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PRIMIRI
Președintele 

Special
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit vi
neri după-amiază pe Carlos Lle- 
ras-Restrepo, președintele Comi
tetului special pentru reforma a- 
grară al Organizației O.N.U. pen
tru Alimentație ' și Agricultură 
(F.A.O.), fost președinte al Re
publicii Columbia, care se află 
într-o vizită de documentare în 
țara noastră..

La primire, a luat parte Cor- 
neliu Mănescu, ministrul Aface
rilor Externe.

In timpul întrevederii, care

LA TOVARĂȘUL
J

Comitetului 
F, A. O.
s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială, au fost discutate pro
bleme privind participarea țării 
noastre la diferite forme de coo
perare organizate de F.A.O. în 
direcția intensificării cercetărilor 
științifice în domeniul agricultu
rii. Au fost abordate, de aseme
nea, aspecte ale dezvoltării rela
țiilor româno-columbiene, expri- 
mîndu-se satisfacția pentru evo
luția colaborării dintre cele două 
state, în interesul întăririi priete
niei dintre popoarele celor două 
țări, al cauzei păcii în lume.

NICOLAE CEAUSESCU 
Ambasadorul Republicii 

Algeriene Democratice 

și Populare la București

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit vineri, 5 februarie, pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Alge

riene Democratice și Populare la București Tai’eb Boulha- rouf, în legătură cu plecarea definitivă a acestuia din țara noastră.Primirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

CONSFĂTUIREA CONSACRATĂ 
ACTIVITĂȚII DE COMERȚ EXTERIOR L

Vineri, 5 februarie, s-au încheiat în Capitală, lucrările Consfătuirii privind activitatea de comerț exterior.La ședința plenară de închidere au participat tovarășii Nicolae Ceaușescu, Emil Bod- naraș, Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe Rădulescu, Ilie Ver-

Stimați tovarăși, .Doresc să încep prin a adresa participanților la consfătuire lucrătorilor din comerțul iterior, tuturor celor care concură la dezvoltarea relațiilor economice internaționale ale României, un cald salut din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat și guvernului patriei noastre socialiste. (Aplau
ze puternice, prelungite).La această consfătuire de lucru — unică în felul ei pînă acum — participă șefii misiunilor diplomatice, șefii agențiilor economice din toate statele cu care țara noastră întreține relații diplomatice sau e- conomice. De asemenea, la consfătuire iau parte conducerile ministerelor economice, ale centralelor și întreprinderilor de .comerț exterior, lucrători din Ministerul Comerțului Exterior, din Ministerul Afacerilor Externe, precum și secretarii cu problemele economice de la comitetele județene și alți activiști de partid și de stat. însuși caracterul larg al consfătuirii, subliniază importanța pe care conducerea partidului și statului o acordă raporturilor noastre de colaborare și cooperare cu alte state.In cadrul consfătuirii, atît în ședințele plenare cît și pe secții, s-a făcut o amplă analiză a stadiului actual al relațiilor economice ale României cu țările socialiste, cu toate statele lumii. Tovarășii care au luat cuvîntul au reliefat, pe bună dreptate, succesele remarcabile obținute în perioada cincinalului 1966—1970 în dezvoltarea schimburilor noastFe comerciale, atît cu țările socialiste, cît și cu zeci de alte state de pe toate continentele.Consfătuirea a prilejuit un larg schimb de păreri asupra activității de comerț exterior. In timpul discuțiilor au fost aduse o serie de critici îndreptățite la adresa Ministerului Comerțului Exterior, cît și la adresa ministerelor economi

Berghianu, Emil Manea Mănescu, Popa, Leontedeț, Maxim Drăgănescu, DumitruRăutu, Ion Iliescu, Ion Stănes- cu, precum și Mihai Marinescu și Ion Pățan, vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Cornel Burtică, ministrul co

Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEA UȘESCU

ce și organizațiilor de comerț exterior. Ce-i drept, în ce privește analiza autocritică a activității, unii vorbitori au căutat să se exprime mai general și mai blind.De asemenea, consfătuirea a dezbătut multilateral sarcinile stabilite de Congresul al X-lea al partidului și de plenarele Comitetului Central cu privire la dezvoltarea schimburilor economice ale României cu celelalte state și la intensificarea cooperării în producție.în timpul discuțiilor au fost formulate multe observații și propuneri valoroase, atît în problemele activității de comerț exterior, cît și în legătură cu măsurile de perfecționare a organizării, planificării și conducerii acestui important sector al economiei naționale. Fără îndoială, toți participan- ții la consfătuire vor trage învățămintele necesare din dezbaterile care au avut loc și vor lua măsurile ce se impun pentru lichidarea lipsurilor și îmbunătățirea întregii activități de comerț exterior.Caracteristica principală a dezbaterilor din aceste trei zile o constituie abordarea deschisă, principială și cu spirit de răspundere a țuturor problemelor examinate. Iată de ce apreciez că lucrările consfătuirii vor avea urmări pozitive, că ele vor duce la perfecționarea întregii activități desfășurate pentru dezvoltarea relațiilor noastre economice internaționale, la realizarea în bune condiții a directivelor Congresului al X-lea în acest domeniu.
Tovarăși,De curînd am încheiat cincinalul 1966—1970 și am început munca pentru înfăptuirea prevederilor noului plan de cinci ani. După cum vă este cunoscut din datele publicate pînă acum în presă, planul dezvoltării economico-sociale a patriei noastre socialiste a fost îndeplinit cu succes.Producția industrială a avut un ritm anual de creștere de 11,8 la sută, fiind în 1970 cu 

merțului exterior, membri ai C.C. al P.C.R., ai guvernului, conducători de instituții centrale.Lucrările consfătuirii s-au desfășurat timp de trei zile, atît în ședințe plenare, cît și în comisii.La dezbaterile din comisii și

75 la sută mai mare decît în anul 1965, depășindu-se astfel prevederile cincinalului. In a- cești cinci ani, industria chimică și-a sporit producția de peste 2,6 ori, industria construcțiilor de mașini de peste 2 ori, iar industria ușoară a crescut cu 73 la sută.Doresc să menționez că în ciuda greutăților provocate de calamitățile climatice din ultimii trei ani, și îndeosebi de inundațiile din 1970, producția agricolă a crescut în cincinalul trecut în medie cu 24 la sută, față de cei cinci ani țîre- cedenți, ceea ce a permis asigurarea bunei aprovizionări a populației cu produse agroali- mentare și, după cum ați văzut, realizarea pe total și a prevederilor de export din a- cest sector de activitate.Venitul național a fost în 1970 cu 45 la sută mai mare decît în 1965, crescînd anual în medie cu 7,7 la sută. Această dinamică a venitului național a făcut posibilă atît ridicarea continuă a salariilor și altor venituri ale oamenilor muncii de la orașe și sate, cît și înfăptuirea unui volum de investiții din .fondurile centralizate ale statului în anii cincinalului, de aproape 290 miliarde lei, ceea ce a asigurat dezvoltarea susținută a potențialului economic al țării, creșterea întregii avuții naționale.Dacă privim harta Republicii Socialiste România, putem constata cu satisfacție marile realizări care au dat o nouă înfățișare patriei noastre. Pe baza traducerii neabătute în viață a liniei generale a partidului de ridicare continuă a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor, în a- cești ani s-a asigurat, de asemenea, îndeplinirea sarcinilor stabilite privind creșterea veniturilor oamenilor muncii. Fondul de consum pe locuitor a sporit în cincinalul trecut cu 27 la sută.Progresele remarcabile obținute în anii 1966—1970, ca de altfel în întreaga perioadă. a construcției socialiste, sînt o 

din ședințele plenare au luat cuvîntul peste 200 de participant! —„șefi ai misiunilor diplomatice - și agențiilor economice ale României în străinătate, conducători ai întreprinderilor de comerț exterior, centralelor economice și ai u- nor mari întreprinderi pro

dovadă grăitoare a justeței politicii marxist-leniniste a partidului nostru comunist. Aceste rezultate sînt rodul muncii pline de abnegație a clasei muncitoare, a țărănimii, intelectualității,' a tuturor oa-_ menilor muncii, care înfăptuiesc cu fermitate politica partidului, politică ce corespunde pe deplin năzuințelor și intereselor fundamentale ale națiunii noastre socialiste.
Tovarăși,M-am referit succint la unele realizări obținute în cincinalul trecut — care vor fi date publicității după apropiata plenară a Comitetului Central — deoarece tocmai această dezvoltare a țării a permis și lărgirea schimburilor economice ale României cu celelalte state.După cum s-a arătat aici, în 1970 volumul total al comerțului exterior a fost mai mare cu 75 la sută față de 1965, depășindu-se în mod substanțial prevederile cincinalului.In această perioadă au crescut și s-au diversificat considerabil legăturile economice ale României. S-a intensificat participarea ei la diviziunea internațională a muncii, a- ceasta reieșind atît din sporirea volumului schimburilor, cît și din faptul că astăzi întreținem relații comerciale cu 110 țăriUrmînd cu consecvență politica generală elaborată de Congresele al IX-lea și al X-lea — de colaborare cu toate statele socialiste — România a acordat o atenție deosebită, și în cincinalul care a trecut, dezvoltării relațiilor comerciale și de cooperare în producție cu țările socialiste, care dețin 54,4 la sută din volumul total al comerțului nostru exterior.A continuat să se dezvolte raporturile economice și cooperarea în producție cu țările membre ale C.A.E.R., România participînd activ la acțiunile organismelor de colaborare dintre aceste țări. România pornește de la faptul că rela

ducătoare de mărfuri pentru export, secretari ai comitetelor județene de partid, conducători ai ministerelor economice, ai organizațiilor centrale.In încheierea lucrărilor, a vorbit tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cuvîntarea a fost subliniată în repetate rînduri cu vii și puternice aplauze.

țiile cu statele din cadrul C.A.E.R., cît și cu celelalte țări socialiste au o însemnătate deosebită pentru edificarea noii orînduiri sociale în fiecare țară, că această colaborare și cooperare trebuie să ducă la dezvoltarea susținută a economiei și la ridicarea bunăstării celor ce muncesc din fiecare țară, la întărirea independenței și suveranității naționale a fiecărui stat socialist. Cu cît fiecare țară socialistă este mai puterhică, cu cît își dezvoltă mai mult economia, cu atît este mai puternic sistemul socialist în ansamblu, . cu atît crește influența socialismului și comunismului în lume.Acționînd, de asemenea, în spiritul liniei generale a politicii sale externe de extindere a relațiilor multilaterale cu toate țările lumii, fără deosebire de orînduire socială, România și-a intensificat în cincinalul care a trecut raporturile economice cu un mare număr de state. Schimburile noastre cu țările capitaliste dezvoltate au cunoscut o creștere mai accentuată, ca urmare îndeosebi a importului de utilaje și mașini pentru noile capacități de producție.Trebuie, de asemenea, menționată intensificarea, în cincinalul 1966—1970, a relațiilor economice cu o serie de state din Asia, Africa, America Latină. Consider însă că în dezvoltarea schimburilor cu aceste țări există o anumită rămî- nere în urmă care va trebui să fie lichidată în perioada următoare.Dezvoltarea impetuoasă a economiei noastre naționale, creșterea în ritm susținut a industriei au pus probleme noi în fața comerțului exterior, au dus la modificări însemnate în structura exportului și importului.Pe lîngă importul unui volum sporit de mașini și utilaje, România importă în prezent mari cantități de materii
(Continuare în pag. a lll-a)

RADU BĂLAN, 
prim-secretar al Comitetului 

judefean Timiș al U.T.C.

POSIBILITATE 
LA REALITATE

Faptele, așa cum se prezintă acum, demon
strează convingător că și aici, în județul Ti
miș, hotărîrile plenarei C.C. al P.C.R. din 
noiembrie—decembrie 1967 care au acordat 
organizațiilor U.T.C. atribuții mai largi, posi
bilități sporite de desfășurare a activității

educative în rindul tineretului s-au materia
lizat trainic. Ceea ce ne-ar interesa, tovarășe 
Bălan, este procesul devenirii lor, răspunsul 
la întrebarea : Cum s-au transpus practic a- 
ceste măsuri.

— De la început aș vrea să 
remarc faptul că ne-â preocu
pat în permanență diversifica
rea mijloacelor, îmbogățirea 
pîrghiilor educative prin care 
am acționat pentru cultivarea 
la tineri a respectului față de 
muncă, de făuritorii bunurilor 
materiale, pentru orientarea de 
masă a acestora către dome
niile de cea mai mare impor
tanță ale producției. Cînd am 
organizat, de pildă, concursul 
„județul Timiș în plină dezvol
tare" am pregătit tematici și bi- 

.bliografii diferențiate sub aspec
tul cunoștințelor pe care inten
ționam să le transmitem diver
selor categorii de tineri partici
pant! Și-au găsit locul în for
mularea întrebărilor acestui 
concurs problemele majore ale 
economiei județului, direcțiile 
de acțiune ale tinerilor și ale 
organizației U.T.C. Capitalul 
propagandistic acumulat pe a- 
ceastă cale a fost reintrodus în 
acțiune sub alte înfățișări pro
prii, capabile să răspundă unor 
împrejurări și cerințe particu
lare.

— V-am ruga să vă referiți 
mai pe larg asupra acestui as
pect.

— Pe datele asimilate prin 
concurs s-au succedat „albume- 
ștafetă" si „săptămtni ale porți
lor deschise", activități desfășu
rate în scopul orientării profe
sionale a tinerilor. Albumele 
ștafetă cuprinzînd adresele e- 
xacte ale tuturor școlilor pro
fesionale și ale liceelor de 
specialitate din județ, pre
cum și ale întreprinderilor 
unde vor fi angajați vii
torii absolvenți. Ilustrate cu fo
tografii care redau aspecte din 
săli de clasă, laboratoare, locuri 
de desfășurare a practicii străbat 
în drumul lor spre Timișoara
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DRUMUL
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trei direcții : Făget-Lugoj, Gă- 
taia-Deta, Dudești-Sînnicolaul 
Mare, trecînd prin cele mai di
verse medii de tineri care sînt 
pe pragul de a-și alege o mese
rie, un drum în viață. „Săptă- 
mina porților deschise", desfă
șurată imediat după încheierea 
circuitului albumelor ștafetă în
lesnește vizitarea directă a în
treprinderilor, a uzinelor și fa
bricilor, a atelierelor, a șantie
relor de construcții, precizîn- 
du-le cu mai multă claritate po

Imagine din Predeal

CONFRUNTAREA majoră în conștiința a milioane și mi
lioane dintre noi pe care o reprezintă analiza Cincinalului 
încheiat proiectează, în sinteză dialectică, linia de perspec
tivă a progresului nostru. Tn același timp, acest act de me
ditație asupra destinului pe care ni-l făurim implică și o 
privire retrospectivă, în trecutul ceva mai îndepărtat, spre 
generatoarele de forță umană, socială, ale procesului res
pectiv.

Am intrat în cea de a doua lună a primului an din noul 
Cincinal, și cu aceasta în anul Semicentenarului Partidului, 
a acelei forțe majore, de infinite resurse, datorită căreia 
ne aflăm astăzi situati pe o treaptă de progres la nivel 
european contemporan, recunoscut ca atare la scara mon
dială a valorilor.

Cu atît mai pregnantă ne apare, deci, o confruntare între 
acest prezent — încărcat de atîtea valențe ale unui viitor 
strălucit — și un trecut pe retrospectiva căruia ajungem la 
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ANUL
SEMICEN

TEN ARULUI
de GEORGE IVAȘCU

evenimentul istoric al constituirii Partidului Comunist 
România.

Dar data de 8 mai 1921 are ea însăși înaintea ei un 
treg lanț de complexe fenomene : economice, politice, 
ciale. Tn sfera culturii, studiat în datele lui de opinie

în- 
so- 

, pu
blică, fenomenul social-politic oferă destule aspecte sem
nificative în paginile publicisticei românești, încă înainte de 
a fi luat sfîrșit primul război mondial. E vorba, desigur, de 
presa noastră democratică, într-adevăr sensibilă la seis
mele acelor ani (căci la această dimensiune — de cutremur 
social — trebuie să considerăm evenimentele

lată, sîntem, la începutul anului 1918, la o 
după decla»șarea Marii Revoluții Socialiste 
periu al țarilor, Tn „Chemarea*, ziarul lui N. 
numărul 14 din 22 ianuarie 1918, putem citi despre Revoluție, 
între altele : „Ea va da maselor conștiința puterii imense 
pe care o mențin atunci cînd' sînt asociate, cînd ideea unuia 
e a tuturor (...) Ea (revoluția) continuă articolul, „va răsări 
în toată Europa, cuprinzînd-o ca o, văpaie. Ea va lucra 
mai repede și mai puternic decît revoluția franceză, timpu
rile de astăzi fiind altele ca atunci. Acum mințile sînt mai

IContinuare în pag n V-nî ,

sibilitățile pe care le au de a 
munci.

•în cazul tinerilor din indus
trie, dezbaterile, simpozioanele, 
demonstrațiile practice, con
cursurile între secții, instituirea 
„vitrinelor calității", intentarea 
unor procese demonstrative re
buturilor, organizarea de raiduri 
și anchete „la prima oră" pen-

MIRCEA TACCIU

(Continuare în pag. a TV-a)

de atunci), 
lună și ceva 
în fostul im- 
D. Cocea, în
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Anchetă internațională de CAROL ROMAN

ANDRE LWOFF

CINEAST

. I. SUCHIANU

pentru 
celor 

procese

1902 la 
Chateau, 
Premiu- 
pe 1905,

CRITICĂ„Premiul 
Mayer" 

lucrările

IN EXCLUSIVITATE
PENTRU

SClNTEIA TINERETULUI'

LAUREATI
Al PREMIULUI
NOBEL
RĂSPUND LA
iNTREBAREA

Savantul francez 
prof. Andre Lwoff, 
născut în 
Ainay-le - 
laureat al 
lui Nobel 
a descoperit — îm
preună cu colabo
ratorii săi Jacques 
Monod și Francois 
Jacob — A.R.N. (a- 
cidul ribonucleic), 
descoperire dc o 
enormă însemnătate 
științifică 
înțelegerea 
mai intime 
ale vieții.

Prin lucrările 
sale a pus bazele 
unora dintre știin
țele viitorului, bio
logia moleculară și 
genetica bacteriană 
— cum au fost ele 
denumite de către 
oamenii de știință.

Andre Lwoff este 
președinte al Aso
ciației internațio
nale a societăților 
de microbiologie și 
director al Depar
tamentelor cercetă
rilor fundamentale 
ale Institutului pen
tru cercetările can
cerului de la Pa
ris. Ih 1964, Aca
demia de științe 
din Franța j-a de
cernat 
Charles 
pentru 
sale în microbiolo
gic și virologie.

Savantului fran
cez i s-a decernat 
de către Senatul 
universitar al In
stitutului de medi
cină și farmacie 
din București titlul 
de „doctor honoris 
causa".

Pentru a-ți surîdc soarta
trebuie să reprezinți Iii

o valoare
de ANDRE LWOFF

Deși subiectul propus în discuție este dificil, 
toțuși socotesc că el trebuie abordat la fel de 
deschis precum a fost ridicat de către ziarul 
românesc de tineret.

întrebați : „există un secret al celebrității ?" 
Vă voi răspunde : da I Numai că termenul de 

„celebritate" conține atîtea elemente definito
rii din ceea ce aș denumi chintesența umană, 
ineît a discuta despre el înseamnă a te referi 
ațît la soarele din personalitatea umană, cît și 
la dramele mocnite ori fățișe ale omului.

Volens-nolens, iaiă-mă situat printre perso
nalitățile invitate să-și destăinuie, într-o rubri
că de tineret, mecanismul gîndirii, al opțiuni
lor și al transformării lor în acte curente.

Există numeroase căi de a te apropia de ce
lebritate — ca o formă de consacrare umană a 
meritelor în fața societății... Tn ceea ce mă pri- 
veșțe Voi reafirma : cercetarea științifică este 
cea care m-a invitat pe postamentul din piața 
forumului. Mă voi explica i fiind o fire încli
nată în spre filozofare, încă din anii tinereții 
i-am cunoscut pe gînditorii francezi înaintași. 
Atunci cînd m-am dedicat cercetării științifice 
știam bine gîndul lui Montaigne : „pasiunea 
studiului ne însuflețește spiritul în urmărirea 
unor lucruri și fenomene a căror descoperire 
abia că te face să fii nemulțumit". O dată por
nit pe făgașul cercetării, nu ea este cea care 
naște nemulțumirea, ci limitele ei.

Tînărul, savant, ca și cel cu multă rutină, 
trăind în epoca noastră, a omului ajuns pe Lu
nă, se află sub raportul subiectivității în pos
tura anticilor : „vreau să cunosc", „vreau să 
aflu cît mai mult", „vreau să stăpînesc natura". 
Sint trei deziderate ce exprimă spiritul uman 
din toațe timpurile. Pentrii că fără nestăvilita 
curiozitate științifică, izvorîtă din dorința de 
a cunoaște tot mai deplin un proces ori un fe
nomen, fără strădania de alăturare, de adîn- 
cire. de corelare a acestora cu altele, nu există 
știință. Or, cu cît 
mai solide dintr-un 
îți crește „apetitul" 
depinde de acestea,

■ flate fiind într-un
Un om de știință 

voie să se extazieze în fața unui rezultat ob
ținut într-o cercetare, chiar a unei descoperiri 
ce reprezintă o parte dintr-un proces. Trebuie 
să lase de o parte rezultatul găsit Și să înain
teze, să cautt alte soluții, să obțină maximul... 
Astfel se fac pașii în știință, se cîștigă noi do
menii pentru cunoașterea și progresul omeni
rii și. deopotrivă, bunul renume.

Mulți oameni de 
cercetarea științifică 
ritului. Sensul este 
reguli în natură ne 
n-ai maleabilitațe de gîndire și fantezie, ca 
pentru un joc al spiritului — atunci pierzi în 
loc să cîștigi. Aș îndrăzni apo’ să afirm că oa
menilor de știință, indiferent din ce generație 
fac parte, le place să cîștige în „jocul cu na
tura", cu tot dinadinsul — vezi din nou Mon
taigne — după cum doreso să fie și recompen
sați prin rezultatul obținut din această înfrun
tare.

