la 75 tone.

Siguranța cu 
care ni s-a vor
bit își are teme
iul în initiative și 
acțiuni care con
verg zilnic către 
rezultate supe
rioare. Astfel, du
rata de elaborare 
a șarjei a scăzut 
de la 4 ore la 3 
ore și jumătate : 
calitatea fontei 
este bună ; conți
nutul de siliciu 
în fontă se situ
ează între 0,5 și 
0,9 la sută față 
de prevederea 
din STAS, de 1,25 
la sută ; cel de 
sulf, la 0,07 la 
sută, fată de 0,09 
la sută : tempe
ratura aerului in
suflat în furnal a 

crescut cu 150 de grade C, ceea ce 
înseamnă o importantă economie 
de cocs metalurgic.

Fiecare formație de lucru, fieca
re om, aici, pe platoul furnalelor, 
știe cu precizie matematică ce are 
de făcut, în cît timp, în ce condi
ții de responsabilitate.

— Important este să lucrăm cu 
toții mai bine, cu rezultate supe
rioare, ne spune Vasile Dirda, ve
teranul topitorilor de fontă reși- 
țeni. Doar așa ii vom întrece pe 
cei de la „doi". Noi, de la „unu", 
ne întrecem în primul rînd între 
noi. Dacă, în ianuarie, pe primul 
loc s-a situat echipa lui Dumitru 
Comei, în februarie balanța între
cerii înclină spre echipa noastră.

— Nu ne lăsăm cu una cu două 
să fim lntrecuți, ne declară ingine
rul Ion Biriescu, de la furnalul nr. 
2. Succesele obținute ne obligă la 
o muncă susținută. Acum sintem 
într-un moment mai greu — de 3

(Continuare în pag. a V-a)

Dineu în cinstea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

și a tovarășei Elena Ceaușescu
Marți seara, imediat după ceremo

nia conferirii înaltelor distincții, 
președintele Juan Domingo Peron și 
doamna Martinez de Peron au ofe
rit, la reședința .,Olivos", un dineu 
în cinstea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

La dineu au participat, din par
tea română : Ion Pățan, Ștefan An
drei. George Macovescu, precum și 
Vasile Pungan și Nicolae Doicaru, 
consilieri ai președintelui Consiliu
lui de Stat.

Din partea argentineană au luat 
parte : președintele Camerei Depu- 
taților, Râul Lastiri, secretarul gene
ral la președinția republicii, Vin- 
epnte Solano Lima, ministrul de

externe, Alberto Vignes, ministrul 
de interne, Benito Llambi, ministrul 
apărării, Angel Robledo, ministrul 
bunăstării sociale și secretar perso
nal al președintelui Peron. Jose 
Lopez Rega, ministrul justiției, An
tonio Benitez, ministrul Informații
lor, Emilio Abraș, alte personalități 
ale vieții politice, economice, cul- 
tural-artistice argentinene.

Erau, de asemenea, de față amba
sadorul României la Buenos Aires, 
Mihai Bălănescu, și ambasadorul 
Argentinei, la București, Juan Carlos 
Marcelino Beltramino.

In timoul dineului, care s-a des
fășurat într-o ambianță de caldă 
cordialitate, cei doi președinți au 
rostit toasturi.

în continuare,' în cinstea oaspeți
lor români, președintele Peron a 
oferit, la teatrul în aer liber din pe
rimetrul reședinței sale, un program 
special de muzică și dansuri popu
lare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu apreciază 
varietatea și frumusețea folclorului 
argentinean, remareînd înalta măies
trie a grupului „Voces Blancas", 
unul dintre cele mai reputate din 
întreg continentul latino-american, 
vigoarea dansurilor cu „bolas" —I 
temuta armă de vînătoare formată 

(din bile legate la capătul unei 
frînghii.

Programul a fost răsplătit cu 
aplauze de asistență.

Toastul președintelui 
Juan Domingo PeronDomnilor,Vă rog să ridicați paharul, împreună cu mine, în onoarea acestor buni prieteni care ne vizitează. Le dorim, totodată, succes deplin pe calea realizării tuturor țelurilor în lupta în care sint angajați pentru fericirea poporului român și măreția patriei lor.Acestea sînt obiective pe cape le cunoaștem foarte bine și noi înșine, care luptăm pentru transpunerea lor în viață.Prilejul fericit de astăzi, care ne umple inimile de bucurie, va contribui, fără îndoială, la strîngerea solidarității și prieteniei dintre noi, obiective ce sînt comune tuturor țărilor în curs de dezvoltare.De aceea, vă rog să ridicăm acest pahar în cinstea scumpilor noștri oaspeți I (Aplauze).

Toastul președintelui 
Nicolae CeaușescuDoamnelor și domnilor, ■Aș dori să exprim satisfacția noastră că ne aflăm, în seara aceasta, împreună cu prietenul nostru, președintele Peron, cu doamna Peron, împreună cu dumneavoastră, că putem, în vizita pe care o facem în Argentina, să continuăm convorbirile începute în România, care s-au dovedit destul de rodnice, să cunoaștem unele preocupări ale poporului dumneavoastră pe calea dezVoltării economico-sociale.Desigur că toate popoarele, și, mai cu seamă, cele care se înglobează în așa-zisa lume a treia sau țări în curs de dezvoltare, luptă, de fapt, pentru a deveni stăpîne pe bogățiile proprii, pentru a le folosi în scopul dezvoltării mai rapide economico-sociale, deci pentru ca să asigure ridicarea bunăstării și fe-

(Continuare în pag. a III-a)
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Cinstire, prețuire, simpatie
După primirea -călduroasă, cu toate 

onorurile, rezervată președintelui 
Nicolae Ceaușescu. tovarășei Elena 
Ceaușescu, la sosirea în capitala Ar
gentinei și după primele convorbiri 
cu președintele Juan Domingo Peron, 
cu doamna vicepreședinte Maria 
Estela Martinez de Peron — mo
mente pline de semnificație, care au 
reliefat bunele relații existente între 
cele două țări. între conducătorii lor 
— marți după-amiază am fost mar
torii altor momente, care ne-au con
vins și mai mult de însemnătatea 
deosebită pe care o acordă distinsele 
gazde vizitei înalților oaspeți români, 
profundul respect și aleasa prețuire 
de care se bucură in Argentina 
șeful statului român.

întâlni
De-a lungul marilor „avenidas" 

Santa Fă și Cordoba, care, în după- 
amiaza zilei de marți, cunoșteau o 
animație deosebită, solii poporului 
român, care se îndreptau spre pa
latul Congresului Național, sediul 
Senatului și Camerei Deputaților, 
au fost salutați cu căldură de nu
meroși cetățeni ai capitalei argen
tinene.

Ne aflăm tn fața monumentalei 
clădiri a Congresului Național, 
construită, In stil neoclasic, la sfîrși- 
tul secolului trecut. Aici își desfă
șoară activitatea cele două camere 
ale parlamentului.

Dorința manifestată de conducerea . 
Congresului Național, de parlamen
tarii argentineni de a avea în mij
locul lor pe președintele Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu este o dovadă în plus a 
înaltei prețuiri de care se bucură și 
în Argentina șeful statului român, 
activitatea sa neobosită pusă în slujba 
păcii, destinderii internaționale și 
colaborării dintre națiuni.

La intrarea în clădirea Congresului

„Sînteți conducătorul 
unei revoluții a cărei vocație 
este slujirea voinței poporului"

Cuvintul prim-vicepreședintelui
Senatului argentinean,
Jose Antonio Allende

Excelența Voastră domnule pre
ședinte al Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România.

Vizitați țara noastră Intr-un mo
ment în care treburile vieții naționale 
sînt exercitate, domnule președinte, 
de libera hotărîre a unui popor care 
și-a reasumat conducerea destinului 
său prin reprezentanții săi legitimi.

Vocația de pace a tuturor argenti- 
nenilor se exprimă prin marea ca
pacitate pentru o conviețuire internă 
și o promovare a inițiativei pe plan 
internațional, fără nici un fel de 
pretenții hegemonice.

Traiectoria clară a țării noastre în 
politica sa externă și respectarea fără 
limite a principiului autodeterminării 
popoarelor permit Argentinei să pro
moveze relații efective și schimburi 
materiale și culturale cu toate țările 
lumii.

Argentina trăiește cu adevărat un 
proces revoluționar, condus de Exce
lența Sa domnul președinte al Repu
blicii, generalul Peron, și, în cadrul 
acestui proces, nici un sector al vieții 
naționale nu este exclus sau îndepăr
tat.

Dumneavoastră, Excelență, sînteți, 
de asemenea, conducătorul unei lupte 
revoluționare continue, ceea ce răs

In timpul vizitei la palatul Congresului Național, sediul Senatului șl Camerei Deputaților

Ambianța plăcută a acestor zile de 
sfîrșit de vară australă, frumusețea 
marelui oraș de pe Rio de La Plata 
— cu splendidele sale „avenidas" 
(bulevarde) și parcuri, cu clădiri și 
monumente de un rafinat gust ar
tistic— dar. mai ales, oamenii aces
tei metropole a Americii Latine, jo
viali, prietenoși și deosebit de ospi
talieri. fac ca vizita în Argentina 
prietenă să capete — dincolo de ma
rea valoare a faptului politic — și 
o notă de ..alegria“, de bună dispo
ziție. Și de astă dată am fost marto
rii unor manifestări sincere, deschi
se. de caldă afecțiune, din partea 
gazdelor, manifestări care-și găsesc, 
în bună măsură, explicația în afini

rea cu parlamentarii
argentineni

Național. președintele Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
însoțiți de tovarășii Ștefan Andrei și 
George Macovescu, sint întîmpinați 
cu deosebită cordialitate de Râul 
Lastiri, președintele Camerei Depu- 
tatilor, Josă Antonio Allende, 
prim-vicepreședinte al Senatului. 
Numeroși locuitori ai capitalei, pre- 
zenți și la acest moment al vizitei, 
aclamă pe înalții oaspeți români. O 
companie militară prezintă onorul.

Prcșediniele Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu și persoa
nele oficiale care îi însoțesc sint in
vitați să viziteze unele săli și birouri 
de lucru ale Congresului Național,

Tn marea sală de onoare, al cărei 
fundal este încadrat de drapelele de 
stat ale României și Argentinei, înal
ților oaspeți români Ie sînt prezentați 
președinții diferitelor comisii ale 
celor două camere ale Congresului. 
Se află prezenți, de asemenea, nu
meroși senatori și deputați.

Josă Antonio Allende, prim-vice
președinte al Senatului, rostește un 
călduros cuvînt de bun sosit.

punde unei ferme vocații de slujire 
a voinței populare prin creșterea 
permanentă a gradului de participa
re a poporului in beneficiul culturii 
și economiei.

Sînt sigur, așadar, că vă va fi 
ușor să înțelegeți și să evaluați Ia 
adevărata sa dimensiune momentul 
istoric pe care îl trăiește țara noas
tră.

Vă aflați, domnule președinte, în 
incinta Parlamentului argentinean. 
Fiecare din legislatorii aici prezenți 
— senatori și deputați — apreciază, în 
întreaga sa semnificație, înalta onoa
re pe care ne-o face vizita dumnea
voastră. .

Domnii senatori și deputați ai na
țiunii îndeplinesc cu mîndrie misiu
nea lor ce decurge dintr-o autentică 
reprezentare populară. Și această 
primire pe care v-o facem exprimă 
afecțiunea cu care vă primește în
tregul popor al țării mele.

Permiteți-mi, Excelența Voastră 
domnule președinte, să vă urez 
dumneavoastră și doamnei Elena 
Ceaușescu o ședere plăcută în Argen
tina, sănătate personală și fericire 
poporului Republicii Socialiste Româ
nia. (Aplauze).

Ia cuvintul apoi tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. 

tățile de limbă și cultură ale po
poarelor noastre, in faptul că româ
nii și argentinenii — așa cum spu
nea, marți dimineața, președintele 
Nicolae Ceaușescu — se cunosc de 
demult, că de-a lungul istoriei lor 
și-au unit glasul în apărarea celor 
mai nobile idealuri ale umanității.

Depunerea de coroane la Monu
mentul lui Josâ de San Martin — o- 
magiu adus memoriei veneratului e- 
rou al Argentinei. ..El Libertador" — 
cum i se spune aici — întîlnirea pli
nă de semnificații, de la palatul Con
gresului Național, cu membri ai Par
lamentului. prezentarea corpului di
plomatic in salonul de recepție al 
marelui hotel „Sheraton", precum

„Prietenia și colaborarea 
româno-argentineană să devină 

tot mai puternice!11

Cuvintul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Omagiu luptei 
pentru libertatea poporului

Depunerea unei coroane de flori 
la Monumentul lui Jose de San Martin

Domnule’ prim-vicepreședinte al 
Senatului.

Domnilor senatori și deputați,

Aș dori să exprim calde mulțumiri 
pentru cuvintele ce ni te-ați adresat 
și să vă adresez, la rîndul meu, dum
neavoastră, reprezentanților poporului 
argentinean, salutul călduros al nos
tru. al parlamentarilor români și, 
prin dumneavoastră, un salut prie
tenesc poporului argentinean.

Ne aflăm într-o vizită oficială de 
prietenie în țara dumneavoastră, la 
invitația președintelui Peron. In
tr-adevăr, țările noastre întrețin de 
multă vreme relații de colaborare, 
încă cu aproape 100 de ani in urmă, 
Argentina a fost printre primele țări 
care au recunoscut independența și 
suveranitatea României. De atunci 
s-au dezvoltat relații pe multiple pla
nuri. Oamenii de știință români și ar
gentineni au conlucrat cu rezultate 
bune pentru ambele țări. Dar, de
sigur, trăim într-o epocă nouă, epocă 
de profunde transformări revoluțio
nare, sociale și naționale. Popoarele 
se ridică cu tot mai multă hotărîre la 
luptă, pentru a deveni stăpîne pe bo
gățiile naționale, pentru a se dezvolta 
economico-social conform năzuințelor 
lor, pentru a asigura noi relații, baza
te pe egalitate, pe respect reciproc și 
pe o colaborare largă. In acest spirit 
se dezvoltă astăzi și relațiile dintre 
țările noastre.

România, după cum cunoașteți, este 
o țară care construiește o orînduire 
nouă, socialistă. Chiar în acest an 
sărbătorim 30 de ani de cînd poporul 
român, devenit stăpîn pe destinele 
sale, a trecut la făurirea noii orîn- 
duiri socialiste. In acești ani am de
pus eforturi susținute în dezvoltarea 
industriei, agriculturii, științei, cultu
rii, în ridicarea nivelului de trai ma
terial și spiritual al poporului. Tre
buie să vă declar că, în acești ani. am 
obținut, realmente, succese remarcabi
le. Industria românească produce în 
acest an de 28 de ori mai mult decit 
acum 30 de ani. Produceam, spre 
exemplu, 280 de mii tone de oțel ; 
producem acum peste 8 milioane tone, 
întreaga energie electrică reprezenta 
500 milioane kWh ; acum reprezintă 
aproape 50 miliarde kWh. Mă opresc 
aici cu exemplele. Este suficient să 
mai remarc că venitul național a 
crescut de peste 10 ori. iar indus
tria participă cu circa 65 la sută la 
formarea venitului național al tării. 
Iată de ce poporul român este 
profund atașat orinduirii socialiste, 
care i-a asigurat o dezvoltare rapidă, 
consolidarea independentei și suve- 

și banchetul oferit de președintele 
Peron și de doamna Maria Estela 
Martinez de Peron in onoarea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. a to
varășei Elena Ceaușescu, cuvîn- 
tările cu rezonante multiple rostite, 
cu acest prilej, de cei doi președinți 
— iată alte momente care întregesc 
și încheie, in mod strălucit, prima zi 
a vizitei in Argentina.

Fără a anticipa rezultatele finale 
ale acestei vizite, putem spune, de 
pe acum, că ea marchează un mo
ment de mare însemnătate în istoria 
raporturilor dintre țările și popoarele 
noastre, că ea deschide perspective 
din cele mai favorabile dezvoltării 
acestor relații pe multiple planuri.

ranității naționale, bunăstarea și fe
ricirea.

Cunoaștem eforturile făcute de po
porul argentinean prieten pe calea 
dezvoltării sale economico-sociale. 
Am avut, cu un an în urmă, in 
România, convorbiri îndelungate cu 
generalul Peron, cu președintele Pe
ron de astăzi. Am pus bazele unei 
amiciții și dorim ca aceste relații de 
prietenie să contribuie la dezvoltarea 
prieteniei și colaborării dintre po
poarele noastre. Ne bucură faptul că 
poporul argentinean este tot mai 
hotărît să-și făurească o viață nouă, 
liberă, să-și consolideze indeoendența 
și suveranitatea națională. Știm din 
propria noastră -experiență că reali - 
zarea acestor năzuințe cere eforturi 
susținute, cere unitatea tuturor for
țelor naționale, peste deosebirile de 
păreri politice, de credințe religioase, 
pentru că numai acționînd în deplină 
unitate pentru a asigura dezvoltarea 
economiei naționale, ridicarea nivelu
lui material și cultural al poporului, 
se poate realiza cu adevărat o țară 
înfloritoare, se pot consolida inde
pendența și suveranitatea națională.

Aș dori să vă urez dumneavoastră, 
reprezentanți ai poporului argenti
nean. să obțineți rezultate tot mai 
bune în realizarea acestui program 
măreț de dezvoltare a patriei dum
neavoastră.

