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socialiste care
au fost decorate cu CUM Tineri si tinere!»

„ORDINUL MUNCII“

obținerea de producții
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Vizita președintelui
NICOLAE CEAUȘESCU

in Pakistan
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PENTRU ORGANIZAREA
ÎNTRECERII UTECISTE?

A

In capitala 
Punjabului -

LAHORE
RAWALPINDI 10 (Agerpres). 

— Miercuri dimineață, în cea 
de-a treia zi a vizitei în Pa
kistan, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. însoțiți de președin
tele Zulfikar Aii Bhutto, au so
sit cu un avion special pakista
nez la Lahore — unul din prin
cipalele orașe ale tării.

Aflat la sud de RawalpintU, 
Lahore, localitate care astăzi are 
o populafie de peste un milion și 
jumătate de locuitori, a fost în
totdeauna un centru cultural 
vestit, orașul celor mai iscusiți 
artizani, al poeților și sculptori
lor. El dezvăluie bogatele tra
diții culturale ale unui popor ta
lentat, care a îmbogățit patri
moniul civilizației universale cu 
creații ce înfruntă veacurile. Lo
cuitorii acestui oraș au tinut să 
facă solilor poporului român o 
primire sărbătorească. Sub un 
soare strălucitor, ca în plină va
ră pe meleagurile noastre, pe ae
roport și în împrejurimi s-au a- 
dunat, în așteptarea oaspeților, 
mii și mii de oameni. Domnește 
o atmosferă festivă de bună dis
poziție, de sinceră bucurie, așa 
cum se întîmplă cînd vii să sa
luți un prieten pe care îl știi a- 
propiat. Clădirea aerogării, 
stil tradițional musulman, 
încadrată de. drapelele de 
ale celor două țări. Toate cele
lalte construcții din incinta ae
roportului sînt decorate cu ghir
lande de stegulețe românești și 
pakistaneze, care le îmbracă în- 
tr-o rețea multicoloră — simbol 
viu al prieteniei. Pe o mare 
banderolă roșie se află înscrise, 
în limba română, cuvintele: 
„Bine ați venit, domnule preșe
dinte Ceaușescu și doamnă 
Ceaușescu!“.

In momentul cînd avionul, cu 
■apte călătoresc cei doi președinți 

"^aterizează, numeroșii locuitori a- 
flați pe aeroport izbucnesc în 
urale. De scara avionului se a- 
propie Ghulam Mustața Khar, 
guvernatorul provinciei Punjab, 
a cărui capitală este Lahore. El 
salută cu căldură pe cei doi con
ducători. Sînt salutați, de ase
menea, ceilalți oaspeți români: 
George Macovescu. ministrul 
afacerilor externe, Nicolae M. 
Nicolae, ministru secretar de stat 
la Ministerul Comerțului Exte
rior, Gheorghe Oprea, consilier 

■ al președintelui Consiliului de 
Stat.

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Ne răspunde azi 
tovarășul 

CORIOLAN VOINEA
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Prahova al U.T.C.

fixate, printre alte obiective, și 
următoarele : realizarea exem
plară de către fiecare tînăr a 
sarcinilor de producție, folosi
rea integrală a capacităților de 
producție și a fondului de timp, 
executarea tuturor produselor și 
lucrărilor Ia parametrii cali
tativi superiori, reducerea con
sumului de materii prime. In 
rcgulamentul-cadru pentru or
ganizațiile U.T.C. din agricultu
ră, defalcat pe C.A.P. și S.M.A. 
sînt prevăzute obiective 
direct de obținerea unor 
tități sporite de produse 
cole, vegetale și animale de ca
litate superioară și de ridicarea 
nivelului de cunoștințe profe
sionale.

Pentru aceste două categorii 
de organizații tot prin regiîla- 
mentul-cadru au fost stabilite 
și criteriile de apreciere a re
zultatelor. Dintre acestea amin
tesc : numărul tinerilor frun
tași raportat la numărul total 
al tinerilor, media depășirilor 
sarcinilor de plan, numărul ce
lor cuprinși în brigăzile de 
muncă și educație ale tineretu
lui, numărul de inovații și ra
ționalizări propuse și aplicate, 
numărul de participanți la con
cursurile pe meserii organizate.

Apreciind ca deosebit de im
portantă valoarea educativă a 
întrecerii, Secretariatul Cofni- 
tetului județean U.T.C. a stabilit 
ca în cadrul ei să fie cuprinse 
și organizațiile din școli.

In acest sens a fost realizat un 
regulament-cadru cu obiective 
pentru organizațiile U.T.C. din 
școli sub deviza „Tineretul — 
factor activ in îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen". 
Dintre obiectivele prevăzute 
pentru uteciștii din scoli amin
tesc : creșterea contribuției ele
vilor la realizarea sarcinilor u- 
nităților economice unde fac 
practică, îmbunătățirea procesu
lui de educare prin muncă și 
pentru muncă in vederea unei 
orientări școlare spre profesiile 
impuse de dezvoltarea economi
că a județului, rezultatele ob
ținute în acțiunea de autodotare 
a școlilor, participarea la cercuri 
tehnice, prezența pe șantierele 
de construcții ale tineretului, 
sporirea responsabilității fie
cărui elev pentru pregătirea sa

ÌNCA DIN PRIMA DECADA A ANULUI

Importante succese in

îndeplinirea planului maximal

(Continuare în vag. a Il-al
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intre președintele
de GRIGORE ARBORE

NICOLAE CEAUȘESCU

și președintele

ZULFIKAR AU BHUTTO
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guvernoratului din La- 
convorbire cu președin-

legate 
can- 
agri-

Or, noi frecventăm 
curs de calificare, 
La sfîrșitul studii- 
de bacalaureat, a- 
colegilor care au

Miercuri, 10 ianuarie, preșe
dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a avut, la

palatul 
hore, o 
tele Republicii Islamice Pakis
tan, Zulfikar Aii Bhutto.

MARIETA VIDRAȘCU
(Continuare în pag. a ll-a)

într-unul din laboratoarele Liceului agficol din Bistrița 
Foto: O. PLECAN

Inițiată de Biroul C.C. al 
U.T.C., întrecerea sub deviza 
„Tineretul — factor activ in în
deplinirea cincinalului înainte 
de termen“ constituie pentru 
comitetul județean U.T.C., pen
tru organizațiile U.T.C. din ju
dețul Prahova, obiectivul prin
cipal care direcționează întreaga 
muncă politică și organizatorică 
pe care o desfășurăm.

în județul nostru,
anterioare desfășurate într-o or
ganizație U.T.C. din întreprin
deri industriale sau din agri
cultură au demonstrat, prin 
fapte, puterea de concentrare a 
eforturilor pentru îndeplinirea 
scopurilor propuse. Aș aminti 
în acest sens întrecerea desfă
șurată sub deviza, „Cel mai cu
rat loc de muncă, cea mai în
grijită mașină, comportare e- 
xemplară în producție“. Timp 
de trei ani, această acțiune a 
constituit obiectivul la care ne 
raportam rezultatele. Experien
ța acumulată ne-a fost 
real folos 
nizatorică 
lui, odată

an. a întrecerii lansate de Bi
roul C.C. al U.T.C.

Cronologic, pregătirea înce
perii întrecerii a cuprins niai 
întîi o acțiune de cunoaștere a 
obiectivelor generale ale între
cerii pentru stabilirea concre
tă a obiectivelor pe organizații. 
Astfel, in urma unei largi con
sultări a uteciștilor, a factorilor 
de răspundere de la nivelul 
dețului au fost stabilite trei 
gulamente-cadru. Primul se 
feră la organizațiile U.T.C. 
întreprinderi industriale, 
strucții și transporturi. In 
lamentui—cadru stabilit

ju- 
re- 
re- 
din 

con- 
regu- 

silit

O primire sărbătorească în orașul Lahore

întreprinderile industriale 
din județul Iași au încheiat 
prima decadă a lunii ianuarie 
cu importante succese în în
deplinirea planului maximal 
de producție. Astfel, au fost 
obținute peste prevederi circa 
60 tone țeavă și profile în
doite, 13 tone fibre și fire po- 
liesterice, 5 000 metri pătrați1 
țesături din mătase, mari can
tități de produse ale indus
triei alimentare, medicamen
te, mașini și utilaje pentru 
construcții, mobilă etc. în a- 
celași timp, au fost introduse 
în producție de serie 25 noi 
sortimente. La Uzina meca-

nică Nicolina, bunăoară, se 
execută o nouă centrală de 
preparat beton cu o capacita
te de 45 metri cubi pe oră, 
iar la Uzina mecanică de ma
terial rulant din Pașcani se 
realizează boghiul tip „H“, 
pentru vagoanele de marfă pe 
4 osii, cu calități tehnice su
perioare celor fabricate pînă 
în prezent. La rîndul lor, chi- 
miștii de la Uzina de fibre 
sintetice din Iași livrează , o 
dată cu noul an, fibra poli- 
propilenică — produs cu largi 
întrebuințări în • industriile 
chimică și ușoară.

(Agerpres)
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Ancheta noastră 
TINERII ACTORI 
— O „ABSENTĂ" 
A TEATRELOR 
BUCURESTENE

PETRASCU : AR- 
ZĂTOÂREA GLO
RIE A MEȘTEȘU
GULUI" 
(Meditații pe mar
ginea celei de-a 
3-a retrospective)

SEMNIFICAȚIA U- 
NUI PREMIU

LICEUL AGRICOL
!.. Există un specific al muncii U.T.C. în li

ceele agricole ? Ce factori îl determină ?

2. Cu ce probleme se confruntă comitetul

U.T.C. în activitatea sa de zi cu zi ?

3. Care este condiția secretarului U.T.C. în

acest tip de școală ?

Doina Bortea, secretar U.T.C., 
Liceul agricol Livada-Satu 
Mare.

Cine sînt uteciștii din orga
nizațiile noastre ; cine sînt 
elevii liceului agricol ? Toți 
provin din mediul rural, sînt 
obișnuiți cu munca în general, 
și cu munca cîmpului în special 
și asta creează de la început o 
bună premisă și pentru viața 
de organizație. Din păcate, la 
acest lucru bun trebuie să adaug 
imediat că nu toți manifestă un 
interes foarte mare pentru stu
diul propriu-zis, unii n-au nici 
antrenamentul necesar. De 
aici, o primă sarcină a comite
tului U.T.C. : mobilizarea ute- 
ciștilor la învățătură. Pentru că 
se întîmplă așa : mulți strălu-

cesc Ia lucrările practice și ră- 
min corigenți la... română sau 
matematică.
nu doar un 
ci un liceu, 
lor, diploma 
ceeași cu a 
absoivit liceul teoretic, va tre
bui să ateste că avem cunoștin
țe de cultură generală și, în 
plus, că deținem o profesie.

Nicolae Mischie, secretar 
U.T.C., Liceul agricol. Bîrsești, 
Tg. Jiu.

Referindu-mă la anul I, aș 
vorbi de o particularitate. Cti 
toate că provenim de la ța-

Ceea ce definește, cel mai bine cred, ca trăsătură de ca
racter, generația din care fac parte, ca și generațiile de o 
virstă apropiată ei, mi .se pare a fi rezumat perfect prin no
țiunea de sinceritate. In aerul tare al ideilor spuse limpede 
și răspicat trăim de un sfert de veac. Nu este, deci, de mi
rare că cei care acum învață să contribuie durabil la con
strucția edificiului început de alte generații, au în față o ex
periență istorică pe care știu că trebuie să o folosească. 
Această experiență ne spune tuturor că numai consecvența 
în propriile idealuri, numai tenacitatea comună în înfăptui
rea acestor idealuri este capabilă a da roade. Cu toții știm 
că pentru a da un chip nou țării, efortul ce se cere fiecă
ruia este considerabil. Ca scriitor nu agreez arta și literatu
ra călduță, a imaginilor edulcorate, a universurilor unde ai 
iluzia doar că se întîmplă ceva și, în fond, nu se intîmplă 
mare lucru. Nu agreez bovarismul în literatură și știu că el 
este o ipostază nocivă pe plan existențial, a celor care nu 
iși pot pune cu luciditate problemele reale ale conștiinței. 
Luciditatea este simplă și profundă, un soi de poezie pe în
țelesul tuturor, scrisă de fiecare, în inima sa. Pretutindeni 
unde am avut prilejul să văd lucrînd, învățînd, creînd tineri, 
am avutji prilejul să văd confruntarea între sinceritate, în
tre adevărul plin de învățăminte, spus răspicat și adevărurile 
spuse amețit, pe jumătate. Sinceritatea face parte integran
ta din dialectica mișcării sociale, nu doar ca noțiune, ci ca 
atitudine, ca mod de a concepe viața. Franchețea opiniilor 
altora este supărătoare doar pentru cei obișnuiți să dețină 
monopolul adevărului. Or, acest monopol — ni s-a spus me
reu acest lucru, de la cele mai înalte tribune ale țării — nu 
il deține nimeni, decît viața, experiența, practica. Dăruirea 
șincera este condiția indispensabilă a creației, fapt pe care, 
il dovedesc nu numai operele reușite ale scriitorilor tineri 
sau mai puțin tineri. O dovedesc si celelalte opere durabile, 
la temelia cărora a pus din greu umărul tineretul nostru. 
Nu miră de aceea pe nimeni faptul că tinerii sînt intoierati 
la fraze fără conținut, la lozinci fără acoperire. Ei au deja 
experiența creației construcției socialiste. Cum să fie mai bine 
asta,i, cum sa fie mai bine mîine - iată ce îi interesează. Ca 
Ziarist am avut și obligația profesională de a participa la în- 
tilmn ale tinerilor din diferite sectoare de activitate, unde se 
dezbateau probleme soecifice locurilor lor de muncă. O efer
vescentă vie, entuziastă, cuorinde întotdeauna aceste întîl- 
mri. Soluțiile ce le-am văzut impunîndu-se acolo au fost tot
deauna generate de afirmații pline de adevăr și sinceritate. 
In viața cetății tineretul este o prezență care aduce totdeau
na suflul nou și înnoitor al entuziasmului. Iar entuziasmul său 
ce este altceva decît o formă de aderență, profundă, since
ră, la idealurile unei lumi ce se plămădește chiar sub bra
țele sale !
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PROBLEMELE 

COOPERATIVEI AGRICOLE,

PROBLEMELE

ORGANIZAȚIEI y. T. c.
Nu mai este nevoie de nici 6 

motivație teoretică pentru sub
linierea necesității ca organiza
ția U.T.C. din cooperativa agri
colă de producție să-și subor
doneze preocupările în prin
cipal cerințelor imediate și de 
perspectivă ale procesului de 
producție. Acestui imperativ 
trebuie să i se răspundă prin- 
tr-o antrenare totală a tineri
lor la muncă, la acțiunea de 
calificare în meseriile cerute 
de dezvoltarea unității și satu
lui ; prin manifestarea unui in
teres permanent față de proble
mele ardente ale cooperativelor 
agricole de producție și, impli
cit, prin elaborarea și susținerea 
unor inițiative proprii care să 
conducă la rezolvarea lor prac
tică Cum a procedat — și cu. 
ce rezultate — organizația ute- 
ciștilor de la cooperativa agri
colă din Săbăoani, județul 
Neamț, organizație puternică 
numărînd mai bine de 400 de 
membri ?

