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Astăzi, in jurul orei 14,45, postu
rile noastre de radio și televiziune 
vw transmite direct de la Aeropor
tul Otopeni ceremonia plecării pre
ședintelui Republicii Costa Rica,

JOSE FIGUERES FERRER, care, la 
invitația președintelui Republicii So
cialiste România, NICOLAE 
CEAUSESCU, a întreprins o vizită 
oficială de prietenie in țara noastră.

ÎN PREZENȚA PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA,

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 
M nistrul afacerilor externe, al cooperării

NICOLAE CEAUȘESCU
s-au desfășurat lucrările de miercuri diminehța ale 
sesiunii Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa

Lucrările celei de-a XXIX-a 
sesiuni a Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa au fost 
onorate, miercuri dimineața, 
prin participarea președintelui 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Prezența șefului statului ro
mân la această importantă re
uniune internațională relevă, 
încă o dată, cu pregnanță, in

Doamnelor și domnilor.
Stimați oaspeți,

îmi face o deosebită plăcere 
să vă adresez un călduros sa
lut dumneavoastră, participan- 
ților la cea de-a 29-a sesiune a 
Comisiei Economice O.N.U. 
pentru Europa care de 7 zile își 
desfășoară lucrările in capitala 
patriei noastre.

Această reuniune are Ioc în 
împrejurări cind popoarele eu
ropene ca de altfel toate națiu
nile lumii, sint confruntate cu 
probleme deosebit de grave de
terminate de perpetuarea unor 
relații inechitabile între state, 
a unor forme și practici colo
nialiste și neocolonialiste, de 
prelungirea crizei monetare și 
accentuate in ultima vreme de 
criza energiei, de dificultățile 
asigurării materiilor prime, de 
alte aspecte ale vieții economi
ce. în aceste împrejurări sesiu
nea Comisiei Economice O.N.U., 
pe agenda căreia sint înscrise 
cooperarea in sfera producției 
și schimburile de bunuri mate
riale, colaborarea in domeniul 
științei și tehnologiei este che
mată să contribuie la enunțarea 
unor soluții in vederea unirii 
eforturilor țărilor europene pen
tru rezolvarea, cu forțe co
mune, a problemelor economi
ce de importantă majoră ale 
continentului, ale întregii ome
niri.

Fără îndoială, încă este nece
sar să pornim neîncetat de la 
faptul că cooperarea economică 
și tehnico-științifică, schimbul 
de valori materiale, de bunuri 
spirituale, de informații și de 
experiență reprezintă in lumea 
modernă o necesitate obiectivă 
a evoluției fiecărei țări în pas 
cu cuceririle progresului uni
versal și, în același timp, o 
condiție a mersului înainte al 
întregii umanități. Analizind 
realitatea in această lumină, 
putem aprecia că in ultimii ani 
a căpătat o amploare tot mai 
mare colaborarea economică, 
tehnico-științifică și culturală 
intre statele de pe continentul 
european. Viața demonstrează 
insă că mai există mari rezerve 
nefolosite in acest domeniu, că 
mai persistă anacronisme care 
frinează desfășurarea plenară a 
colaborării. Statele europene 
dispun, după părerea noastră, 
de largi posibilități pentru a

ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI

Întreprinderea de materiale de 
construcții Bîrcea, distinsă recent 
cu Steagul Roșu și Diploma de 
unitate fruntașă pe ramură, a 
obținut în aceste zile un nou 
succes : realizarea unei producții 
suplimentare în valoare de trei 
milioane lei. Exprimate în pro
duse finite, depășirile însumea
ză 182 metri cubi prefabricate 
din beton-armat, 725 000 blocuri 
zidărie, 660 000 bucăți cărămizi

teresul viu pe care tara noastră 
il manifestă față de actmta- 
tea acestui organism al OlN.U, 
față de rolul său m
promovarea spintuim de coo
perare intre țâr.le membre ale 
Comisiei, intre toate statele În
mii. pe baze egale, curatele ș. 
reciproc n mlaj—w.. in proce
sul de edificare a unor rapor
turi noi de pace, securitate și 
cooperare fructuoasă intre na- 

intensifica cooperarea pe tărî- 
mul asigurării, folosirii și gos
podăririi raționale a materiilor 
prime, al surselor de energie, 
al producției industriale, al 
ameliorării mediului ambiant, 
al perfecționării mijloacelor de 
comunicații și telecomunicații, 
precum și in alte domenii eco
nomice. Un rol stimulator deo
sebit de important ar avea in 
acest sens așezarea raporturilor 
dintre națiuni, pe principii noi 
de egalitate și democratice. 
Tocmai în această direcție apre
ciem că Comisia Economică 
O.N.U. pentru Europa poate 
aduce o contribuție deosebit de 
prețioasă, militînd mai activ 
pentru instaurarea in întregul 
ansamblu al relațiilor inter-eu- 
ropene a principiilor egalității 
și echității, pentru înlăturarea 
oricăror discriminări ce mai 
impietează schimburile interna
ționale. înlăturarea măsurilor 
discriminatorii, a taxelor și 
suprataxelor constituie o cerin
ță obiectivă pentru realizarea 
unei largi cooperări economice 
între țările europene. De ase
menea, este necesar ca țările 
continentului nostru să acțio
neze mai unitar pentru reali
zarea unui nou sistem monetar 
care să asigure un raport echi
tabil intre monezile naționale. 
Progresul material, social și 
cultural al statelor de pe con
tinentul nostru cere să se ac
ționeze cu toată fermitatea și 
consecventa împotriva împărți
rii Europei in blocuri economi
ce închise, pentru relații nestin
gherite intre toate statele con
tinentului nostru. In soluționa
rea problemelor complexe ale 
relațiilor economice, țările eu
ropene trebuie să acționeze nu 
de pe poziții de concurență, ci 
in mod unitar, pornind de Ia 
necesitatea participării active 
la făurirea unei noi ordini eco
nomice internaționale, bazată 
pe egalitate și echitate, pe 
crearea unor raporturi juste in
tre prețurile materiilor prime 
și ale produselor industriale. La 
stabilirea unor prețuri echita
bile, după părerea noastră, tre
buie să se pornească de la le
gități și principii obiective care 
să permită comensurarea justă 
a valorii diferitelor produse, 
înlăturarea acțiunilor specula-

(Continuare în pag. a lll-a)

CU SENTIMENTUL
DATORIEI ÎMPLINITE

diolit, 20 tone vată minerală, 
precum și alte importante ma
teriale destinate șantierelor de 
construcții. Succesul, închinat 
sărbătorii de 1 Mai, își sporește 
semnificațiile dacă avem în ve
dere că aproape 70 la sută dintre 
muncitorii secțiilor de bază sint 
tineri.

Fiind rugat să numească cea 
mai bună formație de lucru, in
ginerul Anton Tocaci, șeful sec
ției prefabricate, stă îndelung pe 
gînduri. li vine greu să nomina
lizeze una cind ele sint atît de 
multe! In schimb, poate să spu
nă cu mina pe inimă că cele mai 
apreciate sint echipele conduse 
de tineri...

Să luăm, bunăoară, brigada 
utecistului Gheorghe Todea, de

la linia a IlI-a. X-a fost zi în 
care să nu fi realizat citeca che- 
soane fi fișii cu goluri peste pre
vederile de plan.

— Cind mergeam mai rău — 
afirmă el — dădeam minimum 
2—3 bucăți. Cind activitatea se 
desfășoară normal, ajungem la 
zece, lntr-una din zilele trecute 
am stabilit un adevărat record: 
5 chesoane și 8 fișii peste plan 
în 8 ore! Asta înseamnă 15 metri 
cubi de betoane turnați în plus. 
Colegilor noștri din celelalte 
schimburi nu le-a venit să 
creadă...

AL. BALGRÂDEAN

(Continuare în pag. a lll-a)

CU PLANUL REALIZAT ÎNA
INTE DE TERMEN

Muncitorii întreprinderii 
de răi ferate din Brasov, ca
re și-au realizat planul pe 
patru luni, lucrează cu un 
avans de aproape un an pe 
șantierul de dublare a magis
tralei feroviare Brasov-Cop- 
șa Mică. Lucrările sint in 
axans față de grafie și pe 
șantierul de electrificare a 
liniei ferate Brașov-Cieen- 
Deda.

x
La marele complex nni- 

versitar. înălțat pe una din
tre colinele Brașovului, con
structorii lucrează cu un 
avans de peste 3 luni de zile 
Ia ultimul obiectiv. Este vor
ba de noile spații de invătâ- 
mint prevăzute ru peste 3M 
m.p. destinate Facultății de 
industrializare a lemnului, 
care va fi predat, față de 
termenul lunii octombrie, in 
cinstea zilei de 23 August. 
Alături de constructori se 
află și sute de studenți și 
cadre didactice, care in tim
pul lor liber efectuează ore 
de muncă patriotică.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România

DECRET
privind programul de lucru în zilele 

de 1 și 2 mai 1974 și stabilirea 
ca nelucrătoare a zilei de 4 mai 1974
Ținînd seama de dorința 

exprimată de numeroase 
colective de oameni ai 
muncii din unitățile socia
liste de a lucra în zilele de
1 șt 2 mai. în scopul asi
gurării ritmului neîntre
rupt al activității economi
ce, și de a avea ca zi ne
lucrătoare sîmbătă 4 mai,

Consiliul de Stat al Re
publicii Socialiste România 
decretează :

Art. 1. — Zilele de 1 și
2 mai 1974 sînt zile lucră
toare, potrivit programului 
de lucru stabilit pentru 
fiecare unitate.

Art. 2. — Ziua de 4 mai

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste 

România

și planului al Republicii Burundi
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Totodată, ei a transmis tova- 
răsuuu: Niroiae Ceaușescu invi
tația adresată de președintele 
M rebel Mtcoenbero de a face o 
vuită oficMM M Republica Bu
rundi

Miercuri dupâ-amiazâ. tova
rășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a 
primit delegația Uniunii Socia
liste Arabe condusă de Youssef 
Kamel Abdel Aziz, membru al 
Secretariatului C.C. al U.S.A., 
președintele Comisiei ele disci.- 
plinâ, care Yăce 6 vizita in ‘țara 
noastră. Din delegație fac parte 
Kamal El Chazli și Aii ‘ Dofda, 
membri ai C.C. al U.S.A., și 
Mustafa Zazouze, consilier ju
ridic.

La primire au luat parte tova
rășii Mihai Dalea, membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R.. președintele 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România. Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R.. Nicolae 
Guină, membru al C.C. al 
P.C.R.. președintele Colegiului 
central de Partid, Constantin

IN EDITURA POLITICA 
A APĂRUT LUCRAREA :

• Eveniment de im
portanță istorică in re
lațiile româno—latino 
americane.

Vizita oficială a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar 
general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Consiliului 
de Stat al Republicii 
Socialiste România în 
unele țări din America 
Latină.
29 august — 20 septembrie 

1973
5—8 martie 1974

1974 se declară zi nelucră
toare.

Prevederile alineatului 
precedent nu se aplică uni
tăților productive în care 
se desfășoară proces con
tinuu de muncă, precum și 
unităților agricole de stat 
și cooperatiste.

Art. 3. — Ministerele, ce
lelalte organe centrale, co
mitetele executive ale con
siliilor populare vor stabili 
programe speciale pentru 
unitățile comerciale, de 
transporturi publice și alte 
asemenea unități, care să 
asigure servirea populației 
în ziua de 4 mai 1974.

Președintele Republicii So
cialiste România a acceptat cu 
plăcere invitația. La rindul său. 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
invitat pe generalul Michel Mi- 
combero să viziteze România. 
De asemenea, el a rugat pe oas
pete sâ transmită președintelui 
Republicii Burundi un cordial

Delegația Uniunii Socialiste Arabe
Vasiiiu. adjunct de șef de sec
ție Ia C.C. al P.C.R.

Exprimind deosebita satisfacție 
de a fi primiți de conducătorul 
României, șeful delegației Uni
unii Socialiste Arabe a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
in calitatea sa de conducător a- 
les al poporului român, secretar 

sJ&Uyâufeti-- Camu- 
ftiS'ft Român, cele mai sin
cere și prietenești salutări din 
partea președintelui Republicii 
Arabe Egipt, Anwar Sadat, pre
ședinte al Uniunii Socialiste A- 
rabe. De asemenea, Youssef 
Kamel Abdel Aziz a transmis to
varășului Nicolae Ceaușescu, în
tregului popor român salutul 
călduros al întregii conduceri a 
Uniunii Socialiste Arabe, al pri
mului secretar al acesteia, Mo
hamed Hafez Ghanem.

Mulțumind cu căldură pentru 
salutul primit din partea prie
tenului său, președintele Anwar

AZI SOSEȘTE IN ȚARA NOASTRĂ 
PRIMUL MINISTRU AL FINLANDEI, 

TAISTO KALEVI SORSA
Astăzi sosește la București 

primul ministru al Finlandei, 
Taisto Kalevi Sorsa, care, la in
vitația primului ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste 
România, Manea Mănescu, va 
face o vizită oficială • în țara 
noastră, împreună cu soția.

Taisto Kalevi Sorsa, născut la 
21 decembrie 1930, la Keuruu, 
își face studiile universitare la 
înalta școală pentru științe so
ciale. își desăvirșește pregătirea 
la Universitatea din Tampere, 
unde obține, in 1963, titlul de 
candidat în științe sociale. Este 
prezent în această perioadă, în 
viața politică a țării, prin pu
blicistica sa, fiind, succesiv, re- 
dactor-șef al revistei „Vihuri“ 
și redactor al Casei de editură 
„Oy Tamoni".

Intre anii 1959 și 1965, Kalevi 
Sorsa iși desfășoară activitatea 
în cadrul UNESCO, iar în pe
rioada 1965—1967 deține funcția 
de secretar general al Comisiei 
Naționale finlandeze pentru 
UNESCO.

Militant activ, încă din anii 
studenției, în rindurile mișcării 
social-democrate, Kalevi Sorsa 
este ales, in 1969, in funcția de 
secretar general al Partidului 
Social Democrat și, un an mai 
tirziu, obține primul mandat in 
parlamentul finlandez, unde de
vine președinte al Comisiei pen
tru afacerile externe.

In 1972, în guvernul social-de
mocrat, deține portofoliul afa
cerilor externe.

Taisto Kalevi Sorsa devine 
prim-ministru, în același an, în 
luna septembrie. în această func
ție. — urmind liniile tradițio
nale politice ale Finlandei — 
Kalevi Sorsa militează pentru 
dezvoltarea bunelor relații din
tre țara sa și statele europene, 
pe baza respectului recinroc, al 
avantajului și egalității în drep
turi a tuturor. Kalevi Sorsa se 
afirmă, totodată, ca un activ 
susținător al inițiativelor de 
pace și destindere în Europa, 
sprijinind, in acest sens, convo
carea și organizarea la Helsinki 
a lucrărilor pregătitoare ale 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare europeană.

Vizita înaltului oaspete în țara 
noastră are loc intr-un moment 
cind relațiile român o-finlande- 
ze cunosc o ascensiune conti
nuă. in diferite domenii de ac
tivitate, in folosul ambelor po
poare. al cooperării și păcii in 
Europa și in lume. 

și prietenesc salut, cele mai 
bune urări de fericire și pace, 
de succese tot mai însemnate 
poporului burundez in lupta sa 
pentru dezvoltarea economică și 
socială a patriei.

Ministrul burundez a dat o

(Continuare în pag. a V-a)

Sadat. președintele Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe șe
ful delegației ca, la înapoierea 
in țară, să-i transmită un salut 
cordial și cele mai bune urări.

Totodată, secretarul general al 
P.C.R. a adresat Uniunii Socia
liste Arabe, primului secretar al 
acesteia, întregii conduceri a 
U.S.A, cele mai hune -urări- de 

■succes m întreaga activitate de 
organizare și conducere a po
porului egiptean pe calea nouă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a transmis, de asemenea, poporu
lui prieten egiptean salutul său 
personal și al poporului român, 
impreună cu cele mai bune urări 
de prosperitate, bunăstare și 
pace.

în cadrul convorbirii, au fost 
abordate unele probleme ale ac
tivității și preocupărilor actuale 
ale P.C.R. și U.S.A., ale rapor-

(Continuare în pag. a V-a)

O importantă contribuție la e- 
voluția pozitivă a relațiilor ro- 
mapo-finlandeze au avut-o con
tactele directe la cel mai inalt 
nivel, precum și între alți fac
tori de răspundere ai celor două 
țări. în acest context, remar
căm, ca momente de adincă 
semnificație in istoria relațiilor 
româno-finlandeze, care au des
chis noi perspective prieteniei 
și colaborării dintre cele două 
țări, vizita efectuată în septem
brie 1969 de președintele Urho 
Kekkonen în România și vizita 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
în Finlanda, în iulie 1971, con
vorbirile și înțelegerile conve
nite cu aceste prilejuri intre șe
fii de stat ai României și Fin
landei.

Fără îndoială că vizita în 
România a premierului Kalevi 
Sorsa, precum și convorbirile 
pe care le va avea vor da un 
nou impuls cooperării româno- 
finlandeze, care se desfășoară 
cu succes în domenii multiple, 
in interesul ambelor popoare, in 
deplin respect al independenței 
și suveranității naționale, ega
lității in drepturi, al neameste
cului în treburile interne.

Opinia publică din țara noas
tră, care a urmărit întotdeauna 
cu interes și satisfacție evoluția 
relațiilor româno-finlandeze, u- 
rează primului ministru Taisto 
Kalevi Sorsa bun venit în Re
publica Socialistă România, a- 
vind convingerea că vizita sa 
slujește prieteniei și colaborării 
dintre cele două țări și popoare, 
cauzei păcii și înțelegerii in 
lume.

i I
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Cine se alătură mecanizatorilor din Cogealacu ?

în șase ani, ei au economisit peste un milion de litri motorină

PERMANENȚA INIȚIATIVELOR

Dincolo 
de elan

Acum exact 24 de anotimpuri, 
din partea tinerilor de la S.M.A. 
Cogealacu primeam, la redacție, 
invitația să particip la adu
narea lor generală a cărei ordine 
de zi era formulată cit se poate 
de simplu : „Fiecare tinăr să se 
preocupe de reducerea consumu
lui de motorină". Dar, pe cit de 
expeditiv era formulată tema, pe 
atît de vii au fost discuțiile din 
cadrul adunării. Au fost criticați 
cei ce făceau risipa alergînd cu 
tractorul după iepuri, sau chiar 
și pentru aprovizionarea cu un 
șurub făceau drum de mulți ki
lometri, cei care ocoleau cîmpul 
pînă să ajungă acolo unde tre
buia să are, să semene sau să 
întrețină culturile, cei care „a- 
lergau" la cite un transport de 
lemne ocazional sau alimentau 
fără să se gîndească la cit intră 
in rezervor și cit se scurge ală
turi... Critica era nominală, cel 
vizat fiind invitat să aprecieze el 
însuși volumul risipei pricinuit 
prin neglijență și nechibzuială. 
Iar la tablă, cineva așeza cifre
le unele sub altele. Totul a în
sumat — transcriu din blocnote
sul de atunci — „aproape 50 de 
mii de litri motorină — adică 
atît cit ar însemna consumul pe 
un an pentru cinci tractoare"

Au trecut anii și iată-ne la 
sfîrșitul săptămînii trecute, ia
răși printre vestiții mecanizatori 
dobrogeni de la Cogealacu. Pe 
oameni, —- care au mai rămas 
în cadrul stațiunii, pentru că 
mulți „s-au apropiat de casele 
lor. transferîndu-se la alte sec
ții" — nu i-ăm mai recunoscut 
decît după nume. Nu numai ti
nerii de atunci, dar și directorul 
Gheorghe Idu și contabilul șef 
Ion Candidata arătau mult mai 
maturi, vorba lor era mai domou- 
lă și mai plină de miez. In plus, 
din organizația U.T.C. ,.s-au des
prins", firește pe motiv de vîrs- 
tă, aproape douăzeci de mecani
zatori. iar în locul lor au venit 
alți douăzeci și cinci de absol
venți ai școlii profesionale sau 
ai cursurilor de calificare. La fie
care, însă, e surprinzător de 

„Blîndețea și îndurarea unei 
icoane de Crist, cit și puritatea 
unei madone, mi-au părut tot
deauna ceva ceresc : de aseme
nea, statuile sfinte, muzica bi
sericească, domurile impozante. 
Missaele, requiemurile, orato
riile, pasiunile mi-au prilejuit 
stări extatice, stări de felul ce
lor cind omul simte mai multe 
delectări și delicii decit pot dori 
și cuprinde inima și dorința sa ■“

Sint confesiuni pe care stu
denta G. Firu, din București, ie 
face într-o lungă epistolă trimi
să redacției și în care abordează 
problema raportului dintre sim
țirea religioasă și trăirea artei. 
Opinia lui G.F. este că credința 
religioasă premerge și condițio
nează voluptatea spirituală pro
dusă de artă și că extazul ar
tistic, în măsura în care este 
autentic, constituie doar o formă 
a extazului mistic, in speță re
ligios.

Înainte să intru în dezbaterea 
problemei enunțată de G.F. 
consemnez că incă in diverse 
alte scrisori pe această temă, 
primite de la cititorii „Antica- 
zaniei", regăsim susțineri radical 
diferite de cea menționată. 
Spre pildă I. Vornicu din Bra
șov (absolvent de conservator) 
ne scrie : „Sint plin de admira
ție și cuprins de emoții profund 
față de operele de artă : dar 
niciodată n-am pus arta in le
gătură cu religia".

