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In spiritul respectului, al prieteniei 
și colaborării reciproc avantajoase

VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

IN REPUBLICA ARABĂ EGIPT
Solii poporului 

român salutați 
cu deosebită 

căldură 
in străvechiul 

oraș Alexandria
7

,.Cea de-a doua capitală11 a 
Egiptului — cum este denumita 
Alexandria, oraș cu peste două 
milioane de locuitori — a primit 
cu entuziasm, prietenie și înaltă 
considerație vizita conducătoru
lui partidului și statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu.

Exprimînd aceste sentimente, 
guvernatorul orașului și provin
ciei Alexandria. Faud Mohied
dine, și inginerul Issa Shahien, 
secretar ,al organizației locale a 
Uniunii Socialiste Arabe, alte 
oficialități locale au urat un 
călduros bun venit oaspeților, în 
momentul sosirii lor. Erau de. 
față Nicolae Fâciu, consulul 
României la Alexandria, precum 
și- șefii misiunilor consulare a- 
cre'ditați în acest oraș.

în această călătorie, solii po
porului român au fost însoțiți 
de Mamduh Salem, vicepremier 
și ministru de interne, președin
tele Comitetului de onoare, d-na 
Aisha Rateb, ministrul afacerilor 
sociale, precum și de ambasa
dorul României la Cairo, Titus 
Sinu, și ambasadorul Egiptului 
la București, Osman Aly AssaJ.

împreună cu șeful statului 
nostru, au venit tovarășul Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, și alte per
soane oficiale române.

Pe peronul gării Sidi Gaber, 
numeroși locuitori ai orașului au 
întîmpinat cu deosebită căldură 
PQ solii poporului român. Mem
brii coloniei române fac o emo
ționantă manifestație conducăto
rului iubit. Se scandează înde
lung „Ceaușescu — Ceaușescu11.

La o oră tîrzie, cartierele o- 
rașului cunosc o animație deo
sebită, un mare număr de locui
tori așteptînd, în grupuri masive, 
trecerea oaspeților pe care îi sa
lută cu simpatie.

Sînt toate acestea mărturii ale 
ecoului stîrnit /în rîndul opiniei 
publice egiptene de vizita pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. 
conducătorul de partid și de stat 
al unei țări care se bucură de 
respect și înaltă apreciere pen
tru politica sa — promovată cu 
consecvență — în slujba afir
mării libere a popoarelor lumii, 
a cauzei păcii și progresului so
cial.

„Exprimînd marea sa stimă 
față de eminentul său oaspete, 
președintele Anwar * El Sadat a 
subliniat satisfacția sa deosebi
tă pentru vizită și lărgirea do
meniilor coloborării între două 
țări prietene" — a declarat Mu
rad Ghaleb, ministrul afaceri-
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Dejun oferit în onoarea președintelui 

Consiliului de Stat și a soției sale
Marti, guvernatorul orașului 

și provinciei Alexandria, Faud 
Mohieddine. a oferit, în saloa
nele hotelului „Palestina" un 
dejun în onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Au luat parte tovarășii Ion 
Pățan. Titus Sinu, ambasadorul 
României la Cairo, și alte per
soane oficiale române, precum 
și conducători ai organelor lo
cale de partid și de stat.

Luînd cuvîntul cu acest pri
lej, guvernatorul orașului și 
provinciei Alexandria a tran
smis oaspeților români un sa
lut călduros și a exprimat pro

Cuvîntul tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la mitingul prieteniei româno-egiptene
Dragi prieteni egipteni.
Pentru mine și tovarășa mea 

este o deosebită plăcere că. in 
cadrul vizitai pe care o facem in 
Republica Arabă Egipt, putem’ să 
vizităm acest obiectiv important 
al economiei egiptene. (Aplauze 
puternice).

Doresc să folosesc acest prilej 
pentru a saluta acest minunai 
colectiv de constructori și viitori 
muncitori ai uzinei de produse 
sodice. (Aplauze).

Așa cum, pe drept cuvînt, a 
menționat și prietenul director, 
acest obiectiv este o expresie a 
cooperării economice româno- 
egipteng. (Aplauze). într-adevăr, 
producția care se va realiza aici 
constituie o bază pentru dezvol
tarea altor ramuri ale chimiei șj 
petrochimiei. De aceea, sper că 
specialiștii români și egipteni, 
care lucrează la această uzină, 

funda bucurie a populației pen
tru vizita efectuată de conducă
torul partidului și statului nos
tru.

în primul rînd, apreciem 
foarte mult lupta poporului 
dumneavoastră împotriva fas
cismului și toate eforturile pe 
care le faceți pentru construirea 
unei țări noi, fericite. Aceste 
eforturi sînt vizibile, ele au 
transformat țara dumneavoas
tră. dintr-o țară agrară, într-o 
țară industrializată. Ați creat o 
societate nouă, bazată pe res
pectul omului față de fratele 
său, pe instaurarea dreptății și 
echității sociale. Apreciem, tot
odată, politica dumneavoastră 
de independență, care a deschis 
o poartă nouă în relațiile inter

vor coopera în continuare pentru 
dezvoltarea altor ramuri petro
chimice. (Aplauze).

Menționez, de altfel, că, în ca
drul convorbirilor pe care le a- 
vem împreună cu președintele 
țării dumneavoastră, prietenul 
Anwar Sadat, am ajuns la un 
acord deplin asupra necesității 
unei largi cooperări in multe do
menii de activitate. (Aplauze 
îndelungate).

Este adevărat că și România 
și Egiptul au pășit pe calea dez
voltării lor economico-sociale 
independente. Această dezvolta
re cere eforturi mari din partea, 
fiecărui popor și, în același timp, 
cere o strînsă cooperare între ță
rile prietene. Consider că coope
rarea româno-egipteană trebuie 
se dezvolte, constituind un mo
del de relații între două state 

naționale. Această politică este 
specifică eforturilor dumnea
voastră și eforturilor pe care Ie 
face poporul român. Apreciem, 
de asemenea, domnule președin
te, normele care s-au instaurat 
în cadrul relațiilor noastre de 
cooperare, norme care vor că
păta, în viitorul apropiat, unele 
elemente noi. printr-o coopera
re și colaborare strînsă între 
popoarele noastre.

Ați vizitat astăzi un obiectiv 
economic care constituie un sim
bol al prieteniei și cooperării 
între țările noastre și dorim, 
domnule președinte, ca aceste 
acțiuni să întărească și mai 
mult prietenia dintre țările și
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independente, care doresc să-și 
făurească o viață liberă. (Vii 
aplauze).

Uzina dumneavoastră este 
încă in construcție ; după cîtc 
știu, este programată să intre în 
producție în ultima parte a anu
lui. De aceea, aș dori să adresez 
și specialiștilor români care se 
află aici și — să-mi permiteți 
— specialiștilor egipteni apelul 
de a acționa cu toată hotărîrea 
pentru a pune cît mai devreme 
în funcțiune acest obiectiv eco
nomic. (Aplauze).

între . poporul român și po
porul egiptean se dezvoltă — de 
altfel, de mult — relații de co
laborare și prietenie strînsă. 
(Aplauze puternice). Rcalizind 
împreună o serie de obiective 
economice, întărind solidaritatea 
și colaborarea lor în lupta îm
potriva imperialismului și colo

nialismului. popoarele noastre 
au un viitor măreț pe calea 
dezvoltării lor libere. (Aplauze).

Aș dori să vă urez dumnea
voastră, conducerii, specialiști
lor și muncitorilor, realizarea in 
bune condiții și darea în 
funcțiune a acestui obiectiv, 
succese mari în dezvoltarea uzi
nei, contribuind la inflor-ir-ea pa
triei dumneavoastră — Republi
ca Arabă Egipt. (Aplauze). Urez 
muncitorilor egipteni succese 
mari și să depună toate efortu
rile pentru a-și întări patria lor. 
pentru a făuri o viață .liberă și 
fericită. (Vii aplauze).

Trăiască prietenia’ dintre po
porul român și poporul egip
tean ! (Aplauze).

Trăiască România ! Trăiască 
Egiptul ! (Aplauze puternice, 
ovații).

Cind anul trecut, în iulie, cei 
25 de tineri absolvenți ai școlii 
profesionale din Tirgoviște s-au 
prezentat la Șantierul naval din 
Giurgiu unde au fost reparti
zați, conducerea secției mecani
ce i-a distribuit în cele două 
ture ale maiștrilor George Cio- 
banu și Vasile Ene. în rqod ab
solut întîmplător. Și totuși dacă 
astăzi, după nouă luni de la ab
solvire, timp suficient pentru 
integrarea lor deplină în pro
ducție, încercăm să stabilim mă
sura în care această integrare 
a devenit reală, constatăm o si
tuație foarte curioasă $i la pri
ma vedere de neînțeles : toți ti
nerii din tura maistrului Cio- 
banu își depășesc cu regulari
tate normele și toți din tura 
maistrului Ene se situează cu 
regularitate sub normă. Pregă
tirea inițială a elevilor a’ fost 
aceeași, condițiile în care , mun
cesc sînt. de asemenea similare. 
Unde trebuie totuși căutată si
tuația diferenței care marchează 
cele două! ture ?

La conducerea șantierului na
val discutăm pe larg problema
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SĂ DISCUTĂM 
DESPRE 

TINEREȚE, 
EDUCAȚIE, 

RĂSPUNDERI

CU DOSARE
LA TRIBUNAL

O călătorie în sălile tribuna
lelor sau, fie și numai citirea 
unor dosare încheiate, ieșite de 
pe rol, în termeni juridici, per
mit, cel mai adesea, să constați 
că oamenii care s-au întîlnil 
cu reprezentanții legii au ajuns 
în această situație datorită unor 
grave abateri de la normele cele 
mai elementare ale moralei. 
Surprinzător este că ..procesul1' 
(sau „procesele11) descoperă ase
menea carențe nu numai la mici 
șmecheri ori la niște fetișcane 
care-și construiesc idealuri false 
privind propria fericire, dar, u- 
neori, chiar la oameni care, în 
viața cotidiană, trec drept oa
meni onorabili și care, la prima 
vedere ar avea tot dreptul să 
invoce vîrșta, experiența și fa
milia (unii.au și copii!) pentru 
a-ți aminti că ești - obligat șă-i 
respecți. Dar, făcînd o asemenea 
constatare, să mai facem una : 
acel ceva periculos care le mi
nează propria onorabilitate , . se 
dovedește, foarte adesea, a fi 
dorința de cîștig ilicit. Goana 
după ban. Dorința de a nu . ră- 
mîne în rînd cu toți cei care 
sînt remunerați firesc, după 
muncă. în mintea lor. undeva, 
sălășluiește ideea hoției . cu 
marcă-

Să povestim cîteva. intimplări 
mai mult sau mai puțin amu
zante. dar care, toate,, fac dova
da unor asemenea puncte infes
tate în țesătura moralității de 
care, evident !, persoanele ono
rabile ar vrea'să se bucure-

în 1963. un oarecare Șerbâ- 
nescu Gh. părăsea fiuierînd clă
direa penitenciarului unde-și pe
trecuse ultimii 5 ani ai vieții. 
Era hotărît — mărturisea el mai 

folosirii intensive și extensive 
a capacității de producție a în
treprinderii. Situația este nesa
tisfăcătoare. Producția este sub 
nivelul posibilităților, sub nive
lul dotației tehnice, al forței de 
muncă, al spațiilor efective. In
dicii de utilizare a mașinilor și 
utilajelor sînt încă destul de mo
dești. Conștientă de aceste im
portante rezerve pentru obține
rea unei substanțiale producții 
suplimentare, conducerea șantie
rului a luat în ultimul timp — 
în spiritul sarcinilor reieșite din 
Conferința pe țară a cadrelor 
de conducere din întreprinderi, 
centrale industriale și de con
strucții, în lumina indicațiilor 
date de secretarul general al 
partidului, un complex de mă
suri. cu aplicabilitate imediată. 
Ele vizează generalizarea schim
bului II și extinderea schimbu
lui III, încărcarea mai rațională 
a tuturor mașinilor și utilajelor, 
înlăturarea strangulărilor din 
unele locuri de muncă, redis
tribuirea mai judicioasă a per
sonalului tehnic în producție 
pentru îmbunătățirea asistenței

„O ameni 
onor abili“

tîrziu — să înceapă o viață nouă 
și să uite nu numai ultima, ci 
toate cele 4 condamnări acumu
late în decursul'anilbr. în 1969, 
„Mica publicitate" insera 
anunț succint : ..Persoană seri
oasă caută asociați pentru con
struirea unui garaj". Om cu ve
che experiență în materie de 
escrocherii, lui Șerbănescu nu-i 
lipsise acea inteligență a trăgă
torului de sfori ca să observe 
că sînt, așa cum spuneam, și 

Cunoașterea

Am avut, cu cîtva timp în urmă, o discuție cu unul care ’ 
încerca sa mâ convingă câ în cunoaștere trebuie să admi- 4 
tem întotdeauna și „Ceva imponderabil", o cîtime care sâ ’ 
fie traductibila în termenii unui imn închinat „rațiunii pure". < 
Un „ce" care să nu mâ oblige la calcul de eficiență si la ’ 
travaliu pragmatic. Un simbol al supremației spiritului în < 
raport ca vulgul empiric. <

l-am replicat câ niciodată nu am contestat puterea cu- • 
noașterii umane, câ în tot ceea ce a achiziționat și stocat , 
ca valori omenirea este implicat cel mai solemn și maies- 
tos imn pe care și-l dedica siesi omul. Dar câ nu pot con
cepe o cunoaștere în sine, indiferentă la zbaterea practicii, . 
emanată din sihăstria introspectivă a „turnului de fildeș". . 
N-aș fi reluat aici problema dacă ea nu mi-ar fi dezvăluit . 
dimensiunile destul de largi ale unei anume mentalități. . 
Căci rîsul acela întruchipa, de fapt, acea mentalitate, cu . 
atît mai nepotrivită unui om ce absolvise de curînd o fa- . 
cultate. Este vorba de credința (spun credința, nu convin- . 
gerea) unora după care actul de cunoaștere științifică este < 
atributul unor „elite ale spiritului", suprapuse „spirituali- < 
tății" comune și prozaice. Pentru aceștia, gîndirea este un < 
fel de „evadare epistemică", un „dincolo suprem". La a- < 
ceastă mentalitate, ca de altfel în orice mentalitate, n;u este ț 
nici o rea intenție. Este numai o deformare și un viciu al < 
reflecției generate de ruptura pe care o produc între pa- < 
lierele cunoașterii în genere, izolîndu-l pe cel mai înalt ( 
și supunîndu-l unui tratament nu numai preferențial, ci și ( 
unilateral. (

Trăim o epocă în care numeroase științe devin forțe l 
productive nemijlocite, în care savantului i se cere o in- 4 
serție organică în practică. Omul de știință nu mai poate < 
fi un „magister" care să se îndeletnicească exclusiv cu 4 
exploatarea spirituală. Diviziunea, marea diviziune produsă 4 
cîndva între munca fizică și cea intelectuală, își consumă 4 
existența pe panta evoluției sale istorice. Epoca socialis- 4 
mului îi grăbește sfîrșitul, epuizarea. Austerității savantu- 4 
lui îi ia locul coparticiparea de masă la actul creației. ’ 
Timpul foarte scurt care se scurge azi între o descoperire 4 
majoră și aplicația ei tehnică este un indiscutabil simptom * 
(dacă nu mai mult) al triumfului practicii și operaționali- * 
tății. Tn cîteva secole, acest decalaj s-a redus cu mai mult ' 
de un, secol : între descoperirea principiului fotografierii 
și aplicația sa s-au sours 112 ani (1727—1839), între desco- < 
perirea bateriei solare și aplicația ei tehnica efectivă s-au 4
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de specialitate în toate schim
burile și pe toate liniile de fa
bricație. Și totuși, conducerea 
șantierului a scăpat din atenție 
un lucru esențial : grija pentru 
integrarea tuturor ținerilor în 
exigențele producției.