— Realizarea producției pla
nificate în unitate a constituit 
și pentru noi obiectivul prin
cipal al activității organizației 
— ne răspunde secretara comi
tetului, Agneza Ciobanu. Avem 
o cooperativă mare, care în a- 
cest an trebuie să realizeze o 
producție globală de peste 17 
milioane lei. Cum în sectorul 
vegetal predomină culturile 
prăsitoare și legumicole, fiind 
necesar deci un volum mare de 
muncă manuală, ne-am pro
pus încă de la începutul 
anului ca nici un tînăr să 
nu rămînă în afara muncii, a 
aplicării acordului rlobal. Si 
am reușit. Putem spune fără 
nici o reținere, că la noi nu 
mai există tineri care să nu 
muncească. Din cei 400 de 
membri U.T.C., peste 350 sînt 
fete și privite din acest punct 
de vedere, rezultatele noastre 
ni se pare mai mult decît mul
țumitoare. La toate culturile, 
producțiile planificate au fost 
depășite : la porumb am obți
nut cu 400 kilograme mai mult 
de pe fiecare hectar, la sfe
cla de zahăr cu 1000 de kilo
grame. la cartofi cu 1 500 de 
kilograme, la ceapă, principala

Lipsește răspunsul cel mai 
important

în articolul „Salarii pentru 
ore... nelucrate“, apărut in nr. 
7306 al ziarului nostru, semna
lam, pe lingă unele aspecte dem
ne de reținut, și faptul că „la 
autobaza din Sibiu mașinile nu 
sînt folosite din plin“, mai ales 
in unitățile solicitante. Răspun
surile primite din partea aces
tora din urmă întăresc afirma
țiile noastre. „Articolul — aflăm 
de la I.P.V.L.F. Sibiu — a fost 
prelucrat cu toți factorii din în
treprinderea noastră care se 
ocupă cu probleme de transpor
turi, cit și cu șefii de depozite 
care răspund de încărcarea și 
descărcarea produselor (...), iar 
cei vizați au fost criticați și, la 
prima abatere de acest gen. vor 
fi sancționați conform codului 
muncii“. Totodată, sîntem infor
mați și de construcția unui de
pozit de legume și fructe. în Si
biu, „care va duce la elimina
rea orelor de staționare ce de
pășesc timpul legal“.

Și conducerea C.E.I.L. Sibiu, 
sub semnătura directorului ge
neral, inginer Virgil Dobrotă, ne 
aduce la cunoștință unele mă
suri adoptate împreună cu dele
gați ai autobazelor, asigurîn- 
du-ne că acum „sînt folosite 
mai bine atît autovehiculele cu 
remorcă cit și celelalte“, „Vom 
urmări in continuare să utili
zăm cit mai bine mijloacele de

Tăcuți, distinși, cu o pedantă 
neglijență in port, sint in con
tact cu lumea numai in măsura 
în care acest contact le favori
zează o afacere, o mică învîr- 
teală sau un auditoriu docil. 
De obicei. încearcă ,"să-și, plase
ze „prețioasele“ produse ale 
migalei lor nocturne : un soi de 
suvenire past.ișate după sloga
nurile „ochite“ prin revistele 
străine sau desprinse din febri
la imaginație. care le agită 
existența. Asta intr-un caz. 
Fiindcă cei despre care voi 
vorbi nu sint niște paraziți in 
sensul deplin al cuvîntuîui. Nu' 
fug de muncă, ci de răspunde
rea socială a muncii. Preferă 
să-și ofere liber serviciile și 
nu ezită să-și exprime direct 
admirația ipocrită față de cei 
care sînt „convertiți“ la muncă 
ritmică, sistematică.

Pe Valerian Costinescu l-am 
cunoscut exersindu-și sîrguin- 
cios și important inspirația cro
matică în fața unor pînze. 
Bineînțeles plete, bineînțeles 
barbă, priviri iscoditoare și pu
țin obraznice între pleoape vag 
ostenite, in ciuda ibricului veș
nic plin cu cafea.

— O vodcă ? Nu refuz — și, 
după citeva schimburi conven
ționale de cuvinte, demarăm 
in subiect.

— Ați expus vreodată ?
— Aș fi putut-o face. Dar 

la ce bun ? Eu lucrez direct 
în comandă socială. Fă-mi un 
Braque, fă-mi un ȚucUlescu, 
fă-mi un Pou=sin... Am aici al
bume, le arăt oamenilor și ei 

cultură legumicolă, cu 7 000 de 
kilograme.

Faptele de muncă ale tinere
lor cooperatoare din Săbăoani 
sînt numeroase și le aflăm nu 
numai de la secretara comite
tului U.T.C., dar și de la pre
ședintele cooperativei. Ludovic 
Robu, de la inginerul șef Romu- 
lus Alexandru, de Ia secretarul 
comitetului comunal de partid. 
Petru Olenici, de la Adrian 
Cobzaru. secretarul comitetului 
comunal U.T.C, Curățirea și în
treținerea a 100 hectare pășune, 
participarea la săparea șanțuri
lor necesare introducerii rețelei 
de alimentare cu apă potabilă 
în coooerativă. la însilozarea a 
peste 300 tone lucerna. la săpa
rea silozurilor și umplerea aces
tora cu peste 900 tone cartofi 
de sămîntă. tăiatul și transpor
tatul cocenilor de pe 750 hec
tare. încărcarea și transporta
rea a 3 000 tone porumb și 9 000 
tone sfeclă de zahăr — iată și 
alte treburi pe care le-au făcut 
utecistele și uteciștii de aici. 
Despre zilele grele ale campa
niei de recoltare și eforturile 
deosebite pe care le-au depus 
în primul rînd tinerele, ni se 
relatează numeroase secvențe 
semnificative pentru dăruirea 
tinerilor din Săbăoani.

Am vrut să flăm însă în _ ce 
măsură s-a manifestat spiritul 
de inițiativă, cum și-a pus am
prenta proprie, organizația 
U.T.C. pe realizările unității, 
mai ales că lucrul era ușurat 
de numărul și hărnicia membri
lor ei. Ni se dă un exemplu : 
înființarea în cadrul fermei le
gumicole a unei echipe a tine
retului. constituită din 50 de 
uteciste și condusă de Marga
reta Roșu, secretara organiza
ției U.T.C. pe fermă. Tn acest 
fel. organizația a „percutat“ la 
nevoia cooperativei de a avea 
la grădina de legume oameni 
de nădejde, pricepuți. harnici, 
cu o prezentă de sută la sută în 
cîmp. Neîncrederii inițiale a 

. conducerii coonerativei, i-a luat
locul acum certitudinea. Argu
mentele convingerii sînt clare : 
Maria Ciobanu. Cecilia Tămă- 
șanu. Maria Percă, Margareta 
Diac. Carolina Imbrea, Maria 

transport ce ni se pun la dispo
ziție“.

„Intr-adevăr — recunoaște 
conducerea întreprinderii de 
construcții-montaj a județului 
Sibiu — (...) s-au mai intimplat 
situații cînd încărcarea și des
cărcarea mijloacelor de trans
port să se facă cu întîrziere“, 
dar vina este și a autobazei 
I.T.A. Sibiu, care nu-și respectă 
obligațiile contractuale, deși i 
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s-a atras atenția în repetate 
rinduri de către forurile supe
rioare.

„Autobaza Sibiu — se spune 
mai departe — nu trimite ma
șinile solicitate, adică autobas
culante, pentru transportul ma
terialelor de balastieră, pentru 
care încărcarea se face mecani
zat. „Ne sînt trimise autoca
mioane carosate pentru care nu 
putem asigura oamenii necesari 
pentru. încărcare-descărcare. A- 
cest fapt duce la stagnări, la o 
slabă eficiență economică, la 
nemulțumiri din partea șofe
rilor“.

Nu lipsește, după cum obser- 

aleg. Eu contribui doar cu pa
tina personală. Nu fac ceea ce 
s-ar numi o reproducere. Mă 
detașez de model.

Remarc totuși eleganța : tușei 
și nu întîmplătoarea preparare 
a pastei.

— Meseria-i meserie. Nu tri
șez în privința asta !

AUTODIDACȚI 
SA U IMPOSTORI?

— Dar unde trișezi ?
— în momentul în care mă 

apucă năbădăile și simt că tre
buie să fac altfel, așa cum imi 
dictează fluxul creator. Cred 
că dacă m-aș lua în serios, aș 
fi un pictor bun.

— De ce n-o faci ? Ai stu
dii ?

— Ce să fac cu ele ? Talen
tul degeaba-I cultivi. El există ! 
Cauți, lucrezi, trăiești din asta. 
Școala e o pierdere de vreme. 
Am 24 de ani și am lucrat în 

Tamaș, și celelalte componente 
ale echipei, au realizat de pe 
suprafața îngrijită, de 34 hec- l 
tare, un plus față de cifra an
gajamentului de 15 tone ceapă, ; 
1 tonă tomate, 1,5 tone castra
veți, și 600 kg pătrunjel.

Despre alte inițiative proprii 
însă, nu ni s-a mai vorbit în 
continuare.

— Este adevărat, ne-am mul
țumit. că fiecare utecist partici
pă la muncă — recunoaște Ca
rolina Cobzaru. membră în bi
roul comitetului U.T.C. Aveți 
dreptate atunci cînd spuneți că 
ne-ar fi fost foarte ușor, avînd 
o organizație mare cu membri 
harnici, conștiincioși, să luăm 
pe cont propriu o serie de ac
țiuni care să ne facă și mai cu
noscută prezenta, despre care 
să se spună : „Iată aici au lu
crat uteciștii“. Ar fi trebuit să 
ținem o legătură mai strînșă 
cu conducerea cooperativei și în 
funcție de necesitățile pe care . 
le aflăm, noi. uteciștii, să fim 
primii care să propunem și să 
înfăptuim niște măsuri. Trebuie 
să ne gîndim de pildă, ce nu- | 
tem face pentru ca și în secto
rul zootehnic realizările să fie 
la fel de bune ca în celelalte 
sectoare de producție Avem 
acolo un nucleu de 20 de ute
ciste (Teodora Ghercut. Berna- 
veta Ciobanu, Maria Roșu, nu- 
mărindu-se printre cele mai 
bune îngrijitoare) care trebuie i 
să inițieze o mișcare mai activă 1 
în sprijinul producției. Cum | 
șeful fermei, inginerul Cristo- 
bald Trifan. este și el utecist 
credem că rezultatele nu se vor 
lăsa prea mult așteptate.

Fără îndoială, personalitatea 
unei organizații U.T.C. este 
dată în cea mai mare măsură ( 
de felul în care membrii ei își 
îndeplinesc sarcinile de produc
ție, de folosul muncii pe care o 
prestează aceștia în cadrul uni
tății. dar în bună parte și de 
spiritul de inițiativă care ani
mă toate acțiunile întreprinse. 
Așteptăm să aflăm de la Săbă
oani Vești noi prin care să ni 
se confirme convingerea că și 
pe acest plan organizația U.T.C- 
a crescut, s-a maturizat.

OCTAVIAN MILEA

vați, decît răspunsul autobazei 
I.T.A. Sibiu. 11 așteptăm.

„Avem și lucruri bune".,.

.... Ne însușim criticile juste 
aduse și vă mulțumim pentru 
sprijinul acordat“ — ne scriu 
tovarășii din conducerea T.C.I. 
Timișoara, referitor la unele 
nereguli semnalate de noi pe 
șantierul 4 Sînnicolaul Mare în 

articolul „Milioanele li se scurg 
printre degete...“. După ce ni se 
transmit și cîteva din măsurile 
luate în vederea înlăturării nea
junsurilor (detașarea a 100 de 
muncitori din zona Timișoara, 
amplificarea spațiilor de cazare, 
numirea unui inginer din cen
trala trustului pentru coordona
rea lucrărilor, strîngerea și pro
tejarea materialelor împotriva 
intemperiilor pînă la introdu
cerea în operă, prelucrarea ar
ticolului publicat etc), semnata
rii răspunsului ne invită să re
venim, în coloanele ziarului 
nostru, asupra modului în care 
se desfășoară în prezent lucru

ultimii ani de mii de lei. Nu 
era păcat ?...

— Da, dar poate va veni un 
timp cînd vigoarea talentului îți 
va slăbi, cînd nu vei mai pu
tea găsi plasamente bune lu
crărilor tale. Gustul oamenilor 
se schimbă, se rafinează trep
tat...

— Mă adaptez eu. Snobi vor 
exista întotdeauna, gusturi me
diocre, ce să mai vorbim...

Raționamentele lui Valerian 
Costinescu nu erau întimplă- 
toare. Are o școală medie, ab
solvită chiar bine, dar a pre
ferat să se retragă în man
sarda din Schitu Măgureanu 25, 
certat cu „ai lui“ (părinții a- 
vind o poziție socială onorabi
lă), pentru că îl jenau în dia
logurile lui mute cu „fluxurile 
creative“. Școala, profesia, cul
tura, toate le găsea inutile, ca 
forme instituționalizate. Le pot

Tineri din industria petrolieră a județului Prahova
Foto : O. PLEC AN

întrecerea utecistă
(Urmare din pag. D 

profesională, teoretică și prac
tică.

O dată regulamentele-cadru 
stabilite, au fost organizate con
sfătuiri cu secretarii organiza
țiilor U.T.C. din întreprinderi, 
agricultură și școli, dezbătîndu- 
se pe larg obiectivele propuse, 
sistemul de evidență al întrece
rii, criteriile de apreciere a re
zultatelor. în prezent aceste 
dezbateri se desfășoară în or
ganizații în vederea stabilirii u- 
nor regulamente proprii in ra
port direct cu specificul locului 
de muncă, a nominalizării sar
cinilor fiecărui utecist.

