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HUNEDOARA întimpină semi-

IERI, ÎN SALA PALATULUI A AVUT LOC

MITINGUr PRIETENIEI

centenarul U.T.C. cu rezultate 
remarcabile în munca. In fa
brici ți uzine, în abataje ți pe 
șantierele de construcții au fost 
constituite brigăzi ale tineretu
lui care dau un impuls viguros 
întregii activități productive. Din 
numeroasele exemple ne oprim 
asupra unuia. Echipa condusă 
de tînărul Sabin Brad, de la 
secția premo a Întreprinderii de 
prefabricate din beton Bîrcea, 
stabilește zilnic adevărate re
corduri de producție, stîrnind

admirația ți aprecierea munci* 
tarilor mai vîrstnici. La sfirți- 
tul lunii ianuarie cind a luat fi* 
ință, ea ți-a propus obținerea ri
nei producții cu 30 la sută mai 
mare decit se planificase. După 
o lună de însuflețită activitate 
constatăm la sfîrțitul acestei săp- 
tămîni, că angajamentul a fost 
substanțial depățit: sporul de

AL. BALGRADEAN
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ROMÀNO - UNGARE
Intr-o atmosferă sărbăto

rească, Vineri dupu-amiază, a 
avut loc, în marea Sală a Pa
latului Republicii mitingul 
prieteniei româno-ungare, or
ganizat cu prilejul vizitei ofi
ciale pe care o face în țara 
noastră, la invitația Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român și a Consiliu
lui de Miniștri, delegația de 
partid și guvernamentală a 
Republicii Populare Ungare.

La această manifestare, des
fășurată sub semnul tradițio
nalei prietenii dintre poporul 
român și poporul ungar, al re
lațiilor frățești dintre Repu
blica Socialistă România și 
Republica Populară Ungară, 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Muncitoresc 
Socialist Ungar, au participat 
mii de reprezentanți ai oame
nilor muncii din București.

în sală erau prezenți mem
bri și membri supleanți ai Co
mitetului Executiv al CC. al 
P.C.R., membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, vechi mili
tanti ai mișcării muncitorești 
din țara noastră, precum și 
personalități marcante ale vie

Cuvintarea tovarășului Cuvintarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu Jaios Xâdâr

Stimați tovarăși și prieteni, 
Dragă tovarășe Kâdăr, 
Dragă tovarășe Fock.
Vizita în țara noastră a so

lilor* poporului ungar — a to
varășului Jânos Kădâr. prim- 
secretai* al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, a tovarășului 
Jeno Fock, președintele Gu
vernului Revoluționar Munci
toresc Țărănesc Ungar, și a ce
lorlalți membri ai delegației 
de partid și guvernamentale 
■— constituie o nouă și grăitoa
re expresie a legăturilor* de 
prietenie, colaborare și solida
ritate existente între par
tidele și popoarelor țărilor 
noastre. (Vii aplauze). îmi 
este deosebit de plăcut ca 
la acest miting al prieteniei 
româno-ungare să salut cu 
căldură pe oaspeții noștri sti
mați, în numele poporului ro
mân, al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, al Consiliului de Stat și 
al Guvernului Republicii So
cialiste România și să adresez, 
din inimă, poporului frate un
gar cele mai cordiale urări de 
succes în edificarea socialis
mului, în asigurarea progresu
lui și prosperității patriei. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Prietenia dintre popoarele 
român și ungar are vechi și 
bogate tradiții istorice. Con
viețuind ca vecini timp de pes
te un mileniu, popoarele noas
tre au conlucrat adesea în 
dezvoltarea lor economică și 
socială, ceea ce a constitui un 
factor pozitiv al mersului lor 
înainte pe calea progresului.

Clasele stăpînitoare din Un
garia și România, marile pu- 

ții științifice și culturale, ge
nerali, conducători de institu
ții centrale și organizații obș
tești.

La miting au asistat șefi ai 
misiunilor diplomatice acredi
tați la București.

Drapelele Republicii Popu
lare Ungare și Republicii So
cialiste România domină fun
dalul sălii. Faldurile lor înca
drează urarea — scrisă în lim
bile română și maghiară — 
„Trăiască prietenia, colabo
rarea și alianța frățească din
tre poporul român și poporul 
ungar !“.

Ora 16. în uralele entuzias
te ale asistenței, în prezidiu 
iau loc tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Jânos Kâdăr, prim- 
secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de
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teri imperialiste au dus o poli
tică de învrăjbire și discordie 
între națiunile noastre, pentru 
a asigura asuprirea și exploa
tarea popoarelor, pentru a-și 
impune politica lor de domi
nație. Este meritul oamenilor 
înaintați din rîndul popoarelor 
noastre, al forțelor sociale a- 
vansate din cele două țări că 
în decursul timpului s-au ridi
cat cu hotărîre împotriva aces
tei politici. (Aplauze puter
nice). Nu o dată masele 
populare din cele două țări, 
oamenii muncii români și ma
ghiari, au luptat împreună, în 
cadrul unor mișcări sociale 
înaintate, al revoluțiilor bur- 
ghezo-democratice, pentru eli
berare socială, împotriva asu
pririi. în mod deosebit mișcă
rile revoluționare, clasa mun
citoare, în frunte cu comuniș
tii, au afirmat cu tărie nece
sitatea prieteniei româno-un
gare ca o condiție a victoriei 
în lupta comună pentru drep
tate și libertate socială și na
țională, au militat fără preget 
pentru apropiere și solidari
tate între cele două popoare 
(Aplauze puternice).

în anii celui de-al doilea 
război mondial — în condițiile 
victoriilor strălucite obținute 
de Uniunea Sovietică împotri
va mașinii de război germane 
— poporul român, înfăptuind 
sub conducerea partidului in
surecția națională armată, a 
luptat cu toate forțele, alături 
de eroica armată sovietică, 
pentru eliberarea întregii țări, 
precum și a Ungariei și Ceho
slovaciei, pînă la victoria fina
lă asupra fascismului. (Vii a- 
p lăuze).

A revenit socialismului me
ritul istoric de a fi asigurat 
fundamentul trainic al unor 
relații de tip nou, cu adevă
rat internaționaliste, de înțe
legere și prietenie, de colabo
rare și bună vecinătate între 
popoarele României și Unga
riei. (Aplauze puternice). 
De-a lungul anilor, în perioa
da edificării noii orînduiri, 
prietenia româno-ungară s-a 
lărgit și s-a întărit tot mai 
mult. Un rol esențial a avut 
în acest sens Tratatul de prie
tenie, alianță și colaborare în
cheiat între România și Unga
ria, la 24 ianuarie 1948. în ca
drul colaborării noastre reci
proc avantajoase s-a dezvoltat 
volumul schimburilor de măr
furi, s-a realizat un șir de ac
țiuni de cooperare în produc
ție și pe planul cercetării teh- 
nico-științifice, s-au intensifi
cat raporturile în domeniul 
artei și culturii. S-a desfășu
rat, de asemenea, un rodnic 
schimb de experiență în con
strucția socialismului, au avut 
loc numeroase vizite recipro
ce, contacte și discuții la di
ferite niveluri. O înrîurire ho- 

■ tărîtoare pentru adîncirea 
prieteniei dintre cele două țări 
și popoare o are dezvoltarea 
solidarității frățești dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncitoresc Socialist 
Ungar, pe baza marxism-leni- 
nismului și internaționalismu
lui proletar, a țelurilor supre
me comune. (Aplauze puter
nice).
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Onorată adunare,
Stimate tovarășe Ceaușescu, 
Dragi tovarăși, prieteni
Am sosit aici, în Capitala ță

rii socialiste vecine, București, 
cu intenția de a sluji o cauză 
bună, de a întări prietenia și 
colaborarea ungaro-română. 
Vă exprimăm sincerele noastre 
mulțumiri pentru primirea 
ospitalieră și tovărășească de 
care ne-am bucurat. Delegația 
noastră vă transmite dv., 
Partidului Comunist Român, 
guvernului Republicii Socialis
te România și, prin dv., între
gului popor muncitor salutul 
frățesc și urările de bine ale 
comuniștilor unguri, ale po
porului ungar, constructor al 
socialismului. (Aplauze puter
nice).

Dragi tovarăși,
Noi, membrii delegației de 

partid și guvernamentale un
gare putem afirma cu satisfac
ție că am purtat cu tovarășii 
noștri români, conducătorii dv. 
de partid și de stat, într-o at
mosferă sinceră, convorbiri 
foarte utile și rodnice cu privi
re la relațiile noastre bilatera
le și probleme internaționale 
de interes comun. Cel mai im
portant eveniment al întîlnirii 
noastre a și avut loc — cei doi 
prim-miniștri au semnat noul 
Tratat de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală dintre 
Republica Populară Ungară și 
Republica Socialistă România.

Semnarea și intrarea în vi
goare a acestui document de

Semnarea comunicatului cu privire la vizita delegației
de partid și guvernamentale a R. P. Ungare

La Consiliul de Stat a avut 
loc, vineri după-amiază, so
lemnitatea semnării comunica
tului cu privire la vizita de
legației de partid și guverna
mentale a Republicii Popu
lare Ungare în Republica So
cialistă România.

Comunicatul a fost sem
nat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, și de tovarășul Jânos 
Kadâr, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar. 

mare importanță, precum și 
convorbirile pe care le-am a- 
vut dau un nou avînt dezvol
tării relațiilor noastre. Rezul
tatele întîlnirii noastre fac po
sibilă înaintarea noastră pe 
drumul colaborării. în ceea ce 
le privește, Comitetul Central 
al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, guvernul Repu
blicii Populare Ungare vor 
face totul și în viitor. în con
formitate cu litera și spiritul 
Tratatului de prietenie, pen
tru dezvoltarea în toate dome
niile a relațiilor dintre cele 
două țări și strîngerea în con
tinuare a prieteniei dintre po
poarele noastre.

Dragi tovarăși,
Tovarășul Ceaușescu a vor

bit despre rezultatele însemna
te obținute, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, 
de poporul Republicii Socia
liste România în construcția 
socialistă. Industrializarea ță
rii, creșterea producției indus
triale, introducerea tehnicii 
moderne se desfășoară .în 
România într-un ritm rapid; 
crește, de asemenea, randa
mentul agriculturii. Se dezvol
tă învățămîntul, se îmbogățeș
te viața culturală și crește ni
velul de trai al oamenilor 
muncii.

S-a schimbat înfățișarea o- 
rașelor și satelor, viața oame
nilor a devenit mai plină de 
conținut. Acest lucru am pu
tut să-1 constatăm astăzi, în

La solemnitate au fost de 
față tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnaraș, Ma
nea Mănescu, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Gheor
ghe Radulescu, Virgil Trofin, 
Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, 
Emil Drăgănescu, Janos Fa- 
zekas. Petre Lupu, Dumitru 
Popa, Dumitru Popescu, Leon- 
te Răutu, Gheorghe Stoica, 
Ștefan Voitec, Petre Blajovici, 
Miron Constantinescu, Mihai 
Dalea, Miu Dobrescu, Mihai 
Gere, Ion Ioniță, Ion Stănescu, 
Cornel Burtică, Mihai Mari
nescu, Ion Pățan, Corneliu Mă- 

mod direct, atît la Fabrica de 
mașini-unelte și agregate, cît 
și în cartierul Titan. Toate a- 
cestea atestă superioritatea 
sistemului socialist și capaci
tatea creatoare a poporului e- 
liberat de sub asuprirea bur- 
ghezo-moșierească. în numele 
comuniștilor unguri și al po
porului nostru muncitor, vă fe
licit din inimă pentru rezulta
tele dv., urîndu-vă și pe mai 
departe activitate rodnică în 
construirea patriei dv. socialis
te. (Vii aplauze).

Cel de-al X-lea Congres al 
partidului nostru a avut loc în 
toamna anului 1970 și a trasat 
noile sarcini ale construirii so
cialismului. în cadrul alegeri
lor generale care s-au desfășu
rat în primăvara anului trecut, 
poporul nostru, într-o unitate 
impunătoare, și-a manifestat, 
prin votul său, acordul față de 
programul construirii socialis
mului, față de obiectivele celui 
de-al IV-lea plan cincinal.

Considerăm ca o sarcină a 
noastră dezvoltarea politicii de 
alianță a partidului, lărgirea 
democrației socialiste, atrage
rea activă a maselor oameni
lor muncii la elaborarea aces
tei politici. Intensificăm rolul 
Frontului Popular Patriotic, 
întărim puterea populară, sta
tul socialist. Am lărgit auto
nomia și sfera de competență 
a consiliilor populare, între
prindem măsuri în vederea ex-
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nescu, ministrul afacerilor ex
terne, Ioan Cotoț, ambasado
rul României la Budapesta, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului, alte persoane oficiale.

Au luat parte tovarășii Jeno 
Fock, Petef Valyi, Jânos Peter, 
Ferenc Martin, precum și per
soanele oficiale care însoțesc 
delegația de partid și guverna
mentală a R.P. Ungare.

După semnarea comunicatu
lui, în aplauzele celor prezenți, 
conducătorii celor două parti
de frățești își strîng călduros 
mîinile, se îmbrățișează.

Vizita președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 

România, Nicolae Ceaușescu, 
in Republica Africa Centrală

La invitația președintelui 
Republicii Africa Centrală, 
general de armată, Jean Bedel 
Bokassa, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae

LA LICEUL 
„FRAȚII 
BUZEȘTI"

AM 0 MESERIE
MARGINALII LA PRACTICA PRODUCTIVA A ELEVILOR 

DIN CRAIOVA
„De la bun începu» facem cuvenita remarcă : la liceele 

„Frații Buiești", „Nicolae Bălcescu" și Liceul nr. 2 din Craiova, 
nu își desfășoară activitatea nici un cerc tehnic". Rîndurile 
de mai sus au fost publicate în ziarul nostru în luna aprilie 
1971,

Ba Liceul „Frații Buzești“, 
patronat de uzinele ,-,Electropu- 
tere“, se poate constata acum 
o serioasă preocupare pentru 
pregătirea încă din școală a vii
toarelor cadre tehnice. Activită
țile practice ce se desfășoară aici 
au meritul de a fi gîndite astfel 
încit să vină în întîmpinarea pa- 
Biunilor pe care elevii le mani
festau de mulți ani. Ceea ce ex
plică într-un fel interesul lor și 
rezultatele obținute pină acum.

„Orice absență de la orele de 
activitate tehnico-produetivă — 
preciza profesorul SILVESTRU 
MORARU, directorul liceului — 
ne determină să verificăm situa
ția elevului, să constatăm cau
zele, să luăm măsurile corespun
zătoare“. Am răsfoit mai multe 
cataloage. Numărul absențelor de 
la orele de instruire practică 
este foarte mic, cele înregistrate 
pînă acum, aparținind doar ele
vilor cu mai multe zile de scu
tire medicală. Am stat de vorbă 
cu profesorul maistru ȘTEFAN 
PlRLOGEA — șeful catedrei de 
instruire tehnico-productivă. Ve
nise ca în fiecare zi în jurul orei 

FRUMUSEȚE
de A.l. ZÄINESCU

Momentul plecării constructorilor de pe un șantier are 
ceva din aerul și nostalgia despărțirilor de toamnă, tîrzii, 
dar mai are și ceva din frumusețea rară, adîncă, simplă ca 
și creația însăși a unui mare artist. în dilatarea clipei în
cape atunci și o frunză rostogolindu-se, dar mai pot să în
capă și munți și izvoare, mai încap și pădurile, cîmpurile, 
și mai pot să încapă și norii de o limpezime de piatră, as
cunsă, ai unei nesfîrșite amintiri. Fiindcă, dintr-odată, brusc, 
îți dai seama că tot ceea ce s-a înfăptuit oră de oră, zile 
si ani în șir acolo, lucrul în toată splendoarea și temeinicia 
lui, cu toate zbaterile și încordările care i-au premers și 
l-au consolidat apoi monumental într-o operă în.tr-adevăr 
durabilă, devine ușor legănat ca un suflu de rază parcă, 
imperceptibil strămutat în spațiul unei singure amintiri.

Totul, mișcarea de brațe și cuget, fulgerătoarele gesturi, 
urcușuri și coborîșuri rămase cine știe de cînd pe retină, 
zgomotul de mașini și ritmul trepidant, alert, fîșiile albe de 
drumuri, pătratele albe de lumini din ferești, atelierele, dor
mitoarele și altele, alte lucruri devenite încet, persistent 
amintiri izvorăsc către o singură și mare amintire acum și 
aceea se află doar la cîtiva pași în față, monumentală, 
umbra ei luminează și rămîne în gînduri, se deschide ase
menea unei fermecate porți către un ciudat sentiment de 
dragoste — amestec rar de bucurie și forță, de nostalgie 
și vis. Și atunci, din biruință — ca păsările, din instinct — 
constructorii simt că trebuie să plece. E anotimpul plecării 
și sosirii lor altundeva, ei sînt linia, parcă, de la orizont. 
La rîul Argeș, într-un astfel de răstimp, careva dintre ei, 
poate o fată, poate un tînăr îndrăgostit, a împletit atunci o 
coroniță de flori de pădure sălbatice și a aruncat-o în apă. 
Și rîul a primit-o pe creștet ca un voievod. Cine a aruncat-o, 
nu știu la ce s-a gîndit. Poate a fost o joacă, un simplu 
gest, o frumoasă copilărie, poate, un semn de dragoste, 
pur. Cert este că el a plăcut.

Constructorii schimbau atunci Argeșul cu Dunărea și în 
Schimbul acesta cineva a avut ideea să arunce în apă flori, 
să împletească și să arunce în apă multicolore coronițe de 
flori. De bună seamă, la Dunăre, constructorii au ajuns mai 
repede decît ele. Sau poate că acestea nici n-au mai ajuns. 
Poate că s-au oprit printre pietre și rădăcini undeva, poate 
că le-au cules de pe apă niște copii — da, așa ar fi fost, cu 
siguranță, mai bine ! —și s-au încoronat uimiți și veseli cu 
ele și poate că florile acelea străluceau ca niște ghirlande 
de lumini crude și tremurătoare, de foc. Și cînd s-a înnoptat 
și copiii s-au întors singuri acasă pereții s-au luminat albi, 
dintr-o dată, și luminează și azi, de atunci, ca într-un basm, 
în fond, de ce nu ? — doar basmele pentru copii sînt, spuse 
însă și făgăduite de cei mari. De data aceasta erau însă 
și împlinite. în feeria lor dansau umbre și flori și treceau 
către Dunăre călare pe armăsari de apă cîteva sute și sute 
de povestitori.

Momentul plecării lor acolo dăduse naștere și unui gest 
de o frumusețe rară și adîncă, simplă ca și creația însăși a 
unui mare artist.

le care i-au premers și

Ceaușescu, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, va efec
tua o vizită oficială în Repu
blica Africa Centrală, în luna 
martie a.c.

După terminarea 
școlii ei vor 

putea spune:

14, să informeze conducerea li
ceului asupra modului in care 
s-au desfășurat orele în diminea
ța respectivă. La un moment dat, 
interlocutorul meu a spus : „Di
mineața cind intrăm in fabricile 
uzinei „Electroputere“, muncito
rii mă opresc și îmi cer, mă roa
gă, să le repartizez elevi“. Am 
avut atunci impresia că se exa
gerează puțin. Motiv pentru care 
a doua zi dimineața, ne aflam la 
„Electroputere“.

Nu ne-a fost greu să-i găsim 
pe elevii Liceului „Frații Bu
zești“. Oamenii s-au obișnuit să-i 
vadă intrînd în fiecare diminea
ță pe porțile uzinei, cu discipli
na și punctualitatea ce-i carac
terizează pe muncitori. Cu a- 
ceeași disciplină și perseverență 
cu care i-am găsit lucrind în 
secții. Da, pe cei 39 de elevi a- 
flați în secția trafo-măsură a fa
bricii de aparataj în ziua docu
mentării noastre, i-am găsit lu-

IOAN VOICU
(Continuare în pag. a V-a)
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• VINERI, a plecat spre Ha
vana o delegație de activiști ai 
P.C.R., oondusă de tovarășul 
Alexandru Iliescu, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., secretar 
al Comitetului județean Sucea
va al P.C.R., care, la invitația 
C.C. al P.C. din Cuba, va face 
o vizită în schimb de experi
ență.

• AMBASADORUL REPU
BLICII VIETNAMULUI DE 
SUD în Republica Socialistă 
România, Lam Van Luu, a orga
nizat vineri o Conferință de 
presă la care a-u luat parte re
prezentanți al presei centrale, 
Agenției Române de Presă „A- 
gerpres“, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

După ce a făcut o expunere 
despre succesele obținute de 
forțele patriotice din Vietnamul 
de Sud asupra trupelor agre
soare imperialiste, ambasadorul 
Lam Van Luu, a răspuns la în
trebările puse de participanții 
la conferință.

« VINERI DUPA-AMIAZA a 
părăsit definitiv Republica So
cialistă România, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Franceze, Pierre 
Pelen.

pentru cîștigarea titlului de cel 
mai bun mecanizator.

Manifestarea se înscrie în 
programul acțiunilor inițiate în 
cinstea semicentenarului Orga
nizației revoluționare a tinere
tului de către Consiliul tineretu
lui sătesc din cadrul C.C. al 
U.T.C.

• INCEPÎND DE VINERI,
Institutul Agronomic „Nicolae
Bălcescu" din Capitală găzdu
iește Consfătuirea pe țară a ti
nerilor mecanizatori, la care
participă muncitori, tehnicieni, 
maiștri și ingineri de la între
prinderile agricole de stat și 
stațiunile de mașini agricole.

Cu același prilej, va avea loc 
și faza finală a celei de-a IV-a 
ediții a ..Olimpiadei tinerilor 
mecanizatori“, în cadrul căreia 
aproape 40 de tineri cîștigători 
ai fatzei județene a Olimpiadei 
vor trebui să dea dovada înal
tei lor măiestrii profesionale

e CA URMARE a interesului 
manifestat de unele organisme 
internaționale în rezultatele ac
tivității unor institute de pro
iectări din domeniul industriei 
chimice, printr-o hotărîre a 
Consiliului de Miniștri s-a a- 
cordat dreptul să efectueze di
rect, începînd cu data de 1 mar
tie 1972, operațiuni de comerț 
exterior Institutului de proiec
tare tehnologică pentru indus
tria chimică organică de bază 
și petro-chimică — IPROCHIM, 
Institutului de proiectare teh
nologică pentru industria orga
nică de sinteză, medicamente și 
fibre sintetice — IPROSIM și 
Institutului de proiectare tehno
logică pentru industria chimică 
organică și a îngrășămintelor — 
IPRAN, unități aflate sub în
drumarea Ministerului Industri
ei Chimice.

Printre operațiunile de comerț 
exterior prevăzute a se efectua 
de către aceste institute se nu
mără : engineering complet pri
vind instalațiile pentru indus
tria chimică, testări și optimi
zări de instalații, asistență teh
nică pentru analize de oferte, 
elaborare de caiete de sarcini, 
asistență tehnică pentru montaj 
și punere în funcțiune de in
stalații, proiecte tehnice și de 
execuție pentru lucrări de mon
taj, automatizare, construcții de 
surse și rețele de alimentare, 
tratări de ape etc.

Hotărîrea se înscrie pe linia 
perfecționării în continuare a 
activității de comerț exterior, 
în sensul creșterii operativității 
acțiunilor și eliminării unor ve
rigi intermediare.

sibilități mai mari, că tineretul 
Argeșului este capabil să urce 
ștacheta hărniciei.

Un argument al celor spuse ni 
se relevă din însuși programul 
activității patriotice pe anul în 
curs, expus în amănunt eu acest 
prilej. Am reținut din acest pro
gram o sporire a numărului șan
tierelor locale, îndeosebi la Cim
pulung și Curtea de Argeș, unde 
se construiesc noi obiective, am
ploarea lucrărilor de pe șantierul 
de irigații Ștefănești— Topolo- 
veni, acțiunile de desecări, ca 
răspuns al tinerilor la chemarea 
lansată pe țară de către Comi
tetul județean P.C.R., extinderea 
împăduririlor și altele.

Sîntem convinși că tinerii arge
șeni își vor respecta cu cinste 
angajamentele. Distincția ce li 
s-a acordat constituie un în
demn prețios pentru aceasta.

V. RAVESCU

„SĂPTĂMÎNA
TOP’71“

»...................  ' 11 1 t..........?

MUNCA 
PATRIOTICĂ

DE 31 DE ORI „HEI 
RUP !" PENTRU TINERII 
ARGEȘULUI

„Argeș 1“ — „Argeș 31“...
Organizației județene de tine

ret Argeș i-a fost conferită Di
ploma de Onoare a C.C. al U.T.C. 
pentru rezultate deosebite obți
nute la toate obiectivele activi
tății voluntar-patriotice pe anul 
trecut. înminarea Diplomei de 
către tovarășul Gheorghe Mi- 
ron, șef de secție la C.C. al 
U. T. C., într-un cadru fes
tiv in prezența membrilor 
Biroului Comitetului județean 
U.T.C., a secretarilor comitetelor 
județean, de la comune și între
prinderi, a aparatului salariat de 
la orașe, a numeroși brigadieri 
fruntași a prilejuit un moment de 
rememorare a unei rodnice acti
vități desfășurată în principal în 
cadrul celor 31 ae brigăzi 
„Argeș“. Felicitîndu-i pe tinerii 
argeșeni pentru hărnicia lor, 
tovarășul Gheorghe Miron a 
apreciat modul de organiza
re a brigăzilor, alcătuite din

cei mai activi uteciști care 
s-au remarcat în munca patrio
tică în cadrul colectivelor proprii 
fiind o cinste pentru cei înrolați 
în aceste formațiuni. Cuvintele 
sale se adresau, în primul rînd, 
brigăzilor ce s-au afirmat pe 
marile șantiere naționale ale ti
neretului : Lotru, Autostrada 
București—Pitești. Podul Dîm
boviței, Combinatul de materiale 
de construcții Cimpulung și al
tele.