— Noi considerăm — ne spu
ne inginerul șef adjunct Semo 
Wolfson — că ceea ce diminu
ează într-o măsură îngrijoră
toare capacitatea de producție 
în secțiile șantierului nostru o 
constituie slaba calificare a ti
nerilor muncitori, mai precisa 
celor care lucrează pe mașinile- 
unelte. Acest neajuns profesio
nal cauzează multe rebuturi, ne- 
îndeplinirea normelor și a pro
ductivității muncii, adică indi
catorii care afectează direct ni
velul producției noastre.

Dacă cercetăm într-adevăr si
tuația realizărilor pe ultimele 
două luni constatăm, de pildă, că 
din 95 de strungari jumătate au 
rămas sub normele stabilite. Este 
vorba in totalitate de tineri. O 
privire asupra cîștigurilor celor 
din tura maistrului Vasile Ene 
este edificatoare : Marian Bă- 
dălău, Iulian Chiru, Pompiliu 
Durița. Ion Gheorghișan, Dumi
tru Gherghelici, Nicolae Ioniță, 
Costel Nedelcu, Viorel Pătraș- 
cu, Florea Pătrașcu și Nicolae 
Negrilă, toți din promoția anu
lui trecut, n-au reușit să-și rea-, 
lizeze salariul de bază. Expli
cațiile vin imediat.

— Eu trebuie să le dau spre 
execuție lucrări de categorie su
perioară încadrării lor, afirmă 
tovarășul maistru Ene. pentru 
că altfel de lucrări nici nu am. 
Se înțelege că in aceste condiții 
ei nu pot realiza timpul stabi
lit prin norme, deci nu-și pot 
realiza salariul de bază.

— Care ar fi după părerea 
dumneavoastră soluția ?

— întreprinderea să găsească 
prin colaborare lucrări mai sim
ple pentru această categorie de 
tineri...

O părere greșită. Ar urma să 
se rezolve un singur aspect al

ROMULUS LAL
(Continuare în pag. a lll-a)

inși dispuși să facă pe onora
bilii ciupind ceva în plus. Și nu 
s-a înșelat... Curind, candidați! 
la „asociere" încep să vină. Se 
string mîini, se încheie contrac
te, ..persoana serioasă" iscălește 
in josul fiecărei file : Șerbănes- 
cu Gh... Asociații vin fiecare cu 
ce pot, care cu piese (de prove-

MONICA ZVIRJINSCHI

(Continuare în pag. a lll-a)

de ACULIN CAZACU

unii.au
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După cum era de așteptat, 
.proiectul Legii cu privire la ac
tivitatea de comerț interior a 
fost primit de lucrătorii a căror 
muncă este legată nemijlocit de 
acest domeniu, de masele largi 
de cetățeni cu un deosebit inte
res. Lucru firesc dacă ținem 
seama de faptul că actul nor
mativ supus dezbaterii publice, 
urmărește crearea cadrului op
tim pentru desfășurarea unei 
munci eficiente, la nivelul ce
rințelor actuale.

— Citind proiectul Legii — re
leva tovarășa Eugenia. Frit
sche. secretara comitetului 
U.T.C. al întreprinderii comer
țului cu ridicata pentru produ
sele alimentare — mi-am oprit 
cu Precădere atenția asupra 
unui paragraf ce se referă la 
cîteva din sarcinile ce revin și 
salariaților din unitatea noas
tră : aprovizionarea ritmică a 
rețelei comerțului cu amănun
tul cu sortimentele comerciale 
complete, organizarea recepției 
cantitative și calitative, asigu
rarea depozitării și conservării 
lor In bune condiții. în text, 
apar cuvintele — ritmic, în 
bune condiții, calitate... Deci, nu 
aprovizionare la voia întîmplă- 
rii. nu doar o depozitare și o 
conservare oricum ci respectîn- 
du-se anumite criterii. Ni se 
par extrem de oportune aceste 
precizări cunoscînd îndeaproape 
repercusiunile ce se fac simțite 
atunci cînd ele sint ignorate. 
$i cum toți cei 162 de tineri 
ciți lucrează la noi au în atri
buțiile de serviciu efectuarea 
acestor operații este lesne de 
înțeles de ce intenționăm, cu 
prilejul primei adunări generale 
a U.T.C., să insistăm asupra 
necesității evitării abaterilor de 
la „litera legii", imediat apoi 
trecînd la urmărirea modului 
în care fiecare, la locul său de 
muncă, înțelege să sprijine 
transpunerea sa în practica de 
fiecare zi.

— în ceea ce ne privește — 
spunea tovarășa Elena Ștefan, 
secretara comitetului U. T, C. 
al unității cu autoservi ie
„Modern" din cadrul I.H.R. 
„A.then6e Palace" — activitatea 
noastră este în egală măsură 
împărțită între producția unui 
larg sortiment de preparate cu
linare, semipreparate de bucă
tărie. produse de cofetărie si 
desfacerea acestora către con
sumatori așa incit, deși nu sîn- 
tem decît 17 uteciști. fiecare 
dintre noi este chemat să se a- 
chite cum se cuvine de atribu
țiile specificate cu exactitate «n ■ 
proiectul de lege care constituie 
tema discuției. Consider însă că 
ar fi necesar, atunci cînd se a- 
cordă o categorie superioară de 
încadrare, sa se țină seama 
mai mult nu numai de pregă-

tirea profesională propriu-zisă 
și vechime dar și de modul în 
care, în calitatea lui de „lucră
tor în comerț", cel ce solicită 
îmbunătățirea salariului se 
comportă cu clienții. Spun a- 
ceasta gindindu-mă la influ
ența favorabilă, în spiritul echi
tății, pe care ar avea-o această 
măsură la tineri adică tocmai 
la oamenii aflați în formare și 
afirmare și care trebuie întot
deauna și încă de la începutul 
meseriei, să fie cu adevărat, 
exemple. Or, numai stimularea 
morală cu rolul ei desigur ce 
nu poate fi neglijat, nu este 
suficientă pentru a ajunge aici...

PROIECTUL LEGII 
CU PRIVIRE

LA ACTIVITATEA

Ca și celelalte opinii ce le 
vom consemna în continuare 

. primele două aparțin unor ti
neri ce-și desfășoară munca în 
întreprinderile comerciale ale 
Capitalei, tineri, care după cum 
lesne se poate remarca, nu vor
besc numai în numele lor dar și 
al organizației U.T.C. Iată ce 
ne spune tovarășul Dan Corne- 
liu, secretarul comitetului U.T.C. 

.de la magazinul „Victoria".
— In calitatea mea de șef de 

raion la ..Covoare și deoora- 
țiuni" periodic fac comenzi pen
tru a mi se asigura marfa nece
sară. Nu o dată însă se întîm- 
plă ca în loc de 9 000 de metri 
de covor, de pildă, cantitate so
licitată în deplină cunoștință a 
preferințelor cumpărătorilor, să 
mi se accepte contractarea a 
numai 300 m ceea ce este total 
insuficient. Pe de altă parte, la 
unele sortimențe. nu prea ce
rute. confecționate de aceleași 
întreprinderi, mi se „asigură" 
prea mult. Si atunci, evident, 
cumpărătorul vine. întreabă, 
pleacă nemulțumit. Or. datoria 
mea. și a oricărui tînăr din 
acest Ioc unde se regăsesc 50 
de magazine într-unul singur, 
este să servesc prompt, să sa
tisfac gustul clientului. Așa în-

cît căutarea și găsirea soluții
lor, pentru atingerea unei „stări 
de echilibru" se impune, folosi
rea tot mai largă a metodelor 
științifice de investigare a ce
rerii de mărfuri, exercitarea 
de către comerț a unui rol activ 
asupra producției — după cum 
se prevede, de altfel, în Proiect 
— fiind la ora actuală, aici și 
acum, presante.

Abordînd un alt aspect, cel 
al perfecționării pregătirii pro
fesionale, Lucian Butaru, loc
țiitorul secretarului comitetu
lui U. T. C. la Organizația co
mercială tektilă nr. 1 și Geor- 
geta Suțu, secretara comitetului 
U.T.C. de la cooperativa „Mo
bilă și tapițerie", subliniau 
necesitatea delimitării exacte a 
modalităților prin care se ac
ționează în acest sens.

— Pînă acum, la noi, spunea 
tovarășul Lucian Butaru, au 
fost organizate cursuri de reci
clare pentru șefii de unități și 
raioane. Pentru vînzători însă, 
deocamdată, nu se știe dacă și 
cum vor fi inițiate. Or. fiind 
foarte adevărat că e necesar 
ca șefii de compartimente să 
fie foarte bine pregătiți, nu mai 
puțin adevărat este că cei ce 
vin în contact direct cu cum
părătorii trebuie să aibă un ba
gaj de cunoștințe ,Ja zi", dato
rită și faptului că de cele mai 
multe ori fără să știi „să-ți vinzi 
marfa" ai toate șansele să ră- 
mîi cu rafturile pline.

— La cooperativa noastră — 
ne informează tovarășa Geor- 
geta Suțu — se procedează 
astfel : fiecare responsabil de 
unitate are datoria să infor
meze pe cei din subordine asu
pra caracteristicilor noilor sor
timente, lui revenindu-i misiu
nea de a se îngriji de ridicarea 
în meserie, mai 
Din păcate însă 
această sarcină, 
ori se îngrijește 
și felul în care 
pînă Ia capăt. Organizația U.T.C. 
inițiază frecvent, cu mijloacele 
pe care Ie are Ia îndemînă dis
cuții pe teme de etică, desăvîr- 
șire profesională — mai bine 
zis importanța ei etc. atît pen
tru cooperatori cît și pentru 
ucenici. Este totuși insuficient 
în oondițiile în care se poate 
face mai mult, în condițiile în 
care este obligatoriu să se facă 
mai mult.

ales a tinerilor, 
o dată trasată 
de prea puține 
cineva să vadă 
ea este dusă

Președintele Republicii Peru, generalul de divizie JUAN 
VELASCO ALVARADO, a trimis tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, președintele Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, o telegramă cu următorul conținut :

în numele națiunii peruane și îndeosebi al familiilor îndoliate 
de calamitățile naturale care s-au abătut asupra țării noastre, 
exprim Excelenței Voastre și, prin amabila Dumneavoastră 
bunăvoință. Consiliului de Stat, poporului prieten al Româ
niei, mulțumirile noastre pentru sentimentele de solidaritate pe 
care ni le-ați adresat.

Ședința Biroului Consiliului oamenilor

muncii de naționalitate germană
în ziua de 4 aprilie a avut loc 

la București ședința Biroului 
Consiliului oamenilor muncii de 
naționalitate germană din Re
publica Socialistă România.

La ședință a participat tova
rășul Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R. Au 
luat parte, de asemenea, acti
viști ai unor secții ale C.C. al 
P.C.R., reprezentanți ai Consi
liului Culturii și Educației So
cialiste, Ministerului Educației 
și învățămîntului, Editurii „Kri- 
terion" și revistei _,Neue Litera
turi*

Biroul a dezbătut informarea 
cu privire la rezolvarea princi
palelor probleme rezultate din 
Plenara Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate germană 
din 19 februarie 1971, în lumina 
cuvîntării tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la această plenară, cît 
și planul de muncă al Biroului.

în cadrul dezbaterii a fost 
subliniată atenția deosebită pe 
care conducerea partidului, per
sonal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o acordă soluționării 
concrete a diferitelor aspecte 
specifice ale vieții și activității 
naționalităților conlocuitoare 
din țara noastră, perfecționării 
cadrului instituțional menit_ să 
asigure participarea efectivă a 
tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, . la 
întreaga activitate economică, 
politică și socială a țării. Parti- 
cipanții la ședința au relevat cu 
deosebită satisfacție rezultatele 
obținute în soluționarea măsu
rilor preconizate la plenară, 
fapt ce reflectă o dată mai rnulț 
aplicarea neabătută a politicii 
marxist-leniniste în problema 
națională a partidului nostru, 
întărirea unității și frăției din
tre toți oamenii muncii, fără de
osebire de naționalitate. în pa
tria comună. Republica Socia-

listă România. De asemenea, 
s-au făcut numeroase propuneri 
în vederea perfecționării mun
cii politice și educative în rîn- 
dul populației de naționalitate 
germană.

Biroul Consiliului a adoptat 
apoi măsuri pentru îmbunătăți
rea în continuare a activității 
sale.

A VIII-A EDIȚIE A 
FESTIVALULUI 
NAȚIONAL AL 
ARTEI STUDENȚEȘTI

Cea de-a opta ediție a Festi
valului național al artei studen
țești, organizat de Comitetul 
Executiv al U.A.S.R.,'în colabo
rare cu Ministerul Educației și 
Invățămîntului, continuă să se 
desfășoare cu succes.

După Cluj, unde Festivalul a 
debutat cu întrecerea oorurilor 
și brigăzilor ârtistice de agita
ție, începind de marți Bucu- 
reștiul este cel de-al doilea cen
tru universitar care găzduiește 
această prestigioasă manifestare. 
Pînă la 6 aprilie în Capitală se 
desfășoară întrecerea ansamblu

I
A

• A fost inaugurat Clubul tinerilor ingineri și tehnicieni de la 
Uzina de material rulant „16 Februarie" din Cluj • Inovatorii Fabri
cii de ciment din Turda au trecut la „capitolul 1972“ peste 4,5 
milioane lei economii • La Uzinele de fire și fibre sintetice din Să- 
vinești au fost organizate 4 brigăzi de producție ale tineretului, iar la 
Uzina de fibre sintetice din Iași a demarat o nouă inițiativă : Decer
narea lunară a steagului-ștafetă „Fruntaș în producție" • Premiul
1 și trofeul „Emblema orașelor" au fost cîștigate de artiștii ama
tori ai Casei de cultură din Caracal • Cu poeziile „Patria" șl „Pri
măvara", Gheorghe Smeureanu, elev, la Liceul Nicolae Bălcescu din 
Rm. Vîlcea a cîștigat concursul de poezie originală și recitare 
i.Cîntare tinereții" organizat în municipiul Rm. Vllcea • Pe locul 
fostei colonii romane Aureliu Apulensis din Alba Iulia a fost des
coperit un altar din ^marmură avînd o inscripție dedicată zeului 
Apollo Salutaris • 150 de ha. din județul Bihor au fost împădurite 
cu răchită și plopi • Frumusețea orașului Orăștie sporește cu cei
2 000 pomi și 3 500 trandafiri plantați recent • La Hunedoara s-a în
cheiat concursul gazetelor de perete din întreprinderi și instituții. 
Premiul excepțional și Diploma comitetului municipal de partid au 
revenit gazetei satirice ,,Te văd“ a întreprinderii de construcții si
derurgice • Protagoniștii filmului de scurt metraj realizat de cine- 
clv.bul „Amafilm" din Lupeni sînt tineri întîlniți în diferite ipostaze 
cu prilejul raidurilor-anchete • La Giarmata se amenajează Mu
zeul satului. Unele exponate au o vechime de peste 200 de ani • în 
cadrul concursului „Cartea tehnică și producția" 20 de tineri de la 
întreprinderea „Viscoza" din Lupeni au fost declarați „Prieteni ai 
cărții tehnice" « In Argeș se pregătește cea de a IH-a ediție a

Festivalului-concurs de muzică populară și ușoară „Floarea de stîn- 
că“. în acest an la Rucăr vor fi prezenți concurenți din județele 
Argeș, Brasov, Dîmbovița, Olt, Sibiu, Teleorman și Vîlcea • La 
Pitești a avut loc Festivalul „Primăvara piteșteană". (De la cores
pondenții noștri : Ioan Vlad, Ioan Vasiu, Benone Neagoe, Valeriu 
Coandrăș, Victor Cmeciu, Horia Horăscu, Alexandru Dragomir, Ion 
Trifu. Valeriu Bârgău).

rilor folclorice. Formații stu
dențești din întreaga țară, re
unind circa 1 000 de participanți, 
își vor demonstra, pe scena Ca
sei de cultură a studenților, mă
iestria artistică, vor aduce cu ele 
specificul local, prilejuind o ade
vărată sărbătoare a dansului, 
cîntecului, porturilor și obiceiu
rilor populare.

întrecerea ansamblurilor fol
clorice se va încheia cu un spec
tacol de gală susținujț de forma
țiile care se vor clasa pe pri
mele locuri.

