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După vizita efectuată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general 

al partidului, președintele Consiliului de Stat, împreună cu tovarășa 

Elena Ceaușescu în Liberia, Argentina și Guineea

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
SE REÎNTOARCE ASTĂZI IN ȚARĂ

Din itinerarul de mii de kilometri, 
rezultate deosebit de fructuoase;

s noi și puternice prietenii poporului român, 
stimă și prestigiu României socialiste

a importante acorduri de colaborare
- multilaterală

o viguroase afirmări ale ideilor de pace și 
legalitate internațională

întregul popor vă IntImpină cu 
DRAGOSTE Șl VĂ UREAZĂ DIN INIMĂ

- BINE A ȚI VENIT!

La întrevederea cu președintele Sekou Tourâ

CEREMONIA SEMNĂRII DOCUMENTELOR 
ROMÂNO-GUINEEZE*

TRATAT

încununînd cu deplin succes dia
logul la nivel înalt româno-guineez. 
Tratatul de prietenie și cooperare 
intre Republica Socialistă România 
și Republica Guineea, comunicatul 
comun, semnate luni după-amiază, 
intr-un cadru festiv, de șefii de stat 
ai celor două țări, exprimă pregnant 
caracterul deosebit de fructuos al 
întilnirii intre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Ahmed Sekou 
Toure, al întregii vizite.

Solemnitatea semnării a reunit pe 
membrii Biroului Politic Național, ai 
Comitetului Central al Partidului De
mocrat din Guineea, membri ai gu
vernului, președintele Adunării Na
ționale și alți înalți reprezentanți ai 
acestui for- legislativ, șeful Statului 
Major General și comandanți de 
arme, conducători ai comitetelor na
ționale ale organizațiilor de masă ale 
muncitorilor, femeilor, tineretului, 
personalități ale vieții politice gui- 
neeze.

In rîndul acestei asistențe, al cărei 
larg caracter reprezentativ ilustrea
ză semnificația deosebită ce se acor
dă încheierii documentelor intre cele 
două țări, se află membrii delegației 
Care l-a secundat pe secretarul ge
neral al Partidului Democrat din 
Guineea, șeful statului guineez, la 
convorbiri : tovarășii dr. Lansana 
Beavogui, membru al Biroului Po
litic Național al Comitetului Cen
tral al Partidului Democrat din 
Guineea, prim-ministru, Moussa Dia- 
kitiă, membru al Biroului Po
litic Național al C.C. al P.D.G., 
ministrul coordonator al dome
niului de interne și de securitate, 
Mamady Keîta, membru al Biroului 
Politic Național al C.C. al P.D.G., mi
nistru coordonator al domeniului cul
turii și educației, M. Famara Keita, 
membru al Biroului Politic Național 
al C.C. al P.D.G., ministrul coordo
nator al domeniului dezvoltării ru
rale, dr. Alpha Oumar Barry, mem
bru al Biroului Politic Național al 
C.C. al P.D.G., ministrul coordonator 
al domeniului schimburilor, Saifou- 
laye Diallo, membru al C.C. al F.D.G., 
ministrul coordonator al domeniului 
social, Fily Cissoko, membru al C.C.

al P.D.G., ministrul afacerilor exter
ne, Senainon Behanzin, ministrul in
formațiilor și ideologiei, Mohammed 
Lamine Toure, ministrul minelor și 
al geologiei, dr. Keroura Camara, 
ministrul zootehniei și al pescuitului, 
Alpha Bacar Barry, ministrul agri
culturii, brigăzilor de producție și 
cooperativelor, Louis Hollie, minis
trul amenajării apelor și pădurilor.

La ceremonie asistă Aristides Pe
reira, secretar general al Partidului 
African al Independenței din Gui- 
neea-Bissau și Insulele Capului 
Verde.

Sînt de față persoanele oficiale ro
mâne care au luat parte la convor
biri și il însoțesc pe șeful statului 
român în vizita sa : tovarășii Ion 
Pățan, membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior, Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., 
George Macovescu, membru al C.C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor exter
ne, Vasile Pungan, membru al C.C. 
al P.C.R., și Nicolae Doicaru, consi
lieri ai președintelui Consiliului de 
Stat, Valeriu Georgescu, ambasado
rul României în Guineea.

întreaga asistență salută cu deose-

bită stimă pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, pe tovarășul Ahmed 
Sekou Toură, secretar general al Par
tidului Democrat din Guineea, pre
ședintele Republicii Guineea, și tova
rășa Andrăe Toură, la intrarea lor 
în sala unde are loc ceremonia.

A avut loc apoi solemnitatea sem
nării tratatului de prietenie și coo
perare și a comunicatului comun.

Este ora 21,30 (era locală). 
Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și preșe
dintele Republicii Guineea, tovarășul 
Ahmed Sekou Toură, își pun semnă
turile pe cele două documente, se 
felicită cu căldură, se îmbrățișează 
cu multă prietenie și rostesc cu- 
vîntări. Tratatul poartă, de aseme
nea, semnăturile miniștrilor de ex
terne ai celor două țări.

Din acest moment, se poate spune 
că relațiile româno-guineeze au in
trat într-o nouă și rodnică etapă de 
dezvoltare, în interesul celor două 
popoare, al cauzei păcii și cooperării 
internaționale.

Semnarea unor acorduri și convenții româno-guineeze
Inaintea semnării Tratatului de 

prietenie și cooperare intre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Guineea și a comunicatului 
comun, tovarășii Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior, și 
Moussa Diakitiă, ministru coordona
tor al domeniului de interne și de 
securitate, precum și miniștrii de 
externe ai celor două țări — tovară
șii George Macovescu și Fily 
Cissoko, au semnat mai multe acor
duri și convenții între guvernele 
Republicii Socialiste România și 
Republicii Guineea. Este vorba de

acordul privind deschiderea unei li
nii de credit, acordul pentru exploa
tarea și transformarea în alumină și 
aluminiu a bauxitei în zona Boke, 
precum și a minereului de fier, pro
tocolul primei sesiuni a comisiei 
mixte de cooperare economică și 
tehnică, care consemnează nume
roase înțelegeri, protocolul privind 
schimbul de mărfuri în 1974, acordul 
de cooperare în domeniul sănătății, 
convenția sanitar-veterinară — acte 
interstatale ce concretizează amplele 
posibilități de conlucrare între cele 
două țări.

I

de prietenie și cooperare între

și Republica Guineea
Avlnd tn vedere relațiile de stimă reciprocă și 

prietenie existente intre cele două țări și popoare :
animate de dorința comună de a lărgi și mai mult 

raporturile de prietenie, de înțelegere reciprocă și 
cooperare activă statornicite între ele pe baza respec
tării principiilor și normelor dreptului și justiției in
ternaționale ;

dornice să sporească aportul celor două țări la cauza 
progresului, justiției, păcii și securității internaționale 
și să contribuie la dezvoltarea cooperării internațio
nale în spiritul justiției, progresului și democrației ;

reafirmind atașamentul lor față de scopurile și prin
cipiile Cartei Națiunilor Unite, care proclamă, îndeo
sebi, dreptul popoarelor de a dispune de soarta lor ;

luind în considerare importanța fundamentală a în
tăririi legalității internaționale, a promovării prima
tului dreptului între națiuni prin respectarea efectivă, 
cu bună credință, în conduita statelor, a principiilor și 
normelor dreptului internațional, a dreptului popoare
lor, a drepturilor și îndatoririlor ce revin statelor în 
virtutea dreptului internațional ;

ținind seama de importanța noilor principii ale drep
tului internațional și de necesitatea de a le aplica în 
mod eficient in raporturile dintre state și avînd în ve
dere marile transformări politice, economice și sociale 
pe care le cunoaște omenirea, precum și progresul teh
nic și științific contemporan :

conștiente de responsabilitatea care incumbă fiecărui 
stat, mare, mijlociu sau mic, indiferent de nivelul de 
dezvoltare și de sistemul politic, economic sau social, 
pentru instaurarea unui climat de dreptate, pace si

Pentru Republica Socialistă România 

NICOLAE CEAUȘESCU, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

GEORGE MACOVESCU,
Ministrul afacerilor externe

securitate în lume și pentru respectarea strictă a drep
turilor popoarelor ;

reamintind că toate statele, fără nici o discriminare, 
au dreptul și Îndatorirea de a participa la soluționarea 
problemelor internaționale care le privesc ;

convinse că respectarea deplinei suveranități și a 
egalității in drepturi a tuturor popoarelor și statelor 
constituie baza durabilă a cooperării, securității și a 
unei păci internaționale juste ;

exprimind convingerea lor că pacea Internațională se 
bazează pe respectarea dreptului sacru al fiecărui stat 
la suveranitatea și independența națională, la pace și 
securitate și a dreptului inalienabil al fiecărui popor 
de a-și hotări soarta, fără nici o intervenție, constrin- 
gere sau presiune externe ;

subliniind necesitatea imperioasă a aplicării riguroa
se a Declarației privind acordarea independenței țări
lor coloniale, adoptată de către Adunarea Generală a 
O.N.U. la 14 decembrie 1960, și condamnind orice act 
care ar putea să împiedice punerea in aplicare a 
acestei declarații ;

afirmind hotărirea lor fermă de a aduce o contribu
ție sporită la lupta pentru lichidarea definitivă și 
completă a colonialismului și neocolonlaiismului, sub 
orice formă, precum și la lichidarea politicii de apart
heid și a oricărei discriminări ;

convinse de responsabilitatea fundamentală care re
vine fiecărui stat de a continua dezvoltarea economi
că, socială și culturală a poporului său, de a mobiliza,
(Continuare în pag. a Il-a)

Pentru Republica Guineea,

AHMED SEKOU TOURE,
Președintele republicii

FILY CISSOKO,
Ministrul afacerilor externe

Depunerea unei coroane de flori la Mausoleul Național din Conakry

COMUNICAT 
COMUN 
privind vizita 

secretarului general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele 
Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste 
România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 

și a tovarășei 
Elena Ceaușescu 

in Guineea 
în pagina a lll-a

AGENDA ZILEI DE IERI, 11 MARTIE, A MAI CONSEMNAT

• Entuziaste manifestări prietenești prilejuite de vizitarea orașelor Kankan și Labe 
O Ceremonia inmînării unor înalte distincții române și guineeze

Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al P.C.R., 
președintele Consiliului de Stat, și a tovarășei Elena Ceaușescu 

în Guineea s-a încheiat în cursul nopții (ora Bucureștîului)
Relatările despre solemnitatea plecării și despre celelalte evenimente și manifestări se vor publica în ziarul de mîine.

----------------------------------------------------- ---------------- ------- ---------------------------------------------------
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RATAT
de prietenie și cooperare între 

Republica Socialistă România și Republica Guineea
(Urmare din pag. I)

în acest scop, toate resursele sale interne, fără nici un 
obstacol extern ;

conștiente de necesitatea de a respecta și de a face 
să fie respectate cu strictețe normele de echitate în 
schimburile internaționale și de a pune capăt practicii 
schimburilor comerciale inegale ;

conștiente de necesitatea sporirii eforturilor pe plan 
național și internațional, pentru a se asigura un pro
gres mai rapid al economiilor acestor țări și a elimina 
decalajul dintre ele și țările dezvoltate ;

reafirmînd dreptul tuturor statelor la dezvoltarea in
dependentă în toate domeniile : politic, economic, so
cial, diplomatic, apărare națională, cultural, precum și 
dreptul de a participa la cooperarea internațională in 
diverse domenii și de a avea acces liber la cuceririle 
științei și tehnicii moderne ;

ferm convinse de necesitatea stabilirii unei juste și 
echitabile ordini politice, economice și sociale mondia
le, bazate pe respectarea strictă a drepturilor și înda
toririlor statelor

au hotărit să încheie prezentul Tratat de prietenie și 
cooperare și, în acest scop, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România șl președintele 
Republicii Guineea au convenit asupra celor ce ur
mează :

ARTICOLUL I
înaltele părți contractante pun ia baza relațiilor lor, 

cit și a celor pe care le întrețin cu alte state, urmă
toarele principii :

1. Dreptul inalienabil al fiecărui popor de a-șl ho
tărî soarta și de a-și alege și dezvolta liber sistemul 
politic, economic și social, corespunzător voinței și 
intereselor proprii, fără nici un amestec din afară.

2. Dreptul sacru al fiecărui stat la existentă, liber
tate, independență politică și economică, la suvera
nitate. >

3. Dreptul suveran inalienabil șl imprescriptibil al 
fiecărui stat de a folosi bogățiile sale naturale și toate 
celelalte resurse conform intereselor naționale, fără 
nici un fel de împiedicare din afară, inclusiv dreptul 
fiecărui stat riveran de a dispune de resursele șale 
marine și submarine situate în limitele apelor terito
riale conform jurisdicției naționale și de a participa 
echitabil la exploatarea teritoriilor submarine interna
ționale și a resurselor acestora care constituie patri
moniul comun al intregii omeniri.

4. Egalitatea deplină în drepturi a tuturor statelor, 
Indiferent de mărime, nivel de dezvoltare șl sistem 
politic, economic sau social.

5. Dreptul fiecărui stat de a participa, în condiții de 
deplină egalitate, la examinarea și soluționarea tutu
ror problemelor internaționale de interes comun.

6. Dreptul fiecărui stat de a folosi realizările științei 
și tehnologiei moderne.

7. Dreptul statelor Ia avantaj reciproc in colaborarea 
dintre ele, în toate domeniile,

8. Dreptul si îndatorirea statelor, indiferent de siste
mul lor social și politic, de a coopera între ele în 
diverse domenii în scopul menținerii justiției, păcii și 
securității internaționale, al favorizării, progresului de
mocratic, economic șt sbcial al tuturor națiunilor.

9. Obligația statelpr de a nu interveni, sub nici o 
fbrmA,'ișj sub nicî un pretext, in afacerile interne și 
externe ale oricărui alt stat șl de a respecta cu stric
tețe dreptul popoarelor la dezvoltare liberă.

10. Obligația statelor de a respecta inviolabilitatea 
frontierelor de stat și a integrității teritoriale a altor 
state și, drept consecință, recunoașterea faptului că 
orice tentativă din partea unui stat îndreptată împo
triva unității naționale sau integrității teritoriale a 
altui stat constituie o atingere gravă adusă păcii și 
securității internaționale și, prin urmare, obligația 
statelor de a nu recunoaște dobîndirile teritoriale sau 
avantajele speciale obținute prin forță.

11. Obligația statelor de a se abține, în relațiile lor 
internaționale, de la orice fel de conslrîngere de or
din militar, politic, economic sau de altă natură și de 
la amenințarea cu forța sau folosirea forței, sub orice 
pretext, în orice împrejurare și sub orice formă, îm
potriva oricărui stat.

12. Dreptul inerent al fiecărui stat la autoapărare 
individuală sau colectivă.

13. Obligația statelor de a reglementa toate diferen
dele dintre ele exclusiv prin mijloace pașnice.

11. Obligația fiecărui stat de a respecta drepturile de 
care se bucură alt stat, conform dreptului inalienabil 
al popoarelor și al dreptului internațional.

15. îndatorirea fiecărui stat de a-și îndeplini cu 
bună credință obligațiile asumate în conformitate cu 
Carta Națiunilor Unite sau decurgind din principiile 
și normele general recunoscute ale dreptului interna
țional sau din acorduri internaționale valabile con
form acestor principii și norme.

înaltele părți contractante declară că, în interpre
tarea și aplicarea lor, aceste principii fundamentale 
ale dreptului internațional sînt legate între ele și fie
care principiu trebuie interpretat în contextul celor
lalte principii : aceste principii fundamentale ale 
dreptului internațional trebuie să fie respectate ri

guros de către toate statele in relațiile lor reciproce 
și violarea unuia dintre aceste principii nu poate fi 
justificată niciodată și in nici o împrejurare.

Înaltele părți contractante se declară hotărite să 
dezvolte relații de prietenie și cooperare cu toate sta
tele pe baza principiilor sus-menționate.

ARTICOLUL II
înaltele părți contractante vor dezvolta și intări re

lațiile de prietenie, solidaritate frățească și cooperare 
in domeniile politic, economic, tehnologic, științific, 
cultural și în alte domenii similare între cele două 
state, in conformitate cu principiile enunțate la arti
colul I.

ARTICOLUL III
înaltele părți contractante vor intensifica șl extinde 

cooperarea economică reciproc avantajoasă dintre cele 
două state, prin dezvoltarea schimburilor comerciale, 
diversificarea tipurilor de mărfuri ce vor fi schimbate 
între ele, prin perfecționarea formelor și instrumen
telor juridice care reglementează aceste schimburi, prin 
întărirea și extinderea cooperării industriale, tehnice și 
științifice in toate domeniile de interes reciproc, in 
scopul folosirii pe deplin a resurselor lor naturale.

ARTICOLUL IV
înaltele părți contractante vor favoriza extinderea 

și intensificarea schimburilor dintre cele două state în 
domeniile științei, învățămintului, culturii, artelor și 
sportului.

ARTICOLUL V
înaltele părți contractante vor dezvolta și aprofunda 

legăturile de prietenie dintre popoarele lor, printr-o 
mai bună cunoaștere reciprocă a valorilor lor mate
riale și spirituale, prin cooperarea între instituțiile de 
artă și cultură, schimburi de oameni de știință, pro
fesori și studenți, personalități ale vieții economice, 
politice și culturale.

ARTICOLUL VI
înaltele părți contractante vor coopera în scopul 

realizării de măsuri eficiente în domeniul dezarmării 
și, în primul rînd, al dezarmării nucleare. Ele vor mi
lita pentru crearea de zone denuclearizate în diferitele 
regiuni ale lumii și pentru ca angajamentul ferm al 
statelor nucleare de a nu folosi armele atomice îm
potriva țărilor participante la astfel de zone și de a 
respecta statutul de denuclearizare să fie pus în apli
care.

ARTICOLUL VII
înaltele părți contractante vor coopera în scopul pro

movării destinderii, păcii, Înțelegerii și justiției în 
Europa, Africa și In întreaga lume.

ARTICOLUL VIII
înaltele părți contractante vor acționa Împreună 

pentru normalizarea și dezvoltarea comerțului și coo
perării economice între toate statele, pentru consoli
darea independenței economice a țărilor în curs de 
dezvoltare, pentru întărirea securității economice co
lective, în scopul favorizării unei dezvoltări continue a 
economiilor naționale.

ARTICOLUL IX
înaltele părți contractante vor coopera pentru creș

terea rolului Organizației Națiunilor Unite in menți
nerea și consolidarea păcii și securității internaționale, 
dezvoltarea cooperării între toate națiunile și în pro
movarea respeclării dreptului internațional in rapor
turile dintre state.

Ele reafirmă sprijinul și solidaritatea lor cu lupta 
dnăă de statele și popoarele din Africa și din alte re
giuni ale lumii, pentru întărirea independenței lor si 
a unității de acțiune, in realizarea aspirațiilor lor fun
damentale.

ARTICOLUL X
In scopul infăptuirii prevederilor prezentului tratat, 

înaltele părți contractante vor aprofunda și lărgi con
sultările dintre ele, alît pe calea diplomatică normală, 
cit și prin consultări periodice la diverse niveluri.

Aceste consultări, care nu vor aduce prejudicii altor 
obligații internaționale ale celor două părți și nici 
celorlalte sisteme de consultări prevăzute de acorduri 
în vigoare, vor avea ca obiect chestiunile referitoare 
la dezvoltarea relațiilor dintre cele două state, proble
mele internaționale de interes comun, inclusiv cele 
examinate de organizațiile internaționale ale căror 
membre sînt cele două state, și în special O.N.U., pre
cum și orice altă chestiune asupra căreia cele două 
părți vor considera util să aibă schimb de păreri.

ARTICOLUL XI
înaltele părți contractante declară că obligațiile pre

văzute in prezentul tratat nu contravin obligațiilor 
care decurg pentru fiecare dintre ele din alte tratate 
la care sînt parte, precum și din normele dreptului 
internațional.

ARTICOLUL XII
Prezentul tratat, care se încheie pe termen nelimitat, 

intră în vigoare in ziua semnării și va fi ratificat con
form procedurilor în vigoare în cele două state.

încheiat la Conakry, la 10 martie 1974, în două exem
plare, fiecare în limbile română și franceză, ambele 
texte avind aceeași valabilitate.

Pretutindeni — manifestări de.caldâ prietenie ale populației

CEREMONIA DEPUNERII 
UNEI COROANE

Luni dimineața, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
au depus o coroană de flori la Mau
soleul Național din Conakry, care 
cinstește memoria eroilor căzuți în 
lupta pentru libertatea și indepen
dența patriei lor.

Solii poporului român sosesc la 
mausoleu însoțiți de președintele 
Ahmed Sekou Toure și tovarășa An
dree Toure.

La solemnitate au participat per
soanele oficiale române care îl în
soțesc pe șeful statului român.

Din partea guineeză se aflau de 
fată Lansana Beavogui, membru al 
Biroului Politic Național al Parti
dului Democrat din Guineea, prim- 
ministru. alți membri ai Biroului 
Politic Național, membri ai Comi
tetului Central al P.D.G. și ai gu- 
vernului,

La sosire, o gardă militară a pre
zentat onorul.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu se apropie 
de mausoleu, a cărui formă circu
lară evocă, priri liniile sale sobre, 
silueta unei construcții tipic afri
cane.