Rezultatele acestora (merită să 
ne amintim de brigăzile 19 și 27 
ale tinerilor de la U.M.M., care 
au cucerit competiția hărniciei 
pe țară) încununează activitatea 
febrilă și creatoare a tinerilor di ri 
Argeș, animați de dorința măr
turisită de a contribui la întro
narea climatului de muncă, cin
ste și onoare socialistă în jude
țul lor.

Mulțumind în numele acestora 
pentru aprecierea făcută, tova
rășul Constantin Voineag, prim 
secretar al Comitetului județean 
Argeș al U.T.C.. a exprimat an
gajamentul ferm al organizației 
amintite ca și în acest an, marcat 
de aniversarea Semicentenarului 
U.T.C., să depună o activitate 
demnă de tradiția pe care o are 
ea. aici, pe meleagurile Mește
rului Manole.

— Sîntem conștienți, a încheiat 
vorbitorul, că dispunem de po

INTERPRETI SI 
COMPOZITORI

Joi, în Sala Palatului a avut 
loc gala laureaților „Topului“ 
organizat cu regularitate de 
„Săptămîna culturală a Capita
lei“. U.n spectacol de aproape 
8 ore, fiindcă cele două progra
me nu au făcut decît să-și trea
că unul altuia ștafeta de la ora 
16 pînă aproape de miezul nop
ții spre a putea cuprinde toți 
laureații. Credem că nu mai 
trebuie explicat de ce publicul 
ce umpluse complet sala avea 
media de virată probabil sub 20 
de ani. Evident, muzica ușoară 
rămîne favorita tinerilor. Co
mentarii, pozitive și negative, 
asupra preferințelor exprimate 
de acest „Top“, asupra calității - 
muzicale a melodiilor și asupra 
valorii textelor se pot face pe 
pagini întregi. Semnificativă la 
acest spectacol ni s-a părut însă 
prezența masivă a tinerilor 
compozitori ca și a unor inter- 
preți tineri care au devenit pro
prii lor textieri sau chiar autori 
ai melodiilor. Alături de Mandy 
și Grigoriu, printre laureați se 
numărau Bogardo, Crtstinoiu, 
Mircea Florian (student la A.S.E., 
în același timp interpretul com
pozițiilor sale), Romeo Vanica, 
Liviu Tudan, și alții. In specta
col Doru Stănculescu cîntînd 
simultan la chitară și muzicuță 
a acompaniat-o pe... sora sa, Mi- 
haela Mihai, care îi interpreta 
propria compoziție : Ecou de 
romanță. Margareta Pîslaru s-a 
prezentat, de asemenea, cu pro- 
priile-i lucrări printre care și o 
melodie în premieră : „Soldă
țelul“. Un suoces deosebit a re
purtat studenta clujeană Marcela 
Saftiuc, interpretă și ea a pro
priilor compoziții de muzică 
folk. Formația de jazz „Bucu
rești“, „Modern-grupul“, timișo
renii reuniți în formația Phoe- 
nix — toți au fost prezenți cu 
numeroase lucrări compuse de 
ei, aplaudate uneori minute în 
șir. Există, după cum se vede, 
un puternic grup de tineri com
pozitori care se bucură din ce 
în ce mai mult de recunoaște
rea capacității sale din partea 
publicului dair pe care festivalu
rile, radioul și televiziunea încă 
nu au izbutit să le integreze. 
Probabil că nu va trece însă 
mult timp și o serie dintre aceș
tia, reprezentînd deja valori si
gure. ale muzicii noastre ușoare, 
vor izbuti .să se impună.

B. ANDREI

| MICROINTEBV1U |

CU MAGDALENA 
POPA DESPRE
• Ultimele succese din strâinâ- 

tate.
• Pregătiri perrtru Semicente

narul U.T.C.
Stăm de vorbă cu prim-ba- 

lerina Operei Române, Magda- 
lena Popa, după un recent tur
neu în străinătate.

— Mă reîntorc în țară după 
un lung turneu de o lună de 
zile la care am participat îm
preună cu „Ballet Thèatre Con
temporain“, în R.F. a Germa
niei și Elveția ; cu puțin timp 
înainte am £ost intr-un alt tur
neu, de trei săptămini, cu ace
eași formație franceză, la Lon
dra. în ambele turnee l-am a- 
vut ca partener principal pe 
soțul meu, Amato Checiufescu. 
Dintre ceilalți parteneri, îl a- 
mintesc pe Dominique Mercy, 
vedetă internațională. Am dan
sat în „Aqua Thème“, „Requ- 
ieme“, „Hai Kai", balete mo
derne care mi-au pnilejuit o a- 
dincire u mijloacelor de expre
sie folosite în acest gen de dans 
și care mi-au adus un plus de 
experiență pe care sper să o pot 
folosi cu succes pe scenele ro
mânești.

Din această perioadă aș mai 
consemna participarea la un 
„Festival internațional de dans" 
la Opera din Berlinul democrat, 
alături de reputați balerini din 
U.R.S.S., R.D. Germană. Ceho
slovacia și Ungaria. în cadrul 
Festivalului am dansat „Gisel- 
le“, împreună cu Victor Rona, 
prim-balerin al Operei din 
Budapesta. La spectacolul de 
gală am prezentat „Moartea 
lebedei" și „Romeo și Julieta".

— Și ați avut succes ?
— Cred că da... (Magdalena 

Popa ne pune la dispoziție mai 
multe ziare britanice și vest- 
germane din care spicuim : 
„Daily Telegraph“ — „Magda
lena Popa s-a evidențiat dato
rită admirabilei ei prezențe 
scenice și a liniei ei generale 
de dans...“ ; „Financial Times“ 
— „In „pas de deux“ împreună 
cu Dominique Mercy, Magda
lena Popa este minunată, este 
de o expresivitate unică...": „Ti
ntes“ — „Coregrafia baletului 
„Hai Kai" pretinde o perfecțiu
ne absolută din partea celor 
șase dansatori. Numai Magda
lena Popa a corespuns în între
gime printr-o combinație de re
lief net și fluență plastică întoc
mai cerințelor lui Jean Babilie"; 
„Die Welt“ din R.F. a Germa
niei — „Magdalena Popa s-a 
dovedit o excelentă dansatoare 
ce-.și extrage arta din cea mai 
frumoasă linie a unei strălucite 
școli de dans".

— In calitate de membră a 
C.C. al U.T.C. cum vă pregătiți 
să întâmpinați Semicentenarul 
U.T.C. ?

— Potrivindu-mi pașii cu pre
gătirile generale din Operă pen
tru acest însemnat eveniment 
din viața tinerei generații din 
țara noastră, dețin rolul prin
cipal în baletul „Primăvara“ 
de Cornel Trăilescu, pe un 
libret de AIccu Popovici, în 
coregrafia lui Vasile Marcii de
dicat Semicentenarului U.T.C. 
Sîntem în plină perioadă de 
creare a acestui balet luminos 
consacrat vieții tineretului re
voluționar, evocator al unor 
profunde sentimente umane 
cum ar fi patosul creator, in
cantația in fața splendorilor 
naturii și ale umanității, devo
tamentul pentru o cauză mă-

«
feWl
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reață. Cred că acest spectacol 
de balet dedicat aniversării Se
micentenarului U.T.C. va fi un 
frumos succes. El este asigurat 
și de ceilalți dansatori fruntași 
disto-ibuiți ; Rodica Simion, 
I.eny Dacian, Cristina Hamei, 
Petre Ciortea, Gheorghe Coto- 
velea, Marinei Ștefănescu. A- 
drian Gheorghiu și ceilalți in- 
terpreți de valoare.

C. RM.

La Teatrul „I. Creangă" 
SPECTACOL CU PIESE 
SCRISE DE ELEVI

De curind. holul teatrului „Ion 
Creangă“ . a fost transformat 
ad-hoc în sală de spectacol. 
Spectatori, elevi de la liceele 
bucureștene. Pină aici aproape 
nimic deosebit, dacă autorii tex
telor dramatice n-ar fi fost tot 
elevi. Deci, ineditul întâlnirii 
l-a constituit prezentarea in 
premieră, dacă putem spune ast
fel, a încercărilor dramatice, a- 
parținind unor debutanți de la 
„Gheorghe Lazăr“ (clasa XH-a), 
membri ai cenaclului literar din 
acest liceu. Au fost prezentate 
„Monolog“, „Romeo și Julieta“, 
de Olga Tătaru, fragmente din 
piesa „La revedere, Florenti
na !“ de Anca Vizdei și piesa 
„Proces pentru o floare“ de 
Georgeta Matei. lucrări oare, 
dincolo de unele stângăcii ine
rente debutului, dovedesc talent 
și chiar maturitate în abordarea 
unor teme privind idealurile ti
neretului nostru.

Un grup de actori ai Teatrului 
„Ion Creangă". I. Gh. Arcudea- 
nu, Jeanine Stavarache, Anca 
Zamfirescu, Nicolae Spurdercă, 
Mihai Butnariu; Marius Toma, 
proaspătul absolvent al I.A.T.C. 
— Lucian Muscurel și studenta 
aceluiași institut, Doina Făgăda- 
ru, conduși de tinăra regizoare 
Magda Bordeianu. au susținut 
printr-o atentă întrerpretare a- 
ceastă inițiativă de promovare 
a celor mai tineri dramaturgi.

Spectatorii-elevi au urmărit 
cu multă căldură și interes pri
mul spectacol menit să încura
jeze debuturile colegilor lor și, 
totodată, să apropie publicul tâ
năr de activitatea acestui teatru.

M. KARACAȘIAN
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SERILE „SClNTEM 

HKSffiTUUH" 

ia rtteovițîF.

Așteptate cu un viu 
interes de către sutele de 
tineri muncitori, con
structori de la Platfor
ma industrială a muni
cipiului, I.C.M.D. și nu
meroși elevi, „Serile 
Scinteii tineretului“ — 
organizate in cinstea a- 
propiatei aniversări a se
micentenarului — s-au 
bucurat de un mare suc
ces. In sala plină pînă 
la -refuz, tinerii specta
tori au avut în mijlocul 
lori oaspeți de onoare : 
artista emerită Dina Co
cea, președinta A.T.M., 
reprezentanți ai condu
cerii ziarului nostru care 
i-au salutat cu căldură, 
ca și activiști și condu
cători ai organizației de 
tineret municipale din 
Tîrgoviște. „Serile“ — 
în fapt o tradiție a zia
rului nostru care a or
ganizat frecvent întil- 
niri în sălile de spec
tacol cu tinerii săi ci
titori — au constituit, 
de această dată, un 
cald dialog scenă-sală. 
Rînd pe rînd. sub lu
minile rampei de la 
Clubul petroliștilor au a- 
părut tineri artiști a- 
matori ai casei de crea
ție prezentînd admira
bile suite populare, ta
rafuri, recitatori care 
și-au prezentat creații 
proprii (mențiuni: Iri- 
na Florescu pentru „Ța
ra“ și Mihail Vlad pen
tru „Tîrgoviște"). Tri

lurile „Ciocîrliei“, hora 
Staccato, „Călușul", dan
sul cu eșarfe al elevelor 
de la liceul pedagogic, 
brigada artistică a Gru
pului de șantiere — sint 
numai cîteva din nume
rele de succes ale primei 
părți.

A fost apoi rîndul ti
nerilor actori profesio
niști. Ropote de aplauze 
au răsplătit recitalurile 
pline de vervă ale acto
rilor (respectînd ordinea 
intrării in scenă) Sabin 
Făgărășeană, Geo Costi- 
niu, Eva Pătrășcanu, O- 
vidiu luliu Moldovan, 
Corneliu Dumitraș, Mi- 
haela Buta. Despre evo
luția lor s-ar putea spu
ne multe. Rezervăm toa
te amănuntele pentru 
foto-reportajul nostru 
din ziarul de luni. Dar 
aceasta nu a fost totul. A 
treia parte a programu
lui prezentat de Doina 
Chevrec și Vasile Ichim, 
a fost dedicată muzicii 
ușoare. Alături de soliș
tii amatori Viorel Faur, 
Elena Toma, Procopciuc 
Luminița, Mariana Mi- 
lea, îndrăgiții soliști de 
muzică ușoară Olimpia 
Panciu și Mihai Con- 
stantinescu au ridicat la 
maximum „temperatu
ra“ sălii.

In totalitate, întreaga 
manifestare poate fi a- 
preciată. fără rezerve, 
drept un succes. E me
ritul egal al tinerilor 
actori amatori și profe
sioniști care au evoluat 
oe scenă, ca și al sălii în 
tare tinerii muncitori 
și-au aplaudat cu căldu
ră oaspeții. Așadar, de
talii și imagini în foto
reportajul nostru de luni: 
Serile „Scinteii tineretu
lui“ de la Tîrgoviște.

VIOREL RARA și 
IORDACHE BODEA

Din actualitatea
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SIMBATA, 26 FEBRUARIE 1972
PUTEREA ȘI ADEVĂRUL rulea

ză la Patria (orele 10; 16; 19,45)) 
Favorit (orele 9; 12,30; 16; 19,30)< 
Capitol (orele 9,15; 12,45: 16,15;
19,45).

VIATA DE FAMILIE : rulează la 
Central (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18.15; 20,30).

RĂZBOIUL . SUBTERAN : rulea
ză la Lumina (orele 9—19,45 in 
continuare).

MICUL SCALDATOR : rulează 
la Scala (orele 9,15; 11,30 13,45; 
16,15 ; 18,45; 21,15), București (ore
le 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21).

OSCEOLA : rulează la Festival 
(orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18,30; 21).

LOCOTENENTUL BULITT : ru
lează la Luceafărul (orele 8,30; 11; 
13,30: 16; 18,30; 21), Feroviar (ore
le 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21),
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20.45), Modern (orele 8,45; 
11: 13.30: 16: 18,30; 20,45).

farmecul ținuturilor 
SĂLBATICE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—20,15 tn continuare).

PĂDUREA DE MESTECENI ru
lează la Doina (orele 11,30; 13,45; 
16: 18,15; 20,30).

ULTIMUL RĂZBOINIC : rulea
ză la Victoria (orele 8,45; 11; 13,30; 
16; 18,30; 20,45), Excelslor (orele (9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Gloria 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30), Tomls (orele 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18,15; 20.30).

ATUNCI I-AM CONDAMNAT 
PE TOȚI LA MOARTE : rulează 
la Gluleștl (orele 15; 17,45; 20), 
Arta (orele 15,15; 17,45; 20,15).

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

POVESTE DE DRAGOSTE : ru
lează la Pacea (orele 15,45; 18; 20).

AVENTURI ÎN ONTARIO : ru
lează la Grivița (orele 9; 11,15;
13,30: 16; 18,15; 20,30)) Aurora (o-

rele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15), 
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

PE POTECA NEȚĂRMURITEI 
IUBIRI : rulează la Flacăra (orele 
15,30, 17,45; 20).

MIRII ANULUI II t rulează la 
Bucegl (orele 15,45; 18; 20,15), Flo- 
reasca (orele 15,30; 18; 20,30).

FUGA : rulează la Miorița (ore
le 10,30; 15; 19).

MARELE PREMIU : rulează la 
Unirea (orele 15,30; 19).

VIS DE DRAGOSTE : rulează la 
Viitorul (orele 16; 19).

WATERLOO : rulează la Crin- 
gașl (orele 15,30; 19).

DECOLAREA : rulează la Cos
mos (orele 15,30; 18; 20,15).

LOVE STORY : rulează la Volga 
(orele 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20,30), Buzeștl (orele 15,30; 18;
20.15) .

VALURILE DUNĂRII : rulează 
la Volga (ora 9).

MISIUNEA TINEREI NHUNG : 
rulează la Vitan (orele 16; 18; 20).

B. D. LA MUNTE ȘI LA MARE: 
rulează la Popular (orele 15.30; 18;
20.15) .

CEA MAI FRUMOASA SOȚIE : 
rulează la Lira (orele 15.30: 18;
20.15) .

MIHAIL STROGOFF : rulează la 
Laromet (orele 15,30; 17,30; 19,30).

HELLO, DOLLY : rulează la 
Drumul Sării torele 16: 19).

FLOAREA DE CACTUS : rulea
ză la Moșilor (orele 15,30; 18;
20.15).

VAGABONDUL : rulează la Fe
rentari (orele 9,30; 13: 16; 19,15).

DREPTUL DE A TE NAȘTE: 
rulează la Munca (orele 15,30; 
17,45: 20).

ARTICOLUL 420 : rulează Ia 
Rahova (orele 10; 15.30: 19).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : rulează la Progresul (ore
le 11; 15,30; 19), DACII (ora 9).

JAN ZISKA (orele 10; 12; 14.15), 
VIAȚA PARTICULARA A LUI 
HENRY AL VIII-LEA (orele 16,30; 
18.45), FRUMUSEȚEA DIAVOLU
LUI (ora 21) rulează la Cinema
teca „Unlon“.

SIMBATA, 26 FEBRUARIE 1972 
PROGRAMUL I .

9.00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex. Muzică populară 
românească. In jurul orei 9,15 : 
Transmisiune directă de la PLE
CAREA DIN CAPITALA A DELE
GAȚIEI DE PARTID ȘI GUVER
NAMENTALE A REPUBLICII 
POPULARE UNGARE CONDUSA 
DE TOVARĂȘUL JANOS KADAR, 
prim-seeretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, care, la invitația 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român și a Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, a făcut o vizită oficidlă 
de prietenie in țara noastră. 
10,00 Muzică și jocuri populare ro
mânești. 10,15 „Doamna din Ge
nova" — film serial — episodul II 
— producție a Studiourilor de tele
viziune din R.D.G. 11,00 De vorbă 
cu gospodinele. 11,15 Tele-enciclo- 
pedia (reluare). 12,00 Biblioteca 
pentru toți. 12.15 Telejurnal. 16,25 
Deschiderea emisiunii de după- 
amiază. 16,30 Emisiune în limba 
germană. 18,15 Rtlm, tinerețe, dans. 
19.00 Arta plastică. Retrospectivă 
Romul Ladea. 19,20 1001 de seri : 
„Povestea iul Runcajs“ (VII). 19,30 
Telejurnal. 20,00 Săptămîna inter
națională. 20,15 Tele-enclclopedla.

21.00 Film serial : „Invadatorii“. 
21,50 Culisele varietăților. 23,00 
Telejurnal. Sport. 23,15 Muzică 
lăutărească și ctntece de petrecere.
PROGRAMUL II

16,20 Pe plaiuri teleormănene. 
17,00 Film artistic „Răpirea fe
cioarelor“ — producție a studiou
lui cinematografic „București". Re
gla : Dinu Cocea. In distribuție : 
Emanoll Petruț, Marga Barbu, 
George Constantin. 18,30 Reportaj 
bucureștean. 18,50 Agendă. 19,00 
Pagini celebre... mari interprețl. 
DUMINICA, 27 FEBRUARIE 1972 
PROGRAMUL I

8,15 Gimnastica pentru toți.
8.30 Cravatele roșii. 10,00 Viața sa
tului. 11,10 Să Înțelegem muzica — 
ciclu de Inițiere muzicală. 12,00 De 
strajă patriei. 12,30 Emisiune în 
limba maghiară. 14,00 Telesport.
16.30 Postmeridlan. 18,00 Film
serial petru tineret : Planeta 
giganților. 18,50 Program de 
muzică populară susținută de 
orchestra Ansamblului artistic 
„Doina“ al Armatei. 19,20 1001
de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Reportajul săptămînil. Schimbul 
Cinci. 20,20 Film artistic : Retros
pectivă Walt Disney. 21,10 Clujul... 
pe adresa dumneavoastră (partea 
a IJ-a) — emisiune de divertis
ment. 22,40 Telejurnal.

PROGRAMUL II
12,30 Concert de estradă. 13,00 

Aventuri in epoca de piatră. 13.30 
Pagini de satiră șl umor. 20,00 
Deschiderea emisiunii de seară. 
Săptămîna culturală bucureștea- 
nă. 20.15 Seară de balet : Coppelia 
de Dellbes. Spectacol realizat de 
televiziunea cehoslovacă. 21,30 A- 
genda. 21,40 Din lumea științei. 
22,00 Film serial : Invadatorii —

I
I
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Un debut regizoral : 
scena Studioului 
astăzi, simbătă, 26 
are loc premiera 
lului „Sinziana și 
de V. Alecsandri, 
scenă de Alexandru Tociles- 
cu, absolvent al secției de 
regie-teatru. promoția 1972 
(profesor Radu Penciulescu). 
Decorurile și costumele — 
George Cbutin și Cleopatra 
Preduț, studenți la Institu
tul Nicolae Grigorescu. Mu
zica — Octavian Constanti
nescu. Distribuția este alcă
tuită din studenții claselor 
conduse de profesorii Beate 
Fredanov și» Ion Cojar. în 
avanpremieră, ne-ain adre
sat tinărului regizor :

— Care ’ va fi contribuția 
dv. în transpunerea scenică 
a acestei piese de Alecsan
dri, atât de cunoscută pu
blicului nostru ?

— Nu m-aș hazarda să 
afirm că interpretarea mea 
este cu totul originală, ci 
mai degrabă nouă față de 
montările cunoscute. Am 
considerat mat potrivit să 
suprasolicit acțiunea și mai 
puțin personajele, adică nu 
am amplificat caracteristicile 
și tarele lor. Utilizând impro
vizația, în cadrul totalei li
bertăți de creație interpre
tativă, am solicitat actorii cu 
mult mai mult decît îi soli
cită o comedie obișnuitlă, a- 
tingînd astfel modalități spe
cifice comediei dell’arte : 
gagul, mișcarea. detașarea, 
și integrarea spontană în rol.

Ana Pop fi Nicolae Barosan, 
cesul Adam fi Eva“ de R. Strahl

protagoniștii spectacolului „Pro
la Teatrul de stat din Oradea.

lată coordonatele spectaco
lului „Sinziana și Pepelea“. 
Intervențiile muzicale, indi
cate de V. Alecsandri (cînti- 
celele) sint compuse de Oc
tavian Constantinescu și in
terpretate de orchestra 
„Grup 120“.

• Teatrul de stat din Ora
dea prezintă spectatorilor săi 
o nouă premieră a stagiunii 
1971—1972, „Procesul Adam 
și Eva“ de Rudi Strahl. Ro
lul Evei este interpretat de 
Ana Popa ; Adam — Nicolae 
Barosan. Regia este semnată 
de Szombati Gille Otto. Sce
nografia aparține 
Manolescu.
Brsrum.

• A.T.M. 
derea unui

„Recturi - spectacol” unde 
oameni de teatru — critici, 
regizori, actori — vor dez
bate lucrări inedite din dra
maturgia contemporană ori
ginală. Cenaclul va fi inau
gurat luni, 28 februarie, la 
ora 16, cu piesa lui Dumitru 
Solomon „Socrate“.

PLASTICĂ

Tatianei 
Muzica Adi

a inițiât deschi- 
cenaclu, ihtitulat

Unul dintre cele mai cunoscute peisaje de Micaela 
EleutheViade.

• ••••••• • •••••

Povestire de 
DUMITRU M. ION 
Ilustrații de
MIHAI SINZIANU
IX Ceteraș aflase totuși 

ziua și ora de intilnire a 
grupului pe strada Morii, 
in atelierul de reparații 
— cismărie al fraților Do- 
bre. Dar — precauție : Ce
teraș mușcă din momea- 
lă fiindcă Ia ora fixă vine 
doar Walter. „Băieții“ lui 
Ceteraș nu îl așteaptă în 
continuare pe „tartor”.

w
1. (Damian, Vlad, Ion sint gata de ac

țiune, ascunși în grădină).
— (Damian) : Vlad, te ocupi de Cete

raș ; Walter a dat semnul. Fără zgomot. 
Ioane, vii cu mine.V

2. (Adam trece pe stradă. Șoferul mași
nii cu care au venit polițiștii stă și fu
mează lingă mașină) Adam :

— Un foc, te rog, meștere...

3. Cîteva picături de eter, bătrîne ; la 
ora asta șoferii doftn !

(VA URMA)

I
I
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Holurile teatrelor găzdu
iesc și în această stagiune 
lucrări de artă plastică. La 
Teatrul Mic expun un grup 
de artiste — Ana Maria Bu- 
zea. Ioana Popp, Elena Surdu 
Stănescu — pictură și sculp
tură dintre care unele repre
zintă portrete ale actorilor 
din acest teatru : Leopoldina 
Bălănuță, G. Ionescu-Gion, 
ș. a.

La Teatrul de Comedie ex
pun pictorițele Lucia Fren- 
tiu și Elena Stătescu.

O Artiști graficieni și gra
vori ai Clubului de gravură 
din Montevideo — Uruguay, 
își expun lucrările incepind 
de marți, 29 februarie, la 
Galeria „Amfora“.

o O amplă expoziție de 
pictură, pastel, sculptură în 
lemn și desene s-a deschis 
săptămina aceasta la Gale
riile „Apollo“. Lucrările a- 
parțin Elenei Uță Chelaru 
(pictură), Angelei Popa-Bră- 
dean (pastel), și Elenei Ha- 
riga Avramescu (sculptură, 
desen).