Și ar mai fi o afirmație ; munca cercetăto
rului, ca orice activitate bazată pe consecven
ță de acțiune și scop delimitat precis — devine 
un crez rațional pentru omul dispus la sacrifi
cii șl implicit la celebritate. Pentru că aceștia 
sînt doi termeni cuprinși în definiția omului 
modern deci» să mute bariera cunoașterii. Iar 
contradicția amintită nu se rezumă doar la a- 
ceastă dublă ipostază De ce șă n-o spunem 
în chip de avizare a temerarilor : există și tare 
ale celebrității.

Bunăoară, atunci cînd ți se apreciază meri
tele ți se și aduce o acuză i numai atît al gus-

posezi cunoștințe științifice 
domeniu ori altul, cu atît 
curiozității științifice, care 
dar le și condiționează, a- 
raport intim.
tînăr ori vîrștnic, nu are

spirit francezi au asemuit 
cu un ingenibs joc al -spi- 

clar ! înceroarea de a găsi 
dirijează pas cu pas. Dacă

tat 
.---------- -------- vvn-

damnat prin... recompensă : pentru a-ți întări 
pasiunea dezinteresată față de știință ți se dă 
aur j pentru a-ți spori modestia și. gustul mar
tirajului într-un scop științific, o veritabilă 
mașină infernală îți proiectează imaginea pe 
glob pentru ca întreaga lume să te privească. 
Aici este un motiv de meditație I

Este evident că oamenilor eonsacrați ori 
aspiranți la consacrare - le place acest cere
monial al învingătorilor ; nu de alta, dar alt
fel l-ar fi desființat în milenara lor iștorie, ca 
pe orice lucru eliminat prin autonegație. Nu
meroși sint cei ce doresc să ajungă celebri 
candidați sînt pretutindeni. De altfel nu nea
părat . din slăbiciune umană orice muritor 
capabil de ceva dorește, măcar în sinea lui, să 
fie recunoscut. Este vorba de așa-numitul fac
tor motrice, care impulsionează ființa umană 
și îi dă încredere în forțe/aripi speranțelor, o- 
rizont creației. Celebritatea pe care un laureat 
o obține printr-o distincție rară, dorită și stră
lucitoare. îl separă în mod arbitrar de cei e- 
gali lui, îl obligă în permanență să se judece 
el însuși, înainte de a o face ceilalți pentru el. 
Faima îl determină să reflecteze în general a- 
supra recompenselor, asupra generozității soar- 
tei de a te fi ales pe tine, dintre atîția alții 
care ar fi meritat și ei citarea umanității, asu
pra deliciilor ca și a rigorilor notorietății. Con
sacrarea ca și noblețea și bunul renume, în 
genere, obligă. Orice cob >rîre a ștachetei com
portamentului ori a randamentului creativ este 
mult mai vizibilă decît în cazul unui muritor 
de rînd Sonoritatea numelui îi sensibilizează 
pe cej mulți, îi predispune la o exigență cate
gorică de a-ți cere ceea ce doar în mod ipo
tetic s-ar cuveni să-ți ceară. Cei din jur do
resc să te porți după regulile pure ale idealu
lui, uitînd pesemne că și tu ești un muritor 
de rînd supus eroziunii timpului și a vîrstei.

Oricît de perseverent și răbdător ai încerca 
să dai ascultare lui Chrisippe și vechilor stoici
— „nu învesti cu însemnătate decît lucrurile ce 
depind de tine" - vine un moment cînd vii
toarea renumelui te face să nu-ți mai aparții 
cîtuși de puțin, Pentru că mediul în . care te-ai 
dezvoltat reclamă deopotrivă cu tine notorie
tatea - pe drept cuvînt Ești fiul împrejurări
lor tale, de aceea cinstirea ta înseamnă impli
cit elogiul oamenilor de lingă tine ; ei degustă 
din cupa satisfacțiilor tale, gîndind că fiecare 
dintre ei este astfel rcompensat De altfel, Spi
noza afirmă că fericirea reprezintă treaerea că
tre un grad superior de perfecțiune umană 
și anume afirmarea individului, în grup.

In urmă cu cîțiva ani un mare scriitor, Al
bert Camus, a fost onorat de asemeni, cu o 
înaltă distincție. Era un artist sensibil, un om 
generos, a cărui viață a. fost în întregime de
dicată libertății și adevărului. In acel moment 
a rostit, în adîncul ființei sale, cîteva cuvinte, 
pe care la rîndul meu Ie repet ca pe o pro
fesiune de credință ; „Nu-mi rămîne decît să 
vă mulțumesc din inimă și să reiau în public
— ca o dovadă a recunoștinței mele — aceeași 
veche promisiune de fidelitate pe care fiecare 
artist adevărat și-o face sie-și, în tăcere, în fie
care zi. A merita ca oamenii să creadă în fine".

— Trebuie ca
— Nu I
— Atunci ?
— Trebuie să 

caute singură... 
Terra care să nu-și fi găsit împlinirea pe 
ză de necesitate. Pentru a-ți surîde soarta, 
buie să reprezinți TU o valoare, alături de 
alte valori, asupra căreia să zăbovească chiar 
și o singură secundă șansa.

din fructul otrăvit al cunoașterii ?! Apoi, pe 
altă parte, în aceeași secundă ai și fost con-

omul să caute celebritatea ?

se realizeze astfel incit ea 
Nu există nici un lucru

să-1 
pe 

ba- 
tre-

NICIO
Am citit cu plăcere în ziarul 

dv. din 28 ianuarie următoarele 
declarații ale regizorului Mircea 
Drăgan cu privire la raporturile 
profesionale dintre autorii de 
filme și criticii cinematografici. 
D-sa scrie, cu multă dreptate, 
așa : ’

„Am simțit nevoia aprecierii 
critice necesară pentru corecta
rea erorilor din filmele mele, 
pentru depistarea și eliminarea 
a ceea ce este slab, a ceea ce 
este nerealizat".

Criticii însă par a nu răspun
de la această „nevoie" a regi
zorului nostru, căci iată care 
este părerea acestuia despre cro
nicarii români (despre „majori
tatea" lor, nu despre toți) :

„Mi-am dat spania că majo
ritatea așa-zișilor noștri critici 
de cinema nu fac această pro
fesiune decit în lipsa accesului 
Ia creație, din snobism, din in
vidie, și dintr-o imensă necu- 
noștință de cauză".

Poate nu mă veți crede dacă 
vă voi spune că autorul acestor 
rinduri, în foarte mare măsură, 
are dreptate. Adică are și n-are. 
N-are. pentru că afirmațiile sale 
sînt fără dovezi. Cînd spui că 
cineva nu își cunoaște meseria 
trebuie să produci probe con
crete. Cu toate acestea. Mircea 
Drăgan are dreptate, pentru că 
acele dovezi de fapt, pe care el 
nu le aduce, există totuși și vom 
vedea îndată care sînt.

Unde iarăși nu are dreptate 
este atunci cînd explică severi
tatea verdictelor date de criticii 
noștri prin „invidia" care ii 
roade și prin „snobismul" care 
le tulbură mințile. Snobismul, 
zice dicționarul Academiei, este 
„admirația fără discernămînt și 
exagerată pentru tot ce e la 
modă", Larousse-ul e și mai 
drastic ; el zice „admirația fac
tice și imbecilă pentru ce e la 
modă". Așadar, criticii noștri 
nu admiră filmele noastre pen
tru că ele nu sînt la modă. Nu 
știu dacă într-adevăr aceste fil
me ale noastre sînt, toate, așa 
de demodate. Știu însă că regi
zorul M. Drăgan le consideră 
așa, de vreme ce vorbește de 
snobism. E drept că nici aici 
nu aduce vreo dovadă.

O altă sursă de nedreaptă se
veritate a criticilor ar fi „invi
dia". Cronicarii sînt invidioși 
pe regizori. De ce ? Că doară 
majoritatea regizorilor români 
cîștigă, după cum se știe, mai 
puțin decit un cronicar de filme.

Să zicem insă că uneori în
trebuințăm în chip „sfertodoct" 
sensul cuvintelor (expresia a- 
parține tot lui Mircea Drăgan 
și este destinată tot cronicari
lor de filme). Surprinzător este 
că acuzația cea mai aspră, cea 
mai 
gan 
fect 
priu
justificat. D-sa reproșează ad
versarului că cel mai adesea 
își exercită meseria „în necu- 
noștință de cauză". E grav. Dar 
cred, din păcate, că e cam ade
vărat. Sint categoric de acord 
cu ideea că un critjc de film 
dacă laudă sau dezaprobă nu
mai cu lovitură de adjective, și 
nu invocînd 
scene, cadre 
conștiincioasă 
monstreze că
de necorespondență

brutală adusă de M. Dră- 
este exprimată în mod per- 
corect, în mod foarte pro- 
și pe deasupra, destul de

fapte, secvențe, 
cu care după o 
descriere, să de- 
ele sint o dovadă 

cu tema,

ÎNVĂȚĂTURILE LUI NEAGOE BASARAB

CĂTRE FIUL SĂU TEODOSIE

ROMÂNEȘTI
La apariția primei ediții știin

țifice a învățăturilor lui Nea
goe Basarab către fiul său 
Teodosie, întîia mare carte 
originală a culturii românești. 
In presa noastră de specialitate 
s-a deschis o discuție critică 
ale cărei comentarii sînt în 
curs. Dincolo de diferențierea 
opiniilor, legate de detalii sau 
de metodele utilizate de edito
ri, participanții la această dez
batere sînt în unanim acord că 
apariția monumentalei opere 
este realizată de o echipă com
petentă, o echipă de specialiști : 
Florica Moisil, G Mihăilă. Dan 
Zamfirescu.

Hașdeu îl numea pe Neagoe 
Basarab un „Marc Aureliu al 
Țării Românești, princip artist 
și filozof". Opera sa publicată 
acum de editura Minerva, 
într-o excelentă ediție, a deve
nit în mod statuat un moment 
In evoluția literaturii române 
vechi. Contestată ca originali
tate, socotită simplă traducere 
sau compilație, operă de in
fluențe etc. scrierea lui Neagoe 
Basarab își găsește în Dan

EMIL MÂNU

Zamfirescu un fcxegent care-i 
demonstrează autenticitatea. 
Același autor tratează istoria 
textului și raportul între versi- 

~ ............ în a doua
introductiv.

uni. G. Mihăilă, 
parte a studiului 
vorbește despre originalul sla
von al „învățăturilor" și 
formația culturală a 
Neagoe Basarab. primul mare 
scriitor român al' Evului Mediu. 
Asociate, cele două cercetări ce 
formează studiul introductiv, 
sînt de fapt o primă monografie 
asupra acestui autor clasic atît 
de controversat.

Transcrierea textelor se dato- 
rește Floricăi Moisil și în parte 
lui Dan Zamfirescu, iar traduce
rea originalului slavon lui 
G. Mihăilă.

Anul acesta se împlinesc patru 
secole și jumătate de la moar
tea lui Neagoe Basarab i apari-

PUBLIC

„PUBLICUL, PINĂ
ÎNȘEALĂ

HMflBDdll

de 
lui

ția celei mai bune și mai com
plete ediții a operei sale repre
zintă un preludiu al unei mari 
comemorări. Această operă de
monstrează o dată mai mult că 
gîndirea și literatura româneas
că se sincronizează cu civiliza
ția continentală, Istoria culturii 
europene.

Specialiștii români, începînd 
cti Alexandru Odobescu și Haș
deu, au intuit această origina
litate a operei Iui Neagoe, dar 
n-au avut posibilitatea s-o im
pună prin argumente științifice. 
Contemporanii noștri, investi- 
gîncl cu un aparat critic modern 
și avînd la dispoziție toate ver
siunile, făcînd chiar cercetări 
comparatiste, au reușit să im
pună în mod convingător acea
stă realitate atît publicului larg 
cît și specialiștilor, fiind vorba 
de o mare creație, egală pe plan 
european cu cele mai mari rea
lizări ale genului.

Neagoe Basarab apare. prin 
aceste învățături, ca un intelec
tual român de statură euro
peană, iar opera sa literară nu 
e cu nimic mai prejos decît 
geniala arhitectură a ctitoriei 
3e la Curtea de Argeș intrată 
în mituri.

f

GRIGORE ARBORE

DATĂ“
sau de prost gust, sau de non
sens, sau de stupiditate ; dacă, 
zic, un cronicar nu procedează 
așa, ci doar afirmă și fuge, acel 
cronicar intr-adevăr (cum zice 
M. Drăgan) lucrează „în necu- 
noștință" de obiectul normal și 
obligatoriu al meseriei sale. Și 
astfel are dreptate M. Drăgan 
să ceară (cum și eu de atita 
vreme cer) ca acești critici să-și 
„cunoască" meseria. Ba chiar 
mai mult, ar trebui ca M. Dră
gan și cu mine să cerem să se 
pună în vedere redacțiilor de 
publicații să nu mai publice cri
tici unde aprecierile, favorabile 
sau nefavorabile, să nu fie spri
jinite pe fapte minuțios expli
cate și, bineînțeles, să nu mai 
publice nici articole frauduloase 
împotriva celor ce își fac efec
tiv datoria de critic.

Din mai multe experiențe per
sonale anterioare, cînd, în con-

ferințe de presă, indicînd multe 
fapte grave, deformate, adevă
rate „corpuri-delict", arătam 
greșelile unor filme și ceream 
ca ele să fie îndreptate, Mircea 
Drăgan nu mi-a c)at n*ci un 
concurs. Sper însă c'ă-l voi avea 
de acum inainte.

încă un cuvînt, de data asta 
cu privire la succesele de pu
blic. Am repetat necontenit că, 
vorba bătrînului Samuel Gold- 
win „the public is neser woong", 
adică publicul are totdeauna 
dreptate. Succesele de casă de 
care vorbește M. Drăgan, suc
cesele de care s-au bucurat u- 
nele filme ale sale, sînt o rea
litate. Ba o realitate de care, 
chiar sub raportul estetic, tre
buie să ținem seama. Ceea ce 
insă îmi pare nejustificat este 
să menționezi de pildă cinci 
filme, să faci totalul încasări
lor, fără a spune însă că unele 
din cele cinci opere au fost co- 
mercialmente un fiasco. în spe
ță, unul din ele a fost scos de 
pe afiș inainte chiar de a-și fi 
împlinit săptămîna de premieră. 
Bineînțeles, se poate că acel 
insucces fusese nemeritat. La 
vorba lui Samuel Goldwin, tre-

buie adăugat un adverb ; tre
buie spus : „publicul, pînă la 
urmă, nu se înșeală niciodată".

Alți cineaști (S. Stiopul, A. 
Blaier) in același număr al zia
rului spuneau că succesul de pu
blic nu este totdeauna o dovadă 
de calitate artistică. Ca de pildă 
un western inept poate face 
săli pline dacă peisajele, caval
cadele, femeile, bătăile, din acea 
stupidă poveste, sint frumoase. 
Căci să nu uităm că acele fru
museți sînt frumoase în cel mai 
artistic înțeles al cuvîntului.

Alteori, dat fiind că și star- 
sistemul e o categorie estetică, 
dacă publicul se va reîntîlni cu 
actorii săi preferați, succesul 
filmului va fi. în fond, tot o 
reușită de artă. Totuși, nu cu 
asemenea succese trebuie să se 
laude un regizor, ci cu succese 
de critică, de critică bineînțeles 
veritabilă, unde se explică 
ce cutare
este originală, tulburătoare, bo
gată în implicații. Cu asemenea 
tăieturi de gazetă trebuie 
are dreptul să se laude un 
gizor.

de 
sau cutare secvență

Și 
re-

V

MAGDA 
MIHÂILESCU FĂRĂ

La adăpostul noțiunii de pu
blic luate de-a valma și a ci
frelor record, citite fără să te 
uiți nici în dreapta nici în stin
gă, se poate argumenta orice, se 
pot întreprinde nesfîrșite spe
culații i „publicul nostru a 
crescut, a făcut coadă la „Z“, 
„Blow-up a avut succes", „pu
blicul nostru nu a crescut, a 
stat de la 4 dimineață la „Vaga
bondul"; „Flăcăi sărmani" a a- 
vut mai puțini spectatori decît 
„In genunchi mă întorc la fine" 
ș.a.m.d. Nu acestea sînt rapor
turile semnificative. Importan
te sînț delimitările zonelor de 
interes ale diferitelor categorii 
de spectatori, fixarea punctelor 
în care aceste zone se ating u- 
neori. Important este să nu 
pierdem din ochi decantarea 
gusturilor cinefile, așa cum are 
ea loc acum, într-o perioadă a- 
parte, cînd extinderea mijloa
celor culturii de masă, o anu
mită agresivitate informaționa
lă specifică civilizației moderne, 
tind să unifice receptarea ar
tistică. Cinematografia își con
solidează structurile în condiții 
diferite de ale celorlalte arte, 
mai bătrîne, care au apucat e- 
poci oarecum mai tihnite. De 
aici' și paradoxurile ei, ferme
cătoare ce-i drept, dar mari 
meștere în a pune bețe în roa
te cunoașterii riguroase. Publi
cul are și el paradoxurile sale, 
care pe un Antonioni, bunăoară, 
îl sperie. Cunosc oîțiva socio
logi profund interesați de a găsi 
un nume sensurilor alunecoa
se, polivalente ale noțiunii de 
public, pentru a 
teiul relației de 
tator. Nu mă 
dînșii au studiat
meinic mecanismele 
te ale acestei relații, 
dești din fire și prin 
mulțumesc cu cîteva
cucerite bucată cu bucată sau 
moștenite de la alții. In „Sa
lonul din 1845“ Baudelaire 
mintea de bunăvoința publicu
lui. Astăzi, mai mult decît ori- 
cînd, nu putem să confundăm 
această bunăvoință cu adeziu-

descoperi mis- 
aur film-spec- 
îndoiesc că și 
îndelung și te- 

complica- 
Mai mo- 
meserie se 
adevăruri

a-

PĂRTINIRE
nea ori cu autentica curiozita
te spirituală. Andrei Blaier și 
Savel Stiopul au susținut cu su ■ 
punere la obiect acest adevăr. 
Energia internă a răbdării, a 
disponibilității, trebuie trans
formată în putere de discernă- 
mint și niciodată nu voi înce
ta să cred că primul impuls al 
acestei convertiri este propria 

• neliniște creatoare a omului de 
artă, îndemn la reflecție. Iată 
de ce m-a întristat în luarea de 
cuvînt a regizorului Mircea Dră
gan nu atît injuriile aduse bres
lei criticilor, cit liniștea de a- 
cum a domniei-sale, seninăta- 

. țea cu care ne înfățișează „reu
șita relației excelente cu pu
blicul". Desigur, ne place să ne 
închipuim creatorul fericit, dar 
conștient de noblețea care în
conjoară dificultatea misiunii 
sale. Nici un aruncător de disc 
nu rîvnește împietrirea de pe 
fața Discobolului, ci țintește să 
arunce cit mai departe. S-ar 
putea spune, de aceea, că des
tinul publicului se află în mîi
nile creatorilor. Nu știu în al 
cîtelea rînd se află el și în ce
le ale cronicarilor, dar cred că 
o critică ce se respectă pe si
ne, care nu se împăunează prea 
mult cu formula însușită din 
literatură de a fi „conștiința de 
sine a artei" poate înlesni ac
cesul către chipurile ascunse 
ale cinematografului, poăte ac
celera deosebirea valorilor de 
nonvalori, a eșecurilor care păs
trează o fărîmă de noblețe 
cele lamentabile. Străduința 
a duce un dialog civilizat 
spectațorul-cititor trebuie să
egală cu aceea de a menține 
schimbul de păreri dintre cri
tici’și creatori la un nivel din
colo de care să nu înceapă opi
nia asemănătoare cu ocara.
meni nu cere cineaștilor

icoană, se 
cu succes, 
respectînd

de 
de 
cu 
fie

țină pe cronioari la 
poate practica, chiar 
refuzul criticii dar

Ni- 
să-i

dacă nu demnitatea intelectua
lă, cel puțin pe cea de „trestie 
ginditoare" a fiecăruia. Sînt 
destule spectacole degradante 
în lumea cinematografului, 
destui „Comisar X cu cîinii lor 
verzi", suficiente Genoveve, de 
ce să oferim și spectacolul ră- 
bufnelilor injurioase ? Critica 
noastră de film a avut și are 
păcatele ei, dar nu cred că poa
te fi identificată cu o armată 
de invidioși, cărora li se in
terzice accesul la creație. 
Personal am avut fericirea să 
deprind mesei ia într-o faculta
te necinematografică și într-o 
redacție condusă de publiciști 
străluciți de la care am învă
țat, înainte de toate, respectul 
pentru profesiunea aleasă și 
pentru cuvîntul scris. Nu știu 
cum stau lucrurile la Institu
tul de cinematografie — prin
tre ai cărei profesori se află și 
regizorul Mircea Drăgan — -ji 
cum sînt pregătiți acolo viito
rii critici de film, dar presupun 
că nu poate ființa astăzi o fa
cultate care să țină în spate cu, 
predilecție, refulați și invidioși. 
Cine sînt „ințerzișii", au ei un 
nume ? Există printre noi vre
un critic Truffaut care vrea să 
ajungă regizorul Truffaut și ci
neva nu-i dă voie ?

Să discutăm despre compe
tență, talent, pasiune, despre 
rostul criticii, care nu este a- 
cela de a "arăta cu degetul ci 
de a pune umărul la deschide
rea unor porți către artă, să nu 
eoonomisim cuvintele cînd vi
ne rîndul metehnelor noastre 
(confuzia unor criterii, imitarea 
modelelor impresioniste, tonul 
ex-catedra, sufocarea în spuma 
frazelor), să discutăm despre o- 
rice dar să ne privim în față, 
fără părtinire i iar dacă stăm 
de vorbă cu mîinile în buzuna
re cel puțin să le avem pline 
cu argumente, nu cu bulgări de 
țărînă.

Intîmplarea face ca data apa
riției actualei ediții a învățătu
rilor să coincidă cu comemora
rea — ce va avea loc la 15 sep
tembrie a.c. a 450 de ani de la 
sfîrșitul domniei și moartea 
prematură a acelui „preaînălțat 
și preâstrălucit... domn loan 
Neagoe, voievod și împărat și 
autocrat" ...cum îl numește ci
neva înt--o curtenitoare scri
soare întrebuirițînd termeni din 
titulatura bazileului bizantin.