Trebuie să fac însă o mențiu
ne. în aceste dezbateri tinerii 
au făcut numeroase propuneri 
de îmbunătățire calitativă și 
cantitativă a obiectivelor în
scrise, propunînd parametrii su
periori. Astfel, dacă mă refer 
numai la volumul acțiunilor de 
muncă voluntar-patriotică pre
văzut pentru 1973, acesta a fost 
mărit cu 25 la sută în urma pro
punerilor făcute.

Participarea tinerilor la rea
lizarea obiectivelor pe care ni 
le-am propus necesită în primul 
rînd cunoașterea importanței a- 
cestei întreceri patriotice între 
organizațiile U.T.C. în vederea 
îndeplinirii cincinalului înainte 
de termen. In acest sens, în or
ganizațiile U.T.C. au fost afi
șate încă înainte de sfîrșitul a- 
nului afișe care prezintă obiec
tivele întrecerii, au fost expuse 
pe panouri speciale obiectivele 
stabilite în organizații, au fost 
publicate articole la gazetele de 

rile pe șantierul respectiv. Pro
mitem să onorăm această su
gestie.

Mai multă lumină

O replică... pozitivă la artico
lul „...De parcă ar fi în carna
val“, ne dă conducerea Fabri
cii de elemente pentru automa
tizări : „Faptul că raționaliza
rea consumului de energie elec
trică a constituit o preocupare 
din partea întreprinderii noas
tre, rezultă și din realizarea 
unei economii, pe primele 10 
luni, de circa 400 000 kWh. Se
sizarea a determinat o reexa
minare a acestor probleme și 
luarea de măsuri care să poată 
asigura un control și mai rigu
ros cu privire la consumul de 
energie electrică“.

Ne bucură că s-a făcut mai 
multă... lumină.

„Mișcare" la I.T.B.

Un „Martor ocular“ al rubri
cii noastre de actualități, trimis 
pe adresa I.T.B., se întoarce cu 
un răspuns care precizează în 
încheiere : „Pentru a se evita 
pe viitor astfel de manifestări 
din partea personalului nostru, 
s-a luat măsura ca articolul să 
fie prelucrat cu întreg persona
lul de mișcare“. Poate așa se 
voi mai „mișca“ puțin lucrurile 
în favoarea călătorilor.

VASILE RAVESCU

dobîndi singur pe toate și, a- 
poi, cunosc multă lume „de 
meserie“, care imi oferă tot 
ceea ce-mi trebuie în sensul 
ăsta !“. Ceea ce îmi destăinuia, 
nu era nici pe departe un dis
curs polemic la adresa modali
tăților artistice în speță. Nu 
se simțea capabil încă de așa 

ceva. Dar își clama refuzul 
de a se integra ordonat in
tr-un context, fie el și de breas
lă. Nu-și spunea pictor, pentru 
că era conștient totuși de sta
tutul său de provizorat artistic. 
O brumă de informație specifi
că (ceea ce numea el „cultură“) 
și o brumă de îndemînare meș
teșugărească îl cantonau in 
falsul său crez. Mi-a citat 
nume ilustre, care au intrat 
in istorie ocolind școala ! Elo
giul autoinstrucției. al haosu
lui și superficialului ridicat 
astfel Ia rang de virtute. 

perete, iar la stațiile de radio
amplificare au fost realizate e- 
misiuni speciale. Tn același timp 
se desfășoară o susținută muncă 
politico-educativă, impriniindu- 
se un caracter concret activității 
tuturor organizațiilor U.T.C., în 
funcție de sarcinile specifice ac
tuale ale fiecărui loc de muncă.

Pentru urmărirea modului de 
îndeplinire a obiectivelor sta
bilite a fost constituită o comi
sie permanentă de coordonare 
și urmărire a întrecerii, condusă 
de un secretar al Comitetului 
județean U.T.C. Comisia a rea
lizat deja. în colaborare cu cen
trul de calcul județean, o fișă 
specială care să permită o ana
liză eficientă, cu criterii unice, 
a stadiului îndeplinirii obiecti
velor la nivelul județului, o dată 
pe trimestru. Aceasta va permite 
ținerea unei evidențe clare, e- 
fective a întrecerii. Totodată, 
această analiză, cu ajutorul ma
șinilor de calcul, va putea fi 
confruntată cu rezultatele pre
zentate lunar la începerea fie
cărei adunări generale U.T.C.

In regulamentul de desfășura
re a întrecerii, elaborat de Bi
roul C.C. al U.T.C., sînt prevă
zute și o serie de stimulente, de 
recompense. Noi, Comitetul ju
dețean Prahova al U.T.C., am 
lărgit aceasta, stabilind la nive
lul nostru o serie de distincții ce 
vor fi acordate anual. Dintre

ELEVI LA
LICEUL AGRICOL

(Urmare din pag. I)

ră și că aparent ar trebui 
să știm de ce ne-am ales liceul 
agricol, foarte mulți dintre 
colegi ne rezervă „surpriza“ de 
a fi ales școala cam la întîm- 
plare. M-am întîlnit aici cu 
colegi din toată țara și mi-am 
verificat părerea : nu numai in 
liceul nostru nu prea știu elevii 
de ce au optat pentru o secție 
ori alta, ce înseamnă o specia
litate sau alta, ce vom face 
după absolvire. Comitetul U.T.C. 
din liceul agricol trebuie să 
facă față și acestui neajuns și 
să întreprindă acțiuni foarte 
convingătoare în acest sens. în 
ceea ce ne privește, ne-am în
tîlnit cu foști elevi ai liceului, 
acum studenți sau lucrători în 
producție, cu cadre de specia
litate de la stațiunea experi
mentală pe lingă care funcțio
nează liceul și cu cadre univer
sitare din Craiova.

Alexandru Drilea, secretarul 
U.T.C., Liceul agricol, Tecuci.

Nivelul scăzut la învățătură 
este o realitate care nu ocoleș
te nici anii mari. Eu sint de 
părere că lupta împotriva aces-

O dulce existentă ii mină pe 
toți cei deopotrivă cu el din 
miraj în miraj. Rupți de pro
priile lor familii, nu fac nici 
un rău nimănui. Aparent, cel 
puțin ! Jocul acesta aventuros, 
libertinajul obstinat al gusturi
lor și concepțiilor. compuse 
„după ureche“, la inspirația 
și închegarea aproximativă a 
unor relații îi leagă „bresle“ ad- 
hoc, pitorești dar jalnice în ne
statornicia lor. în găunoșenia 
lor lucitoare și prețioasă,

Prin puterea lor de seducție, 
chiar prin calitățile și „reușite
le“ lor trecătoare, ei reprezin
tă niște modele nocive pentru 
o mare categorie de tineri do
tați, aflați acum la răscrucea 
dintre încredere și eșec, dintre 
succes și insucces, dintre a da 
și a lua de la viață. Avertis
mentul nostru li se adresează 
în primul rînd lor. Și mai este 
ceva !

Ușurința cu care instanțele 
autorizate și specializate accep
tă impostura, jocul lor imberb 
dar alunecos, născător de ca
taclisme morale, la limita bu
nei noastre credințe.

Ambele alerte trebuie înțe
lese în același consens de ur
gență. Această umbră savantă 
și atracțioasă deopotrivă se 
aciuează printre noi cu candoa
rea unui joc infantil. Să nu 
ne refuzăm controlul grav și 
susținut asupră-i !.

CORNELIU ANTIM 

acestea amintesc drapelul trans
misibil de organizație fruntașe 
U.T.C. în întrecerea „Tineretul 
— factor activ în îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen“ 
și Diploma de onoare. Un Ioc 
aparte îl va ocupa „Cartea de 
onoare“ a organizației județene 
U.T C. în care vor fi înscriși ti
neri fruntași, membrii brigăzilor 
de muncă și educație a tinere
tului fruntașe, brigadierii care 
vor realiza cel puțin 200 ore 
de muncă voluntar-patriotică pe 
șantierele tineretului.

Desigur, aceste cîteva proble
me stabilite acum la debutul 
întrecerii vor fi, probabil, îm
bunătățite. Dar, considerăm că 
măsurile preconizate, regula
mentele și obiectivele concreti
zate în fiecare organizație 
U.T.C. permit ca întrecerea în
că de la început să se desfă
șoare în bune condiții. Este 
o dorință a noastră, a tuturor u- 
teciștilor din organizația jude
țeană U.T.C. ca, păstrind tra
dițiile celorlalți ani, să ne si
tuăm și de această dată printre 
cei dinții In felul acesta vom 
face încă o dată dovada dragos
tei noastre față de patrie, a a- 
deziunii noastre de muncă la 
îndeplinirea deosebitelor obiec
tive economice, politice și so
ciale înscrise în documentele 
Congresului al X-lea și ale Con
ferinței Naționale a partidului.

tui fenomen este una din pro
blemele cele mai spinoase cu 
care se confruntă comitetul 
U.T.C. De ce spinoasă ? Pentru 
că este generată de o îngăduin
ță pe care o manifestă uteciștii 
față de ei înșiși. Se judecă cam 
așa : în învățămîntul superior 
reușesc foarte puțini, un pro
cent care aproape nu contează, 
deci nu intră în calculele noas
tre de viitor ; ne rămîne prac
tica agricolă pe care o vom 
exercita ca muncitori sau teh
nicieni. Pentru asta ne ajunge 
însă să trecem onorabil dintr-o 
clasă în alta.. Foarte rar un elev 
al liceului agricol depășește în 
anii de studiu limita lui 8. In 
ceea ce mă privește am ridicat 
această problemă nu numai în 
fața activului U.T.C. ci și în 
consiliul profesoral. M-am pre
gătit din timp pentru acel con
siliu, am venit cu multe pro
puneri. Ca urmare s-a creat în 
liceu o mișcare promițătoare 
pentru ridicarea nivelului Ia 
învățătură, nu numai la mate
riile de specialitate ci și la 
matematică, română, fizică, chi
mie, istorie, economie politică.

Petre Miiniș, membru în co
mitetul U.T.C., Liceul agricol, 
Fundulea.

Noi am mers mai departe pe 
această linie. Am inițiat o ade
vărată activitate de cercetare. 
Este drept că trăind în vecină
tatea celui mai mare centru de 
cercetări agricole al țării am 
fost și stimulați. Avem cercuri 
și grupe independente de elevi 
care fac cercetări proprii, bine
înțeles sub directa îndrumare a 
cadrelor didactice ori a specia
liștilor centrului. S-ar putea 
spune că activitatea de cerce
tare a elevilor servește tot pre
gătirii lor în profesie și nu celei 
de cultură generală. Dar nu e 
așa : pentru a face ucenicie 
științifică ai nevoie de cunoștin
țe în foarte multe domenii, iar 
o lucrare cu caracter științific 
trebuie redactată într-o limbă 
bogată și fără greșeli gramati
cale. Este al șaselea an de 
cînd organizăm sesiuni de re
ferate ale elevilor, la care in
vităm și colegi de la liceele 
agricole din împrejurimi și, 
mărturisesc, ne-am prezentat 
bine. Organizația U.T.C. folo
sește munca de cercetare pen
tru a întreține un interes foarte 
viu față de învățătură în ge
neral și față de profesie în 
special.

Dacă știm să facem to
talul dintre problemele noastre 
și cele ale colegilor — e primul 
semn că sîntem secretari.

Liviu Relea, secretar U.T.C., 
Liceul agricol, Sibiu.

Deși, într-un fel, și acestea 
intră in categoria problemelor 
curente. La noi s-a petrecut un

DEZBATEREA
Proiectului de norme - 
subiect de autoanaliză 

dar și de angajare
Aflîndu-mă zilele trecute prin

tre tinerii din organizația U.T.C. 
a întreprinderii bucureștene — 
Tricodava — am încercat să 
aflu cum s-a desfășurat aici dez
baterea Proiectului de norme ale 
muncii și vieții comuniștilor, ale 
eticii și echității socialiste. M-am 
adresat în acest sens tovarășu
lui Gheorghe Purcaru, locțiitorul 
secretarului acestei organizații.

— Dezbaterea Proiectului de 
norme ale vieții și muncii comu
niștilor, ale eticii și echității so
cialiste a constituit, fără îndoială, 
și pentru tinerii din organizația 
noastră un prilej de maximă im
portanță pentru autocunoaștere și 
implicit pentru analiza responsa
bilă a gîndurilor și faptelor lor, 
pentru înțelegerea resorturilor in
terioare ce determină aceste gîn- 
duri și fapte. Pot afirma că a- 
colo unde dezbaterile au avut loc 
ele s-au constituit în premise ale 
lămuririlor și clarificărilor interi
oare și deci au reprezentat pași 
importanți spre autodepășire, spre 
angajare. în vederea pregătirii a- 
dunărilor cu această temă, comi
tetul U.T.C. din întreprinderea 
noastră a instruit birourile U.T.C. 
ale secțiilor. Astfel că în cea mai 
mare parte ele au condus dezba
terile pornind încă de la nece
sitatea însușirii de către fiecare 
tînăr a regulilor comuniste de ac
tivitate, de comportare, gîndire și 
creație, ca și de la necesitatea 
transformării lor în deprinderi co
tidiene de muncă, de conviețuire 
socială, în familie, în organizație.

Tovarășei Maria Beloiu, secre
tara organizației 12 confecții re- 
lon, i-am cerut să ne concretizeze 
cum au decurs dezbaterile în or
ganizația pe care o conduce.

— La acea adunare au fost nu
meroase luări de cuvînt. Pentru 
mulți tineri au fost momente de 

fapt care a avut o influență ne
gativă i cel mai bun absolvent al 
secției veterinare a fost văzut 
vînzător într-un magazin al 
orașului. Discuțiile în școală nu 
mai conteneau și întrebarea „de 
ce ?“ părea fără răspuns. Am 
stat de vorbă cu tînărul în 
cauză și am aflat un lucru care 
m-a uimit : a învățat foarte 
bine pentru că îi place să în
vețe, așa, în sine. Veterinar nu 
va fi niciodată pentru că nu-i 
place meseria. Am tras conclu
zia că există și acest pericol, 
mai ales la tinerii care n-au 
gindit prea mult cînd au con
curat la liceu și de acea ini
țiem foarte multe acțiuni pen
tru a facilita elevilor cunoaște
rea profundă a profesiei, a 
cadrului în care și-o vor exer
cita. Nu ne ferim să arătăm 
dificultățile, vorbim deschis cu 
specialiștii pe care îi invităm 
în mijlocul nostru despre toate 
greutățile care ne așteaptă.