• Astăzi, sîmhătă, ora 18, la 
Galeria Simeza va avea loc 
vernisajul expoziției de pic
tură al Micaelei Eleutheriade.

MEDEEA IONESCU

ÎN ATENȚIA DEȚINĂTORILOR
DE AUTOVEHICULE

(Persoane fizice și juridice)

I
I
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Așa cum s-a anunțat anterior, prevederile Decretului nr. 
471/1971, privind introducerea asigurării prin efectul legii 
de răspundere civilă pentru pagubele produse prin acciden
te de autovehicule, intră în vigoare la data de 26 februarie 
1972. Ca urmare, asigurările facultative de răspundere civilă 
auto existente și-au încetcrt valabilitatea pe data de 25 fe
bruarie 1972, orele 24.

Primele de asigurare plătite la aceste asigurări, aferente 
perioadei de după această dată, vor fi virate de A.D.A.S. 
în contul celor datorate pe anul 1972 la asigurarea prin 
efectul legii de răspundere civilă auto, cei în cauză urmînd 
a achita numai diferențele pînă la completarea cuantu
mului primei de asigurare, prevăzută pentru anul în curs.

Relații suplimentare se obțin de la unitățile A.D.A.S. și 
administrațiile financiare.

ADMINISTRAȚIA ASIGURĂRILOR
DE STAT

sportivă de masă
„SĂNIUȚA DE ARGINT" 

Ibj GOANA,
SPRE ETAPA FINALA

Astăzi și mîine vor avea loc 
întrecerile etapei județene a 
concursului dotat cu trofeul 
„Săniuța de argint" în județele: 
Bihor, Sălaj, Maramureș, Bis
trița Năsăud, Arad, Brașov, Co- 
vasna, Mureș și Prahova. Cîști- 
gătorii etapei județene vor par
ticipa la finala pe țară care se 
va desfășura, cum am mai a- 
nunțat, la 4 și 5 martie pe pîr- 
tiile de la Poiana Brașov.

PE MASIVUL PIETRICICA
Deși natura se arată a fi vi

tregă cu amatorii sporturilor de 
iarnă, zilele acestea, la Piatra 
Neamț și-au dat întâlnire cîști- 
gătorii etapelor municipale și 
comunale pentru a se întrece în 
cadrul etapei județene a popu
larului trofeu „Săniuța de ar
gint“ plini de optimism și voio
șie, plini de ambiții pentru a-și 
cîștiga dreptul să participe la 
finala pe țară. Cei peste 150 de 
concurenți s-au aliniat la start 
pe masivul Pietricica pe un tra- | 
seu foarte rigid și dificil mai a- 
les pentru cei cu o pregătire 
tehnică sumară, unde au reușit 
să se impună elevii din Piatra 
Neamț, Roman și Borca.

La băieți, locul I a fost ocupat, ' 
detașat, de elevul Simionescu , 
Victor, Școala I. M. Roman fără 
a lăsa vreo speranță celorlalți 
concurenți, obținînd un avans 
substanțial față de al doilea cla
sat.

Concurentele din Roman au 
vrut să repete succesul de la 
băieți dar deși 4 dintre ele au 
beneficiat de aceeași sanie de 
construcție specială, rapiditatea 
pîrtiei nu le-a permis să termine 
concursul fără greșeli, astfel că 
locurile fruntașe au revenit con- - 
curentelor din Piatra Neamț și 
Costișa.

Primii trei clasați ; băieți : 
Simionescu Victor — Școala 
I. M. Roman ; locul II — Soc 
Petru, Școala Nr. 12-Piatra 
Neamț ; locul III, Simionescu 
Vasile — Școala Fărcașa ; fete 
locul I Horanga Maria, Școala 
nr. 12 — Piatra Neamț; locul II, 
Bălan Aurica — Liceul Borca ; 
locul III, Tuglea Lucreția — 
Școala Costișa.

Primii clasați au primit di
plome și premii în materiale 
sportive din partea Comitetului 
județean al U.T.C.

IOAN BALCÎZA

SE ÎNFIRIPĂ O TRADIȚIE 
TINERII BUCURESTENI — 

PE VALEA PRAHOVEI
Aflată la a treia ediție, Ex

cursia tematică — inițiată și or
ganizată de Comitetul Sectorului 
3 al U.T.C. din Capitală — a re
unit, la Predeal, peste 1.000 de 
tineri din întreprinderile, insti
tuțiile și școlile sectorului. Pe 
Valea Poliștoacelor, la Cioplea, 
Clăbucet și cabana Schiorilor, 
muncitorii și elevii Uzinelor „23 
August“, întreprinderilor „Elec- 
troapairataij“ și „Metaloglobus“, 
ai Uzinei de pompe, ai Liceului 
„G. Coșbuc“, Grupului școlar 
„23 August“ sau Liceului „Mihai 
Viteazul" au participat la un 
program bogat și variat în care 
au fost incluse activități spor
tive, cultural-distractive, de pre
gătire a tineretului pentru apă
rarea patriei. Concursul Grupa 
în acțiune a prilejuit un dublu 
succes al formațiilor de băieți și 
fete ale Liceului „23 August", 
trofeul Săniuței de argint a re
venit elevilor Diaconu Ion (Li
ceul „Emil Racoviță" și Zincă 
Ligia (Liceul „Mihai Viteazul“). 
Programul cultural-distractiv a 
fost dominat de o mai veche ou- 
noștânță a noastră : soliștii și 
orchestra Liceului „Mihai Vitea
zul“. Așadar, o inițiativă lăuda
bilă, un program cu incontesta
bilă eficiență educativă, un fel 
de a petrece timpul în mod plă
cut, instructt v, atractiv.

S. D.

MERIDIAN

• TURNEUL INTERNAȚIO
NAL DE TENIS de la New 
York, contând pentru „Marele 
premiu — F.I.L.T.“, a continuat 
cu disputarea partidelor dl» 
turul trei al probei de simplu. 
Jucătorul român Ilie Năstase 
l«a Întâlnit pe americanul Brlan 
Gottfried, pe care l-a Învins in 
două seturi cu 6—1, 6-“-l.

In sferturile de finală ale 
turneului, Ilie Năstase îl va În
tâlni pe americanul Jimmy 
Connors.
• IN FINALA turneului Inter

național de fotbal de la Alger, 
echipa sovietică Ararat Erevan 
a întâlnit pe U. T. Arad. Fotba
liștii sovietici au obținut victo
ria cu scorul de 2—0, intrind în 
posesia trofeului.

• ASTAZI șl miine, cu în
cepere de la ora 16,00, jn sala 
de atletism de la Complexul 
sportiv „23 August“ din Ca
pitală, încep întrecerile celei 
de-a 5-a ediții a concursului 
atletic internațional dotat cu 
„Cupa de cristal“, la care și-au 
anunțat participarea atleți și 
atlete din IZ țări.
• IN TURNEUL internațional 

de box de la Minslt, pugilistul 
român Ion Magerl (categoria 
semiușoară) l-a învins prin KO 
tehnic, în repriza a doua, pe 
Juergen Salzwedel (R. D. Ger
mană). La categoria muscă : 
Nikolai Lodin (U.R.S.S.) dispu
ne prin KO tehnic în rundul 
trei de Ion Nlcolau (România).

• LA TARVISIO au început 
ieri campionatele europene de 
schi rezervate juniorilor. In 
proba de 5 km junioare primul 
loc a fost ocupat de sportiva 
sovietică Rulli Rehemaa cu 
timpul de 17’ 53” 56/100. Elena 
Bășa (România) s-a clasat pe 
locui 20 cu 19’ 21” 14/100.
• A 8-A EDIȚIE a Jocurilot 

mondiale universitare de iarnă, 
sc deschide astăzi in stațiunea 
americană Lake Placid, unde, 
timp de nouă zile, se vor între
ce peste 300 de studenți spor
tivi, veniți din 23 de țări ale 
lumii

La Universiada albă, Româ
nia este reprezentată de pati- 
naioarea artistică Elena Moiș, 
de Nicolae Crețoi (schi alpin) 
și Ion Dudu (schi fond).
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Noi pornim de la teza că 
dezvoltarea social-economică a 
țărilor socialiste are loc într-o 
mare varietate de condiții is
torice, de particularități și 
realități specifice. Dar toate 
acestea, modul diferit de a a- 
borda unele sarcini concrete 
ale edificării noii orînduiri și 
chiar unele deosebiri de păreri 
în interpretarea unor proble
me nu pot și nu trebuie să îm
piedice colaborarea prieteneas
că, rodnică, dintre popoarele 
acestor țări, întărirea solidari
tății internaționale dintre 
partidele comuniste respective. 
Interesele construcției socia
liste din țările noastre, intere
sele generale ale socialismu
lui — care precumpănesc a- 
supra oricăror deosebiri de 
păreri — cer să milităm neîn
cetat pentru întărirea priete
niei și colaborării, a unității și 
coeziunii. (Aplauze îndelun
gate). în acest spirit con
siderăm că este necesar să ac
ționăm pentru dezvoltarea con
tinuă a relațiilor dintre parti
dele, țările și popoarele noas
tre. pentru a ne aduce contri
buția la întărirea forțelor so
cialismului și colaborării in
ternaționale.

Semnarea, cu prilejul aces
tei vizite, a noului Tratat de 
prietenie, colaborare și asis
tență mutuală între Republica 
Socialistă România și Republi
ca Populară Ungară deschide 
perspective tot mai ample 
pentru evoluția ascendentă a 
relațiilor frățești, multilatera
le dintre statele si partidele 
noastre. Ritmul impetuos al 
progresului economiilor celor 
două țări creează condiții 
pentru extinderea colaborării 
în noi domenii, îndeosebi în 
cooperarea și specializarea în 
producție. Este semnificativ că 
livrările reciproce de mărfuri 
vor crește, conform acordului 
actual, în perioada 1971—• 
1975 cu peste 90 la sută față 
de cincinalul anterior. în ca
drul convorbirilor am căzut de 
acord asupra unor noi acțiuni 
de colaborare și cooperare în 
industria electronică și elec
trotehnică, în automatizare și 
în tehnica de calcul, în indus
triile constructoare de mașini, 
chimică, petrolieră și minie
ră, a materialelor de con
strucții. Pe această bază se 
întrevăd posibilități ca pre
vederile actualului acord să 
fie depășite în mod substan
țial pînă în 1975. (Aplauze pu
ternice). Un avînt mai mare 
va lua conlucrarea în cerce
tarea științifică, în introdu
cerea în producție a ce
lor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii contem
porane. Pentru valorifica
rea marilor posibilități de 
intensificare a schimburilor și 
cooperării multilaterale dintre 
țările noastre un rol impor
tant au comisia mixtă guver
namentală economică, comisia 
mixtă în domeniul culturii, 
precum și alte organisme și in
stituții create în acest scop.

Apreciem că există condiții 
pentru înfăptuirea proiectelor 
în toate domeniile amintite și 
sîntem hotărîți să acționăm 
cu consecvență în acest scon, 
conștienți că aceasta este în 
folosul ambelor noastre po
poare, precum și al cauzei ge
nerale a socialismului și păcii. 
(Aplauze puternice).

Dragi tovarăși și prieteni.
în timpul scurtei dumnea

voastră vizite în România ați 
avut posibilitatea să vă întâl
niți cu oameni ai muncii, să 
cunoașteți unele din înfăptui
rile lor în construcția socia
listă. întregul nostru popor 
este în prezent angajat cu 
toată energia în munca pentru 
realizarea prevederilor noului 
plan cincinal. Realizarea în 
anul trecut a unui spor Ia 
producția industrială de 11.5 
Ia sută, demonstrează dina
mismul și vigoarea economiei 
noastre socialiste, capacitatea 
și forța creatoare a clasei 
muncitoare, realismul și jus
tețea obiectivelor cincinalului 
actual. Corespunzător progra
mului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate elaborat de Congresul al 
X-lea al partiduluf, are loc un 
amplu proces de perfecționare 
a vieții sociale, de adîncire a 
democrației socialiste, de pro
movare a principiilor eticii și 
echității socialiste, de afirma
re a personalității umane. 
Rezolvarea justă, pe baza a- 
plicării creatoare a principii
lor marxism-leninismului la 
condițiile țării noastre a pro
blemelor complexe pe care 
le ridică noua orînduire, a a- 
sigurat întărirea colaborării 
și unității tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de na
ționalitate, cimentarea coeziu
nii întregii noastre societăți. 
(Vii aplauze). Sub conducerea 
partidului, poporul nostru 
muncește fără preget pentru 
ridicarea României socialiste 
pe o nouă treaptă de civiliza
ție, de bunăstare materială și 
spirituală.

Dragi tovarăși,
Ne sînt cunoscute succe

sele remarcabile pe care 
le obțin la rîndul lor oa
menii muncii din Ungaria 
în creșterea potențialului 
economic al țării, în dez
voltarea științei și culturii, în 
ridicarea nivelului lor de trai. 
Poporul român urmărește cu 
interes profund și caldă sim
patie activitatea creatoare a 
oamenilor muncii din Unga
ria, sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, 
înfăptuirile lor în construcția 
socialistă. Folosesc acest prilej 

pentru a da glas sentimente
lor prietenești ale poporului 
român, pentru a adresa din 
toată inima, poporului ungar, 
cele mai calde felicitări pen
tru realizările obținute, urîn- 
du-i noi și mari succese pe 
drumul înfloririi patriei sale 
socialiste. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Succesele obținute de cele 
două țări ale noastre în edi
ficarea noii orînduiri sînt o 
contribuție importantă la în
tărirea socialismului pe plan 
mondial, la creșterea presti
giului și influenței sale în 
lume.

Dragi tovarăși și prieteni,
Analiza situației internațio

nale demonstrează că în ul
timul timp în lume au avut 
loc mari schimbări, profunde 
deplasări în raportul mondial 
de forțe. Unul din cele mai 
importante fenomene ale dez
voltării social-politice con
temporane este afirmarea tot 
mai pregnantă în cadrul co
munității de națiuni ale lu
mii a țărilor socialiste ; o dată 
cu creșterea continuă a po
tențialului material și a pres
tigiului de care se bucură pe 
plan mondial, a sporit rolul 
țărilor socialiste în soluționa
rea problemelor cardinale ale 
contemporaneității. în același 
timp, au continuat să se as- 
cută contradicțiile dintre ma
rile țări imperialiste.

Un alt element caracteris
tic al schimbării raportului de 
forțe mondial este afirmarea 
activă în lupta antiimperialis- 
tă a tinerelor state indepen
dente. Zeci și zeci de popoare 
acționează cu fermitate pen
tru a se debarasa de domina
ția imperialistă, pentru a-și 
lua bogățiile naționale în pro
priile mîini, pentru a decide 
singure .asupra modului de 
valorificare a potențialului 
material și uman, asupra or
ganizării vieții sociale, a po
liticii lor internaționale. (Vii 
aplauze). Militând pentru 
apărarea independenței na
ționale cucerite prin luptă, 
pentru întărirea suveranită
ții de stat, popoarele a- 
cestor țări își exprimă hotă- 
rîrea de a lua parte activă la 
soluționarea problemelor in
ternaționale contemporane, la 
reglementarea conflictelor e- 
xistente în lume, la consolida
rea păcii și securității. Dez
voltarea largă a relațiilor 
multilaterale cu aceste state 
contribuie la creșterea rolu
lui lor in viața politică mon
dială, la afirmarea pozițiilor 
lor antiimperialiste, la schim
barea tot mai pronunțată a 
raportului mondial de forțe 
în favoarea păcii și progresu
lui.

Cu toate succesele mari ob
ținute de forțele antiimperia
liste pe plan internațional, 
este știut că în lume flăcă
rile războiului nu s-au stins 
definitiv, că în diferite părți 
ale globului au izbucnit și 
izbucnesc conflicte armate, se 
produc acte de agresiune a- 
supra unor popoare, se aten
tează la libertatea și suvera
nitatea lor națională. Nu ui
tăm nici un moment că în 
lume mai există forțe ostile 
cauzei păcii, destinderii și 
securității, care se cramponea
ză de politica discreditată a 
„războiului rece“, caută să 
întrețină în mod artificial a- 
nimozități și încordare, surse 
de litigiu. Sîntem însă con
vinși că, acționînd unite, for
țele păcii și progresului de 
pretutindeni pot face să eșue
ze politica imperialistă de a- 
gresiune și dictat, de domina
ție și amestec în treburile al
tor popoare, pot împiedica 
dezlănțuirea unui nou război, 
pot netezi drumul spre des
tindere și cooperare interna
țională între toate popoarele. 
(Aplauze puternice).

Noul tratat de prietenie, a- 
lianță și colaborare dintre 
Republica Socialistă România 
și Republica Populară Ungară 
deschide largi posibilități pen
tru intensificarea conlucrării 
țărilor noastre pe planul vieții 
internaționale în vederea so
luționării problemelor vitale 
ale contemporaneității în spi
ritul idealurilor de progres și 
pace ale popoarelor.

Un element fundamental al 
politicii externe a partidului 
și statului nostru este dezvol
tarea relațiilor de prietenie și 
colaborare multilaterală cu 
toate țările socialiste. în acest 
spirit, România extinde coope
rarea cu țările membre ale 
Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc. Pe baza Progra
mului complex adoptat anul 
trecut la București, lărgește 
conlucrarea cu statele partici
pante Ia Tratatul de la Varșo
via, dezvoltă raporturi largi cu 
toate celelalte țări socialiste. 
Considerăm că amplificarea 
colaborării și întrajutorării în
tre țările socialiste este o ne
cesitate pentru înflorirea fie
cărei națiuni socialiste și. tot
odată, pentru creșterea forței 
socialismului în ansamblu, 
pentru afirmarea tot mai pu
ternică în lume a ideilor so
cialismului. (Vii aplauze).

în același timp, acționînd în 
spiritul coexistenței pașnice, 
România participă la diviziu
nea internațională a muncii, 
ia schimbul mondial de va
lori, promovează relații cu 
toate statele, fără deosebire de 
orînduirea socială, pe baza 
principiilor respectării inde
pendenței și suveranității na
ționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile in
terne, avantajului reciproc. 
Țara noastră pornește de la 
considerentul, confirmat de 

viață, că normalizarea relații
lor dintre state, crearea unui 
climat de colaborare și înțe
legere, înlăturarea cauzelor 
conflictelor impun cu toată 
hotărîrea respectarea dreptu
lui sacru, inalienabil al fie
cărui popor de a-și hotărî sin- 
sur soarta, cer, totodată, aboli
rea forței în relațiile interna
ționale, renunțarea la orice 
formă de presiune și amenin
țarea cu forța la adresa 
altor țări. Respectarea aces
tor norme în viața interna
țională este cerută cu tot mai 
multă fermitate de popoare, 
de opinia publică, ca singur 
mijloc de a evita noi confla
grații mondiale, de asigurare 
a conlucrării și păcii po
poarelor. (Aplauze puternice).

Pornind de la aceste consi
derente, România acordă o de
osebită importanță însănăto
șirii climatului politic din Eu
ropa, realizării securității pe 
continentul nostru. Sînt cunos
cute eforturile depuse de ță
rile socialiste europene pentru 
promovarea securității și cola
borării, propunerile și iniția
tivele lor conținute în Decla
rația de la București, în Ape
lul de la Budapesta și în alte 
documente adoptate în comun.

România s-a străduit să adu
că o contribuție activă la rea
lizarea securității pe conti
nent, a depus eforturi constan
te pentru normalizarea și am
plificarea relațiilor sale cu 
statele europene, dezvoltând 
tot mai larg contactele, schim
burile și cooperarea multilate
rală ; țara noastră a militat 
și militează consecvent pentru 
îmbunătățirea climatului poli
tic în Balcani și dezvoltarea 
unor relații de bună vecinătate 
între toate statele din această 
parte a Europei.

Doresc să exprim înalta 
noastră apreciere față de apor
tul deosebit de important a- 
dus de Uniunea Sovietică la 
procesul destinderii în Europa 
prin politica sa externă, prin 
acțiunile sale diplomatice, 
prin autoritatea de care se 
bucură pe plan internațional. 
(Aplauze puternice). De ase
menea, România apreciază în 
mod deosebit eforturile depu
se de celelalte țări socialiste 
pentru netezirea drumului 
spre realizarea securității eu
ropene.

Un aport însemnat la conso
lidarea procesului de destin
dere l-ar constitui ratificarea 
tratatelor sovieto—vest-german 
și polono—vest-german, stabi
lirea de raporturi, în baza 
dreptului internațional, între - 
Republica Democrată Germa
nă și Republica Federală a 
Germaniei și participarea lor 
deplină la viața internaționa
lă, normalizarea relațiilor R.S. 
Cehoslovace cu R. F. a Germa
niei pe baza recunoașterii ne- 
valabilității de la început a a- 
cordului de la München.

Recenta declarație de la 
Praga a țărilor socialiste par
ticipante la Tratatul de la 
Varșovia evidențiază însemnă
tatea deosebită pentru in-. 
staurarea securității pe conti
nent, a creării unui sistem de 
angajamente menit să asigure 
fiecărei țări securitate depli
nă, o dezvoltare liberă și ne
stingherită, o largă cooperare 
între toate statele, fără nici 
o discriminare și fără nici o 
îngrădire. (Aplauze puternice).

După aprecierea noastră, 
problema cea mai stringentă 
a momentului de față este 
inițierea cît mai grabnică de 
contacte multilaterale între 
toate statele interesate, în ve
derea pregătirii conferinței 
pentru securitate europeană, 
îneît aceasta să poată avea 
loc în cel mai scurt timp. Ro
mânia consideră că există 
condiții favorabile în acest 
scop și își exprimă hotărîrea 
de a milita activ, alături de 
țările socialiste, de celelalte 
țări europene pentru înfăptui
rea acestui deziderat major al 
popoarelor continentului nos
tru. (Vii aplauze).

Unul din obiectivele con
stante ale politicii externe a 
României este stingerea fo
carelor de încordare și război 
care primejduiesc pacea în 
lume. Deplin solidară cu lupta 
dreaptă a poporului vietna
mez, țara noastră sprijină po
ziția justă a Republicii Demo
crate Vietnam și a Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud, 
se pronunță pentru retragerea 
trupelor S.U.A. și ale aliaților 
săi din Peninsula Indochineză, 
pentru recunoașterea dreptu
lui poporului vietnamez ca*și 
a popoarelor khmer și laoțian 
de a-și decide singure desti
nele, fără amestec clin afară. 
(Aplauze puternice). In ce pri
vește situația din Orientul 
Apropiat, susținem princi
piul unei reglementări po
litice în spiritul rezoluției 
Consiliului de Securitate din 
noiembrie 1967, pronunțîn- 
du-ne pentru retragerea tru
pelor israeliene din teritoriile 
arabe ocupate, recunoașterea 
dreptului la dezvoltare inde
pendentă a fiecărui stat din 
această regiune, pentru rezol
varea problemei populației 
palestiniene potrivit interese
lor sale naționale.

Tn condițiile actuale, cînd 
cheltuielile pentru înarmare 
absorb sume fabuloase, gre- 
vînd tot mai greu asupra ni
velului de trai al popoarelor 
și făcind să planeze perma
nent spectrul unui cataclism 
mondial, intensificarea luptei 
pentru dezarmare generală, 
și în primul rînd nucleară, se 
impune drept un comanda

ment arzător al zilelor noas
tre. Popoarelor le revine da
toria de a acționa ferm pen
tru a impune dezarmarea, dis
trugerea și scoaterea în afara 
legii a armelor nucleare, a tu
turor mijloacelor dd extermi
nare în masă. Considerăm că 
trebuie trecut cît mai grabnic 
la măsuri concrete, efective 
cum ar fi lichidarea bazelor 
militare de pe teritoriile altor 
state, desființarea blocurilor 
militare și alte acțiuni de de
zangajare militară, de redu
cere a trupelor și a poverii 
înarmărilor.

România este profund soli
dară cu lupta popoarelor care 
mai gem sub exploatarea co
lonială, sprijină eforturile ti
nerelor state pentru consoli
darea suveranității lor națio
nale, a independenței lor po
litice și economice, pentru fo
losirea întregului lor poten
țial material și uman în inte
res propriu, pentru afirmarea 
dreptului la o viață demnă, 
liberă și prosperă. (Aplauze 
puternice).

Considerăm că problemele 
grave cu care se confruntă 
omenirea contemporană im
pun ca toate țările — 
mari, mijlocii sau mici —■ 
să participe, în condiții 
de deplină egalitate, la 
viața internațională, să-și a- 
ducă contribuția la soluționa
rea problemelor litigioase, la 
respectarea legalității interna
ționale. în acest context do
rim să ne exprimăm convin
gerea că tratatul semnat ieri 
între țările noastre — tratat 
ce corespunde pe deplin prin
cipiilor Cartei O. N. U. — se 
înscrie ca o contribuție impor
tantă a popoarelor român și 
ungar la cauza destinderii și 
colaborării internaționale, la 
eforturile pentru progres și 
pace în întreaga lume. (A- 
plauze puternice).

Partidul nostru, detașament 
activ al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, 
dezvoltă ample relații de so
lidaritate frățească cu parti
dele comuniste și muncito
rești, cu alte partide și forțe 
revoluționare și democratice.