Situat în mijlocul unui frumos parc 
natural, mausoleul este străjuit de 
busturile din marmură a doi eroi de 
seamă ai luptei de eliberare împo
triva colonialismului, din cea de-a 
doua jumătate a secolului trecut și 
începutul secolului nostru : Almamy 
Samouri Tour6, bunicul președinte

lui Ahmed Sekou Toure, și Alpha 
Yaya Diallo.

în incinta mausoleului se află pa
tru plăci de marmură purtînd nu
mele acestor eroi, precum și ale al
tor doi luptători căzuți pentru cauza 
neatîrnării și libertății, Mourfin Dian 
Diabate și eroina Camara M’Balia. Se 
păstrează un moment de reculegere, 
în timp ce răsună acordurile unui 
marș solemn.

La încheierea ceremoniei, nu
meroși locuitori aflati la intrarea 
parcului fac o caldă manifestare de 
simpatie celor doi președinți.

0 nouă întilnire 
cu cîntecul 

și dansul guineez
Duminică seara, președintele Con

siliului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au avut din nou posibili
tatea de a lua contact, prin inter
mediul cîntecului și dansului, cu 
frumoasele tradiții, cu minunatele 
datini ale poporului guineez, în ca
drul unui al doilea spectacol de ga
lă, oferit, la Palatul Poporului, în 
cinstea înalților oaspeți de președin
tele Ahmed Sekou Toure și tovarășa 
Andrâe Toure.

In deschiderea spectacolului, an
samblul coral și instrumental al 
postului național de radio a prezen
tat un cintec revoluționar închinat 
luptei Partidului Democrat din Gui
neea.

Istoria legendară a străvechiului 
Imperiu Mandingo, din partea de 
vest a Africii, care, în timpul evu
lui mediu, atinsese un înalt grad de 
cultură și civilizație, înfruntînd nu
meroase vicisitudini, luptele condu
cătorilor săi pentru crearea unui pu
ternic stat centralizat, evocate prin 
intermediul unei cantate, au dat ex
presie mesajului emoționant al au
tenticității africane, spiritului și per
sonalității profund originale ale unul 
popor cu o îndelungată tradiție.

în continuare, ansamblul „Balete
le africane" reconstituie un admira
bil tablou al ceremoniilor de iniție
re. în adîncurile pline de mister ale 
pădurii, în sunetul neîntrerupt al 
tam-tam-urilor, tinerii deprind de 
la bătrînii satului regulile funda
mentale de viață, rodul înțelepciunii 
milenare a generațiilor succesive. 
Extraordinara virtuozitate a artiști
lor, calitățile lor desăvîrșite de dan
satori și acrobați, fantezia uluitoare 
a costumelor făc din acest tablou co
regrafic o admirabilă reușită.

înalțil oaspeți, personalitățile ofi
ciale guineeze și numerosul public 
aflat în sală au răsplătit, ca și în 
prima seară, cu îndelungi aplauze 
pe înzestrații tălmăcitori al marilor 
valori ale artei africane.

In încheierea spectacolului, pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Ahmed 
Sekou Toură, tovarășele Elena 
Ceaușescu și Andree Toure au fost 
salutați prin ovații de întreaga asis
tență.

Relatarea vizitei:
Adrian IONESCU 
Romulus CAPLESCU 
Mircea S. IONESCU 
Foto : Anghel Pasat

SPECIALIȘTII
Șl TEHNICIENII 

AGRICOLI INTEGRAT! IN 
VIATA SATULUI

în județul Alba sînt zile de pri
măvară autentică, zile de muncă ac
tivă pe ogoare. Ca urmare, în scurtă 
vreme, au fost însămînțate suprafețe 
mari, au fost făcute numeraase alte 
lucrări. Peste tot se simte suflul nou 
determinat de recenta Consfătuire pe 
țară a cadrelor de conducere din 
agricultură.

„Pentru cooperatorii din Lopadea 
Nouă aceasta este o primăvară deo-

• sebită — ne spunea Mihai Szekely, 
inginerul-șef al cooperativei agri-

- cole. Noi am început bine lucrările 
de primăvară. Studiind cuvîntarea 
tovarășului secretar general al parti
dului, am înțeles pe deplin noile exi
gențe care ne stau în față și am tre
cut la înfăptuirea unor măsuri orga
nizatorice care să asigure deplina 
valorificare a potențialului de pro
ducție existent în unitatea noastră". 
Aplicînd concluziile conferinței, coo
peratorii din Lopadea Nouă au anga- 

, jât în posturile de brigadieri 3 teh
nicieni agronomi localnici. Este sem
nificativă atitudinea tînărului tehni
cian Mihai Silaghi, care lucra în 
orașul Tg, Mureș. El a înaintat o 
cerere consiliului de conducere al 
cooperativei agricole din Lopadea 
Nouă, comuna natală, în care cerea 
să i se acorde posibilitatea de a lu- 

' era în această unitate. Cererea sa a 
fost satisfăcută. Și alți tineri din 
Lopadea Nouă s-au prezentat la mun
că. In zilele acestea cooperatorii din

lovsebdjpe «wehirWi ?

Prima sesiune a comisiei 
mixte de cooperare 

economică si tehnică 
■* 1 

între România si Guineea1
Cu prilejul vizitei șefului statului 

român in Guineea, la Conakry a 
avut loc prima sesiune a comisiei 
mixte de cooperare economică și 
tehnică între țările noastre.

Lucrările s-au desfășurat în pre
zența președinților celor două părți 
— Ion Pățan, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul comer
țului exterior, și Moussa Diakitid, 
ministrul coordonator al domeniului 
de interne și de securitate.

In acest cadru au fost examinate 
probleme legate de concretizarea 
unor acorduri economice convenite 
în baza înțelegerilor dintre șefii de 
stat ai Republicii Socialiste România 
și Republicii Guineea. Pe stadionul municipal din Conakry, In timpul spectacolului folcloric oferit In cinstea înalților oaspeți români

CHEMĂRILE CONFERINȚEI PE ȚARĂ DIN AGRICULTURĂ
RODESC ÎN CONȘTIINȚE ȘI ÎN OGOARE

această comună participă masiv la 
muncă. Sute de cooperatori lucrează 
la desecări, curățirea pajiștilor, in 
vii și livezi pentru a pune bazele 
unei producții bogate.

Aceeași largă participare la muncă 
am consemnat-o și in alte coopera
tive agricole — Galda de Jos, Ighiu, 
Mirăslău, Vințu de Jos, Cîlnic. „M-am 
născut și am crescut în acest sat, 
ne-a spus tov. Tiberiu Truță, inginer- 
șef al cooperativei agricole din Bu- 
cerdea Vinoasă. In urmă cu ani de 
zile m-am zbătut pentru a ajunge 
să muncesc în localitatea natală. Nu 
se poate concepe practicarea unei 
agronomii avansate cu gîndul la mer
sul autobuzelor sau trenurilor. Rezul
tatele bune obținute în producție de 
unitatea noastră se datoresc muncii 
în perspectivă, bine organizată, pe 
care o poate exercita numai un spe
cialist care știe că mulți ani înainte 
va lucra în aceeași unitate. Apreciez 
întru totul această idee, exprimată 
clar în cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la recenta conferință". 
Aceeași atitudine, aceeași largă mo
bilizare la muncă caracterizează în 
aceste zile activitatea tuturor unită
ților agricole din județul Alba.

Ștefan DINICĂ 
corespondentul „Scînteii"

MEHEDINȚI

VREMEA S-A RĂCIT, 
DAR MUNCA 

S-A INFIERB1NTAT
De citeva zile, în Mehedinți vre

mea s-a schimbat brusc. Dar in 
unitățile agricole de stat și coopera
tiste se desfășoară, în aceste zile, o 
activitate intensă. Se continuă plan
tarea pomilor, fertilizarea cu îngră
șăminte chimice și naturale a su
prafețelor de teren ce vor fi însă
mînțate curînd cu diferite culturi.

Zilele trecute ne-am oprit printre 
cooperatorii din Gîrla Mare, cei care 
și-au ciștigat un bun renume ca ur
mare a obținerii, în ultimii ani, a 
unor producții record Ia cultura griu
lui. Pe tov. Ilie Bărăitaru, Erou al 
Muncii Socialiste, președintele coope
rativei, l-am găsit în ferma legumi
colă. împreună cu specialiștii și coo
peratorii chibzuia asupra lucrărilor 
care trebuie executate, astfel ca 
că se realizeze angajamentul luat de

a obține de pe fiecare hectar cu le
gume în cîmp un venit de cel puțin 
32 000 lei. „Timpul ne cam face ne
cazuri — ne spune ing. Eugen Stan- 
cu, șeful fermei legumicole. Asta nu 
înseamnă că stăm. Am încheiat deja 
plantatul legumelor timpurii în sera- 
solar pe 1,5 hectare. S-au pregă
tit peste 2 200 mp răsadnițe și conti
nuăm aceeași lucrare pe încă 800 mp. 
Numai astăzi lucrează la repicatul le
gumelor peste 250 cooperatori".

„Noi, cei din Jiana, ne spunea 
Petre Cîlțaru, inginerul-șef al coo
perativei agricole, am trecut cu toa
tă hotărîrea la materializarea în 
practică a indicațiilor și obiective
lor din cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului la Conferința pe 
țară a cadrelor de conducere din a- 
gricultură. Pentru unitatea noastră, 
1974 va fi — cum ne-am propus — 
anul producțiilor record. Iată de ce 
in aceste zile tot satul s-a mutat în 
cîmp, acolo unde se hotărăște de pe 
acum soarta producțiilor viitoare. In 
numai două zile noi am însămințat 
cele 60 ha cu culturi din prima ur
gență. Peste 80 la sută din suprafața 
de teren ce urmează a fi cultivată 
cu porumb, floarea-soarelui și alte 
culturi a fost pregătită pentru se
mănat. La cooperativa agricolă din

Vlădaia am întîlnit aceeași atmosfe
ră de muncă intensă. La Salcia, 
Obirșia de Cîmp, Cujmir și Vinători 
mii de cooperatori lucrau intens Ia 
repicatul legumelor și plantarea le
gumelor timpurii în cîmp.

Sînt numai citeva fapte care de
monstrează că în județul Mehedinți 
chemarea conferinței pe țară a însu
flețit pe toți locuitorii satelor.

Virgil TATARU 
corespondentul „Scinteii"

WasJLUI -

SĂ RODEASCĂ FIECARE 
PALMĂ DE PĂMÎNT!
Apelul adresat de Conferința pe 

țară a cadrelor de conducere din a- 
gricultură de a desfășura acțiuni 
hotărîte în vederea conservării, ex
tinderii suprafețelor agricole și creș
terii potențialului lor productiv a 
găsit un puternic ecou și în județul 
Vaslui. în multe unități agficole, ță
ranii cooperatori, mecanizatorii, cei

lalți lucrători din agricultură efec
tuează nivelări, defrișări, execută 
gropi pentru plantări de puieți, ame
najează terenurile ce vor fi irigate. 
După o recentă operativă (9 martie) 
rezultă că în județul Vaslui s-a rea
lizat un important volum de lucrări 
de îmbunătățiri funciare. Astfel s-au 
îndiguit 968 hectare din 1 972 hec
tare cit este planificat, s-au efectuat 
desecări pe 787 hectare, au fost a- 
menajate pentru irigații 1 430 hec
tare din planul de 1 834, s-au nive
lat 1 120 hectare — la această ope
rațiune prevederile fiind depășite cu 
aproape 200 hectare — au fost îm
pădurite 375 hectare în terenurile 
erodate și alunecate etc. Toate 
acestea au fost realizate prin con
tribuția voluntară a țăranilor coo
peratori.

In comuna Stănilești, bunăoară, 
am găsit în cîmp aproape 100 de 
cooperatori și mecanizatori. „în cele 
două unități agricole de pe raza co
munei noastre — ne spunea tov. Du
mitru Stoica, secretarul comitetului 
comunal de partid — au fost ame
najate 329 ha prevăzute a fi iri
gate în acest an agricol. Aceas
tă suprafață se adaugă celor 
500 ha amenajate în anii precedenți. 
Țăranii cooperatori din comuna Stă
nilești au definitivat două canale

principale de aducțiune a apei din 
Prut și 10 canale secundare. în cadrul 
adunării generale s-a hotărit să se 
înființeze, în ambele unități, două 
echipe permanente cu cîte 11 oameni 
fiecare, care să efectueze irigațiile 
și să întrețină sistemul, în două 
schimburi. La Stănilești se amena
jează în prezent o acumulare pe 
circa 8 ha luciu de apă, ce va fi 
utilizată ca sursă pentru a iriga 
90 ha de legume și pentru piscicul- 
tură. A și fost executat canalul 
principal și se lucrează la îndigui
rea definitivă a acestei acumulări. 
Pînă în ziua de 9 martie, pe raza 
acestei comune se mai executaseră 
nivelări pe terenurile degradate, pe 
40 hectare, decolmatarea canalelor de 
irigații- pe o lungime de 2 540 m, de
secări pe 70 hectare și se săpaseră 
peste 2 200 gropi pentru împăduriri 
etc. La cooperativa agricolă Huși, 
tovarășa Filomela Dumitrache, ingi- 
ner-șef, ne informa că pînă la acea 
dată se defrișaseră circa 8 hectare 
teren, se executaseră canale pentru 
extinderea irigațiilor pe încă 40 hec
tare, suprafața irigată în acest an 
ajungînd prin angajamentul asumat 
de cooperatori la peste 370 hectare. 
Rezultate meritorii au înfăptuit și 
țăranii cooperatori din Banca, Vut- 
cani, Costești, Dănești, Viișoara, Co- 
dăești, Ivești etc.

Oficiul de îmbunătățiri funciare e- 
fectuează lucrări antierozionale pe 
circa 12 000 ha. „Pînă în prezent — 
ne spunea directorul O.I.F., ing. Eu
gen Gheorghiță — am realizat in 
aceste zone nivelări cu un volum 
de săpături de 12 000 mc pămint, 
200 ha de agroterase, 30 km de 
drumuri și 150 ha împăduriri, în ra- 
vene și alunecări". Aceste cifre și 
fapte relevă amploarea lucrărilor da 
îmbunătățiri funciare ce se efec
tuează în această primăvară în ju
dețul Vaslui.

Vaslle IANCU 
corespondentul „Scinteii"
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Tovarășul Nicolae Ceausescu 
s-a intîlnit cu tovarășii 

MstMes Pereira si Louis Cabrai
COMUNICAT COMUN

privind vizita secretarului general al Partidului Comunist Român,
In cea de-a doua zi a vizitei în 

Republica Guineea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, s-a întîlnit, la reșe
dința sa din Conakry, cu tovarășii 
Aristides Pereira, secretar general al 
Partidului African al Independenței 
din Guineea-Bissau și Insulele Capu
lui Verde (P.A.I.G.C.), și Louis Ca
brai, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Guineea-Bissau.

La întrevedere au luat parte tova
rășii Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., George Macovescu, minis
trul afacerilor externe, 
Georgescu, ambasadorul 
Socialiste România în 
Guineea-Bissau.

Exprimînd satisfacția de 
pe pămîntul african pe 
Nicolae Ceaușescu, oaspeții 
mis, din partea combatanților din 
Guineea-Bissau, a Partidului African 
al Independenței din Guineea-Bissau 
și Insulele Capului Verde și a Consi
liului de Stat al Republicii Guineea- 
Bissau, un cald salut de solidaritate, 
împreună cu vii mulțumiri pentru 
sprijinul multilateral primit din par
tea Partidului Comunist Român și a 
secretarului său general, a Româ
niei socialiste și a poporului ro
mân în lupta pentru lichidarea de
finitivă a dominației coloniale por
tugheze.

în cursul convorbirii s-a subliniat 
marea însemnătate a proclamării 
Republicii Guineea-Bissau pentru 

■ accelerarea victoriei depline asupra 
colonialismului portughez.

Conducătorii Guineei-Bissau au 
dat o înaltă apreciere faptului că 
Republica Socialistă România, în spi
ritul poziției statornice adoptate față 
de forțele de eliberare, a recunoscut 
de la început noul stat independent.

Conducătorii P.A.I.G.C. și ai Re
publicii Guineea-Bissau au informat 
despre activitatea politico-diploma- 
tică depusă pe plan internațional pen
tru recunoașterea și afirmarea Repu
blicii Guineea-Bissau, desfășurată 
concomitent cu intensificarea ofensi
vei pe cîmpul de luptă pentru elibe
rarea întregului teritoriu, pentru scu
turarea deplină a jugului colonial.

Reafirmînd hotărîrea Partidului 
Comunist Român, a întregului popor 
român de a acorda și în viitor sprijin 
deplin cauzei poporului din Guineea- 
Bissau, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a salutat succesele obținute în conso
lidarea Republicii Guineea-Bissau, în 
lupta împotriva imperialismului por
tughez și a exprimat convingerea că, 
într-un timp- nu prea îndepărtat, în
tregul teritoriu al țării va fi eliberat, 
creîndu-se condiții pentru înfăptuirea 
Idealurilor sale naționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășii Aristides Pereira și Louis Ca
bral au relevat cu satisfacție că rela
țiile de prietenie și colaborare dintre 
P.C.R. și P.A.I.G.C., dintre Republica 
Socialistă România și Republica Gui
neea-Bissau se dezvoltă în spiritul 
declarației comune între cele două 
partide și țări, semnate la București 
în noiembrie anul trecut. O expresie 
a traducerii în viață a prevederilor 
declarației comune o constituie și 
faptul că reprezentantul României 
socialiste în Guineea-Bissau este pri-

Valeriu 
Republicii 
Republică
a-1 saluta 
tovarășul 
au trans-

mul ambasador al unei țări din afara 
Africii care a fost acreditat în Repu
blica Guineea-Bissau.

Ambele părți au exprimat voința 
de a dezvolta și diversifica relațiile 
de prietenie, colaborare și solidaritate 
internaționalistă dintre Partidul Co
munist Român și Partidul African al 
Independenței din Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde, dintre Repu
blica Socialistă România și Republica 
Guineea-Bissau, în folosul ambelor 
popoare, în interesul unității întregu
lui front antiimperialist, al triumfului 
cauzei libertății, independenței națio
nale și progresului în întreaga lume, 
în folosul păcii, înțelegerii și coope
rării între popoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ex
primat satisfacția pentru convorbirile 
avute și înțelegerile convenite cu pri
lejul actualei vizite în Guineea și a 
manifestat convingerea că aceasta va 
duce la întărirea prieteniei și a co
laborării dintre Republica Socialistă 
România și Republica Guineea, din
tre P.C.R. și P.D.G., în interesul celor 
două popoare, al cauzei păcii și înțe
legerii internaționale.

La rîndul lor, conducătorii Guineei- 
Bissau au subliniat importanța deose
bită a vizitei în Guineea a secretaru
lui general al Partidului Comunist 
Român, ținînd seama și de sprijinul 
constant, de mare însemnătate, acor
dat de Republica Guineea și Partidul 
Democrat din Guineea, poporului din 
Guineea-Bissau, în lupta pentru drep
tul de a fi stăpîn pe soarta sa, de a 
decide suveran asupra căilor dezvol
tării viitoare.

în cursul convorbirilor s-a eviden
țiat rolul deosebit al sprijinului pe 
care țările socialiste, forțele revolu
ționare, statele africane angajate pe 
calea dezvoltării de sine stătătoare, 
frontul antiimperialist îl acordă luptei 
pentru lichidarea oricăror forme de 
dominație colonialistă și s-a subliniat, 
totodată, necesitatea intensificării a- 
cestui ajutor, a extinderii sprijinului 
politic și material al forțelor progre
siste, democratice din Europa occiden
tală pentru lupta de eliberare națio
nală a poporului din Guineea-Bissau.

Ambele părți au relevat că muta
țiile intervenite în viața internațio
nală sint în continuare favorabile 
luptei împotriva colonialismului, neo- 
colonialismului și imperialismului, 
pentru apărarea dreptului fiecărui 
popor la o viață liberă și indepen
dentă. Se impune unirea tot mai 
strînsă a eforturilor maselor largi, a 
tuturor forțelor politice și sociale, 
democratice, progresiste pentru a ză
dărnici politica imperialistă de forță 
și dictat, pentru a asigura triumful 
cauzei păcii, libertății, independenței 
naționale și progresului social.

în acest cadru, părțile au reafirmat 
deplina solidaritate cu lupta popoare
lor din Angola, Mozambic și Namibia 
pentru eliberarea națională, împotri
va colonialismului.

întrevederea între secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român și 
reprezentanții Partidului African al 
Independenței și Republicii Guineea- 
Bissau s-a desfășurat într-o atmosfe
ră de caldă prietenie, de deplină în
țelegere și solidaritate militantă, în 
spiritul relațiilor frățești de strînsă 
colaborare, statornicite intre popoare
le și țările noastre.

președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România,
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Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
au efectuat o vizită oficială de partid 
și de stat în Republica Guineea, la 
invitația secretarului general al 
Partidului Democrat din Guineea, 
președintele Republicii Guineea, Ah
med Sekou Toure, între 9 și 11 mar
tie 1974.