Doina Bodea. Totuși condiția 
secretarului U.T.C. în liceul 
agricol este alta decît a 
celui care activează într-un 
liceu teoretic, să spunem. Toate 
problemele acestea ale anului 
I, ale atașamentului față de pro
fesie, ale stimulării interesului 
pentru disciplinele care nu a- 
parțin specialității — nu se in- 
tîlnesc în oricare școală. Dacă 
luăm numai practica în con
siderare : ea aduce aspec
te cărora nu întotdeauna le 
putem face față. Două luni pe 
an, altădată și mai mult, după 
împrejurări aproape că nu ne 
întîlnim, lucrăm pe la ferme, cu 
distanțe mari între ele, în 
echipe reduse ca număr de 
elevi. Un exemplu : anul trecut, 
unele conduceri de ferme n-au 
înțeles exact rolul practicii în 
formarea noastră profesională 
și au folosit elevii Ia orice fără 
să respecte programa de practi
că. Cînd am aflat, am informat 
conducerea liceului, s-a instituit 
un control riguros și lucrurile 
s-au pu.s la punct. Cum am 
aflat, întrucît și eu eram lega
tă de locul meu de practică ? 
Noi avem o organizare proprie 
a echipelor, adoptată la suges
tia și cu concursul comitetului 
U.T.C. înainte de plecarea în 
practică instruim în fiecare 
clasă cîte zece uteciști — res
pectiv membrii birourilor și alți 
activiști din organizația clasei 
— care devin șefi de echipe — 
echipe formate din 4 elevi. A- 
ceștia țin legătura permanentă 
cu mine, cu alți membri ai co
mitetului. Unde se poate — te
lefonic, unde nu — prin scrisori. 
In acest fel aflăm tot ce se pe
trece cu uteciștii noștri în tim
pul practicii. Dar tot prin aces
te mijloace transmitem sarcinile 
de organizație, veghem să nu se 
întrerupă informările politice, 
convorbirile pe teme de interes 
comun, legătura cu organizațiile 
U.T.C. din comune. 

sinceră și utilă autoanaliză. De
oarece organizația noastră e for
mată în majoritate din tinere, 
alături de serioase analize ale 
problemelor de producție discu
țiile au insistat cu deosebire asu
pra importanței transpunerii în 
viață a prevederilor din Proiectul 
de norme referitoare la realizarea 
unui cadru familial sănătos — 
propice formării și educării co
piilor în spiritul normelor noastre 
comuniste. Pot spune că adunarea 
generală care a dezbătut Proiec
tul de norme a fost un prilej va
lorificat de analiză temeinică a 
activității organizației, a muncii 
depuse de fiecare tînăr.

Niculina Pană, secretară în or
ganizația 13 confecții relon, a ți
nut să releve ca notă distinctă a 
discuțiilor, dezbaterilor făcute de 
tinerii din organizația sa — fap
tul că fiecare din ei a înțeles că 
garanția ca fiecare tînăr să aibă 
o activitate și comportare adecva
tă principiilor morale comuniste 
este însuși colectivul, este crearea 
unei opinii de masă împotriva 
neglijenței și risipei, a lipsei de 
răspundere față de gospodărirea 
utilajelor, a materiilor prime, a 
încălcării eticii și echității socia
liste în muncă și viață.

Tinerii din organizația U.T.C. 
— mecanic energetic — ne-a 
mărturisit Marius Georgescu, ’ W 
cretarul organizației, s-au dovedit 
în intervențiile făcute, ca și mai 
apoi, în luna ce le-a urmat (de 
data aceasta prin realizări con
crete în muncă) conștienți de ne
cesitatea creșterii răspunderii 
pentru propria lor activitate dar 
și a întregului colectiv. Mulți 
dintre ei au solicitat chiar în 
timpul acestei adunări înființarea 
unor cursuri de perfecționare în 
meseriile de mecanic, electrician 
și instalator, căci utilajele moder
ne solicită din plin acest interes 
pentru continua perfecționare 
profesională. N-au lipsit nici ini
țiativele: atelierul bobinaj s-a an
gajat să economisească importan
te cantități de cupru; mecanicii 
au avut inițiativa de a se consti
tui în echipe de intervenție care 
să preîntîmpine staționările mași
nilor (această acțiune „profilacti
că“ asupra mașinilor s-a dovedit 
a fi o inițiativă deosebit de 
valoroasă).

DORINA TURCU

Foto ■ ȘT. WEISS

EXPOZIȚIA 
LUCAS CRANACH 

CEL BĂTRÎN
Sub auspiciile Consiliului Cul

turii și Educației Socialiste, 
miercuri la amiază s-a deschis, la 
Casa de cultură „Fr. Schiller“ 
din Capitală, o expoziție de re
produceri după opere de Lucas 
Cranach cel Bătrîn, cu prilejul 
aniversării a 500 de ani de la 
nașterea artistului. Cele peste 50 
de exponate, trimise de Muzeul 
din Weimar (R.D. Germană), o- 
feră o imagine sugestivă a crea
ției acestui ilustru reprezentant 
al Renașterii germane, a realiză
rilor sale de seamă în domeniul 
artei portretului, peisajului și na
turii moarte.
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN PAKISTAN
A.

In capitala Punjabului

LAHORE
(Urmare din pag. 1]

Președintelui Nicolae Ceaușescu 
'i sint prezentate oficialități- 
'e locale. In semn de sti
mă deosebită, personalitățile 
rrezente oferă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, frumoase ghirlande 
de flori. Tinere fete, în unifor
me de un alb imaculat, cu veste 
ie culoare verde, presară în 
salea oaspeților petale de tran
dafiri. Se ovaționează îndelung 
neutru prietenia româno-pa- 
kritaneză.

In drum spre Palatul guver- 
noratului, reședința oficială a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
coloana de mașini străbate un 
bulevard larg, străjuit de o par
te și de alta, de siluetele svelte 
ale palmierilor.

In anii care au trecut de la 
iobîndirea independenței Pa
kistanului, Lahore a devenit și 
un centru industrial puternic, 
care găzduiește, între altele, o 
oțelărie, o uzină de mașini agri
cole și una de aparataj electric, 
atelierele de material feroviar, 
întreprinderi textile și chimice. 
Pe tot parcursul, locuitorii acla
mă la trecerea cortegiului ofi
cial, fac semne prietenești, agită 
stegulețe. Ansambluri folclorice 
execută cintece de bun venit.

Exprimînd bucuria locuitori
lor orașului Lahore și ai provin
ciei Punjab, guvernatorul Ghu
lam Mustafa Khar. a declarat 
•eprezeManților presei române: 
„Este pentru noi o cinste deo
sebită de a-l avea ca oaspete sti
mat pe președintele Nicolae 
Ceaușescu. Nutrim sentimente de 
admirație și adine respect pen
tru acest remarcabil om de stat, 
oare a făcut atît de mult pen
tru progresul țării și poporului 
său, care a devenit cunoscut în 
întreaga lume pentru politica 
pe care o promovează în apăra- 
•ea dreptului la dezvoltare libe
ră a fiecărei națiuni.' Cum poți 
să nu fii de acord cu președin
tele dumneavoastră, atunci cînd 
el condamnă politica forței și 
amestecului, cînd subliniază că 
toate țările lumii, fie ele mari 
sau mici, sint egale în drepturi, 
cînd se pronunță pentru întro
narea unui spirit nou în rela
țiile dintre statele de pe glob ? 
Vizita sa va fi din păcate scurtă. 
Am fi dorit să rămînă mai mult 
printre noi, să-i arătăm mai mul
te din realizările noastre. Satis
facția de a-l avea printre noi 
este însă mare și sîntem încre
dințați că se va convinge de

Recepția cetățenească 
din Grădina Shalimar

Locuitorii orașului Lahore au 
ținut să-și exprime intr-un mod 
deosebit marea bucurie de a a- 
vea în mijlocul lor pe preșe
dintele Nicolae Ceaușescu și 
pe tovarășa Elena Ceaușescu, 
sentimentele de stimă și alea
să considerație pentru condu
cătorul României socialiste : ei 
au oferit în cinstea oaspeților 
români o recepție cetățenească, 
desfășurată în Grădina Shali
mar, vestită pentru marea ei 
frumusețe și originalitate.

Grădina este amenajată în 
trei tera» ș, împodobită de fîn- 
tîni arteziene dispuse în casca
dă, de pavilioane durate pe 
malurile lacurilor artificiale, 
totul alcătuind un ansamblu de 
o desăvîrșită armonie.

Shalimar, mîndrie a locuitori
lor din Lahore, cunoaște, în a- 
ceastă zi, o atmosferă de mare 
sărbătoare. Aleile sale sînt în
țesate de lume. Pe pavilioane 
sînt arborate tricolorul româ
nesc și drapelul alb-verde al 
Pakistanului. Pe frontispiciul 
pavilionului central se află un 
panou de mari dimensiuni,, pe 
care mîini meștere au înscris 
cu flori multicolore urarea 
„Bine ați venit“. Fanfare și 
orchestre populare execută 
marșuri și melodii populare 
pakistaneze.

Sunete prelungi de trompetă 
anunță sosirea oaspeților, în 
întîmpinarea cărora au venit 
guvernatorul provinciei Punjab, 
Ghulam Mustafa Khar, și mi
nistrul principal al provinciei, 
Mehraj Klalid. Notabilitățile 
orașului înconjoară cu bucurie 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și pe tovarășa Elena Ceaușescu, 
oferindu-le tradiționalele ghir
lande multicolore. Tineri și ti
nere aștern în calea oaspeților 
petale de flori.

Oaspeții și gazdele ajung, în 
aplauzele celor de față, în pa
vilionul central. După intonarea 
imnurilor de stat ale României 
și Pakistanului, ia cuvîntul mi
nistrul principal, Mehraj Klalid, 
care dă citire unui mesaj de 
salut din partea tuturor locui
torilor orașului.

Este o cinste și un privilegiu 
deosebit pentru mine — arată 
vorbitorul — să adresez Exce
lenței Voastre și doamnei 
Ceaușescu, in numele cetățeni
lor din Lahore, cel mai cordi
al bun venit. Sîntem recunos
cători că Excelența Voastră a 
găsit răgazul să ne viziteze în 
cursul scurtei sale șederi în 
Pakistan.

Lahore a fost gazda unor con
ducători de stat din toate păr
țile lumii, dar aș vrea să sub
liniez că locuitorii acestui oraș 
nutresc pentru dumneavoastră 
nu numai sentimente tradițio

prietenia și stima pe care i-o 
poartă locuitorii Punjabului, lo
cuitorii întregii țări“.

Oaspeții sint invitați să vizi
teze cîteva din renumitele mo
numente ale orașului. Un aseme
nea monument este moscheea 
Badshahi, socotită a fi una din 
cele mai mari din lume, verita
bilă perlă arhitectonică a epocii 
Mogule. Prin minaretele sale, de 
o perfectă simetrie, prin puri
tatea liniilor, prin ornamentația 
sa desăvîrșită, ea este o mărtu
rie a geniului creator al unui 
popor înzestrat.

In curtea moscheii, a fost ri
dicat mausoleul lui Mohammad 
Iqbal, gînditorul și poetul care 
prin scrierile sale, a însuflețit 
lupta pentru independență a ță
rii. Lahore poate fi, de altfel, 
considerat ca un simbol al re
zistenței dîrze, curajoase a po
porului față de colonialiști. Zi
durile impunătorului fort, ur
mătorul obiectiv vizitat — poar
tă și astăzi urmele gloanțelor și 
ghiulelelor din anii luptelor e- 
roice împotriva asupririi străine. 
Dar colonialiștii nu au reușit să 
înăbușe prin forța armelor nă
zuințele de libertate și neatîrna- 
re ale poporului pakistanez. Tot 
aici, la Lahore, în urmă cu mai 
bine de trei decenii, a avut loc 
o conferință care a reunit pe 
fruntașii luptei pentru eliberare, 
între care Mohammad Aii Jin- 
nah, cel care avea să primească 
numele de „părintele națiunii“, 
și care cerea, pentru prima da
tă, un Pakistan independent. In 
amintirea acestor evenimente și 
în amintirea proclamării Repu
blicii, care a avut loc la 23 mar
tie 1956, la aproape nouă ani 
de la cucerirea independenței, a 
fost ridicat, în apropierea stră
vechiului fort, un obelisc, care 
se profilează impunător pe ce
rul albastru — monument ce 
consemnează victoria unor bătă
lii îndelungate pentru existență 
liberă, de sine stătătoare.

La toate locurile vizitate, to
varășul Nicolae Ceaușescu pri
mește explicații amănunțite, dă 
o înaltă apreciere acestor crea
ții ale poporului pakistanez, lup
tei sale pline de sacrificii în ve
derea neatîrnării. Atît la mos
cheea Badshahi, cit și la Fort, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușesctț sem
nează în Cartea de onoare.

Pe întregul traseu spre obiec
tivele vizitate și la întoarcerea 
la reședință, numeroși locuitori 
ai orașului au ținut să salute din 
nou, cu deosebită căldură, pe 
oaspeții din România prietenă.

nale de ospitalitate, ci respectul 
cel mai adine și afecțiune,a cea 
mai caldă. Aceasta se explică 
prin legăturile de prietenie și 
respect reciproc care au făcut 
ca, în ultimii ani, cele două 
țări ale noastre să se simtă tot 
mai aproape. Doar cu cîteva 
zile în urmă, la 30 decembrie, 
am împărtășit bucuria dumnea
voastră la a 25-a aniversare a 
proclamării Republicii în Ro
mânia, prilej pentru noi de a 
studia experiența dumneavoas
tră și a aprecia marile progre
se înregistrate de. poporul ro
mân după eliberarea sa de sub 
jugul dictaturii fasciste. Dacă 
am urmărit cu înfrigurare re
zistența și lupta de eliberare a 
poporului român, purtate eroic 
și încununate de succes în zi
lele lui august 1944, eforturile 
dumneavoastră ulterioare au 
stîrnit, de asemenea, admirația 
noastră sinceră.