Răspunzînd înaltelor înda
toriri internaționale ce îi re
vin, Partidul Comunist Ro
mân face tot ce depinde de 
el pentru depășirea dificultă
ților actuale în relațiile între 
țările socialiste și partidele 
comuniste, pentru refacerea și 
întărirea unității lor, a tutu
ror forțelor antiimperialiste.

România socialistă este a- 
nimată de hotărîrea neabătu
tă de a-și aduce, cu consecven
ță și fermitate, contribuția la 
însănătoșirea vieții interna
ționale, la înfăptuirea aspira
țiilor popoarelor de libertate, 
progres, independență și pace, 
la instaurarea colaborării și 
prieteniei între toate popoare
le lumii. (Aplauze puternice).

Stimați tovarăși și prieteni, 
în cursul acestor zile am 

avut convorbiri utile și rodni
ce în cadrul cărora ne-am in
format reciproc asupra mer
sului construcției socialiste în 
țările noastre și am discutat 
despre evoluția relațiilor noa
stre bilaterale; cu acest pri
lej am constatat cu satisfac
ție că s-au evidențiat noi po
sibilități de a extinde relațiile 
noastre, de a lărgi și intensifi
ca contactele în toate dome
niile. De asemenea, schimbul 
de păreri pe care l-am făcut 
în legătură cu desfășurarea 
vieții internaționale și a miș
cării comuniste și muncito
rești a evidențiat că în pro
blemele fundamentale au fost 
exprimate puncte de vedere 
comune sau apropiate.

Avem convingerea că vizita 
prietenească făcută în Româ
nia de delegația de partid și 
guvernamentală ungară, în 
frunte cu tovarășul Kâdăr, 
Tratatul de prietenie, alianță 
și colaborare, precum și Co
municatul comun pe care l-am 
semnat astăzi — oglindind do
rința comună de a dezvolta 
prietenia și colaborarea ro- 
mâno-ungară — vor accelera 
evoluția pozitivă a raporturi
lor cordiale pe planuri multi
laterale între Republica So
cialistă România și Republi
ca Populară Ungară, între 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncitoresc Socia
list Ungar. (Aplauze puterni
ce, prelungite). Partidul și po
porul nostru vor acționa nea
bătut în scopul dezvoltării 
continue a prieteniei și cola
borării dintre partidele și po
poarele noastre. Vă rugăm, 
dragi oaspeți, ca, întorși acasă, 
să transmiteți poporului ungar 
prieten sentimentele frățești 
ale poporului român, dorința 
oamenilor muncii din patria 
noastră de a vedea înflorind 
continuu colaborarea româno- 
ungară, în interesul lor reci
proc, al cauzei socialismului și 
păcii în lume. (Aplauze pu
ternice, îndelungate).

Trăiască prietenia dintre po
porul român și poporul un
gar 1 (Vii și puternice aplauze).

Trăiască unitatea țărilor so
cialiste, a mișcării comuniste 
și muncitorești, a tuturor for
țelor antiimperialiste ! (A-
plauze puternice, prelungite)

Trăiască prietenia și cola
borarea dintre toate popoarele 
lumii ! (Aplauze puternice, 
prelungite).

Trăiască cauza luminoasă a 
socialismului, libertății și pă
cii pe întreg globul! (Aplau
ze puternice, îndelungate).

Trăiască România ! Trăiască 
Ungaria ! (Aplauze puternice, 
prelungite; urale și ovații 
îndelungi).

(Urmare din vag. D 
tirpării deformațiilor birocra
tice.

Prin perfecționarea conduce
rii economice, creșterea auto
nomiei întreprinderilor și prin 
aplicarea largă a pîrghîilor e- 
conomice, am întărit gospodă
rirea socialistă planificată. Sti- 
mulînd inițiativa am reușit să 
sporim eficacitatea producției, 
să îmbunătățim aprovizionarea 
cu mărfuri. Creșterea produc
ției noastre industriale provi
ne actualmente în întregime 
din ridicarea productivității 
muncii.

Viața noastră științifică și 
culturală se caracterizează 
printr-o vie activitate creatoa
re. Dezideratul fundamental al 
vieții noastre artistice este în
tărirea legăturilor artelor și li
teraturii cu masele, pentru ca 
arta șj literatura să slujească 
și mai eficace măreața operă a 
poporului, construirea socialis
mului.

Partidul și guvernul nostru 
hu pierd din vedere nici o 
clipă faptul că scopul cel 
mai esențial al muncii noas
tre este ridicarea sistema
tică a nivelului de trai 
al celor ce muncesc. Planul 
nostru cincinal prevede creș
terea cu 32 la sută a venitu
lui național, cu 27 la sută a 
venitului real pe cap de locui
tor și, de asemenea, ridicarea 
pensiilor; se vor construi a- 
proximativ 400 mii de aparta
mente noi.

Partidul nostru consideră 
drept o sarcină a sa întărirea 
continuă a unității socialiste 
național-populare. In cadrul a-' 
cesteia o importantă năzuință 
a noastră este ca oamenii 
muncii de naționalitate germa
nă, slovacă, sîrbo-croată și ro
mână, care trăiesc în patria 
noastră, să-și găsească locul în 
sistemul nostru socialist ca ce
tățeni cu drepturi egale, păs- 
trîndu-și cultura și limba. A- 
firmarea și viitorul de nădejde 
al națiunilor și al naționalită
ților pot fi asigurate în mod 
definitiv numai de sistemul so
cialist.

Succesele obținute în con
struirea patriei noastre socia
liste nu pot fi subapreciate. 
Deși mai sînt încă lipsuri și 
sarcini încă nerezolvate, rezul
tatele noastre sînt mari. Pri
vim cu încredere viitorul. Cel 
mai important este faptul că 
Republica Populară Ungară 
stă pe baze solide. După atâ
tea încercări, poporul ungar 
înaintează cu pași siguri pe 
calea socialismului. Prietenii 
noștri pot fi siguri, iar dușma
nii noștri trebuie să ia amin
te că nu există forță care să 
abată poporul nostru de pe a- 
cest drum.

Dragi tovarăși,
Noul tratat de prietenie 

semnat acum exprimă alianța 
a două țări și popoare care 
merg împreună, pe drumul 
comun, drumul socialismului.

Prețuim și mai mult unita
tea și prietenia noastră de azi 
amintind u-ne că într-o perioa
dă istorică nu prea îndepărta
tă, în orînduirea capitalistă de 
subjugare a poporului, cîrmui- 
torii Ungariei și României ațî- 
țau ura între popoarele noa
stre, râspîndind otrava națio
nalismului, șovinismului și ire
dentismului. Este un mare me
rit al comuniștilor, al celor 
mai buni fii ai popoarelor 
noastre că în acele vremuri în
tunecate, în condițiile ilegali
tății, înfruntând orice prigoa
nă, au propovăduit alianța fi
rească a muncitorilor unguri și 
români, a milioanelor asuprite 
și unirea lor împotriva duș
manului comun. Un bun e- 
xemplu al alianței frățești l-a 
oferit mișcarea comunistă și 
muncitorească din România, în 
cadrul căreia, animați de ace
eași voință și încredere fer
mă, în spiritul internaționalis
mului proletar, au luptat îm
preună pentru un viitor mai 
fericit comuniștii români, un
guri, germani și de alte națio
nalități. La fel au luptat îm
preună, în mișcarea comunis
tă din patria noastră, în pe
rioada sfertului de veac al 
dictaturii hortyste — fasciste, 
în condițiile cele mai grele ale 
ilegalității, internaționaliștii 
unguri, români, sîrbo-croați, 
slovaci, cehi, ucraineni și 
de alte naționalități. Lupta 
comună împotriva asuprito
rilor și exploatatorilor ca
pitaliști și moșieri, precum 
și tradițiile glorioase ale par
tidelor noastre revoluționare 
sînt izvoarele prieteniei de azi 
a popoarelor noastre.

Soarta popoarelor noastre 
ca și relațiile dintre ele au 
cunoscut o cotitură radicală 
doar după eliberare. Uniunea 
Sovietică, zdrobind fascismul 
hitlerist, a deschis în fața po
poarelor noastre calea elibe
rării sociale și naționale. Po
porul ungar nutrește o vie 
recunoștință față! de glorioasa 
Armată Sovietică, față de toți 
cei care ne-au adus liberta
tea. Nu vom uita niciodată că 
în luptele pentru eliberarea 
patriei noastre și-au jertfit 
viața și mulți fii glorioși ai 
poporului român.

In perioada postbelică, a- 
tunci cînd popoarele noastre 
au pășit pe drumul socialis
mului s-au dezvoltat, s-au în
tărit și au devenit din ce în 
ce mai fructuoase noile relații 
dintre țările noastre. Intre 
partidele, organele de stat și 
sociale ale noastre s-au sta
tornicit relații utile pentru 
construcția socialistă în fa
voarea ambelor noastre po
poare.

Spre marea noastră satis
facție s-au obținut succese re
marcabile în colaborarea e

conomică a țărilor noastre. In 
ultimii ani s-au dezvoltat în 
mod deosebit relațiile de co
merț exterior. S-au dovedit 
utile formele de cooperare în 
producția industrială. Sîntem 
convinși că atît eforturile 
noastre bilaterale, cît și înde
plinirea programului complex 
al integrării socialiste — pe 
care l-am elaborat în comun 
și l-am adoptat la cea de-a 
XXV-a Sesiune a C.A.E.R.— 
vor favoriza lărgirea colabo
rării noastre economice. Con
statăm îmbunătățiri și pe tă- 
rîmul colaborării culturale. 
Același lucru putem să-l spu
nem și despre traficul de per
soane, despre turism și des
pre micul trafic de frontieră. 
Acestea din urmă sînt deose
bit de importante din punct 
de vedere al dezvoltării legă
turilor și prieteniei dintre oa
menii muncii și contribuie în 
același timp la înlăturarea 
definitivă a barierelor ridica
te în trecut între popoarele 
noastre.

Vorbind despre prietenia și 
colaborarea dintre Republica 
Populară Ungară și Republica 
Socialistă România, doresc să 
subliniez că acestea cores
pund intereselor popoarelor 
ambelor țări, favorizează ac
tivitatea de construcție din 
cele două țări și corespund, de 
asemenea, intereselor generale 
ale socialismului. (Aplauze pu
ternice).

Faptul că popoarele țărilor 
socialiste pot să-și consacre 
atenția construirii noii socie
tăți, că pot să înfrunte cu suc
ces presiunile politice, econo
mice și ideologice ale forțelor 
de clasă și puterilor ostile, 
tentativele agresive și sub
versive ale imperialiștilor, se 
datorește înainte de toate u- 
nirii și colaborării lor. Ne 
simțim în siguranță știind că 
asupra înfăptuirilor și păcii 
noastre veghează puterea u- 
riașă comună a țărilor socia
liste, a Tratatului de la Var
șovia și a Uniunii Sovietice.

Dragi tovarăși,
Asemenea tuturor țărilor 

socialiste și popoarelor lor, și 
poporul ungar, partidul nos
tru, Republica Populară Un
gară acordă o mare atenție 
problemelor internaționale. 
Considerăm ca o sarcină prin
cipală în activitatea noastră 
internațională să contribuim 
la întărirea unității țărilor so
cialiste și a mișcării comu
niste și muncitorești interna
ționale, la asigurarea condi
țiilor internaționale pașnice. 
Sprijinim mișcările de elibe
rare, lărgim relațiile patriei 
noastre cu țările în curs de 
dezvoltare, intensificăm cola
borarea cu țările capitaliste pe 
baza principiilor coexistenței 
pașnice.

Partidul și guvernul nostru 
stabilesc în mod independent 
obiectivele politicii noastre 
internaționale. Prin politica 
externă slujim interesele po
porului nostru, ținînd seamă 
în același timp și de scopurile 
generale ale socialismului și 
progresului. Piatra unghiu
lară a politicii externe o con
stituie alianța noastră cu U- 
niunea Sovietică. Unitatea ță
rilor socialiste și cauza pro
gresului ne impun — și noi 
procedăm ca atare — coordo
narea intențiilor noastre în 
problemele internaționale ma
jore.

Comunitatea țărilor socia
liste are un rol mare și mereu 
crescînd în rezolvarea sarci
nilor internaționale care stau 
în fața forțelor socialismului 
și progresului în lupta împo
triva imperialismului, în lupta 
pe scară mondială pentru 
progres social și pace. Țările 
sistemului socialist mondial 
dispun de un potențial econo
mic și militar uriaș și poziția 
lor se întărește necontenit. 
Pentru un șir întreg de po
poare, pentru sute de milioa
ne de oameni țările socialiste 
constituie un exemplu pentru 
dezvoltarea lor proprie. Exis
tența și puterea țărilor socia
liste influențează în mod tot 
mai determinant evoluția 
mondială. De aceea, conside
răm vitală restabilirea și con
solidarea unității comunității 
socialiste și pe măsura posi
bilităților noastre ne străduim 
și noi să contribuim la a- 
ceasta.

Imperialismul, la fel de pu
ternic și periculos, amenință 
toate popoarele, dar se știe 
că amenință în primul rînd 
popoarele țărilor socialiste. 
Aceasta ne obligă să nu scă
păm niciodată din vedere 
lupta împotriva imperialismu
lui.

Noi, comuniștii, sîntem a- 
depții păcii și avem convin
gerea că pericolul unui nou 
război mondial poate fi înlă
turat, că pacea poate fi apă
rată dacă luptăm cu consec
vență împotriva oricărei a- 
gresiuni și amenințări impe
rialiste. Principiul leninist al 
coexistenței pașnice cucerește 
teren și triumfă în relațiile 
dintre state cu sisteme socia
le diferite. In condițiile ac
tuale însă, intențiile agre
sive ale imperialismului o- 
bligă țările socialiste să fie 
vigilente și pregătite în per
manență. Tocmai de aceea 
Republica Populară Ungară 
consideră importantă întărirea 
și dezvoltarea puterii de a- 
părare a Tratatului de la Var
șovia.

în activitatea noastră de 
politică externă ne străduim 
întotdeauna să adoptăm po
ziții principiale, clare, lipsite 
de echivoc și consecvente. 

Sîntem împotriva tuturor teo
riilor care mistifică și con
fundă principalele linii de 
forță ale politicii mondiale, 
în ceea ce privește proble
mele de bază ale politicii ex
terne, dezaprobăm, de aseme
nea, ignorarea criteriilor de 
clasă, categorisirea statelor in
diferent de sistemul lor social, 
după mărime. Este pe deplin 
limpede, de exemplu, că în 
Statele Unite ale Americii pu
terea aparține capitalului mo
nopolist-imperialist, că acolo 
există un sistem capitalist, iar 
Uniunea Sovietică este primul 
stat muncitoresc-țărănesc din 
lume în care se construiește 
societatea comunistă. Ca a- 
tare, cele două țări — cu toate 
că din punct de vedere al 
mărimii sînt asemănătoare — 
nu sînt identice și, corespun
zător caracterului de clasă, 
duc o politică cu totul deo
sebită.

Apărarea cauzei socialismu
lui, progresului, a indepen
denței naționale și păcii, ca 
și interesele popoarelor ne cer 
clarviziune ideologică. Con
siderăm ca o normă de bază 
a vieții internaționale afirma
rea în relațiile interstatale — 
independent de mărimea ță
rilor — a egalității în drep
turi. în politică, de asemenea, 
să grupăm statele pe baza sis
temului lor social, indepen
dent de mărimea lor, să le 
deosebim, ținînd cont că este 
vorba de țară socialistă, ca
pitalistă sau cum se folosește 
în mod curent, țară în curs 
de dezvoltare. Acest punct de 
vedere face posibil să vedem 
clar fronturile, înlesnește lup
ta ideologică și politică și con
tribuie la lupta tuturor po
poarelor împotriva imperia
lismului care periclitează e- 
xistența omenirii.

Dragi tovarăși,
Dintre problemele actuale 

de politică externă, Republica 
Populară Ungară, Republica 
Socialistă România, țările so
cialiste acordă o importanță 
deosebită securității europene, 
în funcție de posibilitățile 
noastre ne străduim să adu
cem o contribuție maximă la 
consolidarea păcii în Europa 
și la crearea unor condiții mai 
bune pentru colaborarea din
tre statele europene.

Actualmente putem constata 
o înviorare în relațiile dintre 
statele europene, un progres 
însemnat în direcția convo
cării conferinței general-euro- 
pene pentru securitate. Țările 
socialiste europene își coor
donează și își unesc efortu
rile și în acest domeniu. A- 
cestui țel i-au slujit și-i slu
jesc Declarația de la Bucu
rești din 1966 a Consfătui
rii Comitetului Politic Con
sultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de la Var
șovia, Apelul de la Budapesta 
din 1969, precum și Declara
ția adoptată la Praga acum o 
lună.

în primul rînd datorită ac
tivității coordonate a țărilor 
socialiste și în partea occi
dentală a Europei se mani
festă din ce în ce mai mult 
înțelegerea adevărului că pa
cea trainică și colaborarea re
ciproc avantajoasă pe conti
nentul nostru sînt de necon
ceput dacă nu se lichidează 
definitiv urmările celui de-al 
doilea război mondial.

Dintre cei care sînt intere
sați cel mai direct, guvernul 
actual al Republicii Federale 
a Germaniei își dă seama din 
ce în ce mai mult de reali
tățile din Europa și și-a pro
pus normalizarea relațiilor- cu 
țările socialiste. Situația ac
tuală din Europa este deci de 
natură să no insufle încredere 
și sperăm că încă în acest an 
conferința europeană pentru 
securitate și colaborare își va 
putea începe lucrările.

Dragi tovarăși.
. Administrația Statelor Uni
te ale Americii, care se află 
în fruntea imperialismului in
ternațional. în timp ce spri
jină pretutindeni forțele reac
ționare și forțele care ame
nință libertatea și pacea po
poarelor, prin diferite acțiuni 
și cu un aparat imens de pro
pagandă ar dori să convingă 
lumea că intențiile sale sînt 
de natură pașnică. Dar se 
află în flagrantă contradicție 
cu cuvintele frumoase și re
voltă întreaga opinie publică 
internațională faptul că Sta
tele Unite ale Americii conti
nuă neschimbat războiul ni
micitor în Vietnam, Laos și 
Cambodgia, calcă în picioare 
cele mai elementare drepturi 
ale statelor și popoarelor din 
Indochina, trimit și azi sute 
de avioane asupra orașelor și 
satelor pașnice vietnameze, 
cauzînd distrugeri și moarte.

Republica Populară Ungară 
sprijină ferm poporul vietna
mez. Acum două săptămîni 
delegația noastră de partid și 
guvernamentală s-a întors din 
vizita de prietenie efectuată 
în Republica Democrată Viêt

-nam, unde s-a convins nemij
locit de eroismul și perseve
rența fără precedent ale po
porului vietnamez și a expri
mat solidaritatea frățească a 
poporului ungar. De la bun 
început am condamnat agre
siunea americană, uneltirile 
care sabotează reglementarea 
politică și sîntem ferm con
vinși că problema vietnameză 
nu sè poate rezolva decît pe 
baza propunerilor Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de 
Sud și ale Republicii Demo
crate Vietnam.

Guvernul Statelor Unite ale 

Americii trebuie să pună ca
păt tuturor operațiunilor mi
litare în Vietnam ; trebuie să 
stabilească data retragerii to
tale a trupelor sale și a tutu
ror trupelor celorlalte țări 
străine, a retragerii persona
lului consultant și militar, a 
armamentului și a altor ma
teriale de război ; trebuie să 
lichideze bazele sale militare 
din Vietnamul de Sud, din 
Indochina. Statele Unite ale 
Americii trebuie să înceteze 
sprijinirea regimului mario
netă saigonez și amestecul în 
treburile interne ale Vietna
mului de Sud ; trebuie să res
pecte efectiv dreptul la auto
determinare al poporului sud- 
vietnamez, corespunzător A- 
cordurilor de la Geneva din 
1954 referitoare la Vietnam.

Potrivit aprecierii Republi
cii Populare Ungare. Orientul 
Apropiat a devenit și a rămas 
pînă azi un focar primejdios 
ca urmare a războiului pornit 
de Izrael în 1967. Noi sîntem 
solidari cu forțele antiimpe
rialiste arabe și considerăm că 
singura rezolvare justă a pro
blemei este retragerea agreso
rului de pe toate teritoriile o- 
cupate. Partidul, guvernul nos
tru condamnă hotărît cîrdășia 
americano-izraeliană, al cărei 
scop este de a face imposibilă 
rezolvarea politică.

In rîndul țărilor socialiste 
sprijinim și noi popoarele a- 
rabe în lupta lor pentru cuce
rirea drepturilor legitime, pen
tru afirmarea aspirațiilor 
juste, pentru traducerea în 
viață a rezoluției Consiliului 
de Securitate din 1967.

In perioada conflictului in- 
do-pakistanez. Ungaria a con
damnat teroarea sîngeroasă a 
fostului guvern militar pakis
tanez și de la bun început a 
manifestat simpatie față de 
poporul Bengalului Oriental 
în lupta sa pentru viață și li
bertate și după formarea sta
tului Bangladesh, a recunoscut 
acest stat. Paralel cu aceasta 
noi ne pronunțăm pentru rela
ții normale cu Pakistanul, ba
zate pe principiile coexistenței 
pașnice.

Dragi tovarăși,
Evenimentele politicii mon

diale confirmă justețea con
cluziilor Consfătuirii interna
ționale a partidelor comuniste 
și muncitorești din 1969 de la 
Moscova. Această consfătuire 
a slujit interesele întăririi uni
tății mișcării comuniste inter
naționale și ale unității de 
acțiune antiimperialiste. Sb 
poate constata că majoritatea 
covîrșitoare. a partidelor co
muniste și muncitorești sînt 
hotărîte să desfășoare o acti
vitate susținută pentru reali
zarea unității.

Conform concluziilor confe
rinței de la Moscova și în spi
ritul acestora activează și 
partidul nostru pentru unita
tea mișcării comuniste mon
diale, pentru înfăptuirea uni
tății de acțiune a partidelor 
comuniste și a tuturor forțelor 
antiimperialiste. Partidul nos
tru luptă împotriva oportunis
mului, a devierii de dreapta și 
de stînga, împotriva naționa
lismului, împotriva oricăror 
tendințe care distrug unitatea 
noastră, aduc apă la moara 
imperialismului. Apărăm pu
ritatea teoriei marxist-le- 
niniste, principiul interna
ționalismului proletar, acțio
năm în spiritul ideilor socia
lismului și comunismului.

Onorată Adunare,
Stimate tovarășe Ceaușescu, 
Dragi tovarăși, prieteni,
în încheiere aș dori să sub

liniez încă o dată părerea de
legației noastre : sîntem con
vinși că întâlnirea noastră, 
convorbirile noastre tovără
șești, noul Tratat de prietenie, 
colaborare și asistență mutua
lă ungaro-român slujesc pe 
deplin relațiile, colaborarea și 
prietenia noastră, cauza socia
lismului și a păcii. (Aplauze 
îndelungi).

Republica Populară Ungară 
si Republica Socialistă Româ
nia sînt două țări socialiste 
vecine. Popoarele noastre vor 
socialism, vor pace; interese
le noastre fundamentale sînt 
comune. Există toate condiții
le pentru dezvoltarea multila
terală a relațiilor dintre parti
dele și statele noastre. Bineîn
țeles, mai avem multe de fă
cut. Comitetul nostru Central 
și guvernul nostru vor acționa 
neobosit, cu tot devotamentul, 
pentru întărirea prieteniei și 
colaborării noastre.

In numele delegației unga
re aș dori să mulțumesc încă 
o dată Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat și Guver
nului Republicii Socialiste 
România, locuitorilor Bucureș- 
tiului pentru primirea priete
nească, pentru atenția cu care 
delegația noastră a fost în
conjurată tot timpul. (Aplau
ze). In numele comuniștilor 
unguri și al oamenilor muncii 
din Ungaria vă urez încă o 
dată succese mari în con
struirea României socialiste. 
(Aplauze puternice).

Trăiască prietenia frățească 
a popoarelor din Republica 
Populară Ungară și Republica 
Socialistă România ! (Aplauze 
puternice, prelungite).

Să se întărească unitatea 
internaționalistă și colabo
rarea dintre Partidul Munci
toresc Socialist Ungar și Parti
dul Comunist Român! (Vii și 
puternice aplauze).

Trăiască socialismul și pa
cea ! (Aplauze prelungite, u- 
rale și ovații îndelungi).
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SOLII POPORULUI UNGAR
/N V/Z/TA PR/N CAP/TALÀ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășul Janos 
Kădăr au vizitat, vineri la a- 
miază, Fabrica de mașini-unel- 
te și agregate — București, 
amplasată într-o puternică 
zonă industrială a Capitalei, 
unde, concomitent cu reali
zarea unor importante între
prinderi noi, a fost construit și 
unul dintre cele mai mari 
cartiere bucureștene — „Ti
tan“.

La această vizită au luat 
parte membrii delegației de 
partid și guvernamentale a 
Republicii Populare Ungare, 
tovarășii Jeno Fock, Péter 
Vâlyi, Jănos Péter, Ferenc 
Martin și alte persoane oficia
le ungare.

Au participat, de asemenea, 
tovarășii Dumitru Popa, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C C al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., primarul ge
neral al Capitalei, Ioan Cotoț, 
Octavian Groza, alte persoane 
oficiale române.

Pe străzile Capitalei, pînă în 
cartierul Titan, erau arborate 
drapelele de stat ale României 
și Ungariei.