în timpul șederii în Guineea, înalții 
oaspeți români au vizitat regiunea 
Conakry, precum și regiunile Kan- 
kan și Labe, bucurîndu-se pretutin
deni de o primire entuziastă și 
călduroasă, expresie a sentimentelor 
de stimă și prietenie nutrite de 
poporul guineez față de poporul 
român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
transmis populației capitalei, orașe
lor Labe și Kankan, întregului popor 
guineez un salut călduros din partea 
poporului prieten al României.

între secretarul general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
și secretarul general al Partidului 
Democrat din Guineea, președintele 
Republicii Guineea, Ahmed Sekou 
Toure, au avut loc convorbiri ofi
ciale, care s-au desfășurat într-o 
atmosferă de sinceră prietenie mili
tantă și cordialitate, într-un spirit 
de deplină înțelegere frățească și 
respect mutual.

La convorbiri au participat:
Din partea română ; tovarășa Elena 

Ceaușescu, membru al Comitetului 
Executiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, precum 
și tovarășii Ion Pățan, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul comer
țului exterior; Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R. ; George Maco- 
vescu, membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe ; Vasile 
Pungan, membru al C.C. al P.C.R., 
consilier al președintelui Consiliului 
de Stat ; Nicolae Doicaru, consilier 
al președintelui Consiliului de Stat, 
și Valeriu Georgescu, ambasadorul 
Republicii Socialiste România în Re
publica Guineea.

Din partea guineeză : tovarășii dr. 
Lansana Beavogui, membru al Birou
lui Politic Național al Comitetului 
Central al Partidului Democrat din 
Guineea, prim-ministru; Moussa Dia- 
kitid, membru al Biroului Politic Na
țional al C.C. al P.D.G., ministrul 
coordonator al domeniului de inter
ne și de. securitate ; Mamadi Keita, 
membru al Biroului Politic Național 
al C.C. al P.D.G., ministrul coordona-

în timpul întrevederii cu tovarășii Aristides Pereira și Louis Cabral

intilnire între tovarășele Elena Ceaușescu și Andree Tourâ
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tor al domeniului culturii și educa
ției ; N’Famara Keita, membru al 
Biroului Politic Național al C.C. al 
P.D.G., ministrul coordonator al do
meniului dezvoltării rurale; dr. Alpha 
Oumar Barry, membru al Biroului 
Politic Național al C.C. al P.D.G., 
ministrul coordonator al domeniului 
schimburilor; Saifoulaye Diallo, mem
bru al C.C. al P.D.G., ministrul coor
donator al domeniului social ; Fily 
Cissoko, membru al C.C. al P.D.G., 
ministrul afacerilor externe ; Senai- 
non Behanzin, ministrul informațiilor 
și ideologiei ; Mohammed Lamine 
Toure, ministrul minelor și al geolo
giei ; dr. Keroura Camara, ministrul 
zootehniei și al pescuitului ; Alpha 
Bacar Barry, ministrul agriculturii, 
brigăzilor de producție și cooperati
velor ; Louis Hollie, ministrul ame
najării apelor și pădurilor.

în cadrul convorbirilor, cei doi pre
ședinți s-au informat reciproc asu
pra activității șl preocupărilor actua
le ale celor două partide și state, au 
procedat la un larg schimb de păreri 
asupra stadiului actual și perspecti
velor de dezvoltare a relațiilor de 
prietenie și solidaritate dintre Par
tidul Comunist Român și Par
tidul Democrat din Guineea, a cola
borării politice, economice, cultura
le și în alte domenii dintre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Guineea, precum și asupra 
principalelor probleme ale situației 
internaționale și ale luptei forțelor 
antiimperialiste din lume.

Președintele Ahmed Sekou Tourâ 
a prezentat pe larg activitatea și 
preocupările Partidului Democrat din 
Guineda și ale guvernului guineez 
pentru apărarea și consolidarea in
dependenței și suveranității naționa
le, pentru respingerea oricăror încer
cări și acte de agresiune ale impe
rialismului internațional și, în spe
cial, ale imperialismului portughez, 
care utilizează metode de tip fascist, 
îndreptate împotriva statului și po
porului guineez. S-a evidențiat ro
lul conducător al partidului în mobi
lizarea, organizarea și conducerea e- 
forturilor întregului popor, pentru 
întărirea puterii revoluționare, dez
voltarea economică și socială a țării, 
făurirea unei societăți socialiste așe
zate pe baze trainice. El a subliniat 
caracteristicile esențiale ale partidu
lui și statului guineez, caracteristici 
care fac din acestea una și aceeași 
entitate : partidul-stat, faza actuală 
a realității guineeze.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
dat o înaltă apreciere luptei intran
sigente și succeselor obținute de po
porul guineez, sub conducerea Parti
dului Democrat din Guineea, a secre
tarului său general, Ahmed Sekou 
Toure, pentru apărarea și consolida
rea independenței naționale, pentru 
asigurarea unei dezvoltări politice și 
economice și lichidarea subdezvol
tării, pentru punerea în valoare a 
bogățiilor și resurselor naționale în 
interesul poporului. De asemenea, a 
exprimat sincere felicitări poporului, 
partidului și guvernului guineez pen
tru victoria strălucită repurtată îm
potriva agresorilor portughezi și a re
afirmat întregul sprijin și solidarita
tea poporului român cu lupta dreap
tă a poporului guineez pentru liber
tate, independentă și suveranitate 
națională.

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România a ex
pus, la rîndul său, preocupările și e- 
forturile comuniștilor, ale tuturor oa
menilor muncii din România pentru 
punerea în aplicare a vastului pro
gram de construire a societății socia
liste multilateral dezvoltate, elaborat 
de Congresul al X-lea al P.C.R., de 
Conferința Națională a P.C.R. din iu
lie 1972, și a măsurilor stabilite la ul
timele plenare ale Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
în vederea edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate, pentru 
crearea unei economii avansate, a u- 
nei culturi moderne, asigurarea unui 
înalt nivel de viată al întregului po
por, dezvoltarea democrației socia
liste, educării comuniste, revoluțio
nare, în spirit patriotic și internațio
nalist, a întregului popor.

Secretarul general al Partidului De
mocrat din Guineea a dat o înaltă 
apreciere realizărilor deosebite obți
nute de poporul român sub condu
cerea Partidului Comunist Român, a 
secretarului său general, Nicolae 
Ceaușescu, în dezvoltarea economică 
și socială a Republicii Socialiste 
România, în afirmarea și promovarea 
în viața internațională a unei politici 
corespunzătoare intereselor popoare
lor, a tuturor forțelor antiimperialis
te și a urat noi succese în îndeplinirea 
programului de dezvoltare multila
terală a țării. El a subliniat impor
tanța pe care o au succesele dobin- 
dite de România și celelalte țări so
cialiste pentru întărirea frontului an- 
tiimperialist, apărarea și consolidarea 
independenței tinerelor state și li
chidarea definitivă a colonialismului.

Cei doi președinți au constatat cu 
deplină satisfacție că între Republica 
Socialistă România și Republica Gui
neea, între Partidul Comunist Român 
și Partidul Democrat din Guineea 
s-au statornicit relații de sinceră pri
etenie și o strînsă colaborare și au 
exprimat convingerea lor că aceasta 
servește interesului reciproc al celor 
două țări și popoare, cauzei păcii și 
unității de acțiune a forțelor progre
siste împotriva colonialismului, neo- 
colonialismului și imperialismului.

Secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și se
cretarul general al Partidului Demo
crat din Guineea, președintele Repu
blicii Guineea, Ahmed Sekou Toure, 
au subliniat dreptul fiecărui popor de 
a-și stabili politica internă și externă 
în mod independent, fără nici un a- 
mestec din afară, pornind de la exi
gențele legilor generale ale dezvoltă
rii sociale și de la analiza condițiilor 
și particularităților concrete ale fiecă
rei țări.

Din dorința de a răspunde aspi
rațiilor de justiție, pace, colaborare 
și înțelegere ale popoarelor român 
șl guineez, de a dezvolta, în conti
nuare, pe toate planurile, relațiile 
de prietenie între cele două state, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republicii 
Guineea, Ahmed Sekou Tourd, au 
semnat un tratat de prietenie și coo-

si a tovarășei Elena Ceausescu in Guineea
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perare între Republica Socialistă 
România și Republica Guineea, prin 
care proclamă principiile pe care cele 
două țări sînt hotărîte să le pună 
la baza relațiilor reciproce, ca și a 
relațiilor lor cu toate celelalte state.

Apreciind utilitatea deosebită a 
schimbului de informații și experien
ță între cele două partide, părțile au 
hotărit să stabilească un program de 
colaborare, informare reciprocă și 
schimb de delegații la diferite ni
veluri și să dezvolte, în continuare, 
relațiile între organizațiile politice, 
de tineret, de femei, muncitorești și 
colaborarea în domeniile învățămîn- 
tului, formării de cadre, cercetării 
științifice și tehnice, presei și în alte 
domenii de interes comun.

în legătură cu relațiile economice 
bilaterale, cei doi președinți au a- 
firmat hotărîrea comună de a 
tinde și diversifica schimburile 
merciale, cooperarea economică, 
dustrială și tehnico-științifică în
meniile minier, cercetărilor geologi
ce, extracției și prelucrării bauxitei, 
metalurgiei, construcției de mașini, 
agricol și pescuitului.

Pentru livrările de echipament, 
mașini și utilaje din România, nece
sare realizării obiectivelor de coone- 
rare convenite între cele două țări, 
partea română a hotărît să acorde un 
credit In valoare de 80 milioane do
lari.

Pentru traducerea în viață a a- 
cestor obiective, cele două părți au 
procedat la semnarea acordurilor și 
contractelor ' necesare astfel : proto
colul privind prima sesiune a comi
siei mixte de cooperare economică 
și tehnico-științifică ; acord pentru 
exploatarea și transformarea în a- 
lumină și aluminiu a bauxitei din 
zona Boke ; acord privind deschi
derea unei linii de credit ; protoco
lul privind schimburile de mărfuri 
pe anul- 1974 ; acord de coope
rare în domeniuL sănătății pu
blice ; convenția sanitar-veterinară.

Procedind la un larg schimb de 
părdri privind situația internaționa
lă, cei doi președinți au scos în evi
dentă faptul că în lumea contempo
rană cresc, în mod pregnant, rolul 
și influența forțelor democrației, 
progresului și păcii. Ei au subliniat 
necesitatea de a se acționa perseve
rent în direcția unirii tuturor for
țelor frontului antiimperialist, pen
tru intensificarea eforturilor sale 
pentru a asigura triumful luptei îm
potriva politicii imperialiste de do
minație, dictat și agresiune, împo
triva politicii de folosire a forței 
sau de amenințare cu forța, pentru 
lichidarea definitivă a colonialismu
lui și neocolonialismului, a politicii 
rasiste, pentru impunerea, în rela
țiile dintre state, a principiilor drep
tului popoarelor și ale dreptului in
ternațional.

Cei doi președinți au subliniat că 
toate țările lumii, indiferent de mă
rimea și potențialul lor. poartă răs
punderea menținerii păcii și secu
rității internaționale și trebuie să 
participe, pe bază de egalitate, la 
soluționarea, în interesul popoarelor, 
a problemelor internaționale. în a- 
cest context, ei au subliniat rolul 
activ care revine țărilor mici și mij
locii ale lumii în atingerea acestor 
obiective.

Cei doi președinți au subliniat cu 
fermitate necesitatea ca toate statele 
democratice și forțele progresiste să 
se angajeze să-și continue eforturile 
pentru stabilirea dreDtății și echi
tății în cadrul schimburilor econo
mice și comerciale internaționale.

Reafirmînd dorința țărilor lor de a 
contribui activ la înfăptuirea și ga
rantarea păcii și securității in
ternaționale, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Ahmed 
Sekou Toure au reliefat marea im
portanță a așezării raporturilor din
tre state pe baza strictei respectări 
a principiilor independenței și su
veranității naționale, neamestecului 
în treburile interne ale altor state, 
egalității în drepturi și avantajului 
reciproc, a asigurării dreptului im
prescriptibil al fiecărui popor de a 
dispune, în mod liber, de bogățiile 
naționale și de a decide de sine stă
tător asupra căilor dezvoltării lor 
economice și sociale, a excluderii 
folosirii forței și amenințării cu folo
sirea forței, a integrității teritoriale și 
inviolabilității frontierelor, a solu
ționării pe cale pașnică a tuturor 
problemelor litigioase.

în cadrul convorbirilor, cei doi 
președinți au evidențiat succesele 
obținute de forțele revoluționare și 
democratice în lupta lor împotriva 
colonialismului. neocolonialismului 
și imperialismului, considerînd că li
chidarea definitivă a colonialismului 
și neocolonialismului constituie una 
din sarcinile cele mai importante și 
urgente ale lumii contemporane. 
Ei au subliniat necesitatea aplicării 
neîntîrziate a prevederilor Declara
ției O.N.U. cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoarelor 
care se mai află sub dominație co
lonială și a rezoluțiilor referitoare 
la decolonizare, apartheid și discri
minare rasială și, în acest sens, au 
exprimat hotărîrea lor fermă de a 
întări în continuare sprijinul mate
rial, politic și diplomatic acordat 
mișcărilor de eliberare din Africa 
și din altă parte a lumii. Ei au con
damnat politica de apartheid și dis
criminare rasială promovată de re
gimurile minoritare din Africa de 
Sud și Rhodesia. Cei doi președinți 
au salutat cu profundă satisfacție 
victoriile partidului African al In
dependenței din Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde și proclama
rea, ca stat independent, a Guineei- 
Bissau și au reafirmat deplina soli
daritate a popoarelor român și gui
neez cu poporul din Guineea-Bissau 
și Insulele Capului Verde și spriji
nul lor activ față de lupta justă 
dusă de acest popor pentru obține
rea victoriei complete împotriva ră
mășițelor colonialismului portughez, 
pentru consolidarea noului regim so
cial, pentru integritatea statului uni
ficat. Cei doi șefi de stat au rele
vat, de asemenea, victoriile impor
tante obținute de popoarele din An
gola, Mozambic, Namibia și din alte 
teritorii aflate sub dominație străină.

Cei doi șefi de stat au subliniat 
că stadiul nou este favorabil luptei 
de eliberare națională și impune in
tensificarea acțiunilor pentru cuce-
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rirea independenței naționale, 
s-au pronunțat pentru dreptul 
prescriptibil al popoarelor încă 
pendente de a utiliza și îmbina

Ei 
im- 
de- 

toa-
te căile și formele de luptă, politi
ce, diplomatice, inclusiv lupta ar
mată, pentru a scutura jugul 
pririi străine, pentru a-și alege 
bere calea dezvoltării și regimul 
cial.

Au fost salutate, cu deosebită 
tisfacție, recunoașterea de către 
dunarea Generală a O.N.U. a statu
lui suveran Guineea-Bissau ca stat 
unificat, recunoașterea mișcărilor de 
eliberare din Angola și Mpzambic 
ca reprezentante unice și legitime 
ale popoarelor, reafirmîndu-se drep
tul inalienabil al acestora, cît și al 
tuturor celorlalte popoare aflate*  sub 
dominație colonială, la 
și independență.

Cei doi președinți au 
sprijinul și solidaritatea 
ta statelor și popoarelor 
și alte regiuni ale lumii pentru 
părarea și consolidarea independen
ței lor economice și sociale, pentru 
înfăptuirea năzuințelor lor vitale. 
Ei au evidențiat rolul tot mai im
portant al statelor africane în abor
darea și soluționarea problemelor 
majore ale contemporaneității, ca și 
rolul lor în lupta împotriva politicii 
de dominație imperialistă, colonialis
tă și neocolonialistă și au subliniat 
importanta consolidării unității de 
acțiune a țărilor africane pentru în
făptuirea aspirațiilor fundamentale 
ale popoarelor continentului, evocînd 
în acest sens contribuția importantă 
a Organizației Unității Africane.

Cei doi șefi de stat au subliniat 
rolul de mare importanță pe care îl 
are ajutorul dat de țările socialiste, 
de celelalte forțe antiimperialiste, 
popoarelor care luptă pentru elibera
rea națională, pentru apărarea drep
tului fiecărui popor de a fi stăpînul 
propriilor destine.

Secretarul general al Partidului 
Democrat din Guineea, președintele 
Ahmed Sekou Tourâ, a dat o înaltă 
apreciere politicii Partidului Comu
nist Român și Guvernului Republi
cii Socialiste România de colaborare 
și sprijin internaționalist față de 
popoarele africane, materializată în 
declarațiile semnate în ultimii ani, 
în întîlnirile secretarului general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat. Nicolae 
Ceaușescu, cu șefii de state din Afri
ca și conducători ai mișcărilor de eli
berare din acest continent.

In cadrul convorbirilor s-a scos 
în evidență faptul că desfășurarea 
evenimentelor confirmă pe deplin 
că politica imperialistă de forță, dic
tat și ingerințe în treburile altor 
state este respinsă cu hotărîre de 
popoarele dornice să trăiască libere, 
să decidă singure asupra prezentului 
și viitorului lor.

Cei doi președinți au evidențiat; 
totodată, că această evoluție pozitivă 
nu numai că nu trebuie să slăbească 
vigilența popoarelor, dar că ea nece
sită unirea, în continuare, a efortu
rilor maselor largi, a tuturor forțe
lor politice, sociale, democratice, pro
gresiste și antiimperialiste pentru 
zădărnicirea oricăror acțiuni agresi
ve ale cercurilor imperialiste, colo
niale și reacționare.

Cei doi șefi de partid și de stat au 
relevat că Republica Socialistă 
România și Republica Guineea, ca 
țări în curs de dezvoltare, consideră 
că reducerea și lichidarea decalaje
lor care separă țările în curs de dez
voltare de cele economic avansate 
constituie o problemă de importanță 
majoră, a cărei rezolvare corespun
zătoare este de interes fundamental 
pentru întărirea păcii și securității 
internaționale, pentru asigurarea pro
gresului întregii omeniri. Ei au 
exprimat convingerea că pen
tru lichidarea fenomenului subdez
voltării economice sînt necesare e- 
forturî susținute din partea fiecărei 
țări, spre a pune în valoare — con
form voinței și intereselor sale vi
tale — bogățiile naturale și resursele 
umane de care dispune, că această 
lichidare cere, în același timp, asi
gurarea sprijinului material al țări
lor dezvoltate, precum și realizarea 
unei largi și juste cooperări interna
ționale. Ei au subliniat necesitatea 
respectării neabătute a dreptului su
veran al fiecărui stat de a dispune 
in mod liber de bogățiile naturale și 
de toate celelalte resurse, de a avea 
acces nestingherit la cuceririle știin
ței și tehnologiei mondiale moderne, 
de a participa, în condiții de egali
tate, la examinarea și reglementarea 
problemelor economice și monetare 
internaționale.

Cei doi președinți au subliniat, de 
asemenea, necesitatea întăririi rolu
lui. O.N.U. în aplicarea programelor 
prevăzute în cadrul strategiei inter
naționale a celui de-al doilea dece
niu pentru dezvoltare, lărgirea și 
diversificarea programelor de coope
rare tehnică și a altor programe de 
asistentă tehnică, precum și intensi
ficarea sprijinului acordat tuturor 
țărilor în curs de dezvoltare, indi
ferent de orînduirea lor socială sau 
zona geografică din care Jpc parte.

In acest context, cei doi președinți 
au salutat inițiativa președintelui 
Republicii Algeriene Democratice și 
Populare, Houari Boumediene, în ve
derea convocării unei sesiuni extra
ordinare a Adunării Generale a 
O.N.U. pentru examinarea proble
melor folosirii raționale a bazei de 
materii prime și resurselor de ener
gie de care dispune omenirea.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Ahmed Sekou Toură 
și-au manifestat îngrijorarea față de 
perpetuarea stării conflictuale din 
Orientul Mijlociu și au subliniat ne
cesitatea reglementării pe cale po
litică a crizei. Ei au apreciat că ți
nerea sub ocupație a teritoriilor a- 
rabe cucerite prin forță, în 1967 . și 
după aceea, de către Israel, precum 
și privarea poporului palestinean de 
drepturile sale naționale constituie o 
negare a justiției și o permanentă 
sursă de conflict și încordare.

Cei doi șefi de stat au fost de a- 
cord că o pace justă și durabilă în 
Orientul Mijlociu nu poate fi reali
zată decît prin retragerea trupelor 
israeliene de pe teritoriile arabe o- 
cupate în 1967, prin obținerea de că
tre poporul palestinean a drepturilor

asu-
11- 

so-
sa-
A-

autoapărare

reafirmat 
lor cu lup- 
din Africa 

a-
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sale naționale și prin respectarea 
drepturilor și intereselor tuturor po
poarelor din această regiune.

Salutînd cu deosebită satisfacție 
încheierea acordului de încetare a 
războiului și restabilire a păcii în 
Vietnam, precum și semnarea acor
dului de restabilire a păcii și înțe
legere națională în Laos, cei doi pre
ședinți au exprimat speranța că a- 
cordurile realizate vor crea condiții 
pentru instaurarea unei păci traini
ce în această parte a lumii, astfel 
ca popoarele din Indochina să-și 
poată consacra forțele pentru dez
voltarea lor economică și socială, 
să-și poată soluționa problemele co
respunzător voinței și hotărîrii lor, 
fără nici un amestec din afară. Ei 
au condamnat cu hotărîre refuzul 
Administrației de la Saigon de a a- 
plica în mod cinstit și corect acor
durile de la Paris. Ei sprijină fără 
rezerve lupta justă a poporului cam
bodgian, sub conducerea prințului 
Norodom Sianuk.