Nu considerăm că țara dum
neavoastră este mică, deși are 
o populație de numai 20 de mi
lioane locuitori, deoarece știm 
că poporul dumneavoastră a 
transformat România dintr-o 
țară predominant agrară, cum 
era înainte de război, într-unul 
din statele cu o puternică dez
voltare economică și socială. 
Sîntem deosebit de impresionați 
de succesele pe care le-ați în
registrat în lichidarea analfa
betismului, în modernizarea a- 
griculturii, în ridicarea nivelu
lui de trai al oamenilor muncii. 
Asemănarea dintre problemele 
pe care le-a avut de înfruntat 
poporul dumneavoastră acum 25 
de ani și problemele care ne 
stau, astăzi, nouă în față re
prezintă o bază puternică pen
tru cooperarea reciprocă și 
schimburi rodnice, între cele 
două țări. în anii ce vin.

Perspectivele acestei colabo
rări sînt mai luminoase dacă 
ne gindim și la politica exter
nă, înaintată și justă, promova
tă de statul român sub condu
cerea dumneavoastră. Vizita 
dumneavoastră în Pakistan ur
mează unui șir de vizite simi
lare întreprinse, anul trecut, în 
unele țări africane, care au 
conferit noi dimensiuni relații
lor României cu statele afro- 
asiatice în curs de dezvoltare. 
Sîntem încredințați că asemenea 
contacte se vor solda cu rezul
tate pozitive pentru binele po
poarelor care luptă să-și gă
sească un loc sub soare.

în încheiere, vorbitorul a a- 
rătat : Sperăm că veți avea po
sibilitatea să ne vizitați din 
nou peste cîțiva ani, după ce 
vom fi înfăptuit multe din re
formele Și proiectele de dezvol
tare inițiate de guvernul nostru 
popular.

Urăm Excelenței Voastre,

In timpul vizitei în Fortul din Lahore

domnule președinte Ceaușescu, 
doamnei Ceaușescu, celorlalți 
stimați oaspeți români să se 
simtă cit mai bine în orașul

Cuvintarea tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
Domnule guvernator, 
Domnule ministru principal, 
Doamnelor și domnilor,
Doresc să vă adresez dumnea

voastră. tuturor locuitorilor o- 
rașului Lahore, un salut prie
tenesc.

Ne face o deosebită plăcere 
să putem cunoaște frumosul 
dumneavoastră oraș, în cadrul 
vizitei pe care o facem în Pa
kistan.

Intre țările noastre există de 
vreme îndelungată relații de co
laborare și prietenie. Cu prilejul 
actualei vizite, în convorbirile 
avute cu președintele Bhutto, 
am ajuns la înțelegerea de a 
extinde și întări colaborarea 
multilaterală, dintre țările noas
tre. (Aplauze). Aseară, am sem
nat împreună o declarație so
lemnă, în care se pun bazele li
nei colaborări îndelungate in 
toate domeniile de activitate și 
în care sînt afirmate principiile 
egalității, respectului indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile in
terne, care vor guverna rela
țiile dintre țările noastre și pe 
care dorim să le vedem afir
mate în relațiile dintre toate 
statele lumii. (Aplauze).

în cele trei zile de cînd ne 
aflăm în frumoasa dumneavoas
tră țară, am constatat cu deo
sebită bucurie preocupările po
porului pakistanez pentru dez
voltarea economică și socială, 
dorința sa de a dezvolta rela
țiile de prietenie și colaborare 
cu poporul român, preocuparea 
sa de a trăi în pace și prietenie 
cu toate popoarele lumii.

Din experiența poporului ro
mân știm că dezvoltarea eco- 
nomico-socială cere eforturi din 
partea întregului popor, cere 
unirea tuturor forțelor și de
pinde, în primul rînd, de mun
ca fiecărui stat pentru a putea 
să ducă o viață demnă, liberă 
și independentă. (Aplauze).

Trăim într-o epocă de mari 
schimbări în viața internaționa
lă. Se afirmă tot mai mult in 
lume dorința popoarelor de a fi 
libere și stăpîne pe destinele lor. 
Este necesar — și România de 
pune toate eforturile — să se 
contribuie la realizarea unei 
lumi mai bune, a păcii și cola 
borării internaționale. Realiza
rea unei asemenea lumi drepte, 
în care fiecare națiune să se 
poată bucura de dreptul de a-și 
hotărî dezvoltarea sa așa cum 
o dorește, cere ca fiecare popor 
să participe activ la viața inter 
națională, cu drepturi depline, 
cere să se pună capăt politicii 
de forță și dictat imperialiste, să 
se respecte dreptul fiecărui po ■ 
por la o viață liberă, de sine 
stătătoare. în ce ne privește, 
facem totul pentru a realiza 
securitatea în Europa, ne pro
nunțăm pentru pace în Viet
nam, pentru o soluție politică in 
Orientul Mijlociu. Dorim din 
tot sufletul ca în subcontinentul 
dumneavoastră să se stabilească 
relații de colaborare trainică 
între toate statele din această 
parte a lumii, ca fiecare popor 
stăpîn pe destinele sale, să se 
poată bucura de libertate și in
dependență.

Inii exprim speranța că vizita 
efectuată în Pakistan, înțelege
rile Ia care am ajuns cu preșe
dintele Bhutto vor deschide o 
etapă nouă de colaborare trai

nostru ; dorim, în același timp, 
multă fericire dumneavoastră și 
poporului dumneavoastră.

Textul mesajului a fost înmî- 

nică între popoarele român și 
pakistanez.

Doresc să vă adresez dumnea
voastră, tuturor locuitorilor o- 
rașului Lahore, întregului po
por pakistanez, succese tot mai 
mari pe calea dezvoltării și fău
ririi unei economii puternice, 
independente, pe calea bună

Șr
Tovarășului Nicolae Ceaușescv 

și tovarășei Elena Ceaușescu li 
se oferă, apoi, în amintirea vi
zitei făcute în orașul Lahore, 
macheta Grădinii Shalimar.

în continuare, la invitația gaz
delor, președintele Consiliului 
de Stat, ceilalți oaspeți români, 
străbat aleile grădinii. Șeful sta
tului român este întîmpinat cu 
vii și puternice aplauze. Nume
roși cetățeni doresc să strîngă 
mina șefului statului nostru, îi

Dineu oferit de guvernatorul

Cu prilejul vizitei președin
telui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu în orașul La
hore, guvernatorul provinciei 
Punjab. Ghulam Mustafa Khar, 
a oferit, la Palatul guvernora- 
tului, un dineu în cinstea oas
peților români.

La dineu a participat pre
ședintele Republicii Islamice Pa
kistan, Zulfikar Aii Bhutto. Au 
fost de față persoanele oficiale 
care îl însoțesc în vizita în Pa
kistan pe șeful statului român, 
precum și personalități ale vie
ții publice din orașul Lahore. 
In cursul dineului, desfășurat 

nat apoi, în mod solemn, con
ducătorului statului român.

In continuare, a luat cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

stării și fericirii, într-o țară li
beră, puternică și independentă. 
(Aplauze).

Fie ca prietenia dintre Româ
nia și Pakistan să se întărească 
continuu, spre binele ambelor 
popoare, al cauzei păcii în lu
me ! (Aplauze puternice).

★

solicită autografe. Domnește o 
atmosferă de mare însuflețire, 
oamenii își exprimă deschis sen
timentele de sinceră prietenie și 
prețuire față de România socia
listă. față de conducătorul ei.

Reportajul vizitei a fost 
realizat de : 
ION CÂRJE 

ROMULUS CAPLESCU 
ION PUȚINELU 

Fotografii : ANGHEL PASAT

provinciei Punjab
într-o atmosferă cordială, guver
natorul provinciei Punjab și to
varășul Nicolae Ceaușescu au 
rostit toasturi.

Este un privilegiu cu care mă 
mîndresc să pot mulțumi Exce
lenței Sale președintelui Nicolae 
Ceaușescu și doamnei Elena 
Ceausescu pentru a ne fi ono
rat cu această vizită în orașul 
Lahore, capitala provinciei Pun
jab, a spus guvernatorul. In nu
mele meu și al cetățenilor din 
Lahore îmi este deosebit de plă
cut să transmit Excelenței Voas
tre, stimaților oaspeți din 
România un cordial și plin de 
căldură bun venit și, totodată, 
să transmit Excelenței Voastre

DECLARAȚIE SOLEMNĂ COMUNĂ 
A REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA
SI REPUBLICII ISLAMICE PAKISTAN
Republica Socialistă România și Republica 

Islamică Pakistan.
Luînd in considerare relațiile de stimă 

reciprocă și prietenie dintre cele două țări și 
dorind să dezvolte în continuare relații de 
prietenie și cooperare între popoarele lor, pe 
baza principiilor dreptului și justiției internațio
nale,

Dorind să întărească contribuția celor două 
țări la cauza păcii și securității internaționale 
și dezvoltarea cooperării dintre toate statele,

Reafirmind adeziunea lor la principiile Cartei 
Națiunilor Unite,

Conștiente de răspunderea care incumbă tu
turor statelor, mici sau mari, pentru instaurarea 
unui climat de securitate și de cooperare în 
lume și pentru dezvoltarea relațiilor prietenești 
între toate țările, indiferent de mărimea și sis
temul lor politic, economic sau social,

Reamintind că toate statele, fără discrimina
re, au dreptul și îndatorirea de a participa la 
soluționarea problemelor internaționale de in
teres comun,

Exprimînd convingerea lor că pacea interna
țională se bazează pe respectarea dreptului sacru 
al fiecărui stat la suveranitate și independență, 
la pace și securitate și dreptul inalienabil al 
fiecărui popor de a hotărî soarta sa, fără nici un 
fel de amestec, constrîngere sau presiune din 
afară,

Hotărîte să contribuie la eforturile generale 
pentru promovarea condițiilor de pace și secu
ritate în Asia, in Europa și în lume și pentru 
dezvoltarea relațiilor prietenești dintre națiuni.

Conștiente de necesitatea unor eforturi mai 
mari pe plan național și internațional pentru 
a asigura un progres mai rapid al țărilor in 
curs de dezvoltare în scopul eliminării decala
jului dintre ele și țările dezvoltate,

Afirmînd dreptul tuturor statelor la coopera
re mutuală in diverse domenii și de a avea 
acces liber la cuceririle științei și tehnologiei 
moderne,

I. Declară hotărîrea lor comună :
Să lărgească și să adîncească relațiile lor de 

prietenie și de cooperare în domeniile politic, 
economic, tehnologic, științific și cultural,

să dezvolte colaborarea economică reciproc- 
avantajoasă, acordînd atenție deosebifă sporirii 
schimburilor comerciale, să faciliteze dezvol
tarea schimburilor în domeniile științei, învă- 
tămintului, culturii și artelor și să promoveze 
înțelegerea și prietenia dintre cele două popoare.

II. Declară hotărîrea lor comună de a funda
menta relațiile bilaterale, ca și cele cu toate 
celelalte state, pe următoarele principii :

1. Dreptul inalienabil al fiecărui popor de a 
decide soarta sa și de a-și alege sistemul său

pentru
Republica Socialistă România, 

NICOLAE CEAUȘESCU, 
președintele Consiliului 

de Stat al
Republicii Socialiste România

politic, economic, social corespunzător voinței 
și intereselor sale proprii, fără nici un amestec 
din afară.

2. Dreptul sacru al fiecărui stat la libertate, 
independență și suveranitate națională.

3. Dreptul inerent al fiecărui stat suveran dfc 
a folosi bogățiile sale naturale și toate celelalte 
resurse conform intereselor sale.

4. Egalitatea în drepturi a tuturor statelor, 
indiferent de mărime și sistemul politic și 
economic.

5. Dreptul fiecărui stat de a participa, în con
diții de egalitate, la soluționarea problemelor 
internaționale care prezintă interes pentru ei.

6. Avantajul reciproc în cadrul cooperării 
dintre statb in toate domeniile.

7. Dreptul și îndatorirea statelor, indiferent 
de sistemele lor sociale și politice, de a coopera 
între ele în diverse domenii în scopul menți
nerii păcii și securității și al progresului eco
nomic și social al tuturor națiunilor.

8. Neamestecul, sub nici o formă și sub nici 
un pretext, iii afacerile interne sau externe ale 
altor state.

9. Respectarea inviolabilității frontierelor de 
stat și a integrității teritoriale a statelor.

10. Obligația statelor de a se abține, în rela
țiile lor internaționale, de la orice fel de con
strîngere de ordin militar, politic, economic sau 
de altă natură și de la amenințarea cu forța 
sau folosirea forței, sub orice pretext sau în 
orice împrejurare, împotriva oricărui stat.

11. Dreptul inerent al fiecărui stat la auto; 
apărare individuală sau colectivă.

12. Reglementarea tuturor diferendelor dintre 
state prin mijloace pașnice.

III. Ele declară hotărîrea lor comună :
Să dezvolte relațiile de prietenie și cooperare 

cu toate statele, să acționeze in scopul adoptării 
de măsuri efective în domeniul dezarmării și să 
promoveze destinderea, pacea, buna înțelegere 
și cooperarea în Asia, Europa și în întreaga 
lume,

să coopereze pentru întărirea rolului Națiu
nilor Unite ca un instrument menit să stimu
leze cooperarea dintre state în conformitate cu 
normele dreptului internațional și să promoveze 
reglementarea problemelor internaționale în in
teresul păcii și securității mondiale.

IV, In scopul asigurării îndeplinirii prevede
rilor prezentei declarații, Republica Socialistă 
România și Republica Islamică Pakistan vor 
avea consultări prin întîlniri periodice la ni
veluri corespunzătoare.

Prezenta declarație a fost întocmită în Isla
mabad, la 9 ianuarie 1973, în două exemplare, 
fiecare in limbile română si engleză, ambele 
versiuni avind aceeași valabilitate.

pentru
Republica Islamică Pakistan, 

ZULFIKAR ALI BHUTTO, 
președintele Republicii 

Islamice Pakistan

Revista presei pakistaneze
Vizitei președintelui Consi

liului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, îi sînt consacrate, în 
continuare, largi spații în co
loanele presei pakistaneze. Toa
te ziarele inserează ample rela
tări ale principalelor momente 
din cea de-a doua zi a vizitei, 
însoțindu-le de fotografii.

Ziarul „Pakistan Times“ pu
blică, pe prima pagină, fotogra
fiile de la semnarea Declarației 
solemne comune. Sînt reproduse 

și poporului român simțăminte
le noastre de prietenie.

Noi, cei din Pakistan, am ur
mărit cu deosebită admirație cu
rajul, încrederea și dîrzenia 
care au permis poporului român 
să învingă multe dificultăți ce 
i-au stat adesea în cale în de
cursul îndelungatei sale istorii.

Progresul continuu înregistrat 
de România în toate sferele ac
tivității umane constituie o ilus
trare a conducerii dumneavoas
tră înțelepte.

