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O vie expresie a stimei și prieteniei 
între națiuni, o nouă contribuție 

la adîncirea colaborării între popoare, 
la consolidarea păcii în lume: u

La Palatul Olivos*

VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

In republica arcentina
• Ceremonia înmînării unor înalte distincții ale celor doua țâri ® Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu s-au întîlnit cu parlamentarii 
argentinieni • Șefii misiunilor diplomatice acreditați la Buenos Aires au 
adus un cald omagiu politicii externe a României, activității prodigioase 

a președintelui Nicolae Ceaușescu

Dineu oferit în onoarea
președintelui Nicolae Ceaușescu
și a tovarășei Elena Ceaușescu

Convorbiri oficiale
Miercuri dimineața, au continuat convorbirile 

dintre președintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republicii Argentina, 
Juan Domingo Peron, precum și Maria Estela 
Martinez de Peron, vicepreședinte al Republicii 
Argentina.

Schimbul de vederi la nivel înalt româno-ar- 
gentinian s-a desfășurat in spiritul dorinței re
ciproce de a promova pe planuri superioare co
laborarea dintre cele două țări și popoare, de a 
intensifica conlucrarea lor în cadrul vieții inter
naționale, in interesul păcii și cooperării intre 
națiuni.

In continuare, Ia convorbirile oficiale dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu, președintele 
Juan Domingo Peron și vicepreședintele Maria 
Estela Martinez de Peron au participat :

Din partea română — Ion Pățan, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comer
țului exterior, Ștefan Andrei, secretar al Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român, 
George Macovescu, ministrul afacerilor externe, 
Nicolae Doicaru și Vasile Pungan, consilieri ai 
președintelui Consiliului de Stat ;

Din partea argentiniană — Benito Llambi, mi
nistrul afacerilor interne, Alberto Vignes, mi
nistrul relațiilor externe Antonio Be- 
nitez, ministrul de justiție, Angel Robledo, 
ministrul apărării, Jose Gelbard, ministrul econo
miei, Ricardo Otero, ministrul muncii, Jorge Ta- 
iana, ministru] culturii și educației, Jose Lopez 
Rega, ministrul bunăstării sociale, precum și co
mandanții șefi ai infanteriei, aviației și marinei, 
general Leandro Anaya, general de brigadă Hec- 
tor Fautario și contraamiral Emilio Massera.

In acest cadru al convorbirilor, au fost abor
date unele preocupări ale activității interne des
fășurate în cele două țări, s-au discutat proble
me concrete ale dezvoltării colaborării româno- 
argentiniene, căile și modalitățile de lărgire și 
diversificare a relațiilor politice, economice, teh- 
nico-științifice și culturale, precum și ale cola
borării pe plan internațional dintre cele două 
state pe baza înțelegerilor stabilite de președin
ții Nicolae Ceaușescu și Juan Domingo Peron.

Convorbirile româno-argentiniene s-au desfă
șurat într-o atmosferă de caldă prietenie și în
țelegere reciprocă. Președintele Nicolae Ceaușescu întîmpinat în capitala Argentinei cu înalte onoruri

Prind viață ideile Conferinței pe țară 

a cadrelor de conducere din agricultură

ÎN PRIMA CAMPANIE A ANULUI, 
TINERII-0 PREZENȚĂ EXEMPLARĂ

Vibranta Chemare a Conferinței pe țară a cadrelor de con
ducere din agricultură a declanșat o vie și complexă activi
tate pe ogoare. In primul rînd mecanizatorii semnează zilnic 
condica de prezență în cîmp', acolo unde seamănă sau pre
gătesc terenurile prin discuiri și grăpări. De asemenea, coo
peratorii lucrează în legumicultură, la fertilizări și îndeosebi 
la repunerea în perfectă stare de funcționare a sistemelor 
do irigații. în toate județele țării campania de primăvară a 
fost declanșată și se desfășoară intens. Se acționează tot mai 
intens pentru a răspunde îndemnului adresat de secretarul 
general al partidului de a face ca „1974 să fie anul produc

țiilor agricole record în toate domeniile". Aproape două mili
oane de tineri sînt cuprinși în această amplă acțiune. Sint pre
zențe active pe cele aproape patru sute de șantiere pentru 
irigații și desecări, participă cu bune rezultate la întreținerea 
pajiștilor și la executarea însămînțărilor culturilor agricole din 
prima urgență, sprijină, în toată complexitatea ei, prima cam
panie agricolă a anului.

în pagina a 4-a : relatări din județele 
Prahova și Cluj

Am bătut țara-n lung și 
în lat. Și nu de puține ori 
mî-a fost dat să încerc mari 
satisfacții, intilnind, cine știe 
pe unde, oameni de înaltă ca
lificare, și de nespusă no
blețe sufletească, intelectuali 
autentici, dornici să-și exer
cite profesiunea și inteligen
ța exact acolo unde este mai 
multă nevoie de ei. Dar am 
cunoscut și oameni care, de 
la bun inceput, adică ime
diat după absolvirea unei fa
cultăți sau a alteia, s-au căz
nit să-și găsească un loc mai 
călduț, prin birouri, și cit 
mai Ia „centru“... Cunosc de 
două decenii un astfel de 
inginer constructor care n-a 
stat, realmente (vreau să spun 
că n-a muncit propriu-zis), 
nici măcar o Singură zi pe 
un șantier de construcții. Și 
adaug că l-am reîntilnit săp- 
tămîna trecută, bine îmbră
cat, dolofan, însă cu un aer

Marți seara, imediat după ce
remonia conferirii înaltelor dis
tincții, președintele Juan Do
mingo Peron și doamna Marti
nez de Peron au oferit, la reșe
dința „Olivos“, un dineu in 
cinstea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

La dineu au participat, din 
partea română : Ion Pățan, Ște
fan Andrei, George Macovescu, 
precum și Vasile Pungan și Ni
colae Doicaru, consilieri ai pre
ședintelui Consiliului de Stat.

Din partea argentiniană, au 
luat parte: președintele Came
rei Deputaților, Râul Lastiri, 
secretarul general la Președin
ția Republicii, Vincente Solano 
Lima, ministrul de externe, Al

berto Vignes, ministrul de inter
ne, Benito Llambi, ministrul a- 
părării, Angel Robledo, ministrul 
bunăstării sociale și secretar 
personal al președintelui Peron, 
Jose Lopez Rega, ministrul jus
tiției, Antonio Benitez, ministrul 
informațiilor, Emilio Abraș, alte 
personalități ale vieții politice, 
economice, cultural-artistice ar- 
gentiniene.

Erau, de asemenea, de față 
ambasadorul României la Bue
nos Aires, Mihai Bălănescu, și 
ambasadorul Argentinei la 
București, Juan Carlos Marceli- 
no Beltramino.

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o ambianță de 
caldă cordialitate, cei doi pre
ședinți au rostit toasturi.

în continuare, în cinstea oas
peților români, președintele Pe
ron a oferit, la teatrul în aer 
liber din perimetrul reședinței 
sale, un program special de mu
zică și dansuri populare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu a- 
preciază varietatea și frumuse
țea folclorului argentinian, re- 
mareînd înalta măiestrie a 
grupului „Voces Blancas“, unul 
dintre cele mai reputate din 
întreg continentul latino-ameri- 
can, vigoarea dansurilor cu „Bo- 
las“ — temuta armă de vînătoa- 
re formată din bile legate la ca
pătul unei frînghii.

Programul a fost resplătit cu 
aplauze de asistență.

Toastul Toastul
președintelui

JUAN DOMINGO PERON
Domnilor,

Vă rog să ridicați paharul, împreună cu mine, 
în onoarea acestor buni prieteni care ne vizi
tează. Le dorim, totodată, succes deplin pe ca
lea realizării tuturor țelurilor în lupta în care 
sint angajați pentru fericirea poporului român 
și măreția patriei lor.

Acestea sint obiective pe care Ie cunoaștem 
foarte bine și noi înșine, care luptăm pentru 
transpunerea lor în viață.

Prilejul fericit de astăzi, care ne umple ini
mile de bucurie, va contribui, fără îndoială, la 
strîngerea solidarității și prieteniei dintre noi, 
obiective ce sînt comune tuturor țărilor în curs 
de dezvoltare.

De aceea, vă rog să ridicăm acest pahar in 
cinstea scumpilor noștri, oaspeți. (Aplauze).

președintelui 
NICOLAE CEAUȘESCU

Doamnelor și domnilor,

Aș dori să exprim satisfacția noastră că ne 
aflăm, in seara aceasta, împreună cu prietenul 
nostru, președintele Peron, cu doamna Peron, 
împreună cu dumneavoastră, că putem, în vi
zita pe care o facem în Argentina, să conti
nuăm convorbirile începute în România, care 
s-au dovedit destul de rodnice, să cunoaștem 
unele preocupări ale poporului dumneavoastră 
pe calea dezvoltării economico-sociale.

Desigur că toate popoarele, și mai cu seamă 
cele care se înglobează in așa-zisa lume a tre
ia, sau țări în curs de dezvoltare, luptă, de 
fapt, pentru a deveni stăpine pe bogățiile pro
prii, pentru a le folosi în scopul dezvoltării

(Continuare în pag. a IlI-a)

Trup din trupul
colectivității

bătrinicios, apatic — „ferici
rea“ la care visase ocolind 
singurul loc în care, de bine, 
de rău, și-ar fi putut exer
cita calitățile (cite le avea 
la ora aceea de demult) se... 
pierduse, omului nu-i ieșise-

de MIHAI STOIAN

ră deloc socotelile de-acasă 
cu cele din tîrg. Prin com
parație — elementară, însă 
absolut corectă — priviți-i 
pe cei care, obosiți, uneori 
nedormiți, tăvăliți prin no
roaie, confruntați nu o dată 
cu intemperiile, cu dificul
tățile șantierelor sau ale cine 
știe cărui colț de țară, acti
vează plini de tinerețe și 
energie creatoare, chiar da- 
c-au depășit pragul... primei

tinereți. Cu alte cuvinte, 
pentru cei care vin din urmă, 
adică abia au absolvit un 
institut de învățămint supe
rior, sau sînt pe cale să-l 
absolve, aș zice că fuga de 
greutăți îmbătrîncște (pe din
afară, dar și pe dinăuntru) 
infinit mai mult de cit munca 
dificilă, care-ți furnizează 
însă satisfacții și indescrip
tibilul sentiment al datoriei 
împlinite.

Discutind, recent, cu un 
tinăr medic, proaspăt absol
vent repartizat în Moldova, 
omul mi-a mărturisit că, 
deși se descurcă de minune, 
căci îi plac locurile, oamenii, 
și-i place mai ales — da, da, 
nu-i este rușine s-o recu
noască — faptul că se simte, 
acolo în sat, un om impor
tant, dincolo de toate aces-

(Continuare în pas a IV -a)

IN NUMĂRUL
DE AZI:

O cerință a vieții, 
impusă de viață :
® PROMOVAREA 

FEMEII
Cronica filmului 

»„DINCOLO 
DE NISIPURI"

(în pagina a ll-a)

• SPORT Ecouri la 
ancheta ziarului 
nostru : „Prea mul
tă grijă pentru pe
reți" ; Meridian

® ACTUALITATEA 
PENTRU TINERET

(în pagina a V-a)
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Vizita tovarășuluiNicoIaeCeaușesîu in Argentina
După primirea călduroasă, cu 

toate onorurile, rezervată pre
ședintelui Nieolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, la so
sirea în capitala Argentinei și 
după primele convorbiri cu pre
ședintele Juan Domingo Peron, 
cu doamna vicepreședinte Maria 
Estela Martinez de Peron — mo
mente pline de semnificație, care 
au reliefat bunele relații existen
te intre cele două țări, intre 
conducătorii lor — marți după- 
amiază, am fost martorii altor 
momente, care ne-au convins și 
mai mult de însemnătatea deo
sebită pe care o acordă distinsele 
gazde vizitei înalților oaspeți ro-| 
mâni, profundul respect și aleasa 
prețuire de care se bucură, în 
Argentina, șeful statului român.

Presa din Buenos Aires, recep
tivă la marile momente pe care 
le trăiește țara, prin spațiul am
plu dedicat vizitei în Argentina 
și, mai ales, prin sublinierea con
vorbirilor de substanță dintre cei 
doi președinți, a înțeles să apre
cieze, de la bun început, această 
vizită ca un eveniment de însem
nătate istorică pentru cele două 
țări și popoare.

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

Omagiind tradițiile de luptă 
pentru libertate și independen
ță ale națiunii argèntiniene, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Romania, 
tovarășul Nieolae Ceaușescu. și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
depus, in după-amiaza primei 
zile a vizitei, o coroană de flori 
la Monumentul lui José de San 
Martin, erou național și al po
poarelor latino-americane.

Președintele Nieolae Ceaușescu 
Si tovarășa Elena Ceaușescu 
sint intimpinați la sosirea la 
monument de ministrul rela
țiilor externe al Argentinei. Al
berto Vignes.

Șeful statului român este în
soțit de tovarășii Ion Pățan. 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului 
exterior. Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R., George Maco- 
vescu. ministrul afacerilor ex-

„Prezența în Argentina a 
conducătorului român, dom
nul Nieolae Ceaușescu, este 
un eveniment de o deosebită 
importanță în cadrul rela
țiilor de pace și prietenie, ca
te leagă România și Argenti
na“.

„Angajate în realizarea le
gitimelor aspirații și idealuri 
pentru care au luptat de-a 
lungul istoriei lor, ambele 
popoare trebuie să intensifi
ce și să consolideze, cu acest 
fericit prilej, legăturile care 
le unesc pe tărîm economic, 
cultural și politic".

„Împărtășind pe deplin im
portanța maximă pe care o 
are prezența ilustrului oas
pete al guvernului nostru, po
porul argentinian este bucu
ros să-i ureze cel mai cordial 
bun venit și să-i exprime sen
timentele sale cele mai vii de 
afecțiune odată cu cele mai 
sincere urări pentru progre
sul și prosperitatea patriei sa
le“. Aceste cordiale și fru
moase cuvinte de bun venit

Ambianța plăcută a acestor 
zile de sfîrșit de vară australă, 
frumusețea marelui oraș de pe 
Rio de La Plata — cu splendide
le sale „avenidas" (bulevarde) și 
parcuri, cu clădiri și monumente 
de un rafinat gust artistic — dar, 
mai ales, oamenii acestei metro
pole a Americii Latine, joviali, 
prietenoși și deosebit de ospita
lieri, fac ca vizita în Argentina 
prietenă să capete — dincolo de 
marea valoare a faptului politic 
— și o notă de „alegria“, de 
hună dispoziție. Și de astă dată 
am fost martorii unor manifes
tări sincere, deschise, de caldă 
afecțiune, din partea gazdelor, 
manifestări care și-au găsit, în 
bună măsură, explicația în origi
nea comună, în afinitățile de 
limbă ,și cultură ale popoarelor 
noastre, în faptul că românii și 
argentinienii — așa cum spunea, 
marți dimineața, președintele 
Nieolae Ceaușescu — se cunosc 
de demult, că de-a lungul isto
riei lor și-au unit glasul în 
apărarea celor mai nobile idea
luri ale umanității.

Depunerea de coroane la Mo
numentul lui San Martin — 

terne. Vasile Pungan și Nieolae 
Doicaru, consilieri ai președin
telui Consiliului de Stat.

în fata monumentului, domi
nat de un grup statuar, deasu
pra căruia se înalță statuia 
ecvestră a celui ce este denumit/1 
..El Libertador“. solii ponorului 
român sint salutați, cu onoruri 
militare, de grenadierii regimen
tului creat de marele 'coman

dant de' oști José de San Mar
tin, unitate care a fost nucleu! 
organizării militare a luptei 
pentru independență.

In acest cadru solemn, pre
ședintele Nieolae Ceaușescu se 
apropie de monument, unde 
depune o coroană de flori, ca 
semn, de profund omagiu adus 
unuia dintre marii luptători 
pentru cucerirea independentei 
popoarelor latino-americane, 
drumul bătăliilor sale începind 
din provincia La Plata, de-a

„Cel mai cordial bun venit președintelui Ceaușescu"
se află în cuprinsul unei în
tregi pagini speciale consa
crate vizitei de ziarele din 
Buenos Aires. Pagina este ilus
trată de portretele președin
ților Nieolae Ceaușescu și 
Juan Domingo Peron. Salu- 
tînd sosirea înalților oaspeți 
români, presa din capitala ar- 
gentiniană anticipează, tot
odată, conținutul și importan
ța vizitei pe care președinte
le Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
o întreprind în Argentina.

„Sosește în vizită oficială 
președintele român Nieolae 
Ceaușescu (ziarul „Clarin“), 
„Sosește Ceaușescu", prima 
vizită în Argentina a unui 
președinte român („Cronica), 

omagiu sensibil adus memoriei 
veneratului erou al Argentinei, 
„El Libertador" — cum i se 
spune aici —, întîlnirea' plină de 
semnificații, de la palatul Con
gresului Național, cu membri ai 
Parlamentului, prezentarea corpu
lui diplomatic în salonul de re
cepție al marelui hotel „Shera
ton“ (hotel ce se mândrește de a 
fi găzduit pentru prima oară un 
șef de stat), precum și banchetul 
oferit de președintele Peron și de 
doamna Maria Estela Martinez 
de Peron în onoarea președinte
lui Nieolae Ceaușescu, a tovară
șei Elena Ceaușescu, cuvîntările 
cu rezonanțe multiple rostite, cu 
acest prilej, de cei doi președinți 
— iată alte momente, care între
gesc și încheie, în mod strălucit, 
prima zi a vizitei în Argentina.

Fără a anticipa rezultatele fi
nale ale acestei vizite, putem 
spune, de pe acum, că ea mar
chează un moment de mare în
semnătate în istoria raporturilor 
dintre țările și popoarele noastre, 
că ea deschide perspective din 
cele mai favorabile dezvoltării 
acestor relații pe multiple pla
nuri.

lungul Argentinei, si continuînd 
pînă in Peru.

Tovarășul Njcolae Ceaușescu. 
celelalte personalități care îl 
însoțesc la ceremonie, păstrează 
un moment de reculegere in 
memoria acestei figuri legenda- 
ré din istoria Argentinei, a con
tinentului sud-american.

Din nou sint prezentate ono
ruri militare. în cinstea șefului 
statului român.

La plecare, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu este condus de mi
nistrul relațiilor externe al Ar
gentinei. Alberto Vignes.

O mare mulțitpe de oameni 
care a asistat la ceremonie face 
o caldă manifestare de simpa
tie șefului statului român, tării 
noastre. îl aclamă îndelung ; 
președintele Nieolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
răspund cu prietenie aplauzelor 
și saluturilor cordiale ale locui
torilor. capitalei argentimene.

„Președintele României so
sește în Argentina" („La 
Prensa“), „Ceaușescu sosește 
astăzi în țara noastră" („La 
Nacion“) —- iată doar cîteva 
dintre titlurile prezente marți 
pe primele pagini ale marilor 
ziare din capitala Argentinei

Revista presei argentiniene
și din țară, titluri sub care, 
apoi, pe primele pagini sau 
în interiorul ziarelor se inse
rează ample comentarii rele- 
vînd puternica personalitate în 
aria politicii mondiale a to
varășului Nieolae Ceaușescu,

ÎNTILNIRE CU PARLAMENTARII
LA PALATUL CONGRESULUI NAȚIONAL

Oaspeții români se îndreâptă 
apoi spre palatul Congresului 
Național, sediul Senatului și 
Camerei Deputaților. De-a lun
gul marilor „avenidas“ Santa Fe 
și Cordoba, care, in aceste ore 
ale după-amiezii, cunosc o ani
mație deosebită, solii poporului 
român sint salutați cu căldură 
de numeroși cetățeni ai capita
lei argentiniene.

Ne aflăm în fața monumenta
lei clădiri a Congresului Na
țional, construită, în stil neocla
sic, la sfirșitul secolului trecut. 
Aici își desfășoară activitatea 
cele două camere ale Parlamen
tului, se dezbat, în cadrul dife
ritelor comisii (economică, fi
nanciară, juridică, relații ex
terne, etc.), proiectele de legi ce 
sint supuse aprobării Senatului 
și Camerei Deputaților.

Viața parlamentară a Argen
tinei are o veche tradiție, în
ceputurile sale datînd din 1812. 
Activitatea Congresului Național 
a fost, adeseori. întreruptă, in
clusiv între anii 1954—1973, da
torită unor lovituri de stat și 
unor perioade de incertitudine.

Odată cu victoria în alegerile 
de anul trecut a Frontului Justi- 
țialist de Eliberare, condus de 
președintele Juan Domingo 
Peron, Congresul Național și-a 
reluat activitatea.