Cu privire la situația din Europa, 
cei doi președinți au salutat pro
gresele realizate în desfășurarea 
Conferinței general-europene și au 
fost de acord că realizarea păcii și 
securității, precum și extinderea coo
perării pe acest continent vor exer
cita o influentă pozitivă asupra pă
cii și securității în lume, vor con
tribui la promovarea unei colaborări 
fructuoase pe plan internațional.

Cei doi președinți au căzut de a- 
cord că pentru asigurarea unei păci 
trainice în întreaga lume este im
perios necesar de a se acționa cu 
hotărîre pentru încetarea cursei înar
mărilor, pentru înfăptuirea dezarmă
rii generale și, în primul rînd, a 
dezarmării nucleare. Ei au reafir
mat sprijinul țărilor lor pentru ini
țierea unor măsuri concrete vizînd 
dezangajarea militară, retragerea 
trupelor străine de pe teritoriile al
tor state, desființarea bazelor mili
tare străine, a blocurilor militare, 
crearea de zone denuclearizate. Ei 
consideră că au o deosebită impor
tantă, in acest proces, recunoașterea 
și respectarea Africii ca zonă denu- 
clearizată și transformarea Balcani
lor într-o zonă a păcii și bunei În
țelegeri, lipsit^ de arme.

Realizarea acestor măsuri ar avea 
efecte binefăcătoare asupra întregii 
comunități internaționale și ar per
mite dirijarea unei părți însemnate 
din fondurile ce se cheltuiesc în pre
zent pentru cursa înarmărilor către 
construcția pașnică, ridicarea nivelu
lui de viață al popoarelor, comba
terea fenomenului subdezvoltării e- 
conomice și soluționarea altor- pro
bleme de care depinde mersul 
înainte al civilizației umane.

Cei doi șefi de stat au subliniat 
importanța pe care Republica Socia
listă România și Republica Guineea 
o acordă creșterii rolului O.N.U. în 
rezolvarea problemelor internaționa
le în interesul popoarelor, 
rarea principiilor dreptului 
ternațional, crearea unui i 
de deplină securitate în 
Ei au declarat 
sul profund al 
ca Organizația Națiunilor ____
celelalte organizații și organisme in
ternaționale să acționeze cu mai 
multă eficacitate pentru promova
rea colaborării și înțelegerii între 
națiuni, împotriva oricăror acte de 
încălcare a dreptului popoarelor și 
dreptului internațional, de ingerințe 
în treburile altor popoare, pentru 
înlăturarea surselor de conflicte șl 
războaie din lume. Ei și-au expri
mat hotărîrea de a acționa, unin- 
du-și eforturile cu cele ale altor 
state, în vederea creșterii rolului 
Organizației Națiunilor Unite în 
viața internațională, așa cum preco
nizează rezoluția inițiată de Româ
nia și adoptată, prin consens gene
ral. la sesiunea Adunării Generale 
a O.N.U. din 1972.

Ei au estimat, de asemenea, »8 
este necesar să se continue să se 
desfășoare eforturi, în sensul obți
nerii unei adevărate egalități î.-.trt 
toate statele membre, fie 
mari, mijlocii sau mici.

Cei doi președinți au 
convingerea că schimbul 
efectuat între șefii celor 
tide și state, ca și convorbirile pur
tate cu aceste prilejuri reprezintă o 
contribuție de seamă la adîncirea 
cunoașterii reciproce, la dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și cooperare 
dintre cele două țări și popoare, 
precum și la înțelegerea și coopera
rea internațională.

Secretarul genera! al Partidului 
Comunist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
și secretarul general al Partidului 
Democrat din Guineea, președintele 
Republicii Guineea, Ahmed Sekou 
Tourâ, au manifestat satisfacția lor 
pentru prietenia și pentru solidari
tatea .frățească care unesc cele două 
partide și popoarele român și gui
neez, pentru perfecta înțelegere în 
care s-au desfășurat 
oficiale.

Cei doi șefi de partid și de stat 
au exprimat dorința să lărgească și 
să dezvolte mai mult, în viitor, con
tactele reciproce la diferite niveluri, 
de asemenea, cooperarea și colabo
rarea intre cele două partide și cele 
două națiuni, în toate domeniile de 
interes mutual.

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu au adre
sat sincere mulțumiri poporului 
guineez. Partidului Democrat din 
Guineea, președintelui Ahmed Sekou 
Toură și tovarășei Andree Toure 
pentru prietenia și ospitalitatea care 
le-au fost rezervate, în timpul vizi
tei în Republica Guineea, atît lor cît 
și celorlalte personalități române 
care l-au însoțit.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, a adresat secretarului 
general al Partidului Democrat din 
Guineea, președintelui Ahmed Sekou 
Toure, invitația de a face o vizită 
oficială In România, însoțit de soția 
sa, tovarășa Andrâe Toure.

Invitația a fost acceptată cu plă
cere, data urmînd să fie stabilită ul
terior, pe cale diplomatică.

interesul popoarelor, apă- 
principiilor dreptului ln- 

crearea unui climat 
securitate în lume, 

că este în intere- 
tuturor popoarelor 

Unite,

că ele sint

exprimat 
de vizite 
două par-

întrevederii»

SEKOU TOURE
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S-A DESCHIS

„Salonul national al cărții“
„Salonul național al cărții", ajuns 

la a patra edițib și deschis, luni, 
în Capitală, se înscrie printre ma
rile manifestări culturale ale aces
tui an pe care editorii le-au dedi
cat celei de-a' XXX-a aniversări a 
eliberării patriei. Salonul, găzduit 
de spațiosul hol al noului Teatru 
Național, reunește peste 2 500 de 
volume din cele mai diverse genuri 
de literatură, ilustrînd activitatea 
celor 25 de case de editură din 
București și din țară.

La vernisaj au fost prezenți Du
mitru Popescu, președintele Consi
liului Culturii și Educației Socia
liste, membri ai conducerii unor 
instituții centrale, directori de edi
turi, scriitori, alți oameni de artă 
și cultură, un numeros public.

însemnătatea acestei ample ma
nifestări de carte in viața noastră 
literară, bogăția editorială a lui 
1973 au fost subliniate in alocuțiu

AUTORITATEA
CRITICULUI LITERAR

Precum se știe și precum se 
poate lesne observa, problemele cri
ticii sînt din nou în atenție. Și nu 
numai la noi, ci în întreaga lume. 
Tentativa de a privi, explica și ju
deca opera de artă din unghiuri me
nite a dezvălui aspecte esențiale ale 
acesteia, de a o recepta in adevăra
tele ei dimensiuni, de a contribui la 
educația gustului, prin opțiunea 
pentru frumos, autentic, de a înțe
lege nu numai mecanismul interior 
al actului creator, ci și sensul și me
sajul acestuia, traversează un mo
ment de remarcabilă efervescență. 
Unii o numesc „proliferare" și se 
declară îngrijorați de fenomen. Alții, 
reținînd termenul, se arată entuzias
mați de faptul în sine, de locul pe 
care critica literară îl ocupă astăzi, 
cu formele sale de relief diversifi
cate, în peisajul culturii noastre. 
Sub semnul ideii asumate că (o știm 
cu toții) critica e conștiința de sine 
a literaturii. Supusă analizei, pro
blema se dovedește a fi relativ 
simplă teoretic, dar complexă prac
tic. Conștiință a literaturii, critica 
nu ar trebui să fie proiecția în pa- 
rareal a acesteia. Ci proiecție în au
tocritic, în lucid, la nivelul implica
țiilor axiologice, al delimitărilor. în
tr-un context în care, cu totul natu
ral, numărul vocilor se înmulțește 
anual, iar libertatea expresiei și 
dreptul la replică sînt statuate ca a- 
tare. Cum, la scara Ideală, e noti
ficată clauza responsabilității. A opi
niei argumentate și avizate. înte
meiate pe sentimentul adevărului.

Ultimii ani au probat că demer
sul critic e mai simplu, mai rela
xat, mai personal, mai în afara pre- 
jndecăților. Contribuția generației 
tinere fiind subliniabilă. Ca și ten
dința tuturor comentatorilor, indi
ferent de vîrstă, de a-și exprima, cu 
sinceritate, un punct de vedere ori
ginal. Articole, cronici, recenzii, in
terviuri, dialoguri, polemici, cărți se 
manifestă în atari parametri. între
barea e : in ce măsură fiecare re
prezintă, realmente, o invitație la 
reflecție sau un „moft" oarecare, o 
încercare de a intui dinamica pro
cesului de creație, prin legitățile sau 
aberațiile acestuia, expresie a unei 
predilecții iscate din cunoaștere sau 
una de ordin aleatoriu 7 în ce mă
sură judecata de valoare se reclamă 
de la niște criterii. Care fiind ale 
spiritului critic, ale esteticii mar
xiste, îngăduie celui ce le instru
mentează să rostească propoziții 
corespunzătoare. Iluzoriu sau nu, 
existența lor conferă intervenției 
critice culoare de autoritate și de 
prestigiu. Imposibilă, aceasta, în 
afara unor condiții, recunoscute ca 

nile rostite la vernisaj de Ion 
Dodu-Bălan, vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, fcaharîa Stancu, președintele 
Uniunii scriitorilor, Mihnea Gheor
ghiu, președintele Academiei de 
științe sociale și politice, și Octa
vian Groza, ministru secretar de 
stat, prim-vicepreședinte al Consi
liului Național pentru Știință și 
Tehnologie.

De menționat că în anul trecut 
au fost tipărite peste 4 000 de lu
crări într-un tiraj total ce depă
șește 70 milioane exemplare. Car
tea social-politică este reprezentată 
in expoziție prin lucrări fundamen
tale — documente de partid și de 
stat — prin volume de istorie, eco
nomie, filozofie, sociologie, etică, es
tetică. Bine ilustrat este, de aseme
nea, compartimentul literaturii ști
ințifice, beletristice românești și 
universale, literaturii pentru copii, 

atare : a principialității, a gustului, 
a culturii, a probității, a seriozității, 
a idealului estetic, a unui sistem de 
referință capabil să înlesnească în
cadrări și concluzii judicioase, in 
cunoștință de cauză.

Vorbeam de „proliferare". Concep
tul evocă, volens-nolens, pe cel, cu 
inflexiuni heliadești, de cantitate. 
Care nu presupune numaidecît și 
circumstanța calității superioare. 
Cum critica e, prin definiție, un 
domeniu al exigenței, cum (teoretic 
măcar) ne aflăm sub constelația 
unor rigori maioresciene. ar trebui 
să acceptăm conceptul de prolife
rare numai asociat cu cel al valorii. 
Respingînd impostura. După mode
lul replicilor junimiste, lovines-

puncte de vedere

ciene, călinesciene. Și nu doar al 
lor. Încurajînd însă accesul sensibi
lităților tinere, tentativa acestora de 
a împrospăta modul tradițional de 
a recepta opera literară. De a o 
capta prin antene în stare a-i releva 
noi frumuseți și noi inflexiuni. E 
cazul să nu uităm însă că, spre deo
sebire de alte genuri ale literaturii, 
critica nu se poate reclama de la 
senzația specifică a „inspirației", a 
„improvizației", de la „experiment" 
sau de la joctJrile imprevizibile ale 
fanteziei. Ăpelînd la metaforă ori 
renunțînd la ea, criticul are ca arme 
logica și, intuiția. în afara cărora 
nu poate exista. Cum nu poate ființa 
dacă face abstracție de premisa teo
retică și de perspectiva panorama- 
tică.

Independent de modalitățile la 
care recurge, critica aparține ideo
logiei. Neputîndu-se sustrage, prin 
însuși caracterul ei, orizonturilor fi
lozofice. Cum, prin materia studiată, 
nu se poate elibera de problematica 
adusă de scriitor în atenția cititori
lor. Iar aceasta se înscrie cînd în 
perimetrul politicii, cînd al eticii, 
cînd în al sociologiei, cînd in al psiho
logiei, cînd în al istoriei, cînd în al 
pedagogiei etc. Actul creator e de
parte de a fi pur. Arta fiind o re
prezentare specifică a nevoii umane 
de cunoaștere, esențializată. O dez
batere polivalent alimentată, obiec
tiv. Un discurs personal pe tema 
eternă a condiției existențiale. Con
fruntare. Demers sau recurs. Față 
de care critica e datoare să-și’ pre
cizeze poziția. în ceea ce ne pri

al cărții de artă, al lucrărilor în 
limbile naționalităților conlocuitoa
re. Standul special rezervat „Cărții 
românești în lume" reprezintă o 
selecție din cele peste 60 de lu
crări științifice și beletristice apă
rute în 1973 în traducere peste ho
tare sau reprezentînd rezultatul 
colaborării dintre editurile româ
nești și străine.

în programul manifestării sînt 
incluse dezbateri cu publicul, întil- 
nirl între scriitori, graficieni și ci
titori, lansări de cărți. Salonul se 
va încheia, la 20 martie, prin acor
darea distincțiilor cîștigate de edi
turi, tipografi și graficieni la edi
ția 1973 a concursului „Arta cărții 
în Republica Socialistă România". 
Cu același prilej va fi decernată 
diploma „Premiul publicului" volu
mului desemnat ca cea mal fru
moasă carte a anului precedent.

(Agerpres)

vește, cea marxistă. Prin excelență, 
antidogmatică. Sensibilă, dimpotrivă, 
la nou, permeabilă la sugestii, atentă 
la adevăr, deschisă la universal, 
neignorînd particularul, obligată la 
confirmări sau infirmări. în virtutea 
dreptului la opinie și la opțiune. 
Fără a abdica de la principii. De la 
idealuri. De la ceea ce numim uma
nism socialist.

Evident, criticul nu are harul de a 
lansa decît rarisim. Scriitorii adevă- 
rați se lansează singuri. Și foarte 
adesea răspunzind mînios infirmări
lor critice. Ținînd să probeze că, in 
fond, ei au dreptate. Nu e însă mai 
puțin adevărat că, dacă are vocație, 
el, Criticul, poate descoperi și 
poate consacra. Poate prin ade
ziunile și severitățile sale să 
înriurească destinul unui creator. 
Dar, mai ales, să influențeze, prin 
opțiunile lui, atmosfera generală a 
momentului pe care îl traversează. 
Poate, de asemenea, prin sinteze 
imaginate, să deseneze o hartă a 
epocii, cu tendințele care o caracte
rizează, dislocînd tipurile de proble
matică și de modalitate literară cu 
audiență. Poate, prin aria sa de aso
ciații și disociații, formată la școala 
capodoperelor, familiarizat cu suc
cesele și eșecurile înregistrate în 
istoria literaturii, să atragă atenția 
asupra valabilității sau nonvalabili- 
tății tabloului de valori existent, 
să-l cenzureze ca luciditate, învoeînd 
trecutul spre a face ordine în pre
zent. Dar Și viitorul ipotetic, spre 
a-i desluși în actualitate semnele.

Așa stind lucrurile, criticul are 
datoria să sc aplece cu interes și 
responsabilitate asupra literaturii 
momentului său. Decantînd-o. Sub 
toate raporturile. Supunînd-o unui 
examen sever. Care fără a eluda 
Ispita autoteliei, să țină seama că, 
în primul rind, arta e comunicare, 
semnal și mesaj. Că acesta din urmă 
rămîne gratuit dacă lungimea de 
undă nu concordă cu aparatul afec
tiv al celui ce recepționează. Că, 
adică, există subiecte și subiecte. 
Preocupări și preocupări. Că sarcina 
criticului, exprimind judecăți, e de 
a orienta. De a sprijini accesul la 
frumosul autentic.

Critica e un univers. De adevăruri 
și de ipoteze. De iluzii și de certi
tudini. La fel de real ca acela al 
poeziei, al prozei sau al dramatur
giei. Incitînd la meditație. Perpe
tuă. Cunoscînd totdeauna regimul 
capcanei. Dar, mai presus de orice, 
pe acela al setei de adevăr. Firește, 
absolut. Sete niciodată pe deplin 
satisfăcută. Ceea ce e foarte bine.

Aurel MARTIN

Imagine de la deschiderea „Salonului național al cârții" Foto : S. Cristian

cinema

©

FAPTE
OPINII
PROPUNERI

jFAPTUL 
'DIVERS; 
| Pasiunea | 

I unui
I octogenar ■

„E teribil. N-are astlmpăr |
I toată ziulica". Sint spusele ve- 

cinilor despre pensionarul Con-
I stantin Baciu din Iași, ln virstă

Ide SO de ani, de o vitalitate de 1 
invidiat. Ograda lui din strada I 
Sărărie a devenit o veritabilă

I expoziție avicolă, cu zeci de | 
exemplare de găini de rasă. Pa- 
siunea sa pentru păsări i-a „mo
lipsit" si pe vecini, și pe multi

I alții din cartierul Țicăului, bă- 
trinul ajutindu-i cu păsări pen- I 
tru matcă. Deunăzi, octogenarul

Ia scos din beciul casei o grăma- I 
dă de ciuperci, din.- prima re- i 
coltă. După interesul manifestat 
de vecini, se pare că si a doua | 

| pasiune a bătrinului va fi mo
lipsitoare.

| „Adrisanți" | 
| cunoscuți
IAm relatat (șl nu o dată) des- I 

pre unii care, după ce contrac- i 
tează bunuri cu plata în rate, 
după ce fac împrumuturi prin 

C.A.R. «au au de plătit pensii 
de urmași ori de întreținere,

■ dau bir cu fugiții, părăsind do- 
Imiciliul «au locurile de muncă, 

fără adresă. Numai în ultima 
lună. Direcția evidenței popu- 

Ilației din Inspectoratul General 
al Miliției și serviciile județene 
de resort au reușit să identifice 
132 de persoane cu datorii față

Ide stat sau care-șl abandonase
ră familiile. Odată „adrisanții" 
cunoscuți, atît unitățile credi- 
Itoare, cit și familiile acestora au 
fost anunțate, drept care cei 132 
nu vor mai putea călca pe ur
mele lui „El Fugitivo".

I De la 
I răcoritoare, 

I la răcoare

® CcICCHVUl * *ntrePrillderi‘ de confecții „Tîrnava" din Si
ghișoara s-a angajat să îndeplinească sarcinile actualului cincinal in 
numai 3 ani și 5 luni. Pînă la sfirșitul lunii decembrie 1975 se va 
realiza în plus, față de sarcinile inițiale din cincinal, un volum de 
producție în valoare de peste un miliard lei. Planul la export pe 
întreg cincinalul a fost realizat încă din luna octombrie 1973. (Virgi
nia Boca, secretar al comitetului de partid, întreprinderea de confecții 
,,Tîrnava“-Sighișoara).

• Păcală : PATRIA — 9,30; 12,30; 
16,30; 20, FAVORIT — 9,30; 12,30; 
16; 19.
• Fantastica aventură a lui Nep- 
tun : SALA PALATULUI — 17,15 
(seria de bilete — 4944), 20,15 (se
ria de bilete — 4945), BUCUREȘTI
— 8,45; 11; 13,15; 16; 18,30; 21.
O AI șaptelea cartuș : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30,
• Prințul Bob : CENTRAL — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,45; 11,15.
• Șase viteji colindă lumea : 
DOINA — 12,30; 14,30; 16,30: 18,30.
• Program de filme documenta
re : DOINA — 20,15.
• Cidul : SCALA — 9; 12,45; 16,30;
20,15.
• Proprietarii : MELODIA — 9; 
11,15; 13,30; 16: 18,15; 20,30, FLA- 
CARA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Cîntecul Norvegiei : CAPITOL
— 9,15; 12,30; 16,15; 19,30.
• întoarcerea lui Magellan : BU- 
CEGI — 15,30: 18; 20,15.
• Călărețul fără cap : FESTIVAL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21,
BUZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16;
18.15, 20,30, AURORA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Dincolo de nisipuri : LIRA — 
15,30; 18; 20,15, FLOREASCA — 
15,30; 18; 20,15.
e Aurul negru din Oklahoma î 
EXCELSIOR — 9: 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Trecătoarele iubiri ; COSMOS
— 15,30; 18; 20,15, GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,15.
• Nu-i timp de glumă — 14,30,
Mr. Smith merge la Washington —
16.30, Omul care a ucis — 18,45, 
Frații Marx la circ — 20,45 : CI
NEMATECA (sala Union).
• Misterioasa prăbușire : VICTO
RIA — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15;
18,30; 21, COTROCENI — 14; 16; 
18; 20, ARTA — 15,30; 18; 20,15.
• Nu trișa, dragă s ÎNFRĂȚIREA
ÎNTRE POPOARE r~ 15,30; 18;
20.15, VltAN — 15,30; 18; 20.
• Joe Kidd î LUMINA — 8,30;
10,30; 12,30; 14,30; 16,30: 18,45; 20,45, 
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.
• Chemarea străbunilor : GRI- 
VIȚA — 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, MODERN — 8,45; 11; 13,30; 
16; 18,30; 20,45.
• Oamenii de pe „Flamingo" : 
RAHOVA — 16; 18; 29.
• Omul cu creierul transplantat : 
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
• Trenul spre stația „Cerul" s 
PACEA — 15,30.
• Intimplări cu Cosa Nostra : 
PACEA — 17,45; 20.
• Insula misterioasă : DACIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, MO
ȘILOR — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15.
• Marele vals (ambele serii) : 
UNIREA — 11; 15,30; 19, VOLGA
— 10; 13; 16; 19,15.
• Semurg, pasărea fericirii : 
MUNCA — 10.
• Jandarmul se însoară : MUN
CA — 16; 18; 20.
• Judo s DRUMUL SĂRII — 15,30; 
18; 20,15.
O Veronica se întoarce : FEREN
TARI — 15,30; 17,45; 20.
• Ultimele șase minute î CRÎN- 
GAȘI — 16; 18,15.
• Misiunea secretă a maiorului 
Cook Î PROGRESUL — 15,30; 18;
20,15.