„IDEALUL COMUNIST 
TN MARȘUL 
GENERAȚIILOR"

Comitetul județean Vîlcea
U.T.C., *

al
împreună cu redacția

O INTERESANTA 
EVOCARE ISTORICA

nostru a organizat în 
spectacole a Casei de 
municipale Rîmnicu- 
întîlnire a tineretului

ziarului 
sala de 
cultură
Vîlcea o
cu profesorul universitar Mihai 
Novioov, vechi militant al miș
cării comuniste din țara noastră. 
Cu acest prilej au fost evocate 
pagini din lupta comuniștilor în 
anii ilegalității, moment in care 
s-au încadrat numeroși tineri 
dăruiți acestei cauze. Deosebit 
de interesantă și atractivă, ex
punerea a suscitat atenția mul
tor uteciști, ceea ce a determinat 
inițierea unei dezbateri în jurul 
mesei rotunde, privind „Idealul 
comunist în marșul generațiilor", 
în încheiere elevii școlii gene
rale nr. 5 au prezentat un amplu 
și frumos program artistic, ilus
trativ prin tematica sa pentru 
evenimentul căruia i-a fost de
dicat — semicentenarul U.T.C.

Artistul grafician și scriito
rul VICTOR RUSU CIOBANU 
a predat, zilele acestea, Editu
rii „Albatros", volumul al 
II-lea al romanului „Dacia 
Felix". La apariție, în anul 
1968, primul volum, a f06t 
epuizat rapid din librării.

— Ce ne puteți spune despre 
modul cum ați conceput car
tea ?

Dacă primul volum evoca 
războiul de cucerire a Daciei, 
avînd ca erou un roman pri
zonier la daci, cel de-al doilea 
încearcă să reconstituie epoca 
de aceea care a urmat. Eroul 
este, de astă dată, un dac 
ajuns sclav la romani.

— Cărei idei este subordo» 
nat textul ?

— Ideea conducătoare a ro
manului constituie adaptarea 
eroului dac, Ariort Chiorul, la 
noile condiții, cu toate greută
țile pe care le presupune a- 
ceastă întrepătrundere osmoti
că dintre două medii vecine, 
antagonice.

— Ce material documentar 
ați valorificat ?

— Exigența maximă în 
evocarea culorii și a specificu
lui lumii romane mi-a impus 
un studiu tenace pentru afla
rea adevărurilor risipite în
tr-un noian de documente (is
toric, arheologic, literar etc.). 
Dintre acestea, cele de căpete
nie rămîn, desigur, „Corespon
dența" lui Plinius cel tînăr ^5 
Columna lui Traian. Căutînd 
adevărul m-am silit, în același 
timp, să nu uit armonia orga
nismului întreg, să evit șa
bloanele inspirate, de obicei, 
de lecturi defectuoase. în ce 
măsură am reușit, se va putea 
vedea din verdictul publicului 
cititor.

ELENA POPA

• CRONICI • CRONICI • CRONICI •

De toateRUGBI
Interesul manifestat pentru 

cuplajul bucureștean de dumi
nică din Parcul Copilului a 
fost pe deplin Justificat, dovadă 
fiind șl afluența de public, în 
ciuda timpului neprielnic : vînt 
și ploaie.

• Grivița Roșie, întîlnind pe 
Steaua, vechea ei rivală de cam
pionat, a avut nevoie de 70 de 
minute, ca Simion, printr-o lo
vitură de pedeapsă să egaleze 
scorul deschis în min. 15 (tot 
printr-o lovitură de pedeapsă) 
de Durbac. Deci, în final, un re
zultat egal 3—3, la prima vedere 
echitabil pentru formațiile celor 
două echipe. Dar pentru specta
tor. rugbiul vizionat a lăsat de 
dorit, dezordinea, lipsa de co
erență, de gîndire tactică fiind 
carențele cele mai flagrante la 
care am putut asista.

Și vorbind de tactică, ne în
trebăm cum e posibil ca ju
cători și antrenori, referindu-ne 
la ambele formații nu au a- 
doptat jocul la mină sau con-

MERIDIAN

ducerea balonului în dribling, 
joc specific și indicat terenului 
moale și a vîntului în rafale.

• Dinamo a cîștigat după un 
joc la care „speram" în fața 
„U“ Timișoara cu 6—0 (Coravu 
— încercare, Nica — transfor
mare) pe merit, după o luptă a- 
cerbă, împotriva unui adversar 
greu de întrecut pe un teren 
desfundat. Studenții au fost ieri 
dornici de victorie, dar starea 
de nervozitate și concentrarea 
în joc i-au lipsit de finalizare.

în ooncluzie : speram mai 
mult de la jocurile cuplajului. 
Rugbiul rămîne în continuare 
dator ca spectacol.

• Din țară mai consemnăm 
alte două rezultate : C.S.M. Si
biu — Știința Petroșehi 3—9 
și Agronomia Cluj — Rulmen
tul Birlad 6—0 restul partide
lor fiind amînate.
• Duminică. 9 aprilie, con

form programului stabilit nu se 
dispută etapa de campionat. 
S-a dat astfel posibilitate an
trenorilor federali să convoace 
loturile A și B într-o întîlnire 
pregătitoare în vederea 
ciurilor 
F.I.R.A. 
prilie și

__  _  ______ me- 
din cadrul turneului 
cu Marocul în 30 a- 

Cehoslovacia la 21 mai.
GABRIEL FLOREA

Bogat program
de concursuri

I SALONUL REPUBLICAN
;de desen și gravura

• DUPĂ DESFĂȘURAREA 
turneului internațional de te
nis de la Monte Carlo, în cla
samentul „Marelui Premiu" - 
F-I.L.T. pe primul loc continuă 
să se afle americanul Stan 
Smith cu 140 de puncte. Victo
rios In acest turneu. Iile Năs- 
tase a mai primit 20 de puncte, 
astfel că el ocupă acum locui 
doi eu 96 de puncte.

• ÎN VEDEREA MECIULUI 
triunghiular de natație, dintre 
selecționatele Franței (B), Aus
triei și României, programat la 
București in zilele de 7, 8 și 
9 aprilie, federația franceză de 
specialitate a selecționat un lot 
de 30 de înotători și Înotătoare. 
In lot sint incluși, printre alții. 
F. Vigdrito, P. Ravelinghiem, 
J. M. Roger, M. Pedroletti, M. 
Amardeilh (la masculin) și C. 
Petit, V. Vânpollle, F. Deso-— ------------- o, Trfn

J. Căstiau
bry, M. Reynaud, 
guard, S. Bourlet. 
(la feminin).

• TENISMANUL
Petre Mărmureanu 
Hanul Ion Fletcher i_ ____ ___
tllnj in finala turneului inter* 
național de la Tel Aviv. In se
mifinale, Petre Mărmureanu 
l-a eliminat cu 6—4, 6—2 pe 
Yehoshua Shalem (Israel), In 
timp ce Fletcher a cîștigat 
cu 6—1. 6—2 partida cu Britoo 
Ken Weatheriey (Australia).
• OCHII CICLISTULUI Toni 

Bevilacqua, decedat recent, au 
fost grefați unei femei și unei 
fetițe în virstă de 16 ani. Do
rința ciclistului italian de a 
dona ochii săi a Cost notifica
tă medicilor spitalului din 
Mestre, de către soția sa. 
După cum se știe, Toni Bevi
lacqua, fost campion mondial 
de velodrom, a decedat la spi
talul din Mestre, în urma unui 
accident, petrecut în timp ce 
oarticipa la un antrenament 
ru elevii săi.

ROMAN 
și sustra
se vor In-

socialiste. Chiar dacă acest pro
ces vădește, în lucrările expu
se, stîngăcii, simplificări, aspec
te nerealizate, preocuparea este 
indiscutabil valoroasă și merită 
din plin noi și noi eforturi.

Salonul cuprinde, cu precăde
re, grafică de șevalet. Prezența 
afișului și a ilustrației de carte, 
este menită, in fond numai să 
marcheze domeniile respective. 
Afișul politic, în care s-ar 
fi putut include o tematică 
mai bogată, este, plastic vorbind, 
excelent realizat. Ținînd însă 
seama de funcționalitatea sa 
specifică, aceea de a transmite 
direct, cu forță de convingere* 
un mesaj, o chemare adresată în 
sute de mii de exemplare, de a 
susține o acțiune pe plan națio
nal, putem afirma că viziunea 
creatorilor înclină mai mult că
tre celebrativ, către festiv, și mai 
puțin realizează condiția „utili
tății" de care vorbeam, cu mult 
mai elevată artistic și eficientă 
pe plan social, decît ne place 
de obicei să acceptăm. Dacă 
adaug la toate acestea absența 
graficii publicitare, a graficii de 
carte (și nu numai a ilustrației 
de carte), a graficii de ziar, do
menii în care existența recla
mă tot mai mulți și mai bine 
pregătiți specialiști, constatăm 
că actualul Salon nu poate con
stitui pentru toate domeniile 
graficii și gravurii, o bază cu
prinzătoare și reală de discuție, 
pe care rămîne să o întreprin* 
dem pînă la ilustrarea vie, tot» 
„teoretic".

C. JU CONST ANTINESCtJ

Dalles)(Sala

_ ____  ,i literatura ger
mană. iar la Cluj, concursul 

șl literatura 
Urmează la 

între 17—19

școlare

I
I

Vacanța de primăvară 
și trimestrul uium 

de școală, anunță un calen
dar de concursuri școlare de 
mare diversitate și atractivi- 
tate. De 
precizată 
nalizările 
diționale 
recentă, 
motto-ul 
semicentenarului 
Așadar, îi vom cunoaște pe 
cîștigători, vom putea releva 
concluziile detașate din în
trecerile inteligenței, talen
tului. capacității de creație 
consacrate vîrstei școlare.

• Peste 1 000 de finaliști — 
selecționați din mai multe 
zeci de mii — ai olimpiadelor 
școlare intră în întrecerea 
la nivel republican începind 
cu prima zi de vacanță. La 
București, are loc la 6-8 apri
lie faza republicană a con
cursului de limbă și literatu
ră română și. separat, limba 
rusă. între aceleași date, la 
Timișoara are loc concursul 
de limba și

fapt, în perioada 
se consemnează fi- 
concursurilor tra

și de durată mai 
purtînd cu toate 
generos ..Dedicat 

UTG"

de limba 
maghiară.
București __
aprilie, fizica — între 23—25 
aprilie, chimia, matematica, 
între 5—9 aprilie. Ineditul a- 
cestei ediții a olimpiadelor 
constă în aceea că, în afara 
concursului propriu-zis. fina- 
liștii sint cuprinși și în ca-

drul unor sesiuni de 
rate, au întîlniri cu cadre 
didactice universitare, parti
cipă Ia excursii.

• Elevii de profesional și 
din liceele de specialitate fi
nalizează și ei olimpiada lor 
specifică — concursurile pe 
meserii, tncepînți cu 3 apri
lie și pînă in 3 iunie in mai 
multe localități din țară. în 
general acele localități în 
care se practică cu precădere 
meseriile de concurs, are Ioc 
etapa pe minister sau alt or
gan central, a intrecerii amin
tite. Se detașează, astfel. 52 
de etape finale — grupuri de 
meserii — ale concursului.

• Alte cîteva mii de elevi 
încep vacanța pe scena con
cursului cultural artistic — 
faza pe zonă. Locuri de în- 
tîlnire — Brașov, Baia Mare, 
Suceava, Brăila — 6 aprilie : 
Timișoara. Craiova. Pitești — 
23 aprilie

• tn plus, în următoarea 
perioadă vom cunoaște re
zultatele concursului reviste
lor școlare și al concursului 
de creație literară pentru e- 
levi ..Tinere condeie".

După cum se poate lesne 
constata, viața școlară trece 
prin momente dominate de 
efervescența concursurilor. 
Ne va face plăcere sa-i a- 
nunțăm pe cei care s-au 
impus in aceste întreceri.

Cunoașterea
(Urmare din pag. If

UN MARATON 
ORIGINAL

scurs doar 2 ani. (1953-—1955). La joncțiunea dintre științâ 
și tehnicâ, dintre teoretic și practic, timpul se condensează, 
se transforma în coordonată elastica a existenței, pe care 
omul și-o subordonează tot mai mult. Tn tot acest proces, 
joacă un rol mereu mai impunător „creatorul colectiv", dis
tribuit în sute și mii de existențe individuale angrenate în 
același flux.

Departe de mine gîndul de a nega existența personali
tății științifice individuale, marcante și demne de un bine
meritat elogiu : vreau numai să arăt că, în realitatea lor, 
ele sînt produsul firesc al unei foarte largi mișcări de 
masă a cunoașterii umane, mișcare care nu le poate ră
mîne străină, decît cu riscul de a se anula pe ele înșile, 
mai devreme sau mai tîrziu.

Muncitorul care se frâmîntă zi de zi pentru a inova și 
inventa, inginerul care pune pe masa unei comisii proto
tipul unei noi instalații, studentul care își elaborează teza 
de licență între bibliotecă și producție și alții, mulți alții, 
sînt coparticipanți la un imens șantier al creației și des
coperirii. Nu ne putem izola de acest efort de ridicare a 
nivelului general al cunoașterii, strunit și dirijat de acum 
prin programa de partid. Mai mult, nu putem efectiv crea 
ceva durabil și eficient fără a ne conjuga nemijlocit cu 
decizia politică, fără a căuta încă din faza elaborării unor 
ipoteze —, să întrezărim finalitatea practic politică a ac
tului de cunoaștere pe care îl intenționăm.

lată de ce mi s-a părut anacronică și veștedă opinia celui 
la care m-am referit. Mi-am dat seama însă că a reflectat 
repede și critic la subțietatea argumentării sale : peste 
cîteva zile m-a întrebat dacă poate participa și el la o 
proiectată cercetare de teren, l-am răspuns, firește, afirma
tiv, atrăgîndu-i atenția că acolo se va lucra în echipă.

în acest an, Asociația filate- 
liștilor din R.S.R. organizează 
în rîndul tinerilor filateliști con
cursul „Maraton R.S.R. *72“. 
Este prima acțiune de acest fel 
organizată pe plan național 
pentru tinerii filateliști. Abun
dența materialului filatelic exis
tent a determinat limitarea a- 
riei geografice a temei la 
pitalele țărilor socialiste 
Europa". Concursul — la 
pot participa tineri între 15 și 
21 de ani — se va desfășura pe 
două faze : județeană și repu
blicană. Concurenții care în fi
nal se vor situa pe primele două 
locuri, vor reprezenta țara noas
tră la faza internațională a con
cursului care va avea loc între 
4—6 august 1972 în orașul polo
nez Bydgoszcz.

Atît probele scrise cît și veri
ficările orale ale concursului ur
măresc punerea în valoare a po
sibilităților instructive șî edu
cative ale filateliei. Alegerea te
mei folosește din plin posibili
tățile filateliei ca mijloc de cu
noaștere reciprocă șî de strîn- 
gere a legăturilor de prietenie 
între popoare.

La 1 aprilie s-a dat startul 
în faza județeană a concursului 
urmînd ca în ultima decadă A 
lunii mai să se organizeze 
București, faza republicană.

I. VOICU

Actualul Salon republican de 
desen și gravură se remarcă — 
ca o primă constatare — printr-o 
acuratețe și proprietate în mi- 
nuirea unor tehnici specifice, 
ce-i conferă, e drept, o anumită 
ținută. Ne aflăm, altfel spus, în 
fața unui Salon „curat", respi- 
rînd un aer de decență, în care 
experiențelor, fie ele și tehnice, 
le-au fost preferate mai sigurele 
modalități, „tradiționale" Fără 
îndoială ne aflăm în fața unor 
opțiuni, începînd încă de la a- 
cest nivel. N-ar. fi însă în spiri
tul realității dacă n-am releva și 
faptul că unitatea stilistică a Sa
lonului, se realizează — să zicem 
numai parțial — și prin unitatea 
tehnicilor, mai ales ale gravurii, 
ce domină net pe cele ale dese
nului ori acuarelei. Pictorii ce 
expuneau de regulă desene sau 
acuarele au cedat acum un spa
țiu cu mult mai generos gravo
rilor. fapt nu fără consecințe 
pentru structura Salonului.