Iată așadar două moduri de 
a privi relația dintre religie și 
artă, dintre trăirea artistică și 
cea religioasă. Dacă ar fi să-i 
dăm dreptate lui G.F., atunci 
ateului iar fi funciarmente refu
zată înalta voluptate spirituală 
prilejuită de artă, respectiv ex
tazul artistic. Sau poate că, re
trăind extazul artistic, aceasta 
nu ar constitui pentru așa-zisul 
ateu altceva decît expresia unei 
credințe mistice in artă, sau, 
altfel spus. în extaz mistic. Mă 
voi strădui să arăt însă că 
adevărul se află de partea susți
nerilor lui I. Vornicu. Arta și 
simțirea artistică nu numai că 
nu se află într-o relație de

proaspătă ideea competiției, de
clanșată în primăvara anului 
1968, de a realiza lucrările agri
cole cu un consum cit mai nuc 
de motorină. „Am pornit de la 
10,4 litri motorină, consum pen
tru un hectar arătură normali 
și am ajuns la 8,968 litri, anul 
trecut, sublinia tovarășul Gheot- 
ghe Idu — apelind la cifre — 
efectul acțiunii declanșată de 
uteciști. Bătălia pentru consu
muri reduse de motorină a năs
cut intransigența față de super
ficialitate și indisciplină, a de
clanșat o vie mișcare de auto- 
perfecționare, de asimilare a noi 
metode de lucru și de organiza
re a muncii. Astăzi, nici un trac
tor nu se mai deplasează fără 
ordin de lucru; prin dispoziti
vele concepute de noi, adminis
trarea îngrășămintelor și a ierln- 
cidelor. se execută pe suprafețele 
culturilor prășitoare, ca lucrări 
complementare ale semănatului: 
motorina e „cartelată" pentru 
fiecare gen de lucrare și tip de 
tractor; în cîmp există fixate tra
see precise de deplasare a trac
toarelor și mașinilor agricole; 
pornirea „la cheie" este asigu
rată prin dotarea tractoarelor cu 
baterii, ca urmare, la numai unul 
la sută redueîndu-se consumul 
de carburanți fără acoperire di
rectă în lucrări agricole execu
tate.

Acest lucru presupune însă efor
turi, înseamnă aici, la S-.M.A. 
Cogealacu, dezbateri profesio
nale ținute de două ori pe lună 
sub îndrumarea inginerului Mi
hai Stancu, înseamnă o foarte 
hună colaborare cu cooperativele 
agricole în eșalonarea lucrărilor 
agricole, înseamnă o neobosită 
urmărire asupra consumului, de 
fiecare zi, al tuturor celor 156 de 
tractoare, înseamnă — sigur de-a 
lungul anilor — o analiză in
transigentă a „cazurilor" și sanc
ționarea lor, chiar dacă Gheor
ghe Tița. Dumitru Albu, Ale
xandru Gaciu, Gheorghe Lă- 
descu sau Nicolae Postavu se 
află la prima abatere, iar rezul
tatele muncii ti plasează printre 

dependență față de religie și 
credința religioasă, dar exprimă 
chiar o opoziție notabilă in ra
port cu acestea. Căci, dacă arta 
oferă omului voluptăți spiritua
le atit de puternice incit debor
dează cadrul simțirilor și trăirii 
banale, ea dovedește că extazul 
poate fi hărăzit insului nu nu
mai prin contopirea sa cu divi
nitatea. ci și cu produsul creației 
umane inseși ! Arta devine ast
fel iconoclastă prin inriurirea 
ce o produce : dar și prin sor
ginte deoarece omul iși regăseș
te in plastică, in muzică, in 
poezie etc. — chiar și atunci 
cind acestea vehiculează subiec
te expres religioase — propria 

ATEISMUL ARTEI:
Extazul artistic și extazul mistic
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sa simțire, aspirațiile sale cele 
mai profunde. Religiile proclamă 
existența divinității sau divini
tăților deasupra și in afara 
omului. Arta explorează insă 
zona frumosului dinlăuntrul și 
„pe măsura inerentă" omului.

Antinomia artă-religie relevă : 
caracterul antropocentric al ar
tei, contra umanismului antropo- 
rnorfic al religiei : imanența ar
tei contra transcedenței religiei ; 
umanizarea misterului în artă 
contra mistificării umanului în 
religie ; conștiința distincției în 
artă, versus contopirea in
distinctă în indistincție în re
ligie ș.a.m.d. Arta umanizează 
misterele : imaginea artistică nu 
poate avea, prin caracterul său 
concret-senzorial decît un con

fruntași. Și, fiecare propunere 
care a determinat acumularea și 
numai a unei singure picături în 
rezervorul economiilor a fost in
clusă în programul de măsuri, a 
devenit bușon adăugat celorlalte 
menite să stăvilească risipa. 
Iar picăturile s-au adunat însu- 
mînd (luînd ca bază de calcul 
norma pe hectarul arătură nor
mală din 1968) 1182 543 litri 
motorină. Adică echivalînd în
tregul consum de motorină al 
stațiunii pe anul 1973. S-a reu
șit, astfel, aici la Cogealacu, ni
velul cel mai coborit din țară 
al consumului de combustibili pe 
hectarul arătură normală. Me
ritul este al organizației U.T.C.. 
al tinerilor Ion Foamete, Soți’ 
Șarpe, Ștefan Stoica, Traian Gîr- 
bovan, Gheorghe Stoiculescu, 
Stoian Văcaru, Gheorghe Bucur. 
Ion Roșu, Ion Vîlcea, Marin Co- 
tici care au asigurat permanența 
unei inițiative, chiar dacă orga
nele superioare o pierduseră prin 
voluminoasele lor dosare de evi
dență. Iar dacă am revenit astăzi 
la Cogealacu, am făcut-o cu 
gîndul să readucem în actuali
tate una dintre cele mai valoroa
se inițiative uteciste, prima din 
țară care viza economia de com
bustibili. Mecanizatorii din Co
gealacu, fi acum cînd norma de 
motorină pe hectarul arătură 
normală a coborit la 9 litri, își 
desfășoară întrecerea lor sub a- 
ceeași lozincă-chemare: la fie
care tonă de motorină consu
mată, o economie pentru o zi 
de lucru a unui tractor. Cine 
li se alătură în această patriotică 
întrecere ?

GH. FECIORU
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multe succese, dar surse

„Tinerii zootehniști 
au obținut 

nevalorificate mai sint!“
La adresa dv. nr. 7661 1974 re

feritor la articolul -In județul 
Ilfov : Tinerii zootehnia au 
obținut multe succese, dar surse 
nevalorificate mai sint vă
facem cur oscul că Biroul exe
cutiv al Uniunii județene a luat 
măsuri prin comisia de propa
gandă a UJ.C-A-P. : articolul a 
fost discuta: cu activiștii Uniunii 
județene și conducerile coopera
tivelor agricole in vederea 
popularizării metodelor bune 
folosite de cei evidențiat: cit și 
pentru lichidarea lipsurilor con
statate.

MARIN ARGINT 
președinte al VJJC-A-P. Ilfov

Ca urmare a articolului -Ti
nerii zootehnist: au obtirmt 
multe succese, dar resurse reva
lorificate mai sint". publicat In 
ziarul ..Scinteîa tineretului* nr. 
7671 din 8.91 974. vă facem cu
noscute următoarele:

Comitetul județean Ilfov al 
U.T.C in urma pianului de mă
suri pentru intensificarea mun
cii organelor și orgmixațfilar 
U.T.C in perioada de iarnă a

ținut omenesc : ea raportează 
lumea exterioară la lumea in
terioară. atectivă. intelectuală și 
morală a omului.

Expresia ..artă religioasă* este 
in acest spirit intrucitva un non 
sens. Ceea ce nu înseamnă că 
pinze dintre cele mai celebre 
nu pot figura teme religioase 
(biblice etc.) că. monumente 
arhitectonice cu funcționalitate 
religioasă—pagode. catedrale,
temple — sau statui figurind 
zei. sfinți etc. sint in afara zo
nei artisticului, sau că muzica 
așa-zis religioasă nu este fru
moasă.

Religiile și-au edificat in de
curs de milenii mituri și legen
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de. catedrale și ceremonii de 
cult, practici rituale și festivi
tăți spectaculoase. Și cite teo
rii — și nu numai dintre cele 
foarte vechi — nu așează mitu
rile și legendele la originile 
poeziei, ornamentica religioasa 
și ceremoniile de cult la origi
nile artelor plastice și drama
turgiei ! Numai că toate acestea 
— mituri, legende, ornamentică, 
ceremonii, picturi, statui, mo
numente arhitectonice — sint 
„sacre" pentru că sint frumoa
se, dar nu sint frumoase pentru 
că sint sacre. Există, ce-i drept, 
autori care opun domeniul valo
rilor (în speță cele artistice) 
domeniului profanului, așa cum 
sacrul ■ (sfințenia religioasă) se 
opune laicului. Comportamentul 
mitic (arhetip al celui artistic) 
ar presupune astfel : raportarea

PLANUL PE TRIMES
TRUL AL ll-LEA — CU 
O LUNĂ MAI DE

VREME
SECȚIA NR. 4 A S.M.A. 

BUCECEA- este de mai multe 
luni fruntașă pe unitate. In 
trimestrul I cei 20 de meca
nizatori ai secției, in majori
tate tineri uteciști, au realizat 
venituri bănești de 350 000 lei 
față de 100 000 lei planificați. 
In aceeași perioadă, secția a 
efectuat 8 740 ore in brazdă e- 
conomisind. totodată, peste 
6 000 litri motorină. Fruntași 
sint Gheorghe Pintilie, meca
nizator de onoare pe S.M.A. 
care a totalizat 956 ore func- 
țlonare-tractor și 79 zile nor
mă pe trimestru. reaWțnnd un 
venit de 41 000 lei ; ■ Valeriu 
Luchiniuc, cu 980 ore'funcțio- 
nare-tractor, 84 zile normă și 
36 000 lei venit realizat ; Dan 
Bârbosu, cu 35 000 lei venit 
realizat, 952 ore funcționare- 
tractor, 72 zile normă și 
Gheorghe Corsei, cu 33 000 lei 
venit realizat, 767 ore func- 
ționare-tractor și 65 zile nor
mă pe trimestru.

O mențiune : toți cei 20 de 
mecanizatori și-au depășit pla
nul cu cel puțin 100 la sută. 
Șeful secției, tovarășul Nico
lae Chiriac, ne-a declarat că 
mecanizatorii săi și-au propus 
să realizeze planul întregii sec
ții pe trimestrul II pină la 1 
Mai. Este vorba de un venit 
de 420 000 lei din care au mai 
rămas de realizat doar 50 OM 
lei. în prezent se lucrează in
tens la semănatul porumbului, 
la ierbicidat și Ia sistemele de 
irigații de pe raza comunei 
Bucecea.

D. HOROMNEA

respor.«abu:tati 
concrete pentru îmbunătățirea 

ce »: antrenarea tuturor tineri
lor la obținerea de renttate cit 
mai bune in anul 1974. In »- 
ceastă direcție in perioada de 
iarnă toate organizații e comu
nale au fost antrenate intr-o 
largă acțiune de asigurare a în
treținerii, amenajării, curățirii 
pășunilor și izlazurilor. De ase
menea. organizațiile U.T.C. din 
CA-P.-uri au fost ajutate in 
permanentizarea tinerilor In 
sectorul zootehnic, aceștia fiind 

tulm agricol de masă veghin- 
du-se totodată la aplicarea con
cretă a retribuirii muncii pe 
bază de acord global in raport 
cu condițiile specifice din fie
care unitate. In aplicarea siste
mului de premiere in natură.

Ca urmare a acestor preocu
pări n: umărul tinerilor perma
nent! in zootehnie de la începu
tul anului 1974 pină in prezent

!a un model exemplar : ruptura 
duratei obișnuite, profane, in- 
:-grarea in timpul primordial. 
O atare asimilare a zonei esteti
ce cu sacralitatea nu are insă 
nimic de a face cu esența sferei 
de viață propusă de transcen
dența divină : implicit, nici cu 
sfințenia religioasă. Este drept 
că atit in reflectarea religioasă 
cit și in cea artistică un loc 
important revine imaginarului : 
in primul caz insă, un imaginar 
zămislit de somnul rațiunii ; în 
ce! de-al doilea, o imaginație 
plăsmuită de acea stare de ve
ghe a conștiinței, care-1 face pe 
om să priceapă lumea nu numai 
cu simțurile realului ci și ale 

posibilului — să reflecte reali
tatea deopotrivă prin rațiune și 
efect, prin putință și voință.

Ceea ce nu exclude insă po
sibilitatea ca arta autentică — 
prin torentul de simțire profun
dă ce-1 declanșează — să fie 
folosită de religie intru promo
varea credinței. O sensibilitate 
artistică aculă se poate dovedi 
uneori propice sau se poate În
soți cu o anume înclinație spre 
religiozitate. Sensibilitatea pen
tru artă este insă în același 
timp un mediu refractar ma
nipulării dogmatice. Or. religiile 
se întemeiază cu precădere pe 
dogme care se vor crezute, chiar 
dacă sint absurde sau contravin 
demnității umane. „Credo qiiia 
absurdum" scria Tertulian. „Fi- 
des proecedit rationem" procla
ma fericitul Augustin. Extazul

CON

CABINET DE CONSULTAȚII 

PENTRU ELEVII DIN CLASA A VIII-A
Corespondența inmulțindu-se și 

clarificările ce ni se cer. repe- 
tindu-se, ne vedem nevoiți să 
răspundem grupind intrebările 
pe probieme.

LICEUL PEDAGOGIC ȘI PRO
BELE DE APTITUDINI

Pregătind tinerii incă de pe 
prima treaptă, să devină cadre 
didactice, candidaților care op
tează pentru liceul pedagogic li se 
cere, ca și pină acum, să aibă 
aptitudinile necesare. Din acest 
motiv, se va apela la probe de 
aptitudini. Ele vor consta în : o 
probă, de aptitudini muzicale, 
pentru verificarea auzului mu
zical a simțului, ritmului, a ca
lității vocale și a sensibilității 
muzicale : probă constind in
tr-o discuție cu grupe de 3—5 
candidați, urmărindu-se modul 
de exprimare al acestora și de
pistarea eventualelor defecte de 
vorbire și dicție. care ar putea 
constitui contraindicații pentru 
cariera didactică. Probele sint 
eliminatorii.

a crescri cu acțiunea fiind

Pentru obemerea in continua
re a unor rezultate cit mai bune, 
organizația județeană Ilfov a 
U TC. a nrelua’ in totalitate 
acțiunea de modernizare a adă
pătorilor de animale intr-un nu
măr de 119 grajduri, sarcini im
portante revenind in acest sens 
organizației U.T.C. din aceste 
unități care vor fi sprijinite in 
această acțiune de organele 
U.T.C. din S.M.A.-uri. școli pro
fesionale cu profil agricol și ti
neri navetiști.

Mulțumind ziarului pentru 
sprijinul acordat prin dezvă
luirea unor lipsuri reale ce se 
manifestă in activitatea organe
lor și organizațiilor U.T.C. 
asigurăm că prin acțiunile ce le 
va întreprinde Biroul comitetu
lui județean, Consiliul tineret 
sătesc. vor acorda o atenție 
deosebită îndrumării și sprijini
rii organizațiilor U.T.C. din sec
torul zootehnic.

ION MINEA 
prim-secretar al Comitetului 

județean Ilfov al U.T.C.

religios este poate cea mai eloc
ventă expresie a conținutului 
anestetic pe care sensibilitatea 
umană îl poate căpăta într-o 
asemenea ipostază. La antipod, 
extazul laic produs de artă, 
probează capacitatea „artisticu
lui" de a infrunta religia chiar 
și în acele structuri (afective) 
ale ființării subiective a omu
lui pline de tainițe sufletești 
ușor „captive" în fața misteru
lui.

EXTAZUL MISTIC
Credința religioasă, in formele 

ei paroxistice, în primul rînd 

extazul religios, presupune o 
anihilare totală sau cvasitotală 
nu numai a conștiinței ci și a 
funcțiilor sensoriale și motrice, 
la antipod extazul artistic laic 
revarsă în sufletul celui care se 
contopește cu arta o bucurie in
finită, o beatitudine incompa
rabilă izvorîte din trăirea luci
dă. conștientă și senzorială 
chiar, dacă ne putem exprima 
astfel, a sensurilor aventurii 
psihologiei umane. Uneori aces
te sensuri pot fi tragice sau 
dramatice sau grotești, dar ni
ciodată non sensuri comparabile 
cu cele ale suspendării reflec- 
țiunii critice în virtutea acceptă
rii transcendenței ca dat major 
al condiției umane.

Starea de extaz religios, pre
supune ca element principal 
„constatare directă" a prezenței

In cazul in care se vor înscrie 
mai mulți candidați decit numă
rul locurilor, se vor susține 
probe de cunoștințe la limba și 
literatura română și matematică.

EXISTA RESTRICȚII TERI
TORIALE LA ÎNSCRIEREA IN 
PRIMA TREAPTA DE LICEU ?

Nu. asemenea restricții nu 
există. Elevii se pot inscrie la 
orice liceu doresc, în orice lo
calitate. Este normal însă, ca ei 
să se orienteze spre licee ori 
filiale ale acestora din localita
tea în care au domiciliul, incit 
să locuiască acasă ori să fie cit 
mai aproape de casă. Prin gene
ralizarea primei trepte de liceu, 
se extinde mult rețeaua liceală 
a fiecărui județ, favorizind ado
lescenților posibilitatea să gă
sească. de regulă, profilul dorit 
— potrivit aptitudinilor și do
rințelor lor în orașul ori satul 
unde locuiesc, ori undeva în a- 
propiere. Mai există un motiv 
pentru care elevii clasei a VIII-a 
vor fi îndrumați, preferențial, 
spre liceele organizate în loca
litățile ori județele lor ; profi- 
lele acestora sint gîndite potri
vit cu nevoile de cadre ale zo
nei respective și cine altcineva, 
dacă nu tinerii din școlile gene
rale ale orașelor și satelor ju
dețului. să opteze pentru me
serii cheie in dezvoltarea eco- 
nomic-social-culturală a jude
țului respectiv, răminind să pro
feseze in viitor cit mai aproape 
de casă ? Totuși, dacă un elev 
dorește să aleagă un profil de 
liceu care nu există in locali
tatea ori județul respectiv — 
pentru că acestea nu au necesi
tate de cadre in anumite do
menii — nimeni nu-1 oprește pe 
adolescent să se inscrie acolo 
unde dorește. Rețineți deci: pu
teți să vă înscrieți la liceul 
preferat, dar este de dorit să vă 
orientați spre licee care vă sint 
apropiate de casă (N. A. Tova
rășe Constantin Drâgan. — Ar- 
geșean Cimpulung-Muscel — nu 
sinteți bine informat ; in Buzău, 
unde locuiește sora dv. există 
liceu de chimie, pe Bd. Bălcescu 
la nr. 50. Dacă vor fi mai mulți 
candidați pe un loc, se va pro
ceda la organizarea unei probe 
de verificarea cunoștințelor, la 
matematică și la alegere limba 
română ori chimie, numai lu
crări scrise, subiectele fiind sta
bilite din materia clasei a VIII-a. 
Credem însă că nu va fi cazul 
să 6e recurgă la aceste probe. 
Așadar, sora dv., îndrăgind chi
mia, nu va trebui, deși are drep
tul, să se deplaseze la un liceu 
din București).

CE ÎNSEAMNĂ CA ÎN VIITO
RUL AN ȘCOLAR 30 LA SUTA 
DINTRE ELEVI VOR FI CU
PRINȘI — ÎN PRIMA TREAPTA 
DE LICEU — LA PRQFILELE

divine prin : desființarea conști
inței personale ; pasivitate ; in
tuiție bruscă și spontană ; ilu
minare: imagini simbolice.

H. Delacroix (in „Les grands 
mystiques chretiens") relevă cele 
5 caractere ale experienței misti
ce : abstracție, obscuritate, pn- 
sivitate, durată scurtă, expri
mare simbolică.

Strigătul sfintului Ioan de la 
Cruz în a sa Urcare pe Cormel 
rezumă natura stărilor mistico- 
extatice in următorii termeni : 
„într-o tăcere interioară prin 
percepția unei relații directe cu 
absolutul, in unificarea spiritu
lui dincolo de imagini și de 
cuvinte, prin... fuziunea absolu- 

tului și dispariția totală în el... 
părăsirea completă a ..discursu
lui verbal" și a gindirii frag
mentare prin compoziție și di
viziune, refulare la starea vir- 
tualităților subconștiente de ori
ce imagini. mentale sau sensi
bile, desființarea oricărei con
științe a distincției intre eu și 
obiectul său (intuiție fără for
mă. iluminare fără explicație)".

EXTAZUL ARTISTIC
In esența ei arta după cum 

arătam este iconoclastă. Intui
ția religiei iudaice a exprimat 
grav o atare constatare, prin 
preceptul „să nu-ți faci chip 
cioplit".

Trăirea estetică laică, mai cu

REAL ȘI UMAN, IAR 70 LA 
SUTA ÎN LICEE INDUSTRIALE, 
AGRICOLE, ECONOMICE ETC.