Excelență, populația din Laho
re încearcă sentimente de a- 
dîncă satisfacție pentru vizita 
pe care o întreprindeți în orașul 
nostru. Sperăm că vizita vă va 

aprecierile președintelui Nicolae 
Ceaușescu și președintelui Zul- 
fikar Aii Bhutto făcute imediat 
după semnarea declarației.

Largi extrase sînt publicate și 
din toasturile rostite la dineul 
de marți seara, după finalizarea, 
prin documentul amintit, a con
vorbirilor oficiale dintre cei doi 
șefi de stat. Extrasele din a- 
ceste toasturi sînt regrupate sub 
titlul „Noua eră a prieteniei 
trainice“. Ziarul „Pakistan Ti
mes“ reprociuce, în suită, cinci 

oferi dumneavoastră, domnule 
președinte, doamnei Ceaușescu 
și stimaților dumneavoastră 
colaboratori prilejul de a cu
noaște căldura și afecțiunea pe 
care poporul pakistanez le nu
tresc față de poporul român.

Guvernatorul provinciei Pun
jab a toastat în sănătatea și 
pentru fericirea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu, pentru conti
nua bunăstare și progresul po
porului prieten român.

în toastul său, președintele 
Nicolae Ceaușescu a spus : Este 
pentru noi o deosebită bucurie 
că ne aflăm astăzi în frumosul 
oraș Lahore. Aș dori să mul
țumesc pentru cuvintele expri
mate aici la adresa poporului 
român, pentru primirea priete
nească și călduroasă de care 
ne-am bucurat și în Lahore, ca, 
de altfel, peste tot în Pakistan, 
și să adresez un cordial salut 
populației din Lahore, din pro
vincia Punjab, întregului popor 
pakistanez.

Trebuie să remarc cu satis
facție că vizita pe care o efec
tuăm in Pakistan decurge in 
bune condițiuni, că între Româ
nia și Pakistan există relații de 
bună colaborare, iar în urma 
convorbirilor cu domnul pre
ședinte Bhutto am ajuns la a- 
cordul de a dezvolta și intensi
fica în viitor colaborarea dintre 
țările noastre. Aceasta cores
punde, fără nici o îndoială, atît 
intereselor celor două popoare, 
cît și cauzei păcii și colaborării 
internaționale.

Poporul român este angajat 
cu toate forțele sale în edif'- 
carea societății socialiste, în 
făurirea unui viitor mai bun, 
liber și independent. De aceea 
înțelegem bine preocupările și 
eforturile poporului pakistanez 
pentru dezvoltarea sa economi- 
co-socială, pentru asigurarea 
dezvoltării independente a Pa
kistanului.

Adresînd poporului pakistanez 
urări de succese tot mai mari 
în înfăptuirea aspirațiilor sale 
de progres economic și social, 
de pace și prosperitate, popu
lației din Lahore succese și 
multă fericire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a toastat în sănătatea 
președintelui Bhutto și a guver
natorului provinciei. 

fotografii pe spații largi. Una 
dintre acestea redă un aspect 
din timpul vizitei făcute de pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu la Institutul de 
științe și tehnologie nucleară de 
lingă Islamabad.

Ziarele informează, de aseme
nea, despre vizita făcută de to
varășa Elena Ceaușescu la Mu
zeul de ia Taxila, reproducînd șl 
o fotografie din timpul acestei 
vizite.

Ediția ziarului „Pakistan Ti
mes“ pentru Lahore — orașul 
care miercuri a primit vizita 
conducătorului poporului român 
— publică pe prima pagină rela
tări ample sub titlul : „Dorim 
să îndeplinim pe deplin decla
rația — a spus președintele 
Ceaușescu“.

Activitățile cuprinse în pro 
gramul celei de-a doua zile a 
vizitei au fost reflectate cu prio
ritate și în ziarele care apar la 
Caraci. La rîndul lor, posturile 
de radio și televiziune au trans
mis, zilnic,, nu numai aspecte 
privind desfășunareal vizitei, ci 
și filme documentare și cîntece 
populare românești.

SEMNAREA 
UNOR ACORDURI
Marți a fost semnat un acord 

de colaborare între România și 
Pakistan în domeniul transpor
turilor aerțene.

Din partea română, acordul a 
fost semnat de Nicolae M. Nico
lae, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior, 
iar din partea, pakistaneză, de 
S. Ghiasuddin Ahmed, secretar 
general la Ministerul Apărării.

★

în aceeași zi, au fost semnate 
două acorduri separate de co
laborare și schimburi de progra
me în domeniul radioului și te
leviziunii.

Din partea română acordurile 
au fost semnate de Mihai Ma- 
gheru, ambasadorul României la 
Islamabad, iar din partea pa
kistaneză, de Kh. Shahid Hosain, 
director general al Societății 
pakistaneze de radiodifuziune, 
și, respectiv, de Aslam „ Azhar, 
director general al Societății pa
kistaneze de televiziune.
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Există actori tineri in tea
trele bucureștene ? Există ! Dar, 
paradoxal, în bună măsură 
ca și cum nu ar exista ! 
Pentru că, proporțional vor
bind prezența lor în colec
tivele teatrale respective se 
desfășoară între 6 la sută si 
20 la sută. Concret, iată 
cum arată o asemenea statisti
că : Teatrul Nottara = 10 ac
tori tineri (cam o optime din 
numărul total de actori) ; Tea
trul de . comedie = 2 (!) — a 
șasesprezecea parte din total ; 
Teatrul Mic = 3 — idem ; Tea
trul Național = 9 — a două- 
snrezecea carte din numărul to
tal de actori : Teatrul Giulești 
= 5 — o ordirne : Teatrul Bu- 
landra = 10 — la fel ca Tea
trul Nottara : Teatrul Creangă 
= 9 — o cincime.

Cifrele sînt concludente. Nu
mărul actorilor tineri este insu
ficient. in unele colective — 
neobservabil, no cînd cel al ac
torilor de vîrstă miilocie — 
arhisuficient. Lucrul acesta re
iese destul de clar din trecerea 
în revistă a afișelor, a distri
buțiilor : pe cînd actorii tineri 
joacă seară de seară (în unele 
zile au cîte trei spectacole !) 
foarte multi actori din^ cealaltă 
categorie nu reușesc să-și facă 
norma, trebuind uneori să se 
ocupe de echipe de amatori sau 
să particine la altfel de mani
festări obștești — pentru acest 
scop.

Dramaturgul Horia Lovi- 
nescu, directorul Teatru
lui Nottara, ne-a mărturi
sit : „Problema principală care 
s-a pus pentru teatre, nu a 
putut fi despărțită de cea a re
împrospătării cadrelor, lucru 
necesar pentru orice institu
ție, de altfel, lucru indispensa
bil însă pentru stabilirea nou
lui program al teatrului (prin 
„nou program“ înțeleg un pro
gram repertorial mai larg, mai 
divers, un stil nou expresiv. —- 
de neconcenut fără tineri). Noi 
— Teatrul Nottara — am intro
dus în viața teatrală musicalul, 
o excelentă școală pentru ac
tori — cìnta, dansează, fac acro
batică etc tvezi Cele două orfe
line sau Bună seara, domnule 
Wilde). Or. un teatru total nu 
se poate face decit cu actori ti
neri. Apoi, noi ne-am propus 
să diversificăm paleta inter
pretativă a fiecărui actor. Cel 
mai bine au reușit lucrul acesta 
tot tinerii : Renan ioacă si re
vistă și Arcadia ; Iordache — 
si Două orfeline și Hamlet ; 
Melania Cîrje — si Luna e al
bastră“ și Bessie Smith etc.“ 
Deci, un teatru care nu are ti
neri. să și-i cumpere. Dar cum ? 
Elena Deleanu. directoarea Tea
trului Giulești a afirmat : 
„Teatrele nu au fost împiedica
te niciodată, să ia actori. Eu, 
cînd am vrut să angajez un ac
tor, i-am găsit post imediat. 
Numai că, uneori, avind post, 
nu l-am luat : aveam nevoie de

un comic, iar șeful promoției de 
la I.A.T.C. era... ingenuă“... Și 
totuși, am rămas surprinși : a- 
titea teatre se pling că nu au 
posturi ca să angajeze actori 
tineri, iar Teatrul Giulești, a- 
vînd, îi refuză ! „Totuși, nu 
v-ați Întrebat dacă teatrele care 
se pling că nu pot angaja ac
tori tineri, nu au angajat cum
va, între timp, altfel de actori ? 
— a continuat tovarășa Elena 
Deleanu. Ba da ! Interlocutoa
rea noastră a avut dreptate și 
a ridicat totodată o nouă pro
blemă.

SPINOASA PROBLEMĂ 
A TRANSFERURILOR...,

a concursurilor teatrelor, a mu
tărilor de la o instituție la alta 
adesea doar de dragul „dorului 
de ducă“ Oricum, iată situația 
din cîteva teatre ■

a). Teatrul Nottara : le-a an
gajat pe Elena Amaria Bog și 
pe Tatiana Sireteanu (actrițe 
talentate, fără discuție, — de 
altfel toți actorii de care ne 
vom ocupa acum, indiscutabil, 
dovedesc înalte calități profesio-

cîțiva actori, unii excelenți pro
fesioniști, dar mai puțin tineri !

Și apoi să punem și altfel 
problema : acești actori citați 
mai sus, au avut vreo satisfac
ție la noile teatre ? Vor mai 
avea ? Va mai juca Tatiana Si
reteanu pe Zarecinaia la Notta
ra ? Va mai face Silviu Stăn- 
culescu pe Meșterul Manole la 
Comedie ? Va mai juca Mottoi 
pe Caligula sau C-tin Dinulescu 
pe Bălcescu la Național ? Deși 
le-o dorim cu toată sinceritatea, 
nu pare posibil. S-au, va trece 
multă vreme pînă atunci. Deci, 
la ce folosesc aceste angajări 
neraționale ? Și-atunci

CUM SE ACOPERĂ 
NECESITĂȚILE REPERTORIALE ?

Andrei Băleanu (director 
adjunct al Teatrului de Co
medie) ne-a declarat : „Nu
mărul actorilor tineri în Bucu
rești a scăzut. Schemele sînt 
fixe, pe cei bătrîni nu-i 
poți da afară, dar nici cu Ju- 
liete de 40 de ani nu poți face 
fată !“.

Radu Nichita (secretarul lite-

ANCHETA NOASTRĂ Mariana Mihuț și Florian Pittiș într-o scenă din spectacolul Tea
trului Bulandra cu „Valentin și Valentina" I

-1

NICOLAE IOANA

DĂTRÎNUL $1 TARA
Molfăind semințe pe arii 
sau privind soarele prin văi 
intinzind pe masa lui suliți, 
istoria e in oasele lui 
care piriie in cimp sub greutatea văzduhului. 
Acest om care a văzut cum înfloresc două războaie, mamele 

triste,
a fost in toate părțile 
după cum viața l-a dus ; 
a semănat, a iubit 
i s-a schimbat sapa cu pușca, 
dragostea cu glontele 
și nu a avut timp să-și dea 
cind au crescut copiii 
și cind au plecat, 
cind moletierele din primul 
carele piriie in pămint sub 
mașinile aleargă 
un oraș iese de sub pămint ; 
risipit in toate 
acest bătrin iși ridică miinile puternice in cimp 
și oasele ii cintă ca un fluviu.

seama

război au putrezit ; 
greutatea văzduhului

TINERII ACTORI-
9 „absentă“ a teatrelor bucureștene

vedit că nu poate face față u- 
nei partituri dificile. Și atunci ?

„TREBUIE GĂSITĂ 
POSIBILITATEA CA TRUPELE 

SA SE POATĂ REÎMPROSPĂTA,

nale). Dar nu cumva în teatrul 
respectiv, mai existau pe ace
lași gen, două actrițe excelen
te ? Ba da : Liliana Tomescu și 
Gilda Marinescu. Nu cumva 
erau mai necesare proaspetele 
angajate la Iași sau la Oradea ?

b) Teatrul de Comedie : l-a 
luat de la Giulești pe Silviu 
Stănculescu ; de la Ploiești pe 
Candid Stoica ; era nevoie de 
ei în acest teatru ? Să ne amin
tim, rolurile interpretate de la 
angajare încoace : episodice. Bi
neînțeles, poate numai deocam
dată...

c) . Naționalul a angajat trei 
capete de afiș din țară : Geor- 
ge Mottoi (Cluj), C-tin Dinu
lescu (Iași), Alexandru Drăgan 
(Piatra Neamț). Primul e cu
noscut publicului bucureștean 
mai mult din filme sau din 
Mușatinii de la T.V. Iar cei
lalți, de la data trecerii pe ștat, 
au jucat nedrept de puțin.

In aceste condiții se înțelege 
de ce rolurile de adolescenți 
sînt jucate în continuare, de 
ani și ani de zile de aceiași

rar al Teatrului Mic) adăuga : 
„Evităm piesele cu mult tine
ret (!). Am refuzat o piesă — 
Corabia vikingilor de Petru 
Vintilă — numai pentru, acest 
motiv;! Și acum, la lipsa de 
posturi, s-a mai adăugat și in
terdicția colaborărilor cu ac
tori din alte teatre !“... Lucru 
confirmat și de Elena Deleanu 
(„Cind aleg piesele sînt nevoită 
să mă gindesc, în primul rind, 
la actorii pe care-i am și apoi 
la calitățile textelor !“). Tudor 
Steriade — secretarul literar al 
Teatrului Bulandra („La Valen
tin și Valentina, am fost ne- 
voiți să luăm un mare număr 
de studenți de Ia I.A.T.C., pe 
care nu poți fi sigur niciodată ; 
în vacanțe ei’ pleacă acasă, în 
provincie, cînd au examene — 
trebuie să-i lași să învețe etc.“), 
Petre Popescu — regizor la Tea
trul Bulandra („Și în Coloana 
infinită am apelat la un stu
dent, pe care nu puteam fi si
gur, iar în Puterea și Adevărul 
ne trebuie un cuplu de 18 ani, 
pe care nu știm cum am putea

să-l procurăm“), Gheorghe 
Vrînceanu — actor, președinte
le sindicatului de la Teatrul 
Creangă („Noi nu am avut 
actori nici pentru clasici, — 
fclectra, Andromaca — dar nu 
avem nici pentru teatrul adre
sat copiilor — în care cele mai 
multe personaje, evident, au 
vîrsta spectatorilor“). Și, nu
mărul exemplelor nu se înche
ie, din păcate, aici. Pentru 
Bună seara domnule Wilde, 
Nottara-ul a solicitat pe Pittiș 
(acum Teatrul a găsit soluții 
proprii, aglomerînd însă puținii 
săi actori ; în Fata Morgana 
un dublu rol de elev e susținut 
de Mihăiță, neangajat nicăieri ; 
Antigona e jucată de Leopoldi
na Bălănuță, fata lui Mutter 
Courage de Sanda Toma, tînă- 
rul Leandre din Scapin de Flo
rin Vasiliu, iar la Național în 
Jocul de-a vacanța, Regele 
Lear, Furtuna, s-a apelat la 
studenți de Ia I.A.T.C., după 
cum roluYile de tînără, în 
teatru, le face de mulți ani, 
Adela Mărculescu ș.a.m.d.