O altă constatare și asupra ei, 
ne propunem să insistăm, priveș
te substanța lucrărilor expuse. 
Mai mult decît altă dată poate 
artiștii își propun teme actuale, 
între care prefacerea industrială 
a țării le reține mai mult decît 
altele și pe bună dreptate inte
resul- Am desprinde din această 
categorie, nu puține lucrări în 
care autenticitatea trăirii artisti
ce are drept rezultat imagini 
convingătoare, tocmai prin fires
cul și omenescul lor, prin căl
dura și sinceritatea evocării, în 
esență prin participare. Alături 
de asemenea lucrări întîlnim 
și altele mai pretențioase ca 
„program", în care autorii ma
nevrează fără simțul măsurii și 
intuiția realei sugestivități, 
simboluri „Cosmice", „totale", 
„expres filozofice". Ca să nu 
mai vorbim de altă categorie 
de lucrări în care tema, firește 
generoasă prin definiție, nu ser
vește decît ca suport, artifi
ciilor tehnice, complicării voite 
a limbajului. Poți aprecia rafina
mentul unei „structuri", delicate
țea „griurilor", sensibilitatea de
senului ori știința — uneori rea
lă — a compoziției, dar nu poți 
să nu înregistrezi și „distanța" 
dintre imaginea etalată și sensul 
ei, dintre ceea- ce întreprinde în 
mod real plasticianul și „litera
tura" 
zuri senzația pe i 

de sărăcie
titlului. în asemenea ca- 

care o încercăm 
i sufletească, de

exhibare a unor calități profesio
nale în dauna relevării unor as
pecte mai adinei (aș scrie mai 
adevărate) ale existenței.

întîlnim. de pildă, imagini ca 
aceea in care un cap imens se 
apleacă gînditor asupra unui 
ogor, dar ca să pricepem chipu
rile mai bine acțiunea, bineînțe
les metaforică, o săgeată groasă, 
galbenă pleacă de la fruntea 
omului spre pămînt. în altă 
parte un chip de tînăr mecani
zator este alăturat unui tractor 
„descompus" prin indicațiile 
părților componente, ca într-o 
schemă de uz ce însoțește de re
gulă livrarea unei mașini. Asta 
ar vrea să însemne, simbolic fi
rește, străduința tinerilor de a 
pătrunde tainele meseriei. Nu 
puține sînt lucrările în care co
lajul (o alăturare cam simplistă 
în fond) de elemente „simboli
ce" . este confundat cu expresia 
unei viziuni sintetice, generali
zatoare. Alteori obiectul, să zi
cem un tractor devenit un soi. 
de modul „pop" este repetat 
identic de nenumărate ori 
în „casete", ca un slogan 
vizual. într-un alt registru 
cromatic, o astfel de lucrare ar 
putea ilustra foarte bine un 
pliant comercial. Ca să nu mai 
vorbim de oameni reduși la si
luete, de „misterioase" și tene
broase grădini ale gospodăriilor 
agricole colective sau de supra
fețe abstracte pe care țesătura 
hazardată, gestuală a liniilor 
orizontale și verticale au ambi
ția să reprezinte „Fertilitatea", 
„Rodul" etc-

Fapt ciudat, aceiași autori, 
atunci cînd abordează teme mai 
„modeste", găsesc și tonul mai 
adecvat de exprimare a propriei 
viziuni și sensibilități. Nu în- 
tîmplător, cartonașele cu litera 
R (reținut) se odihnesc în ramele 
acestora, forul ce le-a achizițio
nat. Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste orientîndu-se 
după părerea noastră, în acest 
caz, în general, judicios. Obiec
țiile privesc deci, pe de o parte 
exprimarea cam simplistă a unei 
realități altfel cu mult mai bo- 

decît o putem desprinde

din experiența și trăirea auto
rilor, iar pe de altă parte o 
adecvare fie și intuitivă in ra
port de propriile posibilități de 
cuprindere și redare, de propria 
structură artistică. Relativ la 
prima obiecție trebuie să mai 
spunem că tocmai abuzul pe 
alocuri de simbolism și alego
rism fac să ne apară ca prețioa
se și fabricate" o serie întrea
gă de lucrări. Se petrece un fe
nomen asemănător literaturii și 
filmului, unde gustul publicului, 
mai ales al tineretului între bio
grafie romanțată și document, 
între ficțiune și reportaj se în
dreaptă cu precădere către ulti
mele. Adică către tot ceea ce 
înseamnă realism în sensul cel 
mai adînc și tulburător al cuvîn- 
tului. în orice caz, trebuie să 
salutăm cu satisfacție existența 
unei vii preocupări față de pă
trunderea în universul plastic a 
elementelor civilizației actuale,

cwtMArtcaJ „NA DANSAT

DEClT 0 VARĂu

de ȘTEFAN STOIAN

Filmul lui Mattson „N-a dan
sat decît o vară" programat re
cent de telecinematecă a fost la 
vremea lui un Love Story care 
nu s-a bucurat de acea ploaie de 
lacrimi pe care pelicula ameri
cană a zilelor noastre a reușit 
să o stoarcă. Dar. să nu uităm, 
și vremurile erau altele. Războ
iul nu era atît de departe iar a- 
trocitățile lui aspriseră privirea 
spectatorului. Neorealismul ita
lian — curent cinematografic 
impus imediat după război — 
își trăia zilele de glorie în vre
me ce filmele licențioase ale 
anilor din urmă nu inundaseră 
încă piața. Desigur, tinerii fu
rioși lucrau de zor dar nereușind 
să convingă nici un producător, 
scenariile lor dospeau prin ser
tare în vreme ce marea, super
ba, neegalata uzină de filme de 
agrement de dincolo de ocean 
își bandaja cu greu rănile pro
vocate de criza care venise la 
braț cu războiul. Erau neuitații 
ani cincizeci și ceva, anii 
filmelor de război, anii în 
care pe ecranele a cinci 
sau șase cinematografe ală
turate rulau tot atîtea peli
cule produse de tot atîtea case 
de filme naționale sau particu
lare avînd ca singură temă : 
marele măcel.

Povestea lui Kerstin și Goran, 
eterna poveste cu un băiat iu
bea o fată însă fata... s-a născut 
cam atunci într-o țară care 
reușise ca prin minune să pri
vească războiul la jurnalele de 
actualități.

în acea Suedie exotică, aoolo, 
atît de aproape de cercul po
lar, într-un peisaj reținut cu o

fermecătoare stîngăcle de ban
da de celuloid, doi tineri se iu
besc mortal. Da, mortal, împo
triva tuturor și poate chiar îm
potriva lor, căci iubirea nu*i 
poate duce decît la moarte.

Kerstin N-a dansai decît o 
vară, avea șaptesprezece ani, 
cunoscuse dragostea, se credea 
nemuritoare atunci cînd, în 
brațele iubitului, plutea deasu
pra valurilor înspumate la lu
mina lunii, în umbra trestiilor 
adînc tremurătoare. Dar iată 
că nimeni nu este nemuritor, 
iată că totul are un sfîrșit, nu
mai neistovita noastră aspirație 
spre iubire nu. Kerstin moare 
stupid, așa cum mor eroii din 
tragedia greacă.

Veți zice : ce vrei, o moarte 
ca în filmele de dragoste, așa 
e, ca în filmele de dragoste, dâr 
în realitate oare cum stau lu
crurile, iertați-ma că vă în
treb ?

Atunci cînd, cu ani în urmă, 
am văzut întîiaș dată filmul lui 
Mattson, și adolescent fiind, 
l-am considerat o capodoperă, 
nu știam că mai tîrziu în fața 
unui televizor aveam să-i des
copăr o mie de defecte. Nu 
știam că împreună cu un alt 
coleg aveam să rîd în hohote la 
replica „Te iubesc și nu mă 
despart niciodată de tîne“.

Dar nici acum, cînd scriu a- 
ceste rînduri, nu știu bine dacă 
N-a dansat decît o vară a îm- 
bătrînit sau am îmbătrînit eu. 
Ideal ar fi să fi îmbătrînit nu
mai eu și filmul să fi rămas 
ceea ce a fost pentru mine a- 
tunci, demult. Dar cum acest 
lucru este, imposibil atunci de 
ce să mințim ?
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN EGIPT
SOLII POPORULUI ROMÂN SALUTAȚI CU DEOSEBITĂ 

CĂLDURĂ ÎN STRĂVECHIUL ORAȘ ALEXANDRIA

Dejun oferit in onoarea președintelui 
Consiliului de Stat și a sofiei sale

(Urmat» din pag. H 

tor externe, referindu-se la con- 
vorbirile dintre cei doi șefi de 
stat.

In cursul dimineții de marți, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
plecat spre Mex, localitate situa
tă în apropiere de Alexandria, 
pentru a vizita șantierul uzine
lor de produse sodice, obiectiv 
de seamă al industriei chimice 
egiptene, construit în cooperare 
cu țara noastră.

Ca și din primul moment al 
sosirii la Alexandria, populația 
marelui oraș a dat expresie sen
timentelor sale de stimă și prie
tenie față de poporul român și 
de conducătorul său. Pe distanța 
a mai mulți kilometri, pornind 
de la Palatul Safa, reședința 
conducătorului de partid și de 
stat al țării noastre în timpul 
șederii la Alexandria, și de-a 
lungul marelui bulevard, Gamal 
Abdel Nasser, pavoazat cu stea
guri românești și egiptene, cu 
portretele președinților Nicolae 
Ceaușescu și Anwar Sadat spre 
limitele de sud-vest ale orașului, 
mii de locuitori au salutat cu 
însuflețire pe solii poporului ro
mân.

Manifestările lor de simpatie, 
care-'au creat un cadru cu ade
vărat sărbătoresc, au constituit 
nu numai o expresie a bunelor 
relații existente între România 
și Egipt, ci și a locului aparte 
pe care Alexandria îl ocupă în 
istoria legăturilor tradiționale 
româno-egiptene. Poartă larg 
deschisă spre lumea exterioară, 
marele port mediteranean a fost 
primul punct de contact al țării 
noastre cu solul egiptean, prin 
care s-au stabilit și dezvoltat 
schimburile comerciale. Pe aici 
veneau, în urmă cu peste un se
col, mari cantități de lemn din 
pădurile României, pentru a fi 
folosite lâ construirea Canalu
lui Suez, precum și transpor
turi de cereale. Pe aici sosesc, 
astăzi, tractoarele, camioanele și 
utilajele * . .
mânești, 
sajului 
egiptene 
xandria 
punțile ____ _____
două țări și de schimburi 
ciproc * * __ _ ._2____
materiale produse de popoarele 
lor, iar locuitorii ei să aibă sen
timentul întîlnirii cu vechi șl 
statornici prieteni ai Egiptului.

Continuîndu-și drumul spre 
Mex, coloana oficială străbate o 
șosea asfaltată, străjuită de ma
rele lac Marut, din apropierea 
orașului. De o parte și de alta, 
privirea alunecă peste apele li
niștite și albăstrui ale acestui re
zervor care alimentează întinse 
culturi agricole de la sudul și 
vestul său.

In dreapta, pe o fîșie îngustă 
de pămint, cuprinsă între apele 
Mediteranei și cele ale lacului, 
se distinge silueta orașului Ale
xandria, care se întinde pe o 
distanță de circa 35 km, încîn- 
tînd privirea cu originala sa con
figurație, cu numeroasele sale 
construcții impunătoare și plaje 
de o rară frumusețe. El dispune 
de un mare port maritim în care 
ancorează anual mii de nave din 
toate colțurile lumi și constituie, 
totodată, un puternic centru e- 
conomic și cultural al țării. Su
tele sale de fabrici și uzine li
vrează aproximativ o treime din 
întreaga producție industrială a 
Egiptului.

In regiunea de vest a orașu
lui, acolo unde se află centrul 
industrial Mex, se disting contu
rurile unor mari întreprinderi, 
silueta unei noi și moderne con
strucții, peste care se arcuiește 
o imensă boltă metalică. Este 
șantierul uzinei de produse so-

produse de uzinele ro- 
care se încadrează pei- 
reinnoit al economiei 
Aceasta face ca Ale
să reprezinte una din 
de legătură între cele 

• • ' ’ ’ ’ ‘ re-
avantajoase a valorilor

dice, ai cărei muncitori s-au pre
gătit, în mod deosebit, pentru 
vizita solilor poporului român.

Monumentalele construcții, do
minate de verticala instalați
ilor industriale, întreaga dante
lărie de oțel a elevatoarelor — 
oferind prin proporții și comple
xitate imaginea unui obiectiv e- 
conomic — arborează drapelele 
celor două țări, mari portrete 
ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu și președintelui An
war Sadat, urări în cinstea 
prieteniei și colaborării româno- 
egiptene. „Trăiască Ceaușescu 
„Constructorii și muncitorii uzi
nei salută în mijlocul lor pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu", 
„Trăiască prietenia dintre po
porul român și poporul egip
tean !“, „Să se dezvolte continuu 
cooperarea economică și tehnică 
dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Arabă Egipt" 
— urări pornite din adîncul 
inimii muncitorești. Sînt toate 
acestea definitorii pentru atmos
fera în care se desfășoară vizita 
în Egipt a conducătorului parti
dului și statului nostru, și aici, 
pe șantierul unei uzine, înălțate 
prin cooperare și eforturi comu
ne, simbol al trainicelor legături 
de prietenie dintre cele două 
țări, a voinței popoarelor lor de 
a colabora strîns și de acum 
înainte.

Atmosfera festivă se simte 
încă de la intrarea în cartierul 
muncitoresc ce înconjoară uzi
na. Se aud urale — mii de oa
meni aclamă : „Marhaba-Mar- 
haba", „Asat Ceaușescu". (Salut, 
să trăiască Ceaușescu).

Ne aflăm în mijlocul unui de
tașament puternic al clasei 
muncitoare, al harnicului popor 
egiptean, mîndru de viața nouă 
pe care o făurește ca propriile 
sale mîini, nutrind sentimente de 
prietenie și stimă față de po
poarele ce l-au sprijinit și-1 
sprijină în lupta sa pentru dez
voltare de sine stătătoare, în
tărirea independenței.

Alături de muncitorii, tehni- 
cieniii și inginerii egipteni, pe 
acest șantier lucrează și un nu
măr de specialiști români, care 
ovaționează îndelung pe condu
cătorul partidului și statului, 

uralele nu mai con- 
Oamenii muncii de 

nu vorbesc numai a* 
limbaj — al priete- 

al cooperării în spi- 
avantajului reciproc, al

înfrățite, 
tenesc. 
aici 
celași 
niei, 
ritul 
unității de luptă împotriva im
perialismului, colonialismului și 

pentru o 
au în- 
cuvinte 
De alt- 
aici au

neooolonialismului, 
viață mai bună — ci 
vățat unii de la alții 
ale celor două graiuri, 
fel, mulți tehnicieni de 
fost în România la specializare 
și, în curind, alții — viitori sa- 
lariați ai uzinei — le vor urma 
exemplul.

In întîmpinarea oaspeților au 
venit președintele Consiliului 
directorial al Companiei indus
triilor chimice egiptene, Sayed 
Naweto, reprezentanți ai con
ducerii șantierului, care le u- 
rează un călduros bun sosit.

Vizita începe prin ample ex
plicații prezentate în fața unei 
machete — singura modalitate 
de cuprindere sintetică a di
mensiunilor acestui șantier. Lu
crările de construcție ce au în
ceput aici în 1968, fiind rod al 
unui acord de cooperare econo
mică și tehnică româno-egip- 
teană, in baza căruia România

a proiectat uzina, furnizând, tot
odată, utilaj și asistență tehni
că, sînt în prezent într-un sta
diu avansat. Este un obiectiv 
care va ocupa un loc de prim 
ordin în cadrul operei de va
lorificare a resurselor naturale 
ale Egiptului, fiind prima uzină 
de acest fel din Orientul Apro
piat și din Africa. Proiectată, să 
intre în funcțiune pînă la sfir- 
șitul anului, unitatea va livra 
anual, lucrind cu întreaga sa 
capacitate, 100 000 de tone de 
carbonat de sodiu brut, din care 
vor rezulta sodă caustică, sodă 
calcinată, bicarbonat de sodiu 
farmaceutic — la rîndul lor ma
terii prime importante pentru 
dezvoltarea industriei chimice. 
Acest obiectiv a fost, însă, ast
fel proiectat încît să existe po
sibilitatea dublării capacității 
sale.