Rețeaua liceală este concepută 
astfel, în fiecare județ, incit să 
corespundă necesarului de ca
dre pentru economia și cultura 
zonelor respective. E normal 
deci, avind in vedere țritmul as
cendent al dezvoltării ramurilor 
industriale, agricole și de alte 
profile, ca tocmai aceste dome
nii să solicite pregătirea unui 
număr mai mare de cadre. A- 
cest fapt conduce la profilarea 
mai multor licee în ramurile 
amintite. In perspectivă, elevii, 
avind pregătire inițială dobindită 
pe prima treaptă de liceu, vor 
putea să se încadreze în produc
ție, ori — dacă va fi cazul — 
să urmeze forme de scurtă du
rată — prevăzute in Hotărîrea 
plenarei partidului din iunie a- 
nul trecut — pentru deservirea 
calificării profesionale, ori să 
urmeze treapta a doua de liceu, 
Ia cursuri de zi. Candidații care 
ne-au adresat întrebarea de 
mai sus pot fi liniștiți ; ei 
nu pot fi împărțiți arbi
trar. pe bază de medii ori alte 
criterii — cum cineva presupu
nea — 30 la sută la liceele reale 
și umane și 70 la sută la cele
lalte profile. Raportul acesta se 
va realiza prin organizarea e- 
chilibrată a rețelei liceale, prin 
buna îndrumare a promovațjlor 
clasei a VIII-a spre profilele ce 
le sint adecvate.
CONTRACTELE CU ÎNTRE
PRINDERILE ȘI BURSELE PE 
CARE ACESTEA LE ACORDA

Într-adevăr, am amintit, în 
articolul nostru din 9 aprilie 
a.c., acea prevedere din Hotări- 
rea Consiliului de Miniștri cu 
privire la măsurile de generali
zare a primei trepte de liceu re
feritoare la acordarea de către 
întreprinderi a unor burse pen
tru elevii anilor I și II de li
ceu. Concret, este vorba de sec
toarele care au mare nevoie de 
cadre în diferite meserii și ale 
căror întreprinderi pot acorda 
burse elevilor care încheie un 
contract angajindu-se ca, după 
absolvirea primei trepte de li
ceu. să lucreze timp de cinci ani 
in întreprinderea respectivă. E- 
levii din treapta intîi de liceu, 
bursieri ai Întreprinderilor, vor 
beneficia de alocație de hrană, 
scutire de regie la cantină, pre
cum și de drepturile pe care 
le-au avut și pînă acum elevii 
școlilor profesionale. Tinărul 
care dorește să încheie contract 
cu o întreprindere poate cere 
relații la comisia de orientare 
școlară și profesională (din ca
drul județului) în componența 
căreia se află și reprezentanți 
ai întreprinderilor care au drep
tul să acorde burse.

LUCREȚIA LUSTIG

seamă în formele ei incandes
cente. extatice completează o 

. seamă .din insuficientele „rațiuni 
atee". In emoția estetică și cu 
atit mai vîrtos in extazul artis
tic contururile finitului și infi
nitului, mijlocitului și nemijlo
citului, duratei și clipei, formei 
și conținutului, fantasticului și 
realului apar mai estompate , 
și odată cu ele și antinomiile 
„logice" pe care le generează.

Din această evidență, religia 
de o parte, ateismul de alta, au ' 
tras insă consecințe diametral 
opuse. Dacă tentativa religiei 
are însă trecut (un trecut au
reolat chiar), revanșa atee pre
figurează un viitor de durată. 
Căci ateismul urmează să fie 
gindit și realizat ca un nou edi
ficiu cultural-artistic și psiholo
gic al umanității.

Pentru domeniile laice de 
viață, arta constituie unul din 
factorii majori în stare să capa- 
citeze psihologia umană pină la 
treptele incandescente ale stări
lor de extaz.

Extazul produs de artă etc. 
conferă valențe noi mentalității 
laice. Ceea ce nu exclude însă 
posibilitatea ca starea extatică, 
preponderent afectivă, să pro
ducă înlăuntrul unei mentalități 
laice anume „zone friabile", anu
me căi prin care infiltrațiile 
obscurantiste să poată pătrunde 
relativ lesne ■ orientată insa 
spre o lume de reprezentări 
atee, ea poate structura conști
ința individului in direcția 
unei mentalități estetico-ateiste, 
profund desacralizată și demis- 
tificatâ.

Educarea estetică atee, for
marea atitudinii extatice laice 
constituie deci un capitol cu 
implicații dintre cele mai va
riate în dialectica formării con
cepției ateiste.

Subscriem la idee rolului pro
eminent al artei in emanciparea 
subiectivității umane de orice 
reziduuri ale înstrăinării reli
gioase : mentalitatea științifico- 
ateistă se cuvine coroborată pe 
o mentalitate estetico-ateistă.

Dr. H. CULEA

ȘTIINȚA
Intr-o străveche interpre

tare a lumii, universul nos
tru ar fi alcătuit din patru 
elemente constitutive : APA, 
AERUL, FOCUL și PAMIN- 
TUL. Dacă raportăm aceste 
patru elemente de bază ale e- 
xistenței omului, la activită
țile sale de pe parcursul mi
leniilor n-avem decît mo
tive — întemeiate — de min- 
drie (exceptind efectele po
luării, combătute, la rindul 
lor, de păminteni). Intimpla- 
rea și numai intimpla- 
rea făcea să trec, recent, prin 
pasajul subteran de la Piața 
Bălcescu, gindindu-mă, nu 
mai știu cum și de ce, toc
mai Ia asemenea „viziune" a- 
supra planetei Terra, cînd 
m-am pomenit (era după-a- 
miază) într-o neașteptată a- 
glomerare de tineri. Nu exa
gerez dacă afirm că depă
șeau suta. Băieți frumoși, so
lizi, cu un aer sănătos și su
ficient de decent. Stăteau de 
vorbă în grupuri de cinci- 
șase, fumau, și-atît. O clipă 
mi-a trecut prin minte ideea 
de a a mă opri în mijlocul 
unui astfel de grup care, în 
fond, fără nici un fel de rău
tate sau prejudecată, tăia — 
pur și simplu — frunză la 
cîini, ca să-i intreb : „Ce fa
ceți aici ?“ Cu uimire și oa
recare iritare, cei în cauzăău 
răspuns (căci mi-am pus in a- 
plicare... ideea) : „Nu se 
vede ? Stăm de vorbă... N-are 
omul voie să stea de vorbă?" 
La urma urmei, după ce i-am 
salutat, mi-am zis în sinea 
mea : „Chiar, n-are voie o- 
mul să stea de vorbă" (pre
cizez : erau băieți cu slujbă, 
munceau). Și, ieșind din pa
saj, Ia lumina zilei (mai 
strălucea, palid, soarele) mă 
analizam, încercam să des
copăr ce anume pe mine (și, 
dealtminteri. pe toți aproa
pe) mă supără atunci cînd 
întîlnesc asemenea „conglo
merate" de tineri. Da 1 știam

de MIHAI STOIAN

ce anume : mai intîi, stereo
tipia expresiilor, a vestimen
tației. a vocabularului și 
gesturilor (priviri „artistice" 
strecurate de sub un fel de 
breton, tighele peste tighele 
— ca să iasă bieții oameni 
din serie, dar exact in se
rie nimeriseră, toți erau plini 
de tighele, nu ? etc.) : apoi, 
modul acesta de a-ți cheltui 
energia tinerească, istețimea, 
timpul, prin... inactivitate 
(sedentarism acut).,. Fără 
doar și poate, soluția în pa
sajul de sub Piața Bălcescu 
n-ar fi prea greu de găsit : 
„staționarea interzisă" pen
tru... amatori. Chestiunea se 
pune insă, fundamental, alt
fel : cum să atingem stadiul 
formării tuturor tinerilor in 
așa iei incit individul singur 
să consimtă că e stupid, că-i 
o risipă inadmisibilă, că pină 
la urmă, și personalitatea 
ți-e atacată, dacă stai și stai, 
in loc să faci și să dregi 1 
Specificul tinereții este a- 
cesta : să fii intreprinzător, 
dinamic, să-ți placă lucrul in 
aer liber, să nu te simți bine 
dacă nu sari să dai o mină 
de ajutor... Exact cu trei zile 
inaintea scenei din pasaj (ah! 
liliecii) mă aflam in Lunca 
Oltului unde nu o sută de 
tineri, ci peste două mii, lu
crau realmente TINEREȘTE 
la punerea în stare de func
ționare a unui important sis
tem de irigații... Ca și alții, 
mii și zeci de mii, intr-alte 
locuri, dind bătălia pentru 
APA și pentru PAMÎNT, a- 
lături de virstnici, ori plan- 
tînd puieți, ori ajutind pe 
șantierele pe care a și Înce
put clădirea școlilor in care 
vor intra, odată cu noul an 
școlar, toți absolvenții clasei 
a VIII-a (trecem la invăță- 
mîntul de 10 ani generali
zat)... Puțin lucru ? Desigui’ 
că nu ! Dar iată că treci 
printr-un pasaj bucureștean, 
sau prin fața unui eăfe-bar, 
și vezi niște tineri (zece sau 
o sută) sfidindu-și, în primul 
și în primul rînd, propria 
vîrstă. și ești uneori tentat 
să mai faei generalizări pri
pite (evident eronate ! fi
indcă tinerii în imensa ma
joritate, iși găsesc întotdea
una ceva de lucru, dar nu 
apar chiar așa, in locurile... 
publice, de... pasaj). Și-apoi, 
ceea ce depășește net pragul 
dinamismului tineresc (ca 
explicație a participării lor, 
pretutindeni, la acțiunile pa
triotice) reiese admirabil din 
răspunsul dat de unul din e- 
levii pe care i-am găsit, in va
canță, pe șantierul unei vii
toare școli din județul Vilcea: 
„Eu termin anul ăsta școa
la, dar sincer că simt un fel 
de mulțumire că pregătesc 
pentru ceilalți care vin, locul 
lor de învățătură. Consum 
cîteva ore pe zi, din vacanță, 
dar n-aș fi nici mai vesel, 
nici mai odihnit, dac-aș bate 
mingea". Treapta pe care ti
nărul meu interlocutor se 
află, depășind simplul elan 
tineresc, se numește CON
ȘTIINȚA. Aici, pe această 
treaptă trebuie să-i aducem, 
prin toate mijloacele educa
tive. și pe cei, cîți or mai fi, 
o sută, o mie, de care ne 
mai ciocnim in drumurile 
noastre zilnice.

I
>
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vieții internaționale actuale. Pe 
agenda ei de lucru sînt înscri
se teme de majoră importanță 
pentru extinderea și diversi
ficarea cooperării pe continen
tul nostru, în domenii econo
mice prioritare, pentru progre
sul general al fiecărei națiuni, 
pentru cauza colaborării, secu
rității și păcii în lume.

Este ora 10,00. Președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
este salutat cu caldă cordialita
te, la sosirea sa, de Miloslav 
Hruza, președintele Comisiei 
Economice O.N.U. pentru Euro
pa, Jens Boyensen, vicepreședin
te al Comisiei, A. C. Kirca, 
președintele Comitetului sesio- 
nal al Comisiei, Erno Hars, vi
cepreședinte al Comitetului se- 
sional al Comisiei, Janez Sta- 
novnik, secretar executiv al 
Comisiei, Alexander Alexan
drov, secretar executiv adjunct 
al Comisiei, Vlaclav Kostelesky, 
asistent special al secretarului 
executiv al C.E.E./O.N.U.

Sînt de față, tovarășii Ște
fan Voitec, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Ma
nea Mănescu, prim-minis- 
tru al guvernului, Gheor-

CUV î NT ARE A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I) 

tive sau de conjunctură, ce ge
nerează în ultimă instanță, de
reglarea relațiilor economice, 
accentuează starea de înapoiere 
a țărilor în curs de dezvoltare, 
creează condițiuni tot mai gra
ve pe plan international. Pro- 
cedînd astfel, Comisia Economi
că O.N.U. pentru Europa va 
deveni un organism de promo
vare a noilor raporturi econo
mice, va determina progrese 
însemnate in făurirea unor re
lații cu adevărat noi între sta
tele continentului nostru. în 
crearea unui climat de încre
dere și apropiere între popoare, 
in întărirea destinderii și coo
perării în Europa. De altfel, 
desfășurarea lucrărilor Confe
rinței pentru securitate euro
peană, apropiata încheiere a 
fazei a doua și posibilitatea ți
nerii în vara acestui an a fazei 
a treia la nivel înalt, eviden
țiază cu putere rolul important 
pe care îl au schimburile eco
nomice, relațiile economice in 
înfăptuirea unei adevărate 
securități pe continentul nostru. 

Progresul economic și social

Cuvîntul președintelui 

Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa

Domnule președinte,
Vă mulțumesc pentru cuvîn- 

tarea pe care ați adresat-o se
siunii noastre și, prin interme
diul delegaților prezenți, guver
nelor tuturor' țărilor membre 
ale Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Europa.

Cea de-a XXIX-a sesiune a 
Comisiei noastre va rămine pu
ternic înscrisă in istoria ei. Este 
pentru prima oară cînd noi 
ne-am întrunit in afara sediu
lui de la Geneva al Comisiei 
Economice a O.N.U. pentru Eu
ropa și, de asemenea, pentru 
prima oară în decursul întregii 
perioade de existență a Comisiei 
cind în plenul acesteia ia cu
vîntul președintele unuia din
tre statele membre.

Am urmărit cu deosebită a- 
tenție cuvintarea dumneavoa
stră. Problemele pe care le-ați 
abordat și ideile exprimate iși 
vor găsi, fără îndoială, ecoul 
în țările pe care le reprezen
tăm. Prezența dumneavoastră 
în mijlocul nostru și in special 
cuvintarea dumneavoastră nu 
numai că au subliniat impor
tanța pe care guvernul român 
o acordă acestei Organizații și 
participării Republicii Socialiste 
România la activitatea ei, dar 
au subliniat, totodată, marea 
însemnătate pe care Comisia 
Economică a O.N.U. pentru Eu
ropa. în calitate de unică or

ghe Cioară, primarul general al 
Capitalei, Constantin Băbălău, 
Mihai Dalea, Ion Pățan, Ștefan 
Andrei, Gheorghe Oprea, vice- 
prim-mlnistru al guvernului, 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, și alți mem
bri ai guvernului.

însoțit de reprezentanții Co
misiei Economice O.N.U. pentru 
Europa. care l-au intimpinat, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
ia loc în prezidiul lucrărilor 
sesiunii.

Președintele Comisiei O.N.U. 
pentru Europa a exprimat sa
tisfacția tuturor celor prezenți 
de a avea în mijlocul lor pe 
președintele Republicii Socia
liste România și a rugat pe șe
ful statului român sâ ia cuvân
tul.

Urmărit cu deosebit interes, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
rostit o cuvântare, care a fost 
subliniată cu vii aplauze.

în numele participanților. Mi
loslav Hruza, președintele Co
misiei Economice O.N.U. pen
tru Europa a adresat călduroa
se mulțumiri președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru cinstea 
ce le-a făcut de a lua parte la 

contemporan impune in mod tot 
mai acut schimbul rapid al 
noutăților științifice, precum și 
unirea eforturilor specialiștilor 
din diferite țări in vederea re
zolvării cu mijloace comune a 
unor probleme complexe ale 
cercetării moderne. Militind 
pentru accesul tuturor națiuni
lor la cuceririle științei moder
ne, Comisia Economică O.N.U. 
pentru Europa poate contribui 
la ridicarea gradului de civili
zație al fiecărui popor european, 
precum și la creșterea contri
buției fiecărei țări la îmbogă
țirea patrimoniului științific al 
umanității.

Considerăm că este de dato
ria noastră, a tuturor, de a face 
totul ca întregul ansamblu al 
relațiilor de colaborare și coo
perare între statele continentu
lui european să servească drept 
model pentru un nou tip de 
conlucrare, liberă, fructuoasă și 
reciproc avantajoasă între sta
tele de pe toate continentele, 
între toate popoarele lumii, fără 
deosebire de orînduire socială.

Conștientă că progresul și ci
vilizația contemporană sînt ne
mijlocit legate de participarea 
activă a fiecărui popor Ia divi- 

ganizație regională, o are în 
dezvoltarea colaborării econo
mice și tehnico-științifice, pre
cum și în procesul general de 
reducere a încordării și de pro
movare consecventă a princi
piilor coexistenței pașnice între 
state cu sisteme sociale diferi
te, în viața popoarelor regiu
nii noastre.

Domnule președinte,
De peste un sfert de veac 

noi. urmărim, in cadrul Comi
siei Economice a O.N.U. pentru 
Europa, dezvoltarea economică 
a patriei dumneavoastră. Acum, 
la București, am • avut posibili
tatea să ne convingem, cu pro
prii ochi — fie și numai par
țial — de progresele Republi
cii Socialiste România.

Permiteți-mi ca, în numele 
tuturor celor prezenți, să vă fe
licit pe dumneavoastră și po
porul minunatei dumneavoastră 
țări pentru realizările obținute 
și să vă urez în mod sincer în
făptuirea cu succes a planurilor 
al căror scop este asigurarea 
creșterii neîntrerupte a nivelu
lui de viață al poporului ro
mân, în condițiile unei colabo
rări pașnice, egale în drepturi 
și reciproc avantajoase cu cele
lalte popoare.

încă o dată, domnule pre
ședinte, vă mulțumesc cordial 
pentru cuvintarea rostită la 
reuniunea noastră. 

lucrările Comisiei, pentru inte
resanta cuvântare ținută fa fața 
participanților la dezSaterJe 
sesiunii.

♦
Dezbaterile de miercuri ale 

celei de-a 29-a sesrur: a Comi
siei Economice O.N.U. pentru 
Europa s-au desfășurat «tib 
semnul mesajului de colaborare 
și înțelegere intre naal 
președintelui N.coiae Ceaușesctr

In acest context, in curst-1 
dezbaterilor s-a subh.-.iat a'.lu

tru consolidarea elimatulu; fa
vorabil destinderi i pe coetinent. 
teîe președintelui Rwabitc? S:- 
cialiste Roma.-., a. 
tul Franțe: a spcs 
o nouă dovadă a

tru ’ Europa' de 
la dezvoltarea r 
n ornice «î la 
ritului

că ztu se poate găsi o alta mai 
elocventă dec: faptul că această 
sesiune are joc in condiții ex
cepționale. in capitala unui stat 
care a contribuit încă de la în
ceput și in modul cel mai activ 

ziunea internațională- a muncii, 
la schimbul mondial de valori 
materiale și spirituale, la coo
perarea intre toate țările. Româ
nia este hotărîtă să acționeze și 
in viitor pentru amplificarea 
relațiilor cu toate statele Euro
pei, ca și cu țările de pe alte 
continente, adueîndu-și in con
tinuare contribuția activă la 
promovarea politicii de colabo
rare fructuoasă intre națiuni, 
la cauza păcii in Europa și in 
întreaga lume.

Doamnelor și domnilor,
Sintem contemporanii unor 

schimbări istorice de o amploa
re fără precedent in societatea 
umană, in organizarea vieții 
popoarelor și a întregii ome
niri. Asistăm și participăm in 
același timp la un neîntrerupt 
proces de transformări revolu
ționare, naționale și sociale 
pe toate meridianele globului, 
la profunde mutații in raportul 
de forțe pe plan mondial. Po
poarele iși afirmă iot mai pu
ternic voința de a fi stăpîne pe 
destinele lor, de a participa ne
mijlocit la soluționarea marilor 
probleme care confruntă ome
nirea. Popoarele se ridică cu 
hotărîre împotriva vechii poli
tici de dominație, inegalitate și 
dictat, de asuprire și ingerință 
în treburile altor state, pentru 
instaurarea pe arena mondială 
a unor relații noi, bazate pe 
respectul independenței și su
veranității naționale, al drep
tului fiecărui popor de a-și ale
ge singur calea dezvoltării, pe 
egalitate și neamestec in tre
burile interne, pe renunțarea la 
forță și la amenințarea cu forța.

Ca urmare, în lume are loc 
un curs nou de destindere, de 
apropiere și colaborare între 
popoare. Desigur, acest curs nu 
a devenit încă ireversibil. Mai 
sînt forțe reacționare care în
cearcă să întoarcă înapoi roata 
istoriei, să frineze evoluția spre 
colaborare și prietenie între 
popoare. De aceea, făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte 
pe planeta noastră cere incă 
eforturi susținute din partea 
tuturor popoarelor.

Viata demonstrează că însă
nătoșirea climatului politic in
ternațional, întărirea securității 
mondiale sînt condiționate de 
instaurarea fermă și generali
zarea în întreaga lume a rela
țiilor noi, de egalitate deplină 
în drepturi și respect mutual.

Ținînd seama de însemnătatea 
deosebită pe care continentul 
european o are în dezvoltarea 
civilizației umane, este firesc 
ca țările europene — deci și 
Comisia Economică O.N.U. pen
tru Europa — să aibă un cuvint 
mai greu de spus în procesul 
înnoirii relațiilor interstatale, 
să contribuie în mod mai ho- 
tărît la promovarea noii poli
tici internaționale. Fără în
doială că popoarele Europei, 
care au avut atît de suferit 
în urma celor două războaie 
mondiale ce au pornit de pe 
acest continent, trebuie să facă 
totul pentru a exclude în vii
tor un nou război, pentru a 
asigura pacea care constituie 
garanția sigură a progresului 
fiecărei națiuni.

In această ordine de idei con
sider că ar fi necesar ca țările 
europene să acționeze, prin in
termediul Comisiei Economice

de dezvoltare economică a dife- 
ritelor state de pe continent, 
acordind o atenție deosebită ce
lor aflate in curs de dezvoltare,

surselor naturale.
Lucrările sesiunii continuă.

O.N.U. pentru Europa, într-un 
mod organizat, mai ferm și mai 
eficient, în soluționarea proble
melor ’ majore pe care le dez
bate în prezent Adunarea Ge
nerală a Organizației Națiuni
lor Unite.