Am dori ca poporul prieten argen
tinean să obțină rezultate tot mai 
bune pe calea dezvoltării sale. Vă pot 
asigura, pe dumneavoastră, că venim 
în Argentina animați de cele mai 
calde sentimente de prietenie față de 
poporul dumneavoastră, cu convin
gerea că împreună cu președintele 
țării dumneavoastră, generalul Peron, 
vom identifica noi posibilități de dez
voltare a colaborării dintre statele 
noastre.

De asemenea, știm că în lume sînt 
multe probleme de soluționat. Mai 
mult ca oricînd, țările mici și mijlocii, 
împreună cu toate popoarele, trebuie 
să acționeze cu tot mai multă fermi
tate pentru o politică de pace și co
laborare, pentru a se pune capăt ve
chii politici imperialiste, colonialiste, 
neocolonialiste, pentru o politică 
nouă, în care flecare popor să aibă 
dreptul la dezvoltare liberă, cores
punzător năzuințelor sale, fără nici 
un amestec din afară. Știm că și in 
America Latină se dezvoltă un pu
ternic curent revoluționar pentru a 
asigura progresul popoarelor Ameri
cii Latine. Sîntem convinși că, acțio- 
nînd în strînsă unitate, împreună cu 
toate forțele progresiste de pretutin
deni, popoarele Americii Latine, ca și 
popoarele de pe alte continente, vor 
obține victoria deplină, vor deveni pe 
deplin stăpîne pe bogățiile naționale, 
își vor putea făuri viata, viitorul, așa 
cum le doresc ele.

în această direcție dorim să dez
voltăm colaborarea cu dumneavoastră. 
Am dori ca între Parlamentul român 
și Parlamentul argentinean să se dez
volte relații de largă colaborare. Sîn
tem convinși că contactele directe în
tre reprezentanții popoarelor consti
tuie o necesitate pentru o mai bună 
cunoaștere, pentru dezvoltarea co
laborării în toate domeniile, pentru 
o lume mai dreaptă și mai bună.

Iată, domnilor deputat! și senatori, 
gîndurile cu care am venit în țara 
dumneavoastră. Sînt convins că 
această vizită va marca un riou mo
ment important în dezvoltarea colabo
rării între țările noastre. Fie ca prie
tenia și colaborarea dintre popoarele 
noastre să devină tot mai puternice, 
spre bunăstarea și fericirea ambelor 
popoare, pentru pace și colaborare în 
lume. (Aplauze).

♦
Președintele Nicolae Ceaușescu, 

tovarășa Elena Ceaușescu, celelalte 
persoane oficiale care li însoțesc se 
întrețin, cu deosebită cordialitate, cu 
parlamentarii argentineni. De ambele 
părți se exprimă dorința ca între 
parlamentarii din România și Argen
tina să se dezvolte relații largi de 
colaborare, de cunoaștere reciprocă, 
în folosul celor două popoare, al 
păcii și destinderii internaționale.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu mulțumește gazdelor pen
tru prilejul de a se Intîlni cu parla
mentarii argentineni, urlndu-le, din 
nou, succes în activitatea lor, spre 
binele și fericirea poporului Argen
tinei.

Omagiind tradițiile de luptă pentru 
libertate și independență ale națiunii 
argentinene. președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu au depus, 
in după-amiaza primei zile a vizitei, 
o coroană de flori la Monumentul lui 
Josâ de San Martin, erou național și 
al popoarelor latino-americane.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sint întîm- 
pinati la sosirea la monument de 
ministrul relațiilor externe al Argen
tinei. Alberto Vignes.

Șeful statului român este însoțit 
de tovarășii Ion Pătan, vicepreședin
te ai Consiliului de Miniștri, minis
trul comerțului exterior. Ștefan An
drei, secretar al C.C. al P.C.R., George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne, Vasile Pungan și Nicolae Doi-

„Sîntem bucuroși să exprimăm 
ilustrului oaspete sentimentele 

celei mai vii afecțiuni"
Presa din Buenos Aires salută cu deosebită căldură 

vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu

„Sosește In vizită oficială pre
ședintele român, Nicolae Ceaușescu" 
(ziarul „CI arin"), „Sosește 
Ceaușescu", prima vizită In Argen
tina a unui președinte român 
(„Cronica"), „Președintele României 
sosește în Argentina" („La Pren- 
sa“) — iată doar cîteva dintre ti
tlurile prezente marți pe primele 
pagini ale marilor ziare din capi
tala Argentinei și din țară, titluri 
sub care, apoi, pe primele pagini 
sau în interiorul ziarelor, se inse
rează ample comentarii relevind 
puternica personalitate în aria po
liticii mondiale a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, contribuția sa 
la dezvoltarea economică, culturală 
și socială a României, la adincirea 
cursului pozitiv din viața politică 
internațională, la crearea unei lumi 
mai bune.

„Prezența în Argentina a condu
cătorului român, domnul Nicolae 
Ceaușescu, este un eveniment de o 
deosebită importanță în cadrul re
lațiilor de prietenie care leagă 
România și Argentina".

„Angajate în realizarea unor as
pirații și idealuri legitime, pentru 
care au luptat de-a lungul istoriei 
lor, ambele popoare trebuie să in
tensifice și să consolideze, cu acest 
fericit prilej, legăturile care le u- 
nesc pe tărîm economic, cultural 
și politic".

„împărtășind pe deplin importan
ța maximă pe care o are prezența 
ilustrului oaspete al guvernului 
nostru, poporul argentinean este 
bucuros să-i ureze cel mai cordial 
bun venit și să-i exprime senti
mentele sale cele mai vii de afec
țiune, odată cu cele mai sincere 
urări pentru progresul și prosperi
tatea patriei sale".

Aceste cordiale și frumoase cu
vinte de bun venit se află în cu
prinsul unei întregi pagini speciale 
consacrate vizitei de ziarele din 
Buenos Aires. Pagina este ilustra
tă de portretele președinților 
Nicolae Ceaușescu șl Juan Domin
go Peron. Salutînd sosirea înalți
lor oaspeți români, presa din capi
tala argentineană anticipează, tot
odată, conținutul și importan
ța vizitei pe care președinte

caru. consilieri ai președintelui Con
siliului de Stat.

în fata monumentului, dominat de 
un grup statuar, deasupra căruia se 
înalță statuia ecvestră a celui ce este 
denumit „El Libertador", solii po
porului român sînt salutați, cu ono
ruri militare, de grenadierii regimen
tului creat de marele comandant de 
oști Josă de San Martin, unitate care 
a fost nucleul organizării militare a 
luptei pentru independență.

In acest cadru solemn, președin
tele Nicolae Ceaușescu se apropie de 
monument, unde depune o coroană 
de flori, ca semn de profund omagiu 
adus unuia dintre marii luptători 
pentru cucerirea independentei po
poarelor latino-americane, drumul 
bătăliilor sale începînd din provin
cia La Plata, de-a lungul Argenti
nei. și continuînd pînă în Peru.

le Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu o Întreprind in 
Argentina.

Ziarele, ca și celelalte mijloace 
de informare in masă — posturile 
de radio și televiziune — au pre
zentat biografia șefului statului 
nostru. Subliniind relațiile tradițio
nale pe tărim politic, economic și 
cultural dintre cele două țări, pre
sa argentineană apreciază că 
prezența președintelui Nicolae 
Ceaușescu la Buenos Aires oferă 
un fericit prilej pentru crearea 
bazelor continuei amplificări a a- 
cestor legături.

„Președintele Nicolae Ceaușescu 
— scrie „La Nacion" — este un 
tenace apărător al unei politici in
ternaționale bazate pe principiile 
respectului suveranității și indepen
denței naționale, a egalității în 
drepturi, avantajului reciproc și 
neamestecului în treburile interne".

„între cei doi președinți — scrie 
Intr-un alt comentariu ziarul „Cla- 
rin" — există o apropiere a punc
telor de vedere privind politica in
ternațională. în afară de aceasta 
se adaugă o consolidare a legături
lor prin intermediul unei serii de 
tratate de colaborare economică, 
care cuprind diverse programe spe
cifice, industriale și tehnologice, ce 
depășesc cadrul tradițional al 
schimburilor comerciale româno- 
argentinene. România, o țară de 
21 milioane de locuitori, era îna
inte de ultimul război mondial una 
dintre cele mai puțin dezvoltate 
din Europa. Acum, ea a realizat o 
importantă dezvoltare industrială, 
cucerind poziții avansate într-o se
rie de sectoare ale tehnologiei mo
derne. România se pronunță activ 
pentru o amplă colaborare intre 
state, fără deosebire de regimuri 
sociale". Ziarul „La Nacion". după 
ce arată că economia tării noastre 
a suferit profunde transformări în 
ultimele decenii, subliniază că le
găturile economice între România 
și America Latină au Înregistrat 
notabile progrese în ultima vreme, 
nu numai din punctul de vedere al

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cele
lalte personalități care îl însoțesc la 
ceremonie păstrează un moment de 
reculegere în memoria acestei figuti 
legendare din istoria Argentinei, a 
continentului sud-american.

Din nou sint prezentate onoruri 
* militare. în cinstea șefului statului 

român.
La plecare, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu este condus de ministru] 
relațiilor externe al Argentinei, Al
berto Vignes.

O mare mulțime de oameni care 
a asistat la ceremonie face o caldă 
manifestare • de simpatie șefului sta
tului > român, 11 aclamă *.  îndelung : 
președintele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu răspund cu 
prietenie aplauzelor și saluturilor 
cordiale ale locuitorilor capitalei ar
gentinene.

volumului schimburilor comerciale, 
ci, mai ales, în ceea ce privește 
instrumentele menite să promoveze 
aceste relații (acorduri pe termen 
lung, înțelegeri etc.). Exporturile 
românești in regiunea noastră, ara
tă ziarul, cuprind mașini-unelte, 
echipamente și instalații indus
triale, produse chimice, ciment etc.

Ziarele argentinene apărute 
miercuri oglindesc, pe spații am
ple, bogat ilustrate, prima zi a vi
zitei președintelui Nicolae Ceaușescu 
în Argentina, subliniind căldura și 
prietenia cu care au fost întîmpi- 
nați solii poporului român pe pă- 
mîntul Argentinei.

„Călduros bun venit președintelui 
Ceaușescu", „Primire caldă pentru 
președintele României, Nicolae 
Ceaușescu", „O îmbrățișare de bun 
venit" — iată doar cîteva din sem
nificativele titluri ale grupajelor de 
reportaje, comentarii și informații 
consacrate vizitei.

„Chiar dacă protocolul prevede în 
mod tradițional — scrie ziarul 
„Clarin", referindu-se la primele 
momente ale vizitei — ca șefii de 
stat să fie primiți Ia locul sosirii 
de către președintele republicii, în 
celelalte ocazii, de cînd generalul 
Peron și-a asumat misiunea de șef 
al statului, vicepreședintele repu
blicii îndeplinise această sarcină. 
Prezenta personală a șefului statu
lui argentinean la Aeroportul cen
tral — subliniază ziarul — a fost 
interpretată ca un semn al deose
bitei importanțe ce care au căpă
tat-o relațiile româno-argentinene",

„O caldă primire a fost oferită 
președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. care împreună 
cu doamna Elena Ceaușascu au sosit 
in vizită oficială în tara noastră" 
— scrie ziarul „Cronica". „Se a- 
cordă prezentei președintelui român 
în Argentina o extraordinară sem
nificație, remarcă același ziar, da
torită dezvoltării relațiilor dintre 
cele două țări, ca o consecință a 
hotărîrii guvernelor de la București 
și Buenos Aires de a consolida prin 
fapte legăturile de prietenie și co
laborare în diferite domenii".
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Ceremonia conferirii unor înalte

«Sit1
5 ■r 1• s W «■

Toastul tovarășului Nicolae Ceausescu

la dineul oficial

Marți seara, la „Olivos" — reșe
dința președintelui Republicii Ar
gentina — a avut loc ceremonia con
feririi unor înalte distincții argenti- 
nene și românești.

Președintele Juan Domingo Peron 
a conferit președintelui Nicolae 
Ceaușescu Colanul Marelui ordin 
„El Libertador" („Eliberatorul").

„Domnule președinte — a declarat, 
cu acest prilej, generalul Peron — 
în țara noastră există un ordin care 
se cheamă „El Libertador". Atît po
litica dumneavoastră, domnule pre
ședinte, cit și a noastră este o po
litică a reconstrucției și eliberării. 
De aceea, doresc să vă ofer acest 
simbol, ca să vă aduceți aminte de 
misiunea comună pe care o avem, 
și trebuie să spun că dumneavoas
tră sinteți unul din stegarii acestei 
misiuni. Aș dori ca această distinc
ție să vă aducă aminte întotdeauna 
ca de o comuniune a idealurilor po

Jovarâșul Nicolae Ceaușescu răspunde manifestârilor populare de stirnd fl simpatie

poarelor. Fie ca Intre popoarele 
noastre să existe o legătură perma
nentă de solidaritate, prietenie șl 
dragoste?".

Răspunzînd, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a declarat : „Vă mulțu
mesc mult. Voi purta această înaltă 
decorație, cu nume simbolic, dar 
foarte actual intr-o lume care do
rește să se elibereze din toate punc
tele de vedere și să se dezvolte spre 
o viață liberă, fericită. Sînt bucuros 
că primesc această distincție din 
partea dumneavoastră, care ați făcut 
mult pentru înălțarea poporului ar
gentinean și, prin aceasta, și a po
poarelor din America Latină și, desi
gur, a întregii omeniri. Voi purta 
această decorație ca un semn al 
prieteniei și al solidarității popoare
lor noastre".

In continuarea ceremoniei, pre
ședintele Peron a conferit tovarășei 
Elena Ceaușescu Marea Cruce a Or

dinului „El Libertador", declarind : 
„Știm cu cită dăruire însoțiți in 
toate misiunile sale pe acest mare 
om de stat care conduce destinele 
României. Acest ordin este oferit 
celor ce contribuie Ia eliberarea ță
rilor și popoarelor, obiectiv funda
mental de care sintem animați in 
mod neobosit, ca dorința cea mai 
profundă a inimii noastre. Fie ca a- 
ceastă dorință să vă însoțească per
manent".

La rîndul său, președintele Nicolae 
Ceaușescu, înmînind președintelui 
Juan Domingo Peron Ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România" clasa 
I, a declarat: „Doresc să vă inminez 
cea mai înaltă decorație a României 
>— „Steaua Republicii Socialiste 
România". Acordăm această distinc
ție acelor șefi de stat care luptă 
pentru independența și fericirea po
poarelor lor. In dezvoltarea colabo
rării dintre țările noastre a acționat 

și acționează, ca un factor puternic, 
dorința de a sluji in cele mai bune 
condiții propriul popor, prietenia 
dintre popoare.

Știm că dumneavoastră ați făcut 
multe pentru poporul argentinean, 
după cum știm că mai aveți încă 
multe de înfăptuit pentru realizarea 
năzuințelor de dreptate socială, bu
năstare și independență și că sinteți 
ferm hotărît să duceți la bun sfirșit 
aceste năzuințe ale poporului dum
neavoastră, care sînt și năzuințele 
noastre.

In semn de prietenie și de soli
daritate vă inminez această înaltă 
decorație și sînt convins că, împreu
nă, vom acționa pentru dezvoltarea 
colaborării intre popoarele noastre, 
pentru o lume mai bună și mai 
dreaptă".

Adresîndu-se, în continuare, doam
nei Maria Estela Martinez de Peron, 
căreia i-a înmînat Ordinul „23 Au
gust" clasa I, președintele Consiliu
lui de Stat a declarat : „Doresc, de 
asemenea, doamnă Martinez de Peron, 
să vă inminez un înalt ordin al Re
publicii Socialiste România, care e- 
vocă numele zilei naționale a Româ
niei, 23 August. Știu că, alături de 
domnul președinte, depuneți eforturi 
pentru realizarea unor năzuințe pen
tru care a luptat mulți ani și acum 
vede cum se îndeplinesc. Fără nici 
o indoială că aceste năzuințe de care 
este animat poporul dumneavoastră 
își vor găsi deplina înfăptuire și aș 
dori ca decorația acordată să fie un 
simbol al prieteniei dintre popoarele 
noastre".

Cei doi președinți își string mîi- 
nile cu putere, se îmbrățișează. De 
asemenea, tovarășa Elena Ceaușescu 
și doamna Martinez de Peron se fe
licită reciproc cu căldură.

Sint momente solemne care con
firmă profunzimea și trăinicia senti
mentelor de stimă, considerație și 
prietenie dintre cele două popoare — 
legate prin afinități tradiționale și 
prin aspirații comune — ca și din
tre conducătorii lor.

(Urmare din pag. I)

că în acest spirit se des- colaborarea dintre po- noastre, colaborarea pe întrevăzut-o în convorbi- președintele Peron în

ricirii lor înseși. Și România, ca și Argentina, ca și alte state, zeci de asemenea state, sînt preocupate tocmai de această dezvoltare și a- preciem fășoară poarele care am rile cuRomânia și pe care dorim s-o concretizăm și să-i deschidem perspective minunate, să putem, în aceste zile, împreună, să identificăm a- ceste posibilități.Desigur, și poporul român, ca și poporul dumneavoastră, ca și alte • popoare, este dornic să-și făurească viața așa cum o dorește el. Și vă pot spune că, în ultimii ani, am realizat mult pe această cale. Sîntem conștienți că mai avem mult de făcut. Știm că și poporul argentinean a pășit pe calea dezvoltării economico-sociale independente. Dăm o înaltă apreciere e- forturilor pe care le face prietenul nostru, președintele Peron — sigur, împreună cu colaboratorii săi — în realizarea acestor obiective minunate. Știm din experiența noastră proprie că, pentru a realiza transformările revoluționare sociale, este nevoie de unitate, de unirea eforturilor tuturor forțelor naționale — și trebuie să vă spun că succesele poporului român se datoresc- tocmai acestei uniri a tuturor forțelor, clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, bărbați, femei, tineri fiind uniți în- tr-un efort unic, inclusiv sprijînin- du-se și antrenînd în această muncă creatoare sectoarele chemate să apere independența și suveranitatea țării ; mă refer la forțele armate, care întotdeauna au acționat în strînsă legătură și au înfăptuit și înfăptuiesc neabătut politica noastră.Problemele unității forțelor naționale în țările Americii Latine,
Salutul corpului diplomatic
acreditat la Buenos Aires

Marți după-amiază, la reședința 
oficială a președintelui Consiliului 
de Stat al României au venit șefii 
misiunilor diplomatice acreditați în 
capitala argentineană, pentru a pre
zenta omagiile lor președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

In salonul de recepții, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați de repre-' 
zentanții a 60 de state.