Este meritul incontestabil a 
doi cercetători valoroși, Dan 
Zamfirescu și G. Mihăilă, de a 
tranșa în mod convingător ches
tiunea paternității operei. Text 
de o remarcabilă frumuse
țe literară care deși încadrea
ză fragmente destul de nu
meroase, luate uneori direct 
din multiple izvoare, nu își di
minuează calitățile artistice. Ta
lentul, neîndoielnic și educația 
intelectuală aleasă a domnitoru- 
lui-autor au îngăduit, chiar 
în cazul folosirii directe a unor 
multiple surse de inspirație 
(scrieri biblice, cărți populare 
etc) rezultarea nu doar a unui 
montaj după o viziune proprie, 
ci a unei creații originale în 
care alăturarea pasajelor din di
ferite izvoare avea menirea să 
reliefeze cit mai pregnant gîndi- 
rea creatoarului de la care au 
emanat învățăturile. Operă prin 
excelență politică, învățăturile 
se constituie ca un vast program 
de acțiune al unui cîrmuitor în
zestrat cu clarviziune, preocu
pat de liniștea, securitatea pă- 
mîntului și oamenilor cărora le 1 
este domn. Un testament-pro
gram. cu alte cuvinte. Creat 
într-un nobil și mărturisit elan ' 
didactic el - cum remarcabil 
îl explică Dan Zamfirescu — 
„vrea să învețe să educe, dar 
nu se limitează la generalități 
morale, ci posedă și transmite 
un sistem, o foarte clară con
cepție personală asupra unei 
serii de probleme complexe, 
sociale, politice, militare, diplo
matice". Că lucrurile stau așa o 
demonstrează fiecare frază a 
textului voievodului. Ca un 
leit-motiv il străbate ideea 
legitimității puterii și a res- 
oonsabilității ei în fața justi
ției de drept uman .și divin. 
Privită fie și numai prin prisma 
acestui aspect — nescutit. de
sigur, de fireștile limite ale gin- 
dirii și mentalității medievale — 
cartea își vădește importanta 
excepțională în istoria unei pe
rioade în care lipsa unui drept 
succesoral determinat (datorat 
în bună măsură și condițiilor 
externe) a cauzat multe preju
dicii țării Ideile necesității jus
tiției. a necesității omeniei re
vin insistent. Cu „osebire" se 
îngrijește voievodul de cele lu
mești, de viața și orinduiala 
curții și a slujitorilor, de împli
nirea soliilor și războaielor. Do
cument de o excepțională va
loare „învățăturile" mărturisesc 
o organizare a puterii făcute 
după principii care amintesc de 
exemplul ilustru al Bizanțului, 
spirit creator și constructiv a 
cărui prezență a lăsat urme 
pregnante în cultura româneas
că — în ciuda domniei sale 
scurte — scriitorul domn ex
primă o epocă, la conturarea 
chipului căreia a trudit. Nu se 
poate despărți acest 
monument artistic 
care l-a generat, 
noastră medievală i 
operă mal măreață, 
șată de un fierbinte 
patriotism, ca

O apropiere 
fără îndoială, 
și o altă mare 
a timpului : 
Neagoe Basarab sînt pentru li
teratură ceea ce este Curtea de 
Argeș pentru artă.

remarcabil 
de tradiția 

Literatura 
nu cunoaște 
mai traver- 

■ fluviu de 
învățăturile, 

de spirit există, 
între învățături 
realizare artistică 
învățăturile lui
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Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

)

(Urmare din pag. 1) prime și materiale, îndeosebi minereu de fier, cocs și cărbune cocsificabil, minereuri și metale neferoase, bumbac, piei și altele. Această situație nouă pune în fața organelor și organizațiilor de comerț exterior sarcini de mare răspundere.în același timp, au avut loc și vor continua să se accentueze schimbări esențiale în structura exportului țării noastre ; scade ponderea materiilor prime și a materialelor la export și crește ponderea produselor industriei construcțiilor de mașini,, industriei chimice, industriei ușoare și alimentare. Aceste schimbări pun, de asemenea, sarcini noi și de mare răspundere în fața producătorilor și lucrătorilor din comerțul exterior.Am reamintit modificările care au avut loc în structura scnimburilor noastre economice -externe pentru a înțelege mai bine atît realizările anilor precedenți, cît și complexitatea problemelor ce se pun astăzi în acest domeniu. în expunerea tovarășului Cornel Burtică și în cursul discuțiilor au fost prezentate o serie de date în acest sens, așa că nu mă mai opresc asupra lor.Analiza activității de comerț exterior în cincinalul care a trecut atestă, fără nici o îndoială, că și în acest sector avem rezultate de seamă, că, la marile realizări obținute de țara noastră în dezvoltarea sa economico-socială, lucrătorii din comerțul exterior au adus o importantă contribuție. Țin, de asemenea, \ să menționez aportul însemnat al șefilor misiunilor diplomatice care, în special în ultimii ani, s-au preocupat mai îndeaproape de realizarea sarcinilor ce au revenit acestui sector de activitate.Iată de ce doresc, cu acest prilej, să adresez, în numele conducerii de partid și de stat, cele mai calde felicitări tuturor lucrătorilor din comerțul exterior, precum și șefilor misiunilor noastre diplomatice și celorlalți reprezentanți din străinătate. (Aplauze puterni
ce, prelungite).

Tovarăși,Vorbind despre rezultatele obținute în activitatea de comerț exterior, nu putem trece însă cu vederea neajunsurile — dintre care unele foarte serioase, — care au influențat asupra comerțului exterior în ansamblu și îndeosebi asupra balanței de plăți externe.Principala lipsă constă în faptul că în acești cinci ani importurile au fost mai mari de- cît exporturile. în timp ce importul a crescut în medie cu 12,6 la sută anual, exportul a sporit numai cu 11 la sută. Or, este de înțeles, tovarăși, că nu avem alte mijloace disponibile pentru a asigura plățile și, de aceea, este necesar să r nlizăm o asemenea politică e comerț exterior încît exporturile să fie cu ceva mai mari decît importurile.Această situație a pus probleme deosebite pentru balanța de plăți. Ministerul Comerțului Exterior, celelalte ministere, precum și tovarășii de la Consiliul de Miniștri care se ocupă de problemele economice n-au acordat atenția necesară echilibrului activității de comerț exterior.Și mai grav este faptul că ministerele economice și întreprinderile producătoare au subapreciat permanent producția pentru export. Dacă pentru înfăptuirea importurilor, întreprinderile, ministerele și chiar tovarășii de la Consiliul de Miniștri au acționat cu multă energie și au făcut dese intervenții, pentru realizarea exporturilor au acționat greu și cu întîrziere. M-am întîlnit de multe ori cu conducerile unor ministere, cu tovarășii care se ocupă de problemele comerțului exterior, dar au fost puține ocaziile în care să fi văzut că există o preocupare serioasă, permanentă, pentru îndeplinirea sarcinilor de export.De altfel, în această privință, fantele vorbesc de la sine., în cele mai multe ministere — printre care Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, Ministerul Industriei Chimice, Ministerul Industriei U- șoare și altele — importul a fost cu mult superior exportului.în timpul consfătuirii, unii tovarăși au arătat că pentru import se duc în străinătate de două ori mai mulți oameni decît pentru export. Or. situația ar trebui să fie de fapt inversă, să trimitem oameni mai mulți pentru vînzarea produ- selor românești — latură esențială a activității de comerț exterior.Un fapt deosebit de negativ 

este acela că se apelează cu ușurință la importuri, chiar și pentru unele materiale care se pot găsi în țară. în general trebuie spus că nu există o preocupare permanentă pentru valorificarea deplină a resurselor interne de materii prime și materiale. Se construiesc mari, capacități de producție, fără să se facă în prealabil un studiu serios cu privire la asigurarea cu materii prime și materiale. Din această cauză, după ce obiectivele respective sînt gata, se apelează la importuri neprevăzute. A- semenea situații au existat îndeosebi în industria chimică, dar aceasta se întîmplă și la alte ministere. Totodată, importul de completare — cum i se spune în limbajul comerțului exterior — și de piese de schimb, este foarte mare și de multe ori nejustificat.Faptul că timp de peste 20 de ani întreprinderile producătoare nu s-au ocupat de export și de import, a creat o mentalitate greșită la o mare parte din cadrele e- conomice. Cele mai multe conduceri de întreprinderi consideră că misiunea lor se limitează doar la a produce, ur- mînd ca de aprovizionarea cu materii prime și materiale, precum și de vînzarea produselor să se ocupe alții. Și a- ceasta din cauză că unitățile de comerț exterior au fost în fapt concentrate pînă acum cîtva timp Ia Ministerul Comerțului Exterior ; ele ridicau produsele de la întreprinderea producătoare, plăteau contravaloarea, iar întreprinderea nici nu știa unde se duce și ce se întîmplă cu produsul ei, ia ce preț se exportă. De asemenea, cele mai multe produse importate erau aduse întreprinderii tot de către aceste unități de comerț exterior.Consider că cel mai mare rău a adus comerțului nostru exterior centralismul excesiv, confundarea monopolului de stat al comerțului exterior cu monopolul asupra acestui sector din partea Ministerului Comerțului Exterior. De altfel, după cum cunosc unii tovarăși, pînă cu 5—6 ani în urmă, nimeni nu avea dreptul să controleze această activitate. Conferința Națională a adoptat o serie de hotărîri privind descentralizarea activității noastre economice, perfecționarea conducerii, organizării și planificării economiei naționale, inclusiv a comerțului exterior ; din păcate, aceste hotărîri nu s-au aplicat la timp și avem o întîrziere de peste 3 ani în realizarea sarcinilor stabilite de Conferința Națională.Pe drept cuvînt, în cadrul discuțiilor au fost aduse critici foarte serioase și pe deplin întemeiate multor ministere, întreprinderi productive și de comerț și, îndeosebi, Ministerului Comerțului Exterior. Consider că este necesar să tragem toate concluziile din neajunsurile ce s-au manifestat în acest sector și să luăm toate măsurile pentru lichidarea lor și îmbunătățirea rapidă a întregii activități.Aș dori să menționez faptul că în cuvîntul unor tovarăși miniștri s-au lămurit un șir de probleme, dar s-a și încercat să se ocolească unele neajunsuri și lipsuri din activitatea ministerelor respective. Sper însă că vor analiza în continuare aceste probleme ; consider că, la baza consfătuirii, activul de partid din ministere. din toate centralele și întreprinderile economice, care au sarcini de export, va trebui să-și analizeze serios activitatea depusă pină acum, sâ tragă concluziile necesare pentru munca de viitor.Consider că, analizînd atît rezultatele bune — și, cum am spus, avem multe asemenea rezultate — cît și neajunsurile, trăgînd învățămintele necesare, luînd măsuri pentru a îmbunătăți munca,' avem toate condițiile ca în scurt timp să obținem progrese însemnate în activitatea de comerț exterior, în îndeplinirea sarcinilor trasate de partid și guvern.
Tovarăși,Noul plan cincinal 1971-1975, pe care am început să-l înfăptuim încă din prima lună cu rezultate bune, .prevede dezvoltarea continuă și în mod susținut a întregii economii naționale. >înfăptuirea în următorii cinci ani a directivelor Congresului al X-lea al partidului va apropia mult România de țările cu economie avansată, va marca o nouă etapă pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, a ridicării bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru popor.Ca urmare a creșterii în ritm înalt a economiei naționale se creează noi posibilități pentru diversificarea și lărgirea rela

țiilor economice ale țării, pentru participarea ei tot mai activă Ia schimbul de valori materiale pe plan mondial.Conform prevederilor cincinalului, volumul schimburilor noastre economice cu alte state va crește în 1975 față de 1970 cu 55 la sută, din care exportul cu 82 la sută. Va trebui să asigurăm o balanță de plăți externe echilibrată. în 1975 volumul total al schimburilor comerciale externe va fi de circa 34,3 miliarde lei valută, iar exportul va depăși 19,8 miliarde lei valută. După cum se vede, comerțul exterior capătă un rol din ce în ce mai important în activitatea noastră economică, — de buna realizare a exporturilor și importurilor depinzînd în- tr-o măsură tot mai mare transpunerea cu succes în viață a programului de dezvoltare economico-socială a patriei noastre. Iată de ce este necesar ca problemele relațiilor e- conomice internaționale să stea permanent în centrul preocupărilor tuturor organelor de partid și de stat.Experiența internațională a- rată că în raporturile dintre state se impun tot mai puternic noi forme de colaborare, îndeosebi cooperarea în producție, care determină și stimulează diversificarea și lărgirea legăturilor economice, creșterea eficienței lor. Aceasta cere din partea tuturor întreprinderilor și ministerelor economice multă receptivitate și inițiativă pentru a trece concret la realizarea în practică a cooperării în producție. S-a luat în acest domeniu o hotărîre acum trei ani. S-au initiat multe acțiuni în domeniul cooperării, dar avem încă puține realizări, atît cu țările socialiste cît și cu alte state. Consider că este necesar să acționăm cu toată fermitatea pentru realizarea acestei hotărîri a Comitetului Central pentru a înfăptui o cooperare cît mai largă în domeniul pro-' ducției materiale.în spiritul liniei generale a partidului nostru, relațiile. e- conomice cu țările socialiste vor cunoaște și în acest cincinal o puternică dezvoltare. Pe baza acordurilor de lungă durată și a prevederilor de pînă acum, volumul comerțului exterior al României cu țările socialiste va crește considerabil. în actualul cincinal, țările socialiste vor continua să dețină peste jumătate din schimburile noastre comerciale. Doresc să menționez că este necesar să acționăm astfel ca prevederile acordurilor de lungă durată să fie nu numai realizate, dar și depășite. După părerea meaa- ceasta este pe deplin posibil; va trebui ca toate organizațiile economice să acționeze pentru a obține o asemenea depășire.Va cunoaște totodată o puternică dezvoltare cooperarea în producție în diferite domenii, cum sînt extracția și prelucrarea minereului, construcțiile de mașini și alte ramuri. Se impune să luăm toate măsurile pentru a realiza pe cale bilaterală sau multilaterală o serie de obiective prin cooperare. folosind mai larg a- vantajele importante ale acestei forme de conlucrare între state. Asa cum am arătat mai înainte trebuie să luăm toate măsurile ca în următorii ani să realizăm în practică cooperările prevăzute în acordurile încheiate cu țările socialiste.Din datele prezentate în consfătuire reiese că relațiile noastre cu țările membre ale C.A.E.R. vor cunoaște în cincinalul actual o însemnată creștere și totodată ele se vor diversifica în continuare. România va acționa consecvent pentru perfecționarea activității C.A.E.R. în spiritul principiilor pe care se întemeiază relațiile dintre țările socialiste și al documentelor ce stau la baza acestui organism.Partidul Comunist Român și guvernul Republicii Socialiste România consideră că relațiile cu țările membre ale C.A.E.R., cu toate țările socialiste, au o însemnătate primordială pentru progresul fiecărei țări socialiste cît și pentru întregul sistem socialist. Pornind de la aceasta, partidul și guvernul nostru vor milita cu toată fermitatea pentru intensificarea și dezvoltarea colaborării și cooperării economice cu toate statele socialiste. Acționînd în acest sens noi ne îndeplinim atît sarcinile naționale cît și cele internaționale, — care constituie un tot unitar.Așa cum am mai spus, în spiritul politicii de coexistență pașnică între^ state cu orînduire socială diferită, România va continua, de asemenea, să dezvolte relațiile cu toate țările lumii. Noi vedem în promovarea activă a schimburilor e- conomice și tehnico-științifice 

pe plan mondial o contribuție importantă la cauza prieteniei și păcii între popoare. Ți- nînd seama de acordurile de colaborare încheiate cu unele țări capitaliste dezvoltate, se prevede ca schimburile economice cu aceste țări să crească în mod simțitor și în perioada anilor 1971—1975. Va trebui să acționăm pentru a exporta în aceste state tot mai multe produse ale industriei constructoare de mașini și alte produse ale industriei noastre, aceasta constituind o condiție esențială pentru dezvoltarea în continuare a schimburilor dintre România și statele respective.în următorii 5 ani se vor extinde, de asemenea, relațiile economice și de cooperare în producție ale României cu țările din Asia, Africa și America Latină. Prin acordurile de lungă durată și înțelegerile încheiate pînă acum se creează condiții pentru o creștere importantă a schimburilor cu unele din aceste țări.România acordă o mare însemnătate lărgirii multilaterale a relațiilor comerciale și de cooperare cu țările în curs de dezvoltare. în cadrul extinderii schimburilor economice cu aceste țări, ne vom preocupa de studierea mai atentă a posibilităților pe care le au de a livra produse industriale corespunzătoare calitativ și tehnic. Trebuie să înțelegem că este necesar să importăm din aceste țări nu numai materii prime, ci și produse finite. Noi acordăm relațiilor României socialiste cu țările în curs de dezvoltare o semnificație mai largă, considerînd aceste relații un factor important în lupta pentru dezvoltarea independentă a țărilor noastre, împotriva politicii imperialiste și neocolopialiste, o contribuție la cauza păcii în lume.în lumina celor arătate, a sarcinilor concrete discutate în aceste zile, trebuie luate măsurile ce se impun pentru a realiza în mod corespunzător prevederile privind lărgirea schimburilor comerciale și a cooperării în producție cu toate statele lumii.în continuare, mă voi opri asupra cîtorva probleme de care depinde desfășurarea în bune condițiuni a activității de comerț exterior. în primul rînd, mă voi referi la necesitatea valorificării materiilor prime interne și a producerii de noi materiale și înlocuitori, deși poate unii tovarăși vor spune că aceasta nu are prea mare legătură cu comerțul exterior. Se impune să luăm măsuri ferme pentru a pune în valoare toate resursele interne de materii prime și materiale chiar și pe cele care au un conținut util mai sărac. Va trebui, de asemenea, să trecem de îndată la organizarea și dezvoltarea mai intensă a producției de înlocuitori îndeosebi din mase plastice și rășini sintetice. Totodată, va trebui să trecem, fără întîrziere, la extinderea fabricației produselor de mic tonaj, mai ales în industria coloranților și în alte ramuri ale chimiei. în același timp, este necesar să producem în țară, în cantități sporite, aparatură de comandă, de măsură și control, mașini de serie mică sau chiar unicate. Să punem capăt cu hotărîre unor importuri costisitoare care se pot realiza în bune condițiuni în țară !în general, trebuie să se exercite un control mai temeinic asupra importurilor și să se pună un accent deosebit pe folosirea la maximum a resurselor interne în toate sectoarele de activitate. De asemenea, se cere o grijă deosebită față de problema calității materiilor prime, mașinilor și utilajelor importate. Oricine va admite cumpărarea din străinătate a unor mărfuri necorespunzătoare calitativ nevoilor producției, va fi tras la răspundere cu cea mai mare severitate. Va trebui, în același timp, să se acorde toată atenția prețurilor cu care sînt achiziționate mărfurile din import, să fim bine documentați pentru a încheia contracte în condiții avantajoase.Vreau să mă refer în Continuare la problema asigurării și diversificării produselor noastre pentru export. Așa cum am mai arătat, în următorii ani structura exportului românesc va continua să se modifice prin creșterea aportului produselor prelucrate, se va mări în măsură însemnată exportul industriei constructoare de mașini, industriei chimice, ușoare, alimentare și al industriei materialelor de construcții ; în totalul exportului țării ponderea ministerelor menționate se prevede să ajungă în 1975 la peste două treimi. Aceasta pune în fața întreprinderilor, centralelor și ministerelor sarcini deosebit de mari și de complexe.