® DO doi Oni 'ocatar‘> blocului G 3 de pe strada Construc
torilor nr. 6 din Alba Iulia așteaptă ca și la chiuvetele din locuințele 
lor să curgă apă caldă. Tot de doi ani sesizările lor la organele locale, 
care au în administrare imobilul, s-au soldat doar cu... promisiuni. 
Cînd vor fi oare onorate 7 (Ion Mărgineanu, in numele locatarilor 
blocului G 3. strada Constructorilor, Alba Iulia).

® Solicităm or8anel°r C.F.R. să suplimenteze cu 2—3 va
goane trenurile nr. 1451 și 1436 de pe linia Titu-Pietroșița. Garniturile 
acestor curse muncitorești de 5—6 vagoane, care circulă în prezent, 
sînt insuficiente fată de numărul călătorilor navetiști. (Petre Florea, 
muncitor).

© Stricătorii de străzi. Pe bulevardul 1 Mal. străzile n 
Iunie, Victoria ș.a. .din Tg. Jiu asfaltul și trotuarele de beton au fost 
sparte pentru instalarea conductelor de gaze, apă etc. După terminarea 
lucrărilor însă, cei care au stricat străzile au uitat să le repare la 
loc. Ce-au de zis despre aceasta edilii locali ? (Zamfir Podăriță, mun
citor. Tg. Jiu).

® Un nou dispensar uman,cu casă de na?teri ?i 10‘ 
cuință pentru cadrele medicale, în valoare de peste un milion lei, va 
fi dat în folosință pînă la sfirșitul anului în comuna Bratovoesti, ju
dețul Dolj. La realizarea acestui obiectiv vor contribui și locuitorii 
comunei. (Macarie Postoiache, comuna Bratovoești, județul Dolj).

® Așteptăm ca Directla de poștă șl telecomunicații a jude
țului Caraș-Severin să coreleze programul Curselor autopoștale ce 
servesc oficiile P.T.T.R. din orașul Bocșa cu cel al trenurilor care 
aduc coletele poștale. S-ar asigura astfel o distribuire mai operativă 
a scrisorilor, precum și a ziarelor și a altor publicații la care sînt 
abonați cetățenii. (Ion Rotărescu, lăcătuș. întreprinderea de construcții 
metalice Bocșa, județul Caraș-Severin).

© Gospodari, nu glumă ! De mai bine de un an’ln c0‘ 
muna Geaca, județul Cluj, s-a început construcția unei mori. S-au 
cheltuit pînă acum cîteva zeci de mii de lei. s-a turnat fundația, s-au 
ridicat cîțiva pereți și totul a rămas baltă. Ca atare, ceea ce s-a con
struit se degradează sub privirile nepăsătoare ale edililor locali. (loan 
Săndulescu, strada Merilor nr. 7, orașul Dej, județul Cluj).

Reînnoiți-vâ abonamentele la revista 

„ERA SOCIALISTĂ" 
revistă teoretică și social-politică a Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român. Prețul unui abonament este de 72 lei anual (24 de 
numere) și 36 lei semestrial.

Abonamentele se fac la oficiile și agențiile P.T.T.R., factorii poș
tali și prin difuzorii de presă din întreprinderi, instituții și de la sate

După un chef zdravăn, in loc 
să se ducă să se culce, loan 
Bucias din Oradea a spart vi
trina cofetăriei „Ciresica" din 
localitate și a pătruns înăuntru 
să caute niscai... răcoritoare. 
Cițiva trecători aflați la acea 
oră tirzie de noapte l-au somat 
să iasă afară. Dar ți-ai găsit I 
I.B. s-a baricadat după tejghea 
și a început să-i „bombardeze" 
cu greutăți de cintar, cu sticle, 
cu pahare, cu tot ce găsea la 
indemini. După o adevărată 
„învăluire", rebelul a fost imo
bilizat și s-a făcut inventarul 
pagubei. Nu știm dacă o fi a- 
pucat să găsească in cofetărie 
ce căuta, dar știm că in instanță 
a găsit: o notă de plată, plus 
doi ani.

O bască 
și o măsea

— Basca ta ne-a dat de gol.
— Ba măseaua ta.
— Ba nu !
— Ba da !
Ciorovăiala dintre Traian Vlă- 

dan și Cornel Gurbină a avut 
loc la miliția din Drobeta Turnu- 
Severin. Amîndoi, amatori de o 
plimbare nocturnă, s-au urcat in 
primul autoturism ieșit in cale 
(1—MH—697) șl, cum nici unul 
nu știa să-1 conducă, la un viraj 
l-au izbit Intr-un zid, au ieșit 
din el și au rupt-o la fugă. La 
locul accidentului s-au găsit o 
bască și o... măsea. Pornind de 
la ele, s-au găsit și păgubașii, 
care vor suporta însă nu numai 
paguba produsă prin avarierea 
mașinii. E bine că unul și-a 
pierdut basca — și nu capul. 
Dar dacă celălalt își pierdea... 
măseaua de minte 7

„Dulcele tîrg" 
la timpul prezent

Chiar acum venii de la 
Iași și adusei pentru dv. 
impresii proaspete. Am 
revăzut Palatul culturii, 
prima universitate din 
țară, biserica Trei Ie
rarhi, Casa lui Al. I. 
Cuza și Cetățuia. de pe 
dealul cu același nume, 
cum se „oglindește" de 
veacuri în Bahluiul cel 
leneș. Dar iată că vis-a- 
vis, pe Splaiul Bahluiu- 
lul, se înalță cetăți noi și 
semețe : blocurile-turn
ale orașului, ultima crea
ție a arhitecților locali. 
In cartierul Tătărași tro
nează un uriaș spital 
pentru... prichindei. în 
vechiul oraș îsi aruncă 
umbra alte noi și fru
moase construcții : noul 
orășel universitar, cu 12 
cămine studențești și o 
cantină la care pot servi 
masa 6 000 de persoane ; 
hotelul „Unirea" cu 14 e- 
taje ; universalul „Mol
dova". Intrăm însă in cri
ză de spațiu. Ar fi poa
te mai bine să facem o 
prezentare globală, nu
mai în cifre :

Populația : peste 223 000 
de locuitori ; suprafața o- 
rașului : 88 kmp ; spații
le verzi : 828 ha (cite 37 
mp pentru fiecare locui
tor !) : studenți : 21 509 ; 
numărul școlilor și facul
tăților : 90 ; biblioteci :
87 : numărul magazinelor 
și al atelierelor meșteșu
gărești : 650 ; creșe și
grădinițe : 69 ; soitale :
11 ; numărul străzilor: 
810 ; lungimea rețelelor 
de gaze, apă si canal : 
547 km.

Dar e timpul s-o por
nim pe străzile din „dul
ce tîrg al Ieșilor"...

Șinși, pe alese!
Aici, piața se înfiripă 

parcă mai tirziu decît in 
alte orașe. Era „opt tre
cute" și în aria cu prici
na abia dacă puteai nu
măra o sută de oameni. 
Marfă însă era. Nu ca 
astă-toamnă. cînd te îm- 
bătau aromele fructelor 
trecute din copt, cînd se 
revărsau peste platouri 
grămezile de struguri, 
cînd în mijlocul pieței 
tronau munții aceia de 
legume cărora pe la Ieși 
li se mai spun harbuji și 
barabule. Dar marfă — 
cum am zis — era : nuci 
cu sacul, brînzeturi de 
putină, fasole, ceapă, ră- 
dăcinoase, cartofi, ouă și 
păsări la discreție, plus 
mii de buchete de ghio
cei. Erau și fructe, car
ne, miere. Semne sigure 
că întreprinderea pentru 
legume și fructe și-a în
tărit legăturile directe cu 
unitățile producătoare, ea 
însăși — cum am fost in
formați — producînd în 
sere legume timpurii.

Ceea ce ne-a mai atras 
în mod deosebit atenția a 
fost și faptul că piața la
șului începe să se deba
raseze de așa-numitul 
„eomerț de tarabă" prac
ticat cu atîta perseveren
tă în alte părți. Am vă
zut foarte multă marfă 
sortată, ambalată, oferită 
tn condiții de igienă e- 
xemplară. Am văzut In
spectorii comerciali șl in
tendentul cum luau pul
sul pieței, cum schimbau 
mercurialele, cum își în
demnau oamenii să mă
ture. să șteargă, să scu
ture.

Ne-a plăcut piața, dar 
cînd să ieșim din peri

metrul ei ne-a aținut ca
lea un moș cu mere.

— Cit dai chilu’ ? — 11
Întrebăm noi. Dar el :

— Șinși, pe alese !
— Mai repetă o dată : 

șinși ziseși 7
Atunci moșul băgă de 

seamă unde batem noi și 
brusc i se zburliră mus
tățile.

LA IAȘI
Nu, tovarășe 

director, noi nu 
greșisem adresa!

Mult s-a mai mirat tov 
Constantin Frost cînd a 
văzut că subsemnați! se 
plimbă prin curtea fabri
cii pe care o conduce !

— Bănui — zice d-sa — 
că v-ați cam pierdut tim
pul degeaba. Aici e fabrică 
mixtă de industrie locală, 
n-avem strunguri, nici 
furnale, nimic spectacu
los care să facă bucuria 
ziaristului. Fabrica noas
tră e In întregime de u- 
tilitate cetățenească. Lu
crăm numai la comanda 
populației: timplărie, mo
bilă. binale, articole din 
mase plastice, artizanat, 
sticlărie, covoare. E ade
vărat, multi fug de furni

zarea unor asemenea 
servicii — considerate 
mărunte. Unii spun : 
„Cum pot eu să-mi fac 
planul de milioane dacă 
pentru spălarea unei că
măși încasez 3 lei 7 Nu 
e adevărat. Poți face pla
nul de producție chiar 
dacă vinzi... pioneze. De
pinde însă dacă au cău

tare și se vind. Să vă 
dau un exemplu concret. 
Noi avem o spălătorie 
chimică. Nu prea veneau 
oamenii cu sacul de rufe. 
Atunci am plecat noi 
după clienți. Mergem la 
poarta fabricilor sau 
chiar pe la casele oame
nilor și le spunem cit 
costă, cit durează. Dacă 
omul află că pentru 3 lei 
îi spălăm cămașa, o a- 
duce la fabrică și a 
doua zi e gata. Dacă am 
văzut că așa stau lucru
rile, am extins mai mult 
serviciul la poarta fabri
cii și la domiciliu. De 
pildă, oamenii noștri 
merg acum prin tot ora
șul și pun la punct lo
cuințele : execută mici 
reparații la mobilă, la a- 
coperișuri, fac alte servi
cii mărunte. Acum ne 
gindim — pentru un ta

rif minim — să ducem 
oamenilor acasă sifoane- 
le, plinea și chiar legu
mele ambalate. Ei, cred 
că acum ați aflat de ce 
e fabrica noastră renta
bilă. Totuși, cred că ați 
greșit adresa. Ce vă in
teresează pe dv. toate a- 
cestea 7

— N-am greșit adresa.

tovarășe director. Ne-ați 
povestit tocmai ce ne in
teresa. Pe noi și pe con
frații dv. puși in slujba 
publicului !

Paradisul florilor
înainte vreme, la o 

margine a orașului, se 
afla o limbă de pămînt 
care făcea (și nu făcea) 
parte din „Cimpia Bahlu- 
iului". De fapt, era un 
tăpșan mare, lăsat in pa
ragină, folosit cel mult 
pentru depozitat gunoaie. 
Cit de mult au schimbat 
ieșenii fața acestui pă
mînt ! Acum, acolo, pe 
acel fost maidan răpănos. 
găsești, pur și simplu, 
paradisul florilor. Muni
cipalitatea — împreună 
cu cetățenii — a avut 

ideea să niveleze pămîn- 
tul și să-i dea o între
buințare. Curind, ideea a 
fost transpusă în fapt cu 
sapa și cu lopata.

Ne-am plimbat înde
lung printre tufele de 
trandafiri îmbobociți, prin
tre calele și garoafele 
care dăduseră în floare. 
Camioane cu fire de flori 

iau drumul magazinelor 
sau spre zonele verzi ale 
orașului. Producția „tăp
șanului" e de 5—6 mili
oane. Cîteva sute de oa
meni și-au făcut o nouă 
meserie : florari. Parcă 
îți dă inima ghes să 
inalți o odă inițiativei 1 
Dar. Ion Jijia, „inginerul 
de la sere", înlocuiește 
oda cu citeva cuvinte :

— Să lași pămîntul fără 
întrebuințare 7 !

Cine ar mai trebui 
să doarmă pe... 

arătură ?
S-a-nserat. Da de unde! 

E noapte de-a binelea. 
Nu fără greutate, fără in
tervenții și alergătură, 
iată-ne musafirii hotelu

lui O.J.T. „Victoria" din 
Iași. Privită pe dinafară, 
clădirea pare robustă, în
căpătoare, capabilă să în
frunte o sută de ani. Dar 
pe dinăuntru 7 E tot la 
fel. Numai că i s-au cam 
coșcovit pereții. Altfel, 
hotelul e clădit numai 
din ciment și cărămidă. 
Fotoliile sînt noi și fru
moase, holurile încăpă
toare. cu telefon la înde- 
mînă. Dar cînd te uiți 
mai bine, prin unghere... 
O mulțime de păianjeni 
nevăzuți țes pînza pe-n- 
tuneric. Și ce mai e 7 Ici 
tencuiala e căzută, din
colo o ușă e gata, gata să 
iasă din țîțîni. Dar ca
merele 7 Mobila e nouă, 
lustrele la fel. Totuși, 
nu-ți vine să crezi ! în 
camera nr. 209, unde am 
intrat noi (și în altele), 
piouă printre... ramele de 
la ferestre. în camere, 
parchetul e de stejar, de 
culoarea șofranului. dar 
instalația electrică e de
fectă. Ca s-o facă mai 
curată (pe cameră), oa
menii hotelului au lipit 
pe pereții aflat! în con
flict cu bidineaua zeci de 
ilustrații cu artiști din 
filme. Pe urmă au smuls 
ilustrațiile și au lipit al
tele cam în aceleași 
locuri. Și. tot făcînd așa, 
pereții sînt împestrițați 
cu pete de clei și ciupi
turi din tencuială. Și sal
telele 7 Numai ghemotoa
ce de bumbac și arcuri. 
Parcă dormi pe arătură !

Or fi semne că nimeni 
de la O.J.T.-Iași n-a fost, 
măcar in treacăt, pe la 
„Victoria" 7 Și nici că ar 
fi cazat aci pe vreunul 
din tovarășii de la Minis
terul Turismului venițl 
în deplasare la Iași 7

Ce se întreba omul 
care trebuia 
să răspundă

Spun martorii oculari 
că. intr-o bună diminea
ță. șeful întreprinderii 
comunale din Iași s-ar fi 
deplasat spre dealul Ce- 
tățuii. Cum a ajuns în a- 
ceastă zonă turistică, ln 
raza lui vizuală au și a- 
părut cîteva mii de hîr- 
tii care se legănau în bă
taia vîntului, cînd spre 
poala pădurii, cînd spre 
mijlocul drumului. I-au 
apărut în raza vizuală și 
grămezile de pietroaie 
care stau alandala în 
mijlocul drumului ; gro
pile și sfintele moaște ale 
unor stîlpi de telegraf, 
care (oarecum) împiedică 
cîrdurile de orătănii de 
prin vecini să meargă 
la păscut și la... agre
ment pe dealul Cetățuii.

— Ce-o fi cu toată a- 
ceastă neorînduială 7 s-a 
întrebat, țistuind în bar
bă omul care de fapt tre
buie să răspundă.

La întoarcerea spre o- 
raș, șeful gospodăriei co
munale a tăiat-o prin 
cartierul Nicolina. pe 
străzile 13 Decembrie, 
Hatman Șendrea. Vasile 
Ureche, pe Drumul Ga- 
lata. Și ce-a mai țistuit I 
Era normal să se mire, 
pentru că zona despre 
care vorbim se pare că 
n-a cunoscut încă binefa
cerile măturoaielor comu
nale.

Gh. GRAURE 
Manele CORCACI

„Sînt 
milițian !“ 
...dar nu era

I Tirziu, seara, la o masă din 
restaurantul „Parcul libertății" 

Idin Bacău, un consumator avea 
ce avea de impărfit cu toți din 
jur, adresindu-le injurii si ame- 
nințindu-i:

I— Mă, dacă face unul o miș
care, s-a zis cu el. Știți tine-s 
eu 7 Milițian, e bine ? Să n-aud 
Io muscă.
tn curind « auzit glasul unui 

lucrător de miliție invitindu-l 
să se potolească, iar dacă a băut 

Iun pahar mai mult, să se ducă 
frumușel acasă să se culce. Dar 
n-a fost chip să-l domolească. 

I Dimpotrivă. Lovindu-l pe lucră
torul de miliție, l-a amenințat 
că el, fiind mai mare in grad, 

Io să-l dea afară. Pină la urmă, 
chefliul a fost legitimat. Era 
Neculai Buhu, șef la un depozit 
din localitate.

A încurcat-o
Despre responsabilul magazl- 

I nulul de confecțil-covoare din
Arad, Alexandru Horvath, se 
spunea că e descurcăreț din fire, 
dueîndu-i mereu cu preșul pe 

Icei care veneau ln control. Tot
deauna ieșea basma curată. In- 
trlnd insă pe fir și miliția, care 

Ia descoperit o pagubă de 64 595 
de lei, toată urzeala responsabi
lului s-a destrămat. „Ițele" au 
fost descurcate. Gestionarul, în

I schimb, a încurcat-o ! 
Rubrica redactata de

I Petre POPA 
Gheorghe DAVID
și corespondenții „Scînteil"
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Excelenței Sale
Domnului HOUARI BOUMEDIENE

Președintele Consiliului Revoluției, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Algeriene Democratice și PopulareAm luat cunoștință cu adîncă tristețe de tragicul accident de avion căruia i-au căzut victime personalități algeriene importante.In numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al guvernului român și al meu personal, adresez Consiliului Revoluției Republicii Algeriene Democratice și Populare, guvernului algerian și dumneavoastră personal sentimentele noastre de profundă compasiune, iar familiilor îndoliate sincere condoleanțe.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cronica zilei ZIUA NAȚIONALĂ A INSULEI MAURITIUS

Excelenței Sale
Domnului CARLOS ANDRES PEREZ

Președintele Republicii VenezuelaPreluarea înaltei funcții de președinte al Republicii Venezuela îmi oferă deosebit de plăcuta posibilitate de a transmite Excelenței Voastre și guvernului venezuelean, în numele Consiliului de Stat și al guvernului^ român, precum și al meu personal, sincere felicitări și cele mai bune urări de succes în îndeplinirea nobilei misiuni încredințate de poporul venezuelean.amintesc, cu multă plăcere de cordialele convorbiri purtate cu Excelența Voastră, cu prilejul vizitei în frumoasa dumneavoastră țară, și sînt convins că acest dialog va continua, contribuind la dezvoltarea pe multiple planuri a relațiilor de prietenie și cooperare dintre țările și popoarele noastre, în interesul reciproc al întăririi păcii și securității în lume.

Cu prilejul Zilei naționale a sta
tului Mauritius, 12 martie, George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia, a trimis o telegramă de felici
tare omologului său din Mauritius.

★
Luni după-ămiază, s-a semnat 

la București Protocolul sanitar-vete- 
rinar între guvernul Republicii So
cialiste România și guvernul Repu
blicii Federative a Braziliei,. pri
vind condițiile de import de anima
le vii și produse de origine anima
lă între cele două țări.

Protocolul a fost semnat din par
tea română de Angelo Miculescu, 
ministrul agriculturii, industriei ali- 

’ mentare și apelor, iar din partea 
braziliană de Federico Carlos Car
nauba, ministrul Braziliei la Bucu
rești. (Agerpres)

vremea

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Ion Gheorghe Maurer, a primit 
pe ambasadorul R. P. Polone

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, to
varășul Ion Gheorghe Maurer, a 
primit luni după-amiază în vizită 
protocolară de prezentare pe Wla- 
d.yslaw Wojtasik, ambasadorul Repu
blici Populare Polone la București.