Foarte justă remarca lui Radu 
Nichita : „Cum teatrul nostru, 
socialist, tinde spre simplitate 
și adevăr, este inadmisibil azi 
să mergem tot pe „făcătură“, 
pe fals, să înșelăm spectatorul, 
să ne autoînșelăm. O mistifi
care inutilă. Repartizările ab
solvenților I.A.T.C. să fie fă
cute în funcție de necesitățile 
teatrelor“.

TEATRELE TREBUIE 
SA ȘTIE CE FEL 

DE ACTORI ANGAJEAZĂ,

după ce criterii îi selecționea
ză, ce fel de roluri pot acoperi 
acești proaspeți absolvenți. La 
Național, au fost angajați cu 
cîteva stagiuni în urmă, Aimée 
și Dorel Iacobescu. însă gestul 
nu este încă justificat de rolu
rile pe care acești tineri le-au 
jucat de atunci încoace. Două 
posturi sînt ocupate, în vre
me ce în roluri de tineri 
joacă studenți sau actori aduși 
dinafară. Secretarul literar al 
Teatrului Mic. afirma : „Ti

nerii mai sînt aduși în teatre 
pe criterii neartistice, concursu
rile — de cele mai multe ori — 
sint simple formalități, locurile 
fiind ocupate dinainte. Apoi, în 
I.A.T.C. actorii-studenți nu prea 
sint invățați cu disciplina, do
vedesc premature tendințe ve- 
detistice“.

Absolvenții buni nu trebuie 
să îndeplinească stagiul în pro
vincie, ca moașele. După acest 
stagiu de 3 ani, mulți nu mai 
arată prea tineri. Alții deja ies 
din institut maturi și angajarea 
lor tot nu rezolvă rolurile de 
elevi, adolescenți, studenți. 
Concret : teatrul Bulandra l-a 
angajat pe Mircea Diaconu care 
joacă acolo... Brînzovenescu ! 
Nu spunem câ Diaconu nu me
rita să fie angajat în București 
— este unul dintre cei mai ta
lentati actori ai scenelor bucu
reștene — totuși, o categorie 
de roluri rămîne, în teatrul 
respectiv, neacoperită. Și aici, 
teatrul a făcut o alegere ne
inspirată : Valeria Marian care, 
în ciuda fizicului agreabil, a do-

n-o să procedăm ca triburile 
care iși omoară bătrînii, dar 
trebuie să găsim posibilitatea 
ca alături de ei, pe schemele 
teatrelor, să poată apare per
manent tinerii, în funcție de 
necesitățile repertoriale ale in
stituțiilor“. Ovidiu Moldo- 
van, adjunctul secretarului 
U.T.C. din Teatrul Național, 
propunea : „Am jucat pe scena 
Teatrului Mic din primul an de 
institut. Eram angajat cu o ju
mătate de normă și aveam timp 
să-mi pregătesc și examenele. 
Găsesc că o asemenea reactua
lizare a procedeului ar avea 
efecte fericite : teatrul ar fi 
liniștit la capitolul „tineri“ — 
nu și-ar mai face probleme cu 
asigurarea colaboratorilor — iar 
studentul-actor ar cîștiga foar
te mult pe plan profesional. 
Căci arta se învață pe scenă, 
alături de actori consacrați, nu 
din cursuri. Cunosc multe ca
zuri de absolvenți care strălu
ceau la „Casandra“ și apoi se 
pierdeau pe scena mare a tea
trului profesionist“.

BOGDAN ULMU

PETRAȘCU: „Arzătoarea
I

glorie a meșteșugului•// I.

Meditații 
pe marginea 

celei de-a 3-a
retrospective

ILIE PURCARU .NOTE DE LECTOR,

De trei decenii de cînd reflec
tez la miracolul Petrașcu, as
pectul său cel mai obsedant, 
poate cel mai contradictoriu, îmi 
definitivează tot mai clar con
vingerea că avem de a face c<> 
unul dintre cei mai autentici 
maeștri ai picturii din toate 
timpurile. Originalitatea sinte
zei specific picturale din viziu
nea sa, de mare vigoare coeren
tă, este foarte greu comparabilă 
cu altceva, constituind una din
tre cele mai înalte culmi de 
picturalitate românească și, în 
bună măsură — cum se va sta
bili probabil mai tîrziu — și 
mondială. Această convingere 
devine cu atît mai fermă cu cît 
socot că asimilarea în profunzi
me si în superficia amnlorii, și 
la noi și cu atît mai mult peste 
hotare, va necesita o lungă 
scurgere de timp și un lung 
efort pentru a deveni vie și in
timă, vibrantă și închegată sa
tisfăcător.

Asemenea formule pot suna 
emfatic, dar ele încearcă să 
spună exact ceea ce ofranda 
pios omagială închipuie pentru 
mine. Adică, mai explicit, puțini 
pictori îmi dăruie ceea ce dă
ruiește amestecul de splendoare 
somptuoasă 
cumpănită, 
prin care e 
acest calm 
al picturii, 
mică urmă 
țioasă (în. creația profund origi
nală psihologia nu este încă în 
stare să determine marile ten
siuni secrete, uneori aparent 
placide), originalitatea lui Pe
trașcu este covîrșitoare pentru 
o retină îndeajuns de exigent 
perspicace. Căci, dacă se poate 
vorbi de „respectuoasa admira
ție“ (Oprescu) pe care Petrașcu 
a vădit-o mereu față de marele 
Grigorescu, față de poetică lui 
viziune de visător și de „verti
ginoasa lui virtuozitate“ (To- 
nitza), el îi este un fel de 
antipod. Petrașcu izbutește un 
inedit pictural aproape absolut, 
de o materialitate de pastă ma- 
gic-strălucitoare, calm tensiona
tă, de o uriașă complexitate, 
peste care se împletesc mesagi- 
ile unei spiritualități tipic ro
mânești. Nu cred însă că fără 
de zările aproape abisale ale 
mesajului uman și estetic a 
mult ferecatului Andreescu, 
complexitățile spiritului lui Pe
trașcu ar fi putut merge atît de 
departe.

Dacă vom spune că Petrașcu 
dă una dintre cele mai obsedan
te pilde de posedat al „muncii“ 
picturale, mai exact spus al 
meșteșugului pasionat și lucid, 
formula riscă mai puțin să pară 
excesivă. „La gloire ardente du 
métier“ (Arzătoarea glorie a 
meșteșugului) rostea Mallarmé. 
Cît geniu — in sensul romantic 
— cuprinde această consecven
ță tenace e greu de lămurit. 
Dar sigur este că, dincolo de 
orice exuberanță improvizatorie, 
evoluția lui artistică implică o 
magnifică inteligență clară, me
reu trează, reținută (astfel în- 
cît s-a putut vorbi chiar de

N. ARG1NTESCU-AMZA

și de sobrietate 
tipic românească, 

atît de incomparabil 
și măsurat posedat 

Fără nici cea țnai 
de exaltare roman-

migala sistematică a lui Petraș
cu), simbolizînd exemplar invi
tația solemnă, aproape de soma
ție, a genialului muncitor 
Goethe : „Scaffie, Künstler,
rede nicht !“ (Creează, artistule, 
nu vorbi !).

Am avut deseori prilejul să 
constat cît de cordial, cît de 
deschis putea să fie acest mare 
taciturn, întretăindu-și tăcerile 
cu cite o formulă lapidară, ade
sea pitoresc-sfătoasă, totdeauna 
revelatoare. Petrașcu iubea oa
menii, chiar dacă sensibilitatea 
sa, tensionată sub calmul apa
rent, făcea adesea din el un re
tractil. Cred că un rol de sea
mă a jucat la dînsul faptul că, 
sub neîntrerupta ' pasiune 
muncii creatoare 
fond subteran de 
fică“ (în tinerețe 
va ani științele 
puțin substanța 
cenței științifice, 
din Weimar, <„ 
că nu dăruise pierderii de vreme 
distractive, nici măcar jucînd 
șah, un singur ceas. Se poate 
deci vorbi la Petrașcu de. ceea 
ce aș numi un fel de lirism 
ascuns al meșteșugului com
plex; mereu inedit, realizat oe 
baza unei tot mai vibrante cer
titudini plenare, tipic sintetice, 
tipic organice, — un lirism al 
tëhnicei celei mai complexe, 
prin care înțelegem de ce îl pu
tem numi un mare giuvaergiu- 
vrac și poet al picturii. [Senzua
litatea puternică a acestui li
rism, prin excesul de pudică 
reținere, îl duce și la nudurile 
sale atît de impresionante, de o 
vitalitate atît de viguroasă dar 
la fel de caste ca și cele ale 
celuilalt mare înaintaș, singura
tecul, sobrul, retractilul Cézan
ne, exemplu cu grijă asimilat de 
Petrașcu. Lucru ce poate lămuri, 
în cadre mai mult ori mai puțin 
DSihanalitice, și paradoxalul lui 
cult pentru serafic-senzualul 
Boticel'li, și interesul pentru 
aerian-planturoasele nuduri ale 
lui Renoir pe care, fără îndo
ială, le-a scrutat, tîrziu însă, cu 
perspicacitate, (vezi Zambacci- 
an) ].

Dacă Petrașcu a studiat si 
asimilat nesfîrșitele daruri ale 
unui Tizian și mai ales ale unui 
Velasquez, totuși atît de „sim
plu“, atît de „direct“, pătrun- 
zînd arcanele acestui supraom 
al picturii (numit de altfel de 
unii cel mai mare pictor al Iu 
miii ; dacă a fost obsedat de
pasta genial transfigurată de 
spirit a unui Rembrandt ; dacă 
a înțeles, ca puțini alții, ce tre 
buie reținut dintr-un Tintoretto 
ori Veronese ; dacă viziunea 
spaniolă i-a permis să descifre
ze ceea ce este peren și esenți il 
laic în noblețea dramatismului 
iberic, — dar anulînd orice 
grandilocvență retorică și men- 
ținînd monumentalitatea care 
înnobilează fără să idilizeze, — 
el rămîne caracterologic și în

a
a existat un 
rîvnă „științi- 
a studiat cîți- 
na turale), cel 
rigorii și de- 
Ca și titanul 

care era mîndru

chip caracteristic om al plaiu
rilor noastre, de o indestructi
bilă dîrzenie morală, de un ad
mirabil echilibru etic.

Materialitatea pastei pictura
le, realizînd o mineralizare ma
gică a concretului — precum 
scriam altădată — îi permite 
prin această savantă pietrifica- 
re de calme, uneori surde scli
piri, să dozeze tainele luminii, 
sau mai exact spus ale lumino
zității, chiar în umbra cea mai 
consistentă. Căci atributul sub
stanțial al lui Petrașcu este 
consistența, densitatea. Și sem
nificația spirituală implicită. . 
multilaterală, este la fel de den
să : lipsa improvizației senti- 
mental-romanțioase în această 
viziune, este totală, țin a- 
cest sens Petrașcu reabilitea
ză în chip strălucit, în pa
rametri românești, acel faimos 
„honnête homme“ al atitudinei 
clasic-sobre, candidat la geniu 
prin dîrzenia unei lungi răbdări 
antiretorice, antipatetice, suprem 
răzbătătoarei.

Este probabil că extraordina
rul mesaj secret, de substrat 
tragic, al genialului Andreescu, 
împreună cu tragismul viziunii 
spaniole de la El Greco pînă la 
Zurbaran și Goy.a, lămuresc și 
aura de fantastic prin care Pe
trașcu prefigurează un anumit 
suprarealism implicit și chiar 
ușor strania undă de expresio
nism al unui concret pe cît de 
mut, pe atît de elocvent pi in 
valențele sale de fatum al unui 
univers teluric de virtualități 
nesfîrșite. Știința modernă stu
diază acum tot mai lucid, tot 
mai cuprinzător, aceste ilimita-

te aspecte ale materiei. Noble
țea mineralizării picturale din 
muta simfonie de pietre pre
țioase a materiei petrașciene îi 
conferă tocmai, anticipat, cele 
mai revelatoare, cele mai înalte 
titluri de autenticitate naturală.