Dorința manifestată de condu
cerea Congresului Național, de 
parlamentarii argentinieni de a 
avea în mijlocul lor pe președin
tele Nieolae Ceaușescu, pe 
tovarășa Elena Ceaușescu, este 
o dovadă in plus a înaltei pre
țuiri de care se bucură, și in 
Argentina, șeful statului român, 
activitatea sa neobosită pusă în 
slujba păcii, destinderii inter
naționale și colaborării dintre 
națiuni.

La intrarea în clădirea Con
gresului Nățional. președintele 
Nieolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, însoțiți de to
varășii Ștefan Andrei și George 
Macovescu, sînt întîmpinați cu 
deosebită cordialitate de Râul 
Lastiri. președintele Camerei 
Deputaților, José Antonio 
Allende, prim-vicepreședinte al 
Senatului. Numeroși locuitori ai 
capitalei, prezenți și Ia acest mo
ment al vizitei, aclamă pe înal- 
țji oaspeți români. O companie 
militară prezintă onorul.

Președintele Nieolae Ceaușescu. 
tovarășa lElena Ceaușescu și 
persoanele oficiale care îi înso
țesc sînt invitați să viziteze 
unele săli și birouri de lucru ale 
Congresului Național, primind 
explicații despre activitatea pe 
care o desfășoară cele două ca
mere ale Parlamentului, comi
siile lor.

In marea, sală de onoare, al 

contribuția sa la dezvoltarea 
economică, culturală și so
cială a României, la adînci- 
rea cursului pozitiv din viața 
politică internațională, la crea
rea unei lumi mai bune.

Ziarele, ca și celelalte mij
loace de informare în masă,

— posturile de radio și tele
viziune — au prezentat bio
grafia șefului statului nostru. 
Subliniind relațiile tradiționa
le pe tărîm politic, economic 
și cultural dintre cele două 
țări, presa argentiniană apre- 

cărei fundal este încadrat de 
drapelele de stat ale României 
și Argentinei, înalților oaspeți 
români le sînt prezentați pre
ședinții diferitelor comisii ale 
celor două camere ale Congre
sului. Se află prezenți, de ase
menea, numeroși senatori și de
putati.

José Antonio Allende, prim- 
vicepreședinte al Senatului, 
rostește un călduros cuvint de 
bun sosit.

Ia cuvîntul apoi tovarășul 
Nieolae Ceaușescu.

Președintele Nieolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cele
lalte persoane oficiale care îi

Cuvîntul prim-vicepreședintelui 
Senatului argentinian, 

JOSÉ ANTONIO ALLENDE
Excelența Voastră domnule 

președinte al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România,

Vizitați tara noastră intr-un 
moment în care treburile vieții 
naționale sînt exercitate, dom
nule președinte, de libera ho- 
tărîre a unui popor care și-a 
reasumat conducerea destinului 
său prin reprezentanții săi le
gitimi.

Vocația de pace a tuturor ar
gentinienilor se exprimă prin 
marea capacitate pentru o con
viețuire internă și o promovare 
a inițiativei pe plan interna
țional. fără nici un fel de pre
tenții hegcmonice. .

Traiectoria dară a țării noastre 
in politica sa externă și respec
tarea fără limite a principiului 
autodeterminării popoarelor per
mit Argentinei să promoveze re
lații efective și schimburi mate
riale și culturale cu toate țările 
lumii.

Argentina trăiește cu adevărat 
un proces revoluționar, condus 
de Excelența Sa domnul pre
ședinte al Republicii, generalul 
Peron, și, în cadrul acestui pro
ces, nici un sector al vieții na
ționale nu este exclus sau în
depărtat.

Dumneavoastră, Excelență, sin- 

ciază că prezența președinte
lui Nieolae Ceaușescu la Bu
enos Aires oferă un fericit 
prilej pentru crearea bazelor 
continuei amplificări a acesr 
tor legături.

Președintele Nieolae 
Ceaușescu ■— scrie „La Na- 

cion" — este un tenace a- 
părător al unei politici in
ternaționale, bazate pe prin
cipiile respectului suvera
nității și independenței na
ționale, a egalității în drep
turi, avantajului reciproc și 

însoțesc se întrețin, cu deosebită 
cordialitate, cu parlamentarii 
argentinieni. De ambele părți se 
exprimă dorința ca între parla
mentarii din România și Argen
tina să se dezvolte relații largi 
de colaborare, de cunoaștere 
reciprocă, în folosul ambelor 
popoare, al păcii și destinderii 
internaționale.

La plecare, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu mulțumește gazdelor 
pentru prilejul de a se întîlni cu 
parlamentarii argentinieni, urin- 
du-le, din nou, succes în activi
tatea lor, spre binele și fericirea 
poporului Argentinei.

lefi, de asemenea, conducătorul 
unei lupte revoluționare con
tinue, ceca ce răspunde unei 
ferme vocații de slujire a voin
ței populare prin creșterea per
manentă a gradului de partici
pare a poporului în beneficiul 
culturii și economiei.

Sint sigur, așadar, că vă va fi 
ușor să înțelegeți și să evaluați 
Ia adevărata sa dimensiune mo
mentul istoric pe care îl trăiește 
țara noastră.

Vă aflați, domnule președinte, 
în incinta Parlamentului argen
tinian. Fiecare din legislatorii 
aici prezenți — senatori și de
putati — apreciază. în întreaga 
sa semnificație, inalta onoare pe 
care ne-o face vizita dumnea
voastră.

Domnii senatori și deputați ai 
națiunii îndeplinesc cu màndrie 
misiunea lor, ce decurge dintr-o 
autentică reprezentare populară. 
Și această primire pe care v-o 
facem exprimă afecțiunea cu 
care vă primește întregul popor 
al țârii mele.

Permiteți-mi, Excelența Voas
tră domnule președinte, să vă 
urez dumneavoastră și doamnei 
Elena Ceaușescu o ședere plă
cută în Argentina, sănătate per
sonală și fericire poporului Re
publicii Socialiste România. 
(Aplauze).

neamestecului în treburile 
interne".

Ziarele argentiniene apăru
te miercuri oglindesc, pe 
spații ample, bogat ilustrate, 
prima zi a vizitei președinte
lui Ceaușescu în Argentina, 
subliniind căldura și prietenia 
cu care au fost primiți tova
rășul Nieolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu de 
către președintele Juan Pe
ron și Maria Estela Martinez 
de Peron, vicepreședinte al 
Republicii, de celelalte oficia
lități argentiniene, de cetățe
nii orașului Buenos Aires.

„Călduros bun venit pre
ședintelui Ceaușescu", „Primi
re caldă pentru președintele 
României, Nieolae Ceaușescu“,

Cuvîntul tovarășului*

NICOLAE CEAUSESCU
Domnule prim-vicepreședinte 

al Senatului,
Domnilor senatori și deputați, 
Aș dori să exprim calde mul

țumiri pentru cuvintele ce ni 
le-ați adresat și să vă adresez, 
la rindul meu, dumneavoastră, 
reprezentanților poporului ar
gentinian. salutul nostru căldu
ros, al parlamentarilor români 
și. prin dumneavoastră, un sa
lut prietenesc poporului argen
tinian.

Ne aflăm într-o vizită oficială 
de prietenie în țara dumnea
voastră, la invitația președinte
lui Peron. Intr-adevăr, țările 
noastre întrețin de multă vre
me relații de colaborare. încă 
cu aproape 100 de ani în urmă, 
Argentina a fost printre primele 
țări care au recunoscut inde
pendența și suveranitatea Ro
mâniei. De atunci, s-au dezvol
tat relații pe multiple planuri. 
Oamenii de știință români și 
argentinieni au conlucrat cu re
zultate bune pentru ambele țări. 
Dar, desigur, trăim într-o epocă 
nouă, epocă de profunde trans
formări revoluționare, sociale și 
naționale. Popoarele se ridică cu 
tot mai multă hotărîre la luptă, 
pentru a deveni stăpîne pe bogă
țiile naționale, pentru a se dez
volta economico-social conform 
năzuințelor lor, pentru a asigura 
noi relații, bazate pe egalitate, 
pe respect reciproc și pe o cola
borare largă. In acest spirit se 
dezvoltă astăzi și relațiile dintre 
țările noastre.

România, după cum cunoașteți, 
este o țară care construiește o 
orînduire nouă, socialistă. Chiar 
in acest an sărbătorim 30 de ani 
de cind poporul român, devenit 
stăpin pe destinele sale, a tre
cut la făurirea noii orinduiri so
cialiste. In acești ani. am depus 
eforturi susținute in dezvoltarea 
industriei, agriculturii, științei, 
culturii, in ridicarea nivelului de 
trai material și spiritual al po
porului. Trebuie să vă declar că, 
in acești ani. am obținut, real-

„O îmbrățișare de bun ve
nit“ — iată doar câteva din 
semnificativele titluri ale gru
pajelor de reportaje, comen
tarii și informații consacrate 
vizitei.

„Chiar dacă protocolul pre
vede în mod tradițional — 
scrie ziarul „Clarin“, referin- 
du-se la primele momente ale 
vizitei — ca șefii de stat să 
fie primiți la locul sosirii de 
către președintele republicii, 
în celelalte* ocazii, de cind 
generalul Peron și-a asumat 
misiunea de șef al statului, 
vicepreședintele republicii în
deplinise această sarcină. Pre
zența personală a șefului sta
tului argentinian la aeroportul 
central — subliniază zia
rul — a fost interpretată ca 
un semn al deosebitei impor
tanțe pe care au căpătat-o 
relațiile româno-argentiniene".

I

mente, succese remarcabile. In
dustria românească produce in 
acest an de 28 de ori mai mult 
decît acum 30 de ani. Produ
ceam, spre exemplu, 280 de mii 
tone de oțel ; producem acum 
peste 8 milioane tone. întreaga 
energie electrică reprezenta 500 
milioane kWh ; acum reprezintă 
aproape 50 miliarde kWh. Mă 
opresc aici cu exemplele. Este 
suficient să mai remarc că ve
nitul național a crescut de peste 
10 ori, iar industria participă cu 
circa 65 la sută la formarea ve
nitului național al țării. Iată de 
ce poporul român este profund 
atașat orînduiriî socialiste, care 
i-a asigurat o dezvoltare ra
pidă, consolidarea independen
ței și suveranității naționale« 
bunăstarea și fericirea.

Cunoaștem eforturile făcute 
de poporul argentinian prieten 
pe calea dezvoltării sale econo- 
mico-sociale. Am avut, cu un an 
în urmă, în România, convorbiri 
îndelungate cu generalul Peron, 
cu președintele Peron de astăzi. 
Am pus bazele unei amiciții și 
dorim ca aceste relații de prie
tenie să contribuie la dezvolta
rea prieteniei și colaborării din
tre popoarele noastre. Ne bucu
ră faptul că poporul argentinian 
este tot mai hotărit să-și fău
rească o viață nouă, liberă, să-și 
consolideze independența și su
veranitatea națională. Știm din 
propria noastră experiență că 
realizarea acestor năzuințe cere 
eforturi susținute, cere unitatea 
tuturor forțelor naționale, peste 
deosebirile de păreri politice, de 
credințe religioase, pentru că 
numai acționind in deplină uni
tate pentru a asigura dezvolta
rea economiei naționale, ridica
rea nivelului material și cultural 
al poporului, se poate realiza cu 
adevărat o țară înfloritoare, se 
poate consolida independența și 
suveranitatea națională.

Aș dori să vă urez dumnea
voastră, reprezentanți ai poporu
lui argentinian, să obțineți re
zultate tot mai bune în realiza
rea acestui program măreț de 
dezvoltare a patriei dumnea
voastră.

Am dori ca poporul prieten 
argentinian să obțină rezultate 
tot mai bune pe calea dezvoltă
rii sale. Vă pot asigura, pe dum
neavoastră, că venim în Argen
tina animați de cele mai calde 
sentimente de prietenie față de 
poporul dumneavoastră, cu con
vingerea că Împreună cu pre
ședintele țării dumneavoastră, 
generalul Peron, vom identifica 
noi posibilități de dezvoltare a 
colaborării dintre statele noastre.

De asemenea, știm că in lume 
sînt multe probleme de soluțio
nat. Mai mult ca oricînd, țările 
mici și mijlocii, împreună cu 
toate popoarele, trebuie să ac
ționeze cu tot mai multă fermi
tate pentru o politică de pace 
și colaborare, pentru a se pune 
capăt vechii politici imperialis
te, colonialiste, neocolonialiste, 
pentru o politică nouă, in care 
fiecare popor să aibă dreptul Ia 
dezvoltare liberă, corespunzător 
năzuințelor sale, fără nici un a- 
mestec din afară. Știm că și în 
America Latină se dezvoltă un 
puternic curent revoluționar 
pentru a asigura progresul po
poarelor Americii Latine. Sin- 
tem convinși că, acționind în 
strinsă unitate, împreună cu 
toate forțele progresiste de pre
tutindeni. popoarele Americii 
Latine, ca și popoarele de pe 
alte continente, vor obține vic
toria deplină, vor deveni pe de
plin stăpîne pe bogățiile națio
nale, își vor putea făuri viața, 
viitorul, așa cum le doresc ele.

In această direcție dorim să 
dezvoltăm colaborarea cu dum
neavoastră. Am dori ca între 
Parlamentul român și Parlamen
tul argentinian să se dezvolte 
relații de largă colaborare. Sîn- 
tem convinși că contactele di
recte între reprezentanții po
poarelor constituie o necesitate 
pentru o mai bună cunoaștere, 
pentru dezvoltarea colaborării în 
toate domeniile, pentru o lume 
mai dreaptă și mai bună.

Iată, domnilor deputați și se
natori, gindurile cu care am ve
nit în țara dumneavoastră. Sînt 
convins că această vizită va mar
ca un nou moment important 
în dezvoltarea colaborării intre 
țările noastre. Fie ca prietenia 
și colaborarea dintre popoarele 
noastre să devină tot mai pu
ternică, spre bunăstarea și feri
cirea ambelor popoare, pentru 
pace și colaborare în lume. 
(Aplauze).
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Toastul președintelui Ceremonia conferirii unor înalte distincții

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I) 

mal rapide economico-sociale, 
deci, pentru ca să asigure ridi
carea bunăstării și fericirii lor 
Înseși. Și România, ca și Ar
gentina, ca și alte state, zeci de 
asemenea state, sint preocupate 
tocmai de această dezvoltare și 
apreciem că în acest spirit se 
desfășoară colaborarea dintre 
popoarele noastre, colaborarea 
pe care am întrevăzut-o în con
vorbirile cu președintele Peron 
In România și pe care dorim 
s-o concretizăm și să-i deschi
dem perspective minunate, să 
putem, in aceste zile, împreună, 
să identificăm aceste posibili
tăți.

Desigur, și poporul român, ca 
și poporul dumneavoastră, ca și 
alte popoare, este dornic să-și 
făurească viata așa cum o do
rește el. Și vă pot spune că, In 
ultimii ani. am realizat mult pe 
această cale. Sîntem conștient! 
că mai avem mult de făcut. 
Știm că și poporul argentinian 
a pășit pe calea dezvoltării e- 
conomico-sociale independente. 
Dăm o Înaltă apreciere efortu
rilor! pe care le face prietenul 
noWiru, președintele Peron — 
sigur. împreună cu colaborato
rii săi — în realizarea acestor 
obiective minunate. Știm din 
experiența noastră proprie că, 
pentru a realiza transformările 
revoluționare sociale, este ne
voie de unitate, de unirea efor
turilor tuturor forțelor naționa
le _ Și trebuie să vă spun că 
succesele poporului român. se 
datoresc tocmai acestei uniri a 
tuturor forțelor, clasa munci
toare, țărănimea, intelectualita
tea. bărbați, femei, tineri fiind 
uniți intr-un efort unic, inclu
siv sprijinindu-se și antremnd 
în această muncă creatoare sec
toarele chemate să apere inde
pendența și suveranitatea țării , 
mă refer la forțele armate, care 
Întotdeauna au acționat în 
strinsă legătură și au înfăptuit 
și înfăptuiesc neabătut politica 
noastră.

Problemele unității forțelor 
naționale în țările Americii La
tine, în toate țările care pă
șesc pe calea dezvoltării econo
mico-sociale independente, sînt 
esențiale pentru progresul eco- 
nomico-social. Fără nici o în
doială că pot fi păreri deosebi
te _ și sînt — asupra căilor de 
dezvoltare. Dar, indiferent de 
aceste deosebiri, este necesară 
unirea tuturor forțelor nationale 
pentru a asigura progresul fie
cărui popor, fiecărei națiuni. Și 
istoria va judeca tocmai felul 
în care, în momentele hotărî- 
toare, diferite forțe sociale au 
Înțeles răspunderea față de pro
priul popor și au acționat in
tr-o strinsă unitate. Așa cum, 
și pe plan internațional, pro
blema unității tuturor forțelor 
care se pronunță pentru o po
litică nouă este esențială.

Sint schimbări mari tn lume, 
dar aceste schimbări se pot ac
centua și pot triumfa numai in 
măsura in care popoarele vor 
acționa strîns unite. în soluțio
narea marilor probleme care 
preocupă omenirea, toate sta

tele trebuie să-și aducă o con
tribuție activă și îndeosebi ță
rile mici și mijlocii trebuie să 
acționeze cu mai multă fermi
tate pentru ca rezolvarea pro
blemelor să nu se facă în de
trimentul lor, ci ținind seama 
de interesele tuturor națiunilor 
lumii. Deci, unitatea forțelor 
progresiste care se pronunță 
pentru o politică nouă este e- 
sențiaiă și hotărîtoare și pe 
plan internațional.

Trebuie să acționăm pentru a 
așeza la baza relațiilor interna
ționale principiile de egalitate, 
de respect al independenței și 
suveranității, neamestecul in 
treburile interne, de renunțare 
Ia forță șl la amenințarea cu 
forța, de respectare a dreptului 
fiecărui popor de a-și hotărî 
dezvoltarea așa cum o dorește. 
Acestea sint principiile care 
călăuzesc politica României so
cialiste.

Ne bucură că am găsit Ia 
președintele Peron o înțelegere 
deplină cu privire la realizarea 
acestor principii în relațiile din
tre state, că aceste principii se 
afirmă tot mai mult și sînt re
cunoscute ca singurele care pot 
asigura o politică de pace și de 
colaborare internațională.

Am dori ca vizita noastră în 
Argentina să marcheze un mo
ment istoric in dezvoltarea co
laborării dintre popoarele noas
tre, să punem bazele unei cola
borări care să constituie un e- 
xemplu de felul cum două țări 
— sigur, cu orinduiri sociale 
diferite, dar animate de dorin
ța de a-și întări solidaritatea și 
de a-și asigura bunăstarea și 
fericirea, de a contribui la o 
politică de pace și de coopera
re internațională — pot să con
lucreze în bune condițiuni. Eu 
am încredere deplină că popoa
rele noastre vor realiza o ase
menea colaborare exemplară. O 
garanție este faptul că, încă 
acum 94 de ani, Argentina a 
fost printre primele țări care 
au recunoscut independența șl 
suveranitatea României. A doua 
garanție — și poate principala 
în condițiile de astăzi — este 
faptul că în fruntea statului ar
gentinian se găsește generalul 
Peron, care, fără nici o îndoia
lă că, așa cum și noi în Româ
nia acționăm în această direc
ție, va acționa pentru realizarea 
acestei colaborări.

Cu aceste ginduri și cu aces
te sentimente am venit în Ar
gentina. Cred că acestea cores
pund nu numai sentimentelor 
mele și ale generalului Peron, 
ci și ale colaboratorilor pre
ședintelui Peron și ale colabo
ratorilor mei, sentimentelor po
porului român și poporului ar
gentinian. Noi sîntem chemați 
să dăm glas acestor sentimente 
ale popoarelor.

Vă rog să ridicați paharul 
pentru prietenia și colaborarea 
dintre țările noastre, pentru 
prosperitatea și bunăstarea po
porului argentinian, pentru 
președintele Peron, căruia îi 
urez multă sănătate și multe, 
multe succese în realizarea nă
zuințelor sale ! (Aplauze).

Marți seara, Ia „Olivos“ — re
ședința președintelui Republicii 
Argentina — a avut loc ceremo
nia conferirii unor înalte dis
tincții argentiniene și românești.

Președintele Juan Domingo 
Peron a conferit președintelui 
Nicolae Ceaușescu Colanul Ma
relui ordin „El Libertador“ („E- 
liberatorul“).

„Domnule președinte — a de
clarat, cu acest prilej, generalul 
PERON — în țara noastră există 
un ordin care se cheamă „El Li
bertador". Atît politica dumnea
voastră, domnule președinte, cit 
și a noastră, este o politică a 
reconstrucției și eliberării. De 
aceea, doresc să vă ofer acest 
simbol, ca să vă aduceți aminte 
de misiunea comună pe care o 
avem, și trebuie să spun că 
dumneavoastră sinteți unul din 
stegarii acestei misiuni. Aș dori 

ca această distincție să vă a- 
ducă aminte întotdeauna ca de 
o comuniune a idealurilor po
poarelor. Fie ca între popoarele 
noastre să existe o legătură per
manentă de solidaritate, priete
nie și dragoste".