La ceremonie au participat Ion Pă- 
țan, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului exte
rior, Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., George Macovescu, mi
nistru al afacerilor externe, Mihai 
Bălănescu, ambasadorul României la 
Buenos Aires.1 

în toate țările care pășesc pe calea dezvoltării economico-sociale independente, sînt esențiale pentru progresul economico-social. Fără nici o îndoială că pot fi păreri deosebite — și sînt — asupra căilor de dezvoltare. Dar, indiferent de aceste deosebiri, este necesară unirea tuturor forțelor naționale pentru a asigura progresul fiecărui popor, fiecărei națiuni. Și istoria va judeca tocmai felul în care, în momentele hotărîtoare, diferite forțe sociale au înțeles răspunderea față de propriul popor și au acționat într-o strînsă unitate. Așa cum, și pe plan internațional, problema unității tuturor forțelor care se pronunță pentru o politică nouă este esențială.Sînt schimbări mari în lume, dar aceste schimbări se pot accentua și pot triumfa numai în măsura în care popoarele vor acționa strîns unite. în soluționarea marilor probleme care preocupă omenirea toate statele trebuie să-și aducă o contribuție activă și îndeosebi țările mici și buie să acționeze cu fermitate pentru ca problemelor să nu se trimentul lor, ci ținînd seama de interesele tuturor națiunilor lumii. Deci, unitâtea forțelor progresiste care se pronunță pentru a politică nouă este esențială și hotărîtoare și pe plan internațional.Trebuie să acționăm pentru a așeza la baza relațiilor internaționale principiile de egalitate, respect al independenței ranității, neamestecul în interne, de renunțare la la amenințarea cu forța, pectare a dreptului fiecărui popor de a-și hotărî dezvoltarea așa cum o dorește. Acestea sînt principiile care călăuzesc politica României socialiste.Ne bucură că am găsit la președintele Peron o înțelegere deplină cu privire la realizarea acestor principii în relațiile dintre state,

mijlocii tre- mai multă rezolvarea facă în de-

de și suve- treburile forță și de res-

Președintcle Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elenă Ceaușescu s-au între
ținut apoi cordial cu cei prezenți.

Succinte dar, în același timp, 
consistente, de mare semnificație, 
dialogurile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și ale tovarășei Elena 
Ceaușescu cu ambasadorii prezenți 
au reliefat cu pregnanță ințeresul 
comun pentru dezvoltarea bunelor 
relații existente între țara noastră 
și statele respective, pentru ampli
ficarea colaborării pe plan superior, 
pentru o conlucrare intensă in prin
cipalele probleme care preocupă 
astăzi omenirea.

Rînd pe rînd, reprezentanții a nu
meroase state au ținut să-1 încre
dințeze pe președintele Nicolae 
Ceaușescu de admirația și stima po- 

că aceste principii se afirmă tot mai mult și sînt recunoscute ca singurele care pot asigura o politică de pace și de colaborare internațională.Am dori ca vizita noastră în Argentina să marcheze un moment Istoric în dezvoltarea colaborării dintre popoarele noastre, să punem bazele unei colaborări care să constituie un exemplu de felul cum două țări' — sigur, cu orînduiri sociale diferite, dar animate de dorința de a-și întări solidaritatea și de a-și asigura bunăstarea și fericirea, de a contribui la o politică de pace și de cooperare internațională — pot să conlucreze în bune condiții. Eu am încredere deplină că popoarele noastre vor realiza o asemenea colaborare exemplară. O garanție este faptul că, încă acum 94 de ani, Argentina a fost printre primele țări care au recunoscut independența și suveranitatea României. A doua garanție — și poate principala în condițiile de astăzi — este faptul că în fruntea statului argentinean se găsește generalul Peron, care, fără nici o îndoială că, așa cum și noi în România acționăm în această direcție, va acționa pentru realizarea acestei colaborări.Cu aceste gînduri și cu aceste sentimente am venit în Argentina, Cred că acestea corespund nu numai sentimentelor mele și ale generalului Peron, ci și ale colaboratorilor președintelui Peron și ale colaboratorilor mei, sentimentelor poporului român și poporului argentinean. Noi sîntem chemați să dăm glas acestor sentimente ale popoarelor.Vă rog să ridicați paharul pentru prietenia și colaborarea dintre țările noastre, pentru prosperitatea și bunăstarea poporului argentinean, pentru președintele Peron, căruia îi urez multă sănătate și multe, multe succese în realizarea năzuințelor sale ! (Aplauze).

poarelor țărilor lor pentru activita- 
tea prodigioasă desfășurată, cu atita 
strălucire și consecvență, în viața 
internațională. Ei au sublinat, tot
odată, că, în persoana celui mai 
ilustru reprezentant al României, 
omagiază politica externă a unei 
țări care -și-a cîștigat mulți prieteni, 
stimă și prețuire pretutindeni în 
lume, pentru contribuția adusă la 
promovarea unui climat de pace, 
înțelegere și cooperare între națiuni.

Ambasadorii a numeroase țări au 
relevat că au plăcuta misiune de a 
transmite președintelui Nicolae 
Ceaușescu, din partea șefilor state
lor lor, un cordial salut, cele mai 
bune urări de succes, de prosperi
tate pentru poporul român.

Salutul corpului diplomație
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Punerea în valoare
a capacităților femeii 

obiectiv al activității politice
Interlocutor s Gheorghe PETRESCU, prim-secretar al Comitetului judefean Dolj al P.C.R.

— Programul educației co
muniste și, ulterior, Hotărirea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 18— 
19 iulie 1973 acordă o deosebită 
atenție educării multilaterale a 
femeilor — care, cum bine se 
știe, reprezintă jumătate din 
populația țării — antrenării lor 
la o bogată activitate in toate 
domeniile. V-am propune să ne 
înfățișați, succint, principalele 
acțiuni întreprinse in acest sens 
de organizațiile de partid din 
județul Dolj.

— întîi o precizare : activitatea 
ideologică și polilico-educativă se 
desfășoară intr-un 
cadru unitar, cu 
ajutorul unui sis
tem închegat de 
forme și mijloa
ce. Ca atare, fe
meile sînt și 
ele beneficiarele 
muncii de edu
care întreprinse pe un plan foar
te larg, cuprinzător. Strădaniile 
noastre se îndreaptă cu precădere 
spre integrarea cit mai deplină a 
femeilor in întregul sistem educa
țional existent, fiindu-le dedicate, 
totodată, acțiuni distincte, specifice.

M-aș opri întîi asupra acțiunilor 
desfășurate în orașe, pornind de 
la o cifră : la» nivelul județului, nu
mărul femeilor reprezintă doar 30 
la sută din totalul salariaților. fiind 
mai mic decit media pe țară. Ne-am 
propus să atingem și să depășim 
pînă la finele anului această medie. 
Urmărim să creăm, prin cele mai 
diverse forme ale muncii politice, 
o puternică opinie de masă alit în 
rindul bărbaților, cît și al femeilor 
pentru participarea mai largă a fe
meilor la toate activitățile convena
bile capacităților, priceperii și Însu
șirilor lor de bune organizatoare și 
gospodine. La ora actuală, mii 
de muncitoare urmează cursuri 
de calificare, de perfecționare și 
reciclare. în același timp, prin 
inspectoratul județean de învă- 
țămint sînt în curs de înființare 
centre de învățămînt care să per
mită cuprinderea la cursurile fără 
frecvență a femeilor cu studiile de 
cultură generală incomplete, spre a 
le înlesni astfel încadrarea și pro
movarea în muncă, creșterea conti
nuă a salariului mediu.

în toate formele pe care le folo
sim, urmărim ridicarea nivelului 
cunoașterii generale, însușirea poli
ticii partidului nostru, educarea în 
spiritul normelor vieții și muncii 
comuniste, ale eticii și echității so
cialiste a femeilor, ținînd seama de 
misiunea lor complexă în societatea 
noastră și. mai ales, de propriul rol 
de educatori. Peste 18.000 de. femei 
participă, în această viziune, la 
cursurile învățămîntului de partid, 
circa 28 000 sînt încadrate la invăță- 
mîntul politic U.T.C., altele sînt cu
prinse la cursurile bilunare de pre
gătire economică pentru activul de 
partid, organizate în marile între
prinderi, în cooperația meșteșugă
rească, la Universitatea serală de 
marxism-leninism. O contribuție im
portantă în această direcție aduc și 
universitățile populare din Craiova 
și din județ : unele dintre cursuri, 
grupate sub denumirile „Femeia și 
societatea modernă", „Școala și fa
milia", „Femeia în familie și socie
tate" etc. sînt audiate aproape ex
clusiv de femei.

LA 10 MARTIE

Tragerea 
extraordinară 
Pronoexpres

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 1 — 3 extra
geri de cite 5 numere din 45 ; 
faza a Il-a — o extragere de 6 
numere din 45 și una de 6 nu
mere din cele 39 rămase in 
urnă ; faza a III-a — o extra
gere de 5 numere din 45 cu pre
mii atribuite din fond special, 
între cele 18 categorii de pre
mii care se vor acorda la trage
rea extraordinară Pronoexpres 
din 10 martie figurează ciști- 
guri în valoare de 100 000 lei 
(din care un autoturism „Mosk- 
vici 408/412“ și o excursie în 
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 în bani, de 
valoare fixă și variabilă. De a- 
semenea, se mai acordă dreptul 
de obținere a unui autoturism 
„Dacia 1 300“ 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 cîștigătoare se va face 
pînă în ziua de joi, 14 martie 
1974, in orașele reședință de ju
deț. și pînă miercuri, 13 martie 
1974, in celelalte localități.

Alături de alte cadouri oferite 
celor dragi, un bilet la tragerea 
extraordinară Pronoexpres din 
10 martie ar fi pe cît de inspi
rat, pe atît de oportun, întrucit 
se află în plină desfășurare tra
diționala „Decadă a mărțișo
rului".

Realitatea ne atrage tot mai in
sistent atenția că este de datoria 
organizațiilor de partid că. in cadrul 
preocupărilor pentru dezvoltarea 
conștiinței, să lărgească permanent 
diapazonul activităților politico-edu
cative, folosind formele consacrate 
ale muncii politice de masă. împreu
nă cu o paletă largă de forme noi, 
care se bucură de mare priză în 
rindul maselor. Căutările, inițiati
vele au apărut, deci, și în acest do
meniu. Se extind, bunăoară, lecto
ratele pentru femei, organizate pe 
domenii de activitate (de pildă,' în 
comerț), în cadrul cărora temele 
politice se îmbină cu cele de edu

cație cetățenească, de popularizare 
a legilor ori cu probleme strict spe
cifice unui auditoriu feminin. Tot
odată, au loc „întîlniri între ge
nerații" (femei care s-au impus în 
colectivele lor- prin muncă și com
portament și tinere de curînd in
trate în producție), întîlniri cu per
sonalități din diferite domenii, im- 
punîndu-se atenției îndeosebi cele 
cu juriști și medici, organizate nu
mai în ultimul timp în 50 de uni
tăți economice și instituții din ju
deț, în cadrul cărora sînt discutate, 
de la om la om, aspectele sociale, 
medicale, juridice ale unor proble
me actuale de demografie și natali
tate. în același context se înscrie 
și activitatea cluburilor „Femina", 
manifestările ce au loc săptămînal la 
Casa de cultură a sindicatelor din 
Craiova și la cluburile din Între
prinderi, vizitele la muzee etc.

Spiritul viu, dinamic ce caracteri
zează întreaga noastră viață politi
că se afirmă și prin atragerea ma
selor largi de femei la o activitate 
multilaterală. Amintesc că dezbate
rea pe cartiere, îndeosebi cu femei
le gospodine — al căror aport la 
obținerea de către municipiul Craio
va a premiului II pe țară în între
cerea dintre orașe a fost considerabil 
— a planului consiliului popular 
municipal de înfrumusețare și gos
podărire. s-a soldat cu măsuri și ac
țiuni chibzuite, de mare preț. Pen
tru aceste femei se organizează, de 
asemenea, informări politice, citirea 
în colectiv și comentarea presei, în
tîlniri cu medici, în unele cartiere 
chiar săptămînal, continuă să-și 
desfășoare activitatea „sfaturile gos
podinei", cercurile tinerelor mame, 
ale tinerelor căsătorite, cercurile de 
croitorie și dd artă culinară, acestea 
oferind, la rindul lor, prilejul des
fășurării unor acțiuni educative. 
Cu toate acestea, munca organiza
țiilor de partid din cartiere este 
deficitară pe acest tărîm, formele a- 
mintite necunoscînd încă o largă răs- 
pîndire și rămînînd chiar. în orașele 
mai mici, „floricele" izolate. Sînt 
fapte care ne îndeamnă să acordăm 
acestor organizații un sprijin mai 
substanțial, să reflectăm în conti
nuare la găsirea unor forme și ma
nifestări de mai largă audiență.

— Este cazul, credem, să re
zervăm spațiu și pentru acțiu

„SlHTEM HOTĂRlȚI SÂ EXECUTAM EXEMPLAR TOATE LUCRĂRILE AGRICOLE"
Acesta este răspunsul lucrătorilor de pe ogoare la chemarea conferinței pe țară

Pragul de soare 
al unei mari promisiuni

într-un fel sau altul, 
cu toții ne tragem din 
țărănime, din ceea ce 
se numea odată „talpa 
țării" — mulți, foarte 
mulți dintre noi fiind 
prima generație care 
poartă pantofi. Dar 
această descindere din 
plugari noi o purtăm 
cu mîndrie ca pe un 
blazon.

Secole de-a rindul, 
țărănimea a fost, pe 
această vatră, forța 
economică, militară, 
socială, națională, mo
rală, estetică, cu care 
s-a învrednicit poporul 
român in fața istoriei 
și a nemuririi. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu 
a rostit adeseori, cu 
emoție, cuvinte de 
înaltă prețuire la 
adresa țărănimii noas
tre. în satul Flămînzi, 
punctul de desfășurare 
a răscoalelor din 1907, 
conducătorul partidu
lui și statului român 
elogia jertfele pe care 
țăranii le-au dat in 
lupta pentru eliberarea 
națională și socială și 
pentru păstrarea fiin
ței națiunii noastre. 
„Știți bine — spunea 
secretarul general al 
partidului — că în for
țele de luptă ale lui 
Ștefan cel Mare, ță
rănimea moldoveană 
s-a aflat totdeauna în 
primele rînduri ; ea a 
fost aceea care l-a aju
tat atît pe Ștefan cel 
Mare, cît și pe alți 
voievozi moldoveni să 
apere ființa noastră 
națională, să înfăp
tuiască unitatea națio

nile desfășurate in rindul popu
lației feminine de la sate...

— Fără îndoială, pentru că sînt 
multe de spus. Analizând fenomene
le, apare clar că, spre deosebire de 
orașe, la sate nu atragerea femeilor 
la muncă constituie problema de 
căpetenie, ci atragerea in func
ții de conducere, direcție In care 
s-a făcut mult prea puțin. Dacă de 
la plenara C.C. al P.C.R. din 18—19 
iunie 1973, bunăoară, în întreprin
deri și instituții au fost promovate 
In diverse funcții peste 100 de fe
mei cu adevărat merituoase — pen
tru a ne referi doar la o singură ci

fră, și aceasta nemulțumitoare In 
raport cu realitățile — la sate, grija 
aceasta s-a manifestat prea puțin. 
Un exemplu : deși avem numeroase 
inginere capabile, bine pregătite, 
nici una nu este încă director sau 
inginer-șef într-o unitate agricolă 
de stat. Problema principală este 
totuși aceea a femeilor din coopera
tivele agricole de producție : ele au 
fost alese, ce-i drept, în număr 
mai mare în organismele de 
conducere colectivă din C.A.P., dar 
insuficient în funcții de conducere 
operativă. Lipsa de preocupare a 
unor organizații de partid de la sa
te pentru promovarea femeilor se 
reflectă, de altfel, și în ceea ce pri
vește primirea în partid. In comune 
ca De.sa, Giurgița, Măceșu de Jos, 
în 1973 nu a fost primită în rindu- 
rile comuniștilor nici măcar o sin
gură femeie, iar în altele, între care 
Bîrca, Apele Vii, Murgaș, Ostroveni, 
abia una sau două.

Pentru îndreptarea acestei situa
ții, pe care o criticăm, orientăm or
ganizațiile de partid de la sate 
să se ocupe cu prioritate de 
eșalonul cel mai înaintat al fe
meilor, care prin capacitate, vîrs- 
tă, putere de muncă pot deține 
funcții de conducere, asigurîndu-le 
o pregătire politică și profesională 
corespunzătoare. în această direc
ție, ca și pentru ridicarea nivelului 
general de cultură și cunoștințe po
litice al femeilor, s-au întocmit 
programe la toate comitetele co
munale de partid. Materializarea 
lor întîrzie însă și modalitățile de ac
țiune sînt încă sărace. Nu vreau să 
neg nicidecum eficiența întîlnirilor 
specialiștilor din brigăzile științifice 
cu tărăncile muncitoare, a lectora
telor sătești de pe lîngă școli, a se
rilor de calcul privind acordul glo
bal, a participării femeilor la dife
ritele forme ale învățămîntului de 
partid și de specialitate, tn raport 
însă cu cerințele, cu exigențele ac
tuale, sintem datori să acționăm 
mai perseverent.