Pornind de Ia necesitatea 
generalizării principiilor drep
tății și echității în viața inter
națională, considerăm că un o- 
biectiv crucial al prezentului 
este sprijinirea fermă a luptei de 
eliberare a popoarelor care mai 
gem sub dominația străină. în
tărirea colaborării cu popoarele 
care au pășit pe calea, dezvol
tării de sine stătătoare. lichi
darea fenomenului subdezvoltă
rii, asigurarea condițiilor ca 
fiecare națiune să-și poată pune 
pe deplin in valoare potențialul 
material și uman in scopul pro
pășirii economico-sociale. După 
părerea noastră, țările europe
ne pot juca un rol deosebit in 
accelerarea acestor procese, am- 
plificind și diversificind rela
țiile cu țările in curs de dez
voltare, sprijinindu-le in efor
turile pentru valorificarea su
perioară a bogățiilor naționale, 
pentru dezvoltarea unei indus
trii moderne proprii, pentru for
marea cadrelor necesare pro
gresului multilateral.

Lichidarea subdezvoltării tre
buie să ducă la apropierea ni
velului de dezvoltare a diferi
telor state, la creșterea bunăs
tării tuturor popoarelor. Trebuie 
înțeles că prosperitatea nici unui 
popor nu se poate realiza in 
detrimentul altor popoare. Re
lațiile economice nu trebuie 
folosite in nici un fel, pentru 
presiuni economice sau inge
rințe în afacerile interne.

O însemnătate deosebită are. 
in momentul de față, stabilirea 
unor relații noi cu statele afri
cane și, în primă urgență, lichi
darea definitivă a asupririi co
loniale pe acest continent. Este 
cunoscut că o țară europeană. 
Portugalia, menține incă sub 
dominație colonialistă un număr 
de țări africane, impiedicîndu-le 
să-și afirme liber ființa națio
nală, să se constituie în state 
independente, să-și clădească 
viața corespunzător aspirațiilor 
lor vitale. Apare normal ca 
toate țările europene să acțio
neze hotărit pentru a determina 
Portugalia să renunțe la poli
tica ei anacronică, să dea curs 
Declarației Organizației Națiuni
lor Unite care prevede desfiin
țarea neîntîrziată a oricăror re
lații colonialiste. Sprijinirea cau
zei drepte a popoarelor din 
Angola, Mozambic, Guineea- 
Bissau, corespunde nu nu
mai aspirațiilor legitime ale 
acestor popoare, ci și năzuinței 
poporului portughez de a-și 
așeza relațiile cu celelalte na
țiuni pe respect mutual și avan
taj reciproc. Realizarea inde
pendenței naționale de către a- 
ceste țări constituie o necesitate 
și pentru dezvoltarea relațiilor 
țărilor europene cu țările din 
Africa.

Pentru a se putea consacra 
plenar luptei pentru progres și 
prosperitate, pentru a putea 
promova cu fermitate noile 
principii interstatale, popoarele 
au imperios nevoie de pace, de 
un climat de liniște și securi
tate internațională.

Aceasta face necesară lichida

rea rapidă a tuturor focarelor 
de încordare și conflict exis
tente in lume, stingerea oricăror 
surse de război, abținerea de la 
orice acte care ar putea genera 
animozitate și neîncrederea in
tre națiuni. înlocuirea confrun
tărilor armate cu tratative poli
tice — ca singurul mijloc rațio
nal de lichidare a litigiilor in
terstatale. în această lumină 
considerăm că trebuie făcut to
tul pentru instaurarea unei păci 
drepte, durabile in Orientul 
Mijlociu, în conformitate cu re
zoluțiile Consiliului de Securi
tate. Aceasta cere tuturor țări
lor europene — interesate di
rect în lichidarea conflictului 
din Orientul Mijlociu, generator 
de pericole pentru securitatea 
zonei, cit și a Europei și a în
tregii lumi — să acționeze cu 
mai multă perseverență și ener
gie pentru reglementarea poli
tică a situației din această re
giune. Ținînd seama de rolul 
relațiilor economice ale Europei 
cu țările Orientului Mijlociu, 
Comisia Economică O.N.U. pen
tru Europa poate face mult 
pentru a contribui ca țările eu
ropene să aducă o contribuție 
mult mai activă la realizarea 
unei păci drepte și juste in 
Orientul Mijlociu.

In soluționarea marilor pro
bleme care confruntă omenirea 
contemporană, în dezvoltarea 
procesului de destindere șl co
operare intre state, in asigura
rea cadrului propice de parti
cipare cu drepturi egale a tu
turor țărilor — mari, mijlocii și 
mici — ia viața internațională, 
un rol de seamă îl au organis
mele internaționale și, in primul 
rind. Organizația Națiunilor 
Unite.

După părerea noastră, trebuie 
făcut totul pentru a crește rolul 
Organizației Națiunilor Unite in 
stimularea cooperării economice, 
tehnico-științifice și culturale — 
atit in Europa cit și pe celelalte 
continente — pentru asigurarea 
participării tuturor statelor la 
soluționarea marilor probleme 
care confruntă astăzi omenirea. 
Pornind de la aceasta, conside
răm că și Comisia Economică 
pentru Europa — organism im
portant al Organizației Națiuni
lor Unite — poate să aducă o 
contribuție de seamă la solu
ționarea marilor probleme care 
preocupă astăzi omenirea, la 
promovarea destinderii și păcii 
in lume.

îmi exprim speranța, stimați 
oaspeți, că participarea dumnea
voastră la această sesiune la 
București vă oferă prilejul să 
cunoașteți mai îndeaproape mun
ca poporului român pe calea 
construcției socialiste, posibili
tățile dezvoltării largi a colabo
rării dintre România și țările 
dumneavoastră, precum și do
rința poporului român de a trăi 
in pace și înțelegere eu toate 
națiunile lumii, de a conlucra 
activ cu celelalte popoare pen
tru cauza progresului și civili
zației pe continentul european 
și in întreaga lume.

Cu această convingere, doresc 
să vă adresez tuturor, și prin 
dumneavoastră, popoarelor pe 
care le reprezentați, urări de 
fericire, bunăstare și prosperi
tate. Vă doresc succes in con
tinuare in activitatea dumnea
voastră. (Aplauze). .

JOSE FIGUERES FERRER

CU SENTIMENTUL
DATORIEI ÎMPLINITE

(Urmare din pag. I)

— Cum ați reușit ?
— La întrebarea asta, aș pu

tea răspunde eu, intervine mai
strul Gheorghe Chiorean. l-am 
urmărit cu atenție ca să le des
copăr secretele. Știți în ce. con
stau ele? In stabilitatea și omo
genitatea formației...

— Lucrăm împreună de mai 
mtdți ani — întărește ideea ți
nând șef de brigadă. Fiecare 
știe precis ce are de făcut, este 
specializat într-o anumită ope
rație. Niciodată nu ne provo
căm unul altuia greutăți.

Cindva oamenii aveau mari 
necazuri și cu utilajele: se defec
tau cînd ți-era lumea mai dra
gă ! Cineva a propus să se în
ființeze echipe de tineri lăcătuși 
care să le repare și întrețină. 
Măsura a fost inspirată condu- 
cînd la reducerea simțitoare a 
opririlor accidentale.

— Duminica — afirmă șeful 
de echipă — dăm și noi o mină 
de ajutor, lăcătușilor, la efectua
rea reviziilor. Așa am hotărit. In 
fond este interesul nostru ca ele 
sâ funcționeze ireproșabil.

La linia de panouri mari am 
{■Aut echipa condusă de tină- 
rul Dumitru Mihăilâ. Este la fel 
de renumită. ca și celelalte. Cu 
ani in urmă, Mihăilâ ji oamenii 
Mi executau elemente de acope
riș, grinzi pentru hale industria
le, stilpi fi căi de rulare — pro
duse complexe în -fabricarea că
rora tocmai se specializaseră. 
Iată însă că acum execută pa
nouri mari pentru locuințe. Tim- 
plăria, instalațiile electrice, con
ductele de apă și canalizare, în
tregul sistem de nervuri al pere
ților, este incorporat încă de pe

-;jocui Zor pe președintele Jose

La ircheierea vizitei, oaspete- 
felicziă călduros colectivul 

îiîâții pentru succesele obiinu- 
- semnind in canea de onoare 
iztrepnnderu. La despărțire, 

reședmte&ui Figueres ii este în- 
-~-î‘-ă. in semn de înaltă cin- 

b. macheta unei locomotive
e-.eetrice de 5140 k;*owaiți. unul

re produsele de bară ce
rtâ inscripția -Eieciropu-

Cxoana oLciaiâ oe mașini
tnaversează apoi onașuL indrep-

--se spre Comp'Ierul de sere
□ița. Președinte]Io Vț;epublicii
:a R:ea este initimp:nat aici
îon Ceaușescu. adjunc: al
istruim agncui indus-

trie. alimentare și. apelor, de
mec□bn ai colectivi de con—
duoere al intreprâd Adjunc-

rmnistmuu: prezintâ citeva
ia:** pnvind extinderea culturi-
joe m sere in țara noastră, 

specialiștilor ro
mâni pentru creșterea produc* 
■ ' . cc: .nerea unor produse 
de inakă calitate.

La irrr.LatLa gazdelor, oaspeții 
vxzneazâ hala de sortare și 
anibalare. sectoare in care acti- 
vtmîea se caracterizează prin- 

grad ridicat de mecani
zare. precum și o pane din cele 
32 ferme ale întreprinderii.

La amiază, președintele Comi- 
Executiv al Consiliului 

popcSar județean Dolj a oferit 
un dejun oficial in onoarea 
președintelui Republicii Costa 
Rxa. în timpul dejunului. 
Gheorghe Petrescu și Jose Fi* 
g'-eres Ferrer au rostit toasturi.

Ir. cursul după-amiezii. pre
ședintele Jose Figueres Ferrer 

acum în masa de beton, construc
torul avînd doar misiunea să le 
monteze. Pînă și zugrăvitul ex
terior al pereților se execută co
mod și la un înalt nivel calita
tiv pe poligonul întreprinderii.

— Astăzi, mărturisea maistrul 
Gheorghe Chiorean, mai livrăm 
încă pereți dar cred că în curînd 
vom expedia apartamente mon
tate și finisate. Sînt mai ușor de 
manevrat...

Ion Moldovan, Vasile Ungu- 
reanu, Gheorghe Bălan, Ilie 
Gherghely, și ceilalți tineri au 
reușit să deprindă într-un timp 
foarte scurt meșteșugul confec

■ VEȘTI DIN ECONOMIE
ATELIER DE TRATAMENT 

TERMIC
Vasta acțiune ce se desfă

șoară în secția de autouti- 
lare a întreprinderii de trac
toare din Brașov, cuprinde 
o gamă largă de operații cum 
ar fi cele de tratament ter
mic și de forjare. Fiecare 
din aceste lucrări, cereau 
deplasări la secțiile de spe
cialitate. Pentru înlăturarea 
neajunsurilor s-a conside
rat necesară construirea, 
pe lingă secția autouti- 
lare a unui atelier de tra
tament termic și forjă, lu
crare pe care conducerea 
secției a încredințat-o, spre 
execuție, organizației U.T.C. 
Uteciștii au răspuns acestei 
chemări, participind cu ela
nul și priceperea lor la exe
cutarea noilor construcții. 
Pinâ în prezent, au fost e- 
fectuate peste 250 de ore 
muncă patriotică în sprijinul 
producției din cele 900 ore 

a vizitat barajul și hidrocentra
la de pe Argeș.

Elicopterele aterizează în 
apropierea orașului Curtea de 
Argeș. Oaspeții sint întimpinați 
de Ion Dincă. președintele Co
mitetului Executiv al Consiliului 
popular județean Argeș, de alte 

•oficialități locale.
La barajul marii hidrocentrale 

șrrul statului costarican a fost 
salutat de Gheorghe Cocoș, ad
junct al ministrului energiei 
electrice. Directorul hidrocentra
lei. ing. Nicolae Badea, prezintă 
distinșilor oaspeți o serie de 
date despre această construcție 
in formă de arc, care face parte 
dintr-un vast program elaborat 
in vederea folosirii complexe a 
resurselor hidroenergetice.

Este vizitată, apoi, centrala 
electrică, unitate cu o putere 
de 220 Mw. Performanțele teh
nice ale acestei centrale, precum 
și eficiența economică a între
gului complex hidroenergetic 
stirnesc admirația oaspeților. 
Președintele Jose Figueres 
Ferrer, adresîndu-se energetici - 
enilor aflați de față, le-a de
clarat la plecare : „Complexul 
hidroenergetic de pe Argeș este 
o lucrare grandioasă, executa
tă in condiții dificile datorită 
zonei montane în care a fost 
amplasată. Soluția construcției, 
întregul ansamblu, fac cinste 
geniului tehnic românesc. Adre
sez felicitări pentru această 
realizare de talie mondială".

Seara, președintele Republicii 
Costa Rica și persoanele care-1 
însoțesc in vizita pe care o 
face în România s-au înapoiat 
în Capitală.

ționării panourilor. Muncitorii îi 
admiră însă pentru o altă ispra
vă. : în nici două luni ei au o- 
bligat instalațiile să producă la 
capacitatea proiectată — perfor
manță care —■ să recunoaștem — 
nu se afla la îndemîna oricui. 
Din mîinile lui Mihăilă și ale to
varășilor săi ies zilnic 8 pereți, 
dar foamea creseîndă a șantiere
lor le cere să producă mai mult.

— Ne vom strădui, afirmă șe
ful de echipă, să realizăm cel 
puțin 10 pereți pe zi. Este darul 
cel mai de preț pe care-l putem 
face oamenilor muncii de ziua 
lor...

pe care tinerii le vor efec
tua aici pînă Ia sfirșitul se
nului.

IN CINSTEA ZILEI DE 1 MAI
In aceste zile, constructo

rii de tractoare brașoveni, au 
înscris pe agendă fapte noi 
și însemnate succese. Astfel, 
de pe banda de montaj a 
cunoscutei întreprinderi a 
coborît în aceste zile trac
torul cu numărul 390 000, au 
fost montate, in avans, 700 
de tractoare, iar planul Ia 
export a fost depășit cu pes
te 10 Ia sută. Tot în aceste 
zile a fost omologat tracto
rul pe șenile de 180 c.p. care, 
prin caracteristicile tehnice 
și funcționale, ca și prin 
soluțiile de proiectare adop
tate de specialiștii întreprin
derii, situează noul produs 
la nivelul celor mai reușite 
tractoare similare din aceas
tă clasă.

ADINA VELEA
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Deși are un atît de pronunțat 
orgoliu al independenței, de 
unde și pretenția celei de „a 
șaptea artă", cinematografia se 
întoarce în momentele ei de ne- 
hotărire sau de metamorfoză la 
literatură. Numărul filmelor 
care se întemeiază în punctul 
lor de plecare pe o carte este 
astăzi extrem de mare, orgoliul, 
afirmat cu tărie de la o vreme 
încoace, orgoliul emancipării, nu 
eliberează definitiv 
graful de o tutelă 
multe ori mai mult 
telă, o obsesie :

Filmul are nostalgia 
„perfecțiuni" pe care numai li
teratura și-o poate îngădui. Alt
fel de ce atîtea ecranizări după 
una și aceeași operă ? De ce în
cercarea de a lua, din nou de la 
capăt, o tentativă care nu e 
fără precedent ? Cu fiecare e- 
cranizare după Mizerabilii ori 
Război și pace filmul va încerca 
să ajungă sau să concureze ce
lebrele romane și de fiecare dată 
se va constata că opera literară 
este inconcurabilă.

Literatura română a devenit 
și ea pentru filmul românesc un 
factor de emulație. Ne-o arată 
nu numai o statistică generala a 
ecranizărilor ci și ultimele adap
tări care probează „rezistența" 
regizorului român de film in 
fața literaturii. Era inevitabilă 
pentru o proză ca cea semnată 
de Mateiu Caragiaie, Marin 
Preda sau Fănuș Neagu întîlni- 
rea cu filmul.

Cea mai dificilă sarcină ni se 
pare a fi cea asumată de Stere 
Gulea și Andrei Băleanu care 
sub titlul Sub pecetea tainei 
și-au propus să ne dea filmic o 
idee despre aura prozei lui Ma
teiu Caragiaie. Dificilă pentru 
că și-au ales pista cea mai grea 
cu putință, 
nota de 
mateine. 
discuta în 
pe care ei 
Caragiaie. 
pretări,

einemato- 
care e de 

decit o tu- 
literatuara. 

unei

de a sugera 
a literaturii 
că se poate 

„lectura"

aceea 
fantastic 
Desigur 
legătură cu 
au făcut-o lui Mateiu 
După anume inter- 

_____ ceea ce contează in 
Craii de Curtea Veche nu este 
alunecarea increpuscular și in- 
determinat ci opulența pito
rească a unor medii astăzi re
volute. Nu un Mateiu Caragiaie 
diafan, ci unul truculent pro
pune această versiune a lecturii. 
Tinerii regizori, scenariști tot
odată. au ales însă prima po
sibilitate de a explora universul 
matein. la fel de justificată ca 
cealaltă și în cadrul opțiunii lor 
se cuvine judecat filmul rezul
tat. Este chiar probabil ca pre
ferința lor pentru această lec
tură a lui Mateiu Caragiaie să 
fi fost dictată de o predilecție 
profesională pentru implicațiile

pe care le ridică filmul de re
gistru fantastic.

Alta este situația filmului 
tras dintr-o nuvelă a lui Marin 
Preda Porțile albastre ale ora
șului. Nuvela scriitorului co
bora „marea țstorie" la „mica 
istorie" și ținea să ne arate in 
ce fel lipsit de emfază, dar cin
stit. și credibil se moare pentru 
o mare cauză. Marin Preda re
fuză aici, ca altădată Camil Pe
trescu, proza pompoasă de răz
boi cu imaginea standard a lup
tei și eroismului de paradă. La 
fel de polemic cu convenția unui 
război grandilocvent a rămas și 
scenariul scris tot de Marin 
Preda, în care faptele sînt des
fășurate intr-un chip mai gradat 
și mai explicit decit in nuvelă. 
Aici nu mai era vorba de a 
face o lectură ci de. a servi o 
idee : ideea prozatorului despre 
cum trebuie privite angajările 
atit de totale ale războiului si 
insurecției. în consecință se pro
punea o „estetică" a imaginii și 
a ansamblului, estetică care 
refuza atit ponciful cit și lo
zinca. „Stilul" propus de scriitor, 
atit de convenabil artei filmu
lui, inclusiv nuanța de verism pe 
care o comportă întreaga proză 
a lui Marin Preda, n-a fost in
să nici ințeles, nici servit de 
regie, care adoptă în schimb un 
cu totul alt registru decit cel in
dicat de substanța polemică a 
nuvelei și scenariului. Filmul 
nu-și asumă tocmai situațiile de 
mare’ cruditate și tensiune, na- 
rînd atenuat și pitoresc un ghem 
de intimplări atroce. Porțile al
bastre ale orașului se menține 
la cota unei narațiuni ilustra
tive, strict exterioare, fără pa- . 
siunea veridicului pe care o pre
supunea literatura de la care 
pleca. în această „confruntare" 
cinematografică n-a reușit să-și 
evidențieze decit inerțiile și 
și automatismele. Substanța sce
nariului este însă atît de mar
cantă incit dă filmului o notă 
de noutate care credem că nu a 
scăpat nici publicului.

îngerul a strigat, romanul Iui 
Fănuș Neagu, părea a fi cel mai 
puțin indicat pentru film. Un 
torent de situații și intimplări, 
mai mult sau mai puțin para
bolice face romanul aproape im
posibil de transpus pe ecran 
dintr-odată. Cartea lui Fănuș 
Neagu cuprinde, de fapt, ma
teria cîtorva filme extrem de 
substanțiale și acestea. A re
organiza și reproiecta cine
matografic această materie 
este sarcina pe care și-a a- 
les-o Radu Gabrea, iar tenta
tiva lui forțează calea indepen
denței față de roman. Dacă e- 
manciparea ar fi fost impinsă

pînă la limita admisibilului, și 
experiența ne arată că această 
limită înseamnă de multe ori o 
nonlimitâ, Dincolo de nisipuri 
ar fi ajuns la o posibilitate de 
expresie cu adevărat autonomă. 
Atitudine care ar fi dus implicit 
la o operație radicală de simpli
ficare a hățișului de intimplări 
și evenimente de care geme ro
manul. Era artisticește, din 
punctul de vedere cinematogra
fie, soluția cea mai recomanda
bilă, chiar dacă nesatisfăcâtoare 
pentru partizanii cărții. Episo- 
dizarea filmului, 
decvat 
îngerul a strigat, este o suită de 
episoade fără o dramaturgie au
toritară — care deschidea posi
bilitatea construirii filmului pe 
tiparul tarkovskian al parabo
lelor din Rubliov. Nu inerția 
caracterizează atitudinea lui 
Radu Gabrea și nici automatis
mul profesional. El și-a propus 
confruntarea cu o operă lite
rară substanțială și totodată ri
valitatea artistică. Citeva por
țiuni ale filmului său. intre care 
un episod intreg, ne arată ce ar 
fi putut fi întreg filmul eliberat 
de indeciziile care-i apasă vizi
bil înfățișarea finală, cunoscută 
de public. - Dincolo de nisipuri 
reușește să fie o replică artis
tică la roman fără a-1 epuiza și 
fără a-1 compromite. Dicolo de 
nisipuri ne îndeamnă să redes
chidem romanul ceea ce e un 
semn al tentativei superioare.