La primire, desfășurată într-o at
mosferă cordială, tovărășească, a par
ticipat Vasile' Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

(Agerpres)

Ieri în țară : Vremea s-a încălzit 
ușor în sudul și estul țării. Cerul a 
fost mai mult noros. Au căzut pre
cipitații slabe, la început sitb formă 
de ninsoare, care apoi s-a transfor
mat în lapoviță și ploaie în sud- 
vestul Olteniei, Banat și în nordul 
Crișanei. In cursul dimineții, în Do- 
brogea s-a semnalat burniță. Vintul 
a suflat potrivit, cu intensificări lo
cale în estul Bărăganului și Dobro- 
gea. Temperatura aerului la ora 14 
oscila între 1 grad la Sînnicolau- 
Mare și 9 grade la Satu-Mare, 
Sighetu-Marmației, Bistrița, ~ 
Mare și Supurul de Jos. 
în zona de munte s-a produs ceață, 
în București : Vremea s-a încălzit 
ușor. Cerul a fost mai mult acoperit. 
Vintul a suflat potrivit,, cu unele 
intensificări. Temperatura maximă a 
fost de 5 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
13, 14 și 15 martie. In țară : Vreme 
relativ rece la începutul intervalului, 
apoi în încălzire ușoară. Cerul va fi 
variabil, mai mult noros. Vor 
precipitații slabe locale. Vînt 
vit. Temperaturile minime vor 
prinse între minus 8 și plus 2 
iar maximele vor oscila între 2 și 12 
grade, local mai ridicate. La munte, 
temporar, va ninge. In București : 
Vreme relativ rece la început, apoi 
în încălzire. Cerul va fi schimbător. 
Vor cădea precipitații slabe. Vint 
potrivit. Temperatura ușor variabilă.

Baia 
Local,

cădea 
potri- 
fi cu- 
grade,

• SPORT • SPORT « SPORT « SPORT • SPORT • SPORT
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Excelenței Sale SEEWOOSAGUR RAMGOOLAM
Primul ministru al statului MauritiusCu prilejul celei de-a Vl-a aniversări a proclamării independenței statului Mauritius, îmi este deosebit de plăcut ca, în numele guvernului și al poporului român, precum și al meu personal, să vă transmit, Excelență, sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire, iar poporului din Mauritius urările noastre de prosperitate și progres.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Insula Mauritius aniversează as
tăzi șase ani de la cucerirea in
dependenței. Populația ce s-a așe
zat din timpuri străvechi pe acest 
teritoriu, scăldat de apele Oceanu
lui Indian, după o îndelungată pe
rioadă, în care s-a aflat sub domi
nație străină, a trecut la organiza
rea unei vieți noi. Eforturile prin
cipale ale tînărului stat sînt con
centrate în prezent asupra soluțio
nării principalelor probleme de or
din economic : lichidarea urmărilor 
subdezvoltării moștenite de la do
minația colonială, îmbunătățirea 
situației materiale a maselor popu
lare, dezvoltarea învățămîntului, 
pregătirea cadrelor naționale nece
sare. Actualul plan de dezvoltare 
al economiei naționale (1971-1975) 
prevede importante investirii (care 
se ridică la suma de 2 600 milioa
ne de rupii) în vederea diversifi
cării economiei, creării unei indus
trii proprii. în ultimii ani, în 
Insula Mauritius au fost construite

fabrici textile, de prelucrarea tu
tunului, de materiale de construc
ții etc. In țară funcționează în pre
zent 21 de fabrici de prelucrare a 
trestiei de zahăr.

în agricultură, bazată pînă nu de 
mult în exclusivitate pe cultura 
trestiei de zahăr, s-a trecut, de ase
menea, la o diversificare a culturi
lor, avîndu-se în vedere în primul 
rînd asigurarea hranei populației, 
ceea, ce va permite să se renunțe 
Ia importurile masive de alimente 
din alte țări și să se echilibreze 
balanța comercială a țării.

Insula Mauritius se pronunță 
pentru instaurarea unor noi rela
ții în viața internațională, de ega
litate și respect reciproc, sprijină 
eforturile îndreptate spre realiza
rea destinderii internaționale. In
tre România și Insula Mauritius se 
dezvoltă relații prietenești — po
porul român transmițînd, cu oca
zia Zilei independenței, salutul 
său poporului tînărului stat.

Adunarea generală a Academiei 
de științe agricole și silvice

Luni a avut loc în Capitală adu
narea generală a Academiei de știin
țe agricole și silvice, în cadrul căreia 
au fost analizate rezultatele activi
tății de cercetare desfășurate anul 
trecut și a fost adoptat 
cercetare, științifică și de 
academiei pe acest an.

Au participat Angelo 
ministrul agriculturii, industriei ali
mentare și apelor, cercetători, cadre 
didactice și specialiști din unitățile 
agricole de producție.

Raportul general, prezentat de prof. 
Nicolae Giosan, președintele acade
miei, ca și dezbaterile au scos în e- 
vidență realizările în cercetarea 
științifică și în producția stațiunilor 
experimentale, sarcinile ce revin 
științei în lumina indicațiilor date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
recenta Conferință pe țară a cadre
lor de conducere din agricultură.

Adunarea generală este urmată de 
o sesiune de referate și comunicări

planul de 
muncă al

Miculescu,

științifice cu privire la 
tate cu aplicabilitate în 
producție încă din acest 
cultură și silvicultură.

în telegrama _adresată
Central 
Român, 
Ceaușescu 
însuflețiți de 
stabilite de Congresul al X-lea și 
Conferința Națională ale partidului, 
hotărîți să întîmpinăm cu noi și în
semnate succese cele două memo
rabile evenimente ale anului — cea 
de-a XXX-a aniversare a elibe
rării patriei și Congresul al XI-lea 
al partidului — ne angajăm să con
tribuim cu toate forțele la progresul 
științei agricole românești, la moder
nizarea agriculturii, la creșterea nive
lului de trai al poporului, la propă
șirea scumpei noastre patrii, Republi
ca Socialistă România.

(Agerpres)

unele rezul- 
procesul de 
an in agri-

al Partidului < 
tovarășului

se spune, între 
mărețele

Comitetului
Comunist 

Nicolae
> altele : 
obiective

u- R- s- s- Munți de bazalt în
circuitul materiilor prime
...O hirtie ca toate 

hirtiile, doar ceva mai 
închisă la culoare. Se 
poate scrie bine pe ea 
cu pixul, ceva mai 
greu cu peniță obișnu
ită. „Din ea insă nu se 
vor face maculatoare 
sau caiete școlare" — 
precizează inginerul 
Dmitri Djirighis, șeful 
secției „fibre de ba
zalt" de la centrala ști
ințifică de producție 
„Teplo zvukoizoliația" 
din R.S.S. Ucraineană, 
care a pus la punct 
producția industrială 
de fibre din bazalt.

Deci, munți din ba
zaltul atit de greu pot 
fi transformați in ma
teriale ușoare, aproa
pe ca... puful. Citeva 
din calitățile noilor 
materiale vorbesc de 
la sine. Prin însușirile 
lor fizico-tehnologice, 
fibrele de bazalt le 
depășesc pe cele de 
sticlă, sau de alt gen, 
folosite in prezent in 
diferite ramuri indus
triale. „Scara termică" 
a utilizării lor este cu
prinsă intre minus 260 
de grade și plus 700— 
S00 grade Celsius. Iar 
greutatea lor este — 
s-ar putea spune — in
vers proporționali cu 
cea a bazaltului : 15— 
17 kilograme la metrul 
cub.

O expoziție originală 
a fost deschisă zilele 
trecute la sediul cen
tralei respective ; aco
lo, printre alte expona
te, se afla și cartonul 
din... piatră. A fost în
cercat cu succes la u- 
zina siderurgică „A- 
zovstal", unde s-a de
monstrat că un aseme
nea material de 7 cen
timetri grosime poate 
înlocui un zid de cără
midă de un metru, mat 
ales in ce privește ca
pacitatea de izolare 
termică. De unde s-a 
ajuns la concluzia că in 
instalațiile frigorifice 
înlocuirea cu fibre ba
zaltice a vatei de sti
clă poate duce la o 
considerabilă reducere 
a greutății instalațiilor 
și la o mai bună folo
sire a spațiilor supuse 
proceselor de conserva
re a temperaturii. Uzi
na „Leninskaia Kuzni-
ța" din Kiev a și trecut 
ta folosirea fibrelor ba
zaltice pentru izolarea 
cazonelor de abur la 
navele aflate in con
strucție.

In ce privește pilonii 
din „bazaltoplast", o 
singură recomandare 
este suficientă : ei sint 
tot atit de rezistenți ca 
și cei din duraluminiu, 
în timp ce greutatea

lor este o dată și ju
mătate mai mică.

Și incă o utilizare a 
fibrelor din bazalt — 
la construcțiile de clă
diri ; in fața oameni
lor de știință și a teh
nicienilor se ridică în 
prezent problema su
dării elementelor pen
tru clădiri realizate 
din acest material. Dar 
și această problemă va 
fi soluționată.

„Piatra teacă" poate 
fi transformată ?i in... 
îmbrăcăminte. E drept, 
nu in haine de stradă, 
ci in costume de pro
tecție. Combinezoanele 
pentru sudori făcute 
din fibre bazaltice au, 
pe lingă calitatea de a 
proteja corpul împo
triva scinteilor, pe a- 
ceea de a fi la fel de 
ușoare ca acelea con
fecționate din bumbac. 
Stofa de piatră strălu
cește ca mătasea și 
nu-i exclus că într-un 
viitor oarecare să pro
ducă o revoluție in 
modă...

Astfel incit, după 
cum arată ziarul 
„Pravda", se așteaptă 
ca munții de bazalt si 
fie incluși, cu toată 
greutatea lor, in cir
cuitul materiilor prime.
Laurențlu DUȚA
Moscova
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P. C. DIN PERU

O sărbătoare a handbalului ? Da
— dar nu numai. Mai precis : o 
sărbătoare a întregului sport româ
nesc.

...Aur și mindrie. Cel mai greu, 
cel mai puternic campionat mondial 
din cele opt desfășurate pînă acum. 
Triumf. Performanță unică de cind 
se joacă handbal. In 13 ani, pentru 
a patra oară in „loja de aur". Ta
lent, abnegație, eroism sportiv. 
O formație de ași. Penu — pen
tru a doua oară consecutiv practic 
portarul nr. 1 al ediției. Felicitări. 
Gațu — argint viu. Creierul cel mai 
ascuțit al unei echipe in care toți 
gîndesc. Năpraznicul Birtalan ; a 
înscris la campionat 43 de goluri
— record absolut in întreaga isto-

tit patru ani de zile, cu inimă și 
cu știință. Excelente condiții de 
pregătire. Capacități și aptitudini 
înnăscute pentru handbal. Talent. 
Muncă. Austeritate. Dorință de a în
vinge. Victorie. Arbitrul Rodii : Ro
mânia are o reprezentativă de mare 
valoare, aproape imposibil de în
vins, pe orice teren. Trebuie, deci, 
continuat și trebuie făcut mai mult 
ca handbalul să devină unul din 
sporturile preferate ale tineretului 
nostru. Bravo I Aur și mindrie. 
Bravo !

...Ce-aș mai putea adăuga, stimați 
cititori, la aceste cuvinte și expresii 
culese „ad-litteram“ din comentari
ile agențiilor internaționale de pre
să, din cronicile celor 372 confrați 

rie a handbalului. Felicitări. Am ■ prezenți la partidele Jucate de re- 
jucat progresiv mai bine, in special 
din punct de vedere tactic. Bravo, 
băieți, in partidele cu Polonia, Spa
nia, Danemarca și Cehoslovacia 
scorul a fost doar cite o singură 
dată egal, la 0—0. Flori. îmbrăți
șări bărbătești. Lacrimi de bucurie. 
Școala românească de handbal își 
confirmase clasa supremă încă îna
intea disputării finalei. Memorabilă 
finală. Gațu, căpitanul tricolorilor : 
„Avem o echipă unită, talentată, 
mobilizată de marea dorință a vic
toriei ; le mulțumim tuturor celor 
ce ne-au susținut și au fost cu 
gîhdul alături de noi." Energii ne
bănuite. Tehnici și tactici de cea 
mai înaltă clasă. Indirjire și ambi
ție, care au ajuns spre sfirșit la li
mitele rezistenței umane. Chiar și 
greșelile ni s-au părut mai ome
nești ca oricind. Un joc al inteli
genței, forței și nervilor. Perfecțiu
ne tehnică, spectacol de-a dreptul 
artistic. Și, in același timp, serio
zitate. Sobrietate și omogenitate. 
Nicolae Nedef și Oprea Vlase — 
doi antrenori reputați, doi „gene
rali" căliți in grelele lupte din a- 
rena sportivă. Laude, meritate cu
vinte de laudă. Gindurile noastre 
se îndreaptă deopotrivă și spre 
Kicsid, Voina, Stockl, Cosma, Gu- 
nesch, Tudosie. E mare lucru să ai 
la handbal in 7 o echipă în atac și 
alta in apărare. Licu, Dincă, Dan 
Marin, Bota, Grabovschi, Orban, 
Ștef. E mare lucru să ai pe- bancă 
asemenea jucători de schimb. Ad
mirabili. Au luptat exemplar. Totul 
pentru onoarea handbalului și a 
sportului românesc. Au fost mo
mente in care 20 de milioane de i- 
nimi își acceleraseră îngrijorător bă
tăile. Am intilnit cel mai dirz adver
sar, pe terenul lui propriu, și care 
și-a jucat cu o rară voință toate șan
sele. Am văzut și am auzit la tele
vizor : acordurile imnului României 
schimbaseră totul intr-o apoteoză. 
Suverana handbalului mondial se 
numește din nou România.

Baza de masă, larga răspindire a 
handbalului se reflectă direct in lu
ciul aurului cucerit la Dortmund, 
Praga, Paris și Berlin. Un palmares 
cu care nu se poate lăuda nici o 
altă națională. Succes elogiat de 
mari personalități din lumea hand
balului internațional. Strălucirea 
medaliilor ii răsplătește deopotrivă 
pe toți cei care, de-a lungul anilor, 
au muncit cu pasiune și pricepere 
pentru progresul general al hand
balului românesc. Un succes pregă-

ASEARĂ PE AEROPORT
Aeroportul Otopeni, un public nu

meros. aplauze, felicitări și primele 
impresii, primele declarații : „Sîn- 
tem mîndri și tare fericiți că ne-am 
făcut pe deplin datoria. Cu toții 
ne-am simțit și am luptat ca unul, 
din răsputeri, pentru gloria handba
lului românesc, a țării". (Cristian 
Gațu, căpitanul echipei). — „în fi
nală am fost mai calm ca niciodată. 
Mi-am impus acest lucru, deoarece 
știam că așa voi apăra bine. Și 
mi-am făcut, cred, datoria". (Cornel 
Penu, portarul nr. 1 al C.M.) —„Nici 
acum, drept să vă spun, nu știu cite 
goluri am înscris. Deviza mea a fost 
să înscriu cit mai multe, pentru ca 
echipa noastră să cîștige. (Ștefan 
Birtalan, golgeterul campionatului 
mondial). „Ca debutant la mondiale, 
dar și ca proaspăt campion mon
dial, mă simt cu totul copleșit. Noi, 
cei mai tineri, am luat un start bun, 
care ne bucură, însă ne și obligă". 
(Aurel Cosma). — „Asemeni și cole
gului meu Vlase, vreau să-i felicit 
din toată inima pe toți jucătorii. Au 
muncit mult, foarte conștiincios, 
înainte și în timpul campionatelor, 
dar toate eforturile au fost răsplă
tite din plin. Nimic nu este mai 
înălțător pentru un sportiv decit să 
aducă glorie țării sale prin mari 
performanțe". (Nicolae Nedef, antre
nor federal). „Este o mare feri
cire pentru toți slujitorii handbalu
lui românesc, din cluburi, de la e- 
chipele de juniori, din federație. O 
bucurie imensă care însă ne Înda
torează față de viitoarele mari com
petiții". (Prof. univ. loan Kunst- 
Ghermănescu, președintele F.R.H.).

t V
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală. Matematică (Con
sultații pentru elevii clasei a 
VIII-a). Probleme rezolvate 
cu ajutorul ecuațiilor și al 
sistemelor de ecuații de gra
dul I (I).
Fizică (anul III). Cîmpul 
magnetic învîrtitor.
Chimie.
Curs de 
ția 83.
Curs de 
ția 83. 
Vîrstele 
bilunar de cultură cinemato
grafică.
Telex.
Curs de limba rusă. Lec
ția 82.
Curs de limba engleză. Lec
ția 81.
Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură.
1001 de seri : Poveștile buni
cuței Oaie.

119.30 Telejurnal.
20,00 - • ‘ --------
20.30

Procese redox, 
limba germană. Lec-

10,30

11,00

17,SO
17,35

105

18,35

19,20

22,15

limba franceză. Lec-

peliculei. Magazin

Revlsta economică TV.
Seară de teatru : „Cînd tră
iești mai adevărat".
24 de ore.

PROGRAMUL II

20.00
20,05
21,05

21,20

Avanpremieră.
Film serial : „Acțiunea V". 
Melodii... melodii — cu Ga
briela Stănescu, Jeanlna Ma
tei, Nicu Pop, Ion Bănică șl 
formația „Venus N“.
Telex.

/
21,25 Formații șt ansambluri. Cîn- 

tece șl jocuri populare.
21,40 F.ornan-foileton „Germinai". 

Episodul III — „Legea mul
țimii".

teatre
• A.R.I.A. prezintă (In sala An
samblului artistic „Rapsodia, ro
mână") : Spectacol extraordinar 
susținut de Ansamblul folcloric 
„Dajti" (R.P. Albania)
• Radiotelevizlunea română (Stu
dioul din str. Nuferilor) : prezintă 
In cadrul „Stagiunii lirice" 
mente din opera „Parsifal" 
Wagner. Dirijor : Ludovic 
— 20.
• Opera Română : Carmen
• Teatrul de operetă : „T 
bălan" — 19,30.
• Teatrul de comedie : 
publică — 20.
• Teatrul
19,30.
• Teatrul 
Magheru) : 
19,30.
e Teatrul 
olteni — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Omul 
invizibil — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Nocturn — core
grafie — muzică — 21.30.
• Teatrul satirlc-muzicai „C. Tâ-
nase" (sala -..........................
174) : Vino 
19,30.
• Teatrul ........
„Ion Vasilescu" ; Mitică Popescu 
— 19,30.

20.

frag- 
de R.

Baci

— 19. 
,La calul

Opinia

Mic : După cădere

„C. I. Nottara" (sala 
Hotelul astenicilor —

Ciulești : Comedie cu

din Calea Victoriei nr. 
să ne vezi deseară —

de revistă și comedie

Pentru unitatea forțelor 
revoluționare și democratice

GUSTAVO ESPINOZA, secretar general al Confederației Gene
rale a Sindicalelor din Peru și membru al Biroului Politic al Partidului 
Comunist din Peru, publică în revista iugoslavă „Komunist" un articol 
despre succesele înregistrate în această țară pe calea înnoirilor econo- 
mico-sociale. Reproducem extrase din acest articol.

prezentativa română in aceste două 
săptămâni, ale handbalului, din presa 
noastră, din declarațiile antrenorilor 
noștri și antrenorilor adverși, ale ju
cătorilor noștri și jucătorilor ad
verși 7 Dar ar mai fi ceva de adău
gat 7 Evident, da. Pentru că, a ciș- 
tiga patru campionate mondiale cu 
băieții și 'două cu fetele, a urca pe 
podium și la Olimpiadă și la toate 
competițiile continentale sau inter
continentale, a juca in același sezon 
finala supremă și cu naționala mas
culină și cu căa feminină — repre
zintă o performanță care, nefiind 
la îndemâna oricui, vorbește cit se 
poate de convingător despre întrea
ga mișcare handbalistică româ
nească. Iată de ce mi se pare că 
in aceste zile de bucurie și mindrie 
sportivă se cuvine să aducem alese 
cuvinte de laudă atit echipajului de 
16+2 care ne-a reprezentat la a- 
ceste mondiale, cit și tuturor acelora 
care muncesc cu rivnă și spor la 
cluburi și la federație. Ei sint Eugen 
Trofin, Cornel Oțelea și ceilalți an
trenori (de la Timișoara, ~ 
Mare, Cluj, Galați etc.)

Baia Ml , _ „ care
cu grijă și pricepere de grădinari 
cresc mereu alte și alte vlăstare 
pentru pepiniera echipei naționale, 
ei sînt loan Kunst-Ghermănescu, 
Lucian Grigorescu și ceilalți 
tori ai Federației române de 
bal.

Dar mai trebuie subliniat 
înainte de încheierea acestui _ 
giric scris cu cerneală picurată din 
suflet. Am folosit deseori, in în
semnările de față, cuvintele abne
gație, austeritate, sacrificiu. De 
ce 7 Pentru că, așa cum ne-au de
monstrat-o exemplar handbaliștii, 
marele triumf din arenă nu este 
posibil fără mare efort și mare 
ambiție, fără o muncă indirjită, te
nace, fără privațiuni și o adevăra
tă viață sportivă, fără o exempla
ră dăruire și o nestinsă putere 
de luptă sportivă. Îmi aduc 
aminte cum, la școală, profe
sorul de educație fizică ne 
spunea că handbalul este 'un fel de 
fotbal jucat cu mina. Ne-ar plăcea 
să putem scrie la fel și despre 
fotbaliști, și despre atleți, înotă
tori sau schiori, și despre baschet- 
baliști, voleibaliști sau hocheiști.