în scopul unei mai rapide circu
lații a mijloacelor și formelor noi 
de difuzare a valorilor cultural-edu- 
catțve, al asigurării unui bogat con
ținut de idei tuturor manifestărilor, 
ne gindim la organizarea unor 
schimburi de experiență pe acest 
tărim între comitete comunale de 
partid, la diversificarea arsenalului 
propagandistic, punînd accentul, in
tre altele, pe convingerea tinerelor

nală a poporului ro
mân".

Iată astăzi țăranul și 
agricultura la cola 
1974 a socialismului 
românesc, in discuția 
deschisă, democratică, 
creatoare a cadrelor de 
conducere din agri
cultură de pe întreg 
cuprinsul țării. Dru
mul e lung de la 
Plenara din 3—5 mar
tie pină astăzi ; sînt de 
atunci 25 de primă
veri. în Pavilionul Ex
poziției Economiei 
Naționale, unde a avut 
loc conferința, țin 
minte cum ovaționau 
încheierea cooperativi
zării agriculturii 11 009 
de soli ai plugarilor 
din România, deci un 
număr egal cu cel al 
jertfelor din 1907.

Astăzi agricultura 
noastră modernă ofe
ră un peisaj fascinant, 
la care concurează o 
seamă de științe. în 
alianță cu știința și 
tehnica cea mai înain
tată. ea cuprinde agro
nomie și chimie, me
canică și meteorolo
gie — spațiile comasa
te oferă o geometrie 
estetică de înaltă emo
ție.

Cu toate aceste cuce
riri, în agricultura pa
triei noastre se pot tace 
încă lucruri mari, la 
adevărata dimensiune 
a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, 
pentru că. așa cum spu
nea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în anul ce
lor trei decenii de la 
eliberare și al Con
gresului al XI-!ea al 
partidului va trebui

să obțingm „recolte 
bogate, pentru a face 
să crească bogăția na
țională și pe această 
bază și veniturile și 
bunăstarea tuturor lot; 
cuitorilor de la sate, 
ale intregului nostru 
popor". Și mi se pare 
frumos și omagial că 
una din chemările cele 
mai entuziaste pentru 
acest palmares agrar 
pornește din Scorni- 
cești, satul de baștină 
al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Voi încheia tot cu 
mereu actualul Emi- 
nescu, cel atît de în
drăgostit de plugari și 
de glia străbună, cu o 
frază a cărei aripă ge
nială bate parcă spre 
comunism : „Este as
cuns în fiecare secol 
din viața unui popor 
complexul de cugetări 
care formează idealul 
lui, cum în sîmburele 
de ghindă e cuprinsă 
ideea stejarului întreg. 
Și oare oamenii cei 
mari ai României nu-i 
vedem urmărind cu 
toții, un vis al lor de 
aur, în esență același 
la toți și în toți tim
pii ?“.

Oamenii mari ai 
României de azi sînt 
comuniștii, visul lor 
de aur e comunismul, 
puncte cardinale care 
au făcut din țăranul 
și din satul româ
nesc contemporan una 
din valorile moderne 
fundamentale ale so
cialismului.

i Alexandru 
ANDRIȚOIU 

fete din sate să învețe meserii le
gate de nevoile unităților agricole 
și să rămină să muncească acolo. 
Concomitent, vom intensifica îndru
marea și controlul muncii organi
zațiilor de partid de la sate, incit 
acestea să conducă și să coordoneze 
mai strîns activitatea tuturor orga
nismelor cărora le revin îndatoriri 
în domeniul educării femeilor, in 
primul rind a comisiilor de femei, 
să-și perfecționeze stilul și metode
le de muncă.

— tn concluzie...
— Concluzia de mai sus este va

labilă și cu privire Ia organizațiile 
de partid din o- 
rașe. Reconside- 
rindu-ne critic 
propriile metode 
de acțiune, este 
necesar să fim 
mai consecvenți 
în ducerea la în
deplinire a pla

nurilor noastre In acest dome
niu — cu un accent deosebit asu
pra realizării prevederilor legate 
de Îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și viață, de ocrotire a ma
melor și copiilor — fapt ce va con
tribui la creșterea rolului femeii 
în viața social-economică și spi
rituală a județului nostru. în 
ultimă instanță, sporirea rolului 
femeii se confundă cu un nou 
impuls, de o nebănuită forță 
constructivă dată îndeplinirii pro
gramului de înaintare rapidă a 
țării noastre pe căile civilizației și 
progresului.

Convorbire realizată de
Marla BABOIAN

In laboratorul de fizicâ-matematicâ al liceului „Horia, Cloșca șl Crișan" din Alba lulla
Foto E. Dichiseanu

MĂSURI FERME 
PENTRU REALIZAREA 
DE RECOLTE MAXIME 

PE TERENURILE
IRIGATE

La recenta Conferință pe țară a 
cadrelor de conducere din agricul
tură s-a subliniat că realizarea de 
producții mari pe suprafețele ame
najate pentru irigat este nemijlocit 
legată de executarea întregului 
complex de lucrări agrotehnice pe 
aceste terenuri. Ce se face in a- 
ceastă direcție ? Pentru a nu se re
peta neajunsurile din anul trecut, 
în întreprinderile agricole de stat 
din județul Constanța — care dis
pun de 76 136 ha amenajate pentru 
irigat — sînt în curs' de aplicare 
măsuri ferme, cuprinse intr-un pro
gram special. în primul rind, 
au fost asigurate utilaje pen
tru irigat, insumînd 828 de moto- 
pompe, din care doar 30 se mai află 
în atelierele de reparații. Din cei 
559 de motopompiști, care vor servi 
aceste utilaje, au fost școlarizați și 
pregătiți 435 ; restul urmează în 
prezent cursurile școlii de la Cer
navodă. în acest an se extinde iri
garea prin brazde la culturile pră- 
șitoare cu încă 4 317 ha. Pînă acum 
au fost amenajate 420 ha. lucrările 
fiind în plină desfășurare.

în cele mai multe unități se mun
cește intens pentru a se crea con
dițiile ca de pe terenurile irigate 
să se obțină în acest an producții 
mari. întreprinderea agricolă de 
stat Mihail Kogălniceanu dispune 
de 5 584 ha amenajate pentru iri
gat. Anul trecut, producțiile medi' 
de 7 660 kg porumb boabe, 3 306 ki> 
floarea-soarelui și 10 000 kg fin Iu- 
cernă la ha au plasat unitatea prin
tre întreprinderile cu bune rezul
tate, dar care pot fi și mal bune. 
„Ideea subliniată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu Ia conferință, ca 
pe terenurile irigate să se obțină

„Omul invizibil"
la Teatrul „Ion Creangă"
Elevii clasei a Vl-a 

a Școlii generale 
nr. 21, mulți alți co
legi ai lor de la 
aceeași școală, sau de 
la alte școli din Capi
tală, și-au părăsit 
pentru două ore „lec
țiile de acasă" — lectu
rile lor la română, te
mele de fizică, expe
riențele de chimie — 
și au venit la Teatrul 
„Ion Creangă" pentru 
a urmări „Omul invi
zibil". (Este vorba
despre ultima pre
mieră a teatrului
bucureștean pentru 
copii — bună adaptare 
dramatică semnată de 
Ion Hobana, după cu
noscutul roman al lui 
H.G. Veils).

Ei au început prin a 
urmări cu interes 
căutările Iul Griffin 
și prin a aproba — 
printr-un ris plin de 
bucurie — dispariția 
lui, transformarea lui 
în „om invizibil". Ve
deau în sustragerea 
tinărului savant de 
sub controlul simțului 
optic comun o izbindă 
a diligentelor lui din 
laborator, un semn po
zitiv al atotputerniciei 
științei.

Au urmărit apoi — 
cu concentrarea pe 
care o reclamă deopo
trivă arta și experien
țele umane limită, ne
fericirea „omului invi
zibil", însingurat, sus
pectat de ceilalți pen
tru straniul înfățișării 
sale, în disperata, fe
brila căutare a posi
bilității de a redeveni 
pentru totdeauna, poa
te, vizibil.

Au fost surprinși 
cind l-au descoperit 
apoi jefuind-o pe han
giță și chinuindu-1 pe 
bietul Marvel. Au 
aflat cu și mai mare 
uimire că Griffin pro
cedase în același fel 
cu propriu-i tată, pro- 
vocîndu-i indirect

moartea. L-au văzul 
apoi — aproape de ne
crezut 1 — uneltind-
împotriva speciei uma
ne, terorizînd un oraș 
întreg, ucigînd pentru 
a pedepsi „exemplar" 
și a-și dovedi supre
mația.

Simpatia lor a tre
cut, violent, de la cel 
ce întruchipa acum 
torța științei folosită 
demențial, la ceilalți 
care simbolizau da
toria omului de a se 
apăra, puterea lui de 
a ieși învingător.

CRONICA 
DRAMATICĂ

Aplauzele finale au 
vizat rezistența și 
victoria lui Kemp, iar 
prin aceasta — izbîn- 
da oamenilor. Și de
sigur, arta actorilor 
care întruchipaseră 
povestea „omului in
vizibil", îndemnîndu-i 
la o prelungită medi
tație.

„Morala" cărții lui 
Wells este transmisă la 
Teatrul „Ion Creangă" 
cu meșteșug și dăruire 
artistică. Spectacolul 
(realizat în regia Olim
piei Arghir și in sce
nografia Elenei Si- 
mirad Munteanu) evo
că atmosfera provin
ciei engleze la cumpă
na veacurilor al XIX- 
lea și al XX-lea — cu 
arhitectura specifică 
și oamenii ei tipici, 
portretizați succint : 
vorbărețe doamne Hali 
(Monica Roman), cu
rioși Teddy Henfrey 
(Mircea Mușatescu) și 
întreprinzători Cuss 
(Mișu Andrecscu), pa
sionați comentatori și 
colportori de știri sen
zaționale (Victor Ra
dovici). Realizatorii

producții mari și mai multe culturi 
pe an, incit să se atingă randamen
te maxime, ne-a mobilizat pe toți 
lucrătorii întreprinderii — ne spu
ne tov. Ilie Anastascscu, inginerul 
șef al I.A.S. M. Kogălniceanu. 
Ne-am concentrat toată atenția 
pentru respectarea tehnologiei spe
cifice culturilor in regim irigat, în- 
cepînd cu pregătirea și fertilizarea 
terenului, asigurarea densității op
time, concomitent cu păstrarea în 
perfectă stare de funcționare a tu
turor motopompelor și utilajelor 
care concură la lucrările de irigat". 
Pină in prezent, aici au fost însă- 
mînțate 180 ha cu borceag și s-a 
pregătit terenul pentru a însămîn- 
ța 100 ha cu lucernă. Sînt in curs 
lucrările de nivelare, pentru a ex
tinde irigatul prin brazdă cu încă 
100 ha față de anul trecut. Au fost 
reparate și revizuite toate cele 85 
de motopompe și pregătite toate 
mașinile de erbicidare.

Georcje MIHAESCU 
corespondentul „Scinteii"

SUCEAVA

PRIN DESECĂRI, 
PĂMlNTURI NOI 

REDATE AGRICULTURII
Una din problemele de importan

ță deosebită pentru folosirea între
gii suprafețe agricole și mărirea 
potențialului ei de producție, pen
tru conservarea solului — sublinia
tă în cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea pe țară 
a cadrelor de conducere din unită
țile agricole de stat și cooperatiste 
—- o constituie executarea în ritm 
mai susținut a lucrărilor de com
batere a excesului de umiditate, a 
inundațiilor și eroziunii solului. în 
județul Suceava sînt multe terenuri 
afectate de excesul de umiditate. 
De aceea, pînă Ia începerea din plin 
a campaniei de primăvară, urmează 
să fie efectuate lucrări de desecare 
pe o suprafață de 6 000 ha. Lucră
rile au continuat și în timpul con
ferinței și s-au intensificat In aces

spectacolului au re
zolvat prin ingenioase 
soluții tehnice — ma
joritatea de esență 
teatrală — dificultățile 
speciale ale scenelor 
de dobîndire a trans
parentei, de misterioa
să apariție și dispari
ție ale „omului invi
zibil", de mereu sur
prinzătoare intervenție 
a sa. Cum balanța în
clină pînă spre final 
pe latura comică a si
tuațiilor neobișnuite, se 
cuvine să menționăm 
în chip deosebit inter
pretarea lui Gh. Gî- 
mă (în Marvel — va
gabondul vesel, cu 
gusturi filozofante, 
transformat cu forța 
de Griffin în slujitor 
și complice al său). 
„Omul invizibil" a 
aflat în Lucian Muscu- 
rel un interpret de 
talent, care comunică 
în chip convingător 
ostilitatea față de o 
lume care nu-1 înțele
ge, febra căutării, su
ferința izolării ireme
diabile. Gîndită pe 
coordonate de simpli
tate și de trăire inte
rioară, interpretată cu 
nerv, compoziția sa 
nu creează insă, in pri
ma parte, suficiente 
premise ale metamor
fozei ulterioare ; de
venirea criminală pare 
prea bruscă, oarecum 
neverosimilă.

Mai unitar ni s-a 
părut jocul lui Ion 
Gh. Arcudeanu în 
Kemp — savantul li
vresc. care se desprin
de din traiul său li
niștit, plin de tabie
turi și se opune nebu
niei fostului coleg, 
care se crede supra
om, cu armele rațiunii 
și apoi cu energia 
uriașei voințe de su
praviețuire — ambele 
profund caracteristice 
omului.

Natalia STANCU

te zile. Ca urmare, pină acum In 
unitățile agricole s-au săpat șanțuri 
și canale în lungime de 149 km, cu 
un volum de excavați! de peste 
100 000 mc pămînt. în 32 de coope
rative agricole, sarcinile privind 
desecările au fost îndeplinite. La 
cooperativa agricolă din Horodnic, 
unitate integrată sistemului de în
diguiri și desecări — Rădăuți, s-a 
decolmatat întreaga rețea de canale 
secundare. Munca se desfășoară, in 
continuare, într-un ritm susținut. 
Unitatea fiind situată într-o zonă 
depresionară, are încă întinse su
prafețe de teren care urmează să 
fie redate circuitului arabil. Bine 
este organizată munca și la coope
rativa agricolă Negostina. „Și pină 
acum la noi s-a lucrat intens, efec- 
tuindu-se desecări pe 100 ha — ne 
relatează Sanda Peltechi, inginer-șef 
al cooperativei. Ideea din chemarea 
conferinței pe țară de a cultiva în
treaga suprafață arabilă, de a nu 
lăsa nici o palmă de pămînt neîn- 
sămînțată ne-a însuflețit pe toți, 
atît pe noi, specialiștii, cît și pe 
cooperatori. Tocmai am terminat 
de trasat, împreună cu inginerul de 
specialitate Teodor Strugaru, restul 
lucrărilor pe încă 120 ha. Aici, echi
pa de săpători condusă de Dumitru 
Țapoveț s-a și apucat de treabă".

Se muncește intens și în alte uni
tăți. La cooperativa din Frătăuții 
Noi, de pildă, inginerul-șef Costa- 
che Basarab ne spune : „Pentru a- 
ceastă iarnă ne-am propus să de- 
secăm 40 ha. Timpul prielnic ne-a 
îngăduit să facem lucrări de dese
care pe 167 ha și lucrările conti
nuă". în alte unități este nevoie ca 
lucrările începute să fie grabnic 
terminate. La cooperativa agricolă 
din Baineț, specialiștii Oficiului ju
dețean de îmbunătățiri funciare au 
făcut trasările de canale și fișele de 
gabaritaj pentru întreaga suprafață 
planificată de 176 ha, încă din luna 
ianuarie. Din păcate, pînă acum au 
fost efectuate desecări pe numai 9 
ha. Lucrările trebuie urgentate și 
în cooperativele din Serbăuți, Ca- 
lafindești, Boroaia, Drăgoești, Ber- 
chișești, Bogdănești. Consiliile popu
lare sînt chemate să mobilizeze lo
cuitorii satelor la lucrările de îm
bunătățiri funciare, pentru ca nici o 
palmă de pămînt să nu rămină ne
cultivată.

Gh. PAStASCAN 
corespondentul „Scinteii"

DIVERS
Mihaela
vorbește

Pentru a-i reda graiul și 
auzul, de care era lipsită de la 
naștere, părinții Mihaelei Cir- 
lan din Rimnicu-Vilcea n-au 
pregetat să apeleze la toți me
dicii de specialitate, dar fără 
prea mare speranță. Au mai 
făcut o ultimă încercare la noul 
laborator de anacusie-logopedie 
de pe lingă spitalul județean Vil- 
cea. Aici, prin grija, priceperea și 
răbdarea profesorului defectolog 
Gheorghe Ionescu, fetița a fost 
supusă unor intense exerciții și 
unui riguros tratament. S-a pe
trecut o adevărată „minune" : a 
început să vorbească. Alături 
da cuvintele „mamă" și „tată", 
Mihaela pronunță corect și pro
poziția : „Mulțumesc frumos, 
nene profesore". Iar acum, 
aflată la grădiniță, cu copii de 
seama ei, Mihaela dezleagă, 
rind, pe rind, tainele cuvinte
lor.
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| milă
Deși sănătos și In puterea 

vîrstei, deși i s-a oferit, adese
ori, posibilitatea să se califice 
Intr-o meserie, lui Denghel 
Frantz din Sibiu nu-i plăcea 
să muncească. „Specializat" 
în furtișaguri, (umbla adesea 
prin buzunare la garderoba de 
la baia publică). D. F. s-a gin- 
dit să se „recalifice", de
venind... cerșetor. Cind nu pri
mea „mărunțiș", se mulțumea și 
cu obiecte de îmbrăcăminte, pe 
care le transforma in bani și 
banii in băutură. Nemaiajungîn- 
du-i Sibiul, a făcut un „sezon 
plin" pe litoral, apelînd peste 
tot la mila publicului. în fața 
instanței însă, „cerșind" circum
stanțe. n-a găsit milă. A primit 
2 ani și 2 luni.