Asigurarea exportului cu mărfuri corespunzătoare se hotărăște în primul rînd în producție, în unitățile producătoare. Este necesară prospectarea continuă a conjuncturii economice externe, cunoașterea temeinică a tendințelor noi care se manifestă pe piața mondială, pentru ca, pe această bază, să se organizeze în mod adecvat producția destinată exportului. Este cu totul anormal să stabilim producția pentru export fără a ști de fapt care sînt cerințele pieții, ce se caută într-o țară sau alta ; uneori nu se cunosc nici chiar condițiile de climă care pot influența asupra funcționării normale a mașinilor, a folosirii produselor noastre. Am creat — este adevărat — un Institut de conjunctură, care a început să elaboreze uneje studii, dar ne aflăm încă departe de a putea spune că sîntem bine informați asupra vieții economice mondiale.Planul întreprinderilor producătoare trebuie să cuprindă un capitol special privind exportul, în care să se prevadă sarcini și răspunderi precise în acest domeniu pentru fiecare din compartimentele unității respective. Fiecare între-j prindere și centrală răspunde direct de desfacerea producției și deci și de export. Vreau să se înțeleagă clar că nu este vorba numai de unitățile ce vor exporta nemijlocit, sau au direcții de export, ci de fiecare întreprindere producătoare, care trebuie să știe pentru cine produce, să cunoască condițiile de livrare, să fie informată permanent asupra conjuncturii pieții. Este necesar să creăm în cadrul fiecărei întreprinderi, al direcției sale comerciale, un sector care să se ocupe de urmărirea producției de export, precum și de vînzarea acesteia pe piața externă.în cursul consfătuirii s-au adus critici îndreptățite în legătură cu deficiențele privind calitatea produselor și livrarea în termen a mărfurilor contractate la export. Nu vreau să dau și eu alte exemple, pe lîngă cele care s-au dat. Sînt, la toate ministerele, asemenea exemple. Directorul general al Inspectoratului general de stat pentru controlul calității s-a cam reținut să arate aceste deficiențe să dea exemple concrete, deși nu ar fi trebuit să fie așa. Dar, cum am spus, vom mai discuta în perioada următoare cu producătorii, a- supra acestei probleme pentru a determina o îmbunătățire substanțială a situației în a- cest domeniu.Problema calității trebuie să constituie o preocupare centrală a tuturor întreprinderilor producătoare. Au fost luate unele măsuri pentru întărirea controlului de calitate, pentru creșterea eficienței și răspunderii organelor respective de control. Dar, pînă la urmă, calitatea se hotărăște nu de aceste organe, ci de cei care realizează nemijlocit produsele. Trebuie luate măsuri pentru a întări răspunderea muncitorului, maistrului, inginerului ; de această problemă este necesar să se ocupe conducerea întreprinderii, comitetul de direcție, organizația de partid, sindicatul, organizația de U.T.C. Acolo, în producție, se hotărăște problema calității ! Trebuie să luăm măsuri ferme pentru a pune ordine și a asigura ca, într-adevăr, să ridicăm nivelul calitativ al întregii noastre activități, al produselor noastre. Toate acestea nu scad responsabilitatea organelor de control, care au sarcina să nu admită sub nici un motiv livrarea de produse cu deficiențe sau care nu corespund pe deplin condițiilor prevăzute în contracte.Trebuie să ne ocupăm permanent de ridicarea nivelului tehnic și, în general, a tuturor parametrilor de calitate. Competitivitatea pe piețele externe depinde astăzi în mod ho- tărîtor de modernizarea continuă, de ritmul de înnoire a mărfurilor exportate. De a- ceea se cere o preocupare deosebită pentru îmbunătățirea activității privind cercetarea, proiectarea și asimilarea de noi produse și, mai cu seamă, pentru introducerea rapidă în producție a rezultatelor cercetării proprii, cît și a licențelor pe care le cumpărăm. Am avut licențe pe care le-am ținut cîte 7—8 ani de zile pînă le-am valorificat; mai există și astăzi licențe cumpărate cu 4—5 ani în urmă, dar care încă nu sînt puse în producție. Se poate pune în mod firesc întrebarea : Ce valoare mai au asemenea licențe, cînd este știut că, de regulă, cel care vinde o licență are pregătit în prealabil un produs nou, îmbunătățit. Este necesar, deci, ca problema înnoirii produselor, a dezvoltării cercetării proprii și introducerii rezultatelor ei în producție să fie re

zolvată corespunzător cerințelor revoluției tehnico-științifi- ae de astăzi. In alte țări, cercetarea durează, de regulă, un an sau cel mult doi, iar după finalizarea acesteia, produsul respectiv este introdus în cî- teva luni în fabricație ; totodată, cercetarea este continuată în vederea perfecționării și îmbunătățirii lui..In domeniul cercetării dispunem de un potențial științific însemnat. Numai în unitățile de cercetare lucrează circa 44 000 de oameni, la care se adaugă marele număr de cadre din activitatea de proiectare. In construcția de mașini, de exemplu, există 17 institute, față de numai cîteva cîte erau în 1965. Va trebui să punem mai bine în valoare acest potențial, să ne preocupăm mai serios atît de reducerea perioadei de cercetare, cît și de introducerea rapidă în producție a rezultatelor a- cestei activități.De asemenea, este necesar să se acorde mai multă atenție specializării producției pentru export, punîndu-se capăt practicii de a exporta din toate cîte ceva, care influențează în mod negativ eficiența comerțului nostru exterior. Desigur, va trebui să alegem cu grijă produsele pentru care ne specializăm, în așa fel încît să existe o piață certă pe o perioadă îndelungată și să asigurăm în mod permanent îmbunătățirea caracteristicilor pl-oduselor respective, în pas cu noile realizări ale științei și tehnicii.Se cere, de asemenea, să fie rezolvată urgent problema ambalajelor, de care depinde în mare măsură valorificarea produselor la export. Trebuie să se ia neîntîrziat măsuri în vederea organizării unei producții specializate de ambalaje atît pentru mărfurile de export cît și pentru nevoile interne, care să corespundă pe deplin exigențelor de astăzi.Pentru a asigura livrarea la timp a produselor, este necesar ca întreprinderile să organizeze cu prioritate producția destinată exportului. Nelivra- rea la termen a mărfurilor de export va trebui să fie considerată ca o nerealizare a planului întreprinderii, chiar și în cazul cînd producția globală a fost îndeplinită. Aceasta trebuie să fie valabil și pentru întreprinderile care participă cu anumite subansamble sau piese la fabricarea produsului finit destinat exportului ; dacă nu s-a realizat planul de export să nu se poată primi salariul corespunzător, așa cum prevede legea. Vreau să precizez încă o dată că, în cazul cînd exportul este nerealizat, chiar dacă pe ansamblu producția globală a fost îndeplinită, trebuie să se considere că planul întreprinderii nu a fost îndeplinit decît în proporția în care a fost realizat exportul. Acest lucru îl vom introduce și în Legea comerțului exterior, pe care o pregătim.Este necesar, să nu se mai încheie contracte cu parteneri externi decît pentru produsele pe care sîntem siguri că le vom putea livra Ia timp. Nu mai poate fi admisă în continuare practica de a încheia tot felul de contracte și de a nu le onora la termen. De altfel am stabilit ca livrările pentru export să se facă cu prioritate — și va trebui să urmărim cu hotărîre acest lucru.Așa cum pe bună dreptate s-a subliniat în cursul discuțiilor. se impune să rezolvăm în cel mai scurt timp problema asigurării „service“-ului și a pieselor de schimb. Această latură a activității trebuie să constituie, de asemenea, un capitol distinct al planului întreprinderii. iar nerealizarea sarcinilor prevăzute în acest domeniu să fie considerată ca neîndeplinire a planului.Este necesar ca unitățile exportatoare să asigure și să organizeze mai bine stocurile de piese de schimb, în țară și în străinătate, în așa fel încît să poată fi livrate cu promptitudine beneficiarilor în vederea menținerii în permanentă stare de funcționare a mașinilor și utilajelor exportate.Pentru păstrarea și dezvoltarea piețelor pe care au pătruns produsele românești se impune luarea de măsuri hotărîte care să asigure continuitatea exportului produselor respective. Va trebui ca, atit Ia elaborarea, cît și în cursul realizării planului, să se țină seama de necesitatea rezolvării acestei probleme. Consider un lucru deosebit de grav faptul că după ce am pătruns pe o piață, nu asigurăm continuitatea exporturilor. Nu pot exista justificări, decît în 

cazuri excepționale. Firește, pot interveni situații cînd trebuie să se renunțe Ia fabricarea unui produs, dar atunci avem obligația elementară de a anunța din timp despre a- ceasta pe cei cărora le furnizam astfel de mărfuri. Intrînd în relații cu o firmă străină trebuie să asigurăm continuitatea acestor relații, să tratăm partenerul nostru cu atenție și cu grijă.In această ordine de idei este necesar ca unitățile de comerț exterior să-și organizeze activitatea pe zone spre a avea posibilitatea ca aceiași lucrători să se ocupe permanent de un anumit grup de țări și, prin aceasta să se realizeze studierea și urmărirea sistematică a dezvoltării schimburilor cu fiecare țară.O altă problemă a activității de comerț exterior, care trebuie soluționată în cel mai scurt timp, — încă în prima jumătate a acestui an — este întocmirea și editarea de cataloage, prospecte și alte materiale de propagandă comercială ; aceasta este o cerință elementară a promovării mărfurilor românești pe piața externă — și de îndeplinirea ei trebuie să se ocupe fiecare întreprindere și centrală producătoare. în activitatea de editare și difuzare a acestor cataloage în străinătate, ca, de altfel, în realizarea reclamei comerciale, în general, Camera de Comerț ar trebui să aibă sarcini și răspunderi sporite.Este timpul ca întreprinderile care lucrează pentru export — și unele exportă 50—60 la sută din producție — să înțeleagă că dezvoltarea lor și creșterea veniturilor întregului colectiv sînt nemijlocit legate de îndeplinirea în bune condiții a exportului. In definitiv, producem nu de dragul producției, ci pentru satisfacerea unor necesități și cerințe — și trebuie deci să producem numai ceea ce corespunde acestor cerințe și necesități.Ministerele economice și Ministerul Comerțului Exterior trebuie să fie mult mai ferme în realizarea programelor de export, întrucît ele poartă întreaga răspundere pentru asigurarea mărfurilor destinate pieții externe. Repet încă o dată, exportul este o sarcină obligatorie și trebuie realizată cu prioritate, zi de zi, lună de lună. Orice întîrziere în livrarea produselor la export trebuie să se reflecte imediat în situația econo- mico-financiară a unității respective, inclusiv în nivelul veniturilor întregului colectiv, începînd cu directorul, iar pe ramură, începînd cu ministrul.Pentru buna desfășurare a activității de comerț exterior se cer luate măsuri energice spre a pune ordine în transporturi și a lichida stările de lucruri negative în acest domeniu, din cauza cărora se produc mari întîrzieri în livrarea mărfurilor de export, se aduc serioase pagube economiei naționale. O deosebită atenție trebuie acordată transporturilor navale, folosirii raționale a tuturor porturilor, dezvoltării flotei maritime și fluviale, pentru a putea transporta cu mijloace proprii o parte cît mai mare din mărfurile care fac obiectul schimburilor noastre economice externe.Consider că Biroul Permanent al Consiliului de Miniștri va trebui să ia măsuri urgente spre a realiza sarcina trasată de Comitetul Executiv privind analiza situației din domeniul transporturilor și stabilirea celor mai eficiente măsuri pentru lichidarea neajunsurilor existente, pentru îmbunătățirea radicală a situației în acest sector de activitate.în cadrul schimburilor noastre economice externe va trebui să ocupe un loc mai important dezvoltarea unor activități în străinătate, cum sînt elaborarea de studii și proiecte, efectuarea de prospecțiuni geologice, de lucrări pentru exploatări miniere și petrolifere, acordarea de asistență tehnică, realizarea unor construcții industriale și civile. Este necesar să cunoaștem mai bine cerințele de astfel de lucrări pe piața externă și să organizăm potențialul nostru tehnic și de cercetare spre a fi în măsură să le executăm în mod corespunzător. în general, institutele noastre de cercetări și proiectări vor trebui să participe mai larg la colaborarea și cooperarea internațională.Am vorbit nu o dată despre necesitatea creșterii eficienței activității de comerț exterior. 

Consider pe deplin întemeiate criticile aduse în timpul discuțiilor în legătură cu slaba eficiență a exportului. Intr-adevăr, tona de produse exportată- este, în unele cazuri, de citeva ori mai ieftină decît tona de produse importate. De exemplu, costul tonei importate este mai ridicat decît prețul pe tonă obținut la export de peste 2 ori la mașini și utilaje, de 2,2 ori la produse chimice, cu circa 15 la sută la metal ; pe anumite piețe acest raport este și mai nefavorabil. Va trebui să acționăm cu mai multă fermitate pentru lichidarea acestei stări de lucruri. Este necesar ca fiecare întreprindere să judece bine ce produce și cu ce preț, fiindcă de aceasta depind însăși rezultatele economice și creșterea beneficiilor sale. începînd din acest an se va pune capăt situației din trecut cînd întreprinderea primea plata produselor indiferent de rezultatele , efective la export, în viitor, întreprinderea va primi contravaloarea în lei numai după ce s-a încasat valuta din vînzarea produsului. Pornind de la cursul de revenire al leului, plus prima de export — care se va stabili pentru fiecare grup de produse — întreprinderea va încasa decontarea în lei în raport cu cantitatea de valută obținută pentru mărfurile exportate. Cu cît va realiza un preț mai bun în valută — în dolari, franci, ruble, lire — cu atît și decontarea în lei va fi mai mare.în vederea valorificării mai bune a mărfurilor noastre de export, trebuie să asigurăm contactul direct al întreprinderilor exportatoare cu beneficiarul, cu clientul extern, să dezvoltăm rețeaua de societăți mixte pentru desfacerea produselor, precum și pentru realizarea unor acțiuni de cooperare. Ținînd seama de faptul că balanța comercială cu unele țări este deficitară, se impune să luăm toate măsurile pentru ca exportul în aceste țări să ajungă, într-un timp scurt, la nivelul importurilor. Am în vedere realizarea e- chilibrului necesar nu prin reducerea relațiilor economice, ci prin creșterea lor în continuare, asigurînd, pe lîngă importurile ce le efectuăm, o sporire corespunzătoare a exporturilor ; este necesar să e- xiste — cum pe bună dreptate s-a subliniat aici — o legătură mai strînsă între organizațiile care importă și exportă.Tovarășul Cosma a ridicat aici unele probleme privind turismul. Eu consider că acestui sector va trebui să-i acordăm o atenție deosebită, deoarece el are de pe acum o pondere însemnată — care va crește și mai mult în viitor — în asigurarea mijloacelor valutare. Prin îmbunătățirea activității în acest domeniu, chiar cu baza materială pe care o a- vem în prezent, am putea găzdui cel puțin cu 50 la sută mai mulți turiști.Doresc să menționez încă o dată că, în următorii 5 ani prevedem, ca relațiile noastre economice internaționale să crească cu 55 la sută ; aceasta ne cere să luăm măsuri foarte serioase pentru a asigura atît exporturile cît și importurile. Ținînd seama de progresul multilateral pe care îl va cunoaște economia românească în acești ani, putem spune că avem toate premizele și posibilitățile ca prevederile de comerț exterior să fie realizate în condiții bune.
Tovarăși,Pornind de la necesitatea lichidării neajunsurilor existente în activitatea noastră de comerț exterior și pentru a crea cadrul organizatoric și economic care să asigure înfăptuirea marilor sarcini ce le avem în acest domeniu, conducerea partidului și statului a adoptat o serie de măsuri în concordanță cu noua etapă de dezvoltare a țării. Avem în vedere, înainte de toate, lichidarea Centralismului excesiv și trecerea răspunderilor pentru export și import direct asupra producătorilor : întreprindere, centrală, minister. Această măsură înlătură monopolul Ministerului Comerțului Exterior, dar, în același timp, duce la întărirea monopolului de stat asupra comerțului exterior. Răspunderea pentru export și import revine deci direct întreprinderilor, această activitate constituind o parte inseparabilă a procesului normal de producție ; după cum se știe, procesul de producție nu se poate considera încheiat de-

(Continuare în pag. a IV-a)
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(Urmare din pag. a Ul-a) cit atunci cînd se realizează marfa și se încasează contravaloarea ei. Fiecare întreprindere va trebui să se o- cupe nemijlocit de comerțul exterior, chiar și atunci cînd nu intră direct în relații cu piața străină, ci își realizează această activitate prin intermediul centralei sau al unei întreprinderi de import-export.Prin noua organizare, un număr de centrale vor desfășura în mod nemijlocit operațiuni de comerț exterior, iar altele le vor efectua prin întreprinderi specializate. Independent de forma prin care se înfăptuiesc aceste operațiuni, fiecare centrală este direct răspunzătoare de realizarea sarcinilor de comerț exterior. Consiliile de administrație, directorii generali ai centralelor întocmesc planul de importexport și urmăresc realizarea lor. Importurile și exporturile trebuie aprobate de consiliile de administrație. Este necesar, de asemenea, ca principalele contracte de import-export să fie încheiate de directorii generali, chiar și atunci cînd centrala lucrează prin intermediul unei organizații specializate. Am în vedere, îndeosebi, importul și exportul de utilaje complexe, precum și acțiunile de cooperare în producție.în aceste condiții noi, crește răspunderea ministerelor economice pentru îndeplinirea planurilor de comerț exterior ; miniștrii sînt direct răspunzători pentru realizarea de către toate întreprinderile a exporturilor și importurilor. în viitor, atît întreprinderile cît și ministerele vor trebui să-și asigure prin export mijloacele valutare necesare pentru importuri. Acele întreprinderi, centrale și ministere care au sarcina de a vărsa la buget o parte din încasările valutare vor putea să angajeze importuri numai în măsura în care au efectuat vărsămintele de valută stabilite la buget. Dreptul de a apela la unele credite valutare va fi condiționat de existența unor posibilități reale pentru restituirea la timp a valutei împrumutate.Prin astfel de măsuri trecem și în acest domeniu la așezarea pe baze economice a relațiilor dintre întreprinderi și bănci.în condițiile lichidării centralismului excesiv crește și mai mult rolul Ministerului Comerțului Exterior care este chemat să asigure realizarea politicii partidului și guvernului în domeniul relațiilor economice internaționale. în acest scop, Ministerului Comerțului Exterior îi revin următoarele atribuții și obligații principale :în primul rînd, întocmește, împreună cu Comitetul de Stat al Planificării, planul comerțului exterior și de cooperare în producție, ca parte integrantă a planului de stat.în al doilea rînd, exercită controlul și îndrumarea generală a exportului și importului, răspunde direct de felul cum se realizează planul de comerț exterior.în ai treilea rînd, Ministerul Comerțului Exterior duce tra

tative și încheie acorduri economice și de cooperare, urmărește și răspunde de realizarea acestora.în al patrulea rînd, se preocupă, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, de obținerea de facilități și clauze preferențiale din partea altor state pe baza reciprocității.în al cincilea rînd, asigură contactele și participarea țării noastre la organismele economice internaționale.De asemenea, Ministerul Comerțului Exterior răspunde direct de realizarea echilibrului balanței comerciale și de plăți, avînd în acest scop obligația de a folosi în mod judicios autorizațiile de importexport.Doresc să menționez că vom judeca activitatea Ministerului Comerțului Exterior și a conducerii sale, înainte de toate, după felul cum se echilibrează exportul și importul, după cum va reuși să facă acest lucru, dar nu prin măsuri administrative, în sensul opririi importurilor. ci prin dezvoltarea susținută a exporturilor noastre.O atenție deosebită va trebui să acorde Ministerul Comerțului Exterior prospectării pie- ții din alte țări, întocmirii studiilor de perspectivă și cunoașterii operative a conjuncturii pieții internaționale.După cum vedeți. Ministerului Comerțului Exterior îi revin sarcini de mare importanță — și conducerea sa va trebui să ia toate măsurile pentru lichidarea lipsurilor ce s-au manifestat în trecut, să țină seama de criticile și propunerile ce s-au făcut în cadrul consfătuirii și să acționeze cu toată fermitatea pentru îmbunătățirea întregii activități de comerț exterior.Ceea ce se cere în mod deosebit din partea lucrătorilor și a conducerii Ministerului Comerțului Exterior este mai multă operativitate, mai multă inițiativă și perseverență ; în comerțul exterior orice zi de întîrziere, cîte o dată orice oră și chiar mai puțin de o oră de întîrziere, poate să aducă daune grave ; dimpotrivă, rezolvarea la timp a problemelor poate avea rezultate deosebit de bune. Deși noi nu participăm la activități de bursă — unde fiecare minut în luarea deciziilor contează — totuși și în activitatea noastră de comerț exterior, fiecare minut, fiecare oră are importanța sa ; dacă acționezi cu întîrziere aduci prejudicii foarte serioase economiei naționale. De altfel, problema operativității, a inițiativei și perseverenței este valabilă pentru toți lucrătorii din domeniul comerțului exterior, nu numai pentru cei din minister.Este necesar să se acorde mai multă atenție îmbunătățirii stilului și metodelor de muncă la toate nivelele. în a- cest sector lucrează mii și mii de oameni, de munca lor depinde, în ultimă instanță lichidarea lipsurilor și perfecționarea activității de comerț exterior. Ținînd seama de cele ce am spus mai înainte despre organismele noastre de comerț exterior, cred că putem să ne exprimăm convingerea că vom 

asista în cel mai scurt timp la o îmbunătățire simțitoare în acest sector de activitate.în ce privește Ministerul A- facerilor Externe, va trebui ca în viitor acesta să pună în centrul activității sale și promovarea relațiilor economice ale României cu celelalte state. Pînă la urmă o activitate bună pe plan internațional trebuie să se materializeze în dezvoltarea continuă a schimburilor economice, științifice și culturale, în realizarea unei cooperări tot mai largi în producție și în alte sectoare.Este necesar ca Ministerul Afacerilor Externe să militeze pentru realizarea de acorduri și înțelegeri care să faciliteze lărgirea schimburilor economice, să urmărească permanent cum se dezvoltă relațiile României cu alte state în toate domeniile de activitate. între Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Comerțului Exterior trebuie să se realizeze o strînsă și permanentă colaborare. Ele trebuie să acorde ajutor permanent și operativ tuturor ministerelor și întreprinderilor în relațiile pe care acestea le au cu organisme și firme din alte state.în nbile condiții de organizare și de funcționare a activității de comerț exterior, un rol deosebit de important revine misiunilor diplomatice, consulare și economice din străinătate. în calitate de reprezentant al statului în țara respectivă, șeful misiunii diplomatice poartă întreaga răspundere și are ca îndatorire principală extinderea necontenită a relațiilor economice, tehnico-științifice și culturale între România și țara unde este acreditat. ,Șeful misiunii diplomatice va trebui să cunoască temeinic posibilitățile de colaborare și cooperare economică, să acționeze continuu în direcția lărgirii comerțului nostru exterior : el poartă întreaga răspundere pentru realizarea schimburilor economice ale României cu țara respectivă. Atît secția sau agenția economică. precum și alte reprezentanțe economice permanente sau temporare sînt subordonate și răspund de activitatea lor și în fața șefului misiunii diplomatice.Orice delegație economică sau de altă natură este obligată să informeze și să se consulte cu șeful misiunii diplomatice asupra problemelor care fac obiectul deplasării sale. Șefii misiunilor diplomatice au îndatorirea să acorde sprijinul necesar tuturor misiunilor economice, tehnico- științifice, culturale, precum și delegațiilor pentru ca acestea să-și poată realiza în bune condițiuni sarcinile ce le revin.Secțiile economice sau agențiile sînt subordonate în același timp și Ministerului Comerțului Exterior, în fața căruia, de asemenea, poartă răspunderea pentru activitatea lor. Ele sînt răspunzătoare de lărgirea continuă a schimburilor economice ale României cu țara în care-și desfășoară activitatea. Pentru aceasta au datoria să cunoască bine con