Confruntarea sau înfruntarea 
dintre literatură și film este as
tăzi vie și cu rezultate diverse. 
Notabil este că Sub pecetea tai
nei. a cărui excelență profesio
nală o amintim din nou. nu ne 
arată pe realizatorii deși debu- 
tanți, covîrșiți de prestigiul și 
abundența de semnificații a li
teraturii pe care o ecranizează, 
ceea ce nu scoațe filmul în 
afara discuției, ci dimpotrivă. 
Confruntarea se realizează insă 
cu rezultate remarcabile. Dincolo 
de nisipuri pune problema unei 
înfruntări, a unei rebeliuni față 
de literatură, care însă nu se 
desfășoară pină la cap. Regizo
rul stăpinește formula artistică 
aleasă, dar nu și materia ro
manului. Porțile albastre ale o- 
rașului nu-și propune nici să se 
confrunte, nici să se înfrunte cu 
literatura. Refuză spiritul auto
rului. dar nici nu aduce în loc 
un spirit propriu. Caz de frigi
ditate meșteșugărească. Altfel 
spus, scriitorul nu și-a găsit un 
interpret pe măsură. Literatura 
covirșește acest film, a cărui pe
liculă devine un palid apendice 
ai literaturii. Ceea ee nu în
seamnă că tentativele trebuie să 
se oprească aici.

procedau a-
tipului de roman —

; IHHUTWi | Un roman
M. UNGHEANU

o mamă

PIATRA NEAMȚ: Festivalul de teatru, poezie 
patriotică și revoluționară 
al pionierilor și școlarilor

PARTID, INIMA ȚARII
SFIRȘITUL VACANȚEI DE 

PRIMAVARA la Piatra Neamț 
inseamnă de cițiva ani timpul 
și locul in care se întrec cei 
mai 
țării, 
dacă 
curs 
Tineretului, gazda tradițională a 
spectacolelor de teatru școlar, 
pionieresc, zilele acestea sălile 
instituțiilor de cultură au fost 
sediul unor manifestări artistice 
incomparabile ca amploare, ca 
diversitate. participare. Faza 
finală a festivalului ..Partid, 
inima țării" de la Piatra Neamț 
a reunit 1 200 concurenți din 
zece județe — opt moldovene și 
două din Ardea) — care s-au 
adăugat altor 4 000 de elevi și 
școlari din țară ; ei au recitat 
poezie patriotică și revoluționa
ră. au prezentat montaje literar- 
artistice, spectacole de brigadă, 
reprezentații de teatru popular, 
folcloric, teatru pentru copt: și 
elevi, teatru de păpuși. Timp 
de două zile, de dimineață pir.ă 
seara, la Teatrul Tineretului, in 
sala sindicatelor. la Liceul 
„Petru Rareș“ un public foarte 
tînăr a fost in permanență pre
zent pentru a-și susține și in-

tineri artiști amatori ai 
elevii și școlarii. Dar 

altădată podium de con- 
era doar scena Teatrului

colegii din Iași sau Co- 
Galați sau Harghita, din

Bacău, Vrancea, Boto-

curaj a 
vasna, 
Vaslui, 
șani. Suceava. Evoluția pionie
rilor și uteciștiior a oferit ima
ginea unei explozii de tinerețe, 
tonică prin elanul și voioșia cu 
care s-au prezentat, gravă prin 
adeziunea la nobilele idealuri pe 
care le-au exprimat — dragos
tea față de partid, față de pa
trie. legămintul de a sluji țara, 
socialismul.

ULTIMA ETAPA A FESTI
VALULUI s-a remarcat prin a- 
ceeași dorință a participării una
nime și multilaterale (manifesta- 

toate cen- 
fiecare județ 
ate la Piatra 
fie prezent

tă dealtminteri in 
trele de concurs) : 
din cele zece invit 
Neamț, a ținut să 
printr-un mare număr de con
curenți și mai ales prin mani
festări menite să acopere în
treaga arie a festivalului. Do
rință meritorie, firește, dar nu 
totdeauna și pretutindeni Însoți
tă de ‘ '
tare. Opțiunea pentru un singur 
gen.
bine cunoscute, insă și experi
mentate — concentrarea forțelor 
artistice, a talentelor dintr-un 
județ, oraș, școală asupra unui

cea mai riguroasă selec-

sau eventual citeva

domeniu, ar fi adus cu sigu
ranță un plus calitativ acestei 
sărbători artistice. Prezența ge
nerală la toate manifestările a 
asigurat caracterul de masă, 
îmbucurător prin elanul cu 
care au răspuns elevii și dască
lii din toate părțile școlii, dar 
mai puțin edificator, sub as
pectul realelor posibilități artis
tice.

APELUL UNANIM LA TEX
TUL POLITIC a fost constanța 
alegerii repertoriale in actualul 
festival, evident in majoritatea 
manifestărilor — recitări, mon
taje literare, ca și in spectacolele 
de teatru. Fructificind la maxi
mum un repertoriu restrins (co
lecția pieselor intr-un act desti
nate amatorilor maturi reunește 
mereu aceleași texte, purtînd 
aceleași semnături, iar teatrul 
școlar rămine deficitar sub as
pectul problematicii ca și al 
calității artistice.' dealtfel) — 
elevii și școlarii au abordat in 
majoritate piese care vorbesc 
despre lupta eroică a comuniș
tilor, despre jertfa lor pentru 
instaurarea orinduirii noi. Din 
păcate, există destul de puține 
texte pentru amatori inspirate 
din actualitate și de aceea în

faza finală a festivalului a pre
dominat dramaturgia de evoca
re, e drept uneori bine servită, 
ca de pildă „în slujba patriei", 
prezentată de elevii din Birlad 
sau „Podul" interpretat de 
uteciștii Liceului pedagogic din 
Piatra Neamț. (Absolut remar
cabile, ca ținută politică și ar
tistică a creațiilor prezentate 
în festival, aproape toate liceele 
pedagogice participante). Pu
blicul tînăr a așteptat zadarnic 
și de data aceasta creații apar- 
ținind elevilor sau chiar școla
rilor : singura excepție a fost 
piesa de teatru scrisă de eleva 
Laila Samoilă de la Liceul nr. 
3 din Galați „Cîndva vom privi 
in urmă", piesă tinerească plină 
de prospețime, de autenticitate.

TEATRUL COPIILOR a pus 
în evidență mai multe piese noi 
decit altădată, cu toate că vechi 
și firave însăilări, false și mora
lizatoare există incă în circulație 
(„Nepoții lui Pitagora", „Omul 
invizibil"). Scrieri de dată recen
tă. mult mai izbutite, ca de 
pildă „Țara celor fericiți" de V. 
Maxim-Banciu, jucată de pionie
rii din Pașcani, „Alunelul, hai 
la joc" de Natalia Dânăilă. inter
pretată de copiii de la Școala ge
nerală nr. 5 din Iași, au prilejuit 
spectacole pline de farmec. Ulti
ma reprezentație oferită de pio
nierii din Piatra Neamț „Al șap
telea continent" (autor E. Co- 
vali, regizor Corneliu Dan Bor- 
cia). a însemnat o încu
nunare a reușitelor artistice în
registrate în festival, în dome
niul teatrului pentru copii.

ULTIMA ETAPA A FESTI
VALULUI „Partid, inima țării" 
s-a încheiat, așadar, cu un 
succeș. Desfășurarea lui, care a 
justificat prin conținut titlul 
inițiativei Uniunii Tineretului 
Comunist și a Consiliului Națio
nal al Pionierilor, a demonstrat 
buna colaborare dintre aceste 
organizații pe terenul comun al 
educării politice, etice și esteti
ce a tinerei generații.

VIOLETA DUMITRESCU

!

Primul spectacol din ciclul cultural al Teatrului ,,lon Creangă"

DEBUT
se învață. chiar 
de a frecvet 

adică arta de a 
această deprinc

Astăzi totul 
deprinderea 
avizat artele, 
spectator. De 
re incep să se ocupe chiar l .
ce practică artele, căci lipsa c 
adeziune a publicului nu — 
lasă pe nimeni indiferent. Ne- 
participarea la actul artistic nu 
a incetat să fie semn de suoe- 
rioritate a operei sau de dis
tincție a artistului, ci. eventual, 
de criză. De pildă, criza teatru
lui. despre care se vorbește pre
tutindeni, s-a constat: 
fapt, criza de public. 1 
turgi. actori, regizori 1 
blicul e cel care apa: 
rar și mai intimplăte 
Slujitorii Thaliei. altă 
rați fără a fi cunoscut’, 
pornit acum ofensiv: 
publicului, dezvăluind

drama

lu-i tair

MtJglCĂ |

la concert

NECONVINGATOR

h

desfăcind in bucăți „cutia cu 
□i". Cursuri de inițiere 
trală se deschid peste tot, 
marea tinărului spectator 
temporan condiționind, pe 
pt. însăși existența viitoare a 
irului, instituțiile dramatice 
tinate copiilor și adolescen- 
r tși asumă frecvent această 
igație disputind doar meto- 
e. Se pare că prelegerile ur- 
te de exemplificări rămin 
temui cel mai uzitat, pus tot- 
luna sub beneficiul calității : 
oritatea celui ce predă, țar
cul lui sau strălucirea expu- 
ii sini importante, valoarea 
is’.ică a exemplificării e insă 
âritoare. Argumentul slab 
r-o lecție anostă poate pierde 
litoriuL realizarea mediocră a 
îi demonstrații practice pier- 
spectatoruL Pierdere defini-

fică

tivă, deci mult mai gravă cînd 
acest spectator e foarte tinăr. 
cind trebuie învățat să iubească 
o artă prețuind-o. Teatrul „Ion 
Creangă" a preluat o asemenea 
dificilă sarcină, anunțind de la 
începutul stagiunii un curs de 
cultură teatrală. Circumstanțele 
debutului se anunțau întruto- 
tul favorabile : noutatea iniția
tivei și utilitatea ei pentru pu
blicul propriu, alcătuit aproape 
exclusiv din elevi ; alegerea 
unei tematici interesante și gi
rul unor scriitori consacrați 
pentru elaborarea lecțiilor ; do
rința fierbinte a actorilor de 
aici de a abandona măcar acci
dental basmele cu iezi, lupi și ie
purași in favoarea marelui re
pertoriu. în ultimul moment s-a 
adăugat și avantajul scenei. Tea
trul „Ion Creangă" beneficiind

Subiectul este simplu, dar 
zguduitor. O tinără soție, a- 
junge pe punctul de a da 
naștere unui copil. Dată 
fiind constituția sa biologică 
și psihică, doctorii se opun 
categoric — din rațiuni u- 
maniste, evident — venirii 
pe lume a unui copil după 
toate probabilitățile infirm. 
Cu orice risc, voința tinerei 
mame e mai puternică și, 
astfel, copiul așteptat de toți 
cu sufletul la gură se naște. 
Se naște însă cu o gravă 
malformație cardiacă și nu 
peste mult timp bucuria a- 
cestui triumf al vieții se taie 
brusc : doar de citeva luni, 
micuțul Horia începe să se 
sufoce și să se învinețească. 
Dintr-un moment în altul 
inima putea să i se oprească.

Timp de 15 ani, nefericita 
mamă, tatăl, bunicii, unchiul 
Victor, tanti Magda, apoi, mai 
tirziu, verișorul de aceeași 
virstă, Mugur, medici, cu
noștințe, rude, toți veghează 
zi și noapte, clipă de clipă, 
ca inima lui Horia să bată, 
să trăiască. Medicamente 
peste medicamente, analize, 
expertize, internări, totul du
cea fatalmente la unul și a- 
celasi cuvînt: moartea. Unii 
medici și chiar apropiați 
s-au simțit ofensați de „ne
bunia" mamei de a-și apăra 
și salva copilul. „Nebunia" 
ei insemna a cere imposibi
lul. Ce putea fi mai simplu 
decit să-l lase să se intimple 
„ce i-a fost scris" și apoi să 
nască altul sau să se con
soleze ?

Intr-un moment de cople
șitoare depresiune, Lacrima 
aude o știre incredibilă : un
deva prin sudul Africii, un 
doctor îndrăzneț, căruia pe 
moment nici nu-i reținuse 
bine numele, ar fi realizat o 
grefă pe inimă.

Din acest moment. întrea
ga ființă a Lacrimei (nume 
simbolic) s-a legat de a- 
ceastă firavă speranță: nu
mai Christian Barnard ar 

. putea să-i slaveze copilul. Și 
a început să facă totul pen
tru a ajunge la spitalul a- 
cestuia din Cape-Town.

După numeroase, bineînțe-

Ies, alte greutăți, la capătul 
răbdării, la capătul puteriior, 
mama și copilul său. abia 
trăgindu-și sufletul, ajung la 
capătul lumii și la capătul 
speranțelor: aici se poate 
sfirși totul, de aici se poate 
schimba totul, Horia născin- 
du-se a doua oară, sau pie
rind definitiv, odată cu mama 
sa, hotărită să nu se despar
tă în nici un fel de fiul său.

Pe masa de operație, inima 
lui Horia Încetează să bată : 
moarte clinică ! După vreo 
8—10 ore epuizante, doctorii 
Christian și Marius Barnard 
reușesc să dea din nou via
ță, cu miinile lor, acestui co
pil al cărui destin fusese 
„pecetluit" deja de 15 ani. Cei 
doi se intorc in țară, copilul 
iși reia studiile la școală, 
joacă tenis, se plimbă, 
tează, are acum 19 ani 
vrea să dea examen de 
mitere la arhitectură.

Acesta este, în mare, 
biectul cărții Inima fiului 
meu de Cecilia Anghelescu- 
Sămărghițan, apărută re
cent la Editura „Albatros". 
Scrisă fluent, cu un precis 
simț al nuanței și al amă
nuntului semnificativ. m 
ciuda unei oarecare înclina
ții spre „literaturizare" și 
spre filozofări cam naive pe 
tema viață-moarte sau pe 
tema știință-existență, cartea 
este un imn al vieții și al 
dorinței de a trăi.

Cu unele genuflexiuni sen
timentale. fără a ajunge insă 
la melodramatic, cartea prof. 
Cecilia 
ghițan 
cu care 
epic la 
tuarea „jurnalului" Lacrimei, 
despre tinerețea sa, în timpul 
epic al zborului spre Cape- 
Town, cind cei doi „plecați" 
nu se mai pot gindi la ni
mic, iar cei rămași acasă se 
reîntorc în trecut, la prezent 
sau viitor nici ei nemaipu- 
tindu-se gîndi), un veritabil 
roman al dreptului și datoriei, 
al nevoii de a fi mamă.

Salonul municipal de pictură și sculptură

IMAGINEA TÎNĂRULUI

FRAȚII JDERI : Patria (orele 
9: 12; 15; 18; 21): București (orele 
8.30: 11.15; 14.15: 17.15; 20.15).

TREI SCRISORI SECRETE ; 
Central (orele 9.15; 11,30; 13,45; 
16: 18,15: 20.30).

VALEA PRAFULUI DE PUȘCA : 
Casa Filmului (Bd. Magheru Nr. 
29) — orele 14,30: 16,30; Favorit
(orele 9.15; 11.30: 13,45; 16;
18,15; 20.30): Luceafărul (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 20,45):
Festival (orele 9; 11; 13; 15; 17; 
19: 21).

OMUL DIN ÎNALTA SOCIETA
TE : Scala (orele 9; 11.15: 13 30:
16; 18.30: 20 45) Capitol (orele 9 15: 
11.30: 14: 16.15: 18 30: 20.45). Lucea
fărul (orele 9: 11,15; 13 30: 16: 
18.15 20 30)

MAI TARI DECIT MOARTEA : 
Doina (orele 12 30: 14.45: 17.15;
10 45 - program pentru copii : 
or-le 9 45: 11 15)

"IO I.OBO Grivița (orele 
8.45: 11,15; 13,30; 15,45: 18,15;

Anghelescu-Sămâr- 
este, prin detașarea 
a fost scrisă (discurs 
persoana a III-a. si-

FANUȘ BAlLEȘTEANU

20.30) . Flamura (orele 9: 1113:
13,30; 16; 18.15: 20.30).

PĂCALĂ : Dacia (orele 9; 11,45; 
15; 17.45; 20.30); Lira (orele 15,30; 
19); Cotroceni (orele 11; 14: 16,45;
19.15) .

CE DRUM SĂ ALEGI : Excel
sior (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30) Melodia (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18.30; 20,45) Gloria 
(orele 8,30; 11; 13.15; 16; 18.15;
20.30) , Modern (orele 9; 1115;
13.30: 16: 18 15: 20,30).

VALURILE DUNĂRII : Lumina 
(orele 9; 11.15; 13.30; 16; 18 15;
20.30) .

CIDUL : Victoria (orele 9; 12 30; 
16.15: 19,45), Volga (orele 9; 12.30; 
16: 19,30).

UN COMISAR ACUZA • Buzestl 
(orele 9; 11,30; 13,45; 16; 18.30; 
20,45); Aurora (orele 9; 11,15; 
13.30; 15.45: 18: 20,15): Flacăra (o- 
rele 9: 11.15; 13.30: 15.45: 18; 20.15)

LE MANS : Arta (orele 15 30: 
17.45: 20).

CĂLĂREȚUL FĂRĂ CAP : 
Bucegi (orele 15.45: 18; 20.15).
Munca (orele 16; 18: 20)

AURUL NEGRU DIN OKLAHO
MA : Drumul Sării (orele 15.30; 18;
20.15) .

ȚARUL IVAN IȘI SCHIMBĂ

Salonul nu are o tematică 
strictă dar, să recunoaștem, 
tocmai această deschidere o- 
feră posibilitatea celor mai 
diverse antologări. Experien
ța merită făcută, într-o di
recție sau alta, căci ea per
mite — prin astfel de lec
turi „specializate" — deli
mitarea unor zone de inves
tigație precise, surprinderea 
semnificațiilor unor opțiuni 
tematice, în cadrul aparent 
eclectic, al acestei ample ex
poziții. Noi ne-am propus ca 
posibil criteriu al antologiei 
noastre, imaginea tînărului.

Foarte mulți artiști, pictori 
și sculptori, și-au ales drept 
model al portretelor lor (li
nele remarcabile prin finețea 
observației psihologice), tineri, 
tineri obișnuiți, surprinși în 
cele mai diverse ipostaze ale 
existentei, în timpul muncii, 
al concentrării intelectuale, în 
timpul destinderii și recrea
ției, practicînd sporturi etc. 
(Mihai Rusii, Gheorghe I. 
Angliei, Zamfir Dumitrescu, 
Spira Chintilă, Toma Roată 
Carmen Pătulea, Maria Cos-

ta ș.a.l. Doza de descriptivism 
pe care o implică evocarea 
cotidianului nu distonează 
cu rigorile expresivită
ții plastice moderne. Dimpo
trivă, uneori o servește în 
chip inedit. Există insă și „a- 
buzuri de cotidian", și ele 
privesc tendința de monumen
talizare a banalului, de a tre
ce în beneficiul realismului 
(sau, mai nou, în cel al ultra 
și hiperrealismului) ceea ce 
e nesemnificativ și gestică 
măruntă în viață. Anticii erau 
preocupați, în domeniul „te
maticii sportive", de încorda
rea suuerbă a voinței și vi
gurosului trup tînăr. Noi, mo
dernii, mai practici, ca să 
luăm un exemplu din expozi
ție, ne oprim la măsurătoarea 
și examenul medical al unui 
„atlet, luni, la ora 7 dimi
neața". Cele mai importante 
lucrări în viața unei tinere, 
ca să luăm un alt exemplu, 
sînt o convorbire telefonică 
ori gestul de a fotografia, și 
toate acestea spuse pe multi 
metri pătrați de pînză ? Avem

impresia că nti întotdeauna 
anti-eroismul reprezintă anti
teza pozitivă a eroismului de 
paradă. Tot așa, cum acesta 
din urmă poate foarte 
eșua în grandilocventă, 
eroismul poate eșua in 
zibil.

Expoziția evocă, pe

Ujcor 
anti-

ri-

Expoziția evocă, pe alte 
planuri, in chip simbolic ti
nerețea. Lucrările din aceas
tă categorie pun în valoare 
elanurile caracteristice vîrstei, 
vibrația lirică pasionată în fa
ța spectacolului lumii, o sin
ceritate și o franchețe tipice. 
In alte lucrări creatorii au op
tat, în formule subtil alego
rice, pentru o meditație asu
pra condiției vîrstei, asupra 
minunii de a descoperi rea
litatea pentru prima oară, 
minune sivîrșită în fiecare 
individ, perpetuu. Dacă ar 
trebui să aleg o lucrare ilus
trativă pentru o asemenea vi
ziune aș indica, fără ezitare, 
„Fereastra orașului", semna
tă de Sever Frențiu.