Inconștientă» »
Deși nu avea permis de con

ducere, Ion Munteanu, salariat 
la întreprinderea „Electrometal" 
din Timișoara, a plecat cu mo
tocicleta la o plimbare spre 
Lugoj. Și-a luat cu el și soția 
(in virstă de 24 de ani, gravidă 
în luna a opta), tn comuna Be
lim, motociclisiul nu a putut 
evita tamponarea cu o căruță 
încărcată cu lemne. în urma 
accidentului, tinăra soție- a . de
cedat.

Unde dai

I Insomnie 
| cu folos
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Nemaiputînd dormi, învățăto
rul Francisc Megyes de la școa
la generală din orașul Curtici 
(Arad) a ieșit din casă să mai 
facă un pic de mișcare, doar- 
doar l-o prinde iar somnul. De 
cum a ieșit insă, a văzut că prin 
una din ușile casei vecinului 
său Liviu Ursu (strada 1 Mai 
nr. 75) ieșeau flăcări. Omul a- 
prinsese focul seara, pusese 
șunca la afumat și se culcase. 
Focul, nesupravegheat, a aprins 
casa. învățătorul F.M. a alarmat 
cetățenii din jur și a anunțat ur
gent pompierii. Incendiul a fost 
stins tocmai la timp, întrucit 
puțin a lipsit să nu ia foc și de
pozitul de ambalaje al centrului 
de legume și fructe din apro
piere. Nu știm dacă insomnia 
i-a dat pace lui F.M., dar veci
nul său n-a mai putut închidă 
ochii.

si unde* 
crapă

Pe o stradă din Satu-Mare, 
un tractor a izbit un autoturism. 
Un accident fără victime și fără 
pagube prea mari. Și totuși, 
conducătorul tractorului, Ștefan 
Vincze, se făcuse alb ca varul, 
iar neliniștea lui sporea pe mă
sură ce răspundea la întrebă
rile pentru întocmirea procesu
lui verbal: că n-avea permis de 
conducere, că tractorul nu era 
nici măcar înmatriculat și că, 
fiind pentru pomicultură, n-avea 
voie să circule pc drumurile 
publice. Ba, colac peste pupăză, 
tractorul transporta imensa „în
cărcătură" de 2 (două) procese 
verbale trimise la centru de 
șeful secției Halmeu a Centru
lui județean pentru protecția 
plantelor. Sabin Tirniveanu. A 
urmat un proces verbal „în
cărcat", care îl apasă și pe șeful 
din Halmeu.

Vînzătorul 
de păduri

Să vinzi pielea ursului __
pădure, mai treacă-meargă. S-au 
mai văzut cazuri de escroci care 
promiteau marea cu sarea și pă
gubașii rămîneau cu buzele um
flate. Dar să vinți chiar pădu
rea, asta-i prea de tot. Ideea îi 
aparține lui Petru Strugaru. din 
Frasin-Suceava, care se dădea 
drept „împuternicit" cu desface
rea lemnelor, promițind în 
dreapta și-n stingă (și creduli 
s-au găsit destui) „păduri" în
tregi, direct proporționale cu su
mele încasate drept arvună. 
Acum i se pregătește și lui o 
răsplată direct proporțională cu

din

răsplată direct proporțională 
sumele încasate.

Rubrlcd redactată de
Petre POPA 
Gheorghe DAVID 
șl corespondenții „Scinteii'
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Excelenței Sale
Domnului FAHRI S. KORUTCRK

Președintele Republicii Turcia ANKARAProfund mișcat de trista veste a tragicei catastrofe a avionului companiei „Turkish Airlines" lingă Paris, vă rog să primiți, domnule președinte, expresia profundei mele compasiuni.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

A apărut

„ERA SOCIALISTĂ"
nr. 5/1974

Președintele Consiliului de Miniștri,9 9 J

Ion Gheorghe Maurer, 
a primit pe ambasadorul Finlandei

Sumarul revistei se deschide cu 
articolele : „O nouă etapă în dez
voltarea agriculturii noastre socia
liste", „Activitatea ideologică — a- 
tribut esențial al exercitării rolu
lui conducător al partidului în so
cietate", de CORNEL BURTICA, 
„O puternică manifestare a priete
niei și colaborării româno-arabe", 
de MIRCEA MOARCĂȘ.

Rubrica „DEZBATERI" este con
sacrată temei „Criza valorilor și 
problematica omului în capitalis
mul contemporan" (I). Sub generi
cul „PERFECȚIONAREA RELAȚI
ILOR SOCIALE SOCIALISTE" se 
publică articolele : „O relație in
destructibilă : informare-participa- 
re“, de GH. GHIMEȘ, I. STEIN
BERG și „Perspectiva social-uma- 
nă în deciziile întreprinderilor", de 
ADRIAN RACHIERU. In continua
re, IULIAN CREȚU semfiează ar
ticolul „Estetica industrială".

Rubricile „PROIECTUL DE NOR
ME ALE MUNCII ȘI VIEȚII CO
MUNIȘTILOR", „ȘTIINȚA-INVA- 
ȚĂMÎNT", „CREAȚIA LITERAR-

UN MILION TONE DE OTEL
(Urmare din pag. I)
ore furnalul este oprit. Avem un 
necaz la gura de golire.

în minutele următoare am fost 
martori oculari la o înfruntare a- 
prigă : om — temperatură — timp. 
Om — de fapt oameni — Ladislau 
Kaporneay, Aurel Diaconescu, Se
bastian Feher, Valentin Nichi, 
Gheorghe Loerintz, care și-am asu
mat sarcina remedierii defecțiunii 
printr-o soluție care Înseamnă e- 
fort, pricepere, îndrăzneală. Tem
peratura — cea a fontei clocolinde 
în creuzet, adică 1 200—1 300 gra
de C. Timp — de fapt principalul 
parametru care înseamnă tone în 
plus sau... în minus. La ora 13, 
furnalul este repus în funcționare 
normală. Schimburile care urmea
ză — cele conduse de maiștrii 
Alexandru Dăiescu și Petru Barr 
— se „prind" ca în mai puțin de 
21 de ore să recupereze șarja pier
dută.

Dincolo de aspectele pur tehnice,

cinema
• Proprietarii : SCALA — 9,30;
11,43; 14; 16,30; 18,45; 21, CEN
TRAL — 9,15; 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) ; SALA PALATULUI — 17 (se
ria de bilete — 4950); 20t30 (seria 
da bilete — 5000); LUCEAFĂRUL
— 9; 12,30; 16; 19,30, CAPITOL — 
9,15; 12,30; 16,15; 19,30.
• Trenul spre stația „Cerul" : 
LUMINA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45.
• Fantastica aventură a lui
„Neptun" : BUCUREȘTI — 8,45;
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 lui 
Robinson Crusoe: DOINA — 12,30; 
14,30; 16,45.
• Antoniu șl Cleopatra : DOINA
— 10,15.
• Ciclul | PATRIA — 9; 12,45; 
16,30; 20,15.
• 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; 11,16; 13,30; 16; 18,15;
20,30, GLORIA — 8,45; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,30, AURORA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Dincolo de nisipuri : COTRO- 
CENI — 14; 16; 18; 20.
• Judo: VICTORIA — 9; 11,15;
13,30: 16; 18,15; 20,30.
• întoarcerea lui Magellan : 
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 16,45; 18;
20,15.
9 King-Kong — 14,30, Cercul că
sătoriei — 16.30, Magdalena... zero 
la purtare — 18,45, Andy Hardy 
iubește — 20,45 : CINEMATECA 
(sala Union).
e 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: 1145; 13,30: 16; 18,15; 20,30.
• Veronica se întoarce : CRIN- 
GAȘI — 16; 18.
• Omul cu creierul transplantat :
GRIVITA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
• Cojocelul fermecat : MUNCA
— 16.
• Săptămîna nebunilor : MUN
CA — 18; 20.

ARTISTICA" cuprind articolele : 
„Munca — aerul, apa și soarele 
personalității", de M. STOIAN, 
„Probleme ale modernizării predă
rii economiei politice a socialis
mului", de I. RACHMUTH, „Efici
enta metodelor moderne în pregă
tirea inginerilor", de GH. BUZDU
GAN, „Specificul național — între 
tradiție și inovație", de V. RA- 
PEANU.

în continuare, sumarul revistei 
cuprinde, în cadrul rubricilor „DIN 
MIȘCAREA COMUNISTA ȘI 
MUNCITOREASCĂ MONDIALA", 
„VIAȚA INTERNAȚIONALA" și 
„CURENTE ȘI IDEI", articolele : 
„Relațiile de producție în condiți
ile socialismului dezvoltat", de V. 
CERKOVEȚ, „Consecințe economi
ce și sociale ale cursei înarmări
lor", de M. BUHOARA și „Revo
luția tehnico-științifică și teoriile 
«societăților postindustriale»'1, de 
IVANCIU NICOLAE-VALEANU.

Numărul se încheie cu rubricile 
„CĂRȚI ȘI SEMNIFICAȚII", „RE
VISTA REVISTELOR".

care le presupune munca la un 
furnal cu un înalt grad de mecani
zare și automatizare, ceea ce-i e- 
sențial este climatul de exigență, 
dorința de autodepășire a fiecărui 
om, a fiecărei formații de lucru. 
Deviza „Eu produc, eu controlez, 
eu răspund", sub care se desfă
șoară întrecerea socialistă, stimu
lează capacitatea creatoare a fur- 
naliștilor de a produce fontă mai 
multă, fonta necesară pentru 1 mi
lion de tone de otel.

Iată ultimele date ale întrecerii 
furnaliștilor reșițeni : de la înce
putul anului și pină la 6 martie au 
produs peste plan 4 900 tone fontă ; 
economii de cocs — 1 000 tone ; în 
frunte se află acum colectivul fur
nalului nr. 1 cu o sensibilă depă
șire a angajamentului.

(Următoarea relatare — din sec
ția oțelărie).

Dan CONSTANTIN 
‘ Nicolae CATANĂ

-.... ... . .  ............................................
• Joe Kidd : DACIA — 9; 11,16; 
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; 1»;
20,15.
• Coloana de Ia miezul nopții : 
POPULAR — 15.30; 18; 20,15.
• Marele vals : PACEA — 15,30; 19.
• Dosare de mult uitate : FE
RENTARI — 16,30; 18; 20,15.

teatre
• Radioteleviziunea română: Con
certul Orchestrei simfonice. Diri
jor : Emanuel Elenescu. Solist : 
Gabriel Amiraș — 20.
• Opera română : Giselle — 19.
• Teatrul de operetă : „La calul 
bălan" —■ 19,30.
• Teatrul Național (sala mare) : 
Furtuna — 19,30, (sala Comedia) : 
Dulcea pasăre a tinereții — 20.
• Teatrul de comedie ; O noapte 
furtunoasă — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : între noi doi n-a fost 
decit tăcere — 20, (sala Studio) : 
Puterea și Adevărul — 20.
• Teatrul Mic : Viața e ca un 
vagon ? — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Cei șase — 19,30, (sala 
Studio) : Bărbați fără neveste 
— 20.
• Teatrul Gluleștl : Liola — 19.30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Povestea timpu
lui pierdut — 17, Nocturn-grup de 
dans contemporan — 21,30, (sala 
din str. Academiei) : Punguța cu 
doi bani — 17.
a Teatrul „Ion Creangă" : Harap
nicul fermecat — 16.
• Teatrul evreiesc de stat : Lozul 
cel mare —- 19,30.
0 Teatru! satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Vino să ne vezi deseară —
10.30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu": Reflectorul re
vistei — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La hanul cu cîntece —
19.30.
• Circul „București" : Al treilea 
gong la... circ — 16; 19,30.

Președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit, 
miercuri după-amiază, pe ambasado
rul Finlandei la București, Pentti 
Martin Suomela, la cererea acestuia.

Cu acest prilej, ambasadorul fin
landez a inmînat președintelui Con-

Conferințe ale consiliilor
1

județene ale Frontului 
Unității Socialiste

4
în reședințele județelor Harghita 

și Vrancea au avut loc, miercuri, 
conferințele județene ale Frontului 
Unității Socialiste.

Conferințele au dezbătut activita
tea desfășurată de consiliile jude
țene ale F.U.S., de la constituirea 
acestora și pină în prezent.

Rapoartele prezentate și dezbate
rile au acordat o atenție primordială 
analizei activității desfășurate de 
consiliile F.U.S. și organizațiile com
ponente ale acestora in sprijinul în
făptuirii obiectivelor mărețului pro
gram de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate, elaborat 
de Congresul al X-lea și Conferința 
Națională ale P.C.R., al realizării 
exemplare și înainte de termen a 
planului cincinal și a angajamentelor 
asumate în întrecerea socialistă.

O deosebită atenție a fost acordată 
acțiunilor întreprinse pentru atra
gerea în producție a tuturor cetățe
nilor apți de muncă, folosirea eficientă 
a acestora. Au fost analizate, de ase
menea, acțiunile organizate sub e- 
gida consiliilor F.U.S. pe tărîtn edi- 
litar-gospodăresc și pentru asigurarea 
unei mai bune aprovizionări a popu
lației.

in concordanță cu hotărîrile Ple
narei C.C. al P.C.R. din 3—5 noiem
brie W71, cu indicațiile secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Con
siliului Național al Frontului Unită
ții Socialiste, conferințele au anali
zat pe larg activitatea desfășurată 
de consiliile . locale pentru Înfăptui
rea sarcinilor cuprinse în programul 
Ideologic al partidului. Conferințele 
au adoptat importante măsuri, me
nite să ducă la dezvoltarea și perfec
ționarea în continuare a activității 
cultural-educative de masă, să asi
gure o mai bună cunoaștere de către 
cetățeni a documentelor de partid și 
a legilor țării,

A fost evidențiat modul In care 
acționează consiliile F.U.S. pentru 
înfăptuirea politicii partidului de 
dezvoltare a democrației socialiste, 
de lărgire a participării oamenilor 
muncii la dezbaterea și adoptarea 
deciziilor și măsurilor ce privesc 
activitatea economică și socială pe 
plan local, a problemelor de. interes 
obștesc.

Participants la dezbatere au făcut, 
In cuvîntul lor, numeroase referiri 
la prevederile Proiectului de statut 
al Frontului Unității Socialiste, sub
liniind necesitatea îmbunătățirii me
todelor și stilului de muncă proprii 
consiliilor F.U.S., în concordanță cu 
creșterea rolului acestor organisme 
în viața social-politică a țării, atri
buțiilor sporite cu care sint înves
tite.

Conferințele au ales noile consilii 
județene ale F.U.S., precum și dele
gații la congresul Frontului Uni
tății Socialiste.

în încheierea lucrărilor au fost 
adresate telegrame Comitetului Cen
trai al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae CeaușesCu, prin

t V
PROGRAMUL I

16.00—17,00 Teleșcoală.
17.30 Telex.
17,35 Curs de limba germană. Lec

ția 83.
18,05 Film serial pentru copii • 

„George". Episodul „George 
e neliniștit".

X8,30 Campionatul mondial de 
handbal masculin. Meciul 
România — Cehoslovacia în 
grupa semifinală. Transmi
siune directă de la Schwerin.

19.50 10O1 de seri: Prietenii iul
Bunny Bugs. •

20,00 Telejurnal.
20.30 Seară pentru tineret.
21,06 Teletop — emisiune-concurs 

de muzică ușoară româneas- 
că,

21,40 Mai aveți o Întrebare ’ Cît 
poate trăi omul In spațiul 
cosmic 7

22.15 24 de ore.
PROGRAMUL n

20,30 Film documentar: „Stăplna 
crestelor".

20.50 Telerama. Cu aparatul de 
filmat în ajun de 8 Martie.

21.15 Telex.
21,20 Concertul orchestrei simfo

nice a Radiotelevlziunii.
22,10 Bucureștlul necunoscut : 

„Clepsidrele bătrinel inimi". 

siliului de Miniștri un mesaj din 
partea primului ministru al Finlan
dei, Kalevi Sorsa.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, a partici
pat Vasile Gliga, adjunct al minis
trului afacerilor externe.

(Agefpres)

care participanții Ia conferințe îșl 
exprimă adeziunea deplină la poli
tică internă și externă a partidului, 
politică pusă în slujba înflori
rii patriei noastre socialiste, a creș
terii prestigiului \ei internațional, 
angajamentul ferm de a-și mobiliza 
întreaga energie și putere de muncă 
pentru înfăptuirea înainte de termen 
a sarcinilor planului, cincinal, pentru 
a întîmpina cu noi și importante 
realizări cele două ‘ mari evenimente 
din viața națiunii noastre — a 
XXX-a aniversare a eliberării pa
triei și Congresul al XI-lea al Parti
dului Comunist Român.