Răspunzînd, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a de
clarat : „Vă mulțumesc mult. 
Voi purta această înaltă deco
rație, cu nume simbolic, dar 
foarte actual într-o lume care 
dorește să se elibereze din toate 
punctele de vedere și să se dez
volte spre o viață liberă, feri
cită. Sint bucuros că primesc a- 
ceastă distincție din partea 
dumneavoastră, care ați făcut 
mult pentru înălțarea poporului 
argentinian și, prin aceasta, și 
a popoarelor din America La
tină și, desigur, a întregii ome
niri. Voi purta această decora

ție ca un semn al prieteniei și 
al solidarității popoarelor noas
tre".

în continuarea ceremoniei, 
președintele Peron a conferit to
varășei Elena Ceaușescu Marea 
Cruce a ordinului „El Liberta
dor“, declarînd : „Știm cu cită 
dăruire însoțiți in toate misi
unile sale pe acest mare om de 
stat care conduce destinele Ro
mâniei. Acest ordin este oferit 
celor ce contribuie la eliberarea 
țărilor și popoarelor, obiectiv 
fundamental de care sîntem a- 
nimați în mod neobosit, ca do
rința cea mai profundă a ini
mii noastre. Fie ca această do
rință să vă însoțească perma
nent“.

La rîndul său, președintele 
Nicolae Ceaușescu, inmînînd 
președintelui Juan Domingo Pe
ron ordinul „Steaua Republicii 

Socialiste România“ clasa I, a 
declarat : „Doresc să vă îrnnî- 
nez cea mai înaltă decorație a 
României — „Steaua Republicii 
Socialiste România". Acordăm 
această distincție acelor șefi de 
stat care luptă pentru indepen
dența și fericirea popoarelor lor. 
în dezvoltarea colaborării dintre 
țările noastre a acționat și ac
ționează, ca un factor puternic, 
dorința de a sluji în cele mai 
bune condiții propriului popor, 
prieteniei dintre popoare.

Știm că dumneavoastră ați fă
cut multe pentru poporul argen
tinian, după cum știm că mai 
aveți încă multe de înfăptuit 
pentru realizarea năzuințelor de 
dreptate socială, bunăstare și 
independență și că sinteți ferm 
hotărit să duceți la bun sfîrșit 
aceste năzuințe ale poporului

ÎNTÎLNIREA CU CORPUL DIPLOMATIC
ACREDITAT LA BUENOS AIRES

Marți după-amiază, la re
ședința oficială a președintelui 
Consiliului de Stat al României 
au venit șefii misiunilor diploma
tice acreditați în capitala argen- 
tiniană, pentru a prezenta oma
giile lor președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

în salonul de recepții, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au fost sa
lutați de reprezentanții a 60 de 
state.

La ceremonie au participat 
Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior, Ștefan An
drei, secretar al C.C. al P.C.R., 
George Macovescu, ministru al 
afacerilor externe, Mihai Bălă- 
nescu, ambasadorul României la 
Buenos Aires. 

dumneavoastră, care sint și nă
zuințele noastre.

In semn de prietenie și de 
solidaritate, vă înmînez această 
înaltă decorație și sînt convins 
că, împreună, vom acționa pen
tru dezvoltarea colaborării între 
popoarele noastre, pentru o 
lume mai bună și mai dreaptă".

Adresîndu-se, in continuare, 
doamnei Maria Estela Martinez 
de Peron, căreia i-a înmînat Or
dinul „23 August" ,clasa I, pre
ședintele Consiliului de Stat a 
declarat : „Doresc, de asemenea, 
doamnă Martinez de Peron, să 
vă inminez un înalt ordin al Re
publicii Socialiste România, care 
evocă numele zilei naționale a 
României, 23 August. Știu că, 
alături de domnul președinte, 
depuneți eforturi pentru reali
zarea unor năzuințe pentru care

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu s-au 
întreținut apoi cordial cu cei 
prezenți.

Succinte dar, în același timp, 
consistente, de mare semnifica
ție, dialogurile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și ale tova
rășei Elena Ceaușescu cu amba
sadorii prezenți au reliefat cu 
pregnanță interesul comun pen
tru dezvoltarea bunelor relații e- 
xistente între țara noastră și sta
tele respective, pentru amplifi
carea colaborării pe plan supe
rior, pentru o conlucrare intensă 
în principalele probleme care 
preocupă astăzi omenirea.

Rînd pe rînd, reprezentanții a 
numeroase State au ținut să-1 în
credințeze pe președintele 
Nicolae Ceaușescu de admirația 

a luptat mulți ani și acum vede 
cum se îndeplinesc. Fără nici o 
îndoială că aceste năzuințe de 
care este animat poporul dum
neavoastră își vor găsi deplina 
înfăptuire și aș dori ca decora
ția acordată să fie un simbol al 
prieteniei dintre popoarele 
noastre".

Cei doi președinți își string 
mîinile cu putere, se îmbrăți
șează. De asemenea, tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna 
Martinez de Peron se felicită 
reciproc cu căldură.

Sînt momente solemne care 
confirmă profunzimea și trăini
cia sentimentelor de stimă, con
siderație și prietenie dintre cele 
două popoare — legate prin a- 
finități tradiționale și prin aspi
rații comune — ca și dintre 
conducătorii lor.

și stima popoarelor țărilor loi* 
pentru activitatea prodigioasă 
desfășurată, cu atîta strălucire 
și consecvență, în viața interna
țională. Ei au subliniat, totodată,' 
că, în persoana celui mai ilustru 
reprezentant al României, oma
giază politica externă a unei țări 
care și-a cîștigat mulți prieteni, 
stimă și prețuire pretutindeni 
în lume, pentru contribuția a- 
dusă la promovarea unui climat 
de pace, înțelegere și cooperare 
între națiuni.

Ambasadorii a numeroase țări 
au relevat că au plăcuta misi
une de a transmite președintelui 
Nicolae Ceaușescu, din partea 
șefilor statelor lor, un cordial 
salut, cele mai bune urări de 
succes, de prosperitate pentru 
poporul român.

Informați-mâ 
ca să mă informez...

Neprevăzutul ne-a ieșit in 
cale chiar de la primii pași : 
secretarul comitetului U.T.C. al 
comunei Salva nu se afla în lo
calitate.

— E mai greu dacă nu-i se
cretarul aici, spune activistul 
comitetului județean. Dar să 
vedem ce putem face.

Îndoiala nu este deloc nejus- 
tificată. Tiberiu Turcu răspunde 
doar de citeva săptămini de co
muna Salva și este abia la a 
doua deplasare aici. Desigur, ar
gumentul ar putea fi folosit nu 
ca un obstacol, ci și ca un pri
lej de cunoaștere mai amănun
țită a organizațiilor, a celei din 
satul Runc, de pildă, chiar dacă 
este „cam departe“, sau măcar 
a celei din satul de centru. Dar 
nu : .

— O să mergem la școală. 
Locțiitoarea secretarului pe co
mună e profesoară acolo.

Fie și la școală ! Pentru înce
put, în orice caz, nu ne poate 
fi decit de folos. însă de cum 
pășim pragul cancelariei, ne 
așezăm temeinic pe niște scau
ne iar activistul nu prea dă 
semne că se va clinti curînd de 
acolo. într-adevăr, Tiberiu Tur
cu, începe să ceară : caiete de 
evidență, caiete de propagan
dist, situații nominale etc. Din 
caietele puse la dispoziție, acti
vistul iși notează sîrguincios in
tr-un alt > caiet, al său. Trans
ferate din niște pagini în altele, 
numele tinerilor devin cifre : 
7, 5, 11.

— Informați-mă, spune acti
vistul. Informați-mă cu toate 
situațiile. Trebuie să informez 
și eu la județ.

Ciudat mod de a te informa 
atunci cînd te afli la fața lo
cului, cind poate cel mai bun 
mijloc de informare este discu
ția directă cu tinerii. Gîndurile 
și dorințele lor nu pot fi aflate 
din caietele înșirate pe masă 
dar probabil că activistul 1 nici 
nu urmărește așa ceva. Ca do
vadă :

— Bine am făcut că am venit 
astăzi pînă aici, spune. Mai cu
nosc și eu anumite lucruri. Pu
team, desigur și la telefon să 
le aflu, dar e mai bine la fața 
locului, in mijlocul tinerilor.

Confuzia ni se pare evidentă: 
activistul nu se găsește deocam
dată decit în mijlocul... caiete
lor, iar informarea, așa cum o 

Înțelege el, scriptic, putea fi fă
cută la fel de bine și prin tele
fon. Ne abținem însă de la co
mentarii. Sintem curioși să ve
dem ce urmează.

Aflăm, la un moment dat, că 
zilele trecute a avut loc o adu
nare de primire în U.T.C. Trei 
elevi trecuseră pragul organiza
ției. în ceea ce ne privește, am 
fi vrut să stăm de vorbă măcar 
cu ei, să auzim din gura lor cum 
a fost. Sau să le cunoaștem cel 
puțin numele, dacă nu mai 
mult. Tiberiu Turcu nu întrea
bă nimic. își notează doar, in 
caiet, cifra trei. Atît trebuie să 
informeze, probabil, la capito
lul „primiri“.

— S-au rostit chiar și citeva 
întrebări, adaugă profesoara. 
Niște întrebări deosebit de in
teresante, unele chiar destul de 
dificile.

Activistul se pare că n-a auzit 
nimic. Nu mai putem rezista 
tentației și intervenim.:

— Ce întrebări s-au pus ?
— într-adevăr, ce întrebări 

s-au pus ? tresare activistul, ca 
un ecou.

într-un tirziu, ne mișcăm to
tuși din cancelarie ca să trecem 
într-o sală de clasă. Asistăm la 
„o oră" de învățămînt politic. 
O oră pentru că n-a fost deloc 
mai mult decit o lecție, cu în
trebări și ritualuri pedagogice, 
cu ridicări de miini și din bănci, 
cu tot dichisul. Am observat 
însă, în ultima bancă, o elevă 
stingheră, invitată poate ca să 
facă și ea act de prezență. Am 
întrebat cine este și ni s-a răs
puns. Iar la plecare, pentru că 
activistul județului nu dădea 
nici acum semne că ar vrea s-o 
facă, am intervenit tot noi :

— Dacă tot ne aflăm într-o 
școală, ce-ar fi să stăm puțin 
de vorbă și cu secretara orga
nizației U.T.C. ? Poate că cu ea 
ar fi trebuit să începem...

„De azi înainte voi 
lucra în comună"

Să vedem cu ce-am rămas, ce 
am memorat din itinerariul ins
tructorului județean prin co
muna Șieu-Odorhei.

Ca instructor al comitetului 
județean U.T.C. Pop Iacob 
se află pentru prima dată in a- 
ceastă comună. Deci, prima zi 
de muncă. Coborim din mașină 
și intrăm la sediul comitetului 
comunal U.T.C. Pe drum l-am 

întrebat ce știe despre comună, 
despre puterea ei economică, 
despre tinerii de aici. „M-am 
informat, mi-a spus. Știu“. Atît. 
Din discuția pe care o poartă 
cu secretarul comitetului comu
nal U.T.C. ;— discuția durează 
circa douăzeci de minute — ne
dăm seama că știe cel puțin cît
secretarul. Ne despărțim de
secretar Și plecăm. Nu-1 în-
trebăm unde. O ia spre se-
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nu înseamnă întotdeauna și aproape de ei !
diul comitetului comunal de 
partid. Secretarul acestui comi
tet este plecat. Se interesează 
de locțiitor și plecăm la liceu. 
„Am venit, zice activistul, să 
mă prezint : de astăzi voi lucra 
în comună“. Apoi întreabă de 
organizația U.T.C. din școală, 
ce părere are tovarășul locțiitor. 
Aflăm că astăzi are loc primi
rea în U.T.C. a doi elevi. Adu
narea începe la ora 13. Sîntem 
invitați. Dar, la ora 13, noi sîn
tem departe de centrul comunei 
și ajungem prea tirziu. Discu
tăm despre adunarea ținută cu 
secretarul comitetului U.T.C. pe 
școală. Din cele spuse de el, din 
procesul verbal, reiese că n-a 
fost altceva, decit un act formal, 
lipsit de consistență. „Cred că 
va trebui să țineți din nou a- 
dunarea. E de neînțeles, ne spu
ne, un asemenea eveniment... 
astfel tratat... de neînțeles !“. își 
notează în carnet data pentru 
a fi atunci, neapărat, prezent.

„Dar, zice el, pînă atunci, vom 
mai discuta, detaliat“.

Plecăm de la școală. „Mergem 
să mîncăm, ni se adresează, 
fără drept de replică. Activistul 
trebuie să și mănînce și, drept 
să vă spun, mie mi-e foame“. 
Am bătut comuna, apoi, preț de 
cîteva ore bune. Nimic ostenta
tiv în comportamentul său, mult 
tact dar și un mod surprinzător 
de ' - *
zul 

simplu de a ajunge în mie- 
problemei care-1 interesea-

IN MIJLOCUL TINERILOR

ză : acela de a vorbi direct cu 
tinerii. Este una din calitățile 
esențiale ale activistului care de 
astăzi înainte va lucra în aceas
tă comună.

Salutat pretutindeni, 
ca o veche cunoștință
în cele cîteva ore petrecute 

le Năsăud am fost salutați și 
am salutat Ia rîndul nostru o 
mulțime de tineri. De fapt sa
luturile nu ne erau adresate 
nouă, ci lui Petru Nemeș, se
cretarul comitetului orășenesc 
U.T.C., care întrerupea de fie
care dată discuția pentru a ne 
spune cîteva cuvinte despre cel 
care ne întîlnise. Primul popas 
făcut la Liceul „George Coșbuc“ 
confirmă cu prisosință nu numai 
o popularitate, ce poate apare 
ca un atribut secundar, ci și o 
apropiere efectivă față de ti
neri, de preocupările lor. La se

diul comitetului U.T.C,, Veturia 
Sîngeorzan, secretara pe școală, 
ne relatează unele dificultăți le
gate de participarea la ședințele 
de consiliu. Imediat are loc o 
discuție cu îndrumătorul U.T.C. 
pentru ca actul reprezentării să 
fie respectat cu strictețe. în 
același timp, Petru Nemeș se 
interesează de stadiul pregăti
rilor echipei de teatru, de în
tocmirea evidentei.

Vizitînd atelierele liceului 

sînt descoperite noi posibilități 
pentru autodotare, noi rezerve 
pentru îndeplinirea angajamen
telor asumate de elevi in ca
drul obiectivelor muncii patrio
tice. La Liceul pedagogic sint 
verificate cu atenție procesele 
verbale ale echipelor de control 
obștesc. Aici această activitate a 
intrat de acum pe un făgaș bun 
uteciștii îndeplinindu-și inte

De acord întru totul cu concluziile înfățișate de noi, atît în 
părțile lor bune, cîț și în cele mai puțin lăudabile, primul se
cretar al comitetului |udețean U.T.C., tovarășul Vaier Cîmpean, 
încearcă o explicație asupra deficiențelor mai frecvent întîl- 
nite în munca de activist :
- Din păcate, efortul și rezultatele unui activist sînt încă 

apreciate deseori după un singur criteriu, nu după mai multe, 
așa cum ar fi firesc. In destul de multe împrejurări, pentru 
întocmirea unor situații care se cer la diferite nivele, se pune 
prea mult accentul pe latura cantitativă a activității. De aceea 
și noi. îi întrebăm poate mai des pe activiști cît au realizat la 
o acțiune de muncă patriotică și nu cum a fost concepută, 
cum _s-a desfășurat; îi întrebăm cîte adunări generale sau pri
miri in UTC s-au făcut și nu adăugăm întotdeauna încă o în

trebare : daca, după părerea lor, și-au atins într-adevăr scopul 
politic. Din cauza aceasta ne lovim uneori de o înclinație exa
gerată către aspectele „pipăibile", cele cu rezultate imediate, 
ale muncii, în dauna.ceior de perspectivă, mai trainice.

Pe de altă parte, însă, chiar în situațiile înfățișate mai sus, 
unul din activiști nu are decit doi ani de experiență în muncă 
și muncește bine, altul are cinci ani și l-ați găsit așa cum l-ați 
găsit. Documentele și instrucțiunile noastre sînt aceleași pen
tru amîndoi, cum se face că le înțelege fiecare altfel ? Aici, 
intervine, desigur,~ și capacitatea de înțelegere, și nivelul de 
pregătire, al fiecăruia, in punctul acesta, oricîte eforturi ar 
face comitetul județean și biroul său, cuvîntul hotărîtor îl are 
tot efortul fiecăruia, dorința de a învăța și de a se pregăti 
fără întrerupere.

grai obligațiile. Este solicitat 
sprijinul pentru stabilirea unor 
legături cu o școală similară 
dintr-o țară socialistă. Notîn- 
du-și dorința uteciștilor pentru 
a fi discutată la proxima în- 
tilnire de la comitetul județean 
U.T.C., Petru Nemeș oferă pe 
loc cîteva informații menite să 
accelereze concretizarea ini
țiativei elevilor de aici.

Cunoașterea integrală a ac
țiunilor, a dificultăților și soli
citărilor fiecărei organizații este, 
în cazul lui Petru Nemeș, rodul 
unui stil de muncă, ale cărui 
principale caracteristici sînt dis
ciplina, selecția obiectivelor, 
prezența nemijlocită între ti
neri. Mai mult, convorbirile lui 
Petru Nemeș determină suges
tii, incită 
amorsează 
preocupat 
mai bine, 
călăuzește 
cipiul 

inițiativa și fantezia, 
soluții. Permanent 

de a face totul cît 
Petru Nemeș își 

munca după prin- 
prezenței active în

mijlocul tinerilor. Nu e ușor 
să fii singur răspunzător de 
cei peste 2 000 de uteciști din 72 
de organizații. Și de mai bine 
de un an de zile, de cînd Petru 
Nemeș este secretarul Comite
tului orășenesc Năsăud al U.T.C. 
se poate spune că priceperea, 
dăruirea, energia, puterea de 
muncă, adună lapidar în cîteva 
cuvinte atributele muncii unui 

activist. Iar roadele lor le-am 
deslușit în saluturile cu care era 
întîmpinat pretutindeni în oraș.

Cînd să mai ai timp 
și pentru asta ?

Asupra permanentei lui legă
turi cu secretarii comitetelor 
comunale, activistul Bota Sili- 
van insistase, intr-adevăr, în dis
cuțiile pe care le purtasem îna
inte de a intra în Nimigea. Nici 
un moment nu bănuisem însă 
că poate ajunge chiar pînă la a-1 
purta după el pe medicul din 
comună. Una este să ții legă
tura cu secretarul și alta este 
să-l scoți pe om de Ia muncă, 
obligîndu-1 să lase la ușa cabi
netului 15 pacienți, numai pen
tru că așa iți este obiceiul.

Pentru ce ținuse, totuși, ac
tivistul cu tot dinadinsul să-1 ia 
după el pe secretarul comitetu
lui comunal U.T.C. ?. De la dis
pensar mergem la liceu. Aici, 
secretarul comitetului comunal 
este trimis de activist să-1 scoa
tă și pe îndrumătorul U.T.C. de 
la clasă. Voia să se intereseze 

de mersul învățămîntului poli
tic. îndrumătorul U.T.C. pe li
ceu, responsabil cu resortul po
litic în comitetul comunal U.T.C. 
se supune, scoate dintr-un du
lap citeva dosare, dă relații și 
vrea să se retragă. Mai avea de 
ținut încă o oră de curs.

— Nu te poți descurca ? in
tervine activistul. Vreau să 
mergi și dumneata cu noi la 

școala generală din satul vecin. 
Să văd cum decurge și acolo 
învățămîntul politic.

Ca și medicul, profesorul „se 
descurcă“ și el, ceva mai bine, 
însă, roagă pe directorul liceului 
să-i țină ora și plecăm în satul 
Mintui, nu înainte ca activistul 
să dea și acolo un telefon : „să 
mă aștepte îndrumătorul U.T.C.!“ 
Pînă cînd ajungem, pînă cînd 
activistul răsfoiește dosarele și 
dă indicații în legătură. cu felul 
ținerii evidenței cursanților la 
învățămîntul politic U.T.C. și 
întocmirii noilor fișe de eviden
ță a membrilor organizației („pe 
dosarul acesta să. se scrie urmă
toarele cuvinte..., pe celălalt..., 
pe fișe, pînă aici scrieți cu tuș“) 
mai trec cîteva ore bune din zi 
și, singurii cu care stătuse de 
vorbă erau : secretarul comite
tului comunal U.T.C. (medicul 
care ne însoțea tot timpul), în
drumătorul U.T.C. al. liceului și 
cel al școlii generale (profesori).