C. R. CONSTANTINESCU

acum de sala Studio a vechiu
lui Teatru Național. După mul
te pregătiri, în a doua parte a 
stagiunii și în ajun de vacanță, 
s-a anunțat spectacolul unu din 
ciclul 
elevi 
sală 
bine 
cortina 
surizător, imbrăcat in smoking 
a apărut la rampă cu un text 
(autor Alexandru Mitru) și o 
baghetă pentru explicarea celor 
citeva diapozitive proiectate pe 
fundalul scenei. Lecția, care n-a 
durat prea mult, a fost urmată 
imediat de ilustrări, montarea 
unor texte ale dramaturgiei an
tice, in adaptare : Ditiramb din 
„Bacantele" de Euripide, „Pro- 
meteu încătușat" de Eschil, 
..Electra" de Sofocle. Scenogra
fia a fost acceptabilă (Elena Si- 
mirad-Munteanu), plus plastica 
scenică (Victoria Moldovan) și 
citeva interpretări actoricești 
(Natalia Arsenie, Romeo Sta- 
văr). Dar dacă fragmentul din 
..Electra" a fost mai îngrijit lu
crat. deci suportabil. ..Prometeu 
încătușat" s-a urmărit cu mare 
dificultate și pină la urmă în
tregul spectacol a apărut greoi, 
lipsit de ritm, de tensiune, de 
atractivitate. Nici prelegerea ex
pusă la început, nu cred că a 
transmis esențialul căci actorul 
cel simpatic și binevoitor, n-a 
făcut decit să citească un teanc 
de file. Alegerea procedeului 
de catedră și nu de teatru a 
instalat o atmosferă didactică, 
deloc atrăgătoare. Auditoriul s-a 
simțit brusc la școală și con
venționalismul și-a făcut loc din 
primul moment. El ar fi putut 
fi depășit prin calitatea artistică 
a reprezentărilor scenice, dar 
aici și-au spus cuvintul lipsa 
de experiență a interpreților în 
practicarea genului (minus cei 
citați mai sus) și regia care a 
pierdut din vedere scopul ini
țial (Al. 1. Toscani). Căci în 
cele trei fragmente trebuiau să 
fie nu numai o ilustrare a te
mei, o demonstrație de teatru 
antic, ci o demonstrație de tea
tru, impresionantă prin valoarea 
ei și, astfel, edificatoare. Fi
rește, lecțiile de teatru, ținute 
la teatru n-au rostul să repete 
sec, didactic cunoștințe existen
te și in cărți : cultura teatrală 
făcută de un teatru trebuie să 
insufle pasiune pentru această 
artă, interes și stimă pentru cei 
ce o practică. plăcerea de a 
asista la un spectacol. Or, un 
spectacol desuet, manierist, care 
dă senzația de improvizație, nu 
servește nici asimilarea de cu
noștințe și nici adeziunea viitoa
re pentru arta teatrală. Publicul 
tinăr, chiar foarte tinăr, a ur
mărit cu greu exercițiul actori
cesc dificultitos, atenția lui s-a 
fixat tot greu asupra unui spec
tacol ce părea fără sfirșit. Ab
sența relației teatru-public era 
evidentă, realizatorii unui spec
tacol de cultură teatrală păreau, 
paradoxal, dezinteresați de cei 
care-i ascultau, tocmai într-un 
moment cind comunicarea tre
buia 
zorul
vețe 
Greu 
unu,
Creangă", a făcut prozeliți pen- 
tru admiratorii Thaliei. Poate va 
izbuti spectacolul doi, dar în 
orice caz fără lecții citite la 
rampă și fără ilustrări prăfuite, 
neconvingătoare.

de cultură teatrală pentru 
— Tragedia antică. în 

s-au împărțit programe 
alcătuite ca informație, 

s-a tras și un actor

să funcționeze, cind regi- 
și actorii trebuiau să în- 

spectatorii, captindu-i. 
de crezut că spectacolul 

din ciclul Teatrului „Ion

VIORICA TANASESCU

Vedete ale muzicii ușoare. 23,55— 
24.00 Ultimele știri.

PROFESIA : Giuleștl (orele 15.30; 
18: 20.15).

CEA MAI FRUMOASA SEARĂ 
DIN VIAȚA MEA : Floreasca (o- 
rele 15,30: 18; 20 15).

AL ȘAPTELEA CARTUȘ : Crîn- 
gași (orele 16; 18,15).

FANTASTICA AVENTURĂ A 
LUI „NEPTUN" I Ferentari (orele 
15.30: 18; 20.15).

UIMITOARELE AVENTURI ALE 
LUI ROBINSON CRUSOE : Pacea 
(orele 15.30; 17 45; 20).

CINTECUL NORVEGIEI : Mo
șilor (orele 9; 12.30; 16; 19.30).

SECRETUL LUI BUDDHA t 
Unirea (orele 15,45; 18; 20,15).

CHEMAREA STRĂBUNILOR 1 
Vitan (orele 15,30; 18; 20,15)

PORȚILE ALBASTRE ALE O- 
RAȘULUI : Cosmos (orele 15.30; 
18; 20.15), Progresul (orele 15.30; 
18; 20.15).

CEAȚA i Popular (ora 20.15).

STRUCTURA CRISTALULUI j 
Viitorul (ora 20).

OMUL CU CREIERUL TRANS
PLANTAT : Popular (orele 15.30; 
18).

Opera Română : TURANDOT
— ora 19; Teatrul de Operetă : 
OKLAHOMA — ora 19,30; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) . PYGMALION — ora 
19.30: (Sala Studio) : NOILE SU
FERINȚE ALE TÎNĂRULUI ,.W“
— ora 19,30; Teatrul ,.C. I. Notta- 
ra“ (Sala Magheru) : HOTELUL 
ASTENICILOR — ora 19.30; Tea
trul Mic : SUBIECTUL ERA 
TRANDAFIRII _ ora 19,30: Tea
trul Giulești : OMUL CARE A

VĂZUT MOARTEA — ora 19.30: 
Teatrul , Ion Vasilescu" : EU SÎNT 
TATĂL COPIILOR — ora 19.30; 
Teatrul „Țăndărică" (Sala Victo
ria) : NINIGRA ȘI ALIGRU — 
ora 11; (Sala Academia) : PUN
GUȚA cu DOI bani _ ora 17: 
Teatrul „C Tănase" (Sala Sa
voy) : PARDON... SCUZAȚI...
BONSOAR 1 — ora 19 30; (Sala
Victoria) : VINO SA NE VEZI 
DISEARĂ — ora 19.30; Circul 
..Globus" : ÎNTÎLNIRE LA CIRC 
-— ora 19,30.

PROGRAMUL III

9.00 Știri : 9,05 Incognito — pro
gram de varietăți muzicale. 9.55 
Melodia zilei: „Cea mai fericită

zi" de Gelu Mihăilă 10.00 Divertis- 
club. 11.00 Profil pe portativ — 
Jean Păunescu. 11.20 Hai cu mine 
in brigadă. 11,30 Muzica și gestul: 
„Dansuri". 12,00 Știri. 12.05 Invi
tație in fonotecă. 12.55 Melodia 
zilei. 13,00 închiderea emisiunii. 
17.00 știrile după-amiezii 17.05 
Alo. Radio 1 _ muzică ușoară la 
cerere. 17.50 Patriei libere — cin- 
tece. 18.00 Șapte zile, șapte arte. 
Cinema. 18,10 Muzică simfonică. 
18,55 Melodia zilei. 19.00 In direct., 
de la Clubul „Femina" din Bucu
rești. 19.30 Știri. 19.35 Casa de 
discuri Decca. 20.00 Teatru radio
fonic ; „Acolo, sus. diminețile" de 
Natalia Dănăilă. 20,48 Dansuri din 
operete. 21.00 Radio-fono-rama 
22.00 Radiojurnal. Buletin meteo
rologic. Sport. 22.30 Melodia zilei.
22.35 Fragmente din opera „Istea
ța". 23.00 Muzică de estradă. 23.15 
Poetica. Violeta Zamfirescu 23,20

PROGRAMUL 1

In jurul orei 14,45 — trans
misiune directă — ceremonia 
plecării președintelui Republi
cii Costa Rica, Jose Figueres 
Ferrer care, la invitația pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolac 
Ceaușescu, a întreprins o vi
zită oficială de prietenie in 
țara noastră.

16,00—17.00 Teleșcoală. 17,30 Te
lex 17.35 Teleglob: Itinerar ma
rocan. 17.55 Agroenciclopedia. In 
cuprins: Cerealele (II); Eroziunea* 
(II); „Calul românesc de șa"; 
Apifarmaceutica — folosirea pro
duselor apicole pentru tratarea u- 
nor boli; Mozaic. 18,25 întrebări 
și răspunsuri. 18.55 Publicitate : 
19.00 Film serial pentru copii ; 
„George". 19.25 1001 de seri; „Po
vestea lui Rumcajs". 19,30 Tele

La Suceava, orchestra Fi
larmonicii ieșene prezintă vi
neri 26 aprilie la orele 17 >i 
20 concertele dirijate de 
Traian Mihăilescu, avîndu-l 
ca solist pe reputatul violo
nist Daniel Podlovski. Progra
mul cuprinde schițele simfo
nice „Zile de vacanță" de 
Laurențiu Profeta, Concertul 
nr. 5 pentru vioară de Mozart 
și suita pentru orchestră 
„Seherezada" de Rimski- 
Korsakov. Farmecul și canta
bilitatea melodiilor mozartie- 
ne vor fi urmate de pitores
cul cu tentă orientală sugerat 
magistral de orchestrația stră
lucitoare a muzicii lui Rim
ski-Korsakov, într-o piesă de 
mare forță evocatoare și de 
succes verificat la public. 
Prezentarea — profesor Geor
ge Pasca de la Conservatorul 
din Iași — adaugă un sub
stanțial element de ținută, 
concertului. Manifestarea se 
repetă la Piatra Neamț, du
minică 28 aprilie ora 11.

In cadrul micro-stagiunii în 
deplasare, Filarmonica din 
Cluj prezintă joi 25 și vineri 
26 aprilie ora 20, la Turda, 
Hunedoara și Deva un con
cert în care Corneliu Dum- 
brăveanu va dirija Simfonia 
VI de Ceaicovski, variațiile 
roccoco pentru violoncel și 
orchestră ale aceluiași com
pozitor, solist Petre Baciu și 
Concertul pentru orchestră 
de Ion Dumitrescu. Primul 
dirijor al Filarmonicii din 
Ploiești și solistul clujean vor 
evidenția fără îndoială tumul
tul romantic și forța de ex
presie a capodoperelor ceai- 
covskiene și, în altă zonă a 
artei adevărate, sobrietatea, 
optimismul cald și tonic al 
Concertului pentru orchestră 
de Ion Dumitrescu, piesă de 
referință a muzicii românești 
contemporane.

Tot Filarmonica din Cluj 
va susține duminică 28 apri
lie, ora 11, la casa clubului 
universitarilor din orașul de 
reședință un medalion Ceai
covski în cadrul concertului 
educativ — comentat de 
profesoara Olga Suceava și 
dedicat elevilor din localitate.

Vineri, 26 aprilie ora 20, 
dirijorul Ovidiu Bălan și or
chestra filarmonică din Bacău 
vor da viață unor lucrări ce 
și-au cîștigat de mult pre
țuirea publicului. Simfonia 
pentru suflători de Liviu Glo- 
deanu deschide programul, ce 
mai cuprinde dublul concert 
pentru vioară și violoncel de 
Brahms interpretat de presti
gioșii muzicieni Ștefan Ruha 
și Iacob Dula și Simfonia a 
IV-a de Bruckner, — cu di
ficultățile pe care le pune în 
fața oricărei formații și a 
oricărui dirijor, dar și cu 
răsplata generozității melodi
ce și a amplorii desfășurări
lor orchestrale pe care le 
oferă.

La Craiova, filarmonica îl 
va avea ca oaspete pe dirijo
rul spaniol Pedro Pirfano cu 
un program alcătuit alături de 
Concertul pentru vioară de 
Bruch, din uvertura la opera 
„Coțofana hoață" de Rossini, 
poemul simfonic „Don Juan" 
de Richard Strauss și suita 
„Tricornul" de Manuel De 
Falia. Maniera în care dirijo
rul spaniol va reliefa carac
terul programatic al lucrări
lor stîrnește interesul publi- 

, cului, ’ - ' ■ 
modele 
pretării 
mult în repertoriul de 
răsunet

Și orchestra 
ziunii are la pupitru un diri
jor străin în concertul de as
tăzi de la studioul din strada 
Nuferilor. Luigi Sagrestano 
din R. F. Germania va dirija 
„Unisonos 11“ de Ștefan Ni- 
culescu, lucrare pe care o 
așteptăm cu deosebit interes 
cunoscînd valoarea înaltă a 
piesei „Unisonos" ce o prece
de cu cițiva ani, Simfonia a 
lV-a în do major de Schubert 
și Concertul pentru două 
viori și orchestră de Bach.

Melodiile îngemănate ale 
uneia dintre culmile nepieri
toare ale muzicii vor fi însu
flețite de arcușul fermecat al 
lui Ion Voicu ce ne dăruiește 
O noua pagină de antologie 
interpretativă în acest an 
jubiliar al activității sale, 
avînd ca partener de această 
dată pe- tînărul violonist Mă- 
dălin Voicu.

luînd în considerație 
consacrate ale inter - 
unor piese intrate de 

, ... - J larg
al marilor orchestre.

Radio-televi-

HRISANTA PETRESCU

jurnal. 20,00 Seară pentru tine
ret — Turneul emblemelor — 
itinerarul patriotic pentru tinere:, 
etapa a Il-a a concursului iși 
desfășoară ediția din această sea
ră la Iași. Participă echipele re
prezentative ale județelor Mureș 
și Vrancea. 20,55 De joi pină joi 
— rubrică de știri din viața și 
activitatea tineretului și organiza
țiilor UT.C. 21,00 Pionleria la 
vîrsta majoratului — reportaj des
pre pionieri in preajma aniversă
rii a 25 de ani de la înființarea 
Organizației Pionierilor. 21 16 Două 
momente din viața satului: Va
canță pe șantierul de irigații — 
reportaj din județul Vîlcea: Tine
rii se întorc și rămin acasă — 
reportaj realizat în comuna Co- 
gealac. jud. Constanța. 21.39 
Steaua fără nume. 22,25 24 de ore.

PROGRAMUL 2

20,00 Concertul orchestrei simfo
nice a Radioteleviziunii. Dirijor 
Luigi Sagrestano (R.F.G.) Soliși,: 
Ion Voicu și Mădălin Voicu. 'în 
pauză: Telex — Prin muzee și 
expoziții. 22.00 Cărți și idei. Opi
nii asupra colecției „File de is
torie" a Editurii Politice.
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 
Ministrul afacerilor externe, al cooperării

♦

și planului al Republicii Burundi
(Urmare din pag. I)

înaltă apreciere politicii exter
ne a statului român, de relații 
noi, bazate pe deplina egalitate 
în drepturi, de pace și colabo
rare internațională, promovată 
cu fermitate de președintele 
Nicolae Ceaușescu. precum și 
rezultatelor obținute de poporul 
român în eforturile sale de edi
ficare a noii orinduiri.

In timpul convorbirii, oaspe
tele a apreciat că vizitele pe 
care șeful statului român le-a 
întreprins într-o serie de state 
din Africa, convorbirile avute 
cu șefi de state și conducători

ai mișcărilor de eliberare națio
nală au deschis noi perspective 
dezvoltării multilaterale a rela
țiilor dintre România și țările 
continentului african. Cu deo
sebită satisfacție a fost relevată 
evoluția pozitivă a raporturilor 
de colaborare prietenească ro- 
mâno-burundeze, exprimindu-se 
dorința comună de a acționa și 
a pune în valoare noi posibi
lități de amplificare a cooperă
rii economice, precum și în do
meniul cultural, tehnico-științi- 
fic. corespunzător intereselor 
ambelor popoare.

Au fost abordate, de aseme

nea, unele probleme ale vieții 
politice internaționale actuale. 
S-a subliniat hotărîrea Republi
cii Socialiste România și a Re
publicii Burundi de a contribui 
și în viitor la întărirea frontu
lui antiimperialist, la cauza lup
tei popoarelor împotriva colo
nialismului și neocolonialismu- 
lui. la așezarea relațiilor dintre 
state pe principii noi de echi
tate și egalitate in drepturi, 'a 
Întărirea păcii, securității și co
laborării in întreaga lume.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

Delegația Uniunii Socialiste Arabe
(Urmare din pag. I)

turilor de prietenie și colabora
re dintre cele două organizații 
politice, care cunosc o dezvolta
re continuă. S-a dat. totodată, o 
inaltă apreciere raporturilor po
litice. economice, tehnico-știin- 
țifice și culturale dintre cele 
două țări, raporturi care, in spi
ritul convorbirilor și înțelegeri
lor convenite intre președ:-.r.i 
Nicolae Ceaușescu și Anwar Sa
dat. cunosc o amplificare si di
versificare multilaterală. In a- 
cest cadru, s-a relevat utilitatea 
folosirii, in continuare, a tutu
ror posibilităților existente pen
tru adincirea pe mai departe a 
acestor relații, corespunzător in
tereselor ambelor țări și popoa
re, cauzei libertății, indepen
denței naționale, progresii’. 
păcii și înțelegerii internațio
nale.

în timpul convorbirii, membrii 
delegației egiptene au exprimat 
sincere mulțumiri pentru prile
jul oferit de a vizita România, 
de a cunoaște realitățile econo- 
mico-sociale ale țârii noastre, 
felicit ind pe președintele Nieotae 
Ceaușescu. întreaga conducere 
de partid. întregul popor român, 
pentru realizările de seamă ob
ținute in edificarea societății 
socialiste, pentru politica activă 
pe plan international în spriji
nul afirmării independenței și 
suveranității naționale a tutu
ror statelor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a reafirmat. cu acest prCe;. po
ziția Românie: in legătură cu 
situația din Orientul Mijlociu, a- 
prP’Cll”'.d — r 3 • 7 —ta-j»
tară dintre Egipt fi Israei ena- 
siîtuie un prun pas spre elibe
rarea toială a tentoriflor arabe 
ocupa: e, spre siabclirea

păci trainice <i drepte in această 
zonă. Secretarul generai al 
partidului a subliniat că aceasta 
deschide o eră nouă, creează 
condiții pentru o soluțioeare de
finitivă a problemelor din 
Orientul Xîjloeîu. fap* care va 
permite poporului egiptean să 
se consacre făuririi unei vieri 
noi. libere. Ir cadrul unei păp 
drepte, a spus președintele 
Nicolae Ceaușescu. esse necesa
ră garantarea dreotuluî la ode— 
pecdentâ națională st integrita
te terttoriaa. a turui og sraîefor 
din regiune, sot^jocarea pro
blemei paSes—Lmere pra x*r-- 
rarea drepculu; poporala pa- 
lesrinian la awr jdeteessare» la 
organizarea aaes vieri de ser* 
stătătnare. cor form votztes ft 
arpcrattSor prtgr—

Izribtzrea s-a drsSkparae 
tr-o a^.rjQffferă ra‘riă. pneoe-

Vizitele ministrului afacerilor externe, 
al cooperării și planului al Republicii Burundi

La Timisoara

TELEGRAME
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a trimis președintelui Israelului, EPHRAIM 
KATZIR, următoarea telegramă :

Cu ocazia celei de-a 26-a aniversări a creării statului Israel, 
transmit Excelenței Voastre sincere felicitări, iar poporului 
israelian noi urări de pace și progres.

Tovarășul OSVALDO DORTICOS TORRADO, președintele 
Republicii Cuba, a trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
președintele Republicii Socialiste România, următoarea tele
gramă :

Vă mulțumesc profund pentru mesajul de felicitare adresat 
cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei mele de naștere ți 
vă exprim, la rîndul meu, urări pentru dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare intre popoarele, partidele și guvernele 
noastre.

Primul ministru al Republicii Sri Lanka. SIRIMAVO R. D. 
BANDARANAIKE, a trimis președintelui Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, următoarea telegramă :

Guvernul și poporul Sri Lanka mi se alătură tn a vă transmise 
felicitările noastre călduroase cu ocazia alegerii dumneavoastră 
in furteția de președinte al Republicii Socialiste România. Nu 
am nici o îndoială că alegerea dumneavoastră in această înaltă 
funcție este o recunoaștere a valoroasei dumneavoastră cor.'.n- 
buții la progresul și prosperitatea Republic:: Soc-.«..s*.e Roma
nia. Am convingerea că. in perioada mandatului dumneavoastră, 
relațiile prietenești existente intre țările noastre vcc fi conso
lidate in continuare, in interesul nostru reciproc.

Președintele Republicii Socialiste Ramânia. NICOLAE 
CEAUȘESCU. a trimis domnului dr. BRUNO KREISKV «aaee- 
lar federal al Republicii Austria, următoarea telegramă :

Am aflat cu multă tristețe despre încetarea dm v-Jțâ a pre
ședintelui federal al Republicii Austria. Franz Jocas.

Ne alăturăm durerii poporului austriac prieten pentru aceasta

Tn calitatea sa de președinte federal ai RepGțxim A-*—ta. 
dr Franz Jonas a adus o contribuție uEpcrtantâ la derrcctarea 
relațiuor de prietenie dintre România si Austria. Vuita pe rare 
am realizat-o in IE» in țara dv_ ca râspcus ta rizrta ta Rcesă- 
- » B preșetfintelui Franz Jonas, cocvortarde pe care ie-aer — d 
ta București șt Viena cu regretatul ptegedLste. au.:eșc»ze~tM 
etape importante in dezvoltarea și admerza ietac tac «■âc»-

Vă ro« să primiți din partea mea St a 5=Srer=5ta ro-
wtâ- retavre de compasiusne * ceăe zece

• O
Miting de solidaritate

a

0 nouă promoție de absolvenți 
ai Institutului central de pregătire 

a cadrelor de conducere din economie
și administrația de

Miercuri, a avut loc festivita
tea de inminare a diplomelor 
unei noi promoții a Institutului 
central de pregătire a cadrelor 
de conducere din economie și 
administrația de stat din ca
drul Academiei ..Ștefan Gheor
ghiu*. Cei 310 absolvenți — di
rectori de centrale industriale și 
întreprinderi, ingineri șefi și alte 
cadre cu funcții de răspundere 
din industrie, construct::, agri
cultură. transporturi, circulația 
ntarfurelor. administrația de stat 
— au studiat probleme funda
mentale ale politica interne si 
externe ale partidului și sta
tului nostru, concepția PCR. 
pc-.vmd problemele de bază ale 
conducem ș; orgamtart: acthri- 
tatu ecoeom-ce. O pondere în
semnata ta desfășurarea cursu
rilor au mu-o metodele șă teb- 
nta modeme ȘtaOTtt ta pro
cesai de cooducere cure «mt cer-

eoc- xsrmse să coepritaee ta rt- 
dxcarea ta m mref calctapr rv-
p-r. re a

ca. Proiectele de absolvire tra
tează și rezolvă, in acest sens, 
probleme concrete ale unităților 
din care provin cursanții, solu
țiile și măsurile preconizate fi
ind însușite de organele de con
ducere colectivă a acestora, în 
vederea aplicării lor.