(Agerpres)

Cronica zilei
Miercuri dimineața a sosit la 

București Harry G. Barnes, noul 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Statelor Unite ale Ame
rică în Republica Socialistă Româ
nia.

★
Cu prilejul celei de-a XXV-a ani

versări și apropiatei Conferințe a A- 
sociației generale a vinătorilor și 
pescarilor sportivi, care se va des
fășura între 8 și 9 martie a.e. la 
Constanta — Mamaia, recent a a- 
vut loc o conferință de presă, in ca
drul căreia a luat cuvintul ing. 
Gheorghe Feneșer, președintele Con
siliului A.G.V.P.S., inspector general 
în Ministerul Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 8, » 

și 10 martie. In țară : Vreme In gene
ral umedă șl închisă. Vor cădea preci
pitații, mai ales la începutul interva
lului. Ele vor ii mai ales sub formă 
de 'lapovtță șl ploaie, tn jumătatea" dif 
sud a țării șl sub formă de ploaie, 
Iapoviță șl ninsoare în celelalte regiuni. 
Vint potrivit, cu intensificări de scurtă 
durată, predomlnind din sectorul estic. 
Tempere-turUe minime vor fl cuprinse 
între minus 6 grade și plus 4 grade, iar 
maximele vor oscila între minus 2 gra
de și plus 8 grade. La munte va nin
ge. Iar pe alocuri zăpada va fi spulbe
rată. In București : Vreme In general 
umedă. Vor cădea precipitații tempo-» 
rare, mai ales sub formă de ploaie și 
lapoviU, cu deosebire la începutul in
tervalului. Vlnt potrivit.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

HANDBAL

Azi, în campionatul mondial:
România—Cehoslovacia

Cel de-al 8-lea turneu final al 
campionatului mondial masculin de 
handbal se reia astăzi, cu disputarea 
meciurilor, din ultima etapă a grupe
lor semifinale.

în grupa semifinală A, echipa 
României întîlnește la Schwerin se
lecționata Cehoslovaciei, iar forma
țiile Poloniei și Danemarcei vor juca 
la Karl Marx-Stadt.

Grupa semifinală B programează

BOX A sosit formația R. 0. Germane
• Vineri: meciurile Pometcu-Foster și Cuțov-Bayer I

în vederea dublului meci dintre 
formațiile României și R.D. Ger
mane, ieri a sosit la București lotul 
oaspeților. Acesta cuprinde pugiliști 
cu renume pe continent, printre care 
campionul european Foster, excam- 
pionul european Bayer, Bachfeld și 
Țiepold. Astfel, la gala de vineri 
seara (ora 19), din sala Floreasca,

Lucrările comitetului balcanic COMUNICAT COMUN

ANGOLA: 0 etapă decisivă pentru 

cucerirea independenței

Interviu cu Agostinho NETO,
președintele Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei

După cum este cunoscut, la invitația C.C. al P.C.R.. o delegație * * 
M.P.L.A., condusă de dr. Agostinho Neto, a făcut o vizită de priete
nie in țara noastră.

la Berlin partida derbi dintre repre
zentativele R.D. Germane și Iugo
slaviei. în celălalt meci se vor in- 
tîlni, la Dessau, echipele U.R.S.S. și 
Ungariei.

★
în turneu pentru locurile 9—12 

's-au înregistrat următoarele rezul
tate : Bulgaria-Jaiponia 23—22 (13— 
12) ; R.F. Germania-Suedia 20—18 
(8-9).

vom vedea cu multă probabilitate 
partide deosebit de interesante, cum 
ar fi acelea dintre Pometcu și Foster 
(categoria pană), Simion Cuțov și 
Bachfeld (categoria semiușoară), Ca- 
listrat Cuțov și Bayer (categoria u- 
șoarâ), Florea și Tiepold (categoria 
mijlocie mică).

Cu prilejul vizitei in țara noastră, domnia sa a avut amabilitatea 
să răspundă solicitării de a acorda un interviu ziarului „Scînteia".
— Poporul român urmărește 

cu sentimente de caldă simpa
tie și profundă solidaritate lup
ta eroică desfășurată de poporul 
angolez pentru cucerirea inde
pendentei patriei sale, succesele 
tot mai însemnate obținute în 
ultimul timp. Ați vizitat de 
mai multe ori România; de 
fiecare dată prezența dumnea
voastră in țara noastră a fost 
salutată ca o manifestare a bu
nelor relații de prietenie, cola
borare și solidaritate militantă 
dintre P.C.R. și M.P.L.A., din
tre popoarele român și angolez. 
Vă rugăm să ne împărtășiți o- 
pinia dumneavoastră in legătu
ră cu evoluția acestor relații, 
impresiile cu care părăsiți țara 
noastră.

— Relațiile din
tre Partidul Co
munist Român și 
M.P.L.A. sint 
foarte bune și 
se poate spune 
că de la primele 
contacte ele s-au 
întărit continuu. 
Sîntem foarte fe
riciți să consta
tăm că punctele 
noastre de vedere 
coincid. Sîntem 
hotărîți să acțio
năm împreună 
pentru împlinirea 
idealurilor de in
dependență și li
bertate. Constatăm cu plăcere că din 
partea P.C.R. se manifestă o mare 
înțelegere â problemei angoleze. De 
fiecare dată am formulat deschis 
ideile noastre în fața conducătorilor 
români, pe care li întîlnim adesea, 
ceea ce înlesnește cooperarea noastră. 
Ajutorul diplomatic, politic și mate
rial pe care România îl acordă luptei 
noastre constituie un sprijin impor
tant in lupta pentru independența și 
libertatea Angolei. Acest ajutor este, 
totodată, un semn că România dorește 
să vadă rezolvate problemele puse 
în lume, de dominația colonialis
mului — un semn că țara dumnea
voastră dorește să dezvolte in viitor 
relații de prietenie și de cooperare 
cu poporul nostru, ceea ce și noi do
rim cu ardoare. Personal, sint foarte 
fericit de a fi venit încă o dată in 
România, de primirea ce ne-a fost 
rezervată și de onoarea de a fi sem
nat, împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o Declarație comună a- 
supra problemelor ce privesc rela
țiile noastre și principalele probleme 
ale vieții internaționale.

— Vă rugăm să prezentați ci
titorilor noștri etapa actuală a 
luptei poporului angolez pentru 
independență.

— De la început revendicarea noas
tră de bază a fost independența ță
rii, libertate pentru poporul angolez. 
Cum însă colonialiștii portughezi nu 
numai că n-au vrut să audă despre 
aceasta, dar au continuat să exploa
teze tot mai crunt poporul nostru, 
ne-am văzut obligați să pornim la 
luptă pentru a impune revendicările 
noastre. Ridicînd mereu capacitatea 

de acțiune, de organizare, am făcut 
progrese considerabile pe fronturile 
de luptă.

Este știut că Portugalia întîmpină 
dificultăți enorme, atit datorită afir
mării tot mai puternice a mișcării de 
eliberare, cît și a izolării ei tot mai 
pronunțate pe plan internațional. 
Pentru a curma suferințele poporului 
nostru, pentru încetarea războiului, 
declarăm că sîntem gata pen
tru discuții, pentru negocieri cu gu
vernul portughez. Dacă guvernul 
portughez va accepta acest apel pe 
care noi îl lansăm, vom fi gata să 
discutăm problema angoleză, opărind 
drepturile poporului nostru la o via
ță liberă. x

Mișcarea noastră controlează o 
parte vastă a teritoriului național, 
care, chiar dacă nu este regiunea cea 

• POZIflA ROMÂNIEI - UN SPRIJIN IMPORTANT IN 
LUPTA PATRIOflLOR ANGOLEZI • SE EXTIND ZONELE 
ELIBERATE • „SÎNTEM GATA PENTRU NEGOCIERI CU 
GUVERNUL PORTUGHEZ, APÂRIND DREPTURILE PO
PORULUI NOSTRU LA O VIAȚĂ LIBERĂ" • O CONDIȚIE 
ESENȚIALĂ PENTRU DOBÂNDIREA VICTORIEI - ÎNTĂRIREA 

UNiTÂȚII NAȚIONALE

mai populată a țării, are o mare im
portanță. Desfășurăm acțiuni pe două 
mari fronturi : în Nord și în Est. Pri
mul front cuprinde mai multe dis
tricte ca, de exemplu, Cabinda, unde 
controlăm jumătate din teritoriu. în 
această regiune se desfășoară o am
plă bătălie între monopolurile străine 
pentru acapararea marilor surse pe
troliere descoperite aici. Lupta noas
tră este concentrată tocmai in regiu
nea cimpurilor petrolifere, urmărind 
împiedicarea jefuirii bogățiilor națio
nale. în partea orientală a țârii am 
Avut unele dificultăți datorită bom
bardamentelor barbare ale trupelor 
colonialiste, care au folosit toate mij
loacele pentru a împiedica extinde
rea teritoriului eliberat și consolida
rea puterii noastre in această regiu
ne. Deținem controlul deplin asupra 
regiunilor Moxico, Cuando-Cubango, 
o parte importantă din districtele 
Lunda și Bie.

în regiunea occidentală a țării, in 
orașe se desfășoară acțiuni de masă 
foarte importante ca, de exemplu, 
marea grevă de la Luanda — un act 
de curaj deosebit dat fiind faptul că 
grevele sint interzise de colonialiști. 
Efervescența politică s-a extins și în 
rîndul orașelor și satelor din jurul 
capitalei. Noi sprijinim aceste acțiuni 
care, adăugate loviturilor date colo
nialiștilor pe cîmpul de luptă, contri
buie la grăbirea cuceririi indepen
denței Angolei.

— M.P.L.A. desfășoară o in
tensă activitate pentru edifica
rea unei noi vieți în zonele e- 
liberate. Care sint realizările in 
această direcție, preocupările 
dv. de viitor '!

viața internațională

Convorbiri 
româno-libiene

TRIPOLI .6 (Agerpres). — Cu pri
lejul participării sale la Tirgul inter
național de la Tripoli, Constantin 
Stanciu, adjunct al ministrului co
merțului exterior, a fost primit de 
Shaleb Gashourk, subsecretar de stat 
la Ministerul Afacerilor Externe al 
Libiei. în cadrul întrevederii, subse
cretarul de stat libian a relevat că 
președintele Moamer El Gcddafi și 
întreg poporul libian dau o înaltă 
apreciere rezultatelor vizitei în Libia 
a președintelui Consiliului de Stat. 
Nicolae Ceaușescu, activității sale 
deosebit de rodnice pentru întărirea 
și dezvoltarea relațiilor de prietenie 
dintre România și Libia.

— Acțiunile noastre în zonele eli
berate se axează in principal pe asi
gurarea hranei luptătorilor și popu
lației. Avem numeroase suprafețe in- 
sămînțate cu culturi tradiționale — 
cu cereale și legume. Sîntem în pre
zent interesați in proiecte vizind 
ameliorarea producției agricole și in
troducerea de noi culturi.

în cadrul unui program de învăță- 
mînt elaborat de M.P.L.A., avem, de 
asemenea, în zonele eliberate școli 
pentru primele clase atit în. interio
rul țării, cît și în regiunile de fron- ', 
tieră. Am trimis în România mai 
mulți elevi și cred că acest număr va 
crește. Ei vor deveni tehnicieni care 
in viitor vor fi foarte utili țării noas
tre; Așadar, educația Intră în cadrul 
programului nostru de lucru. Avem, 
de asemenea, un corp de medici și 
infirmieri. Ne străduim să asigurăm 
o prezență mai mare a personalului 
medical in rîndurile populației, să 
formăm noi înșine asemenea per
sonal.

Acordăm o a- 
tenție deosebită 
formării politice 
a poporului nos
tru ; avem în a- 
cest sens centre 
de educație revo
luționară unde 
cursanții primesc 
cunoștințele de 
bază despre țara 
noastră : geogra
fia și istoria sa, 
orientarea miș
cării noastre. Ne 
preocupăm de 
problemele de vi
itor ale societății 
noastre. Sint țări 

pe continentul african unde problema 
rasială este o problemă crucială, care 
Se pune cu acuitate. în cadrul miș
cării noastre am reușit deja să nu se 
mai facă distincție pe considerente 
de culoare a pielii, ci pe baza ideilor, 
a atitudinii, a comportării fiecăruia. 
Un alb care luptă ca și noi împo
triva colonialismului, a imperialis
mului este prietenul și aliatul nos
tru și este primit în rindurile noastre.

— In lumina ultimelor evo
luții pe arena internațională, 
cum apreciați perspectivele miș
cării de eliberare africane 7

— Cred că succesele înregistrate de 
mișcarea de eliberare oferă o per
spectivă clară peptru evoluția luptei 
noastre. Problemele care se pun in 
prezent sînt cum se va face această 
eliberare, întrucît nu toate hotărîrile 
luate de O.N.U. și de alte organizații 
internaționale sînt îndeplinite. Fireș
te, o condiție foarte importantă o 
cpnstitule Întărirea unității naționale; ♦ 
După Cum se știe, in afară de 
M.P.L.A., există și alte forțe care, ac- 
ționind împreună, pot face față mai 
bine colonialismului. Concepția noas
tră de unitate ține seama, de aseme
nea, că în rîndul celor 150 000 de 
portughezi din Angola există mulți 
care se opun războiului colonial, re
gimului de la Lisabona. Aceștia pot 
fi aliații noștri în lupta pentru o 
Angola liberă și independentă. Cir
cumstanțele actuale — naționale fi 
internaționale — sînt foarte favora
bile pentru victoria luptei de elibe
rare a țării noastre, întregii mișcări 
de eliberare.

Augustin BUMBAC

Sesiunea comisiei mixte 
româno-tunisiene 

de cooperare economică
TUNIS 6 (Agerpres). — La înche

ierea lucrărilor celei de-a 6-a se
siuni a comisiei mixte româno-tuni
siene de cooperară economică au 
fost semnate protocolul economic 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Tunisiană, precum și 
procesul verbal al prezentei sesiuni. 
De asemenea, a fost parafat Acor
dul comercial pe termen lung între 
guvernele celor două țări. Cu acest 
prilej a fost evidențiată dorința re
ciprocă de a se proceda la Continua 
dezvoltare și intensificare a relațiilor 
economice dintre cele două țări, pe 
baza principiului avantajului reci
proc.

Miercuri au început în Capitală 
lucrările Comitetului balcanic de 
box, la care participă reprezentanți 
ai federațiilor din Bulgaria, Grecia, 
Iugoslavia, Turcia și România.

Oaspeții au fost salutați din partea 
Consiliului național pentru educație 
fizică și sport de către Emil Ghibu, 
secretar al C.N.E.F.S.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
S.C. BACAU, ÎNVINGĂTOARE 

LA LIMITA. Ieri, la Bacău, intr-un 
meci din turneul balcanic interclu- 
buri, echipa locală S.C. Bacău a in- 
tîlnit pe Akademik Sofia. Echipa 
băcăuană a învins cu 1—0 (0—0) prin 
golul înscris de către debutantul 
Șoșu in minutul 75. Partida retur va 
avea loc la Sofia, la 17 aprilie.

TURNEUL DE LA HAMPTON. — 
Au început întrecerile turneului in
ternational de tenis de la Hampton 
(Virginia). Campionul român Ilie 
Năstase, principalul favorit al con
cursului. l-a intilnit în primul tur 
pe australianul Kim Warwick, pe 
care l-a Învins in două seturi : 6—1. 
6—2. Si ceilalți doi tenismani români 
care participă la acest turneu au ter
minat învingători : Ion Sântei l-a în
trecut cu 7—6, 6—3 pe francezul Jean 
Haillett, iar Toma Ovlci a ciștigat

Pe ordinea de zi figurează infor
marea privind organizarea balcania
dei din acest an de la Constanța, 
proiectul de calendar interbalcanic 
pe 1974, stabilirea locului viitoarei 
balcaniade din .1975 și alte probleme 
legate de boxul din țările balcanice.

(Agerpres)

cu 6—3, 6—1 partida susținută cu 
jucătorul brazilian Roger de Santis 
Guedes.

JUNIORII ÎNFRÎNȚI LA SCOR. 
La Sofia s-a disputat intilnirea ami
cală de fotbal dintre selecționatele 
de juniori ale României și Bulgariei. 
Au ciștigat gazdele cu scorul de 
4—1 (4—1).

ATLETICO, VICTORIOASA LA 
BELGRAD. — Miercuri la Belgrad, 
în sferturile de finală ale Cupei cam
pionilor europeni la fotbal, echipa 
Atletico Madrid a Învins cu scorul 
de 2—0 (1—0) formația Steaua roșie 
Belgrad.

În cadrul aceleiași competiții, Spar
tak Trnava, jucînd pe teren propriu, 
a terminat la egalitate : 1—1 (1—0), 
cu Ujpest Dozsa Budapesta.

• încheierea vizitei președintelui Boumediene în R.P.D. 
Coreeană • Sosirea premierului algerian la Hanoi

PHENIAN 6 (Agerpres). — La 
Phenian a fost dat publicității co
municatul comun privind vizita în 
R.P.D. Coreeană a lui Houari 
Boumediene, președintele Consiliu
lui Revoluției, președintele Consi
liului de Miniștri al Algeriei. Comu
nicatul evidențiază însemnătatea vi
zitei pentru extinderea și dezvolta
rea relațiilor de prietenie frățească 
și cooperare dintre cele două țări, 
pentru întărirea solidarității revolu
ționare dintre popoarele asiatice și 
cele africane.

Examinînd situația internațională, 
părțile au acordat o atenție deose
bită ultimelor evoluții din Orientul 
Apropiat, precum și luptei antiim- 
perialiste, de eliberare națională a 
popoarelor din Asia, Africa și Ame
rica Latină.