— Și cu tinerii cind mai stați 
de vorbă ? l-am întrebat pe 
Bota Silivan. Ziua s-a cam ter
minat și nu ați schimbat un cu- 
vint cu nici unul, nici măcar cu 
un secretar de organizație.

— Dar mai poți avea timp și 
pentru asta ?, a răspuns, ușurat 
totuși că aflase cum decurge 
învățămîntul politic U.T.C.

într-adevăr, la un asemenea 
stil de muncă nici nu mai putea 
avea timp să stea de vorbă și cu 
tinerii. Intrase în pădure dar se 
păstrase de fapt tot timpul la 
distanță de copaci.
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• PRAHOVA

Cuvint de ordine: ritm intens

A ANULUI, TINERII

și calitate la amenajările
pentru

Leordeni.

forțe 
îm-

Dăunătorilor li se opun oamenii... Acest lucru este dovedit și în 
fotografia de mai sus ce redă eforturile cooperatorilor din co

muna

0 PREZENTA EXEMPLARA
» ___

♦film» ]

„DINCOLO DE NISIPURI
Dincolo de roman

în ultimele zile, evoluția fa
vorabilă a vremii a permis coo
peratorilor din județul Prahova 
să treacă cu importante 
de lucru pe șantierele de 
bunătățiri funciare. Și, așa cum 
ne comunică C. Georgescu, pre
ședintele consiliului tineret să
tesc, alături de cei vîrstnici, ti
nerii și-au fixat ca principal o- 
bieetiv realizarea unui ritm in
tens și a unei calități superi
oare in executarea tuturor lu
crărilor agricole de sezon. Cei 
din comuna Fulga, de pildă, lu- 
crînâ cu mult elan în perime
trul sistemului de irigații. au 
realizat decolmatarea a 3 500 ml 
canale și au săpat canale noi 
pe o lungime de 3 500 m. Con
comitent. în comuna Gorgota, 
prin efortul susținut al tinerilor 
cooperatori s-a reușit săparea de 
canale de desecare prin care vor 
putea fi ferite de băltiri peste 
50 hectare teren cultivat cu griu 
și plante furajere, iar uteciștii 
din Fintinele au săpat un canal 
lung de 1.4 km. împreună cu 
canalul existent lucrarea execu
tată va contribui la eliminarea

• CLUJ

Toate tractoarele sînt pe cimp
Dind însuflețire chemării lan

sate de Conferința pe țară a ca
drelor de conducere din între
prinderile agricole de stat și 
cooperatiste, mecanizatorii din

O cerință PROMOVAREA
a vieții, impusă 

de viață: FEMEII
Cu cei 12 ani de activitate 

ai săi, Întreprinderea de piese 
radio și semiconductori de la 
Băneasa se poate considera ca 
foarte tînără în constelația in
dustrială bucureșteană. Este 
un argument al acestei a- 
firmații și faptul că media 
de virstă a colectivului între
prinderii nu trece de 24 de 
ani. Și, pentru a se înțelege 
mai bine de ce scriem un re
portaj de la I.P.R.S. în preaj
ma Zilei internaționale a fe
meii, vom adăuga că șaptezeci 
și cinci la sută din numărul 
salariaților sînt femei și că 
peste 1 800 dintre acestea sint 
uteciste.

Așadar, o întreprindere ti- 
nără, cu muncitori tineri, cu 
o masivă pondere feminină. 
Dar acestea nu sint singure
le lucruri care se pot spune 
despre I.P.R.S. Băneasa : tre
buie notat că pe primii trei 
ani ai cincinalului întreprin
derea este constant fruntașă 
în întrecerea socialistă pe sec
torul II al Capitalei și una 
dintre fruntașele întregului 
municipiu.

Mîinile harnice ale femeilor

PROPRIETARII : Scala (orele 
«.30 : 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18.45 ; 21). 
Central (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20.30), Modern (orele 9;
11.15: 13.30; 16; 18.15; 20,30).

CĂLĂREȚUL FĂRĂ CAP : Fes
tival (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18.30; 21).

CINTECUL NORVEGIEI : Sala 
Palatului (orele 17 ; 20.30), Lucea
fărul (orele 9; 12,30; 16; 19.30),
Capitol (orele 9.15; 12,30; 16,15;
19.30).

TRENUL SPRE STAȚIA „CE
RUL“ : Lumina (orele 9; 11,15;
13.30: 16; 18.30; 20,45).

FANTASTICA AVENTURA A 
LUI ..NEPTUN“ : București (orele 
8.45 ; 11 ; 13.15 ; 16 ; 18,30 ; 21), Fa
vorit (orele 9,15; 11.30; 13,45; 16; 
18.15; 20.30)

PROGRAM DE DESENE ANI
MATE PENTRU COPII : Doina
(orele 9,45; 11,15).

UIMITOARELE AVENTURI ALE 
LUI ROBINSON CRUSOE : Doina 
(orele 12,30; 14,30; 16.45).

ANTONIU ȘI CLEOPATRA : 
Doina (ora 19.15).

CIDUL : Patria (orele 9; 12.45; 
16.30; 20.15).

NU TRIȘA, DRAGA : Lira (orele 
15.30; 18: 20.15), Moților (orele 9; 
11.15: 13.30; 16; 18,15; 20.15).

CHEMAREA STRĂBUNILOR ! 
Excelsior (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 
18,15: 20.30) Gloria (orele 8.45; 
11.15. 13.30: 15.45; 18.15; 20.30),
Aurora (orele 9: 11.15; 13.30: 15.45: 
18 : 20.15).

DINCOLO DE NISIPURI : Co- 
troceni (orele 14; 16: 18; 20).

JUDO : Victoria (orele 9: 11.15; 
13 30; 16: 18 15; 20.30).

ÎNTOARCEREA LUI MAGE- 
LLAN : Volța (ocele 9: 11.15: 13.30; 
15 45: 18. 20.15)

AURUL NEGRU DIN OKLAHO-

• » s • *
irigații

excesului de umiditate de pe 60 
de hectare teren arabil. Aflîn- 
du-se în plină campanie, tinerii 
prahoveni participă nu numai 
la executarea lucrărilor de îm^ 
bunătățiri funciare, dar și la 
pregătirea solului prin fertilizare 
cu îngrășăminte naturale și chi
mice. în comuna Baba Ana, ti
nerii au fertilizat suprafața de 
360 ha griu. 130 ha ogor : la 
Boldești — Grădiște uteciștii au 
fertilizat o suprafață de 70 hee-

al muncii tinerilor. în 
Sălciile încă de la în- 
acestei acțiuni un nu- 
12 cooperatoare uteciste 

inclusiv 
su-

fertilizat o 
tare.

Totodată, 
urgență ce 
cultură la 
najarea răsadnițelor cu pat cald, 
întreținerea răsadului constituie 
obiectiv 
comuna 
ceputul 
măr de 
au lucrat permanent, 
duminicile, la amenajarea 
prafetei de 1 000 mp răsadnițe, 
iar tinerii din comuna Băltești 
au încheiat, pînă la 
săptăminii trecute acțiunea 
amenajare a 

lucrările de maximă 
se impun in legumi- 
ora actuală : ame-

sfîrșitul 
de 

400 mp răsadniță.

s-au angajat, cajudețul Cluj
prin sporirea eforturilor, să ob
țină producții record în toate 
domeniile.

„încă din primele zile bune de

din întreprindere, munca, con
știința economică a acestui 
colectiv au făcut celebră 
„marca fabricii“ în toate cele 
patru zări. Numai în anul 
1973 au fost declarate frun
tașe în întrecerea socialistă pe 
fabrică aproape 200 de femei.

Devine firesc ca, în ultimii 
ani, printre tinerele muncitoa
re să se facă tot mai cunos
cut un cuvint care, in vre
muri mai îndepărtate, nu prea 
era la îndemîna femeilor: 
cuvîntul promovare. Așa se 
face că, astăzi, două treimi 
din posturile de conducere a- 
le diverselor faze și stadii d» 
producție la întreprinderea de 
piese radio și semiconductori 
sînt ocupate de femei, majo
ritatea ridicate dintre munci
toarele cele mai conștiincioa
se, cele mai harnice, 
muncitoarele cu înalte 
tăți moral-politice.

Un astfel de destin 
construit si Ana Camburu ca
re, astăzi, la nici 23 de ani, 
este șefă de echipă într-una 
dintre secții. Cu cinci ani în 
urmă, dnd de-abia pășea 
pragul majoratului, a venit în

dintra 
caii-

fi-a

MA : Melodia (orele 9; 11.15; 13.30; 
18; 18,30; 20.45), Buzești (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20.30), Fla
mura (orele 9: 11.15; 13.30; 16; 
18.15; 20.30).

VERONICA SE ÎNTOARCE t 
Crîngașl (orele 16; 18).

OMUL CU CREIERUL TRANS
PLANTAT : Grivița (orele 9; 11,15; 
13 30; 16: 18,15; 20.30).

COJOCELUL FERMECAT ! Mun
ca (ora .16).

SĂPTĂMÎNA NEBUNILOR :
Munca (orele 18 ; 20).

JOE KID : Dacia (orele 9; 11,15; 
13 30: 16; 18.15; 20.30), Floreasca
(orele 15.30; 18: 20,15).

TRECĂTOARELE IUBIRI î Arta 
(orele 15.30: 18: 20.15)

MISTERIOASA PRĂBUȘIRE ! 
Drumul Sării (orele 15,30; 18;
20.15),  Giulețti (orele 15.30; 18;
20.15) , Flacăra (orele 9; 11,15;
13.30; 15,45; 18; 20,15).

COLOANA DE LA MIEZUL 
NOPȚII : Popular (orele 15.30; 18:
20.15) .

MARELE VALS c Paeea (orele 
15.30; 19).

DOSARE DE MULT UITATE : 
Ferentari (orele 15,30; 18; 20.15).

OAMENII DE PE ..FLAMINGO’*: 
Unirea (orele 16; 18).

LUNA FURIOASĂ : Unirea (ora
20.15)

MISIUNEA SECRETA A MAIO
RULUI COOK : Cosmos (orele 
15.30: 18: 20 15).

VAGABONDUL î Bucegl (orele 
10; 15,30; 19).

CERCUL : Vitan (ora 15,30).
LOVE STORY : Vitan (orele 18;

20,30).
INSULA MISTERIOASA : Raho- 

va : (orele 13,30 ; 18 ; 20,15). 

lucru din acest an, mecanizato
rii au ieșit în cîmp — ne relata 
tovarășul ing. Avram Rusu, di
rectorul Trustului județean de 
mecanizare a agriculturii. Ast
fel, s-a reușit ca pină în seara 
zilei de 6 martie șă se execute 
arături de primăvară pe supra
fața de 7 500 hectare, iar cultu
rile din epoca intii, respectiv : 
mazărea, ovăzul și borceagul, să 
fie însămînțate pe 80 la sută 
din suprafețele planificate. 
Fruntașe sînt consiliile inter- 
cooperatiste Turda, Cimpia Tur- 
zii, Ceanu Mare, Mociu. Conco
mitent se lucrează și la între
ținerea culturilor prin discuit și 
grăpat — lucrare de mare im
portanță pentru a păstra apa în 
sol. S-a trecut și la lucrările ne
cesare culturilor din epoca a 
doua. Se pregătește terenul pen
tru insămințarea porumbului și 
a sfeclei de zahăr. Avansați cu 
aceste lucrări sînt mecanizato
rii din stațiunile de mecanizare 
Greaca, Cimpia Turzii și Mihai 
Viteazul. Pe raza consiliilor in- 
tercooperatiste Apahida, Cluj 
Ceanu Mare Huedin, unde sînt 
ferme de creșterea animalelor, se 
execută transportul și împrăștia
tul gunoiului de grajd pe tere
nurile unde vor fi însămînțate 

intreprindere direct de pe 
băncile școlii profesionale. 
Confecționera Ana Camburu 
fi-a demonstrat în foarte 
scurt timp calitățile profe
sionale fi morale. După un 
an și jumătate era numită șe
fă de echipă la una dintre 
fazele de producție. Cîteva 
luni mai tîrziu era primită in 
rîndurile membrilor de partid. 
Anul trecut a absolvit cursuri
le serale ale liceului, și-a 
luat diploma de bacalaureat. 
Acum așteaptă să obțină ca
tegoria profesională care să-i 
permită să urmeze școala de 
maiștri. Gîndul ei tainic este 
să se întoarcă odată și odată 
ingineră în fabrica în 
crescut și s-a împlinit 
sional și politic.

Am oferit exemplul acestei 
tinere pentru că el este sim
ptomatic și reprezentativ pen
tru multe dintre fetele de la 
I.P.R.S. Aș mai aminti si re
cile de tinere femei care au 
fost trimise la specializare 
în străinătate, tinerele care 
prin diverse invenții și inova
ții au contribuit direct la 
realizarea de către între-

care a 
profe-

!

TRIMESTRUL V : Progresul (ora
15,30).

ULTIMELE ȘASE MINUTE : 
Progresul (orele 18; 20.15)

KING-KONG (ora 14.30) ; CER
CUL CĂSĂTORIEI (ora 16,30) ; 
MAGDALENA... ! ZERO LA PUR
TARE (ora 18.45) : ANDY HARDY. 
IUBEȘTE (ora 20.45), rulează la 
Cinemateca sala ..Union“.

Opera Română : GISELLE — ora 
19; Teatrul de Operetă : LA CA
LUL BĂLAN _ ora 19.30; Teatrul 
Național (Sala Mare) : FURTUNA
— ora 19,30; (Sala Comedia) : 
DULCEA PASĂRE A TINEREȚII
— ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
INTRE NOI DOI N-A FOST DE- 
ClT TĂCERE — ora 20 ; (Sala 
Studio) : PUTEREA ȘI ADEVĂ
RUL — ora 20; Teatrul „C. I. 
Nottara" : (Sala Magheru) : CEI 
ȘASE — ora 19 30; (Sala Studio) ; 
BĂRBAȚI FĂRĂ NEVESTE — ora 
20; Teatrul de Comedie : O NOAP
TE FURTUNOASĂ — ora 20; Tea
trul Mic : VIAȚA E CA UN VA
GON 7 — ora 19,30; Teatrul Giu- 
leștl : LIOLA — ora 19,30; Teatrul 
Evreiesc de Stat : LOZUL CEL 
MARE — ora 19.30; Teatrul ...Ion 
Vasilescu" : REFLECTORUL RE
VISTEI — ora 19,30; Teatrul ,.C. 
Tănase" (Sala Victoria) : VINO 

culturi din epoca a doua. De a- 
semenea, la S.M.A. Cluj, după 
ce tinerii au încheiat cu rezul
tate din cele mai bune campa
nia de reparații, cu aceeași ho- 
tărire au trecut la executarea 
lucrărilor agricole de primăvară. 
Tinărul Constantin Pancu, șeful 
secției de mecanizare „Unirea“, 
ne afirmă că pînă în prezent nu 
a pierdut nici o oră bună de lu
cru. Și sintem convinși de a- 
ceasta. deoarece la cooperativa 
agricolă deservită au fost însă- 
mințate peste 20 hectare, iar în 
livada de pomi continuă stropi
rile și lucrările de afînare a so
lului. Fruntașii secției sint tine
rii Ioan Lonca și Simion Mareș. 
De fapt secția „Unirea“ a fost 
fruntașă pe stațiune și anul tre
cut. După cîte am înțeles de la 
șeful secției, dorința celor 16 
mecanizatori de aici este ca și la 
finele acestui an să fie tot frun
tași.

La fel de harnici sînt ți me
canizatorii de la secțiile din So- 
meșeni, înfrățirea, Vilcele ți 
Mora, care sint spre sfîrșite cu 
însămințările culturilor din pri
ma urgență și se lucrează la 
pregătirea terenului pentru în
sămințările culturilor din epoca 
a doua.

prindere a unor importante 
beneficii.

— La urma urmelor, îmi 
spunea Maria Stroe, secre
tara comitetului U.T.C., nu 
trebuie să facem un caz din 
promovarea femeii în viața e- 
conomică a întreprinderii. Ele 
formează majoritatea, din
tre cele mai bune este normal 
să ne alegem cadrele de 
conducere. Și în activitatea 
politică a organizației U.T.C. 
ne ghidăm după aceleași 
.principii: din cei 35 de mem
bri ai comitetului U.T.C. pe 
întreprindere 30 sînt fete. Așa 
incit se poate spune că tine
rele noastre cunosc bine a- 
cest cuvint — promovarea.

Hotărîrea plenarei partidu
lui din 18—19 iunie anul 
trecut pricind creșterea rolu
lui femeii în viața politică, 
economică și socială a țării 
prinde viață. O certitudine 
tn acest sens ne oferă și con
diția femeii în acest colectiv 
harnic numit întreprinderea 
de piese radio și semicon
ductori.

EMANUEL ISOPESCU

SĂ NE VEZI DISEARĂ — ora 
19.30; Teatrul „Ion Creangă“ : 
HARAPNICUL FERMECAT — ora 
18; Teatrul „Țăndărică" (Sala Vic
toria) : POVESTEA TIMPULUI 
PIERDUT _ ora 17; NOCTURN — 
ora 21.30; (Sala Academia) : PUN
GUȚA CU DOI BANI — ora 17; 
Ansamblul „Rapsodia Română“ : 
LA HANUL CU CÎNTECE — ora 
19,30; Circul „Globus“ : AI» TREI
LEA GONG LA... CIRC — orele 
ÎS și 19.30.

PROGRAMUL III

9.00 știri. 9.05 Incognito — pro- 
program de varietăți muzioale. 9.55 
Melodia zilei : „DE-AȘ AVEA UN 
BABY" de Elly Roman 10,00 Dl- 
vertls-club. 11,00 Profil pe porta
tiv : MILVA. 11,20 Miniaturi in
strumentale. 11.30 Muzica ți gestul 
— dansuri rituale. 12,00 Știri. 12.05 
Invitație în fonotecă. 12.55 Melo
dia zilei. 13,00 închiderea emisiu
nii de dimineață. 17,00 Știrile 
după-amiezil. 17,05 Alo. Radio I — 
muzică uțoarâ la cerere 18.00 Șap
te zile, șapte arte : Cinema. 13.10 
Discuri de muzică australiană. 
18.55 Melodia zilei. 19,00 In direct... 
de la Tehnic-club din Pitești. 19.30

din trupul
colectivității

(Urmare din pag,. 1)

tea. ceva îl inîhnește din 
cind în cind : în timpul scur
telor vizite prin București, 
își revede foști colegi de li
ceu, actualmente ingineri, 
medici, contabili, unul — șef 
de birou, și aproape toți il 
ironizează prietenește cu cu
vintele : ..Măi, doctore-țăran. 
ce mai faci ? Cum îți mer
ge ?" Interlocutorul meu s-a 
grăbit să precizeze că cei
lalți nu-I întreabă asta cu 
vreun pic de răutate, însă un 
dram de... superioritate se 
simte Ia ei. Care superiori
tate ? s-a încruntat tinărul 
medic. Unde într-altă parte 
să-ți exerciți talentul — mic, 
mare, cit îl ai — ți inteligen
ța — mai mică sau mai mare, 
cum o fi — unde într-altă 
parte să fii intelectual, trup 
din trupul colectivității, dacă 
nu acolo unde este nevoie 
de intelectualitatea ta (cită 
ai la un moment dat, și cîtă 
va fi, dacă ai grijă să ți-o 
sporești continuu).

Și, interesîndu-mă, am 
aflat că pasionatul medic fă
cea parte și din corul cămi
nului cultural al satului său 
(așa spunea acum, cind vor
bea despre „un loc de mun
că“ despre care, in urmă cu 
doi ani, nici habar n-avea 
că există) — din totdeauna 
îi plăcuse lui să cinte, și fu
sese inimos, săritor... Și 
acum, nu atit prin conferințe 
seci, „superioare", se stră
duiește să pună pe picioare 
un sistem practic de educa
ție sanitară, incepind de la 
vîrstele mici („temelia viito
rului" — cum ii place lui să 
spună), dar fără a-i neglija 
nici pe cei virstnici. Da, este 
multă treabă, sint și greutăți 
eu carul, dar — ea medic — 
el știe perfect de bine că nu 
munca suprasolicită psihic 
omul, ci dimpotrivă, zacerea, 
chiulul, proasta părere pe 
care singur (în forul său in
terior) și-o face, cu timpul, 
despre sine, cel care n-a în
drăznit să infrîngă acea se
cundă de inerție, rău sfă
tuitoare. care-i poate prăbuși 
un întreg destin de existen
ță plină de majore satisfacții.

Secunda de inerție trebuie 
înfrîntă, căci altminteri dai 
peste un constructor palid 
(Ia propriu și Ia figurai) de 
atîta stat la birou, intre pa
tru pereți ; sau peste ..inte
lectualul“ care-și folosește 
cunoștințele, ascuțimea min
ții și a limbii, oriunde (la o 
cafea, Ia o șuetă), numai 
acolo unde se cuvine, nu ' 
De ce anume — și de cine-i 
— frică acestuia din urmă ? 
Fără doar și poate. îi este 
frică de propria-i persoană, 
de propriile-i slăbiciuni. De 
unde și concluzia că pregă
tirea in vederea depășii po
menitei „secunde de inerție" 
începe foarte devreme, prin... 
lucrul cu sine însuși.