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm a fost adresată o te
legramă C.C. al P.C.R.. tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, 
in care se spune intre altele :

A doua promoție de absolvenți 
ai Institutului central de pre
gătire a cadrelor de conducere 
din economie și administrația de 
stat din cadrul Academiei ..Ște- 
fau Gheorgbia-. întrunită in ca
drul festivității de inminare a 
diplomelor, isi indreaptă gindul 
către conducerea partidului, că
tre dumneavoastră, iubite con
ducător al partidului și stătu- 
tai. spre a vă exprima aleasa

pentru con- 
ne-au fost

create ta vederea uei temei- 
■xr « multilaterale pregătiri in 
dwatal organizării <i condu-

ta stajba ridicării pe o treaptă

Iu
socialiste ta care vom
etapa actuală. a-

stat
corda o atenție deosebită întoc
mirii mai judicioase a planuri
lor și urmăririi realizării lor, in
troducerii mai rapide în produc
ție a rezultatelor cercetării ști
ințifice și a tehnicii noi, alocă
rii optime a resurselor tehnico- 
materiale, pregătirii și utilizării 
judicioase a forței de muncă, 
îmbunătățirii aplicării princi
piului conducerii și muncii co
lective. intăririi controlului înde
plinirii hotăririlor.

In scopul creșterii gradului de 
funcționalitate a organismelor 
economico-sociale in care vom 
activa, vom promova, așa cum 
ne cereți dumneavoastră, stilul 
de muncă propriu conducătoru
lui comunist și caracterizat prin 
eficiență, operativitate, precizie, 
responsabilitate, muncă vie cu 
oamenii.

Ne angajăm in fața dumnea
voastră. mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom milita cu inaltă răspunde
re si abnegație comunistă, vom 
pune toată priceperea, pasiunea 
și energia noastră pentru reali
zarea exemplară a sarcinilor de 
plan pe acest an — anul celei 
de-a XXX-a aniversări a eli
berării patriei și al celui de-al 
XI-lea Congres al partidului — 
si pentru îndeplinirea inainte de 
termen a cincinalului ; vom 
munci mereu cu devotament 
pentru a da viață hotăririlor 
partidului și statului.

Miercuri dimineața s-au in- 
cheiat convorbirile oficiale din
tre ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia, George Macovescu ți mi
nistrul afacerilor externe, al co
operării și planului al Republi
cii Burundi, Artemon Simbana- 
niye.

La convorbiri au participat, 
din partea română. Nicolae Ghe- 
nea. adjunct al ministrului a- 
facerllor externe, funcționari 
superiori din M.A.E.

Din partea burundeză au fost 
prezenți Felix Magenge. direc
torul general al afacerilor po
litice și administrative din Mi
nisterul Afacerilor Externe, al 
Cooperării și Planului, alte per
soane oficiale.

Cu acest prilej, s-a procedat 
Ia un schimb de scrisori intre 
cei doi miniștri referitoare la 
acordarea reciprocă de facilități 
de viză.

★
între Ministerul Minelor, Pe

trolului și Geologiei din Repu
blica Socialistă România și Mi
nisterul Afacerilor Externe, al 
Cooperării și Planului din Re
publica Burundi a fost semna
tă. miercuri, o convenție.

Documentul prevede, in con
formitate cu Acordul de coope
rare economică și tehnică din
tre guvernele celor două țări 
semnat la 17 mai 1970. și a 
protocolului primei sesiuni a 
Comisiei mixte interguverna- 
mentale româno-burundeze. a- 
cordarea de asistență tehnică, 
din partea specialiștilor români, 
în domeniul cercetării geologi
ce și miniere.

Din partea română, convenția 
a fost semnată de Bujor Almă- 
șan, ministrul minelor, petrolu
lui și geologiei, iar din partea 
burundeză. de Artemon Simba- 
naniye, ministrul afacerilor ex
terne, al cooperării și planului.

★
Ministrul afacerilor externe, 

al cooperării și planului al Re
publicii Burundi, Artemon Sim- 
bananiye, s-a întîlnit, ieri 
după-masă, în cadrul unei con
ferințe de presă, cu ziariști 
români.

Răspunzînd întrebărilor adre

sate, ministrul bunzndez |ă-* 
exprimat satisfacția fată de le
găturile de prietenie sxaaocroes- 
te intre cele couă tăn. concre
tizate in acțiuni de cooperare 
efectivă. Inițiată cu mai 
mulți ani in urmă, această 
cooperare dobindește acum o și 
mai mare importanta prin 
adoptarea unor măsuri pentru 
exploatarea, cit mai rapid po
sibil. a materiilor prime dm 
subsolul burur.dez. care au fost 
descoperite tocmai grație aces
tei colaborări.

Referindu-se la zezultateie 
vizitei. ministrul Ariemen 
Simbananiye a arătat că eeie 
două părți au convenit să ex
tindă cooperarea in domeniile 
tehnico-științifîc și culturaL 
Reuniunile Comisiei mixte gu
vernamentale româno-burundeze 
vor preciza, desigur, mai bine 
— a spus ministrul burundez — 
domeniile de cooperare bilate
rală.

„Am fost fericit să constau 
a spus oaspetele, că avem ace
leași poziții și că in repetate 
rinduri delegațiile noastre au 
cooperat, atit la Națiunile Uni
te, cit și la diferite reuniuni 
internaționale. în ceea ce ne 
privește, apreciem poziția prin
cipială a guvernului dumnea
voastră, sprijinul politic, diplo
matic și material pe care il 
acordă România luptei pentru 
decolonizarea politică și eco
nomică a Africii".

★
Ministrul afacerilor externe, 

al cooperării și planului al Re
publicii Burundi. Artemon Sim
bananiye. care a făcut o vizită 
oficială in țara noastră la in
vitația ministrului afacerilor ex
terne, George Macovescu. a pă
răsit. miercuri după-amiază. Ca
pitala, indreptindu-se spre pa
trie.

Oaspetele a fost însoțit de Fe
lix Magenge. directorul general 
al afacerilor politice și admi
nistrative din Ministerul Afa
cerilor Externe, al Cooperării și 
Planului. Alexandre Gashikanyi. 
director general la regia de e- 
lectricitate și ape (Rodigesco). 
Aloys Ndenzako, director la De
partamentul Geologiei și Mine
lor, de alte persoane oficiale.

cu lupta tineretului im potriva

colonialismului
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• LA CLUJ aa tarepnt. ieri, 
ftaaărte iradeetciti din cadrul

-C«*a ttaeretalta*. la concursjl 
4e «rtriirm. preba fe-niniaă de 
•ta ■ plai a fes; ctțtigatâ de 
Deasa Careta (Ctaj) ea timpul 
<e Ml Bade Fârraș. din 
lasă, a realizat la 1 5dâ m cel 
Ba baa timp — <W*3/1*. iar 
Vtarvl Dunitrescu (BucurețU) 
*-» uscat pe taeal tatii 1a sâri- 
tara ta laagtaae. ea «7 m. Rc- 
zakale de ta celeiaite discipline 
ipeițiit : taadba' feintata: Uni
versitatea Ctaj—Institutul pedi- 
r»gi- Pitești 5—i : Universita- 
tea Iași—Institutul pedagogic Tz.

Mureș 15—7 ; Institutul peda
gogic Galati—Universitatea Ti
mișoara 16—5; volei masculin : 
Institutul agronomic Iași—Uni
versitatea București 2—1 ; Poli
tehnica Galați—Universitatea
Timisoara 2—0 ; baschet femi
nin: Timișoara—Craiova 44—34 ; 
Cluj—Tg. Mureș 56—28; Bucu
rești—Constanța 84—19

• FEDERAȚIA ROMÂNA 
DE FOTBAL comunică ur
mătoarele : etapa Diviziei 
A la fotbal, programată ini
țial pentru miercuri, 1 Mai, 
se va disputa pe data de 2 
mai a.G, după același pro
gram. Meciurile vor începe 
la ora 17,00.

ruturor cc*or angajați ia nipca 
împotriva imperialismcolo
nialismului și neocoio“iaL^m_a. 
împotriva discriminării rasiale, 
pentru libertate națională și so
cială. pentru drepturi și liber
tăți democratice, pentru pace și 
progres in intreaga lume, a tre
cut in revista procesele înnoi- 
toare ce au loc in lume pe ca
lea destinderii, colaborări; ș: în
țelegerii intre popoare, in spiri
tul respectării prineptilor de 
suveranitate si independență na
țională. de egalitate in drepturi 
și neamestec in 
de întrajutorare 
ciproc avan'ta 
tenta pașnică. A «< 
acest prilej faptul 
varășului Nicolae 
diferite țări din A> 
meri ca Latină și d 
’inente au reafin 
sentimente ce pn

eburile interne, 
i cooperare re
dă. ce coex_s-
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nuDcă și asigurări 
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3 pari erparea pre
rii Adunări Națio- 

Mmon Constammescu. și 
«dinților st deputaților al- 
ecisă permanente 
-sule au examinat și dez- 

bâ ut proiectul de lege privind 
remunerarea după cantitatea și 
cautatea mînrii care in prea- 
tatal a last supus dezbateri: pu- 
blire. Răspunsurile la întrebă
rile deputațikir și explicațiile 
necesare au fost date de tovară
șul Petre Lupu. ministrul mun-
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3 căsătase.

CROSUL TINERETULUI LA START-2 200 ELEVI

■

Sosirea in țara noastră a unui grup
de studenți și profesori din Ecuador

Ieri a sosit in Capitală n 
grup de studenți și profesori 
de la Facultatea de econo 
mie din cadrul Universității 
Centrele din 
dor.

La sosire, 
internațional
peni, oaspeții au fost salu-

Quito — Enu-

pe aeroportul
București—Oto-

J

CocrisiDe au avizat favorabil, 
in unanimitate, proiectul de le- 
re privind remunerarea după 

s.-.-;t?.:ea și calitatea muncii și 
aa Scut propuneri de imbună- 
tăiire a unor prevederi ale pro
iectului de lege.

După o serie de concursuri 
populare, organizate pe școli 
și întreprinderi, care s-au 
bucurat de o largă participa
re. ieri dimineața, un număr 
mare de eleci și-au dat întil- 
nire la o amplă întrecere 
sportică, desfășurată pe aleile 
Circului de Stat. Ei aveau 
să-și dispute întîietatea în 
etapa pe sectorul 2 a „Crosu
lui Tineretului", ediția a 
7-a. Pe foile de concurs s-au 
înscris aproape 2 200 de ti
neri care îndrăgesc cursele de 
fond, reprezentînd mai multe 
școli generale, licee și școli

profesionale. Cele patru pro
be. disputate pe distanțele de 
600 m. — 1500 m., au fost 
dominate de elevii Școlii nr. 
32, ai Liceului nr. 12 și ai 
școlilor profesionale Electro
nica și care s-au cla
sat pe primele locuri.

Concursul a fost deschis de 
cele mai tinere alergătoare, 
categoria 15—16 ani, avînd ca 
principale protagoniste pe e- 
levele Dorina Mandache, Ma
ria Bălăci (Școala nr. 32) și 
Mariana Zamfir (Gr. școlar 
Electronica). La băieți, vic
toria a revenit elevului Adri

an Popa (Liceul nr. 12), ur
mat în clasament de Miu Ma
rin și Adrian Rozan. Cursa 
feminină de 800 m. a fost cîș- 
tigată de eleva Rodica Ciubo- 
taru (E.S.M.I.), urmată în cla
sament de Sultana Jagăru și 
Ana Gere. In proba de 1 500 
m. băieți, pe primele trei 
locuri s-au clasat Floriei Sin- 
țescu, Ghiță Lucian și Gheor- 
ghe Istrate, de la Grupul șco
lar Electronica. Duminică 28 
aprilie, ei vor fi prezenți la 
întrecerile pe municipiu ale 
Crosului tineretului.

M. L.

întreprinderea 
energo-reparații

B-dul MărSșești nr. 2, lingă Parcul Libertății,

l ANGAJEAZĂ [
muncitori necalificați, tineri incepind cu vîrsta de 16 ani _ 

împliniți, în vederea calificării prin cursuri de scurtă du- 
■ rată (6 și 8 luni) cu scoatere din producție, în meseriile : ■ 

strungar și turnător-formator.
Pentru meseria de strungar se primesc absolvenți ai șco

lii generale, iar pentru meseria de turnător-formator, ab
solvenți a minimum 4 clase.

Angajarea se face atit pentru sediul din b-dul Mărășești 
nr. 2, autobuzele 32 și 33, tramvai 7 și 12, stația Parcul 
Libertății, cit și pentru modernul sediu din Vitan, b-dul 
Energeticienilor nr. 2, sector 4, la capătul autobuzului 35.

Cursanții primesc pe durata cursului salariul tarifar de 
1071 lei lunar, precum și alte drepturi stabilite de lege : 
spor pentru condiții deosebite, echipament de protecție și 

] de lucru, antidot etc.
J Relații suplimentare se pot obține la biroul personal, 
n telefon : 23 26 40.
“ ______________ nl7c=lC=IC=IC3C=3C=]C=3C=3t=3C=3[=3E3E3t=3C3i.

COOPERATIVELOR DE CONSUM

șampoane, 
deodorants

(săpunuri 
creme, 
ape de colonie etc.) 
precum și articole de 
podoabă dintre cele 

frumoase (măr- 
broșe, 
etc.).

MAGAZINELE
vă oferă un sortiment 

bogat de :

mai
gele, clipsuri, 
inele, coliere
VIZITAȚI MAGAZ! 
NELE COOPERATIVE

LOR DE CONSUM

■■

■■■■

■■

I.C.S. COMALIMENT
cu sediul în București, str. C.A. Rosetti nr. 5, 

sector 1,

pentru unitatea B.I.G. din Berceni, din Piața 
Sudului, ce se va da în folosință în cursul a- 

cestui an,

recrutează tineri cu buletin de Capitală și co
munele subordonate, absolvenți ai școlii medii 
și ai școlii generale de 7 și 10 ani, în vederea 
calificării prin cursuri de scurtă durată pentru 
meseriile :

ospătari 
barmani 
bufetieri 
vînzători 
casieri 
bucătari 
cofetari

Pe timpul școlarizării se acordă indemnizația 
lunară prevăzută de H.C.M. 2105/1960.

Relații suplimentare cit și depunerea cereri
lor la Compartimentul personal de la adresa 
sus indicată.

o

8
8
8
8
8
8
8
El
8
8

a
8
8
8

■ 
a
■■
■■

întreprinderea 

metalurgică 

NEFERAL

Bd. Biruinței, nr 100 
sector III, București

ANGAJEAZĂ

• inginer metalurg 
(specialitatea ne
feroase).

• șef manevră C.F.U.
• excavatoriști
® electricieni
• lăcătuși întreținere
• electricieni A.M.A.

Informații suplimen
tare la biroul perso
nal, telefon 35 38 00, 
interior 128 sau 140.



Orientul
Apropiat

FINLANDA : Vedere din
Helsinki.

a PRIMUL MINISTRU AL 
FINLANDEI. Kalevi Sorsa. a 
declarat, in legătură cu eta
pa actuală ți perspectivele 
Conferinței pentru securitate 
și cooperare in Europa, că 
..guvernele multor țâri recu
nosc că semnificațiile con
ferinței general-europene de
pășesc cu mnlt cadrai Eu
ropei. Ele văd in această 
conferință o expresie eu to
tul nouă a ideii de securita
te ți a dorinței de coopera
re. ele doresc ca ți după în
cheierea reuniunii să se con
tinue eforturile comune pen
tru atingerea obiectivelor". 
Cele trei etape ale conferin
ței. in cazul incheierii cu suc
ces a acesteia, a arătat Ka
levi Sorsa. vor deveni un 
moment istoric, de cotitură, 
in Europa postbelică, un ja
lon ți un far in drumul spre 
viitor. Finlanda — a adăugat 
el — sprijină întrutotul 
ideile care stau la baza reu
niunii paneuropene ți este 
gata să contribuie la trans
punerea lor in viață. Premie
rul Finlandei și-a exprimat 
speranța că „cea de-a doua 
etapă de la Geneva va fi în
cheiată la începutul acestei 
veri, astfel incit faza finală 
să se poată desfășura. Ia cel 
mai inalt nivel, incă in vara 
acestui ari.

lucrările Congresului Comsomolului
Cuvintul de salut al U. T. C din România

Conferința internațională a tineretului 
pe problemele populației

HEMA DASSANAYAKE, coordonator al Comitetului de organizare 
a Conferinței, vorbește „Scinteii tineretului"

DAMASC 24 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt militar 
de la Damasc a anunțat că a- 
viația siriană a atacat, miercuri, 
poziții și convoaie militare 
israeliene din teritoriul ocupat, 
provocind inamicului pierderi 
in oameni și material de luptă. 
Totodată, el a declarat că apă
rarea antiaeriană siriană a do- 
borit două avioane israeliene.

Pe de altă parte, la Damasc 
s-a anunțat că duelurile de ar
tilerie și de tancuri siriano-isra- 
eliene au continuat, miercuri, în 
diferite sectoare ale frontului.

TEL AVIV 24 (Agerpres). — 
Purtătorul de cuvînt al Coman
damentului militar de la Tel 
Aviv a declarat că mai multe 
bombardiere israeliene au ata
cat, miercuri, pozițiile . siriene 
de pe Muntele Hermon și cele 
situate la sud de teritoriul ocu
pat în octombrie 1973.

Pe de altă parte, purtătorul 
de cuvint a anunțaț că patru a- 
vioane siriene au bombardat, la 
începutul după-amiezii de 
miercuri, poziții israeliene din 
sectorul de nord al înălțimi
lor Golan.

In cea de-a doua zi a iucir.- 
lor celui de-al XVH-lea Coc- 
gres al Uniunii Tineretului Co- 
raunist T^mnict Sovietic. a ~ - 
cuvintul tovarășul Traian 
Ștefânescu. prim secretar al Co- 
mitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, ministru 
pentru problemele tineretului 
din România.

Transmițind tineretului sovie
tic mesajul de prietenie al ti
neretului român, pnmul-secretar 
al C.C. al U.T.C. a adresa*. 
Uniunii Tineretului Comunist 
Leninist urări de noi succese 
in înfăptuirea programului de 
edificare a comunismului in 
U.R.S.S. Vorbitorul a relevat, in 
continuare, preocupările șt acti
vitatea tinerei generații din pa
tria noastră, dedicate construirii 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, traducerii in viață a 
hotăririlor Congresului al X-lea 
al Partidului Comunist Romăr. «. 
a Conferinței Naționale a P.C.R. 
din 1972.

„In prezent — a subliniat 
primul-secretar al C.C. al 
U.T.C. — tineretul român ca s: 
întregul nostru popor intimp na 
cu noi succese cea de-a 30-a 
aniversare a insurecției antifas-
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Bucures: „ va găzdui între 11—15 august a.c. 
un even ment remarcabil : Conferința internațio
nală a t nereiuiui pe problemele populației. Des- 
pre această ~ an festa re a avut amabilitatea să 
ne vorbească d Hema Dassanayake, coordona
tor al Comitetului de organizare a conferinței.

• Domnie Darsanaua-

or prietenești 
>ate țările so- 
?r. o'.tarea ce

ltice Și pro
stului din in- 
ntru întărirea 
âții de ai .

ne a diverselor detașamente ale 
t_-.ere. generații de pretutin
deni. indiferent de convingerile 
politice, ideologice, filozofice ți 
religioase, pe platforma comună 
a luptei împotriva imperialis
mul u.. a exploatării și reactju
nii pentru adincirea cursului 
destinderii și cooperării în viața 
mternanonală. pentru pace, de
mocrație și progres social.

Primul-secretar al C.C. al 
U.T.C. a arătat că ..rezultatele 
fructuoase ale intilnirilor dintre

Nicolae Ceaușescu, 
general al Partidului 

Român. și L. I. 
secretar general al 

d P Cl’5.. aducind o con- 
ie de mare însemnătate la 

extinderea relațiilor de priete
nie și colaborare dintre parti
dele și popoarele noastre, au 
favorizat lărgirea și diversifi
carea legăturilor dintre organi
zațiile noastre de tineret".

In încheiere, el și-a exprimat 
aoaviagerea că și in viitor rela- 

e dintre Uniunea Tineretului 
monist din România și Uniu- 
i Tineretului Comunist Leni- 
t din Uniunea Sovietică vor 

cunoaște o continuă dezvoltare, 
contribuind la întărirea priete
niei frățești dintre tineretul și 
popoarele român și sovietic.