în continuare, sînt vizitate di
feritele părți constitutive ale 
viitorului flux al producției. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează de modul în care se 
desfășoară colaborarea cu spe
cialiștii și tehnicienii români. 
„Colaborarea se desfășoară ex
celent și sîntem foarte mulțu
miți, răspunde președintele Con
siliului directorial. Specialiștii 
români lucrează foarte bine, în
tre ei și muncitorii și specialiș
tii noștri s-au stabilit legături 

..................... fapt ce 
mai larg, 
cele două

de cordială prietenie, 
reflectă, pe un plan 
natura relațiilor între 
popoare".

Intr-o atmosferă de____ ...
suflețire are loc apoi un miting 
al prieteniei româno-egiptene. 
în incinta șantierului a fost ri
dicată o tribună împodobită, 
potrivit tradiției, cu covoare a- 
vînd frumoase motive naționale 
egiptene. Tribuna este domina
tă de două mari steaguri, româ
nesc și egiptean, precum și de 
portretele președinților Nicolae 
Ceaușescu și Anwar Sadat. în 
uralele celor prezenți, care 
scandează „Trăiască Ceaușescu", 
„Trăiască Sadat", „Trăiască 
România", „Trăiască Egiptul", 
oaspeții români și gazdele e- 
giptene iau loc la tribună.

Mitingul a fost deschis de Sa
yed Naweto, care a exprimat 
adînca bucurie a constructori
lor, muncitorilor și specialiști, 
lor uzinei de a primi vizita to
varășului Nicolae Ceaușescu.

Aceasta uzină, — a spus vorbi
torul — este prima de acest fel 
în Orientul Apropiat și Africa.

Contractul pentru înființarea 
acestui mare obiectiv a fost 
perfectat în cadrul cooperării 
economice și tehnice dintre gu
vernul Republicii Socialiste Ro
mânia și guvernul Republicii A- 
rabe Egipt. El reprezintă un 
simbol măreț al cooperării 
strînse dintre țările noastre. 
Dorim ca această cooperare să 
crească și să înflorească, grație 
Excelenței Voastre și conducă
torului nostru iubit, președin
tele Anwar El Sadat.

Cu acest prilej, a spus în con
tinuare vorbitorul, ținem să e- 
vidențiem 'eforturile colegilor 
noștri, specialiștii români, acti
vitatea depusă și cooperarea cu 
noi pentru găsirea soluțiilor la 
dificultățile care apar, de obi
cei, la astfel de realizări mari ; 
acest fapt ne ajută să punem 
în funcțiune cît mai repede o- 
biectivul, în interesul comun al 
celor două părți.

Subliniez faptul că partea ro-

mare în-

mână ajută la instruirea și per
fecționarea tehnicienilor egip
teni fie aici, la acest loc de 
muncă, fie în fabricile similare 
din România. Influența acestei 
instruiri a apărut clară în spo
rirea capacității tehnicienilor 
egipteni. în operațiunile de mon
taj curente, sau în pregătirea 
lor la operațiunile de producție 
la intrarea în funcțiune a fa
bricii.

Prietenia și buna primire pe 
care au întîinit-o tehnicienii e- 
gipteni în timpul șederii lor în 
România, din partea tehnicieni
lor sau a poporului român, au 
avut o influență profundă în 
sufletele noastre, ajutînd la cre
area unor prietenii puternice ce 
confirmă intențiile bune ale ce
lor două popoare. Ne exprimăm 
bucuria pentru faptul că ne-a 
onorat ou venirea sa aici, la fa
brică, doamna Elena Ceaușescu, 
ceea ce lasă o amintire plăcută 
în sufletele muncitorilor egip
teni și -români ai uzinei.

Intîmpinat cu manifestări de 
caldă simpatie, cu prietenie și 
respect, a luat cuvîntul secreta
rul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

In amintirea acestei vizite care 
va rămîne, după cum a declarat 
președintele Consiliului directo
rial, de neuitat, în amintirea co
lectivului de aci și ca un simbol 
al prieteniei, a fost oferită oas
peților români emblema acestei 
întreprinderi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
oferit în dar colectivului uzinei 
un aparat de radio și un pick-up 
cu discuri de mu2ică româneas
că, spre a fi folosite în activita
tea cultural-artistică.

In încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, semnează în 
cartea de onoare, relevînd : 
„Ne-a făcut o deosebită plăcere 
să vizităm uzina de produse 
sodice din Alexandria — rod al 
colaborării și cooperării econo
mice româno-egiptene.

Urăm muncitorilor, tehnicieni
lor, inginerilor și specialiștilor 
acestei moderne uzine — care își 
va începe nu peste mult timp 
activitatea —- succese cît mai 
mari în munca lor pusă iff 
slujba dezvoltării economiei na
ționale egiptene, întăririi inde
pendenței patriei. Tuturor le 
dorim multă sănătate și fericire".

în aclamațiile celor prezenți, 
oaspeții își iau rămas bun de la 
muncitorii și conducerea șantie
rului acestei uzine, îndreptîn- 
du-se din nou spre Alexandria.

Se vizitează în continuare 
complexele turistice grupate în 
jurul vestitei plaje Maamurah, 
unul din cele mai pitorești locuri 
de pe litoralul nord-african.

Reportajul vizitei la Alexandria 
a fost realizat de: 
ADRIAN IONESCU 

ROMULUS CAPLESCU 
și NICOLAE N. LUPU

(Urmare din pag. I)

popoarele noastre, a spus, în 
continuare, Faud Mohieddine.

Poporul egiptean apreciază 
foarte mult poziția dumneavoas
tră în legătură cu aplicarea re
zoluției Consiliului de Securita
te din noiembrie 1967, care cere 
retragerea trupelor israeliene 
din teritoriile arabe ocupate. 
După cum cunoașteți, noi avem 
teritorii ocupate de o țară care 
a purtat un război de agresiu
ne. Nu dorim altceva decît să 
eliberăm aceste teritorii și să 
ne făurim un viitor așa cum îl 
dorim noi înșine.

In încheiere, guvernatorul 
Faud Mohieddine, a toastat 
în cinstea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a , tovarășei Elena 
Ceaușescu, pentru prietenia din
tre popoarele egiptean și român.

Primit cu vii și puternice a- 
plauze, a luat apoi cuvîntuJ 
conducătorul partidului și sta
tului nostru, TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU, care a 
spus :

Aș dori să exprim satisfacția 
noastră că am putut să vizitam 
orașul Alexandria, care consti
tuie un important centru de le
gătură între România și Egipt. 
Doresc să folosesc acest prilej

pentru a vă adresa dumneavoa
stră, tuturor locuitorilor acestui 
frumos oraș, un salut cordial.

Vizita pe care o facem în E- 
gipt, la amabila invitație a pre
ședintelui Sadat, este expresia 
relațiilor de colaborare între 
România și Egipt. De altfel, 
între țările noastre există vechi 
relații — încă din trecutul în
depărtat — și sperăm că viito
rul rezervă o perspectivă înflc*- 
ritoare acestor relații dintre po
poarele noastre. Aceasta, pen
tru că atît România, cît și E- 
giptul, sînt hotărite să-și fău
rească o viață liberă, în care 
popoarele respective să fie stă- 
pîne pe destinele lor.

Intr-adevăr, în eforturile pen
tru făurirea societății socialiste, 
poporul român a obținut rezul
tate bune. Dar, in același timp, 
mai avem multe de făcut pen
tru a făuri o societate care să 
fie superioară din toate punc
tele de vedere oricărei orîn- 
duiri sociale de pînă acum ; vă 
pot asigura că întregul popor 
român este ferm hotărît să facă 
totul pentru a-și realiza acest 
obiectiv.

Am constatat cu multă bucu
rie eforturile făcute de poporul 
dumneavoastră în direcția fău
ririi unei vieți noi. Am vizitat

o unitate economică, construită 
în colaborare de România și 
Egipt. Așa cum am spus și 
acolo, sper ca această unitate 
să constituie un simbol al unor 
relații de tip nou dintre două 
țări hotărîte să se dezvolte li
bere și independente.

Fără îndoială, este necesar ca 
între popoare să existe o larga 
colaborare, deoarece numai așa 
se poate asigura progresul ra
pid al fiecăruia. Dar această 
colaborare trebuie să pornească 
de la respectul reciproc, de la 
asigurarea dezvoltării indepen
dente a fiecărei națiuni. Pe 
această bază dorim noi să dez
voltăm relațiile cu dumneavoas
tră, cu poporul dumneavoastră.

înțelegem preocupările po
porului egiptean pentru a pune 
capăt ocupației unei părți a te
ritoriului său. Apreciem efortu
rile făcute de președintele Sa
dat pentru a se ajunge la o so
luție politică, și care să ducă 
la retragerea totală a trupelor 
israeliene. Noi am sprijinit și 
vom sprijini aceste eforturi, 
vom acționa pentru a se aplica 
rezoluția Consiliului de Securi
tate — și avem convingerea că 
aceasta se va realiza nu prea 
tîrziu.

Doresc încă o dată să exprim 
satisfacția mea pentru vizita in 
Alexandria, să mulțumesc lo
cuitorilor orașului, care ne-au 
intîmpinat cu manifestări de 
simpatie și prietenie. Doresc, 
de asemenea, să exprim dorința 
mea — ca între portul dum
neavoastră, Alexandria, și por
tul Constanța din România să 
se dezvolte relații de colaborare 
mai strînsă, care să contribuie 
la dezvoltarea generală a rela
țiilor dintre popoarele noastre.

Aș dori să urez tuturor lo
cuitorilor multă fericire și pros
peritate, să vă doresc tuturor 
multă sănătate. (Aplauze pu
ternice).

Dejunul 
atmosferă

s-a desfășurat intr-o 
caldă, cordială.

★
In cursul după-amiezii, tova

rășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu, precum 
și persoanele oficiale române și 
egiptene care i-au însoțit, s-au 
întors la Cairo.

La plecarea din Alexandria, 
oaspeții români s-au bucurat din 
nou, atit din partea oficialități
lor, cit și a populației, de calde 
manifestări de simpatie, stimă 
și prietenie.

SPECTACOL DE SUNET în onoarea
Șl LUMINA LA PIRAMIDE tovarășei Elena Ceaușescu

Marți sdhra, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, precum și membri 
ai delegației române. însoțiți de 
vicepremierul și ministrul de 
interne Mamduh Salem, preșe
dintele Comitetului de onoare 
constituit în cinstea oaspeților, 
și de alte persoane oficiale e- 
giptene, au asistat la spectaco
lul „Sunet și lumină" de la pi
ramidele din Gîzeh, evocare 
impresionantă a trecutului aces
tei străvechi țări.

în decorul jocului multicolor 
al luminilor, ce învăluiesc su
gestiv piramidele — aceste po
eme în piatră ale arhitecturii 
lumii — și fața enigmatică a 
Sfinxului — „sub privirile că
ruia s-au perindat 5 milenii de 
istorie" — și în sunetele unei 
impresionante muzici, vocile u- 
nor mari actori ai vremii noas
tre evocă momente ale civiliza
ției și istoriei de pe această va
tră a umanității.

întreg spectacolul este

imn închinat omului și forței 
sale, care a învins timpul, spiri
tului uman creator al acestei 
minuni a lumii și oare va dăi
nui de-a pururi.

Marți, 4 aprilie, tovarășa 
Elena Ceaușescu a participat la 
un dineu oferit în onoarea sa de 
ministrul afacerilor sociale, d-na 
Aisha Rateb.

La dineu au luat parte doam-

nele Anwar EI Sadat, Hussein 
El Shafei, Aziz Sedki, Sayed 
Marei și Aziza Hussein, secre
tar general al Uniunii Femeilor 
Socialiste Arabe.

Perspective favorabile
pentru dezvoltarea cooperării

între România și Egipt

un

ÎNTÎLNIRE INTRE TOVARĂȘUL
ION PÂȚAN Șl ZAK ARIA TEWFIK

Marți, a avut loc o întâlnire 
între tovarășul Ion Pățan, vice
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, ministrul comerțului 
exterior, și Zakaria Tewflk, 
președintele Organizației de 
bumbac din Egipt.

Au participat președinții fir-

melor exportatoare de bumba-c 
din Egipt, precum și Cosma Di- 
aconescu, directorul general al 
întreprinderii româno-export. 
consilieri și experți.

Au fost discutate
privind colaborarea între între
prinderi economice române și 
firmele de bumbac din Egipt.

probleme

Vizita secretarului general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, reține în mod deo
sebit atenția ziarelor din Repu
blica Arabă Egipt. Sînt publi
cate la loc de frunte știri și 
reportaje, fotografii, oglindind 
diferitele momente ale progra
mului desfășurat pînă în pre
zent, importanța contactelor a- 
vute de șeful statului român 
pentru dezvoltarea continuă a 
relațiilor de prietenie și cola
borare dintre cele două țări. 
Toate ziarele își informează ci
titorii despre începerea convor
birilor oficiale româno-egiptene 
la Palatul Abdin, subliniind 
încă din titlu că acestea vor 
aborda un cerc larg de proble
me referitoare la relațiile bila
terale și la principalele aspec
te ale situației internaționale.

Importantul cotidian ,,A1 
hram", ca și alte ziare 
Cairo, a publicat o amplă 
latare a cuvîntării rostite

șeful statului român la recepția 
oferită în cinstea sa de către 
președintele Republicii Arabe 
Egipt, Anwar Sadat, evidențiind 
acele părți în care se arată că 
poporul _ român urmărește cu 
deosebită atenție și simpatie 
eforturile depusfe de poporul e- 
giptean pentru continua inflo-

REVISTA
PRESEI

EGIPTENE

A- 
din 
re
de

rire a țării sale, că actuala vi
zită se desfășoară sub semnul 
dorinței de a găsi împreună 
căile pentru o conlucrare și mai 
strînsă între cele două țâri. „Al 
Abram" redă, de asemenea, a- 
cele părți din cuvîntarea pre
ședintelui Consiliului de Stat în 
care este prezentată pe larg po-
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niență incertă), care cu bani 
(sume variind între 10 000 și 
35 000 lei) și cumpără.- acțiuni 
la un garaj care — e limpede și 
pentru cel mai puțin deștept din 
lumea aceasta — voia să fie un 
fel de întreprindere particulară 
pusă pe speculații și înșelarea 
clienților : voiau să vîndă, drept 
noi, mașini recondiționate. Dar, 
ce-i ,,interesa" pe asociați dacă 
le mai intrau cîteva mii de lei 
în buzunar ? ! Iată însă că în 
goana lor după bani obținuți în 
orice chip, cei 19 asociați n-au 
intuit că vor da peste un escroc 
de meserie; nu fuseseră tot așa 
de perspicace ca și el, iar pun
gașul n-a ezitat să-i tragă pe 
sfoară pe dumnealor, cei care, 
de fapt, aspirau tot la o pungă
șie ! Devenit astfel posesor al 
unei sume frumușele (302 000 
lei), Șerbănescu a construit cu 
vreo 12 000 lei un impresionant 
hangar din sticlă și metal, pen
tru a lua ochii asociaților care 
sperau să-și vadă acțiunile cres- 
cînd. Următoarea întîlnire cu 
Șerbănescu a avut loc la tribu
nal : escrocul le mîncase banii, 
iar oamenii onorabili se indig
naseră. Mă rog, pentru banii lor 
aveau dreptate 1 Numai că era, 
acolo, în proces, și un fapt ne
drept : intențiile lor necinsti
te, dorința lor de escrocherie a 
rămas sancționată doar verbal. 
Ce se întîmplase altceva decît că 
se asociaseră niște oameni de a- 
ceeași teapă ?

Și iată încă o întîmplare.
Seară. Pe peroanele Gării de 

Nord, aglomerația tradițională 
însoțește sosirea trenurilor din 
Moldova- Din șuvoiul de lume 
se desprinde un bărbat în vîrs- 
tă, îmbrăcat țărănește, cu o 
traistă agățată pe braț. Pare vă
dit dezorientat. Deodată, dinspre 
biroul de informații se îndreap
tă sprinten către el un bărbat 
zvelt, îmbrăcat elegant :

— Cauți ceva, moșule ?