Știri. 19,35 Casa de discuri C.B S. 
20.00 Teatru radiofonic : CU 60 
KM LA ORĂ — de N. Iordanov. 
21,00 Radio-fono-rama — muzică 
ușoară de peste hotare. 22.00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic. 
Sport. 22.30 Melodia zilei. 22.35 
Vedete ale muzicii ușoare 23.15 
Poetica. Țară de dor. 23.20 Muzică 
din opere. 23,55—24,00 Ultimele 
știri.

PROGRAMUL I

15.00—17,00 — Telețcoal* ; 17,30 — 
Telex; 17.35 — Curs de limbă 
germană. Lecția 83 ; 18.05 — Film 
serial pentru copil : „George“. E- 
pisodul „George e neliniștit“ ; 18,30 
— Campionatul mondial de hand
bal masculin Meciul România — 
Cehoslovacia în grupa semifinală. 
Transmisiune directă de la Schwe
rin ; 19,50 — 1001 de seri : Priete
nii lui Bunny Bugs ; 20,00 — Te
lejurnal ; 20.30 _ Seară pentru 
tineret ; 21.40 — Mai aveți o Între
bare 7 Cit poate trăi omul In spa
țiul cosmic 7 22.15 _ 24 de ore.

PROGRAMUL II

20.30 — Film documentar : „Stă- 
plna crestelor“ ; 20.50 — Telerama. 
Cu aparatul de filmat în ajun de 
8 Martie ; 21,15 — Telex ; 21,20 — 
Concertul orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii. Partea a Il-a ; 
22,10 — Bucurețtiul necunoscut : 
„Clepsidrele bătrinei inimi“.

Este o fatalrtote 
ca orice ecrani
zare după o 
carte cunoscută 
să fie un risc.

Filmul lui Ra
du Gabrea, regizor, și Dinu Tă
nase, operator, pe un scenariu de 
Fănuș Neagu, după propriul său 
roman îngerul a strigat, încearcă 
o investigație temerară a lumii 
pe care ne-o propune romanul 
lui Fănuș Neagu.

Dinoolo de nisipuri, așa se nu
mește ecranizarea, este defioient 
ca dramaturgie. Cinci episoade 
curg unul după altul ca mărge
lele pe ață, iar sfoara care le 
susține este foarte firavă. De
fectul este izbitor și va reține 
multe atenții. Totul este să nu 
le și monopolizeze. Pentru că 
dincolo de această încălcare a 
legilor tradiționale ale filmului 
ecranizarea romanului nu este 
deloc lipsită de virtuți. Dimpo
trivă. Regizorul a neglijat — e 
adevărat —, personajul central, 
pe Mohreanu (Dan Nuțu), și s-a 
lăsat, atras de fauna fremătătoare 
a romanului. Forța episoadelor 
este însă remarcabilă. Dincolo de 
nisipuri nu încearcă numai să 
facă portretul unui individ că
ruia viața și istoria i-au jucat o 
festă tragică — ceea ce reușește 
parțial doar —, cit al unei lumi 
încă nedescrisă de filmul româ
nesc. Regizorul manifestă și el 
ca un un bun romancier o cu
riozitate necontrafăcută pentru 
universurile ignorate și ea și a- 
cesta tinde să le releve specta
torului. Din acest punct de ve
dere Dincolo de nisipuri este fi
del romanului lui Fănuș Neagu, 
mai exact spus credincios spiri
tului acestui roman cabrat de 
pasiunea descoperirii de univer
suri și figuri bîntutte de aștep
tări și neliniști. Ceea ce e cu to
tul notabil în încercarea regizo
rului este că lucrînd cu o materie 
prin excelență pitorească nu s-a 
lăsat furat ele ea. Peste tot ceea 
ce am putea numi „culoare lo
cală“ sau „specifism“ (destul de 
arbitrar, dealtfel, reconstituite) 
plutește un sens superior. Omul 
e străbătut de violența marilor 
pasiuni, confruntat cu marile 
probleme ale existenței. Dincolo 
de nisipuri încearcă să fie ta
bloul unei „lumi dezlănțuite“, 
plină de pasiune și de persona

Un drum mincinos

Filmul lui 
Radu Gabrea 
reconstituie un 
univers grotesc 
cuprins într-un 
vîrtej de caru
sel, rostogolin-

du-se inconștient către un sfîr- 
șit inevitabil. Parcă pentru 
a ne reaminti acest lucru, 
metafora lumii închise în
tr-un cerc în care domnește 
iluzia amețitoare, dincolo de 
hotarele căreia personajele sînt 
sortite eșecului, revine de două 
ori : în secvența călușeilor de 
la bilei și in cea a treieratului 
cu calul. în furnicarul pestriț 
al așezărilor de la Dunăre, fie
care trăiește pentru sine, fără 
să-și dea seama că, de fapt. îm
parte cu cei din jur același 
destin absurd, bazat pe un ideal 
fals. Personajele par toate măști, 
confundindu-se aproape cu tru
pa circului ambulant.

Ion Mohreanu își construiește 
viața pe o minciună care an
trenează după ea alte ți alte 
neadevăruri, învăluindu-1 cu to
tul. Destinele oamenilor din

Ecranizare și interpretare 
cinematografică

în cinemato
grafia noastră 
toarte bunele e- 
cranizări nu lip
sesc, cităm în 
acest sens ulti
mele două „Fe- 

lix și Otilia“ și „Nunta de 
piatră“, după cum nu lipsesc 
nici eșecurile din rîndul cărora 
nu mai este cazul să numim nici 
’tn titlu.

„Dincolo de nisipuri“, filmul 
lui Radu Gabrea, după romanul 
lui Fănuș Neagu, se înscrie în 

litate, dar lipsită de busolă. Un 
critic, N. Balotă, a numit fericit 
pe eroul de predilecție al lui 
Fănuș Neagu drept un erou 
„buimac“, dar acestei buimăceli 
caracteristice trebuie să-i adău
găm mereu o neistovită ener
gie. Buimaci și energici sint toți 
eroii filmului: și Vetina și Mo
hreanu și Che Andrei și Neicu 
Jinga și Bișaa și toți ceilalți. Nota 
de interes particular a filmului 
o dau tocmai evoluțiile acestor 
indivizi pe oare moi o înitmpla- 
re pare a nu-i învăța nimic și 
pentru care existența este repe
tarea necontenită a aceluiași tip 
de eroare. Este o coborire, pro
fitabilă artistic, din marele plan 
al istoriei de manual și de date 
memorabile la planul trăirii in
dividuale a istoriei. Marile eve
nimente nu sînt întotdeauna în 
unison ou oamenii. Sau invers. E 
știut că ceea ce se schimbă foar
te greu sint mentalitățile. Ca un 
curent subteran, sub coaja noii 
istorii a țării, acești „buimaci“ 
își execută „dansul“ lor stereotip, 
dar nu lipsit de forță și de in
teres. Filmul coboară la micro
structurile sociale, examinind e- 
venimentele dintr-un unghi mai 
puțin didactic. Personajele nu-s 
deloc exemplare și nici situațiile 
pe care filmul ni le propune de 
multe ori nu-s canonice. Che An
drei, față-n față cu Doancă, ad
ministratorul care l-a tras pe 
sfoară, nu e deloc o șcenă plină 
de bun simț și delicateță. O 
mare doză de inedit, transport 
inevitabil din roman în film, dă 
peliculei un aer mereu surprin
zător. Bătrînul boier delirant, 
„ultimul reprezentant al împăra
ților Bizanțului“, pe care-l in
terpretează cuceritor Emil Botta, 
salvat momentan de tăvălugul 
istoriei printr-o combinație din
tre cele mai bizare, aruncă asu
pra filmului vălul unei reminis
cențe aemnifioaiive. Ea integrea
ză lumea filmului într-o arie e- 
xistențială, al cărui pivot se află 
undeva înapoi în trecut și prin 
Asia Mică. Dinoolo de nisipuri 
subliniază cîteva din liniile ro
manului precizînd spiritul și 
geografia „buimăcelii“ de oare 
vorbeam prin pictura unor felii 
de viață memorabile. Radu Ga
brea a încercat, o soluție perso
nală a ideii de „balcanism“ și, 
dacă nu putem spune că ea este 
pe de-a-ntregul conturată, putem 
spune ci nici nu coboară la di
mensiunea unei optici provinci
ale. Realizatorii filmului privesc 
totul de la altitudine și desco
perim, în grija cu care sînt com
puse cadrele și filmate mulțimi
le, un ochi care a frecventat pe 

preajma lui îl antrenează ți pe 
al său către aceeași evoluție 
absurdă, cu un deznodâmînt gro
tesc. Sfîrțitul lui Neicu Jinga 
și al lui Pavel Berechet nu sînt 
tragice, ci grotești : unul piere 
in capcana spectaculosului, celă
lalt înecat cu bani.

Alergind după o fantomă. Ion 
se agață cu disperare de o lume 
căreia nu-i aparține, incercind 
să întindă punți care se prăbu
șesc pe rînd ; oameni în care 
crezuse se dovedesc a fi măști 
dincolo de care se ascunde o 
realitate murdară : „prietenul" 
Caramet îl înșeală pentru a-i 
lua banii, amanta tatălui, Veti
na. este de fapt autoarea mo
rală a pieirii lui, și, în sfîrșit 
Tița. căreia îi închină o dragoste 
curată, ascunde o cu totul altă 
față. Tinărul se mișcă, fără 
să-și dea seama, într-un labi
rint în care drumurile sînt de
formate și iluzorii. Secvența în 
care Tița îmbrăcată într-o ele
gantă rochie a prințesei și Ion 
pătrund în podul cu vechituri 
în care s-a refugiat prințul cu 
mintea rătăcită este încărcată 
de semnificații grotești : fata 
este o falsă doamnă într-un fals 
decor somptuos, ascultînd cu
vintele fără șir ale unui prinț 
autentic, dar nebun, intr-o at
mosferă de sfîrșit de lume. A- 
ceeați sugestie de univers fără 
ieșire o oferă secvența din casa 
lui Caramet, în care oglinzile 

rîndul succeselor, adică al ecra
nizărilor care „intei-pretează“ ci
nematografic o sursă literară ce 
reprezintă prin eroul său Ion 
Mohreanu tragedia unui destin 
eșuat. Disarmonia fragmentelor, 
filmul e împărțit în cîteva epi
soade cuprinzînd evenimente pe
trecute între anii 1934—1948, 
este doar aparentă. Luxura „co
mentariului' literar care dă far
mec aparte romanului unui autor 
de substanță realistă care, în a- 
celași timp este ți un stilist de- 
săvîrșit își găsește și un real 
echivalent plastic. Contribuie la 
aceasta, întregind viziunea cine
matografică a regizorului, ima
ginea aperatorului Dinu Tănase 
cit și distribuția. Actorii filmu
lui — în fruntea cărora trebuie

să numim pe Emil Botta — știu 
să vorbească dincolo de replică, 
arta lor implicînd și tăceri sem
nificative, tăceri în care gesturi
le vorbesc în acceptata univer
salitate a firescului.

Operatorul Dinu Tănase, cola
borator al regizorului atit la 
„Prea mic pentru un război atit 
de mare“ și la „Urmărirea“, 
deși realizează o imagine foar
te bună în estmancolor ar fi 
servit credem mai bine filmul 
apelînd tot la inegalabilele to
nuri ale alb-negrului. Aici „cu
loarea“ creează mai puțin atmos
feră, este neutră. Or, în Dincolo 
de nisipuri" se află o lume a- 
parte, unde parcă și aerul are în
vestitură dramatică“.

TUDOR STANESCU

marii maeștri ai pictării mulți
milor în momentele ei de dez
lănțuire. Dincolo de nisipuri a- 
hundă dealtfel în astfel de mo
mente: convoaie de țărani, mul
țimea biletului, forfota de cir
ciumă, sărbătoarea bobotezei și 
a crăciunului, înmormînturea cui
va, cositul în grup etc. fără a se 
înscrie in sfera etnografioului. 
Ceea ce indici atit decuparea 
acelor momente care să servească 
oît mai bine spiritul romanului 
cit și favorizarea unor soluții 
plastice potrivite. Configurația 
hreugheUmiă a unor secvențe ne 
indică una din sursele inspira
ției. Filmul este, din acest punct 
de vedere, pur și simplu frumos 
și meritul operatorului DinutTă- 
nase nu este, credem, din f cele 
nun mici.

Atins de gravul defect ral ab
senței unui real conflict și de o 
palidă susținere a personajului 
central, Mohreanu, care devine 
de multe ori doar un perscpiaj de 
plan doi, filmul se răscumpără 
pe alte dimensiuni.

Cu totul remarcabile tn film 
sint episoadele cu Cararpet. Mai 
bine spus ale grupuluiJCararrM. 
Nu numai George Constantin 
face un mare personaj, dar toți 
actorii aflați in orbita pasumii lui 
Caramet (Emil Botta, Gh. Dinică, 
Ștefan Radof, Dan Nuțu) 
sînt la înălțime. Iar povestea 
acestui grup de „desperadoși“ 
dunăreni oare visează mereu să 
se îmbogățească, care ratează 
mereu, dar oare o iau mereu de 
la capăt —, poveste caire face de 
fapt sinteza întregului filșn, pen
tru că vorbește despre perma
nenta culcare la pămint a ori
cărei tentative — ar fi meritat 
singură un film. Era. poate fil
mul oe s-ar fi cuvenit desprins 
din îngerul a strigat, film care 
n-ar mai fi suferit dealtfel de 
absența coeziunii dramatice și 
nici de lipsa undtății. George 
Constantin a înțeles dealtfel 
bine acest personaj: Caramet nu 
vrea să aibă pentru a avea. In 
acest, personaj de o forță ele
mentară scriitorul a pus un su
flet „artist“. Caramet este ca și 
ceilalți un trăit de istorie, <o vic
timă a ei și ceea oe îl distinge e 
o mai mare doză de viclenie. 
Cel puțin așa ni-l arată George 
Constantin pe eroul lui Fănuș 
Neagu. Și o face în așa fel in
cit trebuie să-l vedem. Dincolo 
de nisipuri are meritul de a fi 
încercat să nu se lase strivit de 
roman să treacă dincolo de el și 
să ducă o viață artistică inde
pendentă, ceea ce în bună mă
suri reușește.

M. I NGHEANU

restituie, cu o ironie brutală, 
la nesfirșit, imaginea persona
jului disperat.

împotrivindu-șe mersului isto
riei, Mohreanu se împotrivește 
realității. Opoziția sa cvasi- 
inconștientă ii va pecetlui soar
ta ața cum, în zadar, încearcă să 
se opună vîntului care mătură 
totul în cale, în secvența sece
rișului, și cum valul de demon
stranți ai Frontului Muncitoresc 
îl_ înghite atunci cind încearcă 
să-rl străbată in sens invers. 
Drumul său se închide în ace
lași cerc simbolic : la începutul 
și la sfîrșitul lui străjuiește 
minciuna.

Făcînd abstracție de unele 
accente prea moralizatoare ale 
comentariului, filmul păstrează 
amprenta unui artist sensibil ți 
subtil, cu reale calități poetice 
în compoziția plastică a cadru
lui, tratat in cheie simbolică, 
într-un joc de lumini contras
tante : cea mai mare parte 
a acțiunii se petrece în penum
bra unei lumi reptile, iar stră
lucirea crudă a zilei distruge ne
cruțător acest echilibru, violen- 
tind retina.

Alcătuirea distribuției este 
un alt merit incontestabil al lui 
Radu Gabrea. Gina Patrichi ți 
Emil Botta sînt adevărate „spec
tacole in spectacol", concentrînd 
atenția asupra creațiilor lor cu 
adevărat desăvîrșite.

LILIANA JINGOIU
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Conferințele județene Harghita și Vrancea 
ale Frontului Unității Socialiste

A apărut
ERA

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEALȘESCU, a trimis președintelui Republicii 
Turcia, FAURI S. KORUTURK, următoarea telegramă :

Profund mișcat de trista veste a tragicei catastrofe a avio
nului companiei „Turkish Airlines“ lingă Paris, vă rog să pri
miți, domnule președinte, expresia profundei mele compasiuni.

Președintele Consiliului de Miniștri 

Ion Gheorghe Maurer

a primit pe ambasadorul Finlandei

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit, miercuri după-amiază, 
pe ambasadorul Finlandei la 
București, Pentti Martin Suo- 
mela, la cererea acestuia.

Cu acest prilej, ambasadorul

finlandez a înmînat președintelui 
Consiliului de Miniștri un mesaj 
din partea primului ministru al 
Finlandei, Kalevi Sorsa.

La primire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, a 
participat Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

Miercuri dimineața, a sosit la 
București Harry G. Barnes, noul 
ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Statelor Unite ale 
Americii în Republica Socialistă 
România.

A apărut revista 
„LUMEA“ 

ir. 11

In reședințele județelor Har
ghita și Vrancea au avut loc, 
miercuri, conferințele județene 
ale Frontului Unității Socia
liste.

Conferințele au dezbătut acti
vitatea desfășurată de consiliile 
județene ale F.Ü.S., de la con
stituirea acestora și pînă în pre
zent.

Rapoartele prezentate și dez
baterile au acordat o atenție 
primordială analizei activității 
desfășurate de consiliile F.U.S. 
și organizațiile componente ale 
acestora in sprijinul înfăptuirii 
obiectivelor mărețului program 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, elaborat 
de Congresul al X-lea și Con
ferința Națională ale P.C.R.. al 
realizării exemplare și înainte 
de termen a planului cincinal și 
a angajamentelor asumate in în
trecerea socialistă.

In concordantă cu hotăririle 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 3-5 
noiembrie 1971. cu indicațiile se
cretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, 
președintele Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socia
liste, conferințele au analizat ne 
larg activitatea desfășurată de 
consiliile locale pentru înfăp
tuirea sarcinilor cunrinse în pro
gramul ideologic al partidului. 
Conferințele au adnotat impor
tante măsuri, menite să ducă 
la dezvoltarea și perfecționarea 
în continuare a activității cul
tural-educative de masă, să asi-

gure o mai bună cunoaștere de 
către cetățeni a documentelor 
de partid și a legilor țării.

Participanții la dezbateri au 
făcut, în cuvîntul lor, nume
roase referiri la prevederile 
proiectului de statut al Frontu
lui Unității Socialiste, subliniind 
necesitatea îmbunătățirii meto
delor și stilului de muncă pro
prii consiliilor F.U.S., în con
cordanță cu creșterea rolului 
acestor organisme în viața so- 
cial-politică a țării, atribuțiilor 
sporite cu care sînt investite.

Conferințele au ales noile con
silii județene ale F.U.S., pre
cum și delegații la Congresul 
Frontului Unității Socialiste.

In încheierea lucrărilor au fost 
adresate telegrame Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, prin care partici
panții la conferințe își exprimă 
adeziunea deplină la politica in
ternă și externă a partidului, po
litică pusă in slujba înfloririi pa
triei noastre socialiste, a creș
terii prestigiului ei internațio
nal. angajamentul ferm de a-și 
mobiliza întreaga energie și pu
tere de muncă pentru înfăptu
irea înainte de termen a sarcini
lor planului cincinal, pentru a 
întîmpina cu noi și importante 
realizări cele două mari eve
nimente din viața națiunii noas
tre — a XXX-a aniversare a 
eliberării patriei și Congresul 
al XT-lea al Partidului Comunist 
Român.