La intersecția Bulevardului 
Leontin Sălăjan cu strada 
Baba Novac, se face un scurt 
popas. Aici se aflau numeroși 
locuitori din cartier, care a- 
plaudau îndelung pe conducă
torii de partid și de stat ai 
celor două țări. Un grup de 
tinere fete oferă tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Jănos 
Kădăr, celorlalți oaspeți bu
chete de flori.

Oaspeții sînt invitați în fața 
unei machete a cartierului Ti
tan unde primesc explicații 
din partea arhitectului șef al 
Capitalei. Tiberiu Ricci. Se 
prezintă cîteva date sintetice 
despre stadiul actual și pers
pectivele dezvoltării acestui a- 
devărat „oraș satelit al Bucu
rești ului“. Pe o suprafață de 
circa 700 hectare au fost con
struite pînă în prezent blocuri 
cu peste 54 000 de apartamen
te. Se subliniază că acest mo
dern cartier dispune de nume
roase dotări social-culturale — 
complexe comerciale, magazi
ne, licee, școli de cultură ge
nerală, cinematografe, precum 
și de o mare policlinică dată 
în funcțiune în cursul anului 
trecut. în final, cartierul Titan 
va cuprinde 15 complexe rezi
dențiale cu peste 70 000 de a- 
partamente și va adăposti cir
ca 250 000 locuitori. Primarul 
general al Capitalei informea
ză pe oaspeți că în actualul 
plan cincinal, potrivit indica
ției conducerii de partid și de 
stat, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, va fi con
struit în Capitală un număr 
mai mare de locuințe decît cel 
prevăzut inițial. Ca urmaré și 
in cartierul Titan sînt în pre
zent în construcție alte noi 

blocuri, unități social-cultu
rale.

în discuțiile cu edilii orașu
lui, oaspeții se interesează 
de unele metode folosite în 
construcția de locuințe, de 
gradul de confort al aparta
mentelor, de dotările social- 
culturale și de activitatea de
pusă de arhitecți și construc
tori.

Oaspeții sînt informați, de 
asemenea, că în modernul car
tier Titan locuiesc în cea mai 
mare parte muncitori, tehni
cieni și ingineri care lucrează 
în uzinele și întreprinderile 
din apropiere.

Exprimîndu-și dorința să 
cunoască și unele aspecte ale 
aprovizionării populației din 
cartier, oaspeții vizitează uni
tăți de deservire ale moder
nului complex comercial din 
apropiere.

Fabrica de mașini-unelte și 
agregate. Această modernă și 
frumoasă întreprindere bucu- 
reșteană formează împreună 
cu uzinele cu tradiție „23 Au
gust“ și „Republica“ o puter
nică zonă industrial-economică 
a Capitalei. Construcția ei se 
înscrie pe linia politicii parti
dului și statului nostru pri
vind dezvoltarea în ritm sus
ținut a industriei constructoa
re de mașini. Ea este cea mai 
mare întreprindere din țară 
producătoare de mașini-unelte 
și agregate de înalt nivel teh
nic. fiind binecunoscută și pes
te hotare.

La intrarea în marea între
prindere bucureșteană, tovară
șii Nicolae Ceaușescu și Jănos 
Kădăr, ceilalți oaspeți sînt în
tâmpinați de muncitori, tehni
cieni și ingineri ai uzinei care 
fac oaspeților o călduroasă 
manifestare de prietenie, ex
primîndu-și astfel bucuria de 
a primi în mijlocul lor pe 
conducătorul partidului și sta
tului nostru, pe solii poporu
lui frate ungar.

La intrare sînt arborate dra
pelele de stat ale celor două 
țări. Pe o mare pancartă e în
scrisă în limbile română și 
maghiară urarea : „Bine ați 
venit dragi soli ai poporului 
frate ungar“.

Conducătorii de partid și de 
stat români și unguri sînt sa
lutați de tovarășul Ioan 
Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, de 
membri ai conducerii între
prinderii și ai Consiliului oa
menilor muncii.

In fața unor machete și 
grafice, directorul general al 
fabricii, ing. Mircea Crețu, în
fățișează oaspeților profilul u- 
nității Producția specifică a 
întreprinderii o constituie ma- 
șinile-unelte și mașinile agre
gat. Se arată că unitatea are de 
înfăptuit în actualul plan cin
cinal un volum sporit de ma

șini-unelte și, ca urmare, în
treprinderea este în continuă 
dezvoltare. Aici, vor fi create 
noi spații de producție, vor fi 
montate noi utilaje și insta
lații pentru mecanizarea pro
cesului tehnologic și obținerea 
unor produse de cea mai bună 
calitate. în legătură cu preo
cupărilor actuale și de perspec
tivă ale colectivului de condu
cere al unității și Consiliului 
oamenilor muncii se arată că 
întreprinderea urmează să-și 
diversifice continuu producția 
corespunzător necesităților e- 
conomiei noastre naționale și 
indicațiilor date cu prilejul 
repetatelor vizite de lucru ale 
secretarului general al parti
dului nostru în această unitate. 
Se arată că întreprinderea exe
cută în prezent o gamă largă 
de strunguri Carusel, noi tipuri 
de mașini de alezat și frezat, 
precum și mașini de rectificat 
cu caracteristici tehnice supe
rioare. Pe baza proiectelor e- 
laborate de Institutul de cer
cetări și proiectări de speciali
tate, care își are sediul în in
cinta unității, se execută și 
numeroase mașini-agregat cu 
caracter de unicat care intră 
în dotarea liniilor tehnologice 
ale întreprinderilor existente 
și ale noilor unități industria
le aflate în construcție. Direc
torul fabricii subliniază că 
produsele acestei întreprinderi 
sînt cunoscute și în țara ve
cină și prietenă — R. P. Un
gară, unde s-au exportat strun
guri din întreaga gamă de Ca
rusele, cu diametre cuprinse 
între 1 200 și 3 500 mm. în a- 
celași timp se arată că țara 
noastră a importat din R. P. 
Ungară mașini-unelte printre 
care freze și utilaje de găurit.

După explicațiile primite, se 
vizitează principalele sectoare 
de fabricație. în marea hală 
monobloc, care adăpostește 
secțiile de bază ale întreprin
derii — mecanică, agregate, 
montaj, — oaspeților li se ofe
ră posibilitatea de a cunoaște 
îndeaproape înaltul nivel teh
nic al utilajelor folosite, pre
cum și al procesului tehnolo
gic de fabricare a unor mașini- 
unelte grele, produse destinate 
atît înzestrării unităților in
dustriale, constructoare de ma
șini din țară, cît și exportului. 
Pe parcursul vizitei se arată 
că unele din produsele de ba
ză ale întreprinderii sînt con
cepute pentru a primi coman- 
dă-program numerică, care le 
conferă un randament sporit 
și o siguranță maximă în ex
ploatare. Se arată că producția 
acestor mașini va începe în 
cursul acestui an, ele dove- 
dindu-se deosebit de eficiente 
în procesul de producție. To
varășii Jănos Kâdâr, Jeno 
Fock, alți membri ai delegației 
ungare se opresc la diferite 

locuri de muncă, strîng mîna 
unor muncitori, se interesează 
de performanțele tehnice ale 
produselor realizate, cer ex
plicații asupra organizării flu
xului tehnologic de fabricație, 
asupra măsurilor preconizate 
pentru mecanizarea în conti
nuare și extinderea automati
zării procesului tehnologic.

Gazdele informează pe oas
peți că majoritatea mașinilor 
și utilajelor fabricate în între
prindere sînt proiectate de spe
cialiștii români care au conti
nuu în vedere însușirea celor 
mai moderne procedee de lu
cru ale tehnicii mondiale. Gaz
dele subliniază că și-au expus 
mașinile, agregatele și utilaje
le pe care le produc la nume
roase expoziții internaționale 
de unde au cules aprecieri e- 
logioase pentru înaltul nivel 
tehnic la care sînt realizate. (

în timpul yizitei prin sec
toarele de producție ale fabri
cii, muncitorii, tehnicienii și 
inginerii au salutat cu multă 
căldură pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Jănos Kădăr, pe 
ceilalți oaspeți.

La încheierea vizitei, condu
cătorii de partid și de stat un
guri mulțumesc pentru expli
cațiile primite, apreciază acti
vitatea desfășurată de colecti
vul fabricii, subliniind talen
tul și hărnicia muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor ro
mâni, constructori de mașini.

în cartea de onoare a fa
bricii, tovarășii Jănos Kădăr 
și Jeno Fock au semnat ur
mătoarele : „în scurta vizită 
făcută, ne-am convins de ni
velul înalt al muncii socialiste 
efectuată în această fabrică, 
precum și de rezultatele bune 
pe care tovarășii noștri români 
le-au obținut. Această fabrică 

este un exemplu al colaborării 
reciproc avantajoase între cele 
două țări. Noi dorim și în 
continuare colectivului între
prinderii rezultate bune în 
munca de creație și de înde
plinire a sarcinilor de plan pe 
care le are de înfăptuit. In 
numele delegației > partid și 
guvernamentale a R. P. Unga
re felicităm acest harnic co
lectiv“.

După terminarea vizitei la 
Fabrica de mașini-uffelte și 
agregate, oaspeții străbat zona 
industrială din partea de sud- 
est a Bucureștiului. Coloana 
mașinilor oficiale se îndreaptă 
apoi spre un alt cartier impor
tant al Capitalei — „Bercenii“, 
unde constructorii bucureșteni 
au înălțat mii de apartamente 
pe locuri altădată virane. De 
altfel, acest tânăr cartier nu 
și-a dezbrăcat încă haina sche
lelor. în perimetrul lui, '»con
structorii continuă să răscolea
scă- pămîntul și să împlînte 
noi temelii, să înalțe noi zi
duri, care vor alcătui, în anii 
următori, mari complexe de 
locuințe și instituții social- 
culturale.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Jănos Kădăr, împreună cu 
celelalte persoane oficiale ro
mâne și maghiare, își încheie 
vizita prin Capitală în noul 
cartier de locuințe „Drumul 
Taberei“, unde au fost ridicate 
pînă acum aproape 30 000 de 
apartamente și care în fază 
finală va număra circa 60 000 
de apartamente.

Pretutindeni, pe traseul stră
bătut, solii poporului frate 
ungar au fost întâmpinați cu 
deosebită căldură de populația 
Bucureștiului.

(Agerpres)

încheierea convorbirilor
oficiale

Vineri dimineața, la Consi
liul de Stat, s-au încheiat con
vorbirile oficiale între delega
ția de partid și guvernamen
tală a Republicii Socialiste 
România și delegația de partid 
și guvernamentală a Republi
cii Populare Ungare.

Din partea română la con
vorbiri au participat tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Ion Gheor
ghe Maurer, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C. C. al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui de Miniștri, Ion Pățan, 
membru al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, Corneliu Mănescu, 
membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe, Ioan 
Cotoț, membru al C. C. al 
P.C.R., ambasadorul României 
la Budapesta.

Au participat, de asemenea, 
tovarășii Teodor Marinescu, 
membru al C.C. al P.C.R., șe-

Recepția oferită de ambasadorul 
Republicii Populare Ungare

Cu prilejul vizitei oficiale 
de prietenie pe care o face în 
țara noastră delegația de 
partid și guvernamentală a 
Republicii Populare Ungare, 
condusă de tovarășul Janos 
Kadar, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Socialist Un- 

ful Secției relații externe a 
C.C. al P.C.R., Octavian Gro
za, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., ministrul energiei 
electrice, Nicolae Ecobescu, 
membru supleant al C. C. al 
P.C.R., adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și Gheorghe 
Colț, director a.i. în M.A.E.

Din partea ungară, au luat 
parte tovarășii Jănos Kâdâr, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar, Jeno 
Fock, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.S.U., pre
ședintele Guvernului Revolu
ționar Muncitoresc-Țărănesc 
Ungar, Péter Vâlyi, membru 
al C.C. al P.M.S.U., vicepreșe
dinte al Guvernului Revolu
ționar Muncitoresc-Țărănesc 
Ungar, Jănos Péter, membru 
al C.C. al P.M.S.U., ministrul 
afacerilor externe, Ferenc 
Martin, ambasadorul R. P. Un
gare la București.

Au participat, de asemenea, 
tovarășii Katona Istvăn, mem
bru al C.C. al P.M.S.U., șeful 
Secției propagandă și agitație 

gar, ambasadorul acestei țări 
la București, Ferenc Martin, 
a oferit, vineri seara, o recep
ție în saloanele Casei Centrale 
a Armatei.

Au luat parte tovară
șii -Nicolae Ceaușescu, Ion 
Ghebrghe Maurer, Emil Bod- 
naraș, Manea Mănescu, Paul 

al C.C. al P.M.S.U., Marjai J6- 
zsef, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, Barity Mik- 
‘los, șef de grup în M.A.E., și 
Farkas Imre, director adjunct 
în M.A.E.

în cadrul convorbirilor, des
fășurate într-o atmosferă sin
ceră, prietenească, cele două 
delegații au făcut un larg 
schimb de vederi în probleme 
actuale ale situației interna
ționale. Ambele părți au rea
firmat hotărîrea lor de a de
pune eforturi stăruitoare în 
vederea convocării Conferinței 
general-europene, pentru sta
bilirea între țări și popoare a 
unor raporturi de încredere, 
cooperare și bună vecinătate, 
pentru instaurarea unui cli
mat de pace și de securitate 
pe continentul nostru, în în
treaga lume. Au fost discutate, 
totodată, probleme privind 
mișcarea comunistă și munci
torească internațională, sub- 
liniindu-se necesitatea întăririi 
unității țărilor socialiste, a tu
turor forțelor antiimperialiste.

(Agerpres)

Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu, 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
membri și membri supleanți 
ai Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, condu
cători de instituții centrale și 
organizații obștești, oameni de 
știință, artă și cultură, zia
riști români și corespondenți 
ai presei străine.

Au participat membrii de
legației de partid și guverna
mentale a R.P. Ungare, tova
rășii Jeno Fock, Peter Vâlyi, 
Janos Peter, alte persoane o- 
ficiale care însoțesc delegația.

Au participat, de asemenea, 
șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați în România și alți 
membri ai corpului diplo
matic.

înaintea începerii recepției 
au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Popu
lare Ungare^

Reoepția s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

(Agerpres)

f-----------------------------

Aspect din timpul vizitei 
oaspeților unguri in noul 

cartier de locuințe Titan.

I

(Urmare din pag. I) 
Miniștri, Jenii Fock, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., președintele Guver
nului Revoluționar Muncito
resc-Țărănesc Ungar.

De asemenea, în prezidiu iau 
loc membrii delegației de 
partid și guvernamentale a Re
publicii Populare Ungare, to
varășii Péter Vâlyi, membru 
al C.C. al P.M.S.U., vicepre
ședinte al Guvernului Revolu
ționar Muncitoresc-Țărănesc 
Ungar, Jănos Péter, membru 
al C.C. al P.M.S.U., ministrul 
afacerilor externe, Ferenc 
Martin, ambasadorul R. P. 
Ungare la București.

In prezidiu se află tovarășii 
Emil Bodnaraș, Manea Mă
nescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Ră
dulescu, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Janos Fazekas, Dumi
tru Popa, Dumitru Popescu, 
Ștefan Voitec, Miron Constan- 
tinescu, Mihai Gere, Ion Pățan, 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Ioan Cotoț, 
ambasadorul României la Bu
dapesta, Ștefan Peterfi, pre
ședintele Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate ma
ghiară, Eduard Eisenburger, 
președintele Consiliului oa
menilor muncii de naționali
tate germană, Ioan Avram, mi
nistrul industriei construcții
lor de mașini, general-colonel 
Ion Coman, adjunct al mi
nistrului forțelor armate și se
cretar al Consiliului Politic 
Superior, Maria Groza, vice
președintă a Consiliului Na
țional al femeilor, prof. Radu 
Prișcu, rectorul Institutului de 
construcții din București, Ilie 
Petre, muncitor, secretarul 
Comitetului de partid de la Fa
brica de mașini-unelte și a- 
gregate București, și Adriana 
Stoichițoiu, studentă la Uni
versitatea din București.

Sînt intonate imnurile de 
stat ale Republicii Populare 
Ungare și Republicii Socialiste 
România.

Mitingul este deschis de to
varășul Dumitru Popa, mem

bru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C R., prim-secre
tar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., primarul 
general al Capitalei.

Transmițînd solilor dragi ai 
poporului ungar salutul fră
țesc al comuniștilor și al tu
turor muncitorilor din Capi
tala României socialiste, to
varășul Ilie Petre, muncitor, 
secretarul Comitetului de par
tid al Fabricii de mașini-unel
te și agregate București, a 
spus :

Sentimentele pe care le în
cerc sînt cu atît mai puterni
ce, cu cît întreprinderea în 
care lucrez a fost onorată de 
vizita delegației din țara ve
cină și prietenă, condusă de 
tovarășul Jănos Kâdâr. Am 
avut cu acest prilej marea 
bucurie de a avea din nou ca 
oaspete pe iubitul conducător 
al partidului și statului noș
tri , tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Ați putut vedea, 
dragi tovarăși, simțămintele 
de simpatie și caldă prietenie 
pe care poporul român le nu
trește față de poporul ungar, 
sentimentele de profund inter
naționalism socialist ce animă 
clasa noastră muncitoare, pe 
toți oamenii muncii din pa
tria noastră.

După cum ați putut con
stata, stimați oaspeți, Fabrica 
de mașini-unelte și agregate 
București reprezintă, prin gra
dul său ridicat de tehnicitate, 
prin complexitatea produselor 
pe care le fabrică, o expresie 
vie a procesului de industria
lizare socialistă a țării noas
tre, înfăptuită sub conducerea 
Partidului Comunist Român.

Relevînd sarcinile mobili
zatoare stabilite de recenta 
Conferință națională a cadre
lor de conducere din între
prinderi și centrale din in
dustrie și construcții — ex
presie a practicii statornicite 
de conducerea partidului și 
statului nostru de a dezbate 
cu oamenii muncii cele mai 
importante probleme ale so
cietății noastre, și de a sta

bili împreună măsuri pentru 
bunul mers al construirii so
cialismului, pentru bunăsta
rea întregului popor — vorbi
torul a exprimat hotărîrea co
lectivului întreprinderii noas
tre de a dezvolta și moderniza 
producția de mașini-unelte și 
agregate, sporindu-și contri
buția la progresul economic al 
țării.

Alături de întregul popor, 
oamenii muncii din Capitală 
nutresc convingerea nestră
mutată, că neobosita activitate 
a Partidului Comunist Român 
pentru făurirea societății so
cialiste multilateral dezvolta
te înseamnă atît o împlinire a 
îndatoririi sale fundamentale 
față de propriul popor, cît și 

o îndeplinire a îndatoririi 
sale internaționaliste . față de 
clasa muncitoare și forțele re
voluționare și progresiste de 
pretutindeni.

Ne exprimăm bucuria pen
tru dezvoltarea legăturilor de 
prietenie între partidele, ță
rile și popoarele noastre, a 
spus vorbitorul. Aceste legă
turi au o veche tradiție în 
lupta comună a celor mai 
înaintate forțe ale societății, 
a maselor muncitoare, pentru 
eliberare socială și națională. 
Comuniștii au fost întotdeau
na promotorii cei mai activi 
ai prieteniei româno-ungare. 
Semnarea noului Tratat de 
prietenie, colaborare, asistență 
mutuală dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Ungară reprezintă 

un moment de mare însemnă
tate în istoria prieteniei noas
tre. El deschide largi perspec
tive dezvoltării raporturilor 
de colaborare multilaterală și 
prietenie frățească dintre po
porul român și poporul ungar.

Noi, muncitorii români ne 
bucurăm de rezultatele obți
nute de poporul ungar în con
strucția socialistă, în dezvol
tarea economică și socială a 
patriei dumneavoastră, a spus 
în încheiere vorbitorul. V-aș 
ruga de aceea, stimate tova
rășe Kâdâr, ca la întoarcerea 
în țară să transmiteți comu
niștilor, clasei muncitoare, 
întregului popor ungar, calda 
noastră prețuire pentru rea
lizările obținute, precum și u

PRIETENIEI
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rările noastre de mari succe
se în opera de făurire a noii 
societăți, de înflorire multila
terală a Republicii Populare 
Ungare.

îmi revine înalta cinste de 
a exprima, în această solemnă 
și sărbătorească adunare gîn- 
durile și simțămintele priete
nești ale tineretului, ale stu- 
dențimii bucureștene, prile
juită de vizita înalților oas
peți din Republica Populară 
Ungară, a spus Adriana Stoi
chițoiu, studentă la Universi
tatea București.

Exprimînd interesele funda
mentale și aspirațiile întregu
lui nostru popor, politica in
ternă și externă a Partidului 
Comunist Român se bycură 
de adeziunea neprecupețită a 
tuturor oamenilor muncii din 
țara noastră. Totodată, ea răs-

generații, 
istoriei, perso- 
mai luminate 

noastre, îndeo- 
au militat

punde pe deplin năzuințelor 
tinerei noastre

în decursul 
nalitățile cele 
ale popoarelor 
sebi comuniștii, 
pentru prietenia româno-un- 
gară, împotriva politicii de 
învrăjbire duse de regimurile 
burghezo-moșierești. Mari căr
turari, savanți și artiști din 
România și Ungaria s-au îm
prietenit, au desfășurat o no
bilă acțiune de cunoaștere re
ciprocă a valorilor spirituale 
ale celor două popoare, au 
militat pentru promovarea i- 
dealurilor de libertate și pro
gres social.

Sîntem — împreună cu toți 
oamenii muncii din România 

socialistă — păstrătorii și con
tinuatorii acestei nobile tra
diții. Și sîntem recunoscători 
poporului nostru, clasei mun
citoare, partidului comunist, 
atât pentru condițiile materia
le de studiu pe care ni le a- 
sigură, cît și pentru faptul că 
educația noastră, formarea 
noastră spirituală au această 
orientare înalt umanistă și 
ferm internaționalistă. Vastul 
program de intensificare a 
muncii ideologice și politico- 
educative, inițiat și adoptat 
anul trecut de către partid, 
a dat și dă un nou și viguros 
impuls procesului de educare 
comunistă a tineretului din 
țara noastră, de care benefi
ciază din plin și studențimea, 

în decursul vizitelor reci
proce, al schimburilor cultu

rale, al cursurilor de vară or
ganizate de instituțiile uni
versitare, în taberele din tim
pul vacanțelor, tinerii noștri 
au cunoscut realizările po
porului ungar, progresele în 
dofneniul învățămîntului su
perior, s-au împrietenit cu 
studenți și alți tineri din Re
publica Populară Ungară.

Aducînd la acest miting al 
prieteniei româno-ungare un 
cald salut înalților oaspeți din 
țara vecină — a spus în în
cheiere vorbitoarea — îngă
duiți-mi să transmit în nu
mele tineretului universitar 
din București cele mai bune 
urări de succese la învățătură 
colegilor și prietenilor noștri, 
întregului tineret ungar și 

să-mi exprim convingerea că 
legăturile dintre tineretul ro
mân și cel ungar se vor dez
volta necontenit spre binele 
cauzei prieteniei și păcii.

Transmițînd membrilor de
legației un cald și prietenesc 

' salut din partea cadrelor di
dactice, a lucrătorilor din do
meniul științei, a tuturor in
telectualilor din Capitală, prof. 
dr. ing. Radu Prișcu, rectorul 
Institutului de construcții din 
București, a spus :

Cu toții vedem în vizita 
înalților oaspeți din R. P. Un
gară o nouă manifestare a re
lațiilor de prietenie frățească 
care leagă popoarele noastre 
vecine. Prietenia româno-un- 
gară a fost ridicată pe o treap
tă superioară o dată cu instau
rarea puterii revoluționare în 
România și Ungaria, și a că
pătat o amplă dezvoltare în 

anii construcției socialiste în 
cele două țări. Ne bucură 
faptul că această nouă întâlni
re dintre conducătorii noștri 
de partid și de stat, dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Jănos Kâdâr a prilejuit rodni
ce schimburi de păreri cu pri
vire la dezvoltarea și adîncirea 
continuă a prieteniei româno- 
ungare, precum și cu privire 
la unele probleme internațio
nale de interes comun.

Tratatul de prietenie, sem
nat ieri, stabilește un cadru 
larg favorabil pentru dezvol
tarea și întărirea continuă a 
raporturilor de cooperare mul
tilaterală dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Ungară, în interesul 
ambelor noastre popoare, al 
coeziunii țărilor socialiste, al 
cauzei păcii în lume.

Cimentând coeziunea familiei 
noastre socialiste, cetățenii 
României, oamenii muncii, 
fără deosebire de naționalitate, 
strîns uniți sub conducerea în
cercatului nostru partid, mun
cesc cu elan pentru a transpu
ne în viață vastul program 
elaborat de Congresul al X-lea 
al Partidului Comunist Ro
mân, al cărui obiectiv este 
construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Pe noi — lucrătorii în do
meniul învățămîntului, științei, 
tehnicii — ne bucură faptul 
că vom avea prilejul de a ex
tinde schimbul de experiență, 
conlucrarea în multiple dome
nii cu savanții și specialiștii 
din Republica Populară Unga
ră, între institutele noastre de 
învățămînt, cercetări și proiec
tări. Relevăm cu satisfacție că, 
paralel cu extinderea și inten
sificarea colaborării pe plan 
politic, economic, tehnico-știin- 
țific, o amplă dezvoltare cu
noaște și colaborarea noastră 
în domeniile învățămîntului, 
culturii și artei. înființarea re
centă a Comisiei mixte de co
laborare culturală româno-un- 
gară va stimula și sprijini co
laborarea directă în diferite 
domenii ale culturii, educației 
și învățămîntului. Promovarea 
consecventă a unor schimburi 

tot mai frecvente și bogate în 
conținut de valori spirituale 
între popoarele noastre contri
buie la o mai profundă cu
noaștere reciprocă, la apro
pierea popoarelor noastre și 
întărirea prieteniei dintre ele.