— Da, băiatul taichii, nu știu 
încotro s-o iau ca să ajung la 
Procuratură.

— Ai nimerit bine ! îl asigură 
însoțitorul cel chipeș. Eu sînt 
procuror !

Din vorbă-n vorbă, bătrînul îi 
povestește necazurile ce l-au a- 
dus la București : fecioru-său 
tăiase și-și însușise niște sal- 
cîmi, care nu-i aparțineau, pro
cesul se judecase, băiatul fusese 
condamnat. Tatăl venise la

număra banii și s-a hotărît să-1 
tragă pe sfoară : a sustras din 
propriu-i plic... o sută I Procu
rorul — „domn" intr-adevăr, a 
băgat plicul în buzunar cu un 
aer dezinvolt și l-a condus pe 
bătrîn lingă un telefon public 
spunîndu-i să aștepte pînă va 
suna persoana sus pusă și-i va 
comunica iertarea fiului. Moldo
veanul așteaptă cu răbdare pînă 
pe-nserat, cînd, în sfîrșit, înțele
ge că a dat peste un șmecher

„OAMENI
ONORABILI

București „să ungă osia", con
vins fiind că „dacă ai bani 
scapi". Binevoitor „procurorul" 
(sub identitatea căruia se ascun
dea Stan Gheorghe, fără ocupa
ție, posesorul a nu mai puțin de 
20 condamnări pentru furt și în
șelăciune), îl asigură că este 
prieten cu o persoană sus pusă, 
care poate mușamaliza afacerea- 
,,Dar — i-a pus el în vedere mo
șului — prietenul meu nu e fieș- 
ticine, nu poți să-i . dai un pol. 
Cel puțin 1 000 lei și nici ăștia 
oricum, ci puși frumos, într-un 
plic alb".

Vezi însă că nu-i de ajuns să 
ai barba colilie, ca mintea să-ți 
lucreze spre cinste și omul care 
venise din Moldova, cu intenția 
de a cumpăra un om al legii, s-a 
gîndit că, dacă are de-â face cu 
un „domn" acesta nu va mai
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mai mare decît crezuse că este 
el însuși.

Și, în sfîrșit, ultima poveste de 
acest fel :

Deși nu va fi vorba de sute 
de mii de lei și nici de intenția 
de a cumpăra un om al legii, 
cel mai odios caz pare cel ăl 
unui tînăr mecanic, Dorobanțu 
Petre, din București. Detașat 
pentru diferite perioade de timp 
să lucreze în fabrici situate în 
alte localități din țară, Doroban
țu își făcuse obiceiul ca, atunci 
cînd căuta cîte o gazdă să fie 
dintre acelea care au fete de 
măritat. Așa a nimerit și la 
mama Stelei C. — o fată de 17 
ani din Botoșani. Ca și în alte 
cazuri, sosise în calitate de chi
riaș, dar nu peste mult timp a 
încetat să mai plătească vreun 
ban, transformindu-se, sub ochii

îngăduitori ai părinților fetei, 
într-un fel de „ginerică" nelegi
tim... Om al casei, tînărul își fo
losește escrocheria trăind bine, 
bucurîndu-se de toate : este pre
zentat rudelor, se organizează 
petreceri în cinstea lui, iar cînd 
sosește vremea întoarcerii la 
București rupe toate legăturile 
dintr-o lovitură. La Botoșani 
însă, ultima figură — dispariția 
— nu i-a mers, și a trebuit să 
plece cu fata- Vestea că va fi 
tată îl determină însă la o ac
țiune forte : o expediază de ur
gență pe viitoarea mamă, cu ba
gaje cu tot, la Botoșani.

In făța instanței, Dorobanțu 
Petre este nevoit, grație exper
tizelor, să recunoască paterni
tatea copilului și să plătească 
cea de a... treia pensie alimen
tară. A plecat de la proces, evi
dent, nemulțumit că va trebui 
să dea un ban pentru copilul 
lui, dar nelipsindu-i acel zîmbet 
al escrocului care, totuși, n-a 
pierdut totul : avea „satisfacția" 
că o să le facă în necaz tinere
lor părăsite folosindu-se de fap
tul că, potrivit legii, n-o să i se 
poată reține din salariu mai 
rtiult de 50 la sută. „Să vedem 
cu ce se alege !" părea să zică 
dumnealui, pornit pe cele trei 
tinere înșelate și, evident, contra 
celor trei copii apăruți pe lume 
datorită iresponsabilității lui, în 
primul rînd-

...Așa cum spuneam, deși par 
âtît de diferite, cele trei cazuri 
relatate au mult mai multe 
puncte comune decît faptul că 
s-au încheiat în sălile Tribuna
lului Capitalei. Personajele sînt 
oameni cu profunde carențe mo
rale, lansați într-o goană nebu
nească după profituri de orice 
fel : bani, situații, aranjări pe 
alte căi decît acelea ale muncii, 
ale cinstei și respectului legilor. 
Iată un subiect la care merită să 
se mediteze I

problemei, adică cîștigul tineri
lor, iar piesele grele să fie date 
la rîndul lor în colaborare. A- 
dică, de ce să se străduiască 
maiștrii, tehnicienii, inginerii, 
conducerea șantierului să facă 
tot ce depinde de ei pentru 
ridicarea calificării tinerilor la 
nivelul cerințelor producției și 
tehnicii, cînd ar fi mai simplu 
să se ocolească aceste exigențe ? 
Să-i ascultăm însă și pe cei în 
cauză.

școlii este necunoașterea sufi
cientă a desenului tehnic. Dacă 
n-au reușit să învețe toate ope
rațiile la mașină poate fi în- 
tr-un fel explicabil dar nu gă
sim nici o scuză neglijenței cu 
care a fost tratat desenul tehnic 
în cei trei ani de școală la Tîr- 
goviște.

Ce a făcut însă întreprinderea 
în această situație, pentru recu
perarea profesională, pentru 
completarea minusurilor cu care 
au intrat acești tineri în pro
ducție ? Practic, nimic. Faptul

— La Tîrgoviște, unde am fă
cut școala profesională și prac
tica în producție, am executat cu 
totul altfel de piese, ne spu
ne Ionel Budurică, adică repere 
de serie mare, relativ simple. 
Aici, dimpotrivă, ni se dau lu
crări unicate, de înaltă precizie 
cu care nici cel mai bun coleg 
din clasa noastră nu se descur
că prea bine. Noi am început 
să învățăm meseria de-abia 
după sosirea în șantierul naval. 
Cred că tocmai în această fază 
trebuie să fim mai mult ajutați.

Nimeni nu contestă faptul că 
acești tineri au venit din școală 
cu un slab nivel de pregătire.

— Lacuna cea mai serioasă 
în calificarea lor, este de pă
rere tehnicianul Petre 
locțiitorul secretarului 
ției P.C.R. din secția 
și care se datorește

Mltiloagă, 
organiza- 
mecanică, 

exclusiv

că acești tineri nu realizează 
lună de lună normele n-a alar
mat cîtuși de puțin conducerea 
șantierului. Normal ar fi fost ca 
imediat să se organizeze cu ei 
cursuri prin care să fie ajutați 
să cunoască și să se familiari
zeze cu specificul întreprinde
rii, a lucrărilor sale, să-și în
sușească desenul tehnic, opera
țiile cu care se întîlnesc mai 
frecvent. Ei au fost Iăsați insă 
să se descurce cum pot. La în
trebarea — de ce n-au fost cu
prinși in astfel de forme de pre
gătire ? — ni s-a răspuns spre 
surprinderea noastră că legea 
privind perfecționarea pregătirii 
profesionale a salariaților pre
vede includerea în cursurile de 
reciclare doar a muncitorilor de 
la categoria a Il-a în sus. Așa
dar, o înțelegere greșită a'legii, 
o interpretare eronată. Nimeni

nu interzice conducerii între
prinderii să-și organizeze pre
gătirea permanentă a tuturor ca
tegoriilor de salariați în funcție 
de starea de fapt, de particula
ritățile și nevoile sale.

Dacă conducerea întreprinde
rii, conducerea secției mecanice 
n-a intervenit, nici organizația 
U.T.C. nu a schițat vreun gest: 
In întreprindere lucrează zeci de 
ingineri și tehnicieni tineri, gata 
oricind la chemarea organizației 
— după cum singuri ne-au de
clarat — să-și consacre cîteva 
ore pe sâptămînă pentru a-i a- 
juta pe proaspeții absolvenți să 
depășească greutățile de ordin 
profesional pe care le întîmpină 
la debutul în profesie. Dar a. 
lipsit ideea unor astfel de acti
vități.

Să revenim însă la diferențele 
care îi departajează pe tinerii 
din cele două ture. Cum izbu
tesc totuși, tinerii din tura mai
strului George Ciobanu să-și 
depășească normele ? Ne răs
pund chiar ei :

— Tovarășul maistru e tot 
timpul cu ochii pe noi, mărtu
risește Nicolae Moise. înainte 
de a începe să executăm un 
reper dînsul face cu noi un ade
vărat colocviu, ne explică în 
toate amănuntele desenul res
pectiv, cotele sale, caracteristi
cile oțelului cu care lucrăm, 
regimul tehnic al mașinii, încît 
este imposibil să greșim.

Deci, un exemplu sub ochii 
celorlalți maiștri. Preocuparea 
lor mai apropiată pentru îndru
marea primilor pași ai tinerilor 
în producție, asociată măsurilor 
pe care trebuie să le inițieze în 
acest sens conducerea întreprin
derii. organizația U.T.C.. sînt 
modalități cu o neîndoielnică e- 
ficiență în ridicarea calificării 
profesionale a tuturor tinerilor, 
în folosirea cu mai mare ran
dament a întregii capacități de 
producție a șantierului navaL

ziția României în problemele re
lațiilor internaționale și ale O- 
rientului Apropiat.

..Al Ahram", „Al Goumhou
ria", „Al Massaa", „Al Akhbar" 
publică o serie de articole și 
comentarii in legătură cu vizita 
președintelui Consiliului de 
Stat al României. Un spațiu 
larg consacră acestui eveniment 
ziarul „Al Goumhouria". Sub 
titlul „Importanța deosebită a 
convorbirilor egipteano-româ- 
ne“, acesta scrie : președintele 
român. Nicolae Ceaușescu, se 
află actualmente la Cairo, in 
cadrul unui turneu in cursul 
căruia a vizitat mai multe sta
te africane și arabe, între care 
Algeria. Această vizită prileju
iește un schimb de puncte de 
vedere între Egipt și România, 
ceea ce este un fapt important. 
După ce arată că țara noastră 
se pronunță pentru soluționarea 
situației din Orientul Apropiat 
pe baza rezoluției Consiliului 
de Securitate din noiembrie 
1967, și cere retragerea trupe
lor israeliene din teritoriile a- 
rabe ocupate, „Al Goumhouria" 
se oprește pe larg asupra 
perspectivelor deosebit de fa
vorabile care există pentru dez
voltarea continuă a cooperării 
româno-egiptene pe diverse 
planuri. „Există — scrie ziarul 
— domenii de mare anvergură 
pentru cooperarea economică și 
culturală intre Egipt și Româ
nia, care bine exploatate vor 
fi profitabile și vor da rezul
tate bune pentru fiecare din 
cele două popoare. în cursul. 
ultimei perioade de timp, o 
dezvoltare deosebită au luat 
relațiile economice, Egiptul și 
România au semnat în martie 
1970 un protocol comercial și 
de (plăți pe termen lung, pen
tru o durată de cinci ani. In 
decembrie 1971, Aziz Sedki, 
care pe vremea aceea era prim- 
vicepriemier, a vizitat Româ
nia, vizită care a dat cele mai 
bune rezultate în relațiile din
tre cele două țări. în cursul 
acestei vizite, au fost semnate 
două acorduri al căror volum 
se ridică la 130 milioane de 
dolari. Primul acord concreti
zează cooperarea economică și 
tehnică între cele două state. 
Cel de-al doilea stipulează fap
tul că România va furniza E- 
giptului un anumit număr de 
mașini și echipament necesare 
pentru executarea unei serii de 
proiecte chimice, petrochimice, 
metalurgice, pentru fabricarea 
de tractoare etc. Partea econo
mica a convorbirilor româno- 
egiptene se va referi la unele 
aspecte ale consolidării coope
rării economice și tehnice, ca 
Și la creșterea volumului de 
schimburi comerciale între E- 
gipt și România.

Toate acestea, conchide ,A1 
Goumhouria". conferă o impor
tanța deosebită și sporită con
vorbirilor desfășurate la cel 
mai malt nivel între șeful sta
tului român, Nicolae Ceausescu 
și președintele Anwar Sadat 
Aceasta trebuie să sporească, 
de asemenea, grija pe care noi 

pentru ca aceste con- 
wrbiri sa dea rezultatele spe- 

p^nbCu consolidarea luptei 
ennn-adrUa popoare împotriva 
colonialismului mondial și dez
voltarea înțelegerii comune în 
fața gravelor probleme pe care 
ționaUlă°a9te SOcietatea interna-
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Delegațiile guvernului R. D. Vietnam Helsinki

au
Conferinței
guvernului R. D.
Guvernului Revo-

Delegațiile 
Vietnam și 
luționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de n 
Conferința cvadripartită de la 
Paris în problema Vietnamului 
au cerut marți continuarea lu
crărilor conferinței și organi
zarea celei de-a a 148-a șe
dință plenare la 6 aprilie.

în nota adresată în acest sens 
delegațiilor S.U.A. și adminis
trației saigoneze de delegația 
guvernului R. D. Vietnam se 
exprimă protestul împotriva -în
treruperii unilaterale de către . 
partea americană a lucrărilor. 
Delegația G.R.P. apreciază, 
rîndul său, că întreruperea 
i orarilor constituie un act 
sabotaj extrem de serios.

★
Ly Van Sau, purtătorul 

cuvînt al delegației Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud la Con
ferința cvadripartită de la Pa- 
/is în problema Vietnamului, a 
condamnat „amenințările State
lor Unite de a extinde bombar
damentele asupra Vietnamului 
de nord și Vietnamului de sud”. 
Aceste amenințări, a declarat el 
într-un interviu acordat agenției 
France Presse, demonstrează cu 
claritate intenția S. U. A. de a 
continua escaladarea războiului 
și a întrerupe pe un termen ne-

Sud la

la 
lu
de

de

definit lucrările Conferinței de la 
Paris.

Ly Van Sau a demascat năs
cocirile propagandei americane 
potrivit cărora subunități mili
tare ale R. D. V. ar participat, 
chipurile, la luptele desfășurate 
la sud de zona demilitarizată. A- 
cestea, a spus el, au ca scop „să 
justifice amenințările americane 
privind reluarea bombardamen
telor asupra Vietnamului de 
nord”.

Ly Van Sau a arătat că dele
gația G.R.P. cere reluarea ime
diată a lucrărilor Conferinței de 
la Paris, întrerupte unilateral de 
S.U.A.

prin purtătorii lor de 
declarații în. care con- 
Administrația americană 

sabotarea Conferinței 
Paris în

★
• Ministerul Afacerilor Ex

terne al Guvernului Regal de 
Uniune Națională al Cambodgiei 
și Comitetul Central al Frontului 
Patriotic Laoțian au dat publi
cității, 
cuvînt, 
damnă 
pentru
cvadripartite de la 
problema Vietnamului. Ministe
rul Afacerilor Externe al 
G.R.U.N.K. și C.C. al F.P.L. își 
exprimă, în același timp, spri
jinul față de poziția adoptată în 
această problemă de guvernul 
R. D. Vietnam și Guvernul Re
voluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud.

Stare excepțională
în Salvador

insti-Congresul salvadorian a 
tuit, la cererea președintelui Fi
del Sanchez Hernandez, starea 
excepțională în întreaga țară pe 
o durată de 30 de zile — anun
ță agenția U.P.I. Adoptarea a- 
cestei măsuri extreme, prin 
sînt suspendate drepturile

care 
con-

stituționale și se permite aresta
rea persoanelor fără a mai fi ne
voie de un mandat judiciar, ur
mează recentei încercări de lo
vitură de stat din Salvador pusă 
la cale de elemente dizidente din 
armată.