SOCIALISTA
nr. 5/ 1974 Ecouri la ancheta ziarului nostru:

Din sumar

O 
rea 
cialiste ;
Activitatea ideologică — a- 
tribuț esențial al exercitării 
rolului conducător al parti
dului în societate : Mircea 
Moarcăș — O puternică ma
nifestare 
laborării 
rubrica 
valorilor 
omului 
contemporan 
pă : I. Achim, 
nașe, Ion Florea, II. VVald, 
C. I. Gulian, O. Bădina, A. 
Busuioc, C. Borgeanu. • Pro
iectul de norme ale muncii 
și vieții comuniștilor : Mihai 
Stoian — Munca — aerul, 
apa și soarele personalității: 
• Știință-învățămîrit : I. 
Rachmuth — Probleme ale 
modernizării predării econo
miei politice a socialismu
lui ; Gheorghe Buzdugan — 
Eficiența metodelor moderne 
în pregătirea inginerilor • 
Rubricile : Creația literar-ar- 
tistică : Din mișcarea comu
nistă și muncitorească mon
dială : Viața internațională : 
Curente și idei : Cărți și 
semnificații ; Revista reviste
lor.

nouă etapă în dezvolta- 
agrieulturii noastre so- 

Cornel Burtică —

a prieteniei și co- 
româno-arabe : La 
dezbateri :
Și 
în

Criza 
problematica 
capitalismul 

(I). Partici- 
Al. Tă-

• 1000 de tineri din Miercu
rea Ciuc au participat, într-o 
singură zi. la amenajarea parcu
rilor și zonelor verzi, la cons
trucția internatului Liceului nr. 
2 și a Grupului școlar pentru 
industria lemnului • La Școala 
profesională din Toplița a avut 
loc concursul „Cine știe mese
rie, ciștigă" • în holul Teatru
lui din Sf. Gheorghe s-a des
chis Expoziția județeană de 
artă plastică dedicată conferin
ței județene a F.U.S. • La 
Liceul de cultură generală din 
Petroșani s-a deschis un curs 
de programarea calculatoarelor 
electronice condus de lectorul 
universitar Ion Miriță de Ia 
Institutul de mine • In Tulcea 
s-a dat în folosință laboratorul 
de conservare și recoltare a sin- 
gelui • La Casa de cultură din 
Vălenii de Munte. în cadrul ac
țiunii intitulată ..Salonul literar“ 
membrii cenaclurilor din Cim- 
pina, Ploiești, Tîrgoviște, Plo- 
peni. Sinaia și orașul gazdă au 
discutat despre sensul major al 
creației literare și rolul cena
clurilor în promovarea tinerelor 
talente • La Ploiești s-a dat 
startul în concursul „Cel mai 
curat Ioc de muncă“ la care 
participă tinerii lucrători din 
comerț • în parcul Institutului 
agronomic din Iași a avut loc 
„Crosul mărțișorului“. Din cei 
500 de elevi participanți, pri
mul loc. pe categorii de vîrstă, 
a fost ocupat de Lăcrămioara 
Andrieseî, Sorin Onciu. Lucica 
Todică și Vasile Cristea • La 
Școala profesională a întreprin
derii mecanice Roman, forma
țiile de dansuri, muzică ușoară 
și populară, de mandoline au 
prezentat un interesant pro
gram artistic în cinstea frunta
șilor la Învățătură și disciplină. 
• La întreprinderea poligrafică 
„Timarul“ din Tulcea se află 
monografia ..Panait Cerna — 
viața și opera" elaborată de 
profesorul tulcean Aurel Mun- 
teanu. Cu această lucrare se 
inaugurează colecția „Cărturari 
tulceni“ (De la corespondenții 
noștri. Ileana Turnă, Elena 
Stingu. Romeo Crăescu, Mihail 
Vlad, Constantin Răzleț, M. Fe- 
trașcu, Vigh Istvan).

FELICITĂRI ȘI FLORI
• 3 644 000 KM FIRE PESTE PLAN «111 STELUTE DE FRUNTAȘ • 18 MILIOANE LEI PRIN 

MUNCA PATRIOTICĂ

In 1971 Filatura de bumbac din Slobozia pro
ducea primii metri de fir, cu un colectiv al 
cărei virstă medie nu depășea 18 ani. Multe din 
fete s-au calificat aici, au fost promovate în 
muncă, au devenit fruntașe. La începutul anului 
trecut colectivul acesta tînăr s-a aliniat alături 
de 51 de unități economice din județ in între
cerea uteeistă, holărit să obțină primul loc. Ața 
s-a născut angajamentul de a realiza peste plan 
o producție în valoare de 1 200 000 lei. Au fost 
inițiate numeroase acțiuni pentru ridicarea cali
ficării, îmbunătățirea calității, întărirea disci
plinei. mai buna organizare a locului de muncă. 
Si iată că angajamentul a fost cu mult depășit, 
Rin cei 168 de purtători ai steluței de fruntaș, 
111 sint tineri, iar organizația U.T.C. a obținut 
în întrecerea uteeistă locul I, drapelul de orga
nizație fruntașă pc județ, materiale sportive și de 
practică culturală in valoare de 2 500 lei. Am 
fost martora acestui moment emoționant. La 
Casa tineretului obișnuita festivitate, cu prezi
diu, a fost înlocuită cu o șezătoare'— un elogiu 
adus muncii, profesiilor din întreprindere, de la 
eare n-au lipsit ing. loan Lazăr — directorul, și 
ing. Vasile Arnăuțeanu, inginerul șef. S-a cîntat.

s-a recitat, s-au depănat amintiri de pe șantier, 
s-a aplaudat mult, foarte mult cind primul se
cretar al Comitetului județean al U.T.C., tovară
șul Romus Țolea. a inminat secretarei comitetu
lui U.T.C., Paulina Iordache, drapelul ciștigat cu 
atîtea eforturi. Am făcut un calcul ce poate ține 
loc de carte de vizită : intr-un singur an. 1973. 
tinerele au contribuit la realizarea în plus a 
3 644 000 kilometri de fire din care se pot con
fecționa 137 mii cămăși bărbătești sau 81 500 sa
lopete, la economisirea a 74,2 Mxvh energie elec
trică, 825 tone combustibil convențional și 5,7 
tone bumbac puf. S-au dăruit flori, Iui Rodica 
Tudorache. Georgeta Ștefănescu, Ana Panait, 
Stela Bordei și altor fete care au obținui cele 
mai bune rezultate in,înttecere.

A doua zi a fost sărbătoare pentru tinerii din 
municipiul Călărași. Lor li s-a decernat drape
lul și Diploma de onoare ale Comitetului jude
țean al U.T.C. la muncă patriotică. Firească emo
ție pentru Gheorghe Vlăsceanu, primul secre
tar al Comitetului municipal al U.T.C., pentru 
toți tinerii care au executat lucrări ce depășesc 
ÎS milioane lei. Cu 14 milioane mai mult deeit 
angajamentul.
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Anul acesta 1 100 de tineri 
din municipiul Drobeta-Tr. Se- 
verin se vor muta în cămine 
și internate (315 de Ia Șantierul 
naval, 315 de la Întreprinderea 
de vagoane, 150 de la Teldcon- 
strucția). Căminele sint am
plasate în zona industrială a 
municipiului, unde — în final 
— vor fi 6 000 de locuri de 
cazare. Alte două cămine sint 
destinate tinerilor întreprinde
rii județene de construcții- 
montaj. (Ing. Ion Șoșea)

La telefonul rubricii ni se co
munică :

Lumină pentru 
localitățile Deltei

Pentru cei care locuiesc in 
comunele și satele din Delta 
Dunării, ziua de 1 martie 1974 
va rămine în memorie ca una 
din datele cele mai importante. 
Ea marchează, prin darea în 
folosință a stației Crișan de 
110 kw, conectarea la sistemul 
energetic național a acestui te
ritoriu românesc. Evenimentul 
încununează totodată munca 
eroică, timp de 3 ani de zile, a 
unor oameni, ca cei din lotul 
maiștrilor Ion Lepădatu și Con
stantin Ionescu. al căror nume 
merită să fie scrise cu majus
cule. Amenajarea piscicolă Cea- 
murlia, care va intra în aceste 
zile în exploatare, este primul 
obiectiv economic din Deltă co
nectat la acest nou prag al ci
vilizației. (Romeo Crăescu)

S-a deschis, într-una din sălile Bibliotecii Academiei Republicii 
Socialiste România, expoziția de pictură si grafică a tinerilor sala- 
riați ai bibliotecii. „Expoziția de fată este prima manifestare de 
acest gen realizată de tinerii uteciști în biblioteca noastră, prilej 
de cunoaștere a preocupărilor care ti animă în timpul lor liber”, 
se spune în pliantul editat cu acest plitei.

Vemisînd expoziția, academicianul Șerban Cioculescu, directorul 
Bibliotecii Academiei, aprecia inspirata inițiativă a organizației 
U.T.C si îi felicita pe cei patru expozanți (Radu Nicolae si An
drei Safrany — ulei, Costin Tăutti — ulei pe sticlă, Mihaela Băr- 
bulescu — grafică) pentru strădania lor de a crea frumos.

EM. ISOPESCU

„Prea multă grijă pentru pereți"
(Citeva observații privind activitățile sportive 

ce se pot organiza în căminele culturale)
NICI NOI N-AM OFERIT TOTDEAUNA 

SPRIJINUL NECESAR
Articolul apărut în ziarul 

.,Scânteia tineretului“ din 4 fe
bruarie 1974 intitulat „Prea 
multă grijă pentru pereți 
pune în discuție și rezolvare o 
problemă acută : folosirea in 
anotimpul rece a spațiilor a- 
decvate ale căminelor cultu
rale sătești pentru organizarea 
și desfășurarea activităților 
sportive de masă. Problema 
încă nu este rezolvată nici in 
județul nostru, deși există re
glementări în vigoare, in acest 
sens. Se practică sporadic 
sportul în căminele județului 
Covasna și în prea puține sate 
și comune : Hăghic, Bălanii 
Mari, Araci, Vilcele, Micfalău, 
Belin, Sînzieni. Voinești, Bicsad. 
Ceea ce este mult prea puțin 
față de cerințele care sînt in 
fiecare comună. Se pare că și 
la noi se întîlnesc o serie de 
cazuri de neaplicare a I-Iotărîrii 
Plenarei C.C. al P.C.R. privind 
dezvoltarea continuă a educa
ției fizice și sportului invocin- 
du-se o serie de motive din par
tea factorilor locali, din care 
unele numai aparențele le defi
nesc ca întemeiate. Și anume 
că nu s-ar găsi înțelegere pen
tru corelarea activităților cultu- 
ral-distractive cu cele sportive 
pentru ca să nu se afecteze 
reciproc, viziunea unilaterală 
din partea unor factori locali 
cu responsabilități concrete în 
domeniul sportului, faptul că 
nu se înțelege că dezvoltarea 
activității sportive de masă 
este problemă de interes na
țional. definită ca atare in do
cumentele de partid și do stat. 
Este foarte adevărat că nici 
organizațiile U.T.C. și asocia
țiile sportive nu au insistat și 
tratat suficient rezolvarea aces
tei situații în sensul înlăturării 
indiferenței față de obstacolele 
care s-au ivit. Directorii de 
cămine, chiar și consiliile popu
lare ridică o serie de proble
me de ordin economic-gospodă-

resc cum ar fi și aceea a renta
bilității. în esență este justă a- 
ceastă chestiune : dar se scapă 
din vedere, exact cum se spu
nea și în articolul citat, că a- 
ceste spații rămin nefolosite, 
poate șase zile dintr-o săptă- 
mină. cind ele trebuie să stea 
la dispoziție, să răspundă ce
rințelor tinerilor indiferent de 
ce natură ar fi acestea.

Inițiativa și dăruirea profeso
rilor de educație fizică din lo
calitățile județului, singurele 
cadre de specialitate în mediul 
rural, trebuie să se materiali
zeze și in această direcție. Din 
păcate, primind interesele per
sonale. sustragerea de la activi
tăți care le-ar mai răpi o par
te din timpul lor liber, unii 
dintre profesorii de educație fi
zică nu acționează în sensul 
soluționării pozitive și urgente 
a folosirii căminelor culturale 
pentru activități sportive de 
masă în timpul iernii (trintă, 
șah. tenis de masă, ore de edu
cație fizică, gimnastică etc). ba 
chiar influențează negativ fac
torii locali de care depinde re
zolvarea problemei.

Comitetul județean Covasna 
al U T.C.. Împreună cu 
C.J.E.F.S. și Comitetul jude
țean de cultură și educație so
cialistă, după apariția articolu
lui, au procedat la stabilirea 
modalităților de folosire a spa
țiilor căminelor culturale pen
tru activități de educație fizică 
și sport, au adoptat un program 
concret de acțiune în acest scop. 
Rămine ca organizațiile U.T.C. 
și asociațiile sportive să fie mai 
combative în soluționarea unor 
probleme care le interesează 
direct. Noi le vom sprijini ne
mijlocit în acest sens.

IOAN SORESCU 
secretar 

al Comitetului județean 
Covasna al U.T.C.

Experiența noastră 
poate fi un argument

îneepind cu acest an Editura 
„Junimea" va tipări primele 
numere din colecția Eminescia
na prin intermediul căreia se 
va edita opera celui mai mare 
poet român insolită . de cele 
mai reprezentative contribuții 
critice apărute pină acum în 
volume și reviste. Citeva titluri 
din sumarul colecției : M. Emi- 
nescu „Poezii" (selecție de prof. 
dr. doc. Const. Ciopraga), 
George Munteanu : „Eminescu 
și gindirea românească veche“, 
M. Eminescu : „Lirică popu
lară“ (selecție din materialul 
cules de poet). Roza del Conte : 
„Eminescu, sau despre absolut“, 
etc.

Meteorologul Ion Stăncescu 
precizează : vremea rămine în
chisă. Vor cădea precipitații sub 
formă de ploaie, lapoviță și 
ninsoare mai ales în vestul și 
sudul țării. La munte va ninge. 
Vint potrivit cu intensificări 
pînă la tare în Banat, cimpia 
Dunării, Dobrogea. sudul Mol
dovei și zona de munte. Tem
peraturile minime vor oscila 
intre —3 și +5 grade iar maxi
mele între —2 și +8 grade.

La București vremea rămine 
închisă. Vor cădea precipitații 
sub formă de lapoviță și nin
soare. Vint potrivit. Temperatura 
minimă —1 și +1 grad, ma
xima între 2 și 4 grade.

Redactorul rubricii : 
LIDIA POPESCU

M E R I O I A bl
MECIUL DE BOX 

ROMÂNIA-R.D.G.
Cel mai important eveniment pu- 

gilistic amator al anulai îl con
stituie, fără îndoială, prima ediție 
a Campionatelor mondiale de la 
Havana. Pînă în august, însă, mai 
sînt cinci luni de zile. Pentru bo
xeri! noștri fruntași, din punct de 
vedere competițional. întreagă a- 
ceastă perioadă este marcată de 
o suită de confruntări oficiale im
portante : meciul România—R.D.G. 
(care are Ioc mîine, In sala FIo- 
reasca. îneepind de la orele 19). 
turneul pe categorii, o deplasare 
în Uniunea Sovietică, Balcaniada 
și ..Centura de aur“. Așadar, pu
ternica confruntare de mîine con
stituie un prim și serios exa
men plasat, credem, inteligent de 
către tehnicienii care se ocupă de 
lot’într-o perioadă timpurie a pre
gătirii. Partida aduce în ring a- 
proape cea mai valoroasă garni
tură română de care dispunem la 
Ora actuală : Remus Cozma (pre
ferat lui Mihai Aurel). Constantin 
Gruiescu, Marian Lazăr. Gabriel 
Pometcu, Simion Cuțov. Calistrat 
Cuțov. Sandu Milialcea, Ștefan 
Florea. Alee Năstac, Ton Gvdtffi. 
Ion Alexe. în ..colțul opus“ vor 
evolua, de asemenea, multe nume 
sonore în boxul amator între care 
Ștefan Fdrster, campionul euro
pean la categoria pană și Ulrich 
Beyer. fost medaliat cu aur la 
Madrid.

Revanșa întîlnirii va avea loc 
duminică la Galați unde tricolorii 
vor apela și la serviciile altor se- 
lectionab'li (frații Ilie și Sandu 
Tîrîlă. Mircea Țone).

V. R.

• Ieri, la Bacău, în cadrul 
_ turneului balcanic de fotbal,

formația Sport Club Bacău a 
întrecut cu scorul de 1—0 (0—0) 
echipa Akademik Sofia. Unicul 
gol al partidei a fost marcat de 
tinărul jucător Șoșu, în minutul 
75. Returul acestui meci va a- 
vea. loc la 17 aprilie.

• La Sofia s-a disputat o du
blă întîlnire amicală de fotbal in
tre selecționatele de juniori ale 
României și Bulgariei. In meciul 
primelor formații au ciștigat 
gazdele cu scorul de 4—1 (4—1). 
Partida dintre echipele secunde 
s-a terminat nedecis : 2—2 (1— 
1).

• Au început Întrecerile tur
neului internațional de tenis 
de la Hampton (Virginia). Cam
pionul român Ilie Năstase, prin
cipalul favorit al concursului, 
l-a întilnit în primul tur pe 
australianul Kim Warwic, pe 
care l-a învins în două seturi : 
6—1, 6—2. Și ceilalți doi tenis- 
meni români care participă la 
acest turneu au terminat învin
gători : Ion Sântei l-a întrecut 
cu 7—6, 6—3 pe francezul Jean 
Haillett, iar Toma Ovici a cîști- 
gat cu 6—3, 6—1 partida susți
nută cu jucătorul brazilian Ro- 
ger de Santis Guedes.

Citind articolul din Scinteia 
tineretului „Prea multă grijă 
pentru pereți", am rămas sur
prins văzind eă unii refuză ac
cesul tinerilor in cămin ca să 
facă sport. La noi, în comuna, 
nu-i așa. Comitetul comunal 
U.T.C.. colaborează, îndea
proape. cu consiliul căminului, 
întocmind, împreună, progra
mul de activități sportive de 
masă in cămin. Directorul că
minului, Ivan Mititeanu, el în
suși este un animator al spor
tului. Căminul are in inventa
rul său materiale sportive prin
tre care 8 șahuri, mese de te
nis. palele, mingi. E drept, 
sala de spectacole are scaune 
fixe, dar există o sală care este 
destinată numai pentru sport. 
Rezultatele, in diferitele cam
pionate pe care le organizează 
asociația sportivă pentru tineri 
se popularizează la stația de 
radioamplificare a căminului. 
La cămin s-au desfășurat eta
pele de masă ale „Cupei Tine
retului“ la șah și tenis de masă. 
Dar aceste sporturi, ca și trinta, 
se practică zi de zi. Intr-adevăr 
se poate spune că in comuna 
noastră, căminul este un club 
de cultură și, deopotrivă, un 
club de sport.

IOAN SENI- 
secretarul comitetului comunal 

U.T.C. Rebrișoara 
județul Bistrifa-Năsăud

Cind școala satului n-are 
sală de sport 

de ce să stea căminul 
cultural închis ?

Ideea de a folosi căminele 
culturale și pentru activități 
sportive este binevenită. Fără 
să mai așteptăm alte discuții și 
dispoziții am luat legătura cu 
Casa de cultură de la Sinmar- 
tin pentru ca să fie găzduită 
ora de educație fizică, intrucit 
școala n-are o sală adecvată. 
Aici, cîndva se făcea sport, fe
restrele erau prevăzute cu pla
se de sirraă. dar directorul că
minului le-a scos pentru a avea 
un motiv în plus de a refuza 
pătrunderea sportului in cămin. 
In comunele Cirța și Dănești, 
căminele culturale au clădiri 
noi-nouțe. dar scaunele sint 
fixate așa că vom recurge la 
folosirea pentru desfășurarea 
de activități sportive la spațiile 
anexe. In Tușnad-sat, avem 
cămin cultural, cu o sală mare 
unde se fac baluri, dar întim- 
pinăm rezistență, refuzul direc
torului cind e vorba de sport. 
El trimite tinerii la popicărie. 
Cum să faci trintă, tenis, șah, 
gimnastică pe pistele de aruncat 
bile ? Avem citeva școli care 
n-au nici un fel de spa
țiu pentru desfășurarea în 
condiții normale a orelor de 
educație fizică. E cazul comu
nelor Sincrăieni, Cosmeni, Voș- 
lobeni unde această problemă 
s-ar putea rezolva pe seama 
spațiului de la cămine. In fond, 
cei care nu văd cu ochi buni o 
asemenea soluționare, mai ales 
pentru sezonul de iarnă, cînd 
condițiile climaterice nu permit 
practicarea exercițiului fizic și 
a sportului în aer liber, ar tre
bui să se gîndească la faptul 
că sportul face parte integrantă 
din procesul de educație a ti
neretului. iar căminul cultural 
se definește ca un instrument 
in acest proces educațional.

FRANCISC SPRENCZ 
activist 

al Comitetului județean 
Harghita al U.T.C.
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DIRECȚIA DE EXPEDIERE 
A PRESEI

sediul în București - Piața Scînteii nr.

Angajează urgent

șef atelier expediție presă

electricieni

lăcătuși mecanici de întreținere

1

factori expediere presă din Capitală și din 
localitățile pină la 50 km

lăcătuș-sudor

Condițiile de studii și stagiu sînt cele prevă
zute de legea 12/1971.

Informații suplimentare la telefon 17 6010, 

interior 1861.
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PENTRU AMATORII SPORTURILOR DE IARNA
fi pentru cei ce apreciază farmecul tnonfan, INTREPRIN DEREA DE TURISM, HOTELURI Șl RESTAURANTE BUCUREȘTI

ORGANIZEAZĂ

1) CU AUTOCARELE
BUCUREȘTI - SINAIA - PREDEAL

Cu plecare din cartierele:

- TITAN - complex A. 8 - restaurant MINIȘ
- BERCENI - b-dul Metalurgiei - centrala telefonică
- DRUMUL TABEREI - cinematograful FAVORIT
- PIAȚA PALATULUI R.S.R. - restaurant CINA
Costul excursiei - 67 lei

BUCUREȘTI - SINAIA - PREDEAL - POIANA BRAȘOV 
Cu plecarea din:

- PIAȚA PALATULUI R.S.R. - restaurantul CINA 
Costul excursiei - 77 lei

Plecările au loc în fiecare duminică, la orele 7,00, iar în 
costul biletului, care se achită DIRECT LA AUTOCAR, este 
inclus și dejunul.