junctura, perspectivele de dezvoltare ale țării respective, să studieze toate posibilitățile pentru intensificarea schimburilor economice. Este necesar ca munca lor să fie apreciată în primul rînd după volumul relațiilor economice. Ca organ de specialitate, ele au datoria să coordoneze activitatea tuturor celorlalte misiuni economice. inclusiv a delegațiilor, acționînd în această direcție în strînsă unitate și sub conducerea șefului misiunii diplomatice. Trebuie să se pună capăt actualei stări de lucruri cînd în aceeași țară există mal multe misiuni sau delegații, dar care lucrează fără o îndrumare unitară, fără nici o legătură între ele.După cum vedeți, prin noua organizare toți reprezentanții țării noastre în alte state primesc răspunderi deosebit de mari. Nici nu este de conceput o îmbunătățire a activității de comerț exterior fără o conducere unitară, atît în țară, cît și în străinătate, fără unirea tuturor forțelor chemate să contribuie la dezvoltarea relațiilor economice internaționale ale României.
Tovarăși.Oricît de bune ar fi orientările și măsurile organizatorice, transpunerea lor în Viață depinde pînă la urmă de oamenii care lucrează în acest sector de activitate. în decursul anilor s-au format mii de cadre temeinic pregătite, care muncesc cu bune rezultate, dar mai avem și aici mult de făcut. Comerțul exterior cere oameni care știu să facă comerț, cere — ca să spun așa — buni negustori, începînd de la ministrul comerțului exterior și pînă la ultimul lucrător din țară și străinătate.Poporul nostru a avut în trecut faima că se pricepe la comerț. Din păcate, mulți ani am subapreciat latura înclinațiilor comerciale. De multe ori am trimis să lucreze în comerțul exterior tovarăși buni, „cu dosarul curat", dar care nu se pricepeau la negustorie. în a- celași timp, trebuie spus că nici în învățămîntul de specialitate și nici prin cursuri de perfecționare nu s-a asigurat, la nivelul cerințelor, pregătirea cadrelor pentru comerț exterior. Avem un mare deficit de cadre cu cunoștințe corespunzătoare în domeniul schimburilor economice externe, precum și al dreptului comercial internațional. Nu o dată se întîmplă, din această cauză, să încheiem contracte dezavantajoase.Negocierea și semnarea unui contract implică o mare răspundere, iar cei investiți cu aceste atribuții trebuie să posede o solidă pregătire juridică și economică, să dea dovadă de pricepere și perspica- ' citate.Este necesar să luăm toate măsurile ce se impun pentru a remedia în cel mai scurt timp neajunsurile care se manifestă în domeniul pregătirii cadrelor. Va trebui să reexaminăm programele învățămîn- tului superior și ale liceelor de specialitate în vederea a- daptării lor la cerințele ac

tuale, pentru a pregăti oameni care să știe cum să vîndă și să cumpere, să cunoască legislația comercială, dreptul internațional. Avem nevoie de oameni care să facă afaceri, să știe să facă comerț, atît în țară cît și în străinătate. Astfel de cadre trebuie să formăm în școlile noastre economice !Este necesar, de asemenea, să elaborăm un program de lungă durată pentru școlarizarea tuturor lucrătorilor din comerțul exterior, inclusiv a celor care activează în străinătate. Cred că trebuie să ne propunem ca, în cel mult doi ani, toate cadrele noastre să treacă prin asemenea cursuri și numai cei care vor obține rezultate bune și vor reuși la probele practice stabilite, să rămînă în continuare în activitatea de comerț. Atît în țară, cît și în străinătate, în activitatea de comerț exterior trebuie să lucreze numai cine știe să facă comerț, negustorie — acesta trebuie să fie principalul criteriu în alegerea oamenilor 1 Este timpul să înțelegem necesitatea stringentă de a pune fiecare om să lucreze la locul potrivit.Va trebui să stabilim regula ca oamenii trimiși în străinătate in domeniul comerțului exterior, după cîțiva ani să vină să muncească o anumită perioadă în unitățile de comerț exterior din țară. Situația de azi, cînd unii tovarăși lucrează de cîte 10—15 ani în străinătate este anormală. A- cest lucru este de altfel valabil și pentru ceilalți tovarăși cu muncă permanentă în străinătateDoresc să subliniez că această problemă depășește sfera de activitate a comerțului exterior, are un caracter mai general fiind legată de dezvoltarea societății noastre socialiste. Trebuie să formăm și să creștem oameni corespunzători, cu simțul răspunderii față de patrie, față de partid, față de construcția socialistă, oameni care să dovedească la locurile de muncă unde își desfășoară activitatea, că sînt hotărîți să facă totul pentru a-și servi țara, poporul, în cele mai bune condițiuni.
Tovarăși,Marile sarcini pe care le avem de îndeplinit cer îmbunătățirea activității organizațiilor de partid, atît din unitățile producătoare, cît și din unitățile de comerț exterior. Este necesar ca organizațiile de partid să pună în centrul activității lor realizarea tuturor sarcinilor de export și import. Ele trebuie să îndrume și să exercite un control permanent asupra tuturor membrilor de partid, asupra tuturor organelor economice și să tragă la răspundere pe cei care nu-și îndeplinesc îndatoririle.Sarcini deosebite revin comitetelor județene și .orășenești de partid, chemate să asigure realizarea tuturor pre

vederilor de comerț exterior, în viitor în cadrul planului teritorial al fiecărui județ este necesar să existe și un capitol privind importul și exportul. Munca comitetului județean și orășenesc de partid va fi apreciată și după felul cum se realizează sarcinile de comerț exterior.Lărgirea atribuțiunilor și drepturilor organelor locale de partid implică, în același timp, creșterea răspunderilor pentru buna desfășurare a întregii activități economico-so- ciale. Țin să menționez și cu acest prilej, că organele județene de partid își îndeplinesc tot mai bine rolul lor de forță politică conducătoare în județe ; de aceea am deplina convingere că ele vor acorda toată atenția necesară și problemelor de comerț exterior.în domeniul comerțului exterior lucrează un mare număr de cadre de răspundere, între care cîțiva membri ai Comitetului Central. Este ne- cesar_ ca fiecare activist la locul său de muncă să acționeze cu toată priceperea și fermitatea pentru realizarea sarcinilor ce-i revin. Cred că se impune ca și la Consiliul de Miniștri să se îmbunătățească activitatea de conducere a comerțului exterior. Mă refer nu numai la îndrumarea și conducerea Ministerului Comerțului Exterior, ci la comerțul exterior^ în ansamblul său. Vicepreședintele care se ocupă de comerțul exterior trebuie să poarte răspunderea și să îndrume activitatea tuturor ministerelor care au sarcini de comerț exterior. Este necesar să urgentăm adoptarea Legii comerțului exterior, să terminăm în cel mai scurt timp organizarea a- cestei activități la toate nivelele pentru a ne putea concentra forțele în direcția îndeplinirii sarcinii de bază — aceea de a asigura dezvoltarea susținută a schimburilor noastre economice și creșterea eficienței lor.
Tovarăși,Deoarece aici se găsesc și ambasadorii, doresc să mă refer, în continuare, pe scurt, la unele probleme internaționale. Cunoașteți cu toții linia generală a politicii noastre externe, activitatea intensă a României socialiste consacrată păcii și colaborării între toate popoarele lumii, principiile pe care le promovăm neabătut în relațiile internaționale — respectarea independenței și suveranității naționale, egalitatea în drepturi, neamestecul în treburile interne și avantajul reciproc.Evenimentele, viața internațională demonstrează în mod convingător justețea politicii noastre externe, pătrunsă de un înalt spirit de responsabilitate față de interesele poporului român, față de cauza socialismului și păcii în lume.

Acționînd cu consecvență pentru lărgirea și dezvoltarea relațiilor noastre de prietenie, alianță și colaborare cu toate țările socialiste, sîntem hotărîți să facem. în continuare, totul pentru întărirea unității și coeziunii sistemului ’ mondial socialist, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a tuturor forțelor antiimpe- rialiste.Totodată, extindem pe planuri multiple raporturile țării noastre cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială, în spiritul principiilor coexistenței pașnice.Milităm cu fermitate împotriva politicii imperialiste de dominație și forță — sursă de încordare și conflicte, de primejdii grave la adresa păcii și securității popoarelor. Nu precupețim nici un efort pentru a contribui activ la instaurarea în raporturile dintre state a încrederii și stimei reciproce, pentru respectarea strictă a dreptului inalienabil al fiecărui popor de a-și hotărî singur destinul potrivit voinței și intereselor sale fundamentale.România desfășoară o activitate susținută pentru normalizarea raporturilor între statele europene, pentru realizarea unui climat trainic de pace și colaborare pe continent, pentru înfăptuirea securității în Europa. Tn acest context, noi considerăm că realizarea sarcinilor privind dezvoltarea relațiilor noastre e- conomice, tehnico-științifice și culturale cu celelalte țări constituie o latură deosebit de importantă a activității pentru înfăptuirea securității pe continent.Sîntem profund îngrijorați de escaladarea războiului în Indochina, care constituie un atentat grav la suveranitatea și securitatea popoarelor din această regiune, un pericol serios pentru pacea lumii. Ne pronunțăm pentru încetarea imediată a acțiunilor agresive ale Statelor Unite împotriva popoarelor din Indochina, pentru retragerea trupelor a- mericane din această zonă, pentru recunoașterea dreptului sacru al popoarelor vietnamez, cambodgian, laoțian de a dispune în mod nestingherit de propria lor soartă.în ce privește situația din Orientul Apropiat, apreciem că o bază rezonabilă pentru soluționarea politică a conflictului o constituie aplicarea Rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967, retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate, asigurarea independenței și integrității teritoriale a tuturor statelor în această parte a lumii, reglementarea problemei populației palestiniene în conformitate cu dreptul său la autodeterminare. Salutăm ca un pas pozitiv faptul că statele 

implicate în acest conflict au răspuns apelului secretarului general al O.N.U., U Thant și au adoptat hotărîrea de a prelungi încetarea focului. Considerăm că trebuie făcut totul pentru a se ajunge la o rezolvare politică a situației din a- ceastă zonă.Apreciind că organismele internaționale pot îndeplini un rol important în dezvoltarea încrederii și colaborării dintre state, in întărirea păcii și securității, țara noastră și-a adus și își va aduce o contribuție activă la întreaga viață a Organizației Națiunilor Unite și a altor foruri cu caracter internațional.Cînd vă întoarceți la posturile dumneavoastră, să transmiteți șefilor de state și de guverne din țările respective că România socialistă este hotă- rîtă să continue cu fermitate politica sa externă de colaborare cu toate popoarele lumii, pe baza respectului reciproc ul independenței și suveranității naționale, să-i încredințați că țara noastră va fi întotdeauna o forță activă în slujba colaborării și păcii în lume. (A- 
plauze prelungite).Așa cum am mai spus, un rol însemnat în extinderea relațiilor generale ale țării noastre îl are îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor privind comerțul exterior, intensificarea contribuției României la circuitul mondial de valori materiale și spirituale — factor de importanță majoră al promovării păcii și progresului în lumea contemporană.în încheiere, aș dori să subliniez încă o dată că lucrările consfătuirii din aceste trei zile au fost deosebit de rodnice. P® baza problemelor ridicate cu acest prilej va trebui ca, în cel mult 15 zile, să se întocmească programe concrete de măsuri pentru soluționarea lor corespunzătoare. Fără îndoială, măsurile Adoptate pînă acum și cele ce se vor lua în continuare, transpunerea lor în viață, vor exercita o puternică influență în direcția îmbunătățirii radicale și rapide a întregii activități de comerț exterior.în numele conducerii partidului și statului, îmi exprim ferma convingere că activiștii și lucrătorii din domeniul comerțului exterior vor face totul pentru realizarea cu succes a sarcinilor trasate de Congresul al X-lea al partidului, aducîndu-și astfel întreaga contribuție la dezvoltarea patriei noastre socialiste, la ridicarea bunăstării poporului nostru.Vă urez dumneavoastră ‘ți tuturor lucrătorilor din come. 7 țul exterior mult succes în activitatea viitoare, multă să

nătate ! (Aplauze puternice, 
prelungite).

(Urmare din pag. 1)

tru verificarea punctualității la 
lucru sau a conștiinciozității, a 
responsabilității față de obliga
țiile profesionale in schimburile 
doi și trei au devenit atrăgătoa
re „săptămini economice" in ca
drul cărora teme precise relevau 
relațiile strînse dintre „progres 
tehnic și producție", importanța 
cunoașterii sub toate aspectele a 
produsului la care lucrează fie
care. /

— Care au fost consecințele 
relevabile ale tuturor acestor 
acțiuni ?

— Una din consecințele în
semnate ale multitudinii forme
lor folosite a fost înțelegerea de 
către tineri a adevărului că ni
meni nu se mai poate mulțumi, 
astăzi, cu ceea ce a acumulat 
ieri, că rezerva de cunoștințe 
însușite in școală se epuizează 
repede, că profesiunile cunosc o 
mare complexitate și diversifi
care, că cer cunoștințe teoretice 
și aplicative tot mai bogate, o 
permanentă extindere a orizon
tului tehnico-științific. Săptămâ
nile porților deschise le-am și 
folosit., de altfel, drept argumen
te capabile să pledeze convin
gător. să facă o bună propagan
dă adevărului că munca in in
dustrie reclamă, astăzi, un înalt 
nivel intelectual, o mare bogă
ție de cunoștințe tehnice și de 
cultură generală. în fond, după 
cum se poate observa, influen
tele propriilor noastre acțiuni a- 
supra tinerilor s-au răsfrînt, în 
cele din urmă, asupra muncii 
noastre însăși. în ultimii trei 
ani. lucrul acesta s-a petrecut 
frecvent. De astă dată, forța 
noastră de ripostă a fost mult 
mai promptă. Este un ciștig de 
preț pentru noi. Am ajuns astfel 
la concluzia că fiecare activist 
are datoria să fie atent Ia trans
formările pe care acțiunile edu

cative ale organizației le produc 
in conștiințele tinerilor, în nive
lul capacității lor de înțelegere 
a realității vieții, a proceselor 
înnoitoare care se desfășoară în 
cadrul domeniilor acesteia pen
tru a putea răspunde, după a- 
ceea, in modul cel mai potrivit 
exigențelor apărute, interesului 
sporit al tinerilor pentru o pro
blemă sau alta. Atribuțiile cu 
care am fost investiți, responsa
bilitățile care ne-au fost încre
dințate la plenara partidului 

DE LA POSIBILITATE
LA REALITATE

ne-au făcut să înțelegem mai di
namic raporturile care se stabi
lesc între organizații și tineri, să 
căutăm soluții Izvorîte firesc din 
însăși natura acestor raporturi.

— Fără îndoială că aveți în 
vedere cîteva asemenea soluții 
care ilustrează practic salturile 
calitative la care v-ați referit.

— Bineînțeles. Iată : răspun
surile pe care tinerii le caută 
la întrebări definitorii prin im
portanța lor socială, cum ar fi 
„ce meserie să-mi aleg", încep 
să se contureze. în parte, încă 
in cadrul activităților autonome 
ale celor 2 000 de cercuri tehnice 
din județ — de electricitate, me
canică, lăcătușerie, tîmplărie, 
artizanat, menaj, croitorie, cera
mică etc. Pentru că nu e vorba 

acolo de simple exerciții fără 
scop, tinerii sînt antrenați la 
realizarea unor obiective utile. 
Cercul de tinichigii al tinerilor 
din Pecica, de pildă, este auto
rul construcției metalice a unei 
sere. Am reușit, astfel, să orien
tăm numeroși tineri către do
meniul producției bunurilor ma
teriale. să-i determinăm pe 
mulți absolvenți de școli gene
rale și chiar de licee să-și 
schimbe mentalitatea snoabă, 
nemodernă față de muncă, for

mată deseori sub influența fa
miliei și să opteze pentru ale
gerea unei meserii, pentru cali
ficarea lor, fapt dovedit și de 
afluența tot mai mare de candi
dați la școlile profesionale.

— Un succes incontestabil, du
pă cîte știu, la concursurile de 
admitere din 1970 s-au prezentat 
1 candidați pe un loc la cons
trucții de mașini, 5 la textile, 
intre 9 și 11 la liceele de spe
cialitate.

— Desigur, a fost un succes. 
Dar, în același timp, urmărind 
îndeaproape masa acestor tineri, 
cunoscindu-i posibilitățile, exi
gențele. interesele, ne-am creat 
tocmai prin succesul acesta, noi 
responsabilități. Tinerii, mai a- 
les după ce au absolvit o școală 

profesională, vor să se mențină 
la curent cu noutățile semnalate 
in meserie, vor să-și completeze 
cunoștințele, să-și perfecționeze 
deprinderile practice, tehnice, 
teoretice dobindite in școală. Ca 
răspuns la aceste imperative 
impuse de tineri, am înființat în 
uzine cercuri de desen tehnic și 
de geometrie în spațiu, am or
ganizat convorbiri între tineri și 
ingineri, matematicieni, chimiști, 
fizicieni din învățămintul uni
versitar și politehnic, din insti

tuțiile de cercetare și proiectare, 
în scurtă vreme, ne-am dat sea
ma că nici în felul acesta nu am 
rezolvat lucrurile decit sub un 
aspect limitat. Și atunci, de cu- 
rînd, am constituit Consiliul ju
dețean al U.T.C. pentru răspîn- 
direa cunoștințelor tehnico-ști- 
ințifice în economie. Format 
dintr-un colectiv de 60 de spe
cialiști el are menirea ca, pe 
baza constatărilor făcute de 
membrii Laboratorului județean 
de cercetări pentru problemele 
tineretului, să popularizeze cele 
mai noi date, să explice conți
nutul unor comunicări științifice 
prezentate în lume și care au, 
sau prin care pot fi stabilite, le
gături cu. unul din domeniile de 
activitate ale consiliului — con

strucții de mașini, industrie u-, 
șoară. chimie, construcții civile 
și industriale, transporturi, cu 
domeniile practice in care sînt 
angajați tinerii, să determine 
dezvoltarea pasiunii pentru stu
diul literaturii de specialitate, 
pentru dezbaterea științifică, 
pentru curajul de a inova, de a 
căuta noi soluții, mai bune decit 
cele cunoscute în prezent. Sînt 
intenții pe care ni le slujesc, de 
asemenea, activitățile complexe 
din cadrul cercurilor tehnico-a- 

plicative ale formelor de pregă
tire militară peptru apărarea 
patriei — telefonie, radiofo
nie etc.

— Care vi se pare a fi, în con
cluzie, cîștigul cel mai de preț 
in ansamblul experienței dobin
dite in perioada ultimilor trei 
ani ?

— E greu de ales. Ceea ce 
ne-am propus și am căutat să și 
realizăm în tot acest timp, a 
fost să răspundem sarcinii în
credințate de partid de a oontri- 
bui pe căi și modalități specifice 
la formarea conștiinței politice 
active, militante a tinerilor, la 
promovarea idealurilor de viață 
comuniste. A fost obiectivul, co
mun ca principiu, tuturor acțiu
nilor noastre practice sau pro

pagandistice. Ceea ce reprezintă 
succes în activitatea noastră, s-a 
datorat . faptului că am privit 
conținutul acțiunilor întreprinse, 
indiferent de caracterul lor, teh
nic sau cultural-artistic, in pri
mul rind ca fiind profund poli
tic. destinat să răspundă ideo
logiei și moralei comuniste, cu
noașterii sub toate aspectele a 
politicii partidului comunist. Din 
acest punct de vedere ne-am 
străduit să valorificăm premi
sele asigurate de hotărirea ple
narei partidului îmbunătățirii 
calitative a activităților noastre 
consacrate formării la tineri a 
unor convingeri comuniste fer
me. Pentru că acesta și este, 
după opinia comitetului nostru 
județean solul cel mai fertil pe 
care se pot forma concepțiile 
înaintate de viață, filozofia pro
gresistă a existenței noastre, a- 
ceasta este bază principială de 
folosire a raportului dintre tra
dițiile revoluționare ale poporu
lui și partidului și realitatea 
prezentă ca mijloc important de 
dezvoltare a conștiinței socialis
te a tineretului. Ceea ce se de
tașează în ansamblul experienței 
pe care am dobîndit-o in peri
oada acestor trei ani, păstrin- 
du-se, in același timp ca trăsă
tură comună pentru toate dome
niile in care am acționat, este 
maturizarea stilului de muncă al 
tuturor organelor și organiza
țiilor noastre, faptul că, odată cu 
atragerea unui larg activ obștesc 
la conceperea și realizarea acțiu
nilor, cu consolidarea organiza
țiilor de bază reprezentînd în tot 
ceea ce întreprindem chezășia 
sigură a succesului, am înțeles 
cit de important este ca noi în
șine, activiștii organizației să ne 
perfecționăm continuu cunoștin
țele. metodele de lucru, să în
vățăm, să acționăm întotdeauna, 
astăzi ca și în viitor, în spiritul 
evoluției tinerilor.

EFICIENTA 

TINERILORIeri s-au încheiat lucrările pe secții ale primei Conferin
țe naționale de comunicări 
științifice a tinerilor specia
liști din metalurgie. Tot ieri au fost decernate și premiile. Din cele peste o sută de lucrări prezentate în cadrul celor 6 secții ale conferinței, au fost premiate 18 lucrări pentru valoarea științifică deosebită, precum și pentru aplicabilitatea practică. S-au remarcat astfel lucrări cum. a fost cea a tînărului inginer Radu Gelu de la I.C.E.M. cu privire la fabricarea industrială a țevilor din oțeluri inoxidabile. Sprijinit de un colectiv de tineri specialiști din cadrul Uzinei „Republica", el a elaborat recomandări pentru fabricarea industrială, pentru prima dată în țara noastră, a unor asemenea produse.A fost premiată, de asemenea, pentru valoarea științifică deosebită și pentru perspectivele aplicative deosebite, cercetarea efectuată de un colectiv de la I.C.E.M. și de la Institutul de cercetări și proiectări electronice pentru ob-

CERCETĂRII 

SPECIALIȘTIținerea cocsului brichete prin- tr-un procedeu pus la punct în țară. Noua metodă permite valorificarea unor surse ieftine de materii prime.în domeniul aliajelor neferoase și al metalurgiei pulberilor, cu interes deosebit au fost întîmpinate cercetările privind obținerea unui aliaj de aluminiu pentru confecționarea elementelor de susțineri metalice din mine. El va permite sistarea unor importuri costisitoare. în cadrul secției fontă-turnătorie a fost prezentată lucrarea unor tineri cercetători de la I.C.E.M. care au adus contribuții însemnate în studiul reducerii directe a minereurilor de fier, problemă ce formează obiectul unor cercetări moderne, ce se desfășoară în lumea întreagă.
Autorilor lucrărilor pre

miate, ca și tuturor specia
liștilor care au prezentat co
municări în cadrul conferin
ței le-au fost oferite din partea 
C.C. al U.T.C. cărți tehnice de 
specialitate îft valoare de 
peste SMO lei.