Reuniunea extraordinară a

guvernului R.D.P. a Yemenului
în capitala Republicii Democra

tice Populare a Yemenului a avut 
loc o reuniune extraordinară a 
guvernului, sub conducerea pri
mului ministru Aii Nasser Moha
med în cursul căreia a fost a- 
bordată problema relațiilor cu 
Republica Arabă Yemen, infor
mează agențiile U.P.I., Reuter și 
France Presse.

în comunicatul dat publicității 
la încheierea reuniunii, guvernul 
își exprimă dorința de a găsi o 
rezolvare tuturor neînțelegerilor 
existente în relațiile cu Republi
ca Arabă Yemen. In vederea rea
liză ni acestui deziderat, guvernul 
sud-yemenit se declară dispus „să 
studieze împreună cu guvernul 
Republicii Arabe Yemen frățești 
orice propunere susceptibilă să 
pună capăt crizei" dintre cele 
două țări.

Guvernul sud-yemenit propune 
o întîlnire cu conducătorii nord- 
yemeniți. redeschiderea frontiere
lor închise de guvernul de la 
Sanaa, retragerea forțelor militare 
si a triburilor masate de-a lungul 
frontierei. precum și încetarea 
„activităților mercenarilor care 
lansează acțiuni subversive de pe 
teritoriul Yemenului de nord".

Republica Democratică Populară 
a Yemenului propune, totodată, 
reluarea activității comisiilor în
ființate pentru reglementarea li
tigiilor de frontieră.

hotărîri, se spune în co- 
urmează întîlnirii recej-

Aceste 
municat, ____  ____
te care a avut loc la Alger, in 
prezența președintelui Houari 
Boumediene, între Mohammed 
Saleh Motei, ministrul afacerilor 
interne al Republicii Democratice 
Populare a Yemenului, și Mohsen 
Al-Aini, primul ministru al Re
publicii Arabe Yemen.

Președintele Sudanului, 
Gaafar EI Numciry, a avut 
o întîlnire la Khartum cu ge
neralul Joseph Lagu și cu 
alți lideri din sud cu care a 
discutat problemele privind 
aplicarea acordului încheiat 
la Addis Abeba prevăzînd a- 
cordarea autonomiei celor 
trei provincii meridionale în 
cadrul unui Sudan unit. în 
cursul întrevederii, șeful sta
tului sudanez a apreciat a- 
cordul realizat ca o strălucită 
victorie pentru întregul po
por sudanez împoțriva „co
lonialismului și reacțiunii". 
el permițînd evoluția socială 
și economică a țării. Pre
zența Ia Khartum a genera
lului Lagu și a celorlalți li
deri din sud, a spus Numciry, 
este o dovadă a dorinței a- 
cestora de a sprijini aplica
rea acordului în toate pre
vederile Iui.

/Masa în onoarea delegației P.C.R.
Ambasadorul României la 

Helsinki, Mircea Bălănescu, a 
oferit marți, o masă în onoarea 
delegației Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Janos Fazekas, membru al Co
mitetului Executiv al C. C. al 
P.C.R., care a participat la lu
crările celui de-al' XVI-lea con
gres al P. C. Finlandez. Au

• PURTĂTORUL de cuvînt al 
Casei Albe, Ronald Ziegler, a 
informat că secretarul de stat 
William Rogers va face un tur
neu într-o serie de țări vest- 
europene, pentru a avea consul
tări cu aliații S.U.A. înaintea 
vizitei președintelui Nixon în 
U.R.S.S. Purtătorul de cuvînt a

Q0 ijESO
A

participat Aarne Saarinen, pre
ședintele P. C. Finlandez, Olavi 
Hanninen, vicepreședinte, Arvo 
Aalto, secretar general al parti
dului, Olavi Poikolainen, mem
bru al secretariatului Comitetu
lui Central, alți reprezentanți 
ai P. C. Finlandez.

Masa s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

precizat că Rogers va examina 
cu oficialitățile țărilor ce ur
mează a fi vizitate probleme ca 
tratativele bilaterale americano- 
soVietice (privind limitarea înar
mărilor strategice, colaborarea 
în domeniile spațiului cosmic și 
al sănătății), securitatea euro
peană, reducerile echilibrate re
ciproce de forțe în Europa etc.

t
MANIFESTĂRI PRILEJUITE DE ANIVERSAREA

ANI ELIBERAREA R.P. UNGARE

R. P. UNGARĂ. — Vedere din Budapesta

Lucrările sesiunii Comisiei
româno-albaneze de colaborare

tehnico-științifică

Poporul ungar a sărbătorit 
marți 4 aprilie împlinirea a 27 
de ani de la eliberarea țării 
sale de sub'jugul fascist. Cu 
acest prilej, ia Budapesta a a- 
vut loc solemnitatea depunerii 
unor coroane de flori la Monu
mentul eroilor ungari, precum 
și la Monumentul eroilor sovie
tici de către Janos Kadar, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., 
Pal Losonczi, președintele Con
siliului Prezidențial al R.P. Un
gare, Jeno Fock, președintele. 
Guvernului Revoluționar Mun- 
citoresc-Țărănesc Ungar, și alți 
conducători de partid și de stat, 
de către reprezentanți ai orga
nizațiilor de masă și obștești. 
Au fost depuse, de asemenea, 
coroane de flori de către oficia
litățile locale la monumentele și 
mormintele din diferite locali
tăți. închinate eroilor români că- 
zuți în luptele pentru elibera
rea Ungariei de sub jugul " 
cist.

In numeroase orașe și 
de pe întregul cuprins al , 
au avut loc adunări populare, 
demonstrații ale tineretului, 
serbări cultural-artistice și spor
tive.

Ea Budapesta, în vasta Piață 
a parăzilor. pavoazată sărbăto
rește, a avut loc, ca în fiecare 
an de 4 aprilie, o mare demon
strație la care au luat parte 
peste 40 000 de tineri'.

fas-

sate 
țării

La Tirana au început lucrările 
sesiunii Comisiei româno-albane
ze de colaborare tehnico-științi
fică. Delegația română este con
dusă de Grigore Bîrgăoanu, vice
președinte al Comisiei guverna-

mentale de colaborare și coope
rare economică și tehnică, 
delegația albaneză de Jani 
vicepreședinte al Comisiei 
nului de stat.

iar 
Mio, 
pla-

9 DUPĂ CUM transmite a- 
genția Reuter, la 3 aprilie, un 
purtător de cuvînt al Ministe
rului Afacerilor Externe turc a 
negat că Turcia ar fi propus o 
dezarmare generală în Cipru.

deosebita

CONVORBIRILE 
SOVIETO-AMERICANE 

DE LA HELSINKI
Mărfi a avut loc la sediul 

Ambasadei U.R.S.S. din Hel
sinki a treia întîlnire din 

' cadrul celei de-a 7-a runde 
a tratativelor sovieto-ameri- 
cane cu privire la limitarea 
înarmărilor strategice. Părți
le au convenit să se' întîl- 
nească din nou vineri, la se
diul Ambasadei S.U.A.

Purtătorul de cuvînt oficial 
al delegației americane' a 
declarat, după încheierea în
tîlnirii, că tratativele decurg 
într-o atmosferă de lucru 
intens. El a adăugat că gru
pul de experți al celor două 
părți în probleme tehnice 
s-a reunit la 1 și 2 aprilie 
a.c.

In sprijinul

Nota verbală" 
a secretarului 

general 
al O.N.U.

La cererea Comitetului însăr
cinat cu urmărirea aplicării în 
practică a sancțiunilor hotărîte 
de Consiliul de Securitate împo
triva Rhodesiei, secretarul gene
ral al O.N.U., Kurt Waldheim, a 
adresat guvernelor tuturor sta
telor membre ale Națiunilor Uni
te o „notă verbală”, solicitîndu-le 
să inițieze, la nevoie, „măsuri 
speciale pentru a-i împiedica pe 
rezidenții lor să participe la 
tranzacții comerciale”, ce vin în 
contradicție cu rezoluțiile adop
tate împotriva regimului rasist de 
la Salisbury.

„Nota verbală” a secretarului 
general al O.N.U. vizează în pri
mul rînd legislația S.U.A., care 
autorizează importul de crom 
rhodesian. în nota sa, secretarul 
general al O.N.U. avertizează că 
o cantitate de minereu de crom 
rhodesian a și fost transportată 
în Statele Unite la bordul unui 
cargou străin.• •întărim păcii

și securității in Europa
Conferința anuală a Partidului 

Cooperatist, care a avut loc la 
Portsmouth, a adoptat, în una
nimitate, o rezoluție prin care se 
cere guvernului britanic „să spri
jine propunerea privind ținerea u- 
nei conferințe pentru pace și secu
ritate, la care să participe toate 
statele europene, împreună cu Ca
nada și S.U.A.". Partidul coopera
tist a lansat, de asemenea, gu
vernului britanic apelul de a se 
angaja în convorbiri multilaterale 
pe calea spre asigurarea păcii și 
securității in Europa.

în cursul conferinței Partidului 
cooperatist. Godon Schăffer, pre
ședintele Comitetului britanic pen
tru apărarea păcii, a cerut dele- 
gaților să sprijine conferința națio
nală asupra securității și coope
rării în Europa, ce va avea loc la 
Londra, la 23 aprilie a.c.,. precum 
și „Adunarea reprezentanților o- 
piniei publice*' pentru securitate și 
cooperare pe continentul european, 
care urmează să aibă loc la Bru
xelles, în luna iunie a.c.'

Santiago de Chile

Difuzarea documentelor privind
manevrele societății

' Guvernul chilian a difuzat 
documentele privind manevrele 
societății nord-americane „In
ternațional Telephone and Te
legraph" (I.T.T.) care urmărea 
să împiedice venirea la putere 
a președintelui Allende.

Secretarul general al guver
nului a distribuit ziariștilor un 
exemplar al volumului de 96 
pagini, cuprinzînd documentele 
respective, publicate în S.U.A. 
de ziaristul american Jack An
derson. Printre numeroasele 
capitole ale acestui volum pot

fi citite titluri ca : „Să se îm
piedice venirea la putere a lui 
Salvador Allende la președin
ția Republicii Chile", „Să se 
provoace haos economic și po
litic în Chile". „Lovitură de 
stat' etc.

Reprezentantul
R. A.E. la 111 II

a adresat o scrisoare

în Danemarca a fost creată 
o nouă organizație — „Mar
șul general împotriva C.E.E". 
— care reunește reprezen
tanți ai diferitelor partide 
politice daneze și ai popu
lației și are drept scop in
tensificarea acțiunilor împo
triva aderării țării la Piața 
comună. Organizația inten
ționează să desfășoare un 
marș de protest la scară na
țională împotriva intrării 
Danemarcei în C.E.E.

Erich
Honecker

a sosit 
la Moscova
La 4 aprilie, a sosit la Mos

cova, la invitația C-C. al 
P.C.U.S., într-o vizită neofici
ală de prietenie, Erich Hone
cker, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G. La sosire, oaspetele 
a fost întîmpinat de Leonid 
Brejnev, secretar general al 
C-C. al P.C.U.S., și de alte 
persoane oficiale.

• POTRIVIT datelor pre
zentate de Departamentul fe
deral vest-german pentru pro
blemele cartelurilor, în anul 
1971 în economia R-F. a Ger
maniei au fost înregistrate 
220 de cazuri de contopire în
tre companii industriale șî 
bănci. In ultimii 20 de ani, 
peste 200 000 de firme mici 
și mijlocii au fost „înghițite" 
de diferite mari concerne.

• SECRETARUL de Stat 
William Rogers a anunțat marți 
că guvernul S.U.A. a recunoscut 
Republica Bangladesh, infor
mează agenția United Press In
ternational.

• ASOCIAȚIA japoneză 
pentru promovarea comerțului 
internațional a făcut cunoscut 
că la Tirgul de primăvară de 
la Canton (R. P. Chineză), ce-și 
va deschide porțile la 15 a- 
prilie, vor lua parte, în total 
1538 firme nipone — infor
mează agenția Kyodo. Se pre
cizează că aceasta este cea mai 
importantă participare japo
neză la o astfel de acțiune or
ganizată in R. P. Chineză.

• CEL PUȚIN 25 de persoa
ne și-au pierdut viața în fur
tunile care bîntuie de cîteva 
zile in Marea Japoniei. De a- 
semenea, 80 de marinari sînt 
declarați în continuare dispă
ruți. Operațiunile de salvare 
sînt îngreunate de condițiile 
meteorologice defavorabile.

Președintele Braziliei, Emi
lio Garrastazu Medici, a a- 
dresat Congresului un mesaj 
propunind o reformă consti
tuțională care să instituie a- 
legerea indirectă a guverna
torilor statelor braziliene. El 
propune înlocuirea unui pa
ragraf constituțional, prin 
care se prevede alegerea di
rectă a guvernatorilor, cu un 
altul prin care aceștia ur
mează să fie desemnați de a- 
dunările legislative ale sta
telor. Propunerea preziden
țială constituie, potrivit a- 
precierii agenției France 
Presse, o lovitură pentru o- 
poziția legală care nu dis
pune de suficiente mandate 
în forurile legislative locale. 
Din cele 22 de adunări le
gislative locale doar una — 
cea a statului Guanabara — 
este controlată de Mișcarea 
democratică braziliană, de o- 
poziție. Deputatul Ulisses 
Guimaraes, șeful opoziției 
legale, critică mesajul pre
zentat Congresului de pre
ședintele Garrastazu Medici.

Desemnarea succesorilor 
actualilor guvernatori urmea
ză să aibă Ioc în 1974.

n R.F. a Germaniei, ultimele săptămîni au 
stat sub semnul unui crescendo vizibil al 
acțiunilor de sprijin pentru ratificarea 
tratatelor semnate de guvernul de la Bonn 
cu Uniunea Sovietică și cu Polonia. Cu 
aproximativ o lună înaintea celei de a 
doua și a treia lecturi și de supunerea la

vot în Bundestag a legii de ratificare, intensitatea a- 
cestor acțiuni demonstrează aprobarea de care se bu
cură în rîndurile unor categorii largi ale opiniei pu
blice din această țară politica guvernului Brandt de 
normalizare a relațiilor cu statele socialiste europene. 
Pe măsură ce timpul înaintează spre data ia care pro
cedura de ratificare intră în faza decivisă, devin tot 
mai numeroase și mai hotărîte apelurile unor perso
nalități marcante ale vieții publice vest-germane (con
ducători sindicali, profesori, scriitori, savanți de re
nume, oameni politici etc.) rezoluțiile și cererile unor 
organizații și asociații politice, profesionale și obștești, 
adunările publice și demonstrațiile de masă ale popu
lației care subliniază necesitatea ratificării tratatelor, 
importanța lor pentru asigurarea unui climat de pace, 
securitate și colaborare în Europa.

După cum se știe, aceste tratate, încheiate și sem
nate după negocieri laborioase în a doua jumătate a 
anului 1970, au fost apreciate și salutate dc opinia pu
blică internațională ca evenimente pozitive de marc 
însemnătate ale actualității politice pe continentul eu
ropean. Primirea favorabilă de care s-au bucurat 
aceste tratate din partea popoarelor europene își are 
rațiunea în progresul pe care ele îl reprezintă pe calea 
lichidării reziduurilor celui dc al doilea război mon
dial și ale perioadei „războiului rece”, în procesul 
complex de normalizare a relațiilor interstatale în 
Europa și de ameliorare a atmosferei politice inter
naționale. Pornind de la recunoașterea realităților 
existente după și ca urmare a celui de al doilea război 
mondial, tratatele semnate de R.F.G. eu Uniunea So
vietică și cu Polonia consacră principiul renunțării la 
folosirea forței sau la amenințarea cu forța în rela
țiile reciproce sau în problemele internaționale și con
semnează necesitatea rezolvării prin mijloace pașnice 
a problemelor litigioase, deschizînd astfel perspective 
favorabile atît pentru viitorul relațiilor bilaterale 
dintre statele semnatare, cît și cooperării generale în 
Europa. Semnificative în acest sens sînt actele impor
tante care au urmat semnării acestor tratate — acor
dul cvadripartit asupra Berlinului, tratativele duse de 
Republica Democrată Germană cu R.F. a Germaniei și 
cu Senatul Berlinului occidental, concretizate în acor
dul asupra traficului dc tranzit și în convenția asupra 
circulației și vizitelor, precum și începerea convorbi
rilor cehoslovaco—vest-germane privind normalizarea 
relațiilor — acte care au constituit noi pași înainte în 
direcția îmbunătățirii climatului politic european.