IMPORTANT: Cei ce doresc să-și rezerve locuri din timp, se 
pot înscrie și achita costul excursiei, la filialele turism 
din calea Victoriei nr. 100 și b-dul Republicii nr 68, ple
carea autocarelor urmînd a se face din Piața Unirii.

2}

EXCURSII

CU TRENUL
PE IT IN ERARI ILE:

BUCUREȘTI - SINAIA - BUȘTENI - PREDEAL - de 1 zi 
Cu plecări în fiecare duminică din:

- GARA DE NORD la orele 5,12
- GARA BASARAB la orele 8,00

Costul excursiei - 37 lei
BUCUREȘTI - SINAIA - BUȘTENI - PREDEAL - de V/2 zile 

NORD, laDE

Șl 
la

VALEA
cererea

Cu plecări în fiecare sîmbătă din GARA 
orele 14,58
Costul excursiei - 87 lei

LA CABANELE DE PE VALEA IALOMIȚEI
PRAHOVEI - de l’/2 xil», organizate și

colectivelor din întreprinderi, instilutii, școli și facultăți 
CU AUTOCARELE:

BUCUREȘTI - SINAIA - PREDEAL - POIANA BRAȘOV 
de l1/2 xile

înscrieri și informații la filialele de turism din calea 
Victoriei nr. 100 și b-dul Republicii nr. 68 - telefon 157411 
și 14 08 00.

CENTRALA CĂRBUNELUI PETROȘANI — VALEA JIULUI 
cu sediul în PETROȘANI, str, 23 August nr. 2 

ANGAJEAZĂ
muncitori necalificați bărbați, pentru lucrări miniere 

în subteran între vîrsta de 18—45 ani
REGIM DE LUCRU IN SUBTERAN : 5 zile pe săptămînă a 8 
ore pe zi, cu o săptămînă pe lună în care se lucrează 6 zile.

SE ASIGURA URMĂTOARELE CONDIȚII :
I. SALARIZAREA : In perioada de instructaj pentru subteran faza

I de 10 zile se asigură salar tarifar de 69 lei/post. După efectuarea 
instructajului in perioada de acomodare in subteran se acordă un 
salar tarifar de 77 lei/post — echivalent cu 1 707 lei lunar. După pe
rioada de acomodare in subteran beneficiază de un salar de 90 lei/ 
post — echivalent cu 2 007 lei lunar» iar cei ce se integrează direct 
în brigăzi la lucrările miniere în acord beneficiază de un salar de 
101 lei/post — echivalent cu 2 252 lei lunar plus sporul de depășire a 
normei. NOTA : Noii angajați care se obligă prin contract să lucreze 
cel puțin 3 ani în subteran la exploatarea minieră unde sînt reparti
zați, beneficiază de indemnizații de instalare nerambursabile în 
valoare de : 769 lei pentru cel necăsătoriți (minim) ; 1538 lei
pentru cei căsătoriți, fără copii (minim) : 2 308 lei pentru cei căsă
toriți și au copii (minim).

II. CAZAREA : Pentru nefamiliștl. se asigură tn căminele munci
torești confort I și II ale exploatărilor miniere contracost în valoa
re de 60—80 lei lunar. Pentru familiști. în funcție de posibilități U 
se asigură apartamente cu gratuitate de încălzire șl chirie.

Iii. MASA : La cantinele exploatărilor miniere contracost la pre
țul dfe 14 lei pentru 3 mese pe zi

IV. CALIFICAREA : După perioada de acomodare — muncitorii 
noi angajați au posibilitate să se integreze în cursuri de calificare 
cu durata de 1 an. organizate pe lingă fiecare exploatare minieră 
după care pot fi încadrați ca mineri 4, cu un salar de 117 lei/post 
— echivalent cu 2 609 lei lunar.

V. ECHIPAMENT DE PROTECȚIE : Se asigură gratuit. Iar cel de 
uzură cu 5Oo/rt reducere.

VI. ACTE NECESARE OBLIGATORII LA ANGAJARE : Carnet de 
muncă și nota de lichidare dacă au lucrat tn unităti socialiste. Pen
tru cei ce nu au mai lucrat : adeverință de la Consiliul Popular din 
care să reiasă ultima ocupație. Extras de naștere ; Certificat de că
sătorie : Extrasul de naștere al copiilor : Actul de studii (ultima 
șfcoălă absolvită) ; Buletinul de identitate : Livretul militar, respectiv 
adeverința de recrutare, cu mențiunea scoaterii din evidentă de că
tre Centrul Militar pe raza căruia domiciliază.

Cel Interesați se vor adresa oficiilor de repartizare a Forțelor de 
Muncă in raza căruia domiciliază, sau delegaților recrutori ai Cen
tralei Cărbunelui Petroșani. Cheltuielile de transport pentru cel 
repartizați prin oficiile D P.O.M.S. cu care C.C P. are încheiate 
con.trăCte de recrutare se suportă de Exploatările miniere din ca- 
druFC.C.P.

NOTA : Se precizează că există posibilități pentru frecventarea 
învățămintulul de stat de toate gradele ca : Școala generală in toate 
localitățile din Valea Jiului : Școala profesională (n orașele Lupeni 
SiauRetroșanl : Liceul teoretic tn localitățile Urlcani. Lupeni Vulcan 
Petroșani și Petrila : Liceul Industrial în orașele Petroșani și Lupeni; 
Institutul de Mine pe lingă care funcționează șl secții de subir.gir.eri 
in orașul Petroșani.



Perspective largi pentru
amplificarea relațiilor

O
romano liberiene Convorbiri româno

de a 
natu- 
inte-

n succes deplin, reliefat prin rezul
tatele pozitive ale dialogului de la 
Monrovia — iată sintetizat bilanțul 
vizitei pe care președintele Consi
liului de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa

Elena Ceaușescu, au efectuat-o în Liberia — 
prima republică independentă născută pe conti
nentul african. A fost o vizită scurtă dar at
mosfera deosebit de călduroasă sub auspiciile 
căreia s-a desfășurat, sinceritatea schimbului de 
vederi, năzuințele comune au prilejuit aprofun
darea prieteniei între două popoare pe care le 
despart mii de kilometri și care, in pofida dis
tanțelor geografice, sint animate de dorința de 
a se cunoaște mai bine și de a strînge legăturile 
dintre ele. Prima vizită a unui șef de Stat român 
in Liberia reprezintă un eveniment care se în
scrie armonios în contextul politicii statornice a 
României. După călătoria președintelui Nicolae 
Ceaușescu în opt state africane, după numeroa
sele întîlnirî cu exponenți ai acestui continent 
al luptei și speranței, după vizita recentă in mai 
multe țări arabe, prezența la Monrovia a con
ducătorului României socialiste reflectă preocu
parea consecventă a țării noastre pentru extin
derea raporturilor de prietenie și conlucrare cu 
statele independente ale Africii, care pășesc pe 
drumul progresului, al dezvoltării de-sine-stătă- 
toare, al afirmării personalității lor in concer
tul internațional.

Vizita la Monrovia a ilustrului oaspete român 
a înscris un moment cu semnificații istorice pe 
planul relațiilor dintre România și Liberia. Pri
mirea solemnă, cu cele mai înalte onoruri, pro
funda prietenie și căldura manifestărilor popu
lare ce l-au intimpinat pe președintele Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena Ceaușescu au 
ilustrat prestigiul de care se bucură România pe 
toate continentele, prestigiu indestructibil legat 
de activitatea remarcabilă, dinamică, a conducă
torului partidului și statului nostru. „Pentru 
noi, muncitorii de pe această plantație, este o 
adevărată sărbătoare să primim vizita unui 
mare prieten al popoarelor africane, un prieten 
al libertății“. Cuvintele rostite de un tinăr mun
citor de pe plantația de arbori de cauciuc de 
la Harbel reflectă simțămintele de dragoste, res
pect și stimă deosebită cu care poporul libe
rian l-a primit pe președintele Ceaușescu. Fie
care moment al vizitei a fost marcat printr-o 
emoționantă prietenie, printr-o afirmare clară.a 
năzuinței comune de a da noi dimensiuni legă
turilor dintre țările noastre. „Prin prezența 
dumneavoastră aici, ca primul șef de stat al 
frumoasei dumneavoastră țări care vizitează 
țara mea, a fost deschis un nou capitol al re
lațiilor româno-Iiberiene" sublinia președintele 
William Tolbert-jr.

Dialogul de Ia Monrovia a permis evidențierea 
bunelor rezultate obținute pînă în prezent în 
cooperarea româno-liberiană, identificarea unor 
noi domenii de colaborare, a modalităților de a 
impulsiona relațiile în toate domeniile. Declara
ția solemnă comună a Republicii Socialiste 
România și Republicii Liberia, semnată de pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și William R. Tol- 
bert-jr., se bazează pe relațiile de stimă reci
procă și prietenie dintre cele două popoare, re- 
flectînd dorința de a extinde în continuare 
raporturile de înțelegere și colaborare reciprocă 
dintre țările noastre, pe fundamentul dreptului 
și justiției internaționale. Importantul document, 
ale cărei semnificații depășesc, în mod evident, 
cadrul bilateral, proclamă voința celor două 
state de a lărgi și adinei relațiile lor in dome
niile politic, economic, științific, tehnologic și 
cultural, de a dezvolta — pe baze^ reciproc avan
tajoase — colaborarea economică in multiple 
domenii, de a amplifica schimburile comerciale, 
perfecționînd metodele și instrumentele desfășu
rării acestora și de a extinde cooperarea indus
trială în scopul valorificării dfepline a resurse
lor lor naturale. Declarația așează relațiile 
româno-Iiberiene, ca și relațiile celor două state 
cu toate celelalte state, pe temelia principiilor 
noi ce se afirmă tot mai puternic in viața inter
națională : dreptul sacru al fiecărui stat la exis
tență, la independență, libertate și suveranitate 
națională, al fiecărui popor de a-și alege siste
mul său politic, economic și social, corespunză
tor voinței și intereselor proprii, în deplină liber
tate și fără nici un amestec străin, deplina 
egalitate a tuturor statelor, indiferent de mări
me, nivel de dezvoltare șl sistemul căruia ii

aparțin, dreptul suveran al fiecărui stat 
decide de-sine-stătător asupra resurselor 
rale și celorlalte bogății ale sale, conform 
reselor sale naționale, neamestecul în treburile 
interne sau externe ale unui stat, sub nici o 
formă și sub nici un motiv, abținerea de Ia fo
losirea forței sau amenințarea cu forța, de la 
orice forme de constringere sau presiuni împo
triva independenței politice și a integrității teri
toriale a oricărui stat. Documentul relevă că 
reglementarea prin mijloace pașnice a diferen
delor reprezintă un principiu cardinal care tre
buie respectat. Declarația de la Monrovia — 
reafirmînd principii pentru aplicarea cărora 
România militează neobosit, principii care și-au 
găsit consacrarea în documentele semnate de 
președintele Consiliului de Stat împreună cu 
șefi de state din Europa, Africa, Asia, America 
Latină și de nord — constituie în mod cert o 
valoroasă contribuție Ia afirmarea unui curs nou, 
pozitiv, în viața internațională.

Schimbul de păreri dintre conducătorii ro
mâni și liberieni a scos in relief aspirația de a 
accelera cooperarea bilaterală in sectoare de in
teres reciproc. Acordurile și înțelegerile semnate 
privind cooperarea in domeniile mineritului, 
metalurgiei, industrializării lemnului și prelu
crării cauciucului natural, concretizează această 
aspirație, creează premise favorabile pentru o 
conlucrare de durată, pe baze stabile, intre cele 
două state preocupate a asigura o dezvoltare 
rapidă a economiilor lor, economii cu un poten
țial ce favorizează o fertilă cooperare. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia : „ÎNTR-ADEVAR, 
SE POATE SPUNE CA, ÎN CURSUL ACESTEI 
VIZITE, DEȘI RELATIV SCURTE, AM PUS 
BAZELE UNEI COLABORĂRI LARGI, ÎN TOA
TE DOMENIILE — ECONOMIC, TEHNICO- 
ȘTIINȚIFIC ȘI CULTURAL — ȘI, PRIN A- 
CEASTA, VIZITA CAPATA O ÎNSEMNĂTATE 
ISTORICA PENTRU POPOARELE NOASTRE“.

Comunicatul comun, dat publicității la înche
ierea vizitei, relevă faptul că in cadrul convor
birilor din capitala liberiana au fost examinate 
probleme internaționale care interesează cele 
două părți. Cei doi președinți au exprimat pă
rerea că relațiile internaționale sint in prezent 
caracterizate, in mod fundamental, de tendința 
intensificării cooperării dintre state, precum și 
de afirmarea puternică a dorinței popoarelor de 
a asigura destinderea și pacea in lume, de a 
promova, pe o scară tot mai largă, folosirea 
negocierilor ca mijloc de soluționare a proble
melor litigioase. Turul de orizont al vieții inter
naționale a îngăduit abordarea unor probleme 
de actualitate : progresele in destinderea pe con
tinentul european, imperativele unei soluții juste 
a conflictului din Orientul Apropiat, obiectivul 
lichidării complete a colonialismului, neocolo- 
nialismului și rasismului, rolul O.N.U. S-a rea
firmat, încă o dată, solidaritatea cu popoarele 
care luptă pentru înlăturarea dominației coloniale 
și a apartheidului, pentru dreptul lor la o dez
voltare liberă, independentă, subliniindu-se că 
eliminarea tuturor formelor de opresiune colo
nială și de discriminare rasială reprezintă unul 
din obiectivele cele mai importante ale vieții 
contemporane. O atenție deosebită a fost acor
dată micșorării și lichidării decalajului între 
statele in curs de dezvoltare și cele avansate 
economic — problemă esențială pentru progre
sul umanității in ansamblul ei. în acest sens s-a 
exprimat sprijin pentru inițiativa algeriană de 
a se convoca o sesiune extraordinară a Adunării 
Generale a O.N.U. consacrată 
voltării economice și relațiilor 
naționale.

Primă etapă a unei noi solii 
tenie, acțiune de anvergură a

între cele

dată micșorării și lichidării decalajului

problemelor dez- 
economice inter-

de pace și prie- 
___ ___ T_____ ____ „__ _ politicii externe 
a României socialiste, vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Liberia reprezintă un moment de 
cea mai mare însemnătate pentru dezvoltarea 
relațiilor româno-Iiberiene, o prețioasă contribu
ție la lărgirea legăturilor cu statele in curs de 
dezvoltare, la afirmarea pe plan mondial a prin
cipiilor de egalitate deplină și respect al inde
pendenței fiecărui stat, la întărirea păcii in lume 
și a colaborării intre națiuni. Opinia publică din 
țara noastră salută cu deplină satisfacție rezul
tatele fructuoase ale acestei vizite, exprimind 
profundă recunoștință tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru neobosita sa activitate care 
ridică Ia cotele cele mai înalte prestigiul Româ
niei in lume.

EUGENIU OBREA

egiptene
CAIRO 6. — Corespondentul 

Agerpres, 
transmite : Tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, 
Consiliului de Miniștri al 
publicii Socialiste România, care 
se află la Cairo pentru a parti
cipa la festivitățile prilejuite de 
inaugurarea Fabricii de produse 
sodice El Mex de la Alexan
dria, obiectiv construit îri co
laborare cu țara noastră, și la 
deschiderea Tîrgului internațio
nal de la Cairo — a fost primit, 
miercuri, de Aziz Sedky, asis
tent al președintelui R.A. Egipt, 
în cadrul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă căl
duroasă, prietenească, a fost ex
primată satisfacția pentru dez
voltarea continuu ascendentă a 
cooperării economice și tehnice 
reciproc avantajoasă între Re
publica Socialistă România și 
Republica Arabă Egipt și au 
fost evidențiate noi posibilități 
de extindere și diversificare

Nicolae N. Lupu,

vicepreședinte al
.................. Re-

a

relațiilor economice între cele 
două țări.

în aceeași zi, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, Gheor- 
ghe Rădulescu, a fost primit de 
Mohamed Hafez Ghanem, prim- 
secretar al C.C. al Uniunii So
cialiste Arabe (U.S.A.). în cursul 
întrevederii, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească a fost subliniată satis
facția deplină față de relațiile 
trainice, de prietenie și colabo
rare care s-au stabilit între cele 
două țări și popoare și față de 
extinderea relațiilor dintre 
P.C.R. și U.S.A.

în cadrul acestei întîlnirî, au 
fost evocate, de asemenea, în
trevederile pe care președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, le-a avut cu pre
ședintele Anwar Sadat și care 
au marcat începutul unei etape 
în dezvoltarea și diversificarea 
relațiilor de prietenie și cola
borare româno-egipteană, în toa
te domeniile.

Cooperarea 

româno-libiană
Cu prilejul participării saleCu prilejul participării sale la 

Tirgul internațional de la Tri
poli, Constantin Stanciu, adjunct 
al ministrului comerțului exte
rior, a fost primit de Shaleb 
Gashourk, subsecretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Libiei.

în cadrul întrevederii, subse
cretarul de stat libian a relevat 
că președintele Moamer El Ge- 
ddafi și întreg poporul libian 
dau o înaltă apreciere rezultate
lor vizitei in Libia a președin
telui Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, activității sale deose
bit de rodnice pentru întărirea 
și dezvoltarea relațiilor de prie
tenie dintre România și Libia.

Protocol economic
româno-tunisian
La încheierea lucrărilor 

celei de-a 6-a sesiuni a co
misiei mixte româno-tunisic- 
ne de cooperare economică, 
au fost semnate protocolul 
economic dintre Republica 
Socialistă România și Repu
blica Tunisiană, precum și 
procesul verbal al prezentei 
sesiuni. De asemenea, a fost 
parafat Acordul comercial pe 
termen lung intre guvernele 
celor două țări.

Cu acest prilej, a fost evi
dențiată dorința reciprocă de 
a se proceda la continua dez
voltare și intensificare a re
lațiilor economice dintre cele 
două țări, pe baza principiu
lui avantajului reciproc.

Succes al partidelor de stìnga 
în alegerile din Danemarca

Rezultatele — aproape complete — ale alegerilor munici
pale și departamentale desfășurate marți în Danemarca in
dică un succes semnificativ al partidelor de stingă și recent 
create, ilustrind, în continuare, nemulțumirea electoratului 
față de politica partidelor care s-au aflat în ultimii ani la 
conducerea țării.

O primă reflectare a acestei 
reacții au oferit alegerile gene
rale desfășurate în decembrie 
1973, cînd Partidul Social-Demo
crat, de guvernămînt, a înregis
trat un puternic recul. Partici
parea la vot a fost de aproxi
mativ 60 la sută — cea mai scă
zută din ultimii 50 de ani.

S 'rutinul a prilejuit o afirma
re importantă a Partidului Co
munist, care și-a sporit repre
zentarea din organismele execu
tive și legislative de pe întregul 
teritoriu al țării și, în special, 
la Copenhaga. în ansamblu, can
didați! Partidului Comunist au

obținut aproximativ 4 la sută 
din voturi. Principala formațiu
ne politică daneză, Partidul So
cial-Democrat, a realizat 33,2 
sută din total (față de 42,9 
sută în urmă cu patru ani).

la 
Ia

România
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Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

Prezidiul Sovietului Su
prem ai U.R.S.S. a adoptat 
o hotărîre prin care aprobă 
activitatea delegației Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. con
duse de Ivan Grușețki, vice
președinte al Prezidiului So
vietului Suprem, care a efec
tuat, în ianuarie a.c., o vizită 
în țara noastră, la invitația 
Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialisie Româ
nia. în hotărîre se arată ca 
această vizită a reprezentat 
o expresie a bunelor relații 
dintre popoarele celor două 
țări, ea urmînd să contribuie 
la întărirea prieteniei dintre 
cele două state.

Desemnarea noului
premier italian

• ÎN CAPITALA INDIEI S-A 
ANUNȚAT OFICIAL că a fost 
primită o comunicare din par
tea guvernului pakistanez, în 
care se face cunoscut acordul 
său față de propunerea de a se 
convoca, in prima săptămină a 
lunii aprilie, o reuniune tripar
tită a miniștrilor de externe ai 
Indiei, Pakistanului și Republi
cii Bangladesh. în cadrul re
uniunii urmează să fie discutate, 
în principal, modul de îndepli
nire a acordului privind repa
trierea prizonierilor și persoa
nelor civile și problema grupu
lui de prizonieri de război pa
kistanezi a căror situație a ră
mas nesoluționată la convorbi
rile bilaterale indo-pakistaneze 
de la Delhi.