Președintele R.P.D. Coreene, Kim 
Ir Sen, a acceptat invitația de a 
face o vizită in Algeria.

★
Într-o cuvintare rostită la mitin

gul organizat la Phenian in timpul 
vizitei președintelui Boumediene, 
Kim Ir Sen, secretar general al C.C, 
al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele R.P.D. Coreene, a sub
liniat, între altele, că poporul cox 

reean dorește în unanimitate reuni- 
ficarea patriei sale. Pentru a fi so
luționată pe cale pașnică, a arătat 
vorbitorul, problema reunificării ță
rii nu trebuie discutată numai intre 
autoritățile din Nord și Sud, ci tre
buie pusă in dezbaterea întregii na
țiuni. In context, Kim Ir Sen a pro
pus din nou convocarea unei mari 
adunări naționale ori consfătuiri po
litice consultative a Nordului și Su
dului cu participarea tuturor parti
delor politice, organizațiilor obștești 
și diferitelor pături ale populației.

/La rîndul său, Houari Boumediene 
și-a exprimat Încrederea că poporul 
coreean va realiza reunificarea in
dependentă și pașnică a țării, fără 
amestec străin.

★
HANOI 6 (Agerpres). — Agenția 

V.N.A. informează că, miercuri, la 
Hanoi au avut loc convorbiri intre 
Ton Duc Thang, președintele R.D. 
Vietnam, Fam Van Dong, primul 
ministru al guvernului R. D. Viet
nam, și Houari Boumediene, pre
ședintele Consiliului Revoluției, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Algeriei, care se află in vizită in 
R.D. Vietnam.



viața internațională
Largi perspective pentru 

dezvoltarea relațiilor 
prietenești și a colaborării 

româno-liberiene
Noua și importanta acțiune de 

politică externă a României socia
liste — vizita oficială de prietenie 
pe care o întreprinde acum tovară
șul Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu — a avut 
ca primă etapă Republica Liberia, 
în concordanță cu orientarea stabi
lită de Congresul al X-lea, politica 
României socialiste are ca o compo
nentă cu caracter permanent pre
ocuparea pentru extinderea colabo
rării în toate domeniile cu țările 
din Africa, cu toate țările în curs 
de dezvoltare, dezvoltarea relațiilor 
de prietenie, solidaritate si coope
rare reciproc avantajoasă.

în acest cadru general, vizita to
varășului Nicolae Ceaușescu în Li
beria a dobîndit unele semnificații 
suplimentare : pentru întîia oară 
un șef de stat român a vizitat pri
ma republică independentă consti
tuită pe pămîntul Africii. S-au în- 
tîlnit și și-au dat astfel mîna, in 
mod simbolic, două țări și po
poare, care, deși situate geografic 
la o mare distantă unul de altul și 
practic, pînă nu de mult, mai 
puțin cunoscute între ele, au totuși 
în comun o serie de elemente care 
apropie și stimulează prietenia. 
Este vorba, în primul rînd, de as
pirația profundă a ambelor po
poare de a înainta, în condiții de 
libertate, demnitate și securitate, 
pe calea dezvoltării economice, a 
progresului multilateral. Totodată, 
caracterul în bună măsură comple
mentar al economiilor celor două 
țări creează premise favorabile de 
cooperare. Pe plan politic, ambele 
țări sînt profund interesate în 
statornicirea unui climat interna
țional de destindere și înțelege
re, propice eforturilor de construcție 
pașnică. Partizane ale colaborării 
regionale, ambele țări militează’tot
odată pentru o înțelegere mai largă, 
pentru o contribuție sporită a țări
lor mici și mijlocii la soluționarea 
problemelor lumii contemporane.

Desigur, punctele de pornire și 
modalitățile de împlinire a aspira
țiilor celor două popoare prezintă 
anumite deosebiri : România și Li
beria sînt țări cu orinduiri sociale 
diferite — dar, așa cum au confir
mat o dată mai mult rezultatele a- 
cestei vizite, deosebirile de orindui- 
re socială nu pot constitui un im
pediment în calea colaborării șl a- 
propierii.

Locuitorii Liberiei și conducăto
rii săi au făcut solilor poporului 
român o primire sărbătorească, 
după datina locului, cu tradiționale 
cîntece și dansuri, cu exuberanța 
unui popor bucuros de a saluta și 
înconjura cu ospitalitate pe solii 
unul popor prieten. în manifestă
rile pline de căldură și considera
ție de pe tot parcursul vizitei și-au 
găsit expresie admirația gazdelor 
față de progresele României socia
liste în făurirea vieții noi, față de 
politica sa externă, pusă în slujba 
promovării drepturilor tuturor po
poarelor de a-și hotărî singure des
tinele, considerația față de perso
nalitatea conducătorului partidului 
și statului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cunoscut și apreciat cu 
înaltă stimă și pe aceste meleaguri 
ca militant neobosit pentru cauza 
destinderii și progresului în lume.

Totodată, oaspeții români au pu
tut constata cu satisfacție că po
porul Liberiei a făcut pași însem
nați în constituirea sa ca națiune 
Independentă, obținînd. sub condu
cerea președintelui William R. Tol
bert jr, realizări de seamă în dez
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agențiile de presă transmit:

In cadrul acțiunilor consacrate, 
tn Belgia, împlinirii a 30 de ani 
de la insurecția națională anti
fascistă armată din august 1944 
din România, in localitatea Aal- 
ter din Flandra a fost organi
zată o seară culturală româ
nească. Cu acest prilej, Roger 
Voght, arhitect, președintele 
național al Federației profesiu
nilor libere din Belgia, a pre
zentat o expunere despre Româ
nia, relevind, totodată, semnifi
cația majoră a zilei de 23 
August in istoria poporului 
român.

' Le Duan, prim-««retar al C.C. 
el Partidului celor5 ce Muncesc din 
Vietnam, a primit delegația Partidu
lui Comunist Italian, condusă de 
Pietro Ingrao, membru al Biroului 
Politic, care se află în vizită la Ha
noi, informează agenția V.N.A.

Se anunță, pe- de altă parte, că de
legația P.C.I. a făcut o vizită în zona 
eliberată a Vietnamului de sud, la 
invitația C.C. al Frontului Național 
de Eliberare și a Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud.

Secretarul general al 
0 N.U.,Kurt WaIdheim>aflat ln vi* 
zită oficială în Senegal, a conferit cu 
Aristides Pereira, secretar general al 
Partidului African al Independenței 
din Guineea-Bissau și Insulele Capu
lui Verde (P.A.I.G.C.). Un comunicat 
al P.A.I.G.C. face cunoscut că între
vederea s-a axat pe problema admi
terii Republicii Guineea-Bissau în 
O.N.U. Documentul precizează, de 
asemenea, că lui Kurt Waldheim i-a 
fost înmînată o notă prin care 
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voltarea economică și în ridicarea 
nivelului de trai al maselor.

Desfășurîndu-se sub auspiciile 
prieteniei și stimei reciproce, în
treaga vizită a fost încununată de 
rezultate fructuoase pe planul dez
voltării colaborării dintre cele două 
țări și popoare. „Intr-adevăr — sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— se poate spune că, în cursul a- 
cestei vizite, deși relativ scurte, am 
pus bazele unei colaborări largi, în 
toate domeniile — economic, tehni- 
co-științific și cultural — și, prin 
aceasta, vizita capătă o Însemnătate 
istorică pentru popoarele noastre". 
Prin semnarea unor documente de 
cea mai mare importanță — releva 
șeful statului român — „am adus, 
împreună, un serviciu atit interese
lor prieteniei și colaborării dintre 
popoarele noastre, cit și cauzei mai 
generale a colaborării și păcii in 
lume".

în acest context, o însemnătate 
capitală are DECLARAȚIA SO
LEMNA COMUNA semnată de cei 
doi președinți — document care 
înscrie hotărîrea României și Libe
riei de a dezvolta relațiile bilate
rale și de a coopera pentru întări
rea păcii și securității mondiale. 
Declarația proclamă principiile fun
damentale pe care cele două țări 
înțeleg să-și clădească relațiile re
ciproce, precum și relațiile cu ce
lelalte state : — dreptul sacru al 
fiecărui stat la existență, la inde
pendență, libertate și suveranitate, 
dreptul inalienabil al fiecărui po
por de a-și alege sistemul politic, 
economic și social în deplină liber
tate și fără amestec străin, 
dreptul de a decide asupra resur
selor naționale, egalitatea, avanta
jul reciproc", dreptul de a. avea acces 
nestingherit la cuceririle științei și 
tehnologiei moderne, neamestecul 
în treburile interne, abținerea de 
la folosirea forței sau la amenința
rea cu forța, abținerea de la orice 
fel de constrîngere. de ordin mili
tar, politic, economic sau de altă 
natură. Sînt acele principii care îm
bină în mod armonios interesul fie
cărui popor de a se consacra muncii 
constructive pentru progresul său 
economic și social cu cerințele de 
pace și cooperare ale întregii comu
nități a popoarelor. Adăugîndu-sa 
celorlalte declarații solemne, comu
nicate comune și acorduri încheiate 
de România cu un șir de state din 
Africa sau Europa, din Asia sau 
America, declarația reprezintă o 
contribuție pe plan internațional la 
lupta pentru abolirea definitivă a 
practicilor politicii imperialiste, 
încă o cărămidă la marea operă de 
edificare a unui sistem de relații 
internaționale democratice, bazat 
pe echitate și respect reciproc — 
sistem pentru a cărui afirmare 
România militează neobosit. Re- 
ferindu-se la documentele înche
iate, președintele William R. Tolbert 
jr. declara : „Aș dori în mod deo
sebit să subliniez faptul că preve
derile acestor documente, pe care 
le apreciez drept deosebit de sem
nificative și importante, pot fi con
cretizate ca fiind rezultatul voinței 
și acordului nostru liber. Aceste 
documente au fost încheiate cu en
tuziasm și in mod spontan. Ele re
flectă voința noastră de a coopera, 
hotărîrea noastră de a înfăptui a- 
ceastă voință și de a pune în apli
care, în viața practică, prevederile 
Declarației solemne și Comunicatu
lui comun".

Ca urmare a convorbirilor din

P.A.I.G.C. solicită aprobarea de a-și 
stabili o misiune de observatori pe 
lingă O.N.U.

La Deliii s'au 'ncf“e'at convor
birile oficiale indo-bulgare prilejuite 
de vizita in India a lui Ștanko To
dorov, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Bulgaria. A fost ex
primată dorința de a dezvolta rela
țiile existente intre cele două țări in 
toate domeniile. Au fost semnate un 
acord de cooperare științifică și teh
nică pe 1974—1975 și un nou acord 
comercial și de plăți pe anul în curs.

Președintele Italiei, Gi°- 
vanni Leone, a însărcinat pe ex- 
premierul Mariano Rumor cu for
marea unui nou guvern. Primind mi
siunea încredințată. Mariano Rumor 
a făcut cunoscut că acțiunea sa se 
va îndrepta spre refacerea coaliției 
de centru-stînga.

Buletinul oficial grec 8 
publicat, miercuri, cinci noi decrete 
de lege adoptate de guvern, vizînd 
stimularea activităților productive, 
îmbunătățirea controlului asupra 
evoluției economiei naționale, asigu
rarea stabilității monetare și redre
sarea balanței de plăți externe. De
cretele stipulează, între altele, redu
cerea cu pînă la 40 la sută a taxelor 
asupra investițiilor pentru extinde
rea, înnoirea sau modernizarea in
stalațiilor industriale, cu condiția ca 
acestea să fie puse în funcțiune în 
termen de șase luni de la achizițio
nare.

Agenția V.N.A. anunță că- 
pe aeroportul Gia Lam, din Hanoi, 
au fost predate reprezentanților 
Statelor Unite rămășițele pămîntești 
ale celor 12 militari americani care 

tre cei doi președinți și a hotărîrl- 
lor înscrise în documentele semna
te, relațiilor economice româno-li- 
beriene li s-au deschis ample per
spective de dezvoltare. Pe plan 
practic, ca rezultate concrete ime
diate, acordul de cooperare în do
meniul dezvoltării miniere și 
petroliere și acordul cu pri
vire la posibilitățile de partici
pare la. proiectele în curs pentru 
zăcămintele de minereu de fier 
ilustrează voința comună de a a- 
dinci cooperarea economică în a- 
vantâjul dezvoltării multilaterale a 
ambelor popoare.

Schimburile de vederi în proble
mele vieții internaționale au scos 
în evidență — așa cum reiese și din 
Comunicatul comun — convergența 
punctelor de vedere ale celor două 
țări intr-un șir de probleme impor
tante, în primul rînd cele privind 
interesul pentru menținerea și con
solidarea păcii, necesitatea înfăp
tuirii unor măsuri mai ferme pen
tru eliminarea tendințelor de do
minație și amestec în treburile in
terne ale altor state, necesitatea 
lichidării complete a colonialismu
lui, neocolonialismului și rasismu
lui, sprijinul pentru mișcările de 
eliberare națională. Subliniindu-se 
rolul crescînd ce revine pe arena 
internațională țărilor mici și mij
locii, a fost relevată contribuția 
țărilor independente africane în gă
sirea soluțiilor pentru rezolvarea 
problemelor divergente ale vieții 
internaționale, precum și progresele 
înregistrate pînă acum de Conferin
ța pentru securitate și cooperare 
din Eurona. în legătură cu conflic
tul din Orientul Apropiat cei doi 
președinți și-au exprimat acordul 
asupra faptului că o pace justă și 
trainică în această regiune poate fi 
realizată numai prin aplicarea pre
vederilor rezoluției Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967.

Ca țări în curs de dezvoltare, 
România și Liberia consideră că 
micșorarea și lichidarea decalajelor 
dintre țările care fac parte din a- 
ceastă categorie și țările avansate 
economic este o problemă de im
portanță majoră nent.ru menținerea 
păcii și progresul civilizației, în 
soluționarea echitabilă a căreia sînt 
interesate toate popoarele lumii, 
în acest sens, cei doi președinți 
au relevat că sprijină inițiativa Al
geriei de convocare a unei sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U. în 
vederea studierii problemelor dez
voltării economice și relațiilor eco
nomice internaționale.

Bilanțul fructuos al „etapei libe- 
riene" a călătoriei actuale a tova
rășului Nicolae Ceaușescu vine să 
confirme, o dată mai mult, utilitatea 
contactelor personale la nivel înalt 
— dialogul româno-liberian urmînd 
să fie continuat prin vizita pe care 
președintele Liberiei urmează s-o 
facă in țara noastră.

Manifestîndu-și profunda satisfac
ție pentru rezultatele vizitei în Li
beria, poporul român constată cu 
satisfacție că și călătoria în Ar
gentina a început sub aceleași aus
picii favorabile ; el este ferm con
vins că întreaga misiune de pace 
și prietenie pe care o întreprinde 
în prezent conducătorul partidului 
și statului nostru va fi încununată, 
ca și în ocaziile similare, de cel 
mai deplin succes, aducînd o nouă 
contribuție majoră la creșterea 
prestigiului International al Româ
niei, la cauza păcii și cooperării 
internaționale.

au murit în anii războiului în cap
tivitate in R. D. Vietnam.

Potrivit unui decret emis 
de șahinșahul Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr,tofi 
copiii și elevii din întregul Iran vor 
primi, incepînd cu grădinițele și ter- 
minînd cu perioada de orientare de 
după școala primară, educație și in
strucție în mod gratuit.

VIENA 6 (Corespondență de 
la C. Vlad). — In complexul 
expozițional din parcul Prater 
a fost deschisă ediția de primă
vară a Tirgului internațional de 
la Vieha. La actuala ediție — 
a 99-a — participă 33 de țări, 
intre care și România, precum 
și peste 2 000 de firme austriece.

Ca și in anii trecuți, România 
este prezentă la tirg cu un 
stand turistic, care a trezit un 
viu interes in rindul publicu
lui. O confirmare a acestui in
teres o constituie și numărul 
mare de participanți înscriși la 
concursul cu tema „Cunoașteți 
România ?" inițiat de pavilio
nul românesc.

0 comunicare din partea 
guvernului pakistanez, pri- 
mită la Delhi, face cunoscut acordul 
său față de propunerea de a se con
voca, în prima săptămînă a lunii a- 
prilie, o reuniune tripartită a miniș
trilor de externe ai Indiei, Pakista
nului și Republicii Bangladesh.

Alegerile din Danemarca.
Rezultatele — aproape complete —

0 EXPRESIE
A BUNELOR RELAȚII 
ROMÂNO-SOVIETICE

Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. aproba activitatea de
legației care a vizitat țara 

noastrâ
MOSCOVA 6 (Agerpres). — Prezi

diul Sovietului Suprem al U.R.S.S. a 
adoptat o hotărîre prin care aprobă 
activitatea delegației Sovietului Su
prem al U.R.S.S. conduse de Ivan 
Grușețki, vicepreședinte al Prezidiu
lui Sovietului Suprem, care a efec
tuat, în ianuarie a.c„ o vizită în 
România, la invitația Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România. în hotărîre se arată că a- 
ceastă vizită a reprezentat o expre
sie a bunelor relații dintre popoarele 
celor două țări, ea urmînd să contri
buie la întărirea prieteniei dintre 
cele două state.

Conferința diplomatică privind 
reafirmarea si dezvo tarea • 

dreptului umanitar
Intervenția șefului delegației 

române
GENEVA 6 (Agerpres). — în ca

drul conferinței diplomatice privind 
reafirmarea și dezvoltarea dreptului 
umanitar au început dezbaterile ge
nerale.