P. J.



„ȘClNTEIA TINERETULUI" pag. 5 SÎMBĂTĂ 6 FEBRUARIE 1971

Lupașcu Ștefan, Bucu
rești : „Citesc cu deosebit 
interes rubrica „De la m 
la om". Sînt scrisori care 
câteodată te zguduie prin 
tragismul lor. Sint atîția 
copii care ar dori să aibă 
fi ei un cămin sau mame 
care ar da orice să poată 
fi fericite împreună cu so
ții și copiii lor. De multe 
ori stau și mă gîndesc cum 
de pot exista fi asemenea 
oameni. E foarte adevărat 
că ei sint din ce în ce mai 
puțini, dar lucivl cel mai 
dureros după părerea mea 
este acela că ei mai sint 
totuși.

Eu vreau doar să vă 
spun că sint un tânăr de 22 
ani. Sint însurat din anul 
1969 cu o fată (Valeria) și 
avem și un băiețel pe nu
me Codruț. Tovarășe Băie
șu, nu vreau să fac din 
scrisoarea mea o operă de 
artă. Vn singur lucru 
vreau să scot in evidență : 
faptul oă sint fericit ală
turi de familia mea. Cu 
toate oă de când m-am în
surat a trebuit să fac arma
ta fi că pînă la lăsarea la 
vatră mai am doar 4 luni 
asta nu ne împiedică să 
fim o familie fericită. E

drept că au survenit fi o 
serie de greutăți, cu mult 
calm și cumpătare am reu
șit să le învingem pe toa
te fi în concluzie să fim 
fericiți. Ca orice familie 
tînără avem și multe spe
ranțe care sint sigur că le 
vom îndeplini fiindcă exis
tă acel lucru esențial, dra
gostea și atașamentul între 
noi.

Aș dori să existe în ru
brica „De la om la om" 
un spațiu în care să se

prieteni cu adevărat, ți
neam nespus de mult unul 
la altul. 11 iubeam mai mult 
decît pe mine, el era ra
țiunea vieții mele, pentru 
el trăiam, învățam ca să-i 
pot aduce satisfacții, căci 
trebuie să vă spun, ținea 
nespus de mult la asta. In 
anul 1970 el a fost luat 
în armată. Eram în 
clasa a X-a atunci. Asta 
n-a fost nimic. Învățam 
mereu, cu toate că mi-era 
nespus de dor de el. După

el nu voia să mă lase să 
dansez cu altcineva. M-a 
supărat faptul, nu puteam 
concepe că pot depinde 
de el în așa fel incit să-mi 
interzică ceva. N-am vrut 
să țin cont de cele spuse 
de el și am dansat cu ori
ce băiat. Era penibil pen
tru mine să refuz cuiva 
un dans. El s-a enervat și 
m-a jignit) spunîndu-mi că 
așa-l iubesc eu ? Că abia 
aștept să plece ca să mă 
distrez ou alții. Mi-am dat

m-a lovit. Mi-a tras o pal
mă peste obraz. A în
ceput să-mi curgă singe 
din nas. Am început să 
plîng. El mă ruga să spun 
ceva, să scot un cuvînt, 
dar eu mă încăpățânam să 
tac. Mi-a spus : „Te omor 
acum ca să știu că nu vei 
rămîne să fii a altuia". 
Credeam că glumește, dar 
gelozia îl orbise cu totul. 
Trecuse o jumătate de oră 
in care nu scosesem un 
cuvînt, nu schițasem un

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

De la OM la
treacă numele și adresa 
câtorva familii tinere și fe
ricite, măcar pentru a avea 
un exemplu cei care nu 
știu să-și întemeieze un 
cămin fericit".

N« e rea kleea de a instaura în oadrul rubricii un 
„tabel" ou numele familiilor fericite, că de cele necă
jite ne-am săturat cu toții. Soți fericiți și soții fericite, 
scrierți-mi numele vostru

C. B. — Botoșani: 
„Am ezitat mult înainte de 
a vă scrie, am plîns mult 
și, în cele din urmă, m-am 
hotărît s-o fac. Vă rog să 
mă credeți că n-o fac nu
mai din „plăcerea" de a 
vă deranja sau a vă răpi 
timpul. Nu o fac din ne
voia de a mă destăinui 
cuiva, de a cere un sfat 
cuiva, sfat care să mă re
aducă la normal, la calea 
cea bună. Am 18 ani fi 
sint elevă în clasa a Xl-a 
Acum, când vă scriu, mă 
aflu în vacanță, în comuna 
mea natală. Încă din copi
lărie am avut un prieten, 
prieten de joacă, de ghi
dușii copilărești. Dar anii 
au trecut. Ne-am făcut 
mari. Am plecat ambii la

școli, eu la liceu, iar dân
sul la o școală profesiona
lă. Băiatul de care vă 
vorbesc era cu 2 ani mai 
mare decât mine. Ne în- 
tîlneam foarte rar în oraș, 
în Iași, unde învățam, 
deoarece locuiam ambii la 
internat. In vacanțe eram 
fericiți, ne regăseam me
reu mai deosebiți. Eram 
în clasa IX, iar el în anul 
III al școlii pe care-o 
urma, cînd într-o vacanță 
mi-a mărturisit că mă iu
bește mult, lucru pe care-l 
simțeam din gesturile și 
comportările lui, dar pe 
care nu-l puteam încă de
fini. Era mereu atent cu 
mine, politicos și niciodată 
nu-și permitea să facă glu
me de prost gust. Am fost

de ION

Cîteva luni, s-a întors în 
concediu. Cum eu eram 
în vacanța de iarnă am 
fost din nou împreună. Ah, 
cît de fericită eram că 
ne-am regăsit. Mi-a poves
tit tot ce făcuse în 11 luni, 
mi-a spus că s-a gîndit 
mereu la mine, că și-a în
deplinit cu conștiinciozita
te sarcinile care-i reve
neau. Intr-un cuvînt. eram 
mai fericiți ca niciodată, 
mereu nedespărțiți. Dar, 
vai, ce greu îmi vine să 
vă povestesc cele ce ur
mează I Știu că voi suferi 
mult retrăind acele clipe 
dar trebuie, trebuie s-o 
fac, poate că în felul aces
ta mă voi liniști. Era pe
nultima seară înainte de a 
i se termina concediul. A 
venit la mine și m-a rugat 
să mergem la dans într-un 
sat vecin. Părinții mei 
mi-au dat voie. Evident, 
aveau o încredere oarbă în 
el, deoarece îl cunoșteau 
de mic, ii cunoșteau ca
racterul. Am plecat la 
dans. Acolo, ca niciodată,

BĂIEȘU

seama că e gelos și, curios 
lucru, niciodată nu dăduse 
dovadă de așa ceva pînă 
atunci. Ca să se răzbune, 
nu mai dansa cu mine, 
dansa cu cine se nimerea. 
M-am simțit prost. Cu 
orice fată discutam, el ve
nea și-o lua de lingă mine 
la dans, iar eu rămîneam 
pentru moment singură. 
Simțeam că ceva se prăbu
șește în mine, se năruie cu 
o viteză amețitoare. Sint o 
fire foarte emotivă și nu 
știam cum să procedez și 
ce să fac în această situa
ție. M-am îmbrăcat și am 
pornit spre casă. Nu, era 
imposibil să moi suport 
felul în care mă trata, mă 
surprindea faptul că o fă
cea pentru prima oară. A 
venit după mine. Era ner
vos că nu stătusem pînă 
la sfârșitul dansului. Mer
geam înainte fără să scot 
un cuvînt, M-a rugat să 
stau și n-am vrut. Am 
ajuns la un pod pe care 
trebuia să trecem. Din 
nou m-a rugat să stau, să 
lămurim problemele, dar 
n-am vrut. N-am vrut fi

gest măcar. A insistat să 
spun ceva. Mă implora 
să-i spun că-i măgar, se 
insulta singur și mă ruga 
să repet după el. Dar nu, 
n-am făcut-o. Nu eram în 
stare să spun nimic. Pă- 
mîntul îmi fugea de sub 
picioare. Enervat de faptul 
că nu spuneam nimic, a 
început să mă strîngă de 
gît cu gândul să mă sugru
me. Puteam să țip, dar 
n-am făcut-o. Am leșinat 
în mâinile lui. Cînd și-a 
dat seama de gravitatea 
situației a luat zăpadă și 
mi-a frecat tîmplele. 
Mi-am revenit. Am pornit 
spre casă, clătinîndu-mă ca 
un om beat. El venea în 
urma mea plîngînd ca un 
copil și repetând în neștire 
că e un netrebnic. M-a 
luat de nraț și nu m-am 
împotrivit. M-a condus 
pînă acasă. Părinții mei 
dormeau și n-au văzut că

eram plînsă. M-am culcat 
și somnul a șters urmele 
oboselii, semnele acelei în
tâmplări nedorite. Aveam 
vînătăi pe gît. A doua zi 
era ziua cînd el pleca, 
pleca pentru încă cinci 
luni. Capul mă durea în
grozitor, în conștiința mea 
se dădea o bătălie înver
șunată. Să spun cuiva ? 
Cui ? Mi-era rușine. Cui 
să cer un sfat ? Cu cine 
să vorbesc ? Cum să mă 
port cu el P Adevărul, 
marele adevăr era că-l iu
beam încă, îl iubeam îm
potriva voinței mele. Fără 
să știu ce fac, am plecat 
la Botoșani, moți vi nd că 
am de făcut cumpărături 
pentru școală. El a venit 
să-și ia rămas bun de la 
părinții mei și de la mine. 
Era distrus, după cum mi 
s-a spus, că eu plecasem. 
Mi-a lăsat un bilet. „Te 
iubesc la fel de mult. lar- 
tă-mă, dacă vrei să fii tot
deauna fericită, răzbu- 
nă-te dacă vrei să fii feri
cită doar o clipă". A ple
cat apoi, căci era imposi
bil să mai rămână, dato- 
ria-i datorie. Mi s-a părut 
o glumă, dar de cînd 
m-am întors și m-am con
vins că nu mai e, plîng, 
plîng mereu și nu știu ce 
hotărâre să iau, cum să 
procedez. Mi-a scris din 
armată, mă imploră să-l 
iert. Nu i-arn scris decît 
atît: „Pentru mine ai mu
rit din seara aceea". Dar, 
tovarășe Băieșu, îl iubesc, 
îl iubesc mult și știu, o 
știu prea bine, că fără el 
niciodată nu voi fi ferici
tă. Ce să fac, să-l iert ? 
Nu pot s-o fac. Cînd 
mi-amintesc acele clipe 
tremur din tot trupul și 
plîng, plîng mereu. Nu, pe 
el nu-l pot uita, nu pot 
renunța la prietenia noas
tră. Nu-mi pot concepe 
viața fără el. Vă rog din 
suflet fiți bun și dați-mi 
un sfat. Vă implor".

Ce mai tura-vura : dacă-1 iubești, iartă-1. Nu mă în
doiesc că mai tîrziu, îl vei obliga să-ți plătească acea 
clipă de rătăcire cu vîrf și îndesat, că-l vei pedepsi așa 
cum numai o femeie știe să pedepsească un bărbat. Dar 
pînă atunci, iartă-1. Așa e omenește.

W . SCENĂ
IN BUCUREȘTI...

Teatrului „Ion Vasilescu" îl 
aparține inițiativa revalorifică
rii scenice — actualizări lipsite 
de artificios — a unor lucrări a- 
parținînd dramaturgiei naționale. 
După ce a oferit la începutul 
stagiunii „Fetele Didinei" de 
Victor Eftimiu, afișele anunță 
marți, 9 februarie o nouă pre
mieră : „Siciliana" de Aurel 
Baranga. Montarea aparține O- 
limpiei Arghir Varadi, o tînără 
absolventă a secției regie- 
teatru de la I.A.T.C., cunoscută 
deja publicului bucureștean.

Ne-am adresat regizoarei care 
a semnat regia unor spectacole, 
printre care amintim : „Viața 
o comedie" de V. Alecsandri și 
„Goana după fluturi" de Bogdan 
Amaru.

— Cum ați reușit să faceți 
față imaginii unui spectacol rea
lizat pe scena Naționalului de 
unul dintre excelentele colec
tive de lnterpreți ca G. Vasiliu 
Birlic, Al. Giugaru, M. Fotino, 
FI. Vasiliu... 7

— ...prin rezistența materialu
lui dramatic, veridicitatea in
contestabilă a tipurilor și a si
tuațiilor. Piesa aleasă de con
ducerea teatrului și de mine va 
participa la festivalul de pri
măvară al dramaturgiei origi
nale românești.

— Totuși cum apare astăzi a- 
eest material dramatic 7

— Respectînd litera textului, 
m-am străduit să transplantez 
în 1971 faptele și tipurile re

prezentate. Puterea de sugestie 
a spectacolului, actualitatea 
dezbaterilor, sint susținute de 
un comic de calitate, scînteietor, 
propriu piesei, la care contri
buie calitatea costumelor și a 
decorurilor semnate de Olga

Tînăra regizoare Olimpia Ar
ghir Varadi semnează regia cu
noscutei comedii „Siciliana" de 

Aurel Baranga.

Muțiu. Muzica, adecvată come
diei, ca și procedeul filmic al 
ilustrării și sugestiei, sper că 
vor veni, de asemenea în spriji
nul intenției mele. Din distri

SPORT • SPORT • SPORT !
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A început turneul internațional universitar de tenis de masă
Echipa noastră masculină învinsă

de cea a Austriei cu 5-2 !

într-o ambianță caldă, stu
dențească, a debutat ieri în Sa
la Floreasca din Capitală „Tur
neul internațional ' universitar 
de tenis de masă".

Apreciind valoarea ridicată a 
participanților la acest turneu 
sîntem însă nevoiți — spre. re
gretul nostru — să criticăm în
că din prima zi team-ul nostru 
masculin, care a clacat surprin
zător de ușor în fața unei echi
pe modeste, fără pretenții, cum 
este aceea a Austriei. Rezul
tatul final (2—5), datorat în ma
re măsură greșitei alcătuiri a 
echipei de către antrenorul 
Andi Ardeleanu (care a prefe
rat să introducă în meciul de 
debut o echipă cu un Doboși a- 
bia scăpat de ghipsul ce îi 
imobilizase piciorul stîng și un 
Giurgiucă de nerecunoscut, pur 
și simplu figurant !), a făcut ca - 
formația noastră să se afle, de
ja, în situația — aproape sigură 
— de a juca pentru locurile 
5—8 !! Și spunem asta pentru că 
victoria obținută în cel de al 
doilea joc asupra Israelului 
(5—0) nu a făcut decît să ne In-

tărească convingerea că jucăto
rii austrieci vor obține, și ei, 
un rezultat favorabil în fața e-

chipei pe care noi am învins-o 
atît de ușor. Nu putem trece de 
băieți fără a aminti antrenoru
lui Ardeleanu că, în urmă cu 
puțin timp, jucătorul Adrian 
gimandan, aflat acum pe banca 
rezervelor, i-a întrecut cate
goric și de Giurgiucă și pe 
Doboși, ori... I

Ca de obicei, la tenis de ma
să avem mai mari șanse și a- 
co.rdăm mai mult credit fete
lor. Posedăm o garnitură valo
roasă în fruntea căreia strălu- 
ce- c stele de prim rang în te
nisul de masă continental, ca E- 
leonora Mihalca și Carmen Cri- 
șan. De altfel, în partida pe ca
re au susținut-o ieri în compa
nia formației R.F. a Germaniei 
fetele noastre au cîștigat comod 
cu 3—0, pierzînd doar un singur 
set la dublu. Tn celelalte parti
de rezultatele au fost în gene
ral cele scontate.

HORIA ALEXANDRESCU

ANUL >

SEMICEN
TENARULUI >>

buție fac parte : Dem Radu
lescu, Stelian Cremenciuc. San
da Maria Dandu, Constantin 
Răschitor, Dunea. Dominic Stan
ca, Cristina Deleanu, Coca 
Gheorghiu.

• „Pe placul tuturor" un tra
dițional spectacol de revistă în 
regia lui Hari Eliad este a- 
nunțat la „Teatrul Evreiesc de 
stat", în premieră, sîmbătă 6 
februarie.

...Șl IN PROVINCIE

• Astăzi, sîmbătă 6 februa
rie, spectatorii din . Bacău vor 
veaea piesa lui Mircea Kadu 
Iacoban „Rouă și tutun" (sau 
.Fără cascadori") Regia Tudor 
Victor Popa, scenografia T. Th. 
Ciupe ; distribuția. : Stelian
Preda, Anca Alexandra, Marin 
Ionescu, Valentin Pascu, Puiu 
Burnea, Nicolae Roșioru, Sanda 
Ghiculescu, Gheorghe Serbina.

• Tot astăzi, sîmbătă 6 fe
bruarie, semnalăm la „Teatrul 
de stat" din Petroșani, premiera 
„4 oameni fără nume" de Radu 
Bădilă, spectacol dedicat ani
versării semicentenarului Parti
dului Comunist Român. Regia 
este semnată de Călin Florian.

Proaspăt întors de la vizio
nare, Radu Bădilă. ne-a decla
rat primele impresii de autor : 
„Spectacolul văzut ieri în a-

vanpremieră, corespunde inten
ției mele de a implica direct 
spectatorul în ceea ce se în- 
timplă pe scenă. Piesa pe care 
o semnez își propune să re
dea un moment din existența 
generației tatălui meu, adică a 
generației care a înfăptuit și 
consolidat revoluția. Spectacolul 
servește textul, nefăcînd doar 
o reconstituire istorică a epo
cii, ci încercînd să releve ele
mente definitorii și de atmosfe
ră ale epocii".

• De două ori „Pisica în 
noaptea anului nou" de D. R. 
Popescu :
joi, 11 februarie la Brașov, 
spectacol regizat de Eugen Mar
cus ; la Cluj montarea este sem
nată de Vlad Mugur deținătorul 
premiului de regie acordat de 
revista „Teatru" în anul 1970. 
Decoruri și costume Mircea 
Matcaboji. Distribuția : Gh 
Ionescu-Gion (de la „Teatrul 
Mic"), Valentino Dain. George 
Motoi, Marin, D. Aurelian, Me
lania Ursu, Anca Neoulce-Ma- 
ximilian, Rodica Daninescu și 
alții.

★
între 8 șl 12 februarie Ia 

București se va desfășura 
turneul „Teatrului de stat ma
ghiar" din Cluj — o presti
gioasă demonstrație a forțelor 
regizorale și actoricești în fața 
publicului bucureștean.

— „O poveste de iarnă" de 
William Shakespeare, regia 
Major Tamăs de la Teatrul 
Național din Budapesta. Teatrul 
Național, sala Comedia, luni 8 
februarie, ora 20,00

— „Camera de alături" — de 
Paul Everac — regia Rappaport 
Otto. Teatrul Național, sala 
Comedia (marți 9 februarie, ora 
20)

— „Casa cu șapte buclucuri" 
de Mehes Gyorgy — regia Hor
vath Bela, Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" sala din str. 
Schitu Măgureanu (miercuri 10 
februarie, ora 20,00).

— „Favoritul" de Illyăs Gyula 
și Teleki Ităszlo, regia Szabă 
Josef. Teatrul „E. St. Bulandra" 
sala din str. Schitu Măgureanu 
(joi, 11 februarie ora 20).

— „Trei surori" de A. P. Ce- 
hov — regia Vlad Mugur. Tea
trul Giuleștî (vineri, 12 februa
rie, ora 20).

PORTATIV

• Interviu cu violonis
tul Ștefan Gheorghiu
• Impunător ciclu sim
fonic

Două remarcabile evenimente 
muzicale se înscriu în agenda vii
toarei săptămîni artistice : o pri-

mă audiție de muzică româneas
că și inaugurarea unui Festival 
muzical care se va desfășura pe 
parcursul a trei săptămîni.

Violonistul Ștefan Gheorghiu, 
unul dintre lnterpretil Concertu
lui pentru două viori șl orches
tră de Wilhelm Berger ne oferă 
înainte de toate cîteva date des
pre noua lucrare pe care o vom 
asculta în primă audiție.

— Cum a apărut această nouă 
piesă pe afișul de concert 7

— La sugestia pe care am fă
cut-o, alături de colegul meu Va
rujan Cozighian, compozitorului 
pentru un concert special pentru 
două viori și orchestră.

— Ați mai interpretat o lucrare 
de acest gen ?

— In afara Dublului Concert de 
Bach nu...

— Prin ce v-a atras noua lu
crare ?

— Prin frumusețea melodiilor, 
soliditatea arhitecturii muzicale, 
prin limbajul violonistic, prin 
perfecta cunoaștere de către com
pozitor a resurselor instrumen
tului. Sper că vineri și sîmbă
tă vom putea oferi auditorilor Fi
larmonicii bucureștene posibilita
tea de a asculta una dintre cele 
mal reprezentative lucrări con
certante contemporane românești.

Alături de audiția Concertului 
de W. Berger în simfonicele Fi
larmonicii, viitoarea săptămînă 
artistică înscrie drept un inedit 
moment muzical debutul ciclului 
de simfonii de Mozart și Bruck
ner care se va desfășura, timp de 
trei săptămîni, în Studioul de pe 
strada Nuferilor.

Sub conducerea ttnărului diri
jor clujean Erich Bergel, Orches
tra Simfonică a Radiotelevizlunil 
ne propune audiția — fapt unic 
în viata muzicală a ultimilor ani 
— a Trilogiei simfonice mozartie- 
ne șl a trei dintre impunătoare
le construcții simfonice bruckne- 
rlene.

I. S.

(Urmare din pag. 1) <<

încordate, suferințele mai mari și nenorocirile' mai obștești << 
sub soare. Sufletul întregii omeniri e îndurerat și tulburat, y 
deci sămînfa va cădea în pămînt roditor". ’ >!

Dar conștiința condițiilor specifice fiecărui popor pentru << 
declanșarea și repercusiunile unui proces revoluționar de V 
prop°rții nu întîrzie să se afirme în cuvîntul scris al publi- /! /“ ■ ('ll I rx î—.     • /~L  II ! i t- - . ’ .
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brie 1918), Cezar Petrescu își afirma dezamăgirea tocmai Y 
pentru că — în „noua" Românie — sacrificiile, frămîntările >< 
războiului păreau a fi fost zadarnice. „Și totuși nimic nu << 
pare schimbat. Aceleași operații de culise. Aceleași sfori < 
trase de aceiași abili electori. Luptele se dau între aceiași > 
oameni, cu aceleași arme, pentru aceleași patimi. Cîteva ? 
firme sînt spoite din nou [...] și cîteva figuri demonetizate > 
au reîntineriț sub fardul programelor revizuite".