Alături de întregul popor ro
mân — a spus vorbitorul — 
intelectualitatea noastră urmă
rește cu interes și simpatie 
succesele importante ale po
porului ungar în opera de fău
rire a socialismului. Dorim să 
adresăm din toată inima, și cu 
acest prilej, muncitorilor, ță
ranilor, intelectualilor din Re
publica Populară Ungară 
urările noastre calde de a ob
ține, sub conducerea Partidu
lui Muncitoresc Socialist Un
gar, noi și remarcabile izbînzi 
pe calea înfloririi multilatera
le a patriei lor, spre binele și 
fericirea poporului ungar prie
ten.

întâmpinați cu puternice a- 
plauze, cu ovații, la miting iau 
cuvîntul tovarășii NICOLAE 
CEAUȘESCU și JANOS 
KADAR.

Cuvîntările rostite de cei 
doi conducători de partid sînt 
urmărite cu deosebită atenție 
și subliniate în repetate rîn- 
duri de îndelungi aplauze.

în aclamațiile asistenței, to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Jănos Kâdâr își strîng cu 
căldură mîinile, salută miile 
de participanți la miting, care 
își exprimă deplina satisfacție 
față de rezultatele întâlnirii 
româno-ungare la cel mai 
înalt nivel, față de noul Tra
tat de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală încheiat 
între România și Ungaria, 
față de evoluția mereu ascen
dentă a relațiilor frățești din
tre cele două partide și țări, 
spre binele ambelor popoare, 
al cauzei generale a socialis
mului și păcii în lume.

Mitingul ia sfîrșit într-o at
mosferă însuflețită, expre
sie vie a sentimentelor fră
țești, de stimă și înaltă pre
țuire ce le nutresc reciproc 
popoarele român și ungar.

(Agerpres)
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„Antigona“ și „Electra“, din
colo de paternitatea comună, au 
și alte similitudini. Personajul 
protagonist este, în amindouă 
piesele, o femeie care declan
șează tragedia și o amplifică. 
Dar mobilul acțiunii nu e de 
ordin pasional (ca-n drama mo
dernă) ci etic : Electra va apă
ra memoria părintelui iar An
tigona a fratelui său. Numai că 
problemele nu se mărginesc la 
un purism familial ci se lăr
gesc și acoperă zone civice, sta
tale, într-o dezbatere dialecti
că încleștată, plus cele de eros 
biologic care fac lucrurile foar
te pămîntești.

Pe linia similitudinilor sînt 
și cei doi tirani, Creon și Egist. 
Structural identici, deosebirile 
sînt de sorginte temperamen
tală. Creon este sobru și aus
ter, căruia regia lui Ion Cojar 
îi imprimă un spirit machiave
lic — Egist e pus pe luxurii 
și distrat, pe care regia lui N. 
Al. Toscani ni-1 prezintă ca pe 
un dandy al antichității. în bio
grafia ambilor tirani e înste
lată crima, ca un blestem ata
vic — Egist fiind copărtaș di
rect la crimă iar Creon părtaș 
Indirect, prin intransigența sa, 
la trei crime succesive. Am a- 
juns astfel la mult discutatul 
fatalism al tragediilor antice, 
la soarta care-i paște ca un 
stigmat pe eroii lor. Cum, pes
te fapte, planează olimpică 
voința zeilor, s-au tras semnale 
de alarmă despre caracterul re
trograd, mistic, nociv, al pie
selor, îndepărtîndu-le din re
pertoriu.

Lucrurile trebuie însă privite 
eu foarte multă atenție, mai cu 
seamă fiind vorba de niște ca
podopere pe temelia cărora s-a 
dezvoltat întreg teatrul modern. 
Sîntem comuniști și cine oare 
altcineva decît comuniștii sînt 
capabili să privească adevărul 
în față, analizindu-1 cu lucidi
tate. fără nici o prejudecată pă
gubitoare ? Dacă este greșit să 
privim teatrul grec cu ochi es
tetizant, ocolindu-i tarele, este 
la fel de greșit să i le îngroșăm 
alarmant și să-i ocolim valorile 
reale, chiar atunci cînd ne înar
măm cu citate din Marx și En- 
gels.

Fatalismul din „Antigona“ și 
„Electra“ este mereu hărțuit 
de dialectică, atît în confrun
tarea eroilor între ei cît mai eu 
seamă, în dialogul eroilor cu 
corul și corifeii (opinia publi
că). Creon caută soluții statale 
moderne pentru epoca sa, in- 
firmînd opțiunea zeilor pentru 
fapte condamnabile din punct 
de vedere civic. Nu numai acea 
tiradă — imn în cinstea omu
lui creator și inventiv — este 
punctul de rezistență al „Anti- 
gonei“ ci întreaga rețea fină șl 
dialectică de idei expusă ca în 
fața unui areopag, care creează 
perenitatea piesei. Virtuți eti
ce, civice, logice, estetice au 
păstrat mesajul piesei două mi
lenii și jumătate, pînă în zi
lele noastre.

Este iarăși, cred, exagerat să 
susținem (ca Natalia Stancu, în 
Caietul program — alături de 
judecăți ferme și subtile) că în

„Antigona“, Sofocle se așează 
pe o poziție retrogradă, în veș- 
tejirea politicii novatoare a lui 
Creon și în exaltarea unor cre
dințe vetuste, gentilice. Mi se 
pare că lucrurile trebuie puse 
altfel. Sofocle veștejește în 
Creon pe tiranul care se rupe 
total de ceea ce rămîne mereu 
valoros în tradiție, între care 
cultul precursorilor. Tradițiile, 
pină la datini, s-au păstrat 
multă vreme în societatea grea
că, ca a justificare a actului 
eroic și moral. Poeții pomenesc 
cu sanctitate nume de persoane, 
de locuri capabile să stîrneas- 
că elanul și bărbăția contempo
ranilor. Profetul Thiresias este 
tocmai purtătorul acestor tra
diții, el vorbește în numele ce
tății și mai puțin al zeilor —, 
prevestind urmările tragice ale

nat (chiar lamentările lui Creon 
sînt pe un metru pătrat de 
scenă) este un proces deschis 
la care spectatorii urmăresc, ca 
dintr-o sală de tribunal, faptele, 
rechizitoriul și pedeapsa unui 
tiran complex, cu ginduri ade
seori bune și salvatoare, dar 
răzbunat de egoismul și încă- 
păținarea-i proprie. Ni s-a creat 
un spectacol grav, spontan, la 
care prezența continuă a regiei 
constă in maturitatea nuanțe
lor și a setei de armonie și 
perfecțiune scenică. Amănunte 
care la o privire distrată scapă, 
capătă sens : Thiresias, orb, 
vorbește unui scaun gol, Creon 
retrăgîndu-se meditativ într-un 
colț al scenei. Sau : Antigona, 
imobilă, demnă, ascultind re
chizitoriul lui Creon ca o sta
tuie care privește, de pe Acro-

totul e trecut prin filtrele ne
văzute ale trăirii intense și ale 
decantării. Aptă întrutotul tra
gediei antice, ea știe nu să co
boare ci să se înalțe în zbateri 
și suferință. Imobilitatea facie
sului și rostirea ca de dincolo 
de destin, o înnobilează ca pe 
un bronz aparent statuar, dar 
care vibrează.

Pare paradoxal, dar oficiind 
un cu totul alt stil actoricesc, 
pe struna cea mai firească și 
mai degajată, același bun Dan 
Nuțu nu distonează ci întră or
ganic în ansamblul jocului. Dia
logul cu tatăl (Creon) confesio
nal, juvenil dar reflexiv, îl do
vedește bine articulat în trage
die.

Monica Ghiuță face bun con
tratimp cu Leopoldina Șălănuță, 
in mod complimentar, cu date

TRAGEDII ANTICE 
PE SCENA TEATRULUI 

CONTEMPORAN-
de ALEXANDRU ANDRIȚOIU

tiraniei lui Creon. Cred că în 
atitudinea lui Sofocle desci
frăm mai degrabă ecoul operei 
lui Solon-înțeleptul cintăreț în 
versuri ale elogiului „legii cele 
bune“ care-i umilește pe tirani.

Aceleași idei se confruntă în 
Electra. Amîndouă piesele sînt 
bine venite în repertoriu, cu 
un spirit educativ bine marcat 
în etică, erotică, civică și este
tică. In acțiunea de edu
care a publicului critica trebuie 
să depună mai multă stăruință 
analitică și mai puțină pasiune 
pentru etichete.

★
Antigona în transpunerea ro

mânească a lui Mihail Drago- 
mirescu și Electra în a lui Geor- 
ge Fotino, nu numai că păs
trează într-o ținută literară fe
ricită spiritul antic, dar găsesc 
și cheia limbajului scenic fără 
de care piesele nu ar fi putut 
deveni spectacol. De asemenea, 
ambele regii, fiecare cu am
prenta autorului ei, sînt în btină 
atmosferă antică, cu o moder
nizare ponderată, fără acele so
fisticări regizorale care te fac 
la un moment dat să nu mai 
recunoști nici autorul, nici e- 
pocă.

Regia lui Ioan Cojar, sobră 
și cu mișcări scenice parci
monioase și auguste, ca de se-

pole, departe ș.a.m.d. Mișcarea 
actorilor are o geometrie (în 
țara-izvor al geometriei) inclu
siv cea a desfacerii sau refa
cerii togelor.

Distribuția e de zile mari, 
după meritul piesei. Pînă și fi
gurația e asigurată de actori ca 
Olga Tudorache. Vasile Nițu- 
lescu. Ion Cosma, in interpretări 
consecvente valorii lor. Iar co
rul este alcătuit, nici mai mult 
nici mai puțin, din actori ca 
Ion Marinescu. Andrej Codar- 
cea, Arcadie Donos, Alexandru 
Lungu etc. Corifeu : Jean Lo- 
rin Florin.

Tandemul Gh. lonescu-Gion și 
Leopoldina Bălănuță deschide 
aripi de lumină și miez în spec
tacol. Rostirea solemn-monar- 
hică și ferm tiranică, dusă 
apoi în inflexiuni de în
doială și căință și terminată 
în lamentații tragice sînt ipos
taze prin care Gh. Ionescu-Glon 
se mulează fără nici un hiat, 
făcîndu-ne să uităm convenția 
diht.re actor șf spectator și să' 
trecem prin emoții alese. La 
rîndul ei, Leopoldina Bălănuță, 
această actriță cu stea, se ca
racterizează încă și încă o dată 
printr-un flux eteric cu care 
prinde în mreajă spectatorul, 
făcîndu-și-1 părtaș. Rostirea ei 
lăuntrică emoționează pînă și 
pe cei sceptici și austeri. Căci

psihologice ușor inverse, diver- 
sificînd cu succes ansamblul jo
cului, iar Constantin Codrescu, 
în rol de compoziție. creează 
un Thiresias atît de firesc, în- 
cît, la primele replici nici nu 
l-am recunoscut.

★
La rîndul său, Teatrul Ion 

Creangă a pus în scenă Electra 
desigur cu gîndul către specta
torii tineri, în primul rînd, din 
pricinele arătate mai sus și în 
articolul precedent. Acest tea
tru nu dispune la ora actuală 
de tortele Teatrului Mic, mai 
cu seamă la linia medie a vîr- 
stei, dar el dispune de actori 
capabili și ambițioși cu care se 
poate pleca într-o asemenea a- 
ventură pretențioasă.

N. Al. Toscani ne oferă un 
spectacol mai deschis, mai pe 
linia clasicismului francez (a 
Andromacăi, de pildă) fără a 
vătăma însă spiritul literei sre- 
cești. E un spectacol aș zice 
mai solar, de-o tragedie mai op
timistă, cu o mișcare mai de
zinvoltă.

Cu toate că Oreste își ucide 
mama, ajutat de sora lui bună 
Electra, datele tragediei rămîn 
ascunse în culise, sîngele plu
tește mai puțin, spectrul lui 
Thanatos nu întunecă scena. 
Corul este rostit la microfon 
ca din lumi nevăzute, el de

vine o idee, un gînd. Moderni
tatea urcă aici citeva trepte în 
sus, dar se oprește la timp. In
tr-un cuvînt, spectacolul este 
mai tineresc, mai aproape de 
profilul virtual al teatrului.

Se impune o actriță de tra
gedie : Natalia Arsene, al cărei 
talent de gen este binecunoscut 
și după o perioadă de tăcere, 
a fost salutat de cronicarii dra
matici. Actrița are chiar o mas
că specifică tragediei, printr-un 
straniu facial parcă predestinat. 
Ochii, în primul rînd. La fel 
dicția ușor sugrumată (cu unele 
inegalități care pot fi depășite 
pe parcurs) ca de rostit la Epi- 
daur. Jocul ei este mai integrat 
tradiției noastre actoricești, pe 
linia bună a marilor interprete. 
Cîtă nevoie avem astăzi și 
de acest fel de joc se vede după 
dispariția lui Vraca sau neîn- 
trebuințarea suficientă a Au
rei Buzescu. Jocul Nataliei Ar
sene are parfumul de „vieux 
temps“ în prețuirea lui contem
porană.

Intr-un stil vecin, dar apar
te, Neofita Pătrașcu realizează 
o regină. O regină, și asta spu
ne tot. Jocul princiar ne vine 
tot din epoca de aur a teatru
lui românesc și trebuie numai- 
decît îmbrățișat. Fermitatea, 
pînă la cultul amănuntului, în 
jucarea rolului, disecarea de 
cultură a lui, eleganța și dis
tincția, sînt virtuți pe care 
tineretul le pierde ușor, în 
fireasca dar uneori grăbita Iui 
sete de impunere și originali
tate.

Romeo Stavăr, la o vîrstă 
încă necălită și cu o faimă în 
formare, duce la capăt cu bine 
pretențiosul rol Oreste. Ușor 
grav și încruntat (ca Dan Nuțu) 
ci^ o supunere firească și dega
jată. Autentic și bun.

Egist, în interpretarea lui Ni- 
colae Spudercă, îmi amintește 
fericit un titlu hugolian : Le 
roi s’amuse. Un rege distrat 
(poate și cu o patină din 
Shaw). într-un talent trăit și 
marcat cu suculentă. Autentic 
șt ponderat cu chibzuință se
nectuții, Ion Ilie Ion în Peda
gogul și cu aplomb scenic Ma- 
rius Toma. Cele două corifee, 
Natalia Lefescu și Monica Ro
man, prin trecerea corului în 
microfon, devin două subrete 
antice, părtașe la planul de răz
bunare. E bine și așa. In orice 
caz ele fac față cu pasiune ro
lului. în conjunctura dată.

Muzica lui Lucian Tonescu, ca 
de obicei, bună și reflexivă.

Piesele fundamentale ale re
pertoriului național și universal 
sînt binevenite pe scenele noas
tre. România socialistă e în os
moză cu tot ce e într-adevăr 
universal, de la prima literă 
transfigurată. încoace. Ele vor 
dovedi *acum șt mai tîrziu e- 
fectul lor educativ față de elu
cubrațiile ilogice care se stre
curau, din snobism, în progra
mele de seară cînd spectatorul 
venea să învețe și ieșea, din 
teatre, năucit și obosit în plus.

*) „Antigona" Ia Teatrul Mic 
și „Electra“ la Ion Creangă.

RITMURILE MUNCII 
CONSTRUCTIVE

(Urmare din pag. 1)

producție realizat zilnic e de 
circa 50 la sută. Tinerii din e- 
chipa lui Sabin Brad au trecut, 
de asemenea, la folosirea torcre- 
tului — material neutilizat pînă 
acum, rezultat din tuburile pre- 
mo — în procesul de fabricație 
a consolelor și vârfurilor pentru 
stâlpii LEA, ceea ce contri
buie la reducerea prețului de 
cost și la îmbunătățirea calității 
produselor.

• PENTRU A RAM1NE tot 
în perimetrul producției și tot 
la capitolul brigăzi trebuie să 
facem câteva referiri la activita
tea voluntar-patriotică, domeniu 
în care uteciștii județului sânt 
hotărîți să realizeze pînă la 19 
martie cel puțin 40 la sută din 
angajamentul anual. In cadrul 
organizațiilor U.T.C. au fost 
constituite brigăzi permanente 
de muncă patriotică prin care 
tinerii pot fi mobilizați prompt, 
acolo unde e nevoie. Zilele tre
cute am surprins în acțiune 6 
din acestea cu un efectiv de 120 
tineri de la liceele Decebal, pe
dagogic și minier din Deva. 
Purtând drapelul organizației ele 
s-au deplasat la rampa gării 
unde au extras și . încărcat 40 
tone de piatră necesară pavării 
străzilor Gh. Doja, Vânători și 
Mărășești. Ele s-au adăugat al
tor 60 de tone extrase in zilele 
precedente. Cînd iși vor termi
na lucrul brigăzile elevilor se 
vor muta la ștrand, unde vor 
amenaja un parc al tineretului. 
In orașul Hațeg brigăzile de 
producție ale tineretului se con
fundă cu cele de muncă patrio
tică. Timp de 2 săptămâni echi
pe specializate de tâmplari, su
dori, lăcătuși, electricieni s-au 
deplasat, după orele de pro
gram, la sediul S.M.A. unde au 
dat o mână de ajutor la repara

tul tractoarelor și mașinilor a- 
gricole. Beneficiind de acest 
sprijin S.M.A. Hațeg a terminat 
reparațiile înainte de termenul 
planificat, fiind pregătită să de
clanșeze în zilele următoare 
campania însămânțărilor de pri
măvară.

e UN AFIȘ INTERESANT a 
apărut timp de citeva zile în o- 
rașe și municipii. Comitetul ju
dețean al U.T.C. în colaborare 
cu întreprinderea cinematogra
fică au luat inițiativa de a pre
zenta pe ecrane filmul „Răsună 
valea" care redă crîmpeie emo
ționante din activitatea briga
dierilor pe șantierul căii fe
rate Bumbești - Livezeni. Pe
licula a fost vizionată cu plăcere 
nu numai de către veteranii 
șantierelor naționale ale tinere
tului care își reamintesc o parte 
din momentele trăite, ci și de 
cei care nu cunosc istoria acelui 
șantier decît din cărți și din re
latări. Ei au rămas impresionați 
de eroismul, abnegația și dărui
rea cu care tinerii de atunci au 
muncit pentru reconstrucția pa- 
trei. „Răsună valea" a fost pre
zentat ca o mărturie documenta
ră și în cadrul întâlnirilor pe cate 
brigadierii de atunci le au cu ti
nerii din orașele și municipiile 
județului.

• UN ALT EVENIMENT 
CINEMATOGRAFIC, dedicat 
semicentenarului U.T.C., la 
Deva ți Hunedoara : a avut loc 
premiera filmului „Decolarea" 
inspirat din viața și activitatea 
tineretului de astăzi. Cu această 
ocazie a fost organizată o in
structivă întîlnire între realiza
torii filmului, printre care se 
numără și regizorul Timotei 
Ursu și tinerii din cele două 
municipii, care au putut, astfel, 
înțelege mai profund mesajul a- 
cestui film, bogăția sa de idei 
și sentimente.

Mîini măiestre

(Urmare din pag. I)

crînd efectiv. Făceau, la bancu
rile de lucru, operații pe care le 
executau și muncitorii. L-am ur
mărit pe elevul CRISTIAN PlL- 
ȘOIU cum găurea o piesă a mo
torului electric. Aparent, opera
ția este simplă. Numai că locul 
unde se executa gaura, avea o 
cotă a cărei precizie se măsoară 
în milimetri. Elevul Pîlșoiu gău
rea fără să măsoare. Erau sufi
ciente atenția, experiența și în- 
demînarea cu care lucra. L-am 
întrebat pe IONEL BIRCU — 
muncitorul titular al mașinii — 
ce-1 determină să-1 lase pe elev 
să efectueze operații cu un anu
mit grad de dificultate. „A fost 
foarte atent din primele ore și 
mi-am dat seama că-1 pasionea
ză. De azi dimineață a găurit 
aproape 200 de piese. Și cantita
tiv și calitativ a lucrat așa cum 
aș fi lucrat eu“. Cazul relatat nu 
este unicul. „Ne ajută foarte 
mult elevii — ne spunea șeful de 
echipă ION PATRU. Le place să 
lucreze și noi căutăm să-i spri
jinim cit mai mult. Nu uităm că 
mare parte din ei ne vor fi co
legi după absolvirea liceului. De 
ce să nu-i formăm de pe acum 
ca buni muncitori ?".

Așadar elevii muncesc cu plă
cere pentru că au sentimentul u- 
tilității în mijlocul unui colectiv. 
A acelui colectiv care la rîndu-i 
se străduiește să-i înarmeze cu

cît mai numeroase și utile cu
noștințe. De altfel, sprijinul uzi
nei „Electroputere" este mult 
mai substanțial. In școală exis
tă ateliere de lăcătușerie dotate 
și amenajate de uzină. Am con
statat preocuparea oonducerii 
școlii, a profesorilor-maiștri și 
bineînțeles a elevilor, de a valo
rifica la maximum posibilitățile

cestora îngreunează considerabil 
organizarea activității. In legă
tură cu aceasta, profesorul NI- 
COLAE ANDREI, directorul Li
ceului „Nioolae Bălcescu“ spu
nea :

— Cred că ar fi bine ca în fie
care liceu activitatea tehnico- 
productivă să fie profilată pe 
una, cel mult două specialități.

Spre deosebire de alte epoci, 
care au lăsat să le mai „scape“ 
uneori cite o mare valoare, pen
tru ca abia posteritatea să reabi
liteze și să repare greșelile con
temporanilor, ne putem mîndri 
în aceste timpuri că un mare 
poet, un mare scriitor, nu ar mai 
avea cum să treacă neobservat. 
Avem intr-adevăr foarte multe 
posibilități de depistare a valo
rilor, după cît de variată și de 
complexă este azi însăși jude
cata estetică. Ochiurile plaselor 
critice sînt de toate mărimile, ba 
foarte multă lume se plînge deja 
că ar fi prea mici. Oricum, a- 
cesta este un prim indiciu că 
geniul necunoscut al zilelor 
noastre nu ne va putea scăpa cu 
una cu două, spre rușinea noas
tră în fața urmașilor, pentru că 
în sistemul valorilor de acum el 
nici nu are de fapt unde să sca
pe. In afara criticii, a presei li
terare, sau a nenumăraților ci
titori de literatură, mai există 
atîția alți factori care semna
lează orice indiciu de literatură 
bună, așa încît dincolo de acest 
larg și cuprinzător perimetru 
nici nu mai poate exista nimic. 
Gestul lansării unor tineri poeți 
vine azi nu de puține ori chiar 
din partea editorului. (Fenome
nul numai la noi pare insolit, 
căci aiurea el este o obișnuință).

Vasile Poenaru, pentru popu
larizarea căruia editorul său, 
Petre Ghelmez, a întreprins 
lăudabile acțiuni repetate, este 
numele unui foarte tînăr debu
tant, care-și vede tipărită la 16 
ani o destul de substanțială 
plachetă de versuri. Va trebui 
să ne convingem cu timpul că 
vîrsta de 16 ani nu trebuie să 
mai fie socotită o excepție pen
tru debutul literar. Și acest lu
cru pentru că cei mai tineri po
eți de azi posedă deja prin cul
tura lor poetică (chiar dacă ea

VASILE POENARU

JUNGLA
ur

nu este neapărat excepțională) 
un înalt grad de profesionalism. 
Dacă la această avansată profe
sionalizare se mai adaugă și fi
reasca energie adolescentină, 
poezia ajunge să curgă așa zi- 

cînd de la sine. Continuînd în 
aceeași ordine de idei, vom spu
ne că modul just de a discuta 
despre asemenea volume, este 
acela de a le lua foarte in se
rios, căci ele însele se iau în 
serios, fără să facă un șantaj al 
vîrstei. Dacă înainte destinul 
unui viitor poet se judeca după 
epuizarea primelor elanuri, după 
aruncarea in foc a primelor 
poezii, s-ar putea ca de acum 
etapa să fie definită prin volu
me. Se pare că un elev de azi 
poate compune cu ușurință un 
volum de versuri onorabile, așa 
că examenul poeziei incepe abia 
cu următorul, dacă bineînțeles, 
pasiunea nu a fost trecătoare.

In poezia lui Vasile Poenaru se 
înfruntă deocamdată două ten
dințe organice. Ceea ce are ea 
mai autentic este o frenezie a 
imaginației, ca un dans dionisiac 
printre fantasme. Poenaru are 
un fel de memorie magmatică 
din care iese o lume aglomerată 
— căci o ordine superioară îi 
este încă străină poetului —. su
pusă de ancestrale principii te
lurice : „Flăcări de-ntuneric, 
clocotind de forță, / flăcări de 
tăcere, de ceață și de aer, / flă
cări în flăcări, flăcări mesteca
te / supte, arse de flăcări, negre 
și grele — / albe, despletite, flă
cări în flăcări, / flăcări născînd 
violent. / Un rug fără margini și 
înecat în sete / e lumea, fume- 
gîndă fără grai“.