★
Miercuri după-amiază, delega- 

-.iimii Tineretului Comu
nist din România s-a întilnit cu 
tinerii de la Uzina 
nr. 1 din Moscova.

Traoaa-e. 
gresme 
treaga I 
soLdarită

tcvarlsu
retor

Comunist

de rulmenți 
membru co-

Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

Participanții la Conferința pentru securitate și cooperare in 
Europa au convenit — in subcomisiile pentru cooperarea in do
meniile culturii și educației — asupra unor elemente ale formu
lării primelor prevederi vizind măsuri care să ducă ia o mai 
bună cooperare pe plan general european in aceste domenii.

• CAMERA REPREZEN
TANȚILOR Congresului a- 
merican a aprobat, marți, o 
legislație prin care autorizea
ză Comisia pentru energia 
atomică a S.U.A. să foloseas
că stima de 17 miliar*» de

ISRAEL : imagine din Tal

Aviv.

lectiv ai Asociației de Prietenie 
Se. leto-Române. și a participat 
la un miting consacrat zilei de 
24 aprilie — Ziua mondială de 
luptă a tineretului împotriva

cu-intul conducătorul delegației

msmiest&ri a generației 
tinere consacrată proble-

— In primul rind trebuie a- 
mintrt că tinerii sub 25 de ani 
reprezintă mai mult de jumăta
te din populația mondială, pro
porție care rin de să crească. 
In fond, acest fapt constituie un 
argument puternic care pledea
ză in favoarea participării ac
tive a tineretului la dezbaterea 
problemelor populației. Orice 
proiect demografic, indiferent 
de termenii săi, afectează ti-

CONFERENCE 
INTERNATIONALE 
DE LAJEUNESSE 

SURLA 
POPULATION

TMSawit 1974

Coperta pliantului editat la 
Geneva în legătură cu Confe
rința internațională a tineretu
lui pe problemele populației.

neretul, privește intr-o măsură 
importantă viitorul său. Există 
in lume numeroase organizații 
de tineret care se preocupă de 
creste probleme, acumulind o 
interesantă experiență, după 
cum există alte organizații care 
abia investighează domeniul. 
Faptul că 1974 este Anul Mon
dial al Populației și că o con
ferință de mari proporții se va 
desfășura la București cu acest 
prilej ne-a sugerat ideea de a 
dezbate aceste probleme și pe 
pianul tineretului pentru a da 
posibilitate tineretului să reali
zeze un schimb de informații 
și experiență, să influențeze 
procesul de elaborare a deci
ziilor. Reprezentanții unor or
ganizații de tineret se întru
nesc periodic la Geneva pen
tru a discuta aspecte de inte
res comun. în acest cadru am 
studiat propunerea unei dezba
teri a tineretului în legătură cu 
demografia și dezvoltarea, de
oarece considerăm că aceste 
probleme trebuie examinate în 
același context. Ideea acestei 
dezbateri, cu mai mulți partici
pant!, în special din țările în 
curs de dezvoltare, a fost în 
cele din urmă acceptată. A 
urmat constituirea comitetului 
de organizare compus din șap
te membri, cu mandatul de a 
solicita Uniunii Tineretului Co
munist din România de a face 
pcsrte din comitet. Membrii co
mitetului sînt: Serviciul Mon
dial Universitar, Uniunea In
ternațională a Studenților, Miș
carea Internațională a Studen
ților pentru Națiunile Unite, 
U.T.C. din România, Alianța 
universală a uniunilor creștine 
ale tinerilor, Adunarea Mondi
ală a Tineretului, Federația 
Mondială a Tineretului Demo
crat, Alianța mondială a uniu
nilor creștine feminine. Comi
tetul și-a început activitatea a- 
cum cinci luni.

e Ce anume a determi
nat alegerea. București ului 
ca loc al manifestării ?

- Fără îndoială am ținut 
seama de faptul că România, 
prin inițiativele sale, a promo

vat dezbaterea problemelor ti
neretului pe plan mondial, în 
special în cadrul Organizației 
Națiunilor Unite, a organizat 
numeroase activități internațio- 
naie dedicate generației tinere. 
Sintem conștienți de importan
ța deosebită pe care președin
tele Nicolae Ceaușescu o acor
dă problemelor tineretului, cu
noaștem preocupările sale con
stante în această direcție. Am 
apreciat că România poate o- 
feri bune condiții de desfășu
rare a conferinței și am fost 
bucuroși să obținem sprijinul 
U.T.C. care va găzdui acest e- 
veniment la București.

• Cum apreciați rezul
tatele vizitei pe care ați 
făcut-o în România ?

- Aș fi dorit să stau mai 
mult la București, dar din cau
za obligațiilor pe care le am 
la Geneva nu am putut. Am 
avut discuții cu reprezentanții 
U.T.C. în legătură cu proble
mele ce privesc conferința și 
am finalizat aranjamentele. 
Sînt foarte mulțumit că am rea
lizat înțelegerile necesare. De
sigur, pentru pregătirea con
ferinței mai sînt multe de făcui 
dar, cooperînd strîns, cred că 
vom rezolva toate problemele 
în timp util. în concluzie, sint 
foarte satisfăcut de rezultatele 
vizitei la București.

Declarații consemnate de 
EUGENIU OBREA

Astfel, in subcomisia pentru 
cultură, delegațiile au căzut de 
acord să studieze posibilitatea 
creării unui centru european de 
date culturale, căruia statele 
participante să-i furnizeze in
formații de ordin cultural, acce
sibile fiecărei instituții intere
sate. S-a convenit, de asemenea, 
să se examineze crearea unui 
repertoriu european de filme 
documentare cu caracter cultu
ral și științific, pentru o mai 
bună informare reciprocă asu
pra realizărilor in acest dome
niu.

In ce privește cooperarea in 
domeniul cărții, s-a prevăzut 
între altele, dezvoltarea infor
mației între edituri și alte in
stituții interesate, prin schim
bul sistematic de cataloage ale 
cărților disponibile pentru vin- 
zare și de liste ale lucrărilor 
în curs de apariție.

Pe baza unei propuneri a de
legației române, cooperarea 
europeană in domeniul cărții 
urmează să fie extinsă și intre 
editurile enciclopedice, prin 
schimbul de materiale documen
tare, in scopul îmbunătățirii 
prezentării fiecărei .țări în dic
ționarele enciclopedice ale ce
lorlalte. Dat fiind caracterul 
sintetic și tirajul mare al aces
tor lucrări, cit și faptul că ele 
rămin — pentru mase largi ale 
populației — cele mai adecvate 
instrumente de informare, dele
gația română a subliniat avan
tajele unei asemenea coope
rări pentru dezvoltarea cu
noașterii și mai bunei înțelegeri 
între popoare.

Un alt capitol al cooperării 
urmează să-1 constituie schim
burile de informație in dome
nii ca teatru, bibliotecile pu
blice, conservarea și. restaura
rea bunurilor culturale etc.

în subcomisia pentru educa
ție, preocupările delegațiilor 
s-au concentrat asupra unui

subiect de mare importanță 
pentru sporirea eficacității și 
intensificarea schimburilor de 
studenți. cadre didactice, cerce
tători : compararea și echivala
rea diplomelor și gradelor uni
versitare. Ținind seama și d= 
rezultatele celei de-a doua con
ferințe a miniștrilor educației 
din Europa. — organizată. in 
1973. sub egida UNESCO. la 
București. delegațiile au că
zut de acord asupra unor pre
vederi care vizează intensifica
rea schimburilor de informații 
asupra organizării. duratei și 
programelor de studii, in vede
rea echivalării, posibilitatea de 
încheiere a unor acorduri bila
terale intre guverne sau a unor 
aranjamente directe intre uni
versități pentru echivalarea ». 
recunoașterea diplomelor 51 gra
delor universitare.

„Skylab ■ 3“
Membrii echipajului Skyiab-3- 
— Gerald Carr, Edward Gibson 
și Bill Pogue — au prezentat, 
marți, in Comitetul pentru știin
ță și aeronautică al Camerei 
Reprezentanților, filme, diapo
zitive și observațiile lor efectu
ate asupra Pămintului in de
cursul ultimei misiuni ..Skylab-. 
de 84 de zile, efectuata intre 
noiembrie anul trecut și febru- 
ari? anul curent. Ei au demon— 
strat ravagiile făcute asupra so
lului pe care trăiesc oamenii de 
industrializarea excesivă a unor 
zone și exploatarea nerațională 
a bogățiilor planetei. Ei au reu
șit să impresioneze membru co
mitetului cu filme infățișir.d 
munți de roci și balast rezultați 
din minele cu exploatare la zi. 
defrișarea nemiloasă a păduri
lor. incețoșarea atmosferei ora-

și poluarea
șr’.or ttir. cauza norilor de sub- 
StaUțf Cuvîi Șl laCUti

indus-

precizat 
au fost 
care se 
cosmic 

poluării

mai putea interveni pentru pro
tejarea mediului in care trăim.

VIENA

A încetat 
președintele

Președintele federal a! 
Republicii Austria. Franz 
Jonas, a încetat din viață 
în noaptea de marți spre 
miercuri, intr-un spital 
din Viena — a anunțat 
in capitala austriacă un 
purtător de cnvint prezi
dențial. Potrivit relatări
lor presei austriece, pre
ședintele Franz Jonas 
suferea de cancer al sto
macului.

Născut la 4 octombrie 1899, 
la Viena. intr-o familie de mun
citori. Franz Jonas a urmat 
Școala profesională de arte gra
fice. devenind tiDOgraf. Ulterior, 
a urmat cursurile Școlii supe
rioare muncitorești din Viena. 
A început să activeze din tine
rețe in mișcarea sindicală și 
in Partidul Social-Democrat, 
DuDă al doilea război mondial, 
a deținut diferite funcții in ad
ministrația municipală vieneză 
și in cea națională. în anul 
1951. a fost ales primar al Ca
pitalei. post pe care l-a deținut 
14 ani. La 23 mai 1965, candi- 
dind pe listele Partidului So
cialist. a fost ales președinte 
federal al Republicii Austria, 
iar in anul 1971 a fost învestit 
cu un nou mandat, de șase ani. 
In această funcție de înaltă răs
pundere. Franz Jonas a adus o 
contribuție de seamă la înfăp
tuirea politicii țării sale de pace 
și neutralitate, de cooperare cu

din viată»
Franz Jonas

toate statele lumii, de promo
vare a relațiilor întemeiate pe 
egalitate și respect reciproc.

Președinția Austriei, după de
cesul președintelui 
Franz Jonas, va fi 
ad-interim, potrivit 
Constituției, de cancelarul Bru
no Kreisky, căruia îi revine mi
siunea de a proceda Ia organi
zarea unui scrutin prezidențial 
cit mai curind posibil.

In ultimele săptămîni, interi
matul a fost asigurat 
ședințele și cei doi 
ședinți ai Consiliului 
al Parlamentului, în

federal 
asigurată 

termenilor

de pre- 
vicepre- 
Național 
virtutea

unei legi adoptate la 8 aprilie 
1974. Valabilitatea acestei legi a 
încetat odată cu decesul șefului 
statului.

Cabinetul austriac a hotărî t, 
miercuri, să convoce alegerile 
pentru desemnarea succesoru
lui președintelui Franz Jonas 
la data de 23 iunie. Hotărirea
cabinetplui urmează să fie su
pusă aprobării Parlamentului.

La sfirșitul reuniunii, cance
larul Bruno Kreisky a anunțat 
că funeraliile președintelui vor 
avea loc. luni, la Viena. Cere
monia de doliu se va desfășura 
în clădirea Parlamentului, unde
membrii celor două camere vor 
aduce ultimul omagiu președin
telui defunct.

Corpul neînsuflețit al lui 
Franz Jonas va fi, apoi, depus 
la Cavoul președinților din Ci
mitirul central din Viena.
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• LA UNIVERSITATEA RO
CHESTER din statul New York, 
se află in curs de desfășurare 
„Luna României" — constind 
dintr-o serie de manifestări ar
tistice, literare și muzicale — 
organizată de biblioteca română 
din New York și catedra de 
limbi și literaturi străine a uni
versității.

„Luna României" a fost des
chisă printr-un simpozion dedi
cat limbii și literaturii poporu
lui român, in cadrul căruia au 
conferențiat profesori americani 
și români.

Succese ale patrioților 
cambodgieni

O DUPĂ LUPTE PUTERNI
CE, patrioții cambodgieni au 
cucerit, miercuri, localitatea

Koh Krabei Leu. de pe malul 
estic al riului Bassac. ia numai 
12 kilometri sud de Pnom 
Penh. Garnizoana locală a pier
dut aproape o sută de oameni. 
Este cel de-al nouălea punct 
fortificat al trupelor de la 
Pnom Penh cucerit de patrioți 
in ultimele două săptămîni in 
această regiune. Koh Krabei 
Leu se afla sub puternica pre
siune a patrioților incă de acum 
cinci zile.

Un nou turneu al lui 
H. Kissinger in Orientul 

Apropiat
• SCRETARUL DE STAT AL 

S.U.A., Henry Kissinger, va 
pleca, duminică, intr-un nou 
turneu de negocieri în Orientul

Mijlocia — cel de-al cincilea — 
de la declanșarea ostilităților in 
octombrie anul trecut.

Purtătorul de cuvint al De
partamentului de Stat. John 
King, a confirmat că șeful di
plomației americane va include 
in voiajul său și o escală la 
Geneva.

Opt sateliți cu o singură 
racheta

o IN UNIUNEA SOVIETICA 
a fost lansată o serie de opt sa
teliți artificiali ai Pămintului — 
numerotați de la „Cosmos-641" 
lg „Cosmos-648- — a căror pla
sare pe orbite a fost efectuată 
cu ajutorul unei singure rache
te purtătoare. Sateliții evoluea
ză pe traiectorii apropiate de 
cele prevăzute in calcule, înre
gistrând la apogeu o distanță 
maximă de suprafața terestră de 
1 508 kilometri, iar la perigeu o

altitudine minimă de 1 385 ki
lometri. Durata parcurgerii or
bitelor este de 114,5 minute.

Va fi reevaluată marca 
vest-germană?

• TRANZACȚIILE VALU
TARE efectuate miercuri la 
bursele occidentale au fost mar
cate de scăderea cursului do
larului pe piața vest-germană 
la cel mai scăzut nivel din ul
timele șase luni: 2.4760 mărci. 
Această paritate a fost atinsă 
in ciuda intervenției băncii cen
trale a R.F.G.. care a absorbit 
23 milioane de dolari. Potrivit 
experților. la originea deterio
rării poziției monedei ameri
cane la Frankfurt pe Main s-au 
situat mai mulți factori, între

care iminența unor date statis
tice favorabile pentru comerțul 
R.R.G. și defavorabile pentru 
cel al S.U.A. și zvonurile per
sistente privind o nouă reeva
luare a mărcii.

Convorbirile 
de la Panmunjon

• MIERCURI, LA PAN
MUNJON. a avut loc cea de-a 
Vl-a rundă de convorbiri între 
vicepreședinții Comitetului de 
coordonare Nord-Sud. în cursul 
intilnirii, inițiate de partea re- 
prezentînd R.P.D. Coreeană, a 
continuat examinarea proble
melor legate de normalizarea 
activității Comitetului.
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• PREȘEDINTELE ALES 

AL COLUMBIEI, Alfonsa 
Lopez Micheiseu. a declarat 
la o conferință de presă că 
va contacta Partidul Conser
vator pentru a-i oferi jumă
tate din portofoliile guver
nului. așa cum cere un a- 
mendament constituțional in 
vigoare pină in 1978 și care 
prevede împărțirea puterii 
intre principalele partide po
litice ale țării.

Printre primele propuneri 
pe care noul președinte le va 
face parlamentului țării vor 
fi stabilirea virstei minime a 
alegătorilor la 18 ani. elimi
narea discriminării impotri
va femeilor.

Atrocitățile comise de trupele 
portugheze în Mozambic

Noi amănunte despre atroci
tățile comise de trupele portu
gheze in Mozambic au fost dez
văluite de ziarul londonez „The 
Guardian", care publică textul 
unui raport secret întocmit de 
un grup de ofițeri disidenți por
tughezi. Raportul citează nu nu
mai crimele săvîrșite de colo
nialiștii portughezi in Mozambic, 
ci menționează și numele uni
tăților militare care au partici
pat la asemenea operațiuni, 
precum și numele ofițerilor care

Uraniu: rezerve
și perspective

Țările industriali
zate ale lumii, în 
special cele de pe 
bătrinul continent, 
procedează la esti
marea resurselor lor 
energetice. Ziarul el
vețian TRIBUNE DE 
GENEVE subliniază 
că in momentul de 
fată se caută fe
bril noi resurse, pa
ralel cu redeschide
rea unor galerii car
bonifere și mărirea 
randamentului celor 
aflate in funcțiune. 
Gazul natural a do- 
bindit o importanță 
cu totul deosebită. 
Se discută, firește, 
despre energia so
lară, benzina extrasă 
din cărbune, exploa
tarea șisturilor bitu
minoase. Dar pro
gresele in aceste sec
toare necesită, după 
părerea specialiștilor, 
mulți ani de studii și 
investiții considera
bile.

Dintre zăcămintele 
care prezintă un a-

vantaj considerabil 
este citat uraniu (U 
308), răspîndit pe o 
mare parte a globu
lui in exploatări mi
niere, dar și in adin- 
cul oceanelor. După 
unele estimări, re
zervele mondiale de 
uraniu se ridică la 
circa 1 milion ș'e 
tone și chiar la 2 
milioane dacă se ia 
in considerație și lo
curile mai puțin favo
rabile exploatărilor. 
Aceste resurse pot fi 
împărțite în două 
categorii după costul 
lor de exploatare. O 
primă categorie se 
situează Ia un nivel 
de cheltuieli pentru 
o tonă de minereu 
brut la mai puțin de 
10 dolari S.U.Â. (Ia 
nivelul din martie 
1973) și a doua între 
10—15 dolari. Mai 
există chiar și o a 
treia categorie între 
15—30 dolari, care 
se crede că nu va fi 
niciodată exploatată.

’• Se notează că pro
ducția mondială a 
crescut din 1969, de 
Ia 17.600 tone metrice 
de uraniu la 19.660. 
Ea va ajunge la 
50.000 tone între 1979 
și 1981. Totuși, se 
socotește că cererea 
se va mări Ia peste 
50.000 tone pe an și 
că ea se va dubla in
tre 1980 și 1985. Or, 
rezervele cunoscute 
nu permit să se poa
tă face fată unei 
producții de 100.000 
tone pe an. ,

Se poate oare spe
ra în găsirea altor 
zăcăminte ? Majori
tatea experților sînt 
foarte reținuți.

Energia nucleară 
va putea iniocui pe
trolul și gazul natu
ral în măsura în care 
exploatările de ura
niu se vor extinde, 
mărire care în mod 
firesc reclamă mari 
investiții.

GH. S.

le-au condus. Ordinal expres 
primit de aceștia din partea 
comandamentului era „să radă 
totul de pe suprafața pămîntu- 
lui, să ucidă orice ființă vie".

„Primul grup de comando — 
se arată în raport — s-a oprit 
intr-un sat, a adunat populația, 
căreia i-a ordonat să intre in 
colibe. Apoi a distrus colibele 
cu grenade. Cei cițiva care au 
încercat să fugă au fost sece
rați de gloanțe." După ce citea
ză alte două asemenea masacre, 
raportul menționează lapidar : 
„Au fost ucise intre 300 și 400 
de persoane". în cuprinsul ra
portului sint și alte asemenea 
mențiuni : „Forțele speciale au 
masacrat zeci de țărani, lingă 
Manica". \

Raportul ofițerilor portughezi 
menționează apoi că în acțiu
nile represive din- regiunea 
Cabo Delgado trupele colonia
liste au primit ordin „să evite 
să ia prizonieri și să lase in 
urma lor răniți". în afara unită
ților de comando, în rindurile 
portughezilor acționează și alte 
formațiuni. Este vorba despre 
„Grupul special de parașutiști" 
și de „grupul special". Sint ci
tate, apoi, o serie de crime să- 
virșite de colonialiști in închi
soarea Machava. „Astfel, arată 
raportul, au fost uciși următorii 
membri ai FRELIMO : Car
doso Mbie, Alberto Machave, 
Joel Maduna, Carlos Juma, 
Armando Massanga, Antonio 
Nojozone și Julio Munguambe".

După ce recunoaște că, „in 
ciuda dezmințirilor oficiale, 
există o strinsă colaborare in 
domeniul militar între armata 
portugheză și trupele rhode- 
siene, care includ și mercenari 
din Africa de sud și din alte 
țări", raportul subliniază inten
sificarea luptei unităților Fron
tului de Eliberare din Mozambic.

0 LUPTĂTORII Partidu
lui African al Independenței 
din Guineea-Bissau și Insu
lele Capului Verde au lansat 
un puternic atac împotriva 
taberelor întărite ale trupe
lor colonialiste portugheze de 
la Caine, Gadiamael și Be- 
landa, de pe frontul de sud 
Buba-Ketafine, provocind 
inamicului grele pierderi in 
oameni și material de luptă 
— anunță un comunicat al 
acestei organizații reluat de 
agenția France Presse. Tot
odată, se menționează că, in
tre 1 și 15 aprilie, patrioții 
guineezi au ucis 44 de sol
dați din rîndul trupelor co
lonialiste și au rănit mulți 
alții, în cursul unor ambus
cade organizate pe șoselele 
Binta-Guidage, Pitche—Can- 
quelifa, Pitche-Gabu și Pit- 
che-Gantongo, concomitent 
fiind distruse 11 vehicule mi
litare.
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