Handbaliștii ne-au adus nu 
mai „Cupa" : ei au adus 
„Exemplu de aur" tuturor 
lor, din toate disciplinele.

sluji- 
hand-
ceva, 
pane-

nu- 
și un 

sportivl-
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„Procesul revoluționar declanșat 
In Peru în 1968 a determinat muite 
schimbări, care corespund interese
lor clasei muncitoare și ale păturilor 
mijlocii. Partidul comunist consideră 
că prin aceste măsuri se va contri
bui la transformarea societății și se 
va schimba din temelii realitatea 
din Peru. Confederația Generală a 
Muncii din Peru subliniază că guver
nul militar revoluționar, care traduce 
în viață aceste reforme, este un gu
vern patriotic și antiimperalist. Tre
buie să subliniem că transformările 
se produc la noi pe cale pașnică.

Păturile sociale afectate de măsu
rile guvernului sint reprezentate, în 
primul rînd, de cei care au deținut 
întotdeauna puterea economică și po
litică și care au colaborat cu marile 
monopoluri străine. Cu toate că nu 
reprezintă partea predominantă a na
țiunii, aceștia au avut în mîinile lor 
sâarta țării, știut fiind că ei au fost 
proprietarii mijloacelor de producție.

în schimb, în 
pături 
vantaje 
Clasa 
au 
măsură de posibilitatea de 
îmbunătăți situația. Țăranii au obți
nut o mare victorie prin reforma 
agrară. S-au luat măsuri pentru li
chidarea exploatării la sate. Statul a

sociale
și înlesniri 

muncitoare și 
beneficiat în cea

prezent, celelalte 
beneficiază de a- 

importante. 
țărănimea 
mai mare 

a-șl

Ziarul vest-german „DEUTSCHE ZEITUNG" publică 
despre acțiunile prin care omul contribuie la’ extinderea 
de deșert pe planeta noastră, precum și despre măsurile 
pentru a stăvili această evoluție.

Încă in anul 1821, cercetătorul 
francez Linant a intilnit in nordul 
Sudanului păduri și zone intinse a- 
coperite cu arbuști. In desișurile din 
apropierea localității nord-sudaneze 
Dongola, însoțitorii săi au auzit ră
gete de lei. Intre timp, pădurile și 
leii au dispărut. Deșertul a înaintat.

Înaintarea deșertului a distrus și 
în nordul Ciadului baza alimentară 
pentru uriașele turme de antilope 
despre care relata, in 1870, cer
cetătorul Gustav Nachtigal. încă a- 
cum 30 de ani, orașul Fort Lamp, 
capitala țării, era înconjurat de 
păduri dese, formate din pomi și ar
buști. Astăzi, ' “ - -
asemănătoare cu cele diiț deșert.

La marginea sa sudică, Sahara — 
acest uriaș ocean de nisip — a în
ghițit un mare număr ele așezări. 
Fintinile seacă, oazele dispar. Sa
vanele verzi și roditoare din partea 
de est a Africii au devenit regiuni 
uscate, semipustii.

Aproximativ la fel se prezintă lu
crurile și pe alte continente. O ma
re parte din deșertul Chihuahua, din 
nordul Mexicului, era acoperită, incă 

cu iarbă, 
de vite, 
marginea 
au fost 
ani, de

aici există condiții

la începutul acestui secol, 
Aici pășunau mari cirezi 
Numeroase așezări de pe 
deșertului Sind (Pakistan) 
înconjurate, acum 40 de __  ...
păduri. Aceste perdele forestiere nu 
mai există. Dunele de nisip se a- 
propie tot mai mult de sate. Ace
lași lucru este valabil și pentru de
șertul iranian Lut. Și aici dispar 
oaze și așezări. Se extinde regiunea 
secetoasă și in Australia. In zonele 
limitrofe cu deșertul scade nivelul 
apelor freatice, seacă sute de puțuri.

Geografi, botaniști și ecologi în
registrează în toate regiunile globu
lui o extindere a zonelor de deșert. 
Ecologul britanic J. L. Cloudsley- 
Thompson a arătat chiar că această 
extindere se face intr-un „ritm a- 
larmant".

Aproximativ o pătrime din supra
fața pămintului este formată din de
șert sau semideșert. Dacă se mai pun 
la socoteală stepele uscate, rezultă 
— potrivit unor cercetători — că 35 
la sută din suprafață este inutiliza
bilă.

un articol 
regiunilor 

necesare

deșertului'Cifre privind înaintarea 
sint greu de obținut, pentru că sur
sele vechi pot fi luate in conside
rare numai cu multă precauție. To
tuși, însemnările vechii administra
ții coloniale franceze permit să se 
tragă concluzia că Sahara înaintea
ză spre sud, anual cu 1 kilometru.

de părere că au găsit de mult expli
cația : de vină este omul ! Influența 
sa este aceea care a determinat de
ranjarea echilibrului ecologic in re
giunile care se mărginesc cu pustiul.

Regiunile vecine cu deșertul devin 
așa-numite „man-made-desert" „de
șert creat de om"). Aceasta se in- 
timplă după următoarea schemă : 
savana unde se pot intilni arbuști 
sau păduri devine stepă după ce o- 
mul defrișează zonele forestiere.

„DEUTSCHE ZEITUNG"

EXPERT AVERTIZEAZĂ:

întinse regiuni ale globului
sub amenințarea desertului

Iar F.A.O. (Organizația Națiunilor 
Unite pentru alimentație și agricul
tură) a comunicat, recent, că aceas
tă înaintare variază de la 1,5 kilo
metri pînă la 10 kilometri anual.

Ceea ce s-a intîmplat deci in așa 
numitul Sahel — regiunea de la 
marginea sudică a Saharei, cuprin- 
zind Senegalul, Mauritania, Niger, 
Volta Superioară, Mali și Ciad — 
uscarea vegetației, dispariția cirezi
lor de vite, înfometarea unui mare 
număr de locuitori, a evoluat incetul 
cu încetul. • • -
avertisment, 
altele.

Care sînt ......._
înaintarea deșertului 7 Ecologii tint

Catostrofa constituie un 
pentru că pot urma și

cauzele care determină

Stepa, la rîndul ei, ca urmare a pă- 
șunatului intensiv, se transformă in 
semideșert, din care, mai tirziu, dis
par ultimele rămășițe ale vieții. Ceea 
ce rămine este un sol pietros, care 
se supraîncălzește ; lipsit de humus, 
este incapabil să rețină umiditatea. In 
special pășunatul intensiv al turme
lor de capre favorizează — după 
părerea unor experți — înaintarea 
deșertului nu numai in zona Sahel 
din Africa, ci și in regiunile limi
trofe deșertărilor din nordul Mexi
cului, din Pakistan, India, Australia 
și Africa de sud.

Aproape pretutindeni, arbuștii și 
copacii sint tăiați fără cruțare pen-

tru lemn de foc și construcții. Incen
diile de stepă, provocate de om, dis
trug vegetația de pe mari întinderi, 
pentru că există credința că „cenu
șa ar fi folositoare viitoarei recolte". 
In acest fel, insulele de pustiu crea
te de om se unesc, incetul cu ince
tul, intr-o centură ostilă vieții, a- 
proape lipsită de vegetație. Acum 
trebuie așteptate și modificări ale 
climei. Aceasta pentru că regiunea 
își pierde rapid umiditatea. Nivelul 
apelor freatice scade. Puțurile tea
că. Cele care mai conțin apă sint, 
pur și simplu, asaltate de cirezile 
de vite. Astfel, in Sahel, de pildă, 
un puț din care s-ar putea adăpa 
600 de vite este „asediat" uneori de 
6 000. Acum cițiva ani, in Sahel, 
pentru a da de apă era suficient să 
se foreze la o adincime de 15—30 
metri. Astăzi, trebuie forat pînă la 
100 metri, iar uneori chiar pini la 
200. Cele citeva lacuri existente in 
sudul Saharei se umplu cu nisip, ni
velul lor scade.

In savanele uscate, odată cu dis
trugerea vegetației, începe o inten
să eroziune a solului. Această ero
ziune atinge anual valori de la 
1 000 pină la 2 000 tone de kmp. 
Odată cu regresul vegetației, al vi- 
natului intensiv, dispar și numeroa
se specii de animale — antilope, ga
zele, struți, animale mari.

Lista contramăsurilor menite si 
stăvilească această evoluție incepe 
cu interdicția de a defrișa, in con
tinuare, pădurile și arbuștii. Vege
tația naturală din regiunile sudice 
ale Saharei trebuie să aibă posibili
tatea să se regenereze. Primele suc
cese au și fost obținute în Mauri
tania prin ridicarea unor garduri 
de protecție care împiedică pășuna
tul. In spatele lor, covorul verde de 
iarbă se întinde repede. O însemnă
tate mai mare are însă plantarea de 
păduri. Unii experți pledează pentru 
crearea unui „zid verde" ca stavilă 
împotriva înaintării Saharei. In 
Ciad s-au și efectuat unele planta
ții de păduri. In următorul deceniu, 

■ Senegalul intenționează să mărească 
suprafețele împădurite cu 50 la 
tă. Sint, de asemenea, necesare 
mulțirea și îngrijirea mai bună 
puțurilor, amenajarea de oaze.

Fără restabilirea echilibrului eco
logic, noi secete și perioade de foa
mete nu vor putea fi evitate.

întreprins acțiuni importante și pentru 
înfăptuirea autonomiei economice a 
tării. A fost naționalizată industria 
piscicolă, sectorul-cheie al economiei 
noastre. Bogățiile apelor peruane se 

■■ află acum în întregime în mina 
tulul.

Peru dispune de importante 
gății miniere. Circa 54 la sută 
devizele țării sint realizate din 
dustria minieră. Dar bogățiile minie
re s-au aflat, pînă nu de mult, sub 
controlul a trei firme străine. încă de 
la primele sale acțiuni revoluțio
nare, guvernul a dorit să asigure 
prioritate statului în utilizarea re
surselor miniere ale țării. Totuși, nu a 
fost înlăturat definitiv capitalul străin, 
mai bine zis influența lui. Guvernul 
a hotărît recent să exproprieze cea 
mai mare dintre companiile străine 
care exploatează minele noastre, 
„Cerro de Pasco".

A fost naționalizată și Întreprinde
rea americană care folosea toate re
sursele petroliere din Peru. împreu
nă cu alte întreprinderi străine cu 
care se realizează momentan o cola
borare pe baze noi, au fost descope
rite noi rezerve de bogății miniere 
în subsolul țării noastre. Aceasta va 
face posibil ca în decurs de 10 ani 
Peru să devină un exportator im
portant de materii prime energetice.

In industrie s-au Înregistrat, de 
asemenea, transferuri de putere. Cla
sa muncitoare a căpătat un rol nou 
în viata socială și economică. S-a 
constituit Confederația tuturor comu
nităților industriale, care a devenit 
de acum o instituție politică și eco
nomică influentă in Peru. Mulți pro
prietari au încercat să saboteze a- 
ceastă acțiune. Dar cind asemenea 
Încercări au fost date la iveală, s-a 
procedat imediat la exproprierea fa
bricilor.

Muncitorii încep să ocupe din ce 
în ce mai multe posturi în adminis
trația statului, să participe la activi
tatea multor foruri, cum ar fi cele 
care soluționează revendicările tova
rășilor lor. Atunci cînd este necesar, 
muncitorii ies în stradă pentru ■ 
apăra interesele dezvoltării revoluțio
nare a țării, interese care sînt, în 
același timp, și interesele lor de 
clasă.

Cu tot progresul înregistrat, țara 
noastră mai este încă împovărată de 
rămînerea în urmă, situație moște
nită din trecut. Problemele econo
mice sînt încă acute. Avem un nu
măr mare de muncitori necalificațl, 
care provin, in general, de la sate.

Forțele contrarevoluției își mai 
exercită încă influența în rîndul pă
turilor mijlocii. Uniunea avocațiior 
este folosită, de exemplu, ca o armă 
în mina aripii de dreapta.

Dușmanii externi ai revoluției pe
ruane și aliații lor interni sînt gata 
să „trateze" cu noi, dar de pe „po
ziții de forță". De altfel, ei nu ne
glijează nici diferitele metode de exer
citare a presiunilor economice. Dar 
guvernul a optat in mod hotărît pen
tru o politică independentă. S-au 
dezvoltat relații bune cu multe țări 
socialiste și cu țările în curs de 
dezvoltare.

Considerăm că fiecare țară trebuie 
să urmeze o cale proprie pentru so
luționarea propriilor ei probleme po- 
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litice, să-și desfășoare revoluția 
forțe proprii și în conformitate 
obiectivele propuse.

Avantajele de care dispune revo
luția noastră constau în faptul că 
forțele armate se află pe o linie pro
gresistă. S-au consolidat și stabilizat 
relațiile între forțele armate și cla
sa muncitoare. Pentru noi prezintă o 
importantă foarte mare existența 
unei asemenea unități. Clasa munci
toare și celelalte forțe progresiste din 
țara noastră au interes să mențină 
această unitate".
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Lucrările Conferinței 
pentru securitate si cooperare

în Europa *

Președintele R. A. Egipt
l-a primit pe vicepreședintele

întâlnire la sediul O.N.U.

GENEVA 11 (Agerpres). — 
drul lucrărilor Conferinței _____
securitate și cooperare în Europa de 
la Geneva, paralel cu progresele rea
lizate în definirea elementelor care 
să fie cuprinse în documentele finale 
privind securitatea și schimburile 
economice, se înregistrează și o in
tensificare a eforturilor îndreptate 
spre stabilirea căilor și mijloacelor 
deaSxtindere a cooperării în dome
niile culturii, educației, informației 
și contactelor umane.

Subcomisia pentru cultură și sub-

în ca- 
pentru

VIETNAMUL DE SUD

CONGRESUL
EROILOR

ȘI LUPTĂTORILOR
DE FRUNTE

ai forțelor armate 

populare de eliberare
SUD 11 (Ager-VIETNAMUL DE _

preș) — în zona eliberată a Vietna
mului de Sud a avut loc cel de-al 
patrulea congres al eroilor și luptă
torilor de frunte ai forțelor armate 
populare de eliberare din Vietnamul 
de Sud.

în cuvîntarea rostită cu acest pri
lej, Huynh Tan Phat, președintele 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
ăl R.V.S., a evidențiat eroismul re
voluționar al populației și armatei 
în anii războiului de salvare națio
nală.

comisia pentru educație și-au con
centrat atenția asupra redactării unei 
prime serii de măsuri concrete, ce 
urmează să fie incluse în documen
tele finale ale conferinței, măsuri 
menite să asigure dezvoltarea coope
rării europene în aceste domenii.

S-a stipulat, astfel, printre altele, 
încheierea de acorduri bilaterale și 
multilaterale intre instituții de stat 
și instituții neguvernamentale, care 
să prevadă dezvoltarea relațiilor atit 
între instituții, cît și între persoa
nele care activează în domeniul cul
turii. S-a evidențiat, de asemenea, 
necesitatea dezvoltării contactelor 
directe între instituții și între per
soanele care activează 
culturii.

Elemente similare au 
și în ceea ce privește 
între instituțiile și persoanele 
activează 
științei.

La obținerea consensului, prin gă
sirea unor formulări acceptabile 
pentru toate statele participante, și-a 
adus o contribuție importantă și 
delegația română, care s-a pronunțat 
pentru prevederea de măsuri variate, 
care să stimuleze 
peană în domeniul 
ției. Ea a insistat 
voinței politice a 
de lărgire a acestei cooperări prin 
adoptarea unor măsuri clare și cît 
mai concrete în fiecare dintre orga
nele de lucru care se ocupă de pro
blemele culturii și educației.

in domeniul

fost reținute 
cooperarea 

care 
în domeniul educației și

cooperarea euro- 
culturii și educa- 
pentru afirmarea 
statelor europene

CAIRO 11 (Corespondență de Ia 
Nicolae N. Lupu). — Președintele Re
publicii Arabe Egipt, Anwar Sadat, 
l-a primit, luni, pe Gheorghe Rădu- 
lescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, care se află într-o vizită 
în R.A.E. Cu acest prilej, Gheorghe 
Rădulescu a transmis președintelui 
Sadat, din partea președintelui Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, un mesaj prietenesc de 
salut, precum și urări de sănătate și 
fericire personală, împreună cu cele 
mai bune urări de pace și prosperi
tate pentru poporul egiptean, 
succese pe calea dezvoltării 
mice și sociale a Republicii 
Egipt.

Mulțumind călduros pentru 
jul primit, șeful statului egiptean a 
transmis, la rîndul său, președintelui 
Nicolae Ceaușescu salutări priete
nești și cele mai bune urări de să
nătate și fericire personală, iar po
porului român — urări de noi succese 
în dezvoltarea economică și socială a 
tării.

în cursul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă călduroasă, priete
nească, a fost exprimată deplina sa
tisfacție față de realizarea cu succes 
a celor convenite de către șefii celor 
două state, cu ocazia vizitei pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în Re
publica Arabă Egipt, vizită care a 
deschis o nouă etapă pe calea dezvol
tării continuu ascendente a relațiilor 
de prietenie și colaborare româno- 
egiptene în domeniile politic, econo-

de noi 
econo- 
Arabe

mesa-
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mic, cultural și științific. A fost ex
primată. de asemenea, dorința de a 
acționa în continuare pentru extin
derea și diversificarea relațiilor ro- 
mâno-egiptene, apreciindu-se că a- 
ceâsta corespunde intereselor celor 
două popoare, strîngerii legăturilor 
de prietenie dintre România și Egipt, 
cauzei păcii și înțelegerii internațio
nale. în legătură cu aceasta, s-a dat 
o înaltă apreciere cooperării econo
mice și tehnice româno-egiptene, 
subliniindu-se existența a 
posibilități de lărgire a 
laborări.

La primire a participat
lacu, ambasadorul României la Cairo.

Luni seara, Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, a avut o întîlnire cu membrii 
conducerii Asociației de prietenie 
Egipt-România, fiind salutat cu căl
dură de către Sayed Zaki,
secretar al organizației Uniunii 
cialiste Arabe a orașului Cairo, 
ședințele asociației. La întîlnire, 
s-a desfășurat într-o atmosferă

participat 
al minis- 
vicepre- 

prietenie

numeroase 
acestei co-

Petru Bur

NAȚIUNILE UNITE 11 (Corespon
dență de la C. Alexandroaie). — Se
cretarul general al Comitetului na
țional român de pregătire a Confe
rinței mondiale a populației, Mircea 
Malița, șef al delegației țârii noastre 
la actuala sesiune extraordinară a 
Comisiei populației, a avut o întreve
dere cu secretarul general al Orga
nizației Națiunilor Unite, Kurt 
Waldheim, căruia i-a transmis un 
salut cordial și urări de progres în 
activitatea organizației din partea pre
ședintelui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu.

Secretarul general al O.N.U., evo- 
cînd întîlnirea din 1973 și convor
birea avută cu președintele Consiliu
lui de Stat al țării noastre, a apre
ciat interesul activ și contribuția po
zitivă a României la soluționarea 
marilor probleme internaționale. Tot
odată, el și-a exprimat satisfacția 
față de stadiul înaintat al pregătiri-

lor Conferinței mondiale a popu
lației. Kurt Waldheim a transmis to
varășului Nicolae Ceaușescu senti
mentele sale de stimă, prețuire și 
prietenie, împreună cu cele mai bune 
urări pentru progresul României și 
aportul ei crescind la cooperarea in
ternațională.

în cursul întrevederii au fost abor
date probleme ale situației interna
ționale, aflate în atenția Națiunilor 
Unite, precum și chestiuni privind 
pregătirea Conferinței mondiale a 
populației de la București, prima în- 
tîlnire guvernamentală a tuturor sta
telor menită să dezbată o compo
nentă esențială a dezvoltării econo
mice și sociale a statelor și cea mai 
mare conferință ce se întrunește sub 
egida O.N.U.

La întrevedere, desfășurată la se
diul Națiunilor Unite, într-o atmo
sferă de lucru, cordială, a participat 
ambasadorul României la O.N.U., 
Ion Datcu.

. călduroasă prietenie, a 
Gheorghe Caranfil, adjunct 
trului industriei chimice, 
ședințe al Asociației de 
România-Egipt.
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A. K. E. L. se pronunță 
pentru rezolvarea 

pașnică a problemei 
cipriote

CONFERINȚA DE PRESA 
A LVI E. PAPAIOANNOV

NICOSIA 11 (Agerpres). — în ca
drul unei conferințe de presă organi
zate înaintea celui de-al XIII-lea 
congres al Partidului Progresist 
al Oamenilor Muncii din Cipru 
(A.K.E.L.), care se va desfășura în 
perioada 25—28 aprilie a.c., secreta
rul general al partidului, Ezekias 
Papaioannou, a declarat că A.K.E.L. 
se pronunță consecvent pentru re
zolvarea pașnică și democratică a 
problemei cipriote, de către însuși 
poporul acestei țări, pe calea tratati
velor intercomunitare, fără nici un 
amestec din afară.

în legătură cu problemele cu care 
este confruntat Ciprul în etapa ac
tuală, secretarul general al A.K.E.L. 
s-a referit la lupta forțelor democra
tice pentru contracararea acțiunilor 
elementelor extremiste, menționînd 
că, în această luptă, poporul cipriot 
se bucură de sprijinul opiniei publi
ce internaționale.

r

• întrevedere A. Sadat — B. Kreisky • Noul guvern 
israelian a primit investitura parlamentului

CAIRO 11 (Agerpres). — Președin
tele Egiptului, Anwar Sadat, l-a 
primit duminică pe cancelarul Aus
triei, Bruno Kreisky, aflat în vizită 
la Cairo, în fruntea unei delegații a 
Internaționalei socialiste. La între
vedere a luat parte Mohamed Hafez 
Ghanem, prim-secretar al Comitetu
lui Central al Uniunii Socialiste Ara
be — informează agenția M.E.N.