Intr-adevăr, aceasta este o 
lume fără grai, lumea pe care o 
simte Poenaru prin toți porii săi 
deschiși, lumea senzațiilor și a 
unei beatitudini' elementare. Tre
buie să recunoaștem că prin în

treg ciclul „jungla marină“, tină- 
rul poet face dovada unor forțe 
de necurmată prospețime, vio
lente, pline de putere imaginati
vă. în toată această frenezie au
tentică, supără însă pe de o parte 
grandilocvența unor metafore e- 
norme („mugete de stele“, „stru
gurele existenței mele“, „crean
ga vieții mele“ ș.a.) iar apoi 
recuzita fioroasă, parcă de ro
man negru „maimuțe de ger“, 
„flăcări de gheare“, „bucăți de 
infern“ etc.

Spuneam însă că tot in Poena
ru trăiește o falsă teamă de cu
vinte. Această afectare de tra
gism filozofico-lingvistico-exis- 
tențial este una din marotele 
celei mai tinere poezii. Poenaru, 
bunăoară, nu se mulțumește 
să-și exprime firesc energia sa 
tinerească, ci se vrea neapărat 
un reflexiv pe marginea unor 
dileme mai vehiculate. Dar vai, 
cit de jalnic este accesul la gin- 
direa abstractă ! „Dom’le — și 
s-a pornit furtuna pe marea 
Timpului... / Insulele cuvintelor 
fură șterse și amestecate / în 
valuri, cu cerul. / / Continentele, 
fiind mai grele, au rezistat și au 
intrat în soare, / așteptind urgia“ 
etc.

Fără a ne dovedi excesiv de 
pretențioși, dar nici sentimen
tali, trebuie să avem convingerea 
că acesta este un drum înfundat. 
Dintr-o asemenea proză inabilă, 
fără viitor, oricine trebuie să e- 
vadeze cît mai grabnic. Iar Va
sile Poenaru, al cărui debut poe
tic se impune, nu trebuie în nici 
un caz să se suspecteze pe sine 
de o exagerată exigență. Progra
mul de exigențe trebuie afișat 
mereu pe contrapagina poeziei, 
el fiind de fapt adevărata tra
ducere a acesteia într-o limbă 
viitoare.

DINU FLAMAND

GABRIEL JEPELEA : „CORELAȚIA
LIMBĂ-LITERATURĂ"

In epoca cercetărilor literare 
specializate : structuraliste, lin
gvistică, tematologice, sociologi
ce, psihanalitice, lucrarea lui Ga- 
briel Țepelea. „Corelația limbă- 
literatură“ (Investigări despre 
clasici români, Editura Didacti
că, 1971) întreprinde o analiză 
convergentă. Autorul, profesor 
universitar, romanist, filolog și 
istoric literar, evidențiază uni
citatea estetică a operei, abor- 
dînd stratul ei lingvistic în an
grenajul „scriiturii“ de epocă. 
Se îmbină, astfel, lingvistica 
formelor, derivată din structu
ralismul lui Ferdinand de Saus- 
sure, cu datele istoriei literare. 
Spiritul cercetării se înscrie în 
linia riguroasă a stilisticii : Tu- 
dor Vianu, Gheorghe Bulgăr, 
Sorin Alexandrescu.

Cercetarea conexă a sisteme
lor limbii scriitorului In spiri
tul unui Bruneau : fonetica, 
morfologia, sintaxa, lexicul, mo
difică, în cazul celor mai sub
stanțiale studii ale volumului, 
puncte de vedere acceptate de 
istoria noastră literară. în sen
sul acesta, investigațiile asupra 
stilului se dovedesc a fi capa
bile să conducă la descoperiri 
la fel de însemnate ca cele de 
istorie literară propriu-zisă ca în 
cazul lui Asachi. Studiul voca
bularului poetic, al neologis
mului, arhaismului și regiona
lismului, motivează încadrarea 
literatului moldovean în gene
rația lui Conachi și nu a lui 
Costache Negruzzi, în favoarea 
căreia ar pleda, poate, cronologia 
strictă a apariției poemelor. O 
altă rezultantă pozitivă este a- 
bolirea etichetei de „italienizant“ 
aplicată pe nedrept scriitorului. 
Identificarea celor două struc
turi stilistice, puse în slujba 
romantismului pașoptist, ple
dează pentru viabilitatea artis
tică a „Istoriei“ lui Nicolae 
Bălcescu. „Structura binară“ a 
acestei opere ar consta, pe de 
o parte. într-o „aderare aproa
pe totală la limba și procedeele 
cronicarilor“, iar pe de alta. în 
comentarii „realizate in limba

și stilul specific anilor 1846— 
1852“. în opoziție cu calificati
vul de „abstract", acordat de 
Tudor Vianu epitetului la Băl
cescu. Gabriel Țepelea enunță 
caracterul „individual" al a- 
cestui trop, în baza unor exem
plificări mai mult decît revela
toare. O minuțioasă cercetare a 
presei curente din epoca Iui 
Caragiale relevă modelul mul
tor sintagme hilare, consacrate 
de discursul neuitatelor sale 
personaje comice („amoare, 
mizericordie", «„sînt chestiuni 
arzătoare la ordinea zilei“, „pro-
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prietate Inviolabile"). „Răcnetu
lui Carpaților" i se stabilesc e- 
chivalențe aproape incredibile 
de pe frontispiciul unor ziare 
ca „Țipătul țerei" (1884) sau 
„Strigătul român" (1888). Tenta 
comică aparține „scriiturii" po
litice baroce care secondează 
degradarea ideilor pașoptiste. 
In ce privește arta scriitorului, 
conchide Gabriel Țepelea, ea 
nu este rezultatul unei șarjări, 
ci a unei riguroase selectări o- 
perată de un artist al cuvîntu- 
lui. dotat cu un aparat acustic 
incomparabil. Cu intuiția sa de 
geniu, Caragiale anticipează 
punctul de vedere al limbii li
terare ce urmează abia să se 
definitiveze și care va consi
dera un asemenea limbaj gon
goric drept aberant.

Compararea lingvistică a ce
lor două ediții din ..Cuvinte po
trivite" (1927 și 1962) în pre
zenta unor texte ilustrative pri
vind geneza operei argheziene, 
evidențiază travaliul asupra 
versului, în cursul căruia mo
dificările de grafie, ortografie, 
de cuvinte și versuri, schimba
rea categoriei gramaticale, apar

ca tot atîtea trepte spre o ma
ximă expresivitate.

Mai există în acest volum 
sugestii metodologice explicite 
și implicite adresate cercetăto
rilor... și chiar poeților tineri. 
O convingătoare pagină para
lelă, vizînd împrumutarea unor 
forme lexicale asachiene in li
rica tînărului Eminescu se fi
nalizează prin consecințe preci
se, autorul recomandînd cu dis
creție „necesitatea extinderii a- 
riei de cercetare, în cadrul mo
nografiilor despre un scriitor, 
la limba precursorilor și a con
temporanilor... Altfel riscăm 
să-i atribuim unui scriitor pre
ferințe, termeni și forme care 
erau curente în epocă, cum se 
întimplă adeseori în cazul lui 
Eminescu" (p. 20—21). Per
manența limbii vechi se mani
festă și astăzi în transfigurare 
literară, după Bălcescu, Odo- 
bescu, Eminescu, Goga, Sado- 
veanu, Arghezi, — la Eugen 
Barbu, Ion Gheorghe, Nichita 
Stănescu. Pledoaria pentru pre
țuirea virtuților ei se face pa
tetic : „A ignora deci limba ve
che. a o considera un capitol 
închis, redus la secolele XVI, 
XVII și XVIII și la un caz 
Sadoveanu înseamnă a dezarma 
pe tinerii de astăzi... și a-i 
frustra de imaginea continuității 
unui proces istoric și lingvistic 
care se încheie doar o dată cu 
dispariția vorbitorilor. Dacă is
toria secolelor trecute face par
te din zestrea de preț a acestui 
popor, atunci și limba eroilcr- 
care s-au zbuciumat pe aceste 
locuri va trăi cit va trăi acest 
popor", (p. 92). Creatorilor de 
poezie le pare adresată in baza 
studierii esențelor argheziene, 
pledoaria pentru un vers neîn- 
cifrat : „Am voit doar, se ex
plică autorul, să reactualizăm o 
idee mereu subliniată de Ar
ghezi în îndemnurile adresate 
celor tineri : se poate realiza 
ai-ta cu mijloacele ce stau la 
îndemina oricui".

ELENA TACCIU

eforturile șl s-ar putea face mult 
mai mult decât se face astăzi prin 
multele ateliere de electrotehnică 
existente în școli. Pe de altă par
te, profilarea fiecărui liceu teo
retic pe o anume pregătire prac
tică a elevilor și cunoașterea de 
către absolvenții școlilor genera
le a posibilităților ce le au în 
acest sens, ar determina îndrep-

de ateliere și cercuri de o a- 
nume specialitate, să se sta
bilească centralizat de către Ins
pectoratul școlar județean pe 
baza cunoașterii necesarului de 
cadre în perspectiva dezvoltării 
economiei județului. Iată de ce 
considerăm că reunite, cele două 
măsuri ar avea consecințe favo

AM O MESERIE
pe care le au. Pregătirile ce se 
fac pentru ca activitățile să de
vină productive sînt într-un sta
diu avansat. Și la Liceul „Nico- 
lae Bălcescu“ în perioada imediat 
următoare se va stabili un plan 
de producție al celor 8 ateliere 
existente.

Experiența primelor luni de 
activitate a scos în evidență o 
serie de aspecte a căror rezolva
re ar fi urmată de creșterea e- 
ficienței sistemului actual de 
pregătire tehnică a elevilor. Este 
adevărat că sînt ateliere multi
ple, că există cercuri tehnice și 
societăți tehnico-științifice. Dar 
tot la fel de real este și faptul 
că multitudinea de profile a a-

Am elimina astfel fărîmițarea 
existentă actualmente, care con
duce la greutăți în ceea ce pri
vește baza materială, aprovizio
narea cu materii prime, înca
drarea cu personal de speciali
tate etc.

Liceul „Frații Buzești“ benefi
ciază de sprijinul uzinelor 
„Electroputere“. Dar, dacă în a- 
celași timp, aceeași uzină ar în
cerca să patroneze și cercuri teh
nice și ateliere din alte școli, 
sprijinul ar deveni superficial și 
practic doar simbolic. Dacă u- 
nul din liceele din municipiu ar 
avea întreaga activitate profilată 
pe electrotehnică, atunci toate 
întreprinderile de profil și-ar uni

tarea candidaților încă de la ad
mitere, spre ceea ce le place, 
spre ceea ce-i pasionează. Mulți 
din elevii cu care am stat de 
vorbă au pledat pentru un ase
menea sistem. 4

Profesorii și reprezentanții în
treprinderilor ce se ocupă de 
pregătirea practică a elevilor, au 
insistat asupra unei carențe ce 
ține de fapt tot de ponderea unui 
anumit profil de ateliere. Fiecare 
liceu și-a ales domeniile de ac
tivitatea în funcție de cum a 
putut, de cum și-a dat seama 
că va obține sprijinul uneia 
sau alteia din întreprinderile 
din municipiu. Or, mult mai 
indicat ar fi ca numărul

rabile din toate punctele de ve
dere.

Clasele speciale au început să 
capete o pondere din ce in ce 
mai mare în licee. Ceea ce atra
ge după sine și o atenție sporită 
din partea celor investiți cu răs
punderea de a perfecținoa per
manent programa lor analitică. 
Este adevărat că obiectul de 
bază ocupă aici un volum mare 
de ore de curs. Dar, așa cum de 
altfel susțin și elevii din aceste 
clase, faptul că ei nu fac o prac
tică în producție, este nefiresc. 
Pentru clasele de matematică, fi
zică, chimie și biologie, cîteva 
ore petrecute săptămînal în la
boratoarele unor mari întreprin
deri sau ale institutelor de invă-

țămînt superior, la centrele de 
calcul ale acestora, ar reprezen
ta modul ideal de apropiere a 
elevilor de realitățile concrete 
ale vieții, ale producției.

Cu aceeași seriozitate ar tre
bui privită și problema activită
ților aplicative ce se desfășoară 
cu elevele. „Constatăm cu uimire 
— sublinia elevul CORNEL 
RADU, secretarul comitetului 
U.T.C. de la Liceul „Frații Bu
zești“ — că fetele fac aici, 
în școală lucruri pe care 
le cunosc sau trebuiau să 
Ie cunoască din familie. Cred 
că pentru aceasta doar cla
sele școlii generale sînt indicate. 
Acolo trebuie să se facă activi
tate cu caracter gospodăresc“. 
Foarte adevărate spusele interlo
cutorului nostru. Școala nu pre
gătește absolvente doar pentru 
„profesia de casnică“ ci le pre
gătește pentru a fi utile societă
ții, pentru a se încadra într-un 
loc de muncă. Este firesc deci să 
ne întrebăm de ce nu se ține sea
ma de acest lucru. Oricum, ele
vele liceelor trebuie să participe 
la asemenea activități tehnico- 
productive incit la absolvire să 
nu fie doar bune gospodine ci și 
bune muncitoare in fabricile și 
uzinele cu profil chimic, electro
tehnic, textil, încălțăminte etc.

Credem că asemenea probleme 
pot să constituie obiect de stu
diu pentru forurile chemate să 
ridice permanent nivelul învă- 
țămintului. să-l apropie de prac
tică, de cerințele reale ale vieții.
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Bundestag
BONN 25 (Agerpres). — Pri

ma etapă a procedurii vizînd 
ratificarea tratatelor semnate 
de R.F. a Germaniei cu Uniu
nea Sovietică și cu Polonia s-a 
încheiat vineri, cind Bundesta- 
gul a decis să le supună spre 
examinare comisiilor sale ex
ternă — ca organ de resort — 
și juridică — în calitate de or
gan consultativ — transmite a- 
gentia D.P.A.

Prima lectură în Bundestag 
a tratatelor.' comentează agen
ția. nu a adus schimbări esen
țiale în confruntarea dintre 
coaliția guvernamentală și opo
ziție in ce privește politica față 
de țările socialiste a guvernului 
Brandt. Deși formal opoziția a 
renunțat la intenția de a pre
zenta tratatele și Comisiei 
Bundestagului pentru probleme 
inter-germane ea nu a încetat în 
cursul celor trei zile de dezba
teri să lanseze atacuri și să ri
dice obiecții la adresa lor.

Vineri, intr-o scurtă interven
ție. cancelarul Willy Brandt a 
chemat opoziția să-și dea con
cursul la înfăptuirea cooperării 
cu Răsăritul. Totodată, el a 
adresat un apel partidelor din 
opoziție de a se pronunța în 
favoarea intrării în vigoare a 
acordului cvadripartit asupra 
Berlinului occidental. Brandt a 
subliniat că ar fi util ca par ti-; 
dele coaliției guvernamentale șl 
U.C.D.-U.C.S. să prezinte o de
clarație comună, in care să re
liefeze câ R. F. a Germaniei nu 
ridică nici un fel de pretenții 
teritoriale. El a chemat depută
ții să sprijine ratificarea trata
telor. arătind că un „Nu“ nu 
ar servi obiectivelor noastre, 
iar o atitudine de tergiversare 
ar însemna, practic, un „Nu“ 
mascat.

În sprijinul

PARIS 25 (Agerpres). —■ In
tr-o expunere făcută in fața Co
misiei pentru problemele externe 
a Senatului Franței, ministrul de 
externe, Maurice Schumann, a 
arătat că guvernul francez apre
ciază că trebuie să se treacă, cît 
mai curind posibil, la pregătirea 
multilaterală a conferinței gene- 
ral-europene pentru securitate.

Pe de altă parte, referindu-se 
la acordul intervenit între pre
ședintele Pompidou și cancela
rul Willy Brandt, în cadrul re
centei lor întîlniri de la 
privind relansarea Uniunii 
nomice și monetare, 
de criza valutară 
Maurice Schumann 
că „hotărîrea de a 
cretariat permanent 
perare nu implică, îii nici un caz,

Paris, 
eco- 

comproinisă 
occidentala, 
a precizat 
crea un se- 
pentru eoo-

Vizita președintelui S.U.A
în R.P Chineză

PEKIN 25 (Agerpres). — Pre
mierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, Ciu En-lai, și pre
ședintele S.U.A., Richard Nixon, 
au continuat vineri după-amiază 
convorbirile, informează agenția 
China Nouă. Din partea ameri
cană, la convorbiri au fost pre- 
zenți Henry Kissinger, consilier 
special al președintelui pentru 
problemele securității naționale, 
și Jobn Holdridge, membru al 
Consiliului Securității Naționale, 
iar din partea chineză Ciao 
Kuan-hua, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și alte persoa
ne oficiale.

în aceeași.zi, au continuat con
vorbirile dintre miniștrii afaceri
lor externe ai celor două țări, Ci 
Pîn-fei și William Rogers.

Agenția China Nouă anunță că 
președintele Richard Nixon și 
soția sa. Patricia Nixon, împreu
nă cu secretarul de stat, William 
Rogers, și alți oaspeți americani, 
au vizitat vineri dimineața Mu
zeul Palatului din Pekin. Ei au 
fost însoțiți de leh Cien-in, vice
președinte al Comisiei militare a 
C.C. al P. C. Chinez, Li Yao- 
wen, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, și alte persoane 
oficiale chineze.

Agenția China Nouă 
că președintele S.U.A., 
Nixon, și soția sa. 
Nixon, au oferit vineri

convocării

anunță 
Richard 
Patricia 
seara o

că renunțare la politica de inde
pendență a Franței".

LONDRA 25. Corespondentul 
Agerpres, N .Plopeanu, transmi
te : „Guvernul Austriei este în 
favoarea unei conferințe europene 
asupra securității și colaborării. 
El a fost întotdeauna pentru a- 
ceasta și continuă să se pronunțe 
în favoarea convocării ei. Perso
nal, nu văd vreun obstacol în 
calea unei asemenea conferințe 
și, de aceea, cred că există toate 
motivele ca să se treacă Ia întîl- 
niri pregătitoare pentru reuniu
nea general-europeană“ — a de
clarat cancelarul federal al Aus
triei, Bruno Kreisky, în cadrul 
unei conferințe de presă, răspun
zând la o întrebare a corespon
dentului Agerpres la Londra.

SCRUTIN ANULAT
IN SALVADOR
Consiliul e- 

lcctoral din Sal
vador — organ 
însărcinat cu 
supravegherea 

alegerilor și nu
mărătoarea vo
turilor — a in
validat rezulta
tele prelimina
re ale alegeri
lor prezidențiale 

desfășurate duminică. După 
cum s-a făcut cunoscut, a- 
ceastă hotărîre a fost deter
minată de descoperirea unor 
fraude în favoarea candida
tului partidului „Concilierea 
națională", colonelul Arturo 
Armando Molina. și de re
zultatele contradictorii co
municate de către Consiliul 
electoral și Comisia de resort 
din San Salvador, — capitala 
țării.

Astfel, în timp ce Consi
liul electoral național anun
țase victoria în alegerile pre
zidențiale a candidatului re- 
prezentînd partidul de gu- 
vernămînt „concilierea na
țională“, colonelul Arturo 
Armando Molina. cu un a- 
vans de 20 000 de voturi asu
pra următorului candidat, 
comisia electorală din orașul 
San Salvador aprecia că Jose 
Napoleon Duarte, reprezen
tantul „Uniunii Naționale 
de opoziție" (II.N.O.) ar de
ține NUMAI ÎN CAPITALA 
un avantaj de 50 000 de vo
turi asupra candidatului ofi
cial. Potrivit agenției PREN
SA LATINA, după publica
rea acestor rezultate contra
dictorii privind persoana și 
apartenența politică a viito
rului șef al statului, autori
tățile —, încercînd să pre
vină izbucnirea unor violen
țe —, au ordonat punerea in 
stare de alertă a tuturor u- 
nităților de poliție.

Salvadorul, revenit în ac
tualitate după perioada con
flictului cu Hondurasul cînd 
între cele două țări au avut 
loc lupte armate, declanșate 
de pasiuni locale pentru... 
fotbal, are o suprafață de 
21 393 km. p., și o populație 
de 3.3 milioane locuitori (75 
la sută metiși, 10—12 la sută 
albi, indieni). Limba oficială 
este spaniola. în capitală 
locuiește aproximativ a ze
cea parte din populația țării. 
Subsolul deține rezerve re
duse de aur, argint, cupru, 
zinc, sulf, fier, plutnb căr
bune. Suprafețele agricole 
sînt acoperite în mare parte 
de plantații de cafea, bum
bac, trestie de zahăr, tutun, 
cauciuc, porumb. Consecin
țele îndelungatei guvernări 
de către cercuri de dreanta 
se fac profund simțite în în-

treaga viață politică, econo
mică și socială. O serie de 
organizații progresiste și de
mocratice — între care 
partidul comunist — sînt in
terzise. Potrivit unor statis
tici, 52 la sută din suprafe
țele destinate agriculturii a- 
parțin unui număr de 14 fa
milii. Numărul șomerilor de
pășește o sută de mii, iar 
vîrsta medie a populației 
este de numai... 27 de ani. 
Analfabetismul atinge pro
porții record : 57 Ia sută din 
populația țării. Potrivit rit
mului prevăzut in progra
mele oficiale pentru com
baterea neștiinței de carte,

analfabetismul va dispare a- 
bia peste... un secol ! Mono
polurile străine, în cea mai 
mare parte nord-americane, 
controlează două cincimi din 
exporturile salvadoriene.

Actualul președinte, colo
nelul Fidel Sanchez Hernan
dez, a fost ales la 5 martie 
1967, cînd l-a înlocuit pe co
lonelul Julio Adalberto Ri
vera : ambii reprezentind 
partidul „Concilierii națio
nale“. La ultimele alegeri au 
mai candidat Jose Antonio 
Rodriguez (Partidul ponular 
salvadorian) și Jose Alberto 
Molina (Frontul Unit demo- 
cratico-independent).

încă înaintea desfășurării 
scrutinului din 20 februarie. 
Ia Sau Salvador se spunea că 
președintele în exercițiu ar 
fi recurs la mijloace neper- 
mise de lege, încercînd să 
favorizeze candidatul parti
dului său. Se așteaptă ca 
după invalidarea alegerilor 
să se anunțe o nouă chemare 
Ia urne pentru a desemna 
viitorul șef al statului.

I. T.

recepție la Palatul Adunării Re
prezentanților Populari din în
treaga Chină. Au luat parte 
Ciu En-lai. premierul Consiliu
lui de Stat al R. P. Chineze, 
leh Cien-in, vicepreședinte a! 
Comisiei militare a C.C. al P.C. 
Chinez. Li Sien-nien, vicepre- 
mier al Consiliului de Stat, 
Go Mo-jo și Ngapo Ngawang 
Jigme, vicepreședinți ai Comite
tului Permanent al Adunării Re
prezentanților Populari din in- 
treaga Chină, și alte persoane 
oficiale chineze.

Au participat, de asemenea, 
William Rogers, secretar de 
stat, Henry Kissinger, consilier 
special al președintelui pentru 
problemele securității naționa
le și alți. oaspeți americani.

In toastul rostit cu acest pri
lej. președintele Richard Nixon 
a exprimat o apreciere profun
dă pentru ospitalitatea și amabi
litatea cu care a fost primită 
delegația americană. Ieri, a 
spus în continuare președintele, 
am văzut Marele Zid, care este 
intr-adevăr, una din minunile 
lumii. El exprimă hotărîrea po
porului chinez de a-și menține 
independența de-a lungul înde
lungatei. sale istorii. Mă gân
deam că Zidul ne arată că,. 
China are o mare istorie și că 
oamenii care au construit aceas
tă minune a lumii au, de ase
menea, un mare viitor.

în continuare, președintele 
Nixon a relevat că Marele Zid 
nu mai este un zid care despar
te China de restul lumii, dar el 
reamintește făptui că mai exis
tă in lume numeroase ziduri 
care despart națiunile și po
poarele. Zidul, a spus președin
tele, ne reamintește, de aseme
nea. că timp de aproape o ge
nerație a existat un zid între 
R. P. Chineză și S.U.A. In ul
timele patru zile, a subliniat 
președintele, am inițiat procesul 
îndelungat de înlăturare a aces
tui zid dintre noi.

„Am început tratativele noas
tre, recunoscind că între noi 
sînt mari divergențe. Sîntem 
însă hotărîți ca aceste diver
gențe să nu ne împiedice să 
conviețuim in pace.

Dv. credeți profund in siste
mul dv.; și noi credem 
de profund în sistemul 
Nu convingerile noastre 
ne-au adus împreună 
interesele si speranțele 
comune, interesul fiecăruia din
tre noi de a menține indepen
dența noastră și securitatea po
poarelor noastre“.

El și-a exprimat speranța în- 
tr-o lume în care națiunile și 
popoarele cu sisteme diferite 
și cu valori diferite să poată 
conviețui în pace, respeotîn- 
du-se reciproc, deși nu sînt de 
acord, lăsînd istoria mai curind 
decît cîmpul de luptă să ju
dece ideile lor diferite.