Prin asimilarea intimă, profund 
personală a celor mai mari co- 
loriști,. Petrașcu a izbutit să 
exprime o însumare sintetic- 
inedită a unui fel de cumul al 
virtualităților colorismului, a- 
proape unic ca forță de expre
sivitate psihică, senzuală și spi
rituală totodată. Tn această ex
cepțional de echilibrată bogăție 
a pastei materiale, el realizează 
în viața tabloului un armonios 
de infinite corelații, de infinite 
rapeluri 
secrete, 
tului, la 
puternic 
corelare 
fără complezențe sentimentalis- 
te. El poate fi numit un senti
ment specific plastic, o mereu 
lucidă, o mereu vibrantă intui
ție picturală — precum la cei 
mai desăvîrșiți maeștri — în. 
dialogul dintre obiecte în natu
rile statice și dintre elementele, 
peisagiului. întunecimile uneori 
de plumb, sau de sumbru vifor 
pietrificat subliniază atmosfera 
poetică de filozofic optimism 
tragie-al maternei Terra. Calmă 
acceptare eroică, mereu festivă 
dar gravă, a „condiției umane“. 
S-ar putea vorbi, în viziunea a- 
ceasta, de o înnobilare festivă 
a teluricului, înrudită cu pasiu
nea pămîntului din „Ion“ al lui 
Rebreanu. O înfruntare virilă, 
salubră, a aprehensiunilor în
vinse, frămîntări legate toate de 
„o mînă de pămînt“, în care 
efortul uman este înnobilat ri
dată cu monumentalizarea obți
nută de transfigurarea pictu
rală. .

vădite, dar mai ales 
Consecvența sentimen- 
PetrașcU, este cel mai 
„liant“ în progresiva 

a ansamblului imaginii,

Ca orice produs scris inter
viurile se pot și ele împărți în 
interviuri bune și proaste. Cele 
proaste au compromis nu numai 
specia ci și ideea de interviu. 
S-a uitat că interviul se ia mai 
ales personalității, omului de 
excepție a cărui ooinie poate să 
prezinte un grad de interes 
mai mare decit al altora. Sub 
haina interviului apar foarte 
adesea peste tot produse în caro 
nici cel întrebat, nici cele spu
se de el nu prezintă nici un 
punct de interes sau atracție. 
Un reabilitator al interviului 
este Adrian Păunescu. Intervi
urile, luate mai ales personali
tăților literare dar și politice, 
tipărite în România literară și 
Luceafărul au fost la fel d“ ci
tite și după apariția lor în volu
mul Sub semnul întrebării. Ele 
se constituie în remarcabile 
documente de epocă literară. 
Dar specia a mai fost ilustrată, 
lă cel mai mare nivel al ei, și 
de
St. 
în 
lor
colecționează opiniile unor per
sonalități ca : 
G. Călinespu, M.
da, și alții. Că 
fost un capriciu 
cartea intitulată 
tică, Convorbiri
sint prezentate sub semnătura 
lui Ilie 
rare ale 
cuți ai 
12 sînt

alții. Colocviile semnate de 
Bănulescu și Iile Purcaru, 

care majoritatea interviuri- 
aparțin lui Ilie Purcaru,

Al. Philippide, 
Ralea, M Pre- 
volumul nu a 
o arată astăzi 
Poezie și poli- 
cu... în care

Purcaru opiniile lite- 
altor 12 scriitori cunos- 
literaturii române. Cei 
în ordinea folosită de

CH. PETRAȘCU : Natură statică

Ilie Purcaru următorii : Miron 
Radu Paraschivescu, Ion Vinea, 
Petre Pandrea, Geo Dumitresou, 
Adrian Păunescu, Marin So- 
rescu, Cezar Baltag, Ilie Con
stantin, Ana Blandiana, Virgil 
Teodorescu, Nichita Stănescu, 
Paul Anghel. După cum se vede 
o alegere destul de dezordo
nată la prima vedere dar care 
își dezvăluie rațiunile 
lectura cărții. 
prezenței sau absenței 
din volum se poate glosa la in
finit. Din acest punct de vedere 
culegerile de interviuri au de 
întîmpinat obiecțiile care se 
aduc de obicei antologiilor. Dar 
aici ca și acolo trebuie să lă
săm în cele din urmă să hotă
rască pe cel ce întocmește 
culegerea. O carie de interviuri 
își poate avea ca oricare alta 
o unitate a ei dincolo de crite
riile superficiale. Autorul este 
cel ce i-o imprimă. Cartea lui 
Ilie Purcaru se constituie însă 
ca mod de a înțelege și practica 
interviul în opoziție față de 
cea a lui Adrian Păunescu. In 
Sub semnul întrebării cel mai 
important personaj al cărții 
este chiar reporterul Adrian 
Păunescu. El își incomodează 
programatic interlocutorul cu 
întrebări dintre cele mai neaș
teptate fără a respecta regula 
Vieunei suite. Șocul este modul 
său de acțiune. Dincoace re
porterul este un regizor mai 
puțin manifest. Tehnica lui nu 
este a întrebării bruscante și a 
căutării răspunsurilor șocante. 
El propune discuției un fir pe 
care-1 întreține de-a lungul in
terviului prin intervenții 
nu au 
de a-I 
au, de 
erență 
se pare însă 
aproape fiecare interviu 
pune în mod indirect, conținut, 
liniile unui portret psihologic. 
Lăsînd pe interlocutor să se 
desfășoare Ilie Purcaru obține 
interviuri mai puțin străluci
toare din punctul de vedere al 
formulărilor dar 
te din punct de 
logic. Cel ce i-a 
Miron Radu
Petre Pandrea sau pe Ilie Con
stantin, Ana Blandiana, Geo 
Dumitrescu și ceilalți nu poa
te să nu rămînă surprins de 
asemănarea dintre om și in
terviul său. Reporterul prin
de o mișcare a temperamentu
lui și a intelectului specifică. 
Nonconformismul, 
și entuziasmul lui 
Paraschivescu au 
vreo estompare 
din Poezie și politică. Felul cu 
totul particular al discursului 
lui Petre Pandrea, cu trepi
danta lui risipire în mai mul
te spații : literatură, sociolo

ei la
Desigur asupra 

cuiva

care 
rolul de a rupe șirul ci 
potenta. Interviurile Iui 
aceea, o mai mare co- 
interioară. Ceea ce ni 

esențial este că
pro-

mai relevan- 
vedere psiho- 
cunoscut pe 

Paraschivescu,

polemismul 
Miron Radu 
trecut fără 

în interviul

limraSA var :.»r- ßr

gie, politică, artă plastică etc. 
și tranșanța opiniilor este și ea 
remarcabil surprinsă, 
gia și temperamentul 
Păunescu sint exact 
interviul dat. La fel 
dent cu felul de a fi al persoa
nei este și cel al Anei Blandia
na. în sfîrșit, deși observația 
făcută este general valabilă, 
am vrea să remarcăm acurate
țea psihologică a interviului — 
poate cel mai ilustrativ dintre 
toate pentru ceea ce spuneam 
— realizat in compania poetu
lui Ilie Constantin. Autoca
racterizările detașate, ironice, 
amuzante ale poetului, verva 
lui bine întreținută de repor
ter sînt și ele neconfundabile. 
Pentru a realiza astfel de in
terviuri hu ajunge reporterului 
numai o perfectă informație în 
legătură cu fiecare dintre in
terlocutorii săi ci și o reală 
cultură literară pentru a între
ține viu schimbul ideilor și a 
nu rătăci pe cărări străine in
tenției inițiale, ca și o pătrun
dere psihologică ce se cere 
neapărat unui autor de inter
viuri. Ilie Purcaru ne-a procu- 

cel 
cel

con-

Psinolo- 
lui Adrian 
notate in 
de coinci-

rat un dublu document : 
al informației directe și 
al portretelor psihologice __
ținute. Este calitatea de prim 
ordin 
cărții.
este 6 
tema 
vență. 
torului, al poetului cu 
Iul, cu politica ? Iată

a

a unora din interviurile 
Poezie și politică mai 
carte importantă și prin 
ei urmărită cu consec- 

Care este raportul scrii- 
socia- 

întreba-
cărții. Fie- 
intervievați 
credințelor 

La înălțimea
idei a compa- 
colocviu, Ilie 
dăruit o carte 
necontrafăcut.

rea fundamentală 
care dintre cei 
răspunde conform 
și experienței lui. 
de spirit și de 
nionilor lui de 
Purcaru ne-a 
de un interes

M. UNGHEANU

SEMNI
FICAȚIA 
UNUI 
PREMIU

Mi se pare că îndemnul 
de a citi o anume carte 
face parte dintre cele mai 
sigure dovezi de încredere 
și de prietenie. Desigur, o 
dată îndemnul urmat, e loc 
și pentru deziluzie și pen- , 
tru uimire, dar ce mare și 
adîncă recunoștință și 
bucurie se pot ivi atunci 
cind miracolul se produce, 
cînd cartea aceea nu te 
tulbură numai prin șirurile 
de cuvinte din care e alcă
tuită dar și prin descope
rirea celui care ți-a înlesnit 
cunoașterea ei. Căci el ți-a \ 
făcut o adevărată spoveda
nie : iată ce mă neliniștește 
ori mă impresionează, iată ( 
ce cred că e frumos, iată i 
dovada că cineva a înțeles 
înaintea mea ori a expri
mat mai bine decit mine 
ceea ce înțelesesem eu în
sumi, iată la ce ar trebui > 
să medităm cu mai multă 
gravitate. Aceasta e întot- j 
deauna mărturisirea impli
cată în gestul, greu de sem
nificații pe care îl consti
tuie recomandarea unei I 
cărți.

Dar, cum bine știm, față 
de aspectele pe care le îm- j 
bracă în practica raportu
rilor noastre obișnuite cu 
ceilalți, sus-zisul gest, in
terpretarea ceremo-f-rsă la 
care am apelat de as'tâ dată 
se înscrie printre acele ex
plicații la care e bine să 
apelăm mai rar. Nu însă 
din pricină că ar fi falsă ! |

Cum tot am pornit-o pe 
un drum de excepții, aș \ 
vrea să amintesc că opera- , 
ția — cu caracter social 
deosebit de însemnat — se- j 
lectării cărților celor mai 
valoroase din noianul de I 
volume aflate în librării 
sau biblioteci (ținind sea
ma și de preocupările și 
preferințele cititorilor re
prezentativi) cere o pri
cepere și o autoritate 
cum numai îndeletnici
rile de răspundere și de 
risc o conțin. Formele prin 
care asemenea operație 
este îndeplinită ar trebui să 
fie, ideal vorbind, marcate 
de inteligență și imagina
ție. Dintre ele cred că în 
frunte se află textul de cri
tică și de istorie literară, 
convingător prin căldura 
adeziunii dar și necruțător 
totodată, pagina de analiză 
și de situare care valorează 
mai mult decit toate recla
mele și îndemnurile orale 
la un loc.

Rămîn, de asemenea, des
tule mijloace de netezire 
— în sensul bun al cuvîn- 
tului — a drumului cărții 
valoroase către cititorii de 
care ea are nevoie și pe 
care-i merită. Un drum pe 
care (dacă mai e nevoie să 
precizez) se circulă în am
bele sensuri, se face un 
schimb vital atît pentru 
scriitor cît și pentru lector.

Partea numită introduce
re, a acestor însemnări, 
pare să fi preluat în bună 
parte conținutul propriu- 
zis. Voiam, cu alte cuvin
te, să ajung să exprim o o- 
pinie despre rostul premii
lor literare, despre modul 
specific în care acestea 
pot acționa pentru' \ atra
ge atenția publicului asu
pra unor lucrări reco
mandate, de astă dată, de 
semnăturile unor persona
lități de prestigiu ce com
pun juriile de atribuire 
organizate de instituții ob
ștești din țara noastră, de 
asociații profesionale ale 
scriitorilor și de reviste de 
cultură.

Dincolo de stimulentul 
care se îndreaptă către ac
tivitatea literară a autori
lor premiați și care le re
amintește acestora că re
zultatele muncii lor sînt 
urmărite cu atenție și con
siderate folositoare, dinco
lo de interesul pe care îl 
stîrnesc sau ar trebui să-l 
stirnească în cercurile scri
itoricești, — premiile au 
menirea să devină auten
tice îndemnuri la lectură, 
să orienteze pe cititor și 
să supună cărțile selecta
te, încă o dată examenu
lui opiniei publice. .

Am avut bucuria de a 
primi recent premiul U- 
niunii Tineretului Comu
nist pentru romanul „Ca
tedrala“ și îmi dau sea
ma — la capătul acestor 
foarte scurte însemnări — 
că primele ginduri conse
cutive momentului festiv 
sint foarte asemănătoare 
cu cele pe care le-am ci
tit în declarațiile unor 
confrați care au benefi
ciat anterior de distincții 
literare. Din punctul meu 
de vedere, acest consens e 
un semn că îndemnul la 
lectură a cărții premiate 
este principalul rost al 
distincției literare.

VIRGIL DUDA
___________________________
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Vineri, orele 17, în Sala Floreasca» în cadrul 
„SERILOR SCÎNTEII TINERETULUI"

UN FESTIVALAL TENISULUI
Noi destăinuiri ale protagoniștilor

Pentru contribuția adusă la înfăptuirea poli
ticii Partidului Comunist Român de dezvoltare 
a agriculturii socialiste și pentru participarea 
activă a țăranilor cooperatori, muncitorilor, 
mecanizatorilor, tehnicienilor și inginerilor la 
obținerea în anul 1972 a unor producții mari și 
livrarea la fondul de stat a unor cantități spo-

rite de griu, porumb, floarea-soarelui, sfeclă 
de zahăr, soia, cartofi, legume, fructe, struguri, 
lapte, lină și ouă, pe întreaga suprafață avută 
în cultură și la totalul efectivelor de animale, 
prin decret al Consiliului de Stat a fost conferit 
„ORDINUL MUNCII" clasa I următoarelor uni
tăți agricole socialiste ;

comuna 
(4 502 kg 
și 56 111 

hectar și

— C.A.P. Smirna, 
Grivița, jud. Ialomița 
grîu, 5 710 kg porumb 
kg sfeclă de zahăr la 
23G ouă pe găină) ;

— Stațiunii experimentale a- 
gricole Turda, jud. Cluj (5 087 
kg grîu la hectar) ;

— C.A.P. „Scînteia“, comuna 
Luna, jud. Cluj (5 059 kg grîu 
la hectar) ;

— Stațiunii experimentale a- 
gricole Caracal, jud. Olt (4 853 
kg grîu la hectar) ;

— C.A.P. Drăgănești, orașul 
Drăgănești-Olt, jud. Olt (4 846 
kg grîu la '

— C.A.P. 
nești, jud. 
hectar) ;

— C.A.P.
Vladimirescu, jud. Brăila (4 701 
kg grîu la hectar) ;

— C.A.P. din comuna Stoică- 
nesti, jud. Olt (4 665 kg grîu la 
hectar) :

— Stațiunii experimentale a- 
gricole Lovrin, jud. Timiș (4 602 
kg grîu la hectar) ;

— C.A.P. din comuna Petrești, 
jud Satu Mare (4 594 kg grîu la 
hectar) ;

— C.A.P. din comuna Foieni, 
iud. Satu Mare (4 514 kg grîu 
la hectar) ;

— C.A.P. Nerău, comuna Te- 
remia Mare, jud. Timiș (4 508 kg 
g„u la hectar) ;

— I.A.S. Corabia, jud. Olt 
(4 508 kg grîu și 2 275 kg soia la 
hectar) ;

— C.A.P. din orașul Salonta, 
jud. Bihor (55 500 kg sfeclă de 
zahăr la hectar, 7,4 kg lînă pe 
oaie, 240 ouă pe găină) ;

— C.A.P. din comuna Gheor
ghe Doja, iud. Ialomița (6 158 kg 
porumb. 49 860 kg sfeclă de za
hăr și 2 651 kg floarea-soarelui 
la hectar) ;

— C.A.P. Iazu. comuna Scîn
teia, jud. Ialomița (5 850 kg po
rumb, 64 166 kg sfeclă de zahăr 
si 2 500 kg 
hectar) ;