★

Președintele Anwar Sadat l-a pri
mit pe Abdul Al Rahman Al Atiki, 
ministrul kuweitian al petrolului și 
finanțelor, aflat într-o vizită la Cairo.

în cadrul convorbirii care a avut loc 
cu acest prilej au fost trecute în re
vistă diferite aspecte ale politicii pe
troliere a țărilor arabe, precum și 
situația din Orientul Apropiat.

• SISTEMUL METRIC 
IN S.U.A. Statele Unite sint 
printre puținele țări din lume 
care nu au adoptat încă siste
mul metric de măsuri și greu
tăți. Se apropie însă ziua cînd și 
americanii vor măsura lichidele 
în litri, greutățile în kilograme, 
distanțele în kilometri și tem
peratura aerului în grade Cel
sius, în loc de Farenheit. Ga
loanele, funții, picioarele, mile
le vor rămîne doar ca aminti
re. Două proiecte de legi au 
fost supuse Congresului în ve
derea accelerării procesului de 
trecere la sistemul metric. Va 
fi creat un organism federal 
special care va eșalona măsuri
le necesare trecerii la noul sis
tem într-o perioadă care să nu 
depășească 10. ani. Marile firme 
industriale s-au dovedit a fi 
adeptele cele mai active ale 
sistemului metric, folosit de 
partenerii lor din străinătate. 
Se argumentează, de asemenea, 
că adoptarea lui va îngădui mai 
buna adaptare a S.U.A. la con
dițiile pieței externe.

• O „CREAȚIE" A CRI
ZEI ENERGETICE. Poate 
fi lesne asemuită unei sculp
turi moderne. Față de acestea, 
prezintă însă și o utilitate prac
tică : originala moară de vînt,

comerțului cu țara gazdă. Sint pre
zente cu exponate 20 de întreprin
deri de comerț exterior, iar 8 în
treprinderi și organizații sint pre
zente prin standuri de informații.

Mașinile-unelte de înaltă tehni
citate, agregatele și instalațiile de 
foraj, motoare electrice, transforma
tori, mașini electronice de calcul, 
produse ale metalurgiei metalelor 
feroase și neferoase, locomotive hi
draulice Diesel, tractoare, mașini 
agricole, produse ale industriei chi
mice, ale industriei agroalimentare 
și altele constituie expresii elocven
te ale posibilităților crescinde de 
participare a României socialiste 
la schimburile comerciale interna
ționale.

In ajunul deschiderii oficiale a 
Tîrgului de la Leipzig, Camera de 
comerț și industrie a României a 
organizat o conferință de presă, cu 
prilejul căreia au fost relevate prin-» 
cipalele realizări și preocupări in 
dezvoltarea relațiilor economice și 
schimburilor comerciale dintre 
România și R.D.G.

LEIPZIG 11 (Corespondență de 
la C. Varvara). — In prezența pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
R.D.G., Willi Stoph, a președintelui 
Consiliului de Miniștri, Horst Sin- 
dermann, și a altor persoane ofi
ciale din R.D.G. a fost inaugurată 
ediția 1974 a tradiționalului Tirg 
de primăvară de la Leipzig. La 
tirg sint prezente peste 9 000 de or
ganizații comerciale și firme din 60 
de țări, in cele 55 de hale și pavi
lioane, precum și în cele 16 centre 
din interiorul orașului, oaspeți so
siți din peste 90 de țări găsesc o 
bogată și diversă ofertă din 26 de 
ramuri tehnice și 22 de ramuri ale 
industriei bunurilor de consum.

Republica Socialistă România 
marchează la actuala ediție a 25-a 
participare neîntreruptă la tirgurile 
internaționale de la Leipzig. In a- 
cest an sint expuse produse din 10 
ramuri industriale ale țării noastre, 
pe o suprafață de 2 600 metri pă- 
trați. Standurile românești înfăți
șează o bogată și variată selecție 
de produse industriale, reprezentind 
ponderea principală în structura

LONDRA 11 (Corespondență 
la N. Plopeanu). — începînd 
luni, in toate bazinele miniere 
Anglia a fost reluată activitatea 
normală de producție, după greva 
generală de patru săptămîni a celor 
aproape 270 000 de mineri.

Tot luni, în majoritatea întreprin
derilor industriale și comerciale s-a 
revenit la săptămina de lucru nor
mală, potrivit directivelor 
ministru laburist al energiei, 
Varley. După 
rea săptămînii 
rea respectivă 
muncesc, care 
fostul guvern, 
re de peste două miliarde lire ster-

noului 
Eric 

cum se știe, reduce- 
de lucru, cu amputa- 
a salariilor celor ce 
fusese introdusă de 

a adus țării o pierde-
TEL AVIV 11 (Agerpres). — Noul 

guvern al Israelului, format de Golda 
Meir, a primit învestitura, iar pro
gramul său politic a fost aprobat 
duminică de Knesset, cu 62 de vo
turi pentru, 46 contra și nouă abți
neri (parlamentul israelian are 120 
deputați).

de presă transmit
BRUXELLES 11 (Agerpres). — în 

urma alegerilor generale de dumi
nică. cele 106 mandate eligibile ale 
Senatului belgian au fost repartiza
te după cum urmează : Partidul So- 
cial-Creștin — 37 de mandate (cu 3 
mai multe decît în precedenta le
gislatură) ; Partidul Socialist — 29 
(cu unul mai puțin) ; Partidul pen
tru Libertate și Progres — 16 man
date (cu unul mai mult) : Frontul 
Democratic al Francofonilor — 13

(plus unul) ; Uniunea Poporului 
(Volksunie) — 10 mandate (minus 
două) ; Partidul Comunist — 1 man
dat (ca și în alegerile precedente).

Noii consilieri provinciali, desem
nați. de asemenea, duminică, ur
mează să aleagă alți 48 de senatori 
care se vor adăuga celor 106. îm
preună, ei vor desemna alte 25 de 
personalități care vor completa, ast
fel. locurile din Senat (în total 179).

Convorbiri polono—ceho
slovace» Luni au început la Var
șovia convorbiri oficiale între o de
legație de partid și guvernamentală 
poloneză, condusă de Edward Gie- 
rek, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., și o delegație de partid și 
guvernamentală 
dusă de

cehoslovacă, con-
Gustav Husak, secretar ge-

neral al C.C. al 
cia, care se află 
vizită oficială de

P.C. din Cehoslova- 
în Polonia într-o 
prietenie.

Premierul Consiliului de 
Staî ui R.P. Chineze, Ciu En‘ 
lai, s-a întîlnit cu Khaled Saleh El 
Ghoneim, președintele Adunării Na
ționale a Kuweitului, care se află la 
Pekin într-o vizită de prietenie.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:_______________________ •________________ -____

ROMA: Pentru ca apele
Mediteranei să rămină

mai multor conven
ții internaționale. în 
scopul de a continua 
examinarea probleme
lor. experții au ho- 
tărît să se reunească 
din nou la sediul 
F.A.O. în ultima săp-

tămînă a lunii mai. 
După cum aprecia pre
ședintele reuniunii, 
Iturriaga Barberan, 
„acest prim pas a 
fost de bun augur, el 
ilustrînd voința și do
rința comună a țărilor

riverane ale Meditera- 
nei de a-și intensifica 
eforturile și de a ac
ționa în comun con
tra acestui flagel care 
este poluarea marină".

Radu BOGDAN

albastre...
REUNIUNEA INTERNAȚIONALĂ A EXPERȚILOR 

DIN ȚĂRILE RIVERANE

geneva: Progrese in elaborarea
Cartei drepturilor și îndatoririlor

Le Buan, Pr™-secretar al C.C. 
al Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, a primit delegația Partidu
lui Comunist din Japonia, condusă de, 
Tetsuzo Fuwa, membru al Prezidiu
lui Permanent al C.C., șeful Secre
tariatului C.C. al P.C.J., care se află 
într-o vizită de prietenie în R.D. 
Vietnam.

Tragic accident de avia
ție. După cum anunță agenția V.N.A., 
guvernul R. D. Vietnam a dat publi
cității următorul comunicat : „Gu
vernul Republicii Democrate Viet
nam anunță cu mîhnire încetarea din 
viață, intr-un accident de avion, a 
unui număr de cadre, ale R. D. Viet
nam și Republicii Algeriene Demo
cratice și Populare, aflate în mi
siune".

Seminar româno 
vest-european

in curs de experimentare la 
centrul de cercetări din locali
tatea americană Hampton, e 
destinată Să transforme forța 
curențjlor de aer în energie 
electrică. Avantajul deosebit al 
morii de vînt metalice este a- 
cela că aripile sale delicate 
sînt sensibile la cele mai ușoare 
adieri ale vîntului.

„Poluarea în Marea Mediterană a atins un 
nivel critic. Hidrocarburile, apa folosită în gos
podării și deșeurile industriale reprezintă prin
cipalele surse de poluare. Poluarea industrială 
afectează îndeosebi bazinul de Nord-Vest și par
tea de Nord a Adriaticei. O situație îngrijoră
toare a fost, de asemenea^ observată in Marea 
Tireniană, in Marea Marmara și în unele părți 
ale Mării Egee. Poluarea plajelor, a apelor a- 
propiate de coastă și chiar a acelora situate 
mai în larg a devenit un fenomen curent în 
Mediterana. Aceasta se datorește atit traficului 
intens cu hidrocarburi, cit și faptului că mai 
există zone in care este autorizată vărsarea 
diferitelor reziduuri de această natură,_ doar 
cinci din cele 14 porturi petroliere posedind in
stalații adecvate pentru prelucrarea acestora. 
Întreaga această situație este agravată de struc
tura geografică a Mediteranei, care este o mare 
scmi-inchisă, și de lenta schimbare a apelor sa
le cu Atlanticul, o reînnoire totală producin- 
du-se doar o dată la circa 80 de ani".

a-

Toate aceste consta
tări, sintetizate în- 
tr-un raport al Orga
nizației Națiunilor U- 
nite pentru alimen
tație și agricultură 
(F.A.O.) au format o- 
biectul unei recente 
reuniuni internaționa
le desfășurate la Ro
ma. 30 de experți din 
14 țări riverane ale 
Mediteranei, împreună 
cu reprezentanții a 
opt organizații inter
naționale interesate 
(Comisia economică a 
O.N.U. pentru Euro
pa, Organizația Mon
dială a Sănătății, Pro
gramul Națiunilor U- 
nite pentru mediul 
înconjurător, Orga
nizația internaționa
lă consultativă pen
tru navigația mariti
mă etc.) au efectuat 
timp de mai multe 
zile la sediul F.A.O. o 

l _ _ _ _ _

primă consultare în 
legătură cu protecția 
resurselor biologice 
contra poluării conti
nue a mării. Trecînd 
pe larg în revistă sur
sele de poluare din 
Mediterana, partici
panții au evidențiat 
că în ultimii ani s-a 
înregistrat o prolifera
re a acestor surse, cu 
efecte din cele mai 
negative asupra im
portantului aliment 
care este peștele, asu
pra industriei piscico
le, a sănătății publice 
și a dezvoltării turis
mului. „La ora actua
lă — arăta unul din
tre principalii respon
sabili ai Departamen
tului peștelui din ca
drul F.A.O. — Medi
terana și apele înve
cinate produc aproxi
mativ 1.2 milioane 
tone de pește anual.

E adevărat că 
ceasta nu reprezintă 
decît a 50-a parte din 
cantitatea totală care 
se pescuiește în mări
le lumii, dar ca va
loare peștele prins în 
Mediterana depășește 
pe cel din zonele cele 
mai productive, cum 
sint cele din Atlanticul 
de Nord, de pe coasta 
de vest a Afnericii de 
Sud, deoarece în ma
rea sa majoritate a- 
cesta face obiectul 
unei serioase cereri și 
atinge prețurile cele 
mai ridicate. Este, de 
aceea, de neacceptat 
ca o asemenea avuție 
să se piardă treptat 
ca urmare a poluării".

Reprezentanții a nu
meroase țări, în ca
re turismul constituie 
una din principalele 
surse de venituri, au 
scos în relief influen
ța nefastă pe care po
luarea marină o are a- 
supra dezvoltării turis
mului,. citîndu-se, ca 
exemplu, faptul că 
„mareea neagră" pro
dusă de vărsarea hi
drocarburilor pe pla
jele unor localități bal
neare a îndepărtat pe 
turiști în diferite zone 
ale Peninsulei Italice.

Subliniind impor
tanța întreprinderii u- 
nei acțiuni urgente de 
combatere a poluării 
în Mediterana, partici
panții la reuniune au 
relevat în mod spe
cial necesitatea îm
bunătățirii legislații
lor naționale, precum 
și adoptarea uneia sau

economice ale statelor
La Palatul Națiuni

lor din Geneva s-au 
încheiat de curind lu
crările celei de-a treia 
sesiuni a grupului de 
lucru însărcinat cu e- 
laborarea Cartei
drepturilor și îndato
ririlor economice ale 
statelor. în cursul ce
lor trei săptămîni de 
dezbateri participanții 
au continuat examina
rea 
ale 
cartă ce urmează să 
fie supus spre aproba
re celei de-a 29-a se
siuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U.

Obiectivul funda
mental al proiectului 
de cartă — au apre
ciat în mod unanim 
participanții la lucră
rile sesiunii — este de 
a favoriza instaurarea 
unor relații economice 
juste și echitabile în
tre națiuni. în pream
bulul documentului 
sint înscrise asemenea 
deziderate ca : ridica
rea nivelului de viață 
al tuturor popoarelor, 
intensificarea cooperă
rii interstatale, indife
rent de sistemele so- 
cial-economice, redu
cerea decalajului eco
nomic dintre țările în 
curs de dezvoltare șl 
țările dezvoltate, pro
tecția mediului încon
jurător.

O atenție deosebită 
s-a acordat în cursul 
elaborării proiectului

diferitelor părți 
proiectului de

problemei 
principiilor

de cartă 
definirii 
ce trebuie așezate la 
baza relațiilor econo
mice internaționale. Ca 
rezultat al negocie
rilor, în capitolul întîi 
al documentului au 
fost înscrise următoa
rele principii : respec
tarea suveranității na
ționale, egalitatea in 
drepturi, neagresiunea, 
neintervenția în afa
cerile interne ale sta
telor, dreptul popoare
lor de a dispune de 
ele însele, reglemen
tarea pașnică a dife
rendelor, îndeplinirea 
cu bună credință a o- 
bligațiilor internațio
nale, respectarea drep
turilor omului, datoria 
statelor de a nu cău
ta să-și asigure hege
monia. promovarea 
dreptății sociale în 
viața internațională și 
altele.

Participanții la se
siune au acordat o a- 
tenție deosebită sec
țiunii documentului 
care urmează să cu
prindă drepturile și 
îndatoririle economice 
propriu-zise ale state
lor. în această ordine 
de idei, reprezentanții 
României, precum și 
numeroși alți partici
pant s-au pronunțat 
— și aii făcut propu
neri concrete — pen
tru includerea în do
cument a unor preve
deri privind adoptarea

de măsuri de dezar
mare care să permită 
eliberarea unor impor
tante resurse în servi
ciul înfăptuirii progra
melor de dezvoltare a 
statelor, sprijinirii e- 
forturilor de progres 
economic ale țărilor 
în curs de dezvoltare, 
prin acordarea de pre
ferințe tarifare și a 
clauzei națiunii celei 
mai favorizate, spori
rea ajutorului de dez
voltare, exercitarea în 
practică a dreptului 
statelor de a dispune 
în mod suveran de 
propriile bogății națio
nale, inclusiv prin in
termediul 
exercitat 
vestițiilor 
trebuie 
obiectivelor și priori
tăților naționale în do
meniul dezvoltării.

Relevînd pașii îna
inte făcuți pe calea 
elaborării proiectului 
de cartă, președinte
le grupului de lucru, 
Jorge Castaneda, a a- 
rătat că în fata parti- 
cipanților se află în 
continuare o serie de 
probleme care își aș
teaptă soluționarea in 
comun. în cadrul ur
mătoarei sesiuni, pre
văzută a se desfășura 
în intervalul 10—28 
iunie, în capitala me
xicană.

controlului 
asupra in- 

străine, care 
subordonate

Corneliu VLAD
J

In vederea sărbătoriri 
bicentenarului S.U.A., pre’ 
ședințele Nixon a anunțat duminică, 
într-o emisiune a posturilor de ra
dio, că în luna martie anul viitor 
S.U.A. vor începe manifestările con
sacrate aniversării bicentenarului 
creării Statelor Unite ale Americii și 
al revoluției americane din 1776 îm
potriva dominației coloniale britani
ce. în vederea acestui eveniment s-a 
creat un comitet de administrare a 
manifestărilor, condus de John War
ner, ministrul marinei.

Cunoscutul cotidian „In
ternational Herald Tribune" 
este transmis, începînd de la 11 mar
tie, la Londra, de la subredacția sa 
din Paris, prin sistemul facsimil. 
Procedeul constă în transmiterea fo
tografică a paginilor prin circuite 
care leagă redacția din capitala Fran
ței cu imprimeria londoneză, prin- 
tr-un cablu instalat sub Canalul Mî- 
necii.

ROMA 11 (De la corespondentul 
nostru). — La Milano au luat sfîrșit 
lucrările unui seminar asupra trans
ferului de tehnologie și comerț româ
no—vest-european, organizat de In
stitutul internațional pentru tehno
logie, din care fac parte principa
lele state, precum și firme economice 
și financiare din Europa occidentală. 
La seminar a luat parte un grup 
de economiști din domeniul comer
țului exterior din România, condus 
de prof. Vasile Rausser, redactor-șef 
al revistei „Probleme economice", și 
numeroși reprezentanți ai unor fir
me economice și instituții bancare 
din diferite țări ale Europei occiden
tale.

Catastrofâ minieră în Iu
goslavia. Presa iugoslavă din 11 
martie a informat despre catastrofa 
de la mina „Soko“ din localitatea 
Sokobania (Serbia), în care și-au 
pierdut viața 14 mineri. în urma 
unei puternice explozii de gaze pro
duse la o adîncime de 300 de metri, 
din cei 15 mineri aflați în momen
tul exploziei în subteran doar unul 
a putut fi salvat. în cursul acțiuni
lor întreprinse de echipele de salva
re, un membru al acestora și-a pier
dut viața.
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Peste 20 000 de oameni ai muncii din Tokio au participat la un miting de 
protest împotriva inflației, pentru îmbunătățirea condițiilor de viață

• ANII NU SINT O 
POVARĂ. Cetățeanul japo
nez Kațuzi Sinadzaki, în vîrstă 
de 74 de ani, tată a 4 copii, 
bunicul a 16 nepoți și străbuni
cul a 2 strănepoți și-a cîștigat 
un nume de prestigiu cu 4 ani 
în urmă cînd a participat la 
un maraton în Suedia, pe o dis
tanță de 21 kilometri, ajungînd 
la finiș mai repede decît alți 
concurenți, mult mai tineri de
cît el. Recent, Sinadzaki și-a 
anunțat intenția de a relua 
cursurile colegiului pe care nu 
l-a putut termina în tinerețe ; 
la 1 aprilie — cînd începe anul 
școlar în Japonia — el va rede
veni elev al colegiului din loca
litatea Fukusima, în matricolele 
căreia a fost înscris. Originalul 
elev s-a hotărît să parcurgă în 
fiecare zi, în fugă, cel 10 kilo
metri care-1 despart de școală. 
Sinadzaki demonstrează prin 
exemplul său că anii nu sînt în
totdeauna o povară...

• CU TOATE PINZE- 
LE SUS I In cursul verii, la 
țărmul polonez urmează să șe 
adune o întreagă flotă de nave 
cu pînză — bărci, fregate etc. 
— din 70 de țări. Se va desfă
șura, pentru a 10-a oară, „Ope
rația velă", o întrecere a celor 
mai cunoscute nave de învăță- 
mînt ale navigației cu pîn- 
ze din lume. Dreptul de a 
organiza această întîlnire i-a 
revenit Poloniei, în urma victo
riei pe care a obținut-o una 
din navele sale la întrecerea 
precedentă.

• FALSIFICATOR DE 
TIMBRE... FALSE. La Tri- 
bunalul corecțional din Saint- 
Etienne (Franța) se desfășoară 
in aceste zile procesul filatelis- 
tului Walter Fischer, acuzat de 
a fi contrafăcut... timbre false. 
Banală la prima vedere, aface
rea iese din comun datorită 
faptului că inculpatul nu a pus 
în circulație timbre false, cl 
imitații ale altor falsuri. Aces
te imitații de timbre false sînt 
cotate în cataloage printre cele 
mai căutate și valoarea lor este 
net superioară celei a timbre
lor autentice. Astfel, un timbru 
din seria curentă franceză din 
1880 poate costa 42 de franci 
cînd e autentic și 200 de franci 
cînd este vorba de o imitație, 
evident din epoca respectivă, 
în primele sale declarații, acu
zatul a afirmat că din cîștigu- 
rile ce spera să le realizeze prin 
fabricarea de timbre false dorea 
să finanțeze apariția unei lu
crări destinate filateliștilor 
spre a-i feri de... șarlatani.
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