In toastul de răspuns, pre
mierul Ciu En-lai a relevat că 
președintele Nixon s-a întâlnit 
cu, președintele Mao Tzedun, 
și cele două părți au avut un 
număr de convorbiri, în cursul 
cărora au procedat la un schimb 
de păreri cu privire la nor
malizarea relațiilor între China 
și Statele Unite și la alte pro
bleme de interes 
două părți.

Există mari 
principiu între 
Prin discuții 
cere s-a ajuns 
cunoaștere a pozițiilor și atitu
dinilor reciproce. Aceasta a 
fost util pentru ambele părți, a 
subliniat Ciu En-lai.

„Timpul trece și lumea se 
schimbă, a spus premierul Ciu 
En-lai. Sîntem profund convinși 
că forța popoarelor este mare 
și că oricîte căi întortochiate «și 
eșecuri va cunoaște istoria în 
evoluția sa, tendința generală 
în lume este în mod categoric 
spre lumină, și nu spre întu
neric. Este dorința comună a 
popoarelor chinez și american 
de a spori înțelegerea și prie
tenia mutuală și de a promova 
normalizarea relațiilor intre 
China și Statele Unite. Guver
nul și poporul Chinei vor de
pune eforturi neobosite pentru 
atingerea acestui țel“.

tot atît 
nostru, 

comune 
aici, ci 
noastre

pentru cele

divergențe de 
celg două părți, 
serioase și sin- 
la o mai bună

• . ,IN CONFORMITATE cu prin
cipiile respectării suveranității și 
integrității teritoriale, neamestecu
lui în afacerile Interne, egalității în 
drepturi șl avantajului reciproc, 
guvernul R. P. Chineze și guver
nul Republicii Malta au căzut de 
acord asupra recunoașterii recipro
ce șl stabilirii de relații diploma
tice" — informează agenția China 
Nouă.

In va

olitica externă a Ro
mâniei socialiste și-a 
găsit, din nou con
cludente reafirmări 
în ultima săptămînă 
iar evenimentele pe

care cronica celor șapte zile le-a 
consemnat subliniază statornicia 
cu care această politică este 
transpusă în practică, potrivit 
intereselor vitale ale poporului 
român, ale cauzei socialismului 
și păcii. în cuvîntările rostite de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu re- 
liefîndu-se unitatea organică, 
dialectică, dintre politica internă 
și cea externă a țării noastre, s-a 
evidențiat că partidul nostru — 
conducînd edificarea cu succes a 
orînduirii socialiste în România 
■— își îndeplinește atît îndatori
rea sa fundamentală față de 
poporul român, cît și îndatoririle 
ce-i revin ca detașament al miș
cării comuniste și muncitorești 
internaționale. în acest context, 
parlidul nostru vădește o perma
nentă preocupare pentru a întări 
prietenia .și solidaritatea și a dez
volta relațiile cu toate statele so
cialiste, pentru a adinei legătu
rile ce nc unesc cu țările care
— ca și România — construiesc 
noua orînduire socialistă. Este o 
coordonată esențială a activității 
internaționale a României, veri
ficată de întreaga succesiune a 
evenimentelor.

Vizita pe care delegația de 
partid și guvernamentală a 
R.P. Ungare, condusă de tova
rășul Janos Kadar. o întreprinde 
în România, semnarea tratatului 
de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Ungară, reprezintă un 
moment important în cronica re
lațiilor româno-ungare. Legătu
rile dintre țările noastre cunosc 
un curs ascendent pe toate pla
nurile, se dezvoltă pe temelia 
trainică a principiilor marxism- 
lcninismulni și internaționalis
mului proletar, ale independen
ței și suveranității naționale, ega
lității în drepturi, neamestecului 
în treburile interne, avantajului 
reciproc și întrajutorării tovără
șești. Noul tratat semnat joi la 
București reflectă voința celor 
două țări și ale popoarelor lor de 
a întări prietenia și colaborarea 
dintre ele — în domeniile politic, 
economic, tehnico-științific, cul
tural «i turistic — ceea ce răs
punde intereselor fundamentale 
ale popoarelor român și ungar, 
precu-m și intereselor generale ale 
socialismului. Noul tratat relevă 
amplele perspective de dezvol
tare a legăturilor dintre România 
și Ungaria, țări socialiste vecine, 
în cadrul convorbirilor oficiale
— desfășurate într-o atmosferă 
prietenească, de deplină înțele
gere, stimă și respect reciproc — 
s-au abordat și probleme privind 
extinderea și diversificarea în vi
itor a legăturilor româno-ungare. 
expritnîndu-se dorința comună 
de a lărgi colaborarea și coope
rarea multilaterală, de a apro
funda prietenia dintre țările și 
popoarele noastre.

Acționînd cu fermitate pentru 
consolidarea legăturilor cu toate 
țările socialiste frățești. România 
acordă o deosebită importantă 
lărgirii raporturilor saie cu noile 
state independente, cu popoarele 
care cu prețul unor grele sacri
ficii au izbutit să înlăture jugul 
colonial și care, în prezent, de
pun eforturi pentru apărarea și 
consolidarea independenței lor 
naționale, pentru dezvoltare e-

conomică și socială. După cum 
sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu ocazia prezentării 
scrisorilor de acreditare ale am
basadorului Republicii Unite 
Tanzania, „România sprijină 
lupta tinerelor state din Africa și 
de pe alte continente pentru 
apărarea și consolidarea indepen
denței naționale, pentru propă
șirea economică și socială, îm
potriva politicii imperialiste, co
lonialiste și neocolonialiste“. Re
lațiile de prietenie și de coope
rare ale României cu aceste 
state înregistrează o evoluție po
zitivă, cunosc o dezvoltare neîn
treruptă.

Expresie remarcabilă a acestei 
evoluții este apropiata vizită o- 
ficială pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, o va efectua 
în Republica Algeriană Demo
cratică și Populară și în Republi
ca Africa Centrală. Poporul nos
tru care salută cu simpatie și sa-

Hotărîrea a avut ecouri pozitive 
atît la Bonn, cît și în Berlinul oc
cidental.

In această săptămînă, Bundes
tag^ vest-german a început dez
baterile pe marginea tratatelor 
cu U.R.S.S. și R.P. Polonă. Con
fruntarea care are Ioc în Bun
destag nu reprezintă o simplă 
încrucișare de săbii oratorice. 
Guvernul a atras atenția asupra 
importanței pe care aceste tra
tate o au pentru aprofundarea 
procesului de destindere în Eu
ropa, pentru normalizarea rela
țiilor pe continent. „Destinderea 
și normalizarea — afirma Walter 
Scheel — constituie temelia pro
cesului politic în Europa, al că
rui scop este întărirea securită
ții“. Opoziția s-a situat pe o po
ziție negativă, tributară anilor de 
„război rece“. Obiecțiile U.C.D.— 
U.C.S. relevă neputința fostei 
grupări guvernamentale de a se 
elibera de anomaliile unei orien-

treprindo în luna mai în U.R.S.S., 
reflectă influența pe care voința 
de pace a popoarelor o exercită 
asupra cursului evenimentelor, 
faptul că în lumea contemporană 
se impune, sub auspiciile realis
mului, metoda contactelor nemij
locite între factorii de maximă 
răspundere ai statelor, metoda 
tratativelor ca mijloc de regle
mentare a problemelor împovă
rate de divergențe.

Convorbirile de la Pekin au 
avut în centrul lor relațiile bila
terale. „Vizita președintelui 
Nixon în țara noastră — sublinia 
premierul Ciu En-lai — oferă 
conducătorilor celor două țări 
prilejul de a se întilni personal 
pentru a căuta normalizarea re
lațiilor dintre cele două țări și, 
de asemenea, de a face un schimb 
de vederi asupra problemelor 
care interesează cele două părți“. 
Premierul chinez amintea că sis
temele sociale ale Chinei și 
S.U.A. sînt fundamental diferite

iisfacție reușitele acestor țări pe 
drumul afirmării independenței 
lor apreciază acest eveniment 
drept o contribuție deosebită la 
extinderea legăturilor prietenești 
dintre țările noastre.

țări ce refuză să ia în conside
rare realitățile europene.

Dezbaterea din Bundestag — 
care, probabil, va fi de „lung 
metraj“ — reflectă, concludent, 
tendințele care se înfruntă pe 
scena politică vest-germană.

D
rocesele pozitive din 
Europa se oglindesc 
în înmulțirea luări
lor de poziție favo
rabile unei confe
rințe a statelor de

pe continent care să abordeze 
problemele păcii și securității, 
înregistrăm cu. o frecvență încu
rajatoare opinii autorizate care 
se pronunță pentru trecerea Ia 
consultări practice și la pregăti
rea nemijlocită a conferinței ge- 
neral-europene, care apreciază că 
sînt întrunite condițiile pentru ca 
problemele viitorului pașnic al 
continentului să fie examinate în 
profunzime. Esența acestor opi
nii o exprimă ziarul social-demo
crat danez „Aktuelt“ care afirmă 
că „este necesar să se întreprin
dă acțiuni concrete în vederea 
realizării, cît mai curind cu pu
tință, a unui sistem de securitate 
în Europa“. Premierul suedez 
Olf Palme exprima aceeași pă
rere în legătură cu conferința 
general-europeană: „în prezent 
trebuie să se pornească la o pre
gătire activă a acestei 
rințe“.

Pe planul pașilor 
vorizează destinderea 
nă se înscrie și

confe-

ce fa- 
europea- 
hotărîrea 

R.D. Germane de a aplica tem
porar, ca un gest de bună voință, 
acele reglementări care devin o- 
perante după intrarea în vigoare 
a acordului cvadripartit asupra 
Berlinului occidental, a acordului 
de tranzit între guvernele R.D.G. 
și R.F.G. și a convenției între 
guvernul R.D.G. și Senatul Ber
linului occidental cu privire la 
călătorii și circulația vizitatorilor.

ialogul chino-ameri- 
can, prilejuit de pre
zența președintelui 
S.U.A. în R. P. 
Chineză, a concen
trat atenția pentru

că exprimă un moment politic cu 
semnificații majore. Desigur, 
este prematur a proceda la con
cluzii bilanțiere. Dimensiunile e- 
venimentelor pot fi măsurate cu 
exactitate mai ales în perspectiva 
timpului. Dar evenimentul din 
săptămina aceasta este, în mod 
cert pozitiv pentru că reconfirmă 
primatul căutării pașnice a solu
țiilor în problemele complicate, 
reflectînd necesitatea unei abor
dări raționale a complexelor rea
lități contemporane.

în această etapă a istoriei pe 
care o parcurgem este tot mai 
amplu răspîndită convingerea că 
problemele dificile, care își aș
teaptă soluționarea, nu pot fi re
glementate prin ignorarea state
lor — mari sau mici, prin neso
cotirea noilor realități sociale și 
politice. O lungă perioadă de 
timp — mai mult de două dece
nii — între Washington și Pekin 
nu au existat legături. Dar expe
riența vieții a demonstrat fali
mentul unei politici ce refuza să 
accepte existența R.P. Chineze. 
Această politică a anacronisme
lor nu a putut împiedica conso
lidarea Chinei populare, creș
terea prestigiului ei mondial. Vo
tul de la O.N.U. este concludent 
în această privință.

Actuala vizită a președintelui 
S.U.A. în R.P. Chineză, ca și cea 
pe care Richard Nixon o va în-

și că există mari divergențe între 
guvernul chinez și guvernul 
S.U.A. „Totuși — spunea 
En-lai — divergențele nu 
buie să împiedice China 
S.U.A. să stabilească relații nor
male, de Ia stat la stat, pe baza 
celor cinci principii ale respec
tului reciproc, al suveranității și 
integrității teritoriale, neagresiu
nii reciproce, neintervenției în 
afacerile interne, egalității și a- 
vantajului reciproc și coexisten
ței pașnice“.

Progresele în direcția norma
lizării relațiilor cbino-americane 
vor stimula, fără îndoială des
tinderea pe plan internațional, 
vor avea efecte pozitive pentru 
cauza păcii. Problemele prezen
tului — probleme cu multiple 
implicații —- nu pot fi, însă, so
luționate decît cu participarea 
constructivă a tuturor statelor in
diferent de proporțiile lor, res- 
pectîndu-se drepturile suverane 
ale tuturor popoarelor la o dez
voltare de sine stătătoare, potri
vit aspirațiilor lor. Ideea con
lucrării pașnice a națiunilor —■ 
pentru care România socialistă 
a militat și militează neobosit — 
își demonstrează vitalitatea, care 
provine din acordul deplin cu 
imperativele fundamentale ale 
timpului nostru.

Ciu 
fre

si

upă tulburătoarea ei 
aventură selenară, 
„Luna-20“ se în
toarce pe Terra, a- 
ducînd mostre din 
Marea Fertilității.

Rocile acelea adunate de „mîini“ 
metalice — fără emoții umane 
dar cu o precizie fantastică — 
sînt destinate să ofere mărturii 
despre zbuciumul naturii de-a 
lungul a 4.500.000.000 de ani. 
Reușita stației sovietice dezvă
luie infinitele resurse ale geniu
lui creator al umanității. Omul a 
izbutit să transmită complicatelor

instalații voința sa și imensele 
spații s-au supus forței pe care 
pămîntenii au dobîndit-o. Selena 
a devenit, parcă, o vecinătate 
care a părăsit definitiv zonele 
imposibilului. „Luna este încă 
plină de enigme“ — constata, 
totuși, un savant.

Săptămina care s-a incheiat 
ne-a oferit prilejul să înregistrăm, 
ca de obicei, evenimente ce con
turează trăsăturile prezentului. 
De Ia Sau Jose, din California, a 
parvenit vestea eliberării pe cau
țiune a Angelei Davis. Este o 
biruință dar lupta nu s-a înche
iat. Luni, curajoasa tinără va tre
bui să apară în boxa acuzaților 
pentru a răspunde unor grave în
vinuiri. Soarta ei preocupă sute 
de milioane de oameni de pe 
toate continentele. în fond, este 
vorba nu numai de ceea ce se va 
intimpla cu o tinără fată care a 
avut forța de a milita pentru 
dreptate socială, împotriva ne
dreptăților din America zilelor 
noastre. Angela Davis simboli
zează o generație îndrăzneață, 
care respinge imobilismul, care 
năzuiește la înnoirea vieții, ast
fel îneît nenumărații dezmoșteniți 
ai soartci să dobîndească putința 
unei existențe demne. Este o ge
nerație care a ieșit din campu
surile universitare și din uzine 
pentru a-și afirma energic opțiu
nile. Angela Davis întruchipează 
virtuțile acestei generații și de 
aceea numele ei a căpătat o re
zonanță mondială.

Anglia cunoaște zile de ten
siune. Chiar dacă minerii gre
viști vor reveni la lucru, pe ma
lurile Tamisci continuă să plu
tească cețurile dese ale incertitu
dinii. „Sunday Times“ scria 
chiar despre „o criză de încredere 
în dl. Heath“. Este evident, con
servatorii au suferit o înfrîngere 
— mișcarea grevistă a anihilat 
calculele oficiale și a obligat au
toritățile să accepte satisfacerea 
unor revendicări importante. în 
Camera Comunelor, echipa con
servatoare s-a aflat în apropie
rea... înfringerii. Cele 8 voturi în 
plus obținute de adepții Pieții 
comune nu sînt concludente. 
„Daily Telcgraph“ afirma chiar 
că la Bruxelles printre vîrfurile 
C.E.E. „au început să se exprime 
serioase îndoieli asupra faptului 
dacă Anglia va putea fi un parte
ner de încredere în Piața comu
nă“. Amînarea vizitei președin
telui Pompidou la Londra re
flectă dificultățile guvernului 
britanic. în ansamblu se poate 
aprecia că impasul în care se gă
sesc conservatorii este consecința 
unei politici care încearcă să 
facă abstracție de interesele esen
țiale ale maselor populare.

Mișcări greviste s-au semnalat 
și în alte părți ale lumii — măr
turie a creșterii combativității ce
lor ce muncesc, a conștiinței 
faptului că numai pe calea lup
tei se poate obține biruința. Ita
lia a cunoscut o puternică ac
țiune revendicativă a muncitori
lor agricoli, a unei categorii so
ciale numeroase —■ mai ales în 
sud — condamnată la o situație 
precară. O grevă insolită s-a des
fășurat la San Remo. Vedetele 
muzicii ușoare au denunțat prac
ticile organizatorilor 
lului festival. Gianni 
Domenico Modugno 
de la rampă printre 
de breaslă pentru a
Au cules iarăși aplauze, de astă- 
dată, însă, pe scena largă a stră
zii...

tradiționa- 
Morandi și 
au coborît 
colegii lor 
manifesta.

EUGENIU OBREA

ZAMBIA Imagine din capitala țârii, Lusaka.

fi instituit
sistemul partidului unic

LUSAKA 25 (Agerpres). — 
Președintele Republicii Zambia, 
Kenneth Kaunda, a anunțat vi
neri, în cadrul unei conferințe 
de presă, că a hotărît să instituie 
în țară sistemul unui partid unic, 
relatează agenția Reuter. Șeful 
statului zambian a precizat că a 
lost instituită o comisie care va 
elabora detaliile și recomandă
rile de rigoare în vederea modi
ficării constituției. Kenneth Ka
unda și-a exprimat, cu acest pri
lej, dorința ca la activitatea co
misiei să participe reprezentanți 
ai partidului Congresul Național 
African, de opoziție ai sindicate
lor, cultelor și ai cercurilor eco
nomice. Agenția Associated Press 
informează că, în aceeași zi pre
ședintele Kenneth Kaunda, lide
rul Partidului Unit al Indepen
denței Naționale a avut o între
vedere cu Harry Nkumbula, li
derul partidului Congresul Na
țional African, cu care a evocat 
posibilitatea participării repre
zentanților opoziției la activita
tea comisiei.

în cadrul declarației, șeful sta-

tului zambian a precizat că în 
atribuțiile comisiei intră elabo
rarea și definitivarea noii consti
tuții ce urmează să fie aprobată 
de guvern și parlament. Preșe
dintele Kaunda a menționat că 
noua constituție va înlocui ac
tuala lege fundamentală a țării 
adoptată în 1964, o dală cu 
proclamarea Republicii Zambia.

• PURTĂTORUL DE CUVÎNT al 
Ministerului Afacerilor Externe al
R. D. Vietnam a dat publicității o 
declarație in care se arată că, in
tre 18 și 23 februarie, avioane ale
S. U.A. și artileria americană, au 
bombardat unele localități din pro
vincia Quang Binh.

Declarația condamnă cu vehe
mență aceste acte de război ale 
imperialiștilor americani, cerind 
încetarea imediată și definitivă a 
tuturor acțiunilor care încalcă su
veranitatea si securitatea R.D.V.

înscenare judiciară 
la Pretoria

„Cosmos-475"
• ÎN UNIUNEA SOVIETICA a 

fost lansat vineri satelitul artificial 
al Pămîntului „Cosmos-475“. la 
bordul căruia este instalat aparataj 
științific destinat continuării cer
cetărilor în spațiul cosmic, trans
mite agenția TASS. Centrul do 
calcul și coordonare de pe Pămint 
a început să prelucreze informațiile 
recepționate de la bordul satelitu-

ORIENTUL APROPIAT
• Incursiuni israeliene in Liban •< Convor

birile lui Gunnar Jarring la Tel Aviv

BEIRUT 25 (Agerpres). Un 
purtător de cuvînt al Comanda
mentului armatei libaneze a a- 
nunțat vineri că aviația și arti
leria israeliană au bombardat, în 
cursul dimineții, mai multe sate 
din zona văii Rachaya Al Wadi, 
situate în sudul Libanului. In 
același timp o companie urmată 
de alte unități terestre de sus
ținere au pătruns în regiunea 
Bint Ibeil.

Un comunicat oficial de la 
Beirut precizează că după cioc
nirea cu trupele libaneze, forțele 
intervenționiste au început să se 
retragă la ora 9,40 (ora locală).

Un alt comunicat anunță că 
la ora 12,00 (ora locală) trupele 
israeliene au pătruns, pentru a 
doua oară, pe teritoriul Libanu
lui, atacînd sectorul Arkoub și 
satul Habbariye.

TEL AVIV 25 (Agerpres). — 
Un purtător do cuvînt militat 
de la Tel Aviv a recunoscut că 
blindatele și aviația israeliene au 
pătruns vineri în sudul Libanu
lui. El a adăugat că această ac
țiune a fost întreprinsă în semn 
de represalii față de atacurile 
lansate împotriva Israelului de 
fedainii aflați în acest sector.

TEL AVIV 25 (Agerpres). — 
Gunnar Jarring, reprezentantul 
special al secretarului general al 
O.N.U. pentru Orientul Apropi
at, care a efectuat vineri o vi« 
zită în Israel, a conferit cu vi- 
cepremierul israelian Yigal Allori 
și cu ministrul de externe, Abba 
Eban.

Comunicatul oficial publicat 
la încheierea convorbirilor arată 
că „întrevederile au fost utile“«

lcrator de tip „Tandem“ de la 
I.F.A. din București.

SECRETARUL GENERAL al 
Commonwealth-ului, Arnold smith, 
care a sosit într-o vizită la Dacca, 
a declarat că Republica Bangla
desh a cerut să devină membră a 
acestei organizații, transmite a- 
genția Reuter. Arnold Smith a 
menționat că va angaja convor
biri asupra acestui subiect cu di
feriți șefi de guvern țările
Commonwealth-ului.

• Guvernul chilian — infor
mează agenția Prensa Latina 
— a «lat publicității un comu
nicat în care condamnă in 
mod sever, ca pe o acțiune ce 
lezează interesele naționale ale 
Republicii Chile, decizia unui 
tribunal districtual din New 
York de a bloca. Ia cererea 
companiei itord-americanc 
„Braden Copper“. fondurile de
puse in Statele Unite de că
tre nouă organizații economi
ce chiliene, intre care, corpo
rația cuprului (CODELCO), 
Corporația minelor (ENAM1), 
Compania aviatică „Lanchili“. 
Hotărîrea firmei „Braden Co
pper“ de a cita statul chilian 
în fața unei instanțe de jude
cată străine este calificată ca 
o acțiune de sfidare a princi
piilor suveranității.

• IN LOCALITATEA PIEȚEI, 
MARIZBURG din Republica Sud 
Africană se desfășoară procesul 
intentat unui grup de 13 africani 
acuzați de „complot“ contra re
gimului rasist de la Pretoria. 
După cum relatează cotidianul 
„Rând Daily Meii“, care apare la 
Johannesburg. în cursul procesu
lui a ieșit la iveală faptul că 
membrii grupului judecat pentru 
opoziția manifestată față de re
gimul de apartheid au fost moles
tați și supuși torturilor in „lagă
rul special“ de la Mlcambati. In 
fata tribunalului, unul dintre
cuzați a declarat că din cattza 
chinurilor o persoană internată iu 
lagăr a murit în fața sa.

a-

• DELEGAȚIA ROMANA, con
dusă ele prof. Ioan Ursu, președin
tele Comitetului de Stat pentru e- 
nergia nucleară, aflată în Polonia, 
la invitația împuternicitului gu
vernului polonez pentru energie 
nucleară, St. Andrzejewski, a vi
zitat o serie de unități de cerceta
re, printre care Institutul nu
clear de la Swierk de lingă Var
șovia. Institutul de fizică a! Uni
versității Varșoviene și Institutul 
de cercetări nucleare din Cracovia. 
A fost semnat un acord de cola
borare între Institutele d? fizică 
atomică din București și Cracovia 
privind efectuarea unor lucrări de 
cercetare în comun la noul acce-

Noi fotografii ale 
„planetei roșii"

• î,SONDA SPAȚIALĂ AMERI
CANĂ „Marîner-9“ continuă să 
transmită fotografii clare ale pla
netei Marte. Una dintre ultimele 
imagini înfățișează un cânyon larg 
de 121 km și adînc de 2 895 m, care, 
prin dimensiunile sale, a trezit un 
interes deosebit în rindul specialiș
tilor de la Jet Propulsion Labo
ratory. (Cel mai mare canyon de 
pe Pămînt are lărgimea de 21 km 
și adincimea de aproximativ 1 500 
m). într-o altă fotografie apare

umbra satelitului marțian Phobosi 
proiectată pe o zonă situată la sud 
de ecuatorul planetei. Imaginea 
confirmă că Pbobos are o formă 
alungită, asemănătoare unul cartof.

« DUPĂ CUM INFORMEAZĂ A- 
GENȚTA TANIUG, comisia Minis
terului cehoslovac al transporturi
lor, însărcinată cu cercetarea cau
zelor care au dus la prăbușirea pe 
teritoriul R.S. Cehoslovace, Ia 2S 
ianuarie a.c., a unui avion aparți
nând companiei aeriene iugoslave 
„IAT“, a stabilit că distrugerea 
avionului a fost provocată in 
cursul zborului de un exploziv pla
sat in cabina de bagaje. După cun» 
s-a mai anunțat, in urma acestei 
catastrofe aviatice și-au pierdut 
viața 26 de persoane.

« EDWARD GIEREK, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.U.P.. șl 
Piotr Jaroszewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Polone, au primit pe mareșalul 
Uniunii Sovietice Ivan Iakubovski, 
comandantul suprem al Forțelor 
Armate Unite ale Statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia, 
și general de armată Serghei Ște- 
menko, șeful Statului Major al 
Forțelor Armate 
genția P.A.P.

Statului Major 
Unite, anunță a

BANGLADESH a 
oficial de Filipi
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• REPUBLICA 
fost recunoscută 
ne. Indonezia și Malayczia, anunță 
agenția France Presse.