Evident, dincolo de critica, îndreptățită, la adresa parti- > 
delor „istorice" ale vremii, viitorul — peste aproape un de- < 
ceniu — autor al romanului întunecare nu sesiza, atunci, > 
perspectivele mutațiilor ce se produceau, pe fiecare zi tot < 
mai intens, în conștiința de clasă a muncitorimii, conștiință > 
care foarte curînd se va pronunța în \------- ’ ----- ’
cum „Lupta socialistă" (apărută la 11 . 
„organ al mișcării sindicale și socialiste 
precum „lașul

>> deci sămînța va cădea în pămînt roditor">> r • ............ ......................

\\ ----- IIWV.MIVI fJCIIII U

>> declanșarea și repercusiunile unui proces revoluționar de
_----------- ---------- Ț — — wwiitiwi JS.I IJ JJ’VMII”

oiștilor noștri. In aceeași „Chemare" (nr. 12, din 16 noiem- . \ i" t za 1 01 F' m D — — . e _ ș _r * — i w • . •
>? pentru că — în „noua
\\ î ■ — ------------------- i------- — —— — <w«i ixvo. „yi

% pare schimbat. Aceleași operații de culise.

« oameni, cu aceleași arme, pentru aceleași patimi.

>> au reîntineriț sub fardul programelor revizuite".
, . . ■ , - - — ———. ■■— „„.„J.-

>> delor „istorice ale vremii, viitorul — peste aproape un de- 
>> ceniu —. autor al romanului întunecare nu sesiza, atunci, 
<< perspectivele mutațiilor ce se produceau, pe fiecare zi tot << ,--- : -- -■• ■ I J_ . ..........
?? care foarte curînd se va pronunța în
$$ r

„organ al mișcării sindicale și
?? precum „lașul „ _______ „„„
w „Lupta de clasă" (apărută la 1 iulie 1920).
>) De aceea nq e deloc întîmplător că asemenea r„,„,„v- 
?? rații ale avangardei proletariatului sînt mai curînd captate 
șș de. vechi militanfi ai mișcării socialiste, precum losif Nă- 
zz dejde, care, în „Cuvîntul liber", apărut la 24 august 1919, 

... ...ii k . « .• punea direct problema
burghezia, prin 

demagogic, cniar

scria losif Nădejde — nu stă

propriile-i ziare, pre- 
0 februarie 1919) ca 

, ___ ii-ij din Prahova",
socialist" (apărut la 30 noiembrie 1919) sau

Pe aceea nq e deloc întîmplător că asemenea reverbe- « 
cantnte

de vechi militanfi ai mișcării socialiste,
III „X.UVIIIIUI I I kJ Ci ,

sab titlul Democrația în acțiune, punea 
concretizării reformelor sociale pe care burghezia, 
partidele'ei, doar le afișa, le proclama c__ _
dacă le înscrisese cu litere solemne. Să cităm : ”

„Adevărata democrație — < i./" i
în afișarea (doar) a unor idei și principii înaintate, ci în 
aplicarea lor sinceră, cinstită, zi de zi, în toate împreju
rările vieții publice.

Am introdus votul universal, reforma menită să realizeze 
în sfîrșit. suveranitatea națională. Dar nu vom fi făcut nici 
un progres, dacă națiunea nu va fi lăsată ea singură să se 
conducă pe sine și să-și croiască soarta așa cum va găsi 
cu cale.

Am decretat o reformă agrară, dar ea nu va da roade, 
dacă nu vom transforma țărănimea într-un element eco
nomic de sine stătător.

Democrația în acțiune, iată ce cer astăzi interesele supe
rioare ale țării".

Sînt.— acestea — cîteva mărturii de conștiință, din anii 
1918 și 1919, preliminarii la importantul eveniment pe care 
istoria va avea a-l consemna la 8 mai 1921. In publicistica 
anului 1920, semnificația unor asemenea manifestări de 
conștiință va căpăta accente încă mai pregnante.
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într-o declarație a Comitetului Central al Frontului Pa
triotic din Laos, difuzată de postul de radio „Kaosan Pathet 
Lao“, se arată că trupe americane și saigoneze sînt pe 
punctul de a comite o nouă

saigoneze sînt 
a ventură militară.

Succesul Teatrului 
Giulești în Dane
marca

Provocări neofasciste

La frontiera dintre Laos și 
Vietnamul de sud — se mențio
nează în declarație — au fost 
masate, pentru a ataca zonele 
eliberate din sudul Laosului, im
portante efective americano-sai- 
goneze, unități de infanterie ma
rină și motomecanizate, unități 
de tancuri susținute de aviația 
americană, inolusiv de bombar
diere „B-52".

Prin aceste acte de război, se 
«rată în declarație, sînt torpilate 
acordurile de la Geneva din 1962 
pentru Laos, încălcîndu-se inde
pendența și neutralitatea acestei 
țări.

VIENTIANE 5 (Agerpres). — 
Președintele Comitetului Central 
al Frontului Patriotic din Laos, 
prințul Sufanuvong, a adresat un 
mesaj urgent șefului guvernului 
de la Vientiane, prințul Suvanna 
Fuma, în care se relevă că „re
centa activitate militară a S.U.A. 
are drept scop să extindă războ
iul de agresiune în Laos, făcînd 
situația din țară mai complicată 
și mai periculoasă, cu consecințe 
dezastruoase . Aceste acțiuni — 
se arată în continuare — urmă-

Stat pentru Afacerile Externe 
al R.S.F. Iugoslavia și-a expri
mat îngrijorarea în legătură cu 
„escaladarea și intensificarea 
operațiilor de război în Indochi
na. care vor cuprinde și Lao- 
sul“, informează agenția Ta- 
niug. EI a reamintit o declara
ție anterioară, făcută în nu
mele Secretariatului de Stat 
pentru Afacerile Externo al 
R.S.F.I., prin care se reafirma 
că „nu poate exista o soluție 
militară în Indochina, încetarea 
intervenției străine — prin re
tragerea trupelor S.U.A. și ale 
aliaților lor — fiind pentru po
poarele din această parte a lu
mii unicul mod de rezolvare a 
problemelor lor, fără amestec 
străin".

e

• PRIN PREZENTAREA 
PIESEI ROMANEȘTI „Meș
terul Manole", de Lucian 
Blaga, Teatrul Giulești din 
București a inaugurat Festi
valul internațional de teatru 
de la Copenhaga.

La spectacol au luat parte 
Roede Henning secretarul 
general al Ministerului Cul
turii, funcționari superiori 
din Ministerele de Externe, 
Culturii și Educației, pre
cum și Jens Otto Krag, fost 
prim-ministru, președinte al 
Partidului Social Democrat.

Spectacolul s-a bucurat de 
un succes deosebit, reflectat 
atît de aplauzele entuziaste 
adresate actorilor români, 
cit și de comentariile din co
loanele ziarelor daneze 
„Berlinske Tidende" și „Po- 
litiken", care au evidențiat 
valoarea artistică a piesei 
lui Lucian Blaga, talentul 
actorilor români, regia spec
tacolului.

în continuarea turneului 
său în Danemarca, Teatrul 
Giulești va prezenta specta
cole și cu piesa „Nunta lui 
Figaro" de Beaumarchais la 
Falkoner Center și la Tea
trul Municipal din Aalborg.

în Italia
ROMA 5. — Corespondentul 

Agerpres, Giorgio Pastore, trans
mite: Joi seara, în timp ce la 
Catanzaro se desfășura un miting 
antifascist, patru bombe au fost 
aruncate în mulțime, rănind grav 
nouă persoane, dintre care una 
mortal. Victima atacului elemen
telor fasciste este muncitorul Giu
seppe Malacarta, membra al Par
tidului socialist. Această nouă 
provocare a grupărilor de extre- 
mă-dreapta a indignat toate for
țele democratice italiene. în par
lament, știrea despre incidentele 
de la Catanzaro a sosit în timpul 
dezbaterilor. Președintele Came
rei Deputaților, Sandro Pertini, a 
condamnat aspru această acțiune, 
subliniind că italienii trebuie să 
protesteze împotriva actelor de 
violență care amenință democra
ția și libertatea, cucerite prin 
lupte și sacrificii. Deputați și se
natori, aparținînd tuturor partide
lor politice, au adresat în parla
ment npmeroase 
privire

interpelări cu
la ultimele evenimente

deprovocate de grupările 
dreapta.

în întreaga Italie se desfășoară 
acțiunile de protest ale forțelor 
democratice. La Reggio Emilia, 
Vercelli și în alte localități s-au 
creat comitete permanente anti
fasciste din care fac parte repre
zentanți ai partidelor comuniste, 
democrat-creștin, socialist, socia
list al unității proletare și repu
blican, ai centralelor sindicale și 
ai altor organizații de masă și de 
tineret.

Biroul Politic al Partidului Co
munist Italian a dat publicității 
un comunicat în care se sublinia
ză necesitatea unor acțiuni ime
diate pentru pedepsirea celor 
care s*au făcut răspunzători de 
asemenea acte provocatoare. în 
document se arată, de asemenea, 
că este datoria guvernului să ia 
măsuri pentru dizolvarea de ur
gență a tuturor organizațiilor pa
ramilitare fasciste. Cele trei mari 
centrale sindicale au lansat vineri 
chemarea la o grevă generală de 
protest pe timp de două ore.

„APOLLO-14" A ASELENIZAT
• Al 5-lea și al 6-lea pamîntean pe Lună

• Dificultăți cu ordinatoarele modulului lunar și pe circuitele 

radio • Întîrziere și recuperări pe Selena

Misiunea echipajului navei „Apollo-14“, a continuat vineri, 
cind a avut loc unul din principalele momente ale misiunii : 
aselenizarea. Pregătirile în vederea atingerii acestui obiec
tiv au început la ora 6,54 (ora Bueureștiului), cînd Stuard 
Roosa a aprins cele trei rachete direcționale de pe „Kitty 
Hawk" în vederea separării modulului lunar „Antares" de 
cabina mamă.

Dar, pentru cei trei temerari 
astronauții, aceste operații au pri
lejuit și primele surprize și emo
ții. La ora 11,50 (ora Bucureș- 
tiului), ordinatorul de bord, care 
dirijează sistemul principal de 
ghidaj și navigație al modulului 
lunar, a început să transmită cu 
intermitențe semnale de alarmă. 
Responsabilii de zbor de la

I r a

resc să zădărnicească orice efort 
al Frontului Patriotic spre o re
glementare pașnică a problemei 
laoțiene, să știrbească indepen
dența și suveranitatea țării noas
tre". Este de netăgăduit că avia
ția americană susține operațiunile 
trupelor sud-vietnameze în Laos 
și că unități de comando ameri
cane și saigoneze au fost strecu
rate în regiunile laoțiene con
trolate de forțele patriotice, sub
liniază prințul Sufanuvong.

în încheierea mesajului, se ex
primă speranța că prințul Su
vanna Fuma va adopta măsurile 
practice necesare pentru a se 
pune capăt escaladării războiului 
în Laos de către S.U.A. și aco- 
liții lor.

• UN PURTĂTOR DE CU- 
VÎNT al Guvernului regal de 
unitate națională din Cambod- 
gia a dat publicității o decla
rație în care denunță intensi
ficarea și extinderea interven
ției americane în Indochina — 
anunță agenția China Nouă. 
Declarația menționează că 
S.U.A. au întreprins noi atacuri 
aeriene împotriva Republicii 
Democrate Vietnam, au inten
sificat bombardamentele în zo
nele eliberate din Laos, au 
bombardat și mitraliat un vast 
teritoriu din Cambodgia ; zeci 
de mii de militari saigonezi și 
tailandezi au continuat opera
țiunile agresive împotriva po
porului cambodgian.

• PURTĂTORUL DE CU- 
VINT al Secretariatului de

Tensiune in 

Irlanda de nord
BELFAST 5 (Agerpres). — în 

cartierele catolice ale capitalei 
nord-irlandeze au continuat joi, 
pînă noaptea tîrziu ciocnirile în
tre manifestanți și forțele de or
dine. între cele 39 de persoane 
arestate cu acest prilej se afla' și 
un băiat de opt ani, surprins în 
timp ce lansa o sticlă incendiară. 
Vineri dimineață, doi tineri au 
fost găsiți răniți de o bombă care 
avariase clădirea lîngă care se 
găseau aceștia. Manifestațiile au 
început în cursul după-amiezii 
de joi, în timpul ședinței parla
mentului, cînd premierul nord-ir- 
landez James Chichester-Clark, 
declara că guvernul, armata și 
poliția vor acționa pentru rein- 
staurarea calmului.

Vineri dimineață, la Belfast au 
sosit alți 600 de soldați britanici. 
Aceștia se adaugă celor 6 200 de 
militari britanici aflați în Ulster 
pentru menținerea ordinei pu
blice.

DIEGO GARCIA PROVOACĂ ÎNGRIJORĂRI
In Grand La
rousse sînt doar 
trei rînduri : 
„Diego Garcia, 
insula cea mai 
meridională a ar
hipelagului bri
tanic Chagos (O- 
ceanul Indian), 
600 locuitori, u- 
lei de palmier". 
Atîta tot. Despre 

insula minusculă a început, 
insă, să se vorbească în pagi
nile ziarelor și chiar la im
portante reuniuni diplomati
ce. Neașteptata celebritate a 
petecului de pămînt mingii.it 
de Oceanul Indian nu se da- 
torește nici uleiului de pal
mier și nici exotismului pei
sajului. Diego Garcia este 
pe punctul de a deveni o ba-

Proiectele anglo-americane 
au suscitat un val de pro
teste. Primul ministru al 
Ceylonului, Sirimavo Banda- 
ranaike, vorbind la Confe
rința Commonwealth-ului s-a 
pronunțat împotriva intenții
lor Angliei și S.U.A. de a 
construi pe Diego Garcia o 
bază militară. „Acest acord 
nu poate fi admis deoarece 
el a intervenit fără ca țările 
din zona respectivă să fie 
consultate" — a subliniat 
premierul ccyloncz. Doamna 
Bandaranaike a prezentat un 
„plan de iienuclearizare și 
pacificare a Oceanului In
dian", cerînd ca acest ocean 
să nu devină teatrul unor 
conflicte militare sau zonă de 
amplasare a bazelor militare 
străine.

Greve în Franța
• LA CHEMAREA tuturor 

sindicatelor francezi, munci
torii din sectorul de poștă și 
telecomunicații au declarat 
greve perlate care afectează 
succesiv, pînă la sfîrșitul 
săptămînii, toate serviciile 
poștale. în regiunea pari
ziană, 75 la sută dintre sa- 
lariați participă la această 
acțiune.

Vineri, 13 000 de muncitori 
de la minele carbonifere din 
bazinul Lorenei au partici
pat la greva generală orga
nizată de Uniunea intersin- 
dicală, grupînd toate sindi
catele pe ramură. 1 000 de 
mineri au ocupat sediul cen
tral al Direcției generale a 
minelor din Merlebach, în 
semn de protest împotriva 
închiderii unor puțuri de 
extracție. In aceeași zi, 
4 000 de metalurgiști din 
regiunea Nantes, au partici
pat la un miting de mare 
amploare.

Poziția Turdei 
in problema cipriotă

ANKARA 5 (Agerpres). — Pro
blema cipriotă s-a bucurat de o 
atenție deosebită în cadrul alo
cuțiunii rostite miercuri în Par
lament de către ministrul aface
rilor externe al Turciei, Ihsan 
Sabri Caglayangil. El a făcut cu
noscute trei principii care stau 
la baza politicii guvernului de 
la Ankara în problema cipriotă : 
Comunitatea turco-cipriotă nu va 
renunța la statutul său de parte
ner egal în drepturi cu comuni
tatea greacă, pe baza acordurilor 
de la Londra și Ziirich ; orice 
soluție trebuie să garanteze se
curitatea și drepturile ciprioților 
turci, cea mai potrivită formă 
fiind autonomia locală; împre
ună cu Grecia, Turcia crede în 
utilitatea unor eforturi comune 
pentru dezvoltarea relațiilor în 
toate domeniile. Realizarea unui 
nivel optim al acestor relații de
pinde însă de rezolvarea proble
mei cipriote.

(Hartă reprodusă după „TEMPS NOUVEAUX")
ză militară a Londrei și 
Washingtonului. Strategii an- 
glo-americani au decis să 
plaseze pe insulă baze na
vale, aeriene și de comuni
cații. Alegerea este legată, în 
primul rind. de poziția stra
tegică : Diego Garcia se gă
sește într-o zonă în care se 
întretaie legăturile cu Asia, 
Africa răsăriteană. Australia 
și Oceania. La Londra, gu
vernul conservator a decis să 
păstreze prezența britanică Ia 
„est de Suez", inclusiv în a- 
ceastă regiune nevralgică. De 
altfel mareșalul aerului, 
Brian Burnett, comandan
tul șef al forțelor armate 
britanice din Extremul O- 
rient. declara Ia sfîrșitul 
anului trecut : „Oceanul 
Indian a fost totdeauna 
o sferă de influență bri
tanică și Marea Britanie în
țelege să mențină această 
stare de lucruri". Un .comen
tator observa ironic că Ocea
nul Indian nu-i „o mare in
ferioară" a Angliei. La Lon
dra se omite, totuși, acest a- 
mănunt...

La Delhi s-a adoptat o po
ziție similară. în convorbirea 
Indirei Gandhi cu premierul 
canadian Trudeau, prim-mi- 
nistrul Indiei a atras atenția 
că amplasarea de baze mili
tare in Oceanul Indian „duce 
Ia accentuarea încordării in 
această regiune a lumii" (a- 
genția Presse Trust of India). 
Ideea demilitarizării Oceanu
lui Indian (deci, implicit, și a 
abandonării intenției de a 
construi baze pe Diego Gar
cia) a găsit și adeziunea 
guvernului Somaliei care a 
avertizat că prin crearea ba
zei anglo-americane „se pune 
în pericol securitatea și sta
bilitatea în această zonă". La 
Mogadiscio s-a amintit ape
lul conferinței de Ia Lusaka, 
din septembrie 1970, al state
lor nealiniate care a cerut să 
nu se înființeze baze militare 
in Oceanul Indian.

Diego Garcia va rămîne în 
pliantele societăților turistice 
ce comercializează exotismul 
sau se va instala pe hărțile 
strategilor de la Londra și 
Washington ?

întrevederile delegației 
P.C.R. în Chile

• DELEGAȚIA Partidului Co
munist Român, compusă din to
varășii Valter Roman, membru 
al C.C. al P.C.R., și Ștefan An
drei, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., prim-adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., care 
a participat la lucrările Congre
sului Partidului Socialist din 
Chile, s-a întilnit și a avut con
vorbiri cu Luis Corvalan, secre
tar general al P. C. din Chile, 
Oscar Astudillo, secretar gene
ral adjunct, Manuel Cantero, 
Jorje Insus, Orlando Millias și 
Volodia Teitelboim — membri 
ai Comisiei politice a C. C. al 
P. C. din Chile.

în timpul convorbirilor, des
fășurate într-o atmosferă tovă
rășească, s-a făcut o amplă in
formare reciprocă asupra acti
vității și preocupărilor actuale 
ale celor două partide frățești, 
evidențiindu-se bunele relații e- 
xistente între P.C.R. și P.C. din 
Chile.

Vizita lui Pompiliu 
Macovei în Anglia
• POMPILIU MACOVEI, pre

ședintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, a făcut 
miercuri și joi o vizită în Sco
tia. La Edinburg, oaspetele ro
mân a avut convorbiri cu lor
dul Provost, lordul primar al o- 
rașului, și a vizitat mai multe 
expoziții și muzee.

Vineri dimineață, la Londra 
oaspetele roman a făcut o vizi
tă renumitului sculptor Henry 
Moore. Apoi, a avut convorbiri 
cu John Henniker, director ge
neral al British Council, asupra 
căilor și posibilităților de dez
voltare a relațiilor culturale și 
artistice dintre Republica Socia
listă România și Anglia.

Operațiunea rte aselenizare, 
care a durat iu total 11 minu
te și 32 de secunde, a avut 
trei etape. In prima, motorul 
principal al etajului de cobo- 
rîre a fost pus in funcțiune 
cu putere maximă timp de 8 
minute șl 30 de secunde, re- 
ducînd viteza modulului de la 
6100 km pe oră Ia 65 km pe 
oră. La sfîrșitul acestei faze, 
modulul a coborît pînă la al
titudinea de 2 240 metri și a 
pătruns în „poarta mare" a 
aselenizării, abordînd unghiul 
cel mal favorabil de apropiere 
de sol. In acest moment, „An
tares" a fost redresat și orien
tat.

Din cauza defecțiunii semna
late la unul din computerele 
modulului lunar, Alan Shepard 
a preluat comanda manuală, 
fiind ajutat de ordinatoarele 
de urgență și ghidaj. Motorul 
a continuat să funcționeze 
însă cu o putere variabilă, In- 
trînd în etapa a doua — ma
nevra de apropiere de locul 
aselenizării — care a durat 1 
minut și 40 de secunde. Mo- 
dulbl s-a deplasat mal mult 
pe orizontală, coborînd totuși 
pînă Ia altitudinea de 1500 
metri. In acel moment, „Anta
res" a pătruns prin „poarta 
mică" — unghiul cel mal fa
vorabil de abordare a locului 
pentru aselenizarea directă. A 
început a treia fază — coborî- 
rea proprlu-zisă.

Houston au făcut apel la specia
liștii Institutului de tehnologie de 
la Massachusetts pentru a elabora 
un nou program care să împie
dice declanșarea automată a co
menzii de anulare a ultimei faze 
a aselenizării. Alan Shepard a 
preluat comanda manuală a mo
dulului și nu au lipsit decît 
4 minute pentru ca modulul să 
nu mai execute încă un zbor 
suplimentar în jurul Lunii. La o 
conferință de presă care a avut 
loc la Houston, Jerry Griffin, di
rectorul de zbor, însărcinat cu 
conducerea echipei de controlori 
ai aselenizării, a precizat că a- 
paratele de control de pe sol au 
indicat defecțiunea ordinatorului 
principal cu o jumătate de oră 
înaintea celei de-a 13-a evoluții 
a modulului în junii Lunii. Și 
ordinatorul care furniza datele

semite
NEO - ZEELÂNDEZE

Time-table-ul curselor 
maritime și aeriene inter
naționale indică cu preci
zie numărul impresionant 
al milelor marine sau ore
lor de zbor care despart 
vechiul continent de „țara 
de la capătul pămîntului“ 
cum este denumită adesea 
Noua Zeelandă. Numai din 
Australia ș>i pînă în incin
ta arhipelagului neo-zee- 
landez navele străbat 1200 
km., parcurgînd Marea 
Tasmaniei în direcția sud- 
est.

Noua Zeelandă se întin
de pe 267 837 km.p., avînd 
• populație de circa 2.6 
milioane de locuitori. For
mată din două mari insu
le, Insula de nord și Insu
la de sud, această țară este 
situată în zona temperată 
a emisferei australe. Par
tea de nord prezintă nu
meroase fenomene vulca
nice (vulcani, geisere, sul
fata ri) în timp ce partea 
sudică este străpunsă pe 
toată lungimea de șirul u- 
nltar al Alpilor neo-zeelan- 
dezî, ale căror vîrfurl se 
înalță în seninătatea ce
rului austral pînă la 3 764 
m. Climatul dulce — cu 
Ierni în care termometrele 
coboară rar sub cinci gra
de, cu ploi abundente, ză
pezi nermanente dincolo 
de 2 500 m. altitudine — a 
făcut din pămîntul neo
zeelandez un „rai al vege
tației0. Frumusețea peisa
jului, întregit de întinse 
păduri de conifere, de fi
nețe din cele mai bogate, 
de apariția spontană în a- 
propierea țărmului înver
zit a ghețarilor migratori,

a transformat Noua Zee
landă într-un obiectiv tu
ristic cu mare afluență de 
vizitatori. Principalele o- 
rașe sînt Wellington (ca
pitală), Auckland, Christ
church și Dunedin.

Cea mai importantă pon
dere în economia neo-zee- 
landeză o are agricultura, 
în special creșterea anima
lelor. Nicăieri în altă parte 
în lumea agriculturii nu se 
discută cu atîta aprindere 
ca aici despre pașnica oaie. 
Peste 54 milioane de oi a- 
sigură, alături de un în
semnat contingent de bo
vine, cea mai mare parte 
a exporturilor neo-zeelan- 
deze, care, în virtutea le
găturilor tradiționale cu 
fosta metropolă, se în
dreaptă spre țărmurile bri
tanice. Untul, carnea, lîna 
exportate aduc în mare 
măsură devizele forte, 
înalta productivitate, con
dițiile naturale prielnice 
fac ca în agricultură să 
lucreze doar 12 la sută din 
totalul populației apte de 
muncă. în ultimii ani, ca 
urmare a intenției Londrei 
de a adera Ia Piața comu
nă, Noua Zeelandă încear
că să găsească pe de o 
parte noi debușee produ
selor sale agricole, iar pe 
de altă parte să întreprin
dă un vast program dp 
prospectări geologice me
nit, în ipoteza descoperi
rii unor resurse ale sub
solului, să diversifice eco
nomia țării.

Prospectările nu s-au do
vedit zadarnice. Noile hărți 
cartografiate consemnează 
zăcăminte de tltano-mag-

Imagine din orașul Wellington

netită (circa 56 la sută 
fier), bauxită, sulf, man- 
gan, cărbune, tungsten, hi
drocarburi, cuarț, uraniu 
etc. In prezent s-a trecut 
deja la construirea unui 
combinat siderurgic la 
Glenbrook (în apropiere de 
Auckland), a unei topito
rii de aluminiu la Bluff, 
la Mani au apărut primele 
sonde petroliere; Ia Waika
to au început să fie extra
se primele tone de cărbu
ne; în sfîrșit la Kapunl se

dezvoltă industria de pre
lucrare a gazului natural. 
Primii pași în direcția in
dustrializării Noii Zeelande 
au dat speranțe pentru alte 
proiecte viitoare.

In ultimii doi ani relații
le româno—neo-zeelandeze 
au cunoscut o continuă 
dezvoltare. în anul 1969 în
tre cele două țări au fost 
stabilite relații diplomatice 
la rang de ambasadă. In a- 
celașl an, a fost semnat la 
Wellington un acord co-

meroial, care prevede a- 
cordarea reciprocă a clau
zei națiunii celei mai fa
vorizate. Vizita unei dele
gații guvernamentale româ
ne în Nooa Zeelandă a 
contribuit la dezvoltarea 
relațiilor economice reci
proc avantajoase, la crea
rea unui climat prielnic 
pentru intensificarea coo
perării româno — neo-zee
landeze.

I. TIMOFTE

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUȘESCU. a adresat guvernatorului general al Noii Zeelande, SIR ARTHUR ESPIE PORRITT, următoarea telegramă :Cu ocazia zilei naționale a Noii Zeelande, in numele Consiliului de Stat și al poporului român, adresez Excelenței Voastre sincere felicitări, precum și urări de prosperitate pentru poporul neo-zeelandez.
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Naționalizarea firmei 
Rolls-Royce
• DUPĂ CUM INFORMEA

ZĂ AGENȚIA FRANCE PRES
SE, guvernul britanic, întrunit 
joi de urgență Ia Londra, a 
hotărît naționalizarea parțială 
a firmei „Rolls-Royce", decla
rată în stare de faliment. Au 
fost naționalizate secțiile firmei 
care produc echipament mili
tar și cel destinat exportului. 
Din surse bine informate s-a 
aflat că actuala criză prin care 
trece această firmă engleză nu 
va afecta cu nimic proiectul 
„Concorde", în curs de reali
zare de către Franța și Marea 
Britanie.

Bancă „Est-Vest"
• EA TOKIO au fost semnate 

documentele necesare înființă
rii unei companii financiare, la 
care vor participa, alături de 
Banca Japoniei, „Bank Hand- 
lowy Warszawie S.A." (Polonia), 
„Bank Fuer Arbeit und Wirt- 
sohaft A.G.“ (Austria), „Banca 
Siciliana" (Italia), „Bank Klein
wort Benson Ltd." (Anglia), 
„Banco Popular Espaflol" și 
„Banque Occidentale pour l’In- 
dustrie et le Comerce de Fran
ce". Viitoarea bancă mixtă, care 
va avea sediul la Viena, va fa
cilita tranzacțiile comerciale 
est-vest.

Suspendarea negocie
rilor franco-algeriene
• DIN PARIS, agenția France 

Presse relatează că tratativele 
franco-algeriene au fost suspen
date. La încheierea reuniunii 
de joi seara, ministrul aface
rilor externe, Abdelaziz Boute- 
flika, șeful delegației algerie
ne la convorbirile de Ia Paris, 
a declarat că delegația france
ză a cerut un răgaz de „reflec
ție". El a adăugat că va pleca 
la Alger pentru a informa gu
vernul său despre această pro
punere.

privitoare la viteză, distanță la
terală și altitudine a încetat să 
funcționeze la înălțimea de 7 300 
metri. El și-a reluat activitatea 
la altitudinea de 3 300 metri, în 
clipa cînd se punea deja proble
ma anulării operației de aseleni
zare. Se crede că defecțiunile 
s-au datorat unor impurități pă
trunse în interiorul mecanisme
lor electronice.

La 11,05 (ora Bueureștiului) 
„Antares" s-a smuls de pe orbita 
sa eliptică joasă, prin acționarea 
motorului principal, care i-a re

costumului de scafandru al lut 
Allan Shepard. La ora 16,24 a 
început operațiunea de depresu
rizare a modulului lunar, iar la 
16,49 trapa de comunicare a mo
dulului cu exteriorul a fost des
chisă, și Shepard a început să 
coboare precaut cele 9 trepte 
ale scării, spre solul Selenei. „A 
fost un drum lung, dar acum sîn- 
tem aici", a spus cel de-al cin
cilea american care a pus picio
rul pe Lună. Șase minute mai 
tîrziu, Edgar Mitchell și-a urmat 
comandantul.

Cea de-a treia misiune ameri
cană „Apollo" este, după cum se 
știe, mai lungă, mai complexă 
și mai. ambițioasă decît prece
dentele, In primul rînd, terenul 
de aselenizare este mult mai ac
cidentat, sejurul astronauților este 
de 33 de ore și jumătate, iar

Aspect din cursul primelor ore de activitate selenară

dus viteza de la 6 100 km pe oră 
la 65 km. Coborîrea a avut loc 
la 11,18 (ora Bueureștiului), mo
dulul aselenizînd la o depărtare 
de 20—40 metri de locul fixat 
inițial. Imediat, Allan Shepard și 
Edgar Mitchell au început veri
ficarea instalațiilor de bord pen
tru a localiza defecțiunile sem
nalate de ordinatoare, pregătin- 
du-se în același timp, pentru ie
șirea pe suprafața Lunii.

„Am avut o aselenizare exce
lentă", au transmis astronauții la 
Houston. „Culorile predominante 
sînt gri-cenușiu și gri-roșcat, și 
ele se schimbă în funcție de un- 
giul sub care cad razele solare" 
— transmite Shepard.

Ieșirea din modul a avut loc 
cu o întîrziere de 39 de minute 
(la 16,49 ora Bueureștiului), da
torită defecțiunilor înregistrate 
la sistemele de comunicații ale

programul de cercetare este mult 
mai încărcat. Cei doi astronauți, 
Edgar Mitchell și Allan Shepard 
vor parcurge 3 500 de metri, și 
vor aduna 35 de kilograme de 
roci, a căror vîrstă va arunca, 
probabil, o nouă lumină asupra 
vîrstei Universului.

După ce au instalat camera de 
televiziune, astronauții au depus 
pe Lună aparatele de cercetare, 
colectînd apoi primele mostre 
selenare. Ei au primit permisiu
nea 3e a-și prelungi cu 30 de 
minute prima excursie selenară.

Programul primei zile a luat 
sfîrșit după patru ore de activi
tate, urmînd ca sîmbătă, astro
nauții să continue cercetările pe 
suprafața Lunii.

In aceeași zi, „Antares" ur
mează să părăsească Selena spre 
a se recupla la cabina de co
mandă.
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UN ITALIAN AMERICA :
rulează la Patria (orele 9; 11,30
14; 16,30; 19; 21,15).

ULTIMUL SAMURAI : rulează 
la Capitol (orele 8.30; II; 13,30; 
16; 18,30; 21).

batalia pentru alger ; 
rulează la Central (orele 8.30; 11; 
13,30; 16; 18.30; 21).

BĂIEȚI BUNI. BĂIEȚI RAI S 
rulează la Luceafărul (orele 8,45 ; 
10,45; 12,45: 14,45; 16,45; 19; 21),
București (orele 8: 10: 12; 14: 16; 
18; 20; 22).

OCHI AGERI : rulează la Lumi
na (orele 19,30; 21).

POVEȘTILE PITICULUI BIM
BO ; rulează la Timpuri Noi (o- 
rele 9,15—17,15 în continuare); Vi- 
tan (ora 15,30).

SALOMEEA; 12 SECOLE DE 
ARTA IN SLOVACIA ; rulează la 
Timpuri Noi (orele 12); DIAVO
LUL IN BISERICA (orele 19; 
20.45).

CRIMA ȘI PEDEAPSA ; rulea
ză la Buzeșt) (ora 18,15).

IN. ARȘIȚA NOPȚII : rulează la 
Buzești (ora 15,30).

„Z“ : rulează ' _ ’
15,30; 18; 20,15).

B. D. INTRA 
lează Ia Lira 
20,15), Giulești
20.30) .

AMINTIRI ________ T_____ _
rulează la Vitan (orele 18; 20,15).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Festival (orele 8,30; 11;
13,30; 16; 18.30; 21), Feroviar (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), 
Excelsior (orele 9: 11.15; 13,30; 16: 
18,15; 20.30), Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

CINTECELE MARII : rulează la 
Favorit (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30), Victoria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45), Modern (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16: 18,15; 20,30).

VAGABONDUL : rulează la Fla
căra (orele 9: 12,30; 16; 19,30), Lu
mina (orele 9: 12.30; 16,15), Volga 
(orele 9,15; 12,30; 16; 19,30).

GENOVEVA DE BRABANT: 
rulează la Grivlța (orele 9; il; 13; 
16; 18,15; 20,30), Aurora (orele 9; 
11,15; 13.30: 15,45 20,15). Fla
mura (orele 9; 13,30; 16:
18.15; 20,30).

PE LUCIUL GHEȚn : rulează 
la Bucegl (orele 10; 16; 18,15;
20.30) ; Floreasca (orele 15,30; 18;
20.30) .

DEPARTE DE LUMEA DEZ
LĂNȚUITĂ; rulează Ia Unirea 
(orele 16; 19,15).

STRĂINII ; rulează la înfrățirea 
(orele 15.30: 17,45; 20).

ȘARADA : rulează la Dacia (o- 
rele 8,30—20.45 în continuare), 
Miorița (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30), Progresul (orele 15,30; 
18: 20,15).

ȘOIMII : rulează la 
rii (ora 20).

IN GHEARELE 
ALE DOCTORULUI 
rulează la 
15.30: 17.45).

OROLOGIUL KREMtlNULUI : 
rulează la Viitorul (ora 20,15).

PETRECEREA : rulează la Vii
torul (orele 15.30: 18).

URSUL ȘI PĂPUȘĂ : rulează la 
Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30), Tomls (orele 9; 11; 
13.15; 16; 18,15;-20,30).

RĂZBUNAREA SFÎNTULUI ru
lează la Moșilor (orele 15,30: 17,45; 
20).

SOARELE ALB AL PUSTIU
LUI : rulează la Munca (orele 16; 
18; 20).

VARA DE ALTADATĂ : rulea
ză la Arta (orele 15,30; 18; 20,15).

CĂPITANUL FLORIAN ; rulea
ză la Ferentari (orele 15,30; 17,45; 
20).

CADAVRUL VIU 1 rulează la 
Pacea (orele 16; 19).

OMUL DIN SIERRA : rulează la 
Crîngași (orele 15,30; 18; 20,15).

SECHESTRU DE PERSOANĂ : 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 18; 
20.15).

ROMANȚA DE ZĂPADĂ : ru
lează la Cinemateca Union (ora 
9; 16,30; 18,45), LILI (orele 10,30; 
12,30; 14,30), TOT ORAȘUL VOR
BEȘTE (ora 21).

la Rahova (orele

ÎN ACȚIUNE : ru- 
(orele 15,30 
(orele 15,30;

18; 
18;

BUCUREȘTENE :

Drumul Să-
INVIZIBII/E 

MABUSE : 
Drumul Sării (orele

SÎMBĂTĂ, 6 FEBRUARIE 1971
Opera Română : COSI FAN 

TUTTE — ora 19,30; Teatrul de O- 
peretă : PRINȚESA CIRCULUI — 
ora 19,30; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia) : BEC
KET — ora 20; (Sala Studio) : CUI 
I-E FRICA DE VIRGINIA 
WOOLF ? Teatrul de Comedie : 
MANDRAGORA — ora 20; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra“ (Schitu 
Măgureanu) : LEONCE ȘI LENA
— ora 20; (Sala Studio) : PURI- 
CELE ÎN URECHE — ora 20; 
Teatrul Mic : DANSUL SERGEN
TULUI MUSGRAVE — ora 20; 
Teatrul „C. Tănase“ (Sala Savoy) : 
LA GRĂDINA CĂRĂBUȘ — ora 
19,30; (Cale. Victoriei) : SONATUL 
LUNII — ora 19,30; Teatrul „C. I. 
Nottara" (B-dul Magheru) : ȘI EU 
AM FOST ÎN ARCADIA — ora 
19,30; (Sala Studio) : SUS PE A- 
COPERIȘ... IN SAC — ora 20; 
Teatrul „Ion Creangă" ; ROATA 
MORII — ora 9,30; Studioul 
I.A.T.C. : DIAVOLUL ALB — ora 
20; Teatrul Evreiesc de Stat : PE 
PLACUL TUTUROR — premieră
— ora 19,30; Teatrul „Țăndărică" 
(Calea Victoriei): MIUL COBIUL
— ora 9; (Str. Academiei) : AM
NARUL — ora 17; Teatrul „Ion 
Vasilescu" : FETELE DIDINEI — 
ora 19,30; Circul de Stat : INTER
NAȚIONAL ’71 — ora 19,30. An
samblul „Rapsodia Română" : 
CONCERT DE MUZICĂ POPU
LARĂ ROMANEASCĂ — ora 19,30.

DUMINICĂ, 7 FEBRUARIE 1971
Opera Română : TRAVIATA — 

ora 11; BAL MASCAT — ora 
19,30; Teatrul de Operetă : SOA
RELE LONDREI — ora 10,30; 
CONTESA MARITZA — ora 19,30; 
Teatrul Național „I. L. Caragia
le" (Sala Comedia) : ENIGMA O- 
TILIEI — ora 10; FANNY — ore
le 15,30 și 20 ; (Sala Studio) : 
MOARTEA ULTIMULUI GO
LAN — ora 10 ; PĂRINȚII 
TERIBILI — ora 15,30; TRA
VESTI — ora 20 ; Teatrul de 
Comedie: DISPARIȚIA LUI GALY 
GAY — ora 10,30; MANDRAGO
RA — ora 15,30; ARCA BUNEI 
SPERANȚE — ora 20; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schi
tu Măgureanu) : IUBIRE PEN
TRU IUBIRE — ora 15 și 20; LE
ONCE ȘI LENA — ora 10; (Sala 
Studio) : PURICELE ÎN URECHE 
— ora 10; TRANSPLANTAREA 
INIMII NECUNOSCUTE — ora 15; 
GLUGA PE OCHI — ora 20; Tea
trul Mic : FATA CARE A FĂCUT 
O MINUNE — ora 10,30; DON 
JUAN MOARE CA TOȚI CEI
LALȚI — ora 20; Teatrul „C. Tă- 
nase" (Sala Savoy) : LA GRĂDI
NA CĂRĂBUȘ — ora 19.30; (Calea 
Victoriei) : LOGODNICELE ATE
RIZEAZĂ LA PARIS — ora 11; 
SONATUL LUNII — ora 19,30;

Teatrul „C. I. Nottara" (B-dul 
Magheru) : CRIMĂ ȘI PEDEAP
SĂ — ora 10; BĂRBAȚI FAR A 
NEVESTE — ora 15,30; ȘI EU 
AM FOST ÎN ARCADIA — ora 
19,30; (Sala Studio) : CÎND LUNA 
E ALBASTRĂ — ora 10,30 ; NĂZ
DRĂVANUL OCCIDENTULUI — 
ora 16; CERCUL MORȚII — ora 
20; Teatrul „Ion Creangă" : CO- 
COȘELUL NEASCULTĂTOR — 
ora 10; Studioul I.A.T.C. : CARA- 
GIALE... DAR NU TEATRU — 
ora 10,30; Teatrul Evreiesc de 
Stat : LUMPACIUS VAGABUN- 
DUS — ora 11; PE PLACUL TU
TUROR — ora 19,30; Teatrul „Țăn
dărică" (Calea Victoriei) ; GULI- 
VER ÎN ȚARA PĂPUȘILOR — 
ora 11; RECITAL DE MUZICA ȘI 
POEZIE INA OTILIA GHIULEA
— ora 20; (Str. Academiei) : BAN
DIȚII DIN KARDEMOMME — 
ora 11; Teatrul „Ion Vasilescu" : 
VIAȚA... O COMEDIE — ora 10 
SE CAUTĂ UN MINCINOS — ora 
19,30 ;• Circul de Stat : INTER
NAȚIONAL ’71 — orele 10; 16; și 
19,30 ; Ansamblul „Rapsodia Ro
mână" : PE ARIPILE RAPSODIEI
— ora 19,30 ; A.T.M. (la Ateneul. 
Român — sala Studio) : PREMIE
RĂ — ora 21.

SÎMBĂTĂ, 6 FEBRUARIE 1971 
PROGRAMUL I
• 15,00 Deschiderea emisiunii • 

16,00—18,00 Expediția cosmică ,,A- 
pollo-14" e 18,05 Bună seara, 
fete ! Bună seara, băieți ! • 19,20 
1001 de seri < 19,30 Telejurnalul 
de seară < 20,30 Expediția „A- 
pollo-14 : Decolarea de pe Lună
• 20,50 Tele-enciclopedia < 21,30 
Film serial : Incorputibilii < 
22,30 Expediția ,,Apollo-14“. Cu
plarea modulului lunar cu 
nava < 22,40 Telejurnalul de 
noapte • 22,50 Campionatele eu
ropene de patinaj artistic — pro
ba individuală feminină.

PROGRAMUL II
• 20,00 La fîntîna dorului — e- 

misiune de folclor • 20,30 Itinerar 
plastic sucevean a 20,45 Buletin 
de știri • 20,50 Seara melomanu
lui. „Beethoven — viața și opera"
• 21,45 Reportaj pe glob. Laosul 
— un punct fierbinte • 22,15 Film 
serial : „Aghiotantul excelenței 
sale" (II) — producție a studiou
rilor sovietice.

DUMINICA, 7 FEBRUARIE 1971 
PROGRAMUL I
• 8,45 Deschiderea emisiunii • 

10,00 Viața satului « 12,00 De stra
jă patriei • 12,30 în reluare, la 
cererea telespectatorilor. Holly
wood Palace — program de va
rietăți < 16,30 Spectacol pe ghea
ță — demonstrațiile medaliaților 
la Campionatele Europene de pa
tinaj artistic (partea I). Transmi
siune directă de la Ztirich • 19,20 
1001 de seri < 19,30 Telejurnalul 
de seară © 20,30 Divertisment 71. 
Spectacol de varietăți > 23,05 Te
lejurnalul de noapte.

PROGRAMUL II
• 20,00 Film artistic : „Ancheta

torul din umbră" • 21,55 Buletin 
de știri • 22,00 Carnet bucureș- 
tean < 22,10 Reluarea serialului 
de sîmbătă seara.
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