Luînd cuvîntul, șeful delegației 
României, Aureliu Cristescu, vice
președinte al conferinței, a arătat 
că țara noastră se pronunță ferm și 
acționează consecvent pentru întări
rea păcii și securității internaționale, 
pentru instaurarea unor noi relații 
între state, bazate pe respectarea 
principiilor dreptului internațional.

Problemele dreptului internațional 
și umanitar trebuie abordate ținînd 
seama de necesitatea eliminării ra
pide a războaielor și a surselor de 
conflict, care afectează nu numai 
zonele în care se produc, dar pun în 
pericol pacea generală, de necesita
tea încetării și prevenirii tuturor 
actelor de agresiune și de amestec 
în afacerile interne ale altor ștate_, 
de respectarea strictă a dreptului 
popoarelor de a-și hotărî singure 
soarta și de a se apăra împotriva 
agresiunii — a arătat vorbitorul. în 
continuare, șeful delegației române 
a menționat că dreptul umanitar, 
protecția individului în caz de con
flicte armate își pot găsi eficiență 
numai în cadrul protecției generale 
a popoarelor ți națiunilor, protecție 
bazată pe normele și principiile 
dreptului internațional contemporan, 
care condamnă agresiunea.

ORIENTUL APROPIAT
• Noi contacte diplomatice ® Golda Meir a acceptat sâ for

meze noul guvern israelian
DAMASC 6 (Agerpres). — La Da

masc au avut loc convorbiri între 
ministrul afacerilor externe al Uniu
nii Sovietice, Andrei Gromîko, și 
vicepremierul și ministrul de exter
ne al Siriei, Abdel Halim Khaddam.

Andrei Gromîko a fost primit de 
primul ministru al Siriei, Mahmoud 
Al Ayoubi.

★
CAIRO 6 (Agerpres). — în capi

tala egipteană au avut loc, miercuri, 
convorbiri între președintele Zam- 
biei, Kenneth Kaunda, aflat într-o 
vizită oficială la Cairo, și șeful sta- 
tului-gazdă, Anwar Sadat.

♦
TEL AVIV. 6 (Agerpres). — Golda 

Meir a anunțat, marți seara, că a 
acceptat să-și asume, pentru o nouă

ale alegerilor municipale și departa
mentale desfășurate marți în Dane
marca indică un succes semnificativ 
al partidelor de stînga, recent create, 
ilustrînd, in continuare, nemulțumi
rea electoratului față de politica 
partidelor care s-au aflat în ultimii 
ani la conducerea țării.

Ministrul de externe ve- 
nezuelean,Aristides caivani, s-a 
pronunțat pentru instituirea contro
lului statului asupra întreprinderilor 
multinaționale ce activează în țară. 
Statele Americii Latine, a relevat el, 
sint conștiente de necesitatea adop
tării unor măsuri în vederea apără
rii intereselor propriilor economii 
naționale și a reafirmării personali
tății lor.

Prima fază 8 ofensivei națio
nale împotriva inflației, organizată 
de sindicatele japoneze, s-a încheiat 
cu o demonstrație la care au parti
cipat 90 000 de oameni ai muncii din 
Tokio.

Greva salariaților de Ia 
companiile petroliere care deservesc 
aeroportul internațional Orly a a- 
fectat. miercuri, desfășurarea activi
tății de la cea mai mare poartă ae
riană a Franței. Numeroase curse 
transoceanice au fost aminate, iar 30 
din zborurile de mai mică distantă 
au fost suspendate.

A încetat din viață M. Ti- 
hOnrOVOV. A8enUa T.A.S.S. anun
ță că a încetat din viață profesorul 
Mihail Tihonravov, eminent om de 
știință și inginer, care a participat la 
crearea primilor sateliți artificiali ai 
Pămîntului, a navelor cosmice pilo
tate și a stațiilor cosmice automate, 
împreună cu Serghei Korolev, el a 
lucrat la crearea primei rachete do
tate cu un motor reactor cu com
bustibil lichid.

Convorbiri româno-egiptene
Tovarășul Gheorghe Rădulescu, 

vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al României, care se află la 
Cairo pentru a participa la festivi
tățile prilejuite de inaugurarea Fa
bricii de produse sodice El Mex de 
la Alexandria,- obiectiv construit în 
colaborare cu tara noastră, și la des
chiderea Tirgului internațional de la 
Cairo a fost primit, miercuri, de 
Aziz Sedky, asistent al președintelui 
R.A. Egipt. în cadrul întrevederii, 
care s-a desfășurat într-o atmosferă 
călduroasă, prietenească a fost ex
primată satisfacția pentru dezvoltarea 
continuu ascendentă a cooperării 
economice și tehnice reciproc avan
tajoase între Republica Socialistă 
România și Republica Arabă Egipt și 
au fost evidențiate noi posibilități da 
extindere și diversificare a relații
lor economice între cele două țări.

în aceeași zi, tovarășul Gheorghe 
Rădulescu a fost primit de Mohamed

Rezultat al unei rodnice 
colaborări
Uzina de produse sodice de la Alexandria va intra azi în 

funcțiune
Azi va fi inaugurată, în cadru festiv, Uzina de produse sodice El 

Mex de la Alexandria — important obiectiv al industriei egiptene, rea
lizat în cooperare cu România.

Cînd te apropii de Alexandria, 
venind dinspre Cairo, pe șoseaua 
ce străbate veșnic înverzită Deltă 
a Nilului, privirea îți este atrasă 
de panorama impresionantă a ma
relui port mediteranean, a cărui 
fișie îngustă se întinde pe o dis
tanță de circa 35 km de-a lungul 
țărmului mării. De la est la vest 
se disting siluetele impunătoare 
ale blocurilor albe înșirate pe cor
nișă, profilurile a zeci de fabrici 
și uzine care au adus Alexandriei 
faima de cel mai puternic centru 
economic și industrial al țării. 
Aici se realizează peste 30 la sută 
din întreaga producție industrială 
a Egiptului și se materializează 
cvasi totalitatea schimburilor co
merciale cu lumea exterioară ; 
aici au fost construite sau se a- 
flă în construcție unele dintre cele 
mai importante obiective ale eco
nomiei naționale. Printre acestea 
se numără și uzina de produse so
dice, realizată în cooperare cu țara 
noastră.
. Situată In partea de vest a ora
șului, în cartierul industrial El 
Mex, noua uzină este cea mai

perioadă, funcția de șef al guvernu
lui, renunțind la intenția de a demi
siona din acest post — relatează 
agențiile de presă. Declarația a fost 
făcută după o reuniune specială a 
Comitetului Central al Partidului 
Israelian al Muncii, în cadrul căreia 
cei peste 500 de participant! au acor
dat Goldei Meir votul lor de încre
dere.

Comunicatul dat publicității în le
gătură cu această reuniune mențio
nează, totodată, că ministrul apărării, 
Moshe Dayan, precum și ministrul 
transporturilor, Shimon Peres, au 
făcut cunoscut că sînt gata să parti
cipe la alcătuirea noii echipe minis
teriale, păstrîndu-și portofoliile de
ținute anterior.

Reuniune a cabinetului 
francez consacrată 

problemelor energiei
PARIS 6 (Agerpres). — La Paris 

a avut loc, marți după-amiază, o re
uniune a Consiliului de Miniștri al 
Franței, prezidată de președintele sta
tului, Georges Pompidou, consacrată 
problemelor energiei.

Guvernul francez a hotărît să ela
boreze și să prezinte în cel mai 
scurt timp un proiect de lege desti
nat să realizeze importante economii 
la energie, care cuprinde, printre 
altele, limitarea consumului de com
bustibil destinat încălzirii, extinderea 
utilizării mijloacelor de transport cu 
un consum redus, menținerea limi
tărilor de viteză pe rețeaua rutieră 
a țării.

Pentru a diversifica resursele de 
energie, guvernul francez își va con
centra eforturile în următoarele di
recții: construirea unui număr impor
tant de centrale nucleare, extinderea 
utilizării cărbunelui, efectuarea de lu
crări de prospectare pentru descope
rirea de noi .zăcăminte petroliere, 
extinderea consumului de gaze natu
rale.

Constituirea Asociației internaționale 

a țărilor producătoare de bauxită
CONAKRY 6 (Agerpres). — La Co

nakry s-a deschis, sub președinția 
șefului statului, Ahmed Sekou Toure, 
conferința ministerială constitutivă a 
Asociației internaționale a țărilor 
producătoare de bauxită. La dezba
teri participă reprezentanți din șapte 
state (Australia, Guineea, Guyana, 
Jamaica, Surinam, R.S.F. Iugoslavia, 
Sierra Leone) care, în cursul anului 
1972, au realizat, împreună, o produc
ție de 41 milioane tone (nivelul 
mondial fiind de 65 milioane tone), 

Hafez Ghanem, prim-secretar al C.C. 
al Uniunii Socialiste Arabe. în cursul 
întrevederii, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, prieteneas
că a fost subliniată satisfacția de
plină față de relațiile trainice, de 
prietenie și colaborare care s-au sta
bilit între cele două țări și popoare 
și față de extinderea relațiilor dintre 
P.C.R. și Uniunea Socialistă Arabă.

în cadrul acestei întîlnirl au fost 
evocate, de asemenea, întrevederile 
pe care președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, le-a avut cu 
președintele Anwar Sadat și care au 
marcat începutul unei noi etape în 
dezvoltarea și diversificarea relații
lor de prietenie și colaborare româ
no-egiptene.

La întrevederi a participat Petru 
Burlacu, ambasadorul României la 
Cairo.

PRETUTINDENI

mare întreprindere de acest gen 
din întreaga Africă și Orientul A- 
propiat. Silueta sa impunătoare se 
vede de la cîțiva kilometri, ca un 
complex de construcții moderne, 
deasupra cărora se înalță o imen
să arcadă metalică. Fabrica se în
tinde pe o suprafață de 250 000 me
tri pătrați și este echipată cu ma
șini și utilaje a căror valoare se 
ridică la 20 milioane lire. Diferi
tele sale secții, care vor fi ser
vite de 1 200 de muncitori, vor 
utiliza materie primă locală — cal
car aflat în mari cantități în re
giunea înconjurătoare — șl vor 
furniza anual economiei naționale 
circa 100 000 tone de bicarbonat 
de sodiu, sodă caustică și sodă 
calcinată.

Rod al eforturilor conjugate ale 
specialiștilor români și egipteni, U- 
zina de produse sodice de la Alexan
dria este apreciată aici ca un e- 
xemplu elocvent de colaborare, ca 
o nouă expresie a trăinicie! relații
lor prietenești dintre România și 
Egipt.

Nicolae N. LUPU
Cairo.

TRINIDAD-TOBAGO_______ _ _ ___ t

AMBASADORUL

• VERDICTUL SOA
RELUI Spre deosebire de un 
planetariu obișnuit, în care se 
predau lecții despre tainele 
Cosmosului, aici nu se văd nici 
Luna, nici comete, nici stele. O 
„stea se află, totuși, în perma
nență pe firmament : un puter
nic proiector care imită soarele, 
în funcție de zona geografică 
ce-i interesează într-un moment 
sau altul pe beneficiarii plane- 
tariului — iar aceștia sînt pro- 
iectanții de întreprinderi, locu
ințe, edificii social-culturale etc. 
— soarele artificial se ridică 
pînă la zenit sau, dimpotrivă, 
alunecă pînă la linia orizontu
lui. Lumina „solară" pătrunde 
prin ferestrele clădirilor, mai 
bine zis ale machetelor aces
tora, așezate pe „pămînt". Apa
rate speciale instalate în inte
rioarele machetelor comunică 
verdictul luminii : „în acest 
corp de clădire sistemul de ilu
minat este proiectat necorespun
zător, întrucît chiar în zilele în
sorite oamenii nu vor avea lu
mină suficientă", sau : „feres
trele în această școală trebuie 
să fie mai mici, altfel, Incepînd 
din luna mai, în clasă va fi prea 
cald". Acest planetariu original 
este amenajat în laboratorul de 
i’uminat natural al Institutului 
de fizică a construcțiilor din 
U.R.S.S.

ȘI-A PREZENTAT SCRISORILE 
DE ACREDITARE

PORT OF SPAIN 6 (Agerpres). — 
Ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socialiste 
România în Trinidad-Tobago, Pe- 
trache Dănilă, și-a prezentat scriso
rile de acreditare guvernatorului ge
neral al acestui stat, Ellis Clarke.

Cu acest prilej, ambasadorul român 
n transmis din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, un mesaj de priete
nie guvernatorului general al statu
lui Trinidad-Tobago.

Mulțumind pentru mesaj, guverna
torul general Ellis Clarke a adresat 
președintelui Consiliului de Stat cele 
mai bune urări de sănătate și feri
cire și a evocat cu plăcere vizita pe 
care a efectțiat-o în țara noastră ca 
șef al unei delegații oficiale din 
Trinidad-Tobago.

Spre o reformă 
constituțională in Etiopia
ADDIS ABEBA 6 (Agerpres). — 

într-o scurtă cuvîntare televizată, 
împăratul Etiopiei, Haile Selassie I, 
a anunțat inițierea unei reforme 
constituționale. în acest sens — a 
precizat el — noul prim-ministru, 
Endalkachew Makonnen, a primit 
sarcina de a convoca o conferință 
constituțională — prima din istoria 
țării — pentru a examina o revizui
re a actualei legi fundamentale a 
statului etiopian. Prin această refor
mă se are în vedere „Definirea și 
clarificarea relațiilor instituționale 
între diferitele ramuri ale guvernu
lui", precum și instituirea unei pro
ceduri prin intermediul căreia primul 
ministru să răspundă în fața parla
mentului de activitatea sa. Totodată, 
se urmărește garantarea deplină a 
drepturilor civile și protejarea resur
selor și bogățiilor țării.

• CUM AR PUTEA FI 
RĂSCUMPĂRAT „CIN- 
TĂREȚUL LA GHITARĂ"? 
După cum s-a mai anunțat, re
cent. din muzeul londonez „Ken
wood House" a fost furat ta
bloul „Cîntărețul la ghitară", al 
pictorului olandez din secolul al 
XVII-lea, Jean Vermeer. Valoa
rea tabloului este apreciată la 
2 milioane lire sterline. Cerce
tările întreprinse de poliție n-au 
dat, pînă acum, nici un rezultat. 
Dar iată că zilele acestea, la 
redacția ziarului „The Guardian" 
s-a primit un telefon prin care 
un necunoscut a declarat că ta
bloul s-ar afla în cartierul lon
donez Highgate și că ar putea 
fi răscumpărat dacă s-ar pune 
la dispoziția Grenadei (fostă co
lonie britanică, devenită recent 
independentă) alimente in va
loare de 500 000 lire sterline. 
Dacă cererea nu va fi satisfă
cută, el a amenințat că tabloul 
va fi distrus. între timp, autori
tățile din Grenada au făcut cu
noscut că refuză primirea de 
alimente obținute prin șantaj..,

• UN PARC NAȚIO
NAL PENTRU VICUNA 
funcționează, din 1966, în loca
litatea peruană Pampa Galeras. 
Este singurul parc de acest fel 
destinat să împiedice dispariția 
unui animal rar și foarte valo
ros : vicufta. înrudită cu lama 
și alpaca, vicuna era cîndva 
foarte răspindită pe înălțimile 
Anzilor. Specialiștii afirmă că,

înainte de apariția cuceritorilor 
spanioli, ar fi existat cel puțin 
un milion de exemplare, vînate 
apoi intens pentru frumusețea 
și valoarea blănii, de o finețe 
rară. Pe cele 15 000 de acri de 
teren ale parcului național de 
la Pampa Galeras trăiesc vreo 
șase mii cinci sute de animale, 
aproape jumătate din totalul ce
lor care au mai rămas. Orga
nizatorii parcului și-au propus 
nu numai să conserve exempla
rele existente, ci să le înmul
țească în vederea unei eventuale 
repopulări a Anzilor.

• „TEATRUL GROA
ZEI". Multă vîlvă publicitară 
a însoțit redeschiderea, la Pa
ris, după o absență de 12 ani, a 
teatrului „Grand Guignol", spe
cializat în piese de groază. Con
form tradiției acestei sîngeroase 
scene, la repetiții regizorul se 
agită printre actori cu biciul în 
mină, iar la reprezentații spec
tatorii âin primele rinduri pri
mesc halate, pentru a feri toa
letele lor de sîngele ce țîșnește 
peste rampă. Cu tot arsenalul 
de groază al pieselor jucată — 
titluri revelatoare : „Măcelarii 
din Whitechapel" și „Sfîrșitul 
înfiorător al dr. Guillotin" — în 
rindul spectatorilor s-a lăsat o 
plictiseală de „moarte". Să mar
cheze această reacție a publicu
lui sfîrșitul ororilor pe scenele 
pariziene 7

precum și observatori din Algeria, 
Camerun, Ghana și Mali.

Ordinea de zi a conferinței cuprin
de examinarea unui ansamblu de 
probleme referitoare la producția și 
transportul bauxitei, la soluționarea 
cărora asociația nou creată urmează 
să-și aducă contribuția. în discursul 
său inaugural, președintele țării- 
gazdă a subliniat, în legătură cu 
aceasta,, importanța creării în sta
tele producătoare de bauxită a unor 
industrii prelucrătoare.

• O STATISTICĂ A 
ACCIDENTELOR RUTIE
RE. O statistică publicată la 
Geneva de Comisia economică 
O.N.U. pentru Europa arată că 
în 1972 pe șoselele Europei oc
cidentale au fost accidentate 
mortal 97 700 de persoane, sau 
11 la fiecare oră, și rănite 
2 280 000, adică 4 la fiecare mi
nut. în comparație cu 1963, nu
mărul accidentelor mortale a 
crescut cu 63 Ia sută, iar al ce
lor soldate cu răniri — cu 27 la 
sută.
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