• ÎN CADRUL ACȚIUNILOR 
CONSACRATE ÎN BELGIA, îm
plinirii a 30 de ani de la insu
recția națională antifascistă ar
mată din August 1944 din Ro
mânia, în localitatea Aalter 
Flandra a fost organizată 
seară culturală românească, 
acest prilej. Roger Voght, 
hitect, președintele național

Latine, a relevat Aristides Cal- 
vani, sint conștiente de necesi
tatea adoptării unor măsuri în 
vederea apărării intereselor pro
priilor economii naționale și al 
reafirmării personalității lor.

• O MOȚIUNE DE NEÎN
CREDERE ÎN GUVERNUL LI
BERAL MINORITAR al primu
lui ministru Pierre Eliot Tru
deau, prezentată în Parlament 
de conservatorii progresiști, a 
fost respinsă, marți seara. Din
tre deputății prezenți au votat 
împotriva moțiunii 129, iar în 
favoarea ei — 109. Partidul nou 
democrat a votat, așa cum se și 
aștepta împotriva moțiunii. El a 
anunțat că va sprijini guvernul 
pe toată perioada dezbaterilor 
asupra discursului tronului și 
pînă cînd va fi aprobat bugetul 
pe următorul an fiscal.

prinde, printre altele, limitarea 
consumului de combustibil des
tinat încălzirii, extinderea uti
lizării mijloacelor de transport 
cu un consum redus, menținerea 
limitărilor de viteză pe rețeaua 
rutieră a țării.

• REPUBLICA FEDERALA 
GERMANIA a .propus partene
rilor săi din 
reuniunea la nivel înalt a „ce
lor nouă“ să aibă loc, la 27 și 
28 mai, anul acesta, la Bonn — 
informează agenția FRANCE 
PRESSE, citind surse de la se
diul din Bruxelles al C.E.E. Da
ta acestei reuniuni, la care ar 
urma să ia parte șefii de stat și 
guvern din țările respective, nu 
este încă definitivă.

Piata comună că

în complexul ex- 
pozițional din parcul 
Prater a fost des
chisă ediția de pri
măvară a Tîrgulni 
internațional de îa 
Viena.

La actuala ediție 
— a 99-a — parti
cipă 33 de țări, între 
care și România, pre
cum și peste 2 000 de 
firme austriece.

Expoziția a fost 
inaugurată, în nu
mele președintelui

Președintele Republicii. Italie
ne, Giovanni Leone, l-a însărci
nat ieri pe premierul demisio- 
nar, Mariano Rumor, cu forma-, 
rea noului guvern .— al 36-lea 
cabinet italian din perioada 
postbelică. Potrivit uzanței, Ru
mor a acceptat misiuna încre
dințată, menținîndu-și dreptul 
de a renunța în caz de nereușită.

Noul premier desemnat a de
clarat, după ce i-a fost încredin
țată sarcina formării viitorului 
guvern, că principalele obiective 
ale acestuia trebuie să fie „apă
rarea valorii monedei naționale,, 
controlarea și frînarea valului 
inflaționist și a sporirii prețuri
lor“. El a preconizat „o politica 
riguroasă de austeritate, antiin- 
flaționistă, pentru garantarea 
menținerii locurilor de muncă și 
pentru reechilibrarea balanței 
de plăți“.

Asupra acestor probleme de 
politică economică va încerca 
Rumor să obțină un acord intre 
partidele de centru-sînga care 
au format și coaliția guverna
mentală demisionată — demo- 
crat-creștin, socialist, socialist
democrat și republican. Premie
rul desemnat urmează să anun
țe calendarul întrevederilor sale 
politice, pe care intenționează să 
le încheie intr-un termen cit 
mai scurt posibil, spre a-1 putea 
informa pe șeful statului dacă 
va forma sau nu viitorul cabi
net.

din 
o 

Cu 
ar- 

____ , _____ . al 
Federației ’ profesiunilor libere 
din Belgia, a prezentat o expu
nere asupra realităților contem
porane ale României, relevîncl 
semnificația majoră a zilei de 23 
August în istoria poporului ro
mân.

Inflație în țările Pieței
comune

• NOI INVESTIGAȚII vin să 
confirme creșterea îngrijorătoa
re a prețurilor in Piața comună. 
Cu o creștere de 16,4 la sută, 
Irlanda se situează pe primul loc 
al scumpirii produselor alimen
tare în sinul C.E.E. Irlanda este 
urmată de Marea Britanie cu 15 
la sută și de Danemarca — 13,9 
la sută. Urmează Italia cu 12,1 
la sută, Franța — 8,7 la sută, 
Olanda și Belgia — 8 la sută, 
R.F.G. — 7,6 la sută.

• MINISTRUL DE EXTERNE 
VENEZUELEAN, Aristides Cal- 
vani, s-a pronunțat pentru insti
tuirea controlului statului asupra 
întreprinderilor multinaționale 
ce activează în țară, subliniind 
că existența acestor societăți re
prezintă „o adevărată proble
mă“ nu numai pentru țările din 
America Latină, dar chiar și în 
Statele Unite. Statele Americii

Ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republi
cii Socialiste România în 
Trinidad-Tobago, Petrache 
Dănilă, și-a prezentat scri
sorile de acreditare guverna
torului general al acestui 
stat, Ellis Clarke.

Cu acest prilej, ambasado
rul român a transmis din 
partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, un me
saj de prietenie guvernato
rului general al statului Tri
nidad-Tobago.

Mulțumind pentru mesaj, 
guvernatorul general Ellis 
Clarke a adresat președin
telui Consiliului de Stat cele 
mai bune urări de sănătate 
și fericire și a evocat cu 
plăcere vizita pe care a efec- 
tuat-o în țara noastră ca șef 
al unei delegații oficiale din 
Trinidad-Tobago.

• SECRETARUL GENERAL 
AL O.N.U., Kurt Waldheim, a- 
flat în vizită oficială în Senegal, 
a conferit, la Dakar, cu Aristi
des Pereira, secretar general al 
Partidului African al Inde
pendenței din Guineea-Bis- 
sau și Insulele Capului 
Verde (PAIGC). Un comunicat 
al PAIGC face cunoscut că în
trevederea s-a axat pe pro
blema admiterii Republicii 
Guineea-Bissau în O.N.U. Do
cumentul precizează, de ase
menea, că lui Kurt Waldheim 
i-a fost înminată o notă prin 
care PAIGC solicită aprobarea 
de a-și stabili o misiune de ob
servatori pe lingă O.N.U.

Noi măsuri economice 
în Grecia

Reuniunea 
guvernului francez

• LA PARIS A AVUT LOC, 
MARȚI după-amiază, o reuniu
ne a Consiliului de Miniștri al 
Franței, prezidată de președinte
le Georges Pompidou, consacra
tă problemelor energiei. Guver
nul francez a hotărît să elabo
reze și să prezinte în cel mai 
scurt timp un proiect de lege 
destinat să realizeze importante 
economii la energie, care cu-

• BULETINUL OFICIAL grec 
a publicat, miercuri, cinci noi 
decrete de lege adoptate de gu
vern, vizînd stimularea activi
tăților productive, îmbunătățirea 
controlului asupra evoluției e- 
conomiei naționale, asigurarea 
stabilității monetare și redre
sarea balanței de plăți externe. 
Decretele stipulează, între altele, 
reducerea cu pînă la 40 la sută 
a taxelor asupra investițiilor 
pentru extinderea, înnoirea sau 
modernizarea instalațiilor indus
triale, cu condiția ca acestea să 
fie puse în funcțiune în termen 
de șase luni de la achiziționare.

• ÎN UNIUNEA SOVIETICA 
A FOST LANSAT UN NOU SA
TELIT METEOROLOGIC de tip 
.,Meteor", menit să furnizeze in
formații necesare serviciilor me
teorologice operative.

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

P
eisaj de o fru
musețe tulbură
toare și de o puțin 
obișnuită diversi
tate pe care repor
terii îl descriu cu 

ineîntare, Guineea oferă vizi
tatorilor ei prilejul de a ad
mira darurile naturii îmbogă
țite de hărnicia oamenilor de 
pe aceste meleaguri. Pe 245 857 
km. p. trăiesc peste 5 000 000 oa
meni. Unii populează cimpia de 
pe coasta mîngîiată de apele ca
pricioase ale Atlanticului, cîin- 
pie vegheată de platourile mun
ților Fouta Dialon, iar alții zona 
scăldată de mari fluvii sau cea 
acoperită de păduri dese, greu 
penetrabile. Nu lipsește savana 
și brusa, cu ierbuiri ce cresc 
înalte și copaci scunzi.

Pămîntul acesta a cunoscut o 
zbuciumată istorie. Cu secole în 
urmă aici a înflorit o renumită 
civilizație care a dat naștere u- 
nor trainice imperii. Dar cuce
ritorii veniți din îndepărtata 
Europă pătrund abil, izbutind 
să-și instituie dominația. Mai 
întii sosesc portughezii pentru 
ca mai tirziu să-și facă apariția 
francezii. Ei ocupă țara și ast
fel sfîrșitul secolului XIX gă
sește Guineea devenită protec
torat francez. Lunga noapte a 
colonialismului ia sfirșit abia in 
1958, cînd la referendumul din 
28 septembrie, 98 Ia sută din 
guineezi se pronunță pentru in
dependență. Citeva zile mai tir
ziu, la 2 octombrie, ora 10,30, A- 
dunarea Teritorială a Guineei 
proclamă în mod solemn inde
pendența. Sekou Toure precizea
ză : „Decolonizarea înseamnă 
modificarea fundamentală, cali
tativă a tot ce exista și era a- 
daptat cu strictețe fenomenului 
colonial și care de aici înainte 
trebuie să slujească exercitării 
libere a suveranității noastre și 
scopurilor revoluției noastre po
litice".

Actul independenței 
drumul unei dezvoltări 
stătătoare a țării, prin 
în valoare a resurselor 
resul poporului ei. La 
se decide naționalizarea mine
lor, băncilor, societăților de 
transport și de electricitate, com
paniilor de asigurare, ceea ce re
flectă o opțiune clară, lipsită de 
echivoc. Prefacerile sint înregis
trate intr-un ritm rapid și au o 
profunzime remarcabilă. Profi
torii trecutului colonial încearcă 
să oprească noul curs. Dar Gui
neea înfruntă cu demnitate, for
ță și vigilență toate uneltirile 
dușmanilor ei, respingindu-le, 
inclusiv atacul mercenarilor 
străini care suferă un eșec to
tal. Poporul guineez a demon
strat că știe să-și apere liberta
tea cucerită cu grele sacrificii, 
după cum nu-și precupețește e- 
forturile in construcția unei 
vieți noi.

Un obiectiv prioritar al Gui
neei independente l-a repre
zentat și îl reprezintă valorifi
carea imenselor rezerve de bau
xită și minereu de fier ale ță
rii. Zăcămintele de bauxită ale 
Guineei constituie aproximativ 
20 la sută din rezervele mon-

la Tirgul 
Viena

Republicii Austria, 
de Josef Staribacher, 
ministrul comerțu
lui, industriei și me
seriilor.

Au participat per
sonalități ale vieții 
politice și economice 
austriece, invitați de 
peste hotare, i 
bri ai corpului 
plomatic, între 
și ambasadorul 
mâniei la Viena, 
mitru Aninoiu.

UZI
După Statele Unite, 

Italia și Franța, Japonia 
cunoaște la rîndul ei 
ceea ce presa niponă 
denumește în termeni 
sugestivi „marele scan
dal al manipulării cri
zei de energie".

serie de anchete și 
cercetări au scos la 
iveală faptul că u- 
nele dintre cele mai 
importante societăți 
industriale, comer

ciale și bancare folosesc penu
ria de hidrocarburi pentru a 
determina o masivă creștere ar
tificială a prețului Ia numeroa
se produse, mărindu-și astfel 
substanțial profiturile.

în urma unor sesizări ale sin
dicatelor care au reușit să in
tre in posesia a citorva docu
mente revelatoare, comisia pen
tru probleme economice a par
lamentului nipon (care are 
jurisdicția sa și controlul 
nopolurilor) a întreprins o 
chetă in legătură cu activitatea 
a 12 principale societăți petro
liere. S-a constatat că, în po
fida interdicțiilor exprese ale 
ministerelor de resort, respecti
vele firme au sporit prețul pe
trolului și ai produselor petro
chimice cu procente variind în
tre 20 și 60 la sută. Operația 
s-a efectuat prezentîndu-se ci
fre false privind cantitățile de 
hidrocarburi importate și prețul 
de achiziție al acestora. Cifra 
exactă a supraprofiturilor reali
zate de cele 12 societăți amin
tite, din octombrie 1973 încoace, 
prin „manipularea" crizei ener
getice nu a fost relevată. Ne

deschide 
de sine 
punerea 
în inte- 
Conakry

mem-
i di-

care
Ro-
Du-

Ca și în anii tre- 
cuți, România este 
prezentă la tîrg cu 
un stand turistic, ca
re a trezit un viu in
teres în rîndul pu
blicului. O confirma
re a acestui interes 
o constituie și nu
mărul mare de par- 
ticipanți înscriși la 
concursul cu tema 
„Cunoașteți Româ
nia inițiat de pa
vilionul românesc.

Japonia,:

99-

diale iar cele de minereu de 
fier sint evaluate Ia peste un 
miliard de tone. Extinderea 
prospecțiunilor geologice a per
mis descoperirea unor noi ză
căminte care au intrat in circu
itul economic. Intensificarea ex
ploatării lor, corelată cu lărgi
rea rețelei feroviare și a trans
portului naval, îngăduie să se 
estimeze că exporturile de bau
xită vor atinge 26 000 000 tone

rea productivității muncii, sti
mularea mișcării cooperatiste. O 
informație din Conakry relata 
că se intenționează ca în peri
oada 1979—1983 să se organizeze 
cooperative în care să fie înca
drate 1 330 000 persoane ce lu
crează in domeniul producției 
agricole.

Succesele dobindite pină in 
prezent de economia Guineei 
creează o bază solidă pentru

Guineea: priorități
economice

spre sfîrșitul 
1964, producția de 
Guineei nu depășea 
tone. Distanța dintre 
cifre este concludentă.

în ceea ce privește 
de fier proiectele 
propiat prevăd 
o extracție de 30—40 000 000 tone. 
Dar o parte însemnată a mine
reului de fier extras nu va mai 
lua drumul străinătății, ci va fi 
utilizat la complexul siderurgic 
ce se va construi în regiunea 
N’ Zerekare.

în agricultură lucrează 80 la 
sută din populația țării. Acest 
sector se bucură de o atenție 
deosebită din partea autorități
lor care sprijină eforturile spre 
diversificarea culturilor, ame
liorarea dotării tehnice, ridica-

anului 1982. în 
bauxită a 

1 700 000 
cele două

minereul 
viitorului a- 

să se realizeze

dezvoltarea in continuare, pe un 
plan superior, a tuturor sectoa
relor ei.

Legăturile româno-guineeze 
cunosc o permanentă evoluție
pozitivă pe multiple planuri. 
Prietenia popoarelor noastre s-a 
consolidat de-a lungul anilor. 
România socialistă și-a mani
festat ferm solidaritatea cu 
Guineea independentă, a spri
jinit eforturile acestui tînăr 
stat de a se dezvolta liber, po
trivit voinței sale suverane. A- 
propiata vizită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Guineea 
va conferi 
prieteniei 
cele două 
poarelor 
păcii.

noi profunzimi 
și colaborării dintre 
țări, în interesul po- 
noastre, ai cauzei

M. RAMURA

La Conakry s-a deschis, 
sub președinția șefului statu
lui, Ahmed Sekou Toure, con
ferința ministerială constitu
tivă a Asociației internațio
nale a țărilor producătoare 
de bauxită. La dezbateri, 
participă reprezentanți din 
șapte state (Australia, Gui
neea, Guyana, Jamaica, Su- 
rinam, R.S.F. Iugoslavia, 
Sierra Leone) care, în cursul 
anului 1972, au realizat, îm
preună, o producție de 41 
milioane tone, (nivelul mon
dial fiind de 65 milioane to
ne), precum și observatori 
din Algeria, Camerun, Gha- 
na și Mali.

Situația din Etiopia
Intr-o scurtă cuvîntare tele

vizată, împăratul Etiopiei, Haile 
Selassie I, a anunțat inițierea 
unei reforme constituționale. In 
acest sens — a precizat el — 
noul prim-ministru, Endalka- 
chew Makonnen, a primit sar
cina de a convoca o conferință 
constituțională — prima din is
toria țării — 
o revizuire a 
damentale a 
Premierul va
tului, intr-un interval de fase 
luni, raportul său cu privire la 
rezultatele lucrărilor conferinței 
constituționale.

pentru a examina 
actualei legi fun- 

statului 
prezenta impila-

etiopian.

Manipularea crizei de energie“
putem, însă, face o idee des
pre _ proporțiile acestor profituri 
dacă notăm că toate societățile 
implicate s-au declarat gata să 
plătească un spor de 40 la sută 
Ia impozitul pe cifra de afaceri 
pe ultimele șase luni iar una 
dintre aceste societăți, „General 
Sekiyu“, a anunțat comisia par
lamentară de resort că va res
titui . firmelor-cliente 1 200 000 
dolari, sumă „cu care au fost 
facturate in plus în mod eronat 
livrările de produse petroliere".

Amploarea acestui „super-jaf 
pe socoteala consumatorilor“ 
(expresia aparține cotidianului 
MAINICHI SHIMBUN) a fost 
dezvăluită intr-un comunicat 
publicat la sfirșitul lunii trecute 
de Ministerul nipon de finanțe 
care arată că verificările efec
tuate in registrele a 1100 mari 
firme indică „umflarea exage
rată și nejustificată a prețurilor

pe baza invocării, fără acte pro
batoare, a creșterii prețurilor 
plătite la produsele petroliere". 
Interogarea în comisia specială 
de anchetă organizată de parla
ment a reprezentanților princi
palelor zece societăți din dife
rite ramuri ale economiei nipo
ne a dus la concluzia că, așa 
cum releva ministrul nipon al 
industriei și comerțului exterior, 
Yasahuro Nakasone, „manipu
larea crizei de energie de către 
multe firme importante a a- 
gravat inflația și a provocat de
reglări în aprovizionarea rețelei 
comerciale". Un exemplu edifi
cator în acest sens I-a consti
tuit „rarefierea" detergenților și 
a altor produse petrochimice din 
magazine in perioada noiembrie 
1973 — februarie 1974. Cercetă
rile au stabilit eă această pe
nurie a fost „dirijată" de o se
rie de firme care au stocat res-

Aspect de la una din demonstrațiile muncitorești desfășurate 
la Tokio în cadrul protestului împotriva inflației galopante : 

„Manipularea crizei de energie a agravat inflația"...

pectivele produse pentru a pro
voca sensibile creșteri de pre
țuri (intre 25 și 100 la sută). Po
trivit datelor publicate de „U- 
niunea consumatorilor" (Scyko- 
rei), în ultimele cinci luni, prin
cipalele șase societăți comer
ciale (Mitsubishi Corp, Mitsui 
et Co, Marubeni Corp., Yoh et 
Co., Sumitomo Shoji Kaisha 
și Nisho Ywai) care controlează 
jumătate din rețeaua comercială 
japoneză au realizat prin stocări 
de produse și goluri artificiale 
in aprovizionare, urmate dc 
umflări de prețuri, profituri ile
gale de cel puțin 600 000 000 do
lari. Conform documentului 
mintit, din octombrie 1973 
Foin astăzi prețurile la
i Ml de produse au crescut cu 
procente variind între 10 și 50 
la sută.

Acestor date și dezvăluiri 
fragmentare li se pot adăuga 
doua categorii de cifre dc sinte
za recent publicate la Tokio. Bi
lanțurile oficiale ale marilor 
monopoluri industriale pe cel 
de-al doilea semestru al anului 
trecut (in care sint incluse trei 
luni de „penurie de hidrocar
buri ) indică profituri record : 
comparativ cu aceeași perioadă 
a anului precedent profiturile au 
crescut cu 150 la sută in indus
tria oțelului, cu circa 290 la sută 
m industria textilă, cu 270 la 
sută în industria petrochimică, 
cu 180. la sută în industria elec
tronică. Un. raport guvernamen
tal arată că în același semestru 
înuația a cunoscut „un verita
bil galop", prețurile creseind in 
medie cu 26 la sută, ceea ce 
constituie un record al întregii 
perioade postbelice (record ale 
cărui consecințe le resimt dure
ros masele muncitoare). Se vede 
cum nu se poate mai clar cine 
profită de „manipularea" actua
lei conjuncturi create de criza 
energetică și cine suferă de pe 
urma acestei „manipulări".

de

a- 
și 

circa

EM. RECAR
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