Ratificarea acestor tratate reprezintă, așadar, o pro
blemă de interes major atît pentru popoarele statelor 
semnatare, cît și pentru comunitatea europeană în ge
neral, a cărei aspirație spre un climat de destindere,

înțelegere și cooperare s-a manifestat cu _____
pregnanță în ultimii ani. Cancelarul Brandt, care a 
situat încheierea acestor tratate în centrul eforturilor 
sale de reglementare și normalizare a relațiilor cu 
țările socialiste europene, a subliniat în numeroase rîn- 
duri această conexiune, semnificația tratatelor în con
textul politic internațional. „Politica pe care vă cerem 
s-o aprobați — declara el la inițierea procedurii dc 
ratificare în plenul Bundestagului — slujește Europa 
și pacea" ; „hotărîrea care va fi luată în această pro
blemă va avea o importanță capitală pentru marele

RATIFICAREA TRATATELOR 
R.F. A GERMANIEI CU U.R.S.S. 

SI POLONIA

UN

Rll

ȘSI-Ț-T.S
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FELIX ȘI OTILIA : rulează la 
Patria (orele 9,30; 13; 16.30; 20), 
Floreasca (orele 15,30; 19).

PENTRU CA SE IUBESC î ru
lează la Central (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Melodia (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45).

PIROSMANI : rulează la Capi
tol (orele 9.30; 11,45; 14; 16,15; 13.30; 
20,45).

HEI. PUȘTIULE 1 : rulează la 
Doina (orele 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30; la orele 10 Program pentru 
copii).

EVADARE DIN PLANETA 
MAIMUȚELOR : rulează la Lucea
fărul (orele 9; 11,15; 13.30: 16; 18,30; 
20,45). București (orele 9; 11,15;
13,30; 16.30; 18,45; 21).

ATUNCI I-AM CONDAMNAT 
PE TOȚI LA MOARTE : rulea
ză la Lumina (orele 9; 12; 15; 18; 
20.39).

MARY POPPINS : rulează la 
Scala (orele 9,30; 13; 16,30; 20), Fes
tival (orele 9.30; 13; 16.30; 19,30). 
Favorit (orele 9,30; 12,30; 16,30:
19,30).

MICUL SCĂLDĂTOR : rulează 
la Victoria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45), Miorița (orele 10; 
12.30: 15: 17.30: 20).

PĂDUREA PIERDUTA : rulează 
la Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Aurora (orele 9; 11.15; 
13.30: 15.45: 18: 20,15).

INCIDENTUL ; rulează la Fero
viar.(orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18,30: 
20.45), Volga (orele 10; 12,30: 15; 
17,30; 20), Gloria (orele 9; 11,15;
13.30: 16: 18.15; 20.30).

INTRAREA LIBERA LA OFI
CIUL STĂRII CIVILE : rulează la 
Viitorul (orele 16; 18; 20).

TARZAN OMUL JUNGLEI î TU. 
lează la Timpuri Noi (orele 9; 
— 18,30 în continuare); Program de 
documentare (ora 20,15).

IMPERATIV
DESTINDE
EUROPENE

țel pe care îl reprezintă îmbunătățirea relațiilor Est- 
Vest". La o conferință de presă ținută ulterior la Stutt
gart, cancelarul releva, de asemenea, importanța rati
ficării tratatelor pentru poziția internațională a R.F.G., 
un eșec al acestora în parlamentul vest-german puțind 
provoca o criză de încredere și ,,o izolare a R.F.G." 
pe plan extern.

Făcîndu-se ecoul voinței opiniei publice de pe con
tinent, numeroase personalități politice, niergînd pîna 
la cele mai înalte trepte ale responsabilității guver
namentale — ca ministrul francez al afacerilor externe, 
Maurice Schumann. premierul olandez Biesheuvel, 
cancelarul austriac Bruno Krcisky etc. — s-au pro
nunțat în favoarea intrării în vigoare a tratatelor, 
relevînd contribuția pozitivă pe care o poate aduce 
reglementarea relațiilor R.F.G. cu țările socialiste la 
cauza destinderii și cooperării în Europa.

în contrast cu aceste poziții care oglindesc un siriiț 
mai pronunțat al realităților se află atitudinea cercu
rilor rămase pe baricadele anacronice ale imobilismu
lui și inflexibilității, orientate spre menținerea încor-

dării și neîncrederii, a litigiilor și focarelor de ten
siune, al căror purtător de cuvînt și exponent pe plan 
federal a devenit conducerea U.C.D.—U.C.S. în impo
sibilitate de a oferi o alternativă valabilă Ia politica 
externă a actualului guvern federal, opoziția crcștin- 
democrată s-a fixat de la bun început, înainte chiar 
de sfîrșitul negocierilor și de elaborarea textelor defi
nitive, pe o poziție de respingere a tratatelofr. Pornind 
de Ia avantajul de un vot pe care îl dețin în Bundesrat 
(Camera reprezentanților landurilor) și de Ia majori
tatea limitată de care dispune guvernul în Bundestag, 
opoziția a întreprins o acțiune care, potrivit Iui Walter 
Scheel, tinde „să îngroape tratatele în cazematele pe 
jumătate ruinate ale războiului rece“. Subapreciind sau 
ignorînd consecințele negative pe care le-ar avea nera- 
tificarea pentru Republica Federală a Germaniei însăși, 
cît și pentru climatul politic european în general, creș- 
tin-democrații au pledat continuu pentru tergiversare 
și condiționări, încercînd să provoace în mod artifi
cial o opinie defavorabilă aprobării tratatelor.

romovînd ferm, în , politica sa externă, 
cauza destinderii și securității europene, 
România a depus și depune eforturi ac
tive pentru normalizarea relațiilor inter- 
europene, pentru recunoașterea celor două 
state germane, corespunzător cauzei păcii

și colaborării pe continent. Ca țară socialistă, România 
a promovat și dezvoltat de Ia bun început relații de 
prietenie frățească și strînsă colaborare cu Republica 
Democrată Germană, primul stat al muncitorilor și 
țăranilor germani. De asemenea, în spiritul Declarației 
de Ia București din iulie 1966 și potrivit intereselor re
ciproce și cerințelor destinderii și înțelegerii în Eu
ropa, România a stabilit, cu cinci ani în urmă, relații 
diplomatice cu R.F.G. Consecventă principiilor con
structive pe care Ie promovează pe plan internațional, 
țara noastră a salutat cu satisfacție semnarea acestor 
tratate, subliniind permanent necesitatea intrării lor 
în vigoare. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a declarat că 
„un aprot înseamnat la consolidarea procesului de des
tindere l-ar constitui ratificarea tratatelor sovieto— 
vest-german și polono—vest-german, stabilirea de ra
porturi, în baza dreptului internațional, între Repu
blica Democrată Germană și Republica Federală a 
Germaniei și participarea lor deplină la viața interna
țională, normalizarea relațiilor R. S. Cehoslovce cu 
R. F. a Germaniei pe baza recunoașterii nevalabilită- 
ții dc la început a acordului de Ia Miinchen".

Opinia publică din România, profund atașată cauzei 
destinderii și înțelegerii în Europa, manifestă convin
gerea Ca, în cele din urmă, rațiunea și realismul vor 
avea cîștig de cauză. Deziderat și imperativ al păcii, 
securității și cooperării în Europa, ratificarea celor 
două tratate va fi salutată cu *
popor român ca o premisă a 
pozitive în Europa și în lume.

satisfacție de întregul 
continuării proceselor

BAZIL ȘTEFAN'

^PENTRU TIMPUL D V. L I B E R g?
AVENTURI ÎN ONTARIO : ru

lează la Progresul (orele 15.30; 18: 
20,15).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : ru
lează la Rahova (orele 15,30; 19).

ADIO, DOMNULE CHIPS ; ru
lează la Excelsior (orele 9,30; 13,00; 
16.15; 19,30), Modern (orele 9; 
12,30; 16: 19.30).

FACEREA LUMII : rulează la 
Unirea (orele 15.30; 18: 20,15).

FERICIT CEL CARE CA ULI- 
SE... : rulează Ia Tomis (orele 9: 
11,15: 13.30; 16; 18.15; 20,30). Flamu
ra (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20.30).

DECOLAREA - rulează la Feren
tari (orele 15,30: 17,45; 20).

STEAUA SUDULUI : rulează la 
Bucegi (orele 15.30: 18; 20,30).

VIAȚA DE FAMILIE : rulează la

Popular (orele 15.30; 18: 20,15).
SACCO ȘI VANZETTI : rulează 

Ia Buzești (orele 15,30; 18; 20.30).
TORENTUL DE FIER: rulează la 

Munca (orele 16; 18; 20).
LOVE STORY : rulează la Pa

cea (orele 11; 15,45; 18; 20,15).
TATA CU DE-A SILA ; rulează 

la Arta (orele 15,30; 18: 20.15).
ULTIMUL RĂZBOINIC : rulează 

la Lira (orele 15,30: 18; 20,15).
ANTRACIT : rulează la Laromet 

(orele 15.30: 17.30: 19.30).
LOCOTENENTUL BULLITT î ru

lează la Drumul Sării (orele 15,30; 
17.45; 20), Giulești (orele 15.30; 18: 
20.30).

DREPTUL DE-A TE NAȘTE : 
rulează Ia Moșilor (orele 15,30; 18: 
20.15).

OSCEOLA: rulează la Crîngași

(orele 15.30; 18; 20).
WATERLOO ; rulează la Cosmos 

(orele 15,30; 19).
MIRII ANULUI II : rulează la 

Vltan (orele 15,30; 17,45; 20).
POVESTEA MICULUI COCOȘAT 

(orele 10; 12; 14.30). BISCUIȚI 
PENTRU CĂȚEI (orele 16.30; 
18.45). VOLGA. VOLGA : (Ora 21), 
rulează la Cinemateca „Union".

Teatrul de Operetă: CONTELE DE 
LUXEMBURG — ora 19.30; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu

Măgureanu) : D-ALE CARNAVA
LULUI — ora 18: (Sala Studio) : 
VICARUL — ora 20: Teatrul Giu
lești • COMEDIE CU OLTENI — 
ora 19.30; Teatrul „C. I. Nottara" 
(Sala Magheru) : BUNĂ SEARA 
DOMNULE WILDE — ora 19.30; 
Teatrul „Ion Creangă" ; ȘCOALA 
DIN HUMULEȘTI — orele 10 Și 
15; Teatrul Mic : APE ȘI OGLINZI 
— ora 19,30; Teatrul „C. Tănase" 
(Sala Savoy) : BIMBIRICĂ — ora 
19,30; (Sala Victoria) : GROAPA — 
ora 19,30; Teatrul i,Ion Vasilescu" : 
FETELE DIDINEI — ora 19.30; 
Ansamblul „Rapsodia Romârnă" : 
GHIOCEI... MĂRGĂRITARE — ora 
19,30; Circul Globus : PLANETE
LE RÎD SUB CUPOLĂ — ora 19,30.

Agențiile Reuter și France 
Presse relatează că reprezen
tantul Republicii Arabe Egipt 
la Națiunile Unite, Esmat Ab
del Meguid, a adresat o nouă 
scrisoare secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, cerînd. 
,,adoptarea unor măsuri urgente 
pentru protejarea drepturilor și 
libertăților fundamentale ale 
locuitorilor din teritoriile arabe 
ocupate de Israel'*.

Edmund Muskie
s-a pronunțat 

pentru reducerea 
bugetului militar 

al S.U.A.
Senatorul Edmund Muskie. u- 

nul dintre principalii pretendent! 
la mandatul democrat pentru can
didatură în alegerile preziden
țiale, s-a pronunțat pentru re
ducerea bugetului militar al 
S.U.A. pe anul financiar 1972— 
1973.

în declarația sa, Edmund Mus
kie subliniază că, prin retragerea 
totală a trupelor S. U. A, din 
Vietnamul de Sud, s-ar economisi 
4 miliarde dolari. Abandonarea 
proiectului antibalistic A.B.I. ar 
mai -salva 1.5 miliarde de dolari. 
Alte miliarde pot fi economisite 
prin renunțarea la unele cheltu
ieli militare inutile care împovă
rează poporul american cu im
pozite.
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PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață, 9,05 Secvențe din ...Pro
menada duminicală" 9.25 Prim 
plan : acad. Vasile Mîrza (relua
re). 9,55 Desen animat : O familie 
muzicală. 10,00 Curs de limba 
franceză (Lecția 10-a). 10,30 Tele_ 
cinemateca pentru copii și tine
ret (reluare). „Cele trei lumi ale 
lui Gulliver". 12,05 Telejurnal. 15,30 
Teleșcoală. 16,30—17,00 Curs de 
limba engleză. (Lecția a 9-a — 
reluare). 17,30 Deschiderea emisiu
nii de după-amiază. 17,35 „O viață

RFOACTIA Șl ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scînteii". Tel 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele «e fac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi și Instituții
Pentru stiăiuâlate abonamente prin „ROMPHESFILATELIA“ - Srixiciul Import-Export Presă - București - Calea Griviței nr 64-66 POB - „Box 2001". - Tiparul: Combinatul poligrafic „Casa Scinten"

Aicficri 
preliminare 
in Wisconsin

Astăzi se desfășoară alegeri 
preliminare în statul nord-ameri- 
can Wisconsin. Pe listele, electo
rale sînt înscriși aproximativ 1,5 
milioane de alegători. Ei urmea
ză să atribuie candidaților cele 
67 de mandate de delegați la. 
Convenția națională a Partidului 
democrat precum și 28 de man
date pentru Convenția Partidu
lui republican. La acest scrutin 
candidează majoritatea personali
tăților democrate, printre care se- 
natorii .Hubert Humphrey, Geor
ge McGovern și Edmund Mus-

• PREȘEDINTELE Statelor 
Unite, Richard Nixon, a sem
nat luni legea cu privire la de
valorizarea monedei naționale. 
Acordul de schimbare a pari
tății dc la 35 dolari uncia de 
aur la 38 dolari — o scădere 
a valorii de 7,89 de procente 
— a fost stabilit în cursul reu
niunii „clubului celor zece" 
din 18 decembrie 1971, la Was
hington.

• ÎN CLĂDIREA Comisiei 
comerciale cubaneze din Mon
treal a explodat marți diminea
ța o bombă — transmite agen
ția United Press International. 
Explozia a provocat moartea 
unui membru al comisiei și ră
nirea altor șapte persoane. 
După cum informează poliția 
canadiană, în zorii zilei de marți 
a fost găsit un exploziv și în a- 
propicrca ambasadei din Ottawa 
a Republicii Cuba.

pentru, o idee" : Pavlov (I). 18.05 
Timp și anotim-p în agricultură. 
18,35 Vetre folclorice : Cîntec și 
joc din Maramureș. 19,00 Oameni 
și fapte ; „Profesia de agricultor". 
Reportaj de Ștefan Racoviță și Ti- 
beriu Vătăgescu. 19,15 Tragerea 
Pronoexpres. 19,20 1001 de seri : A- 
venturile celor doi căței. 19,30 Te- 
telejurnal. 20,10 Avanpremiera. 
20,15 Telecinemateca : „Hamlet". 
22,50 „24 de ore".

PROGRAMUL II

20,10 Cocoșul și culorile — de
sen animat pentru copii. 20,25 Me
lodii distractive — program reali
zat de Televiziunea bulgară. 21,10 
Agenda. -21,20 Cluburi sportive 
bucureștene. 21,40 Arta plastică; 
Mari muzee ale lumii. 21,55 Film 
serial : „Patru tanchiști și un cli
ne" (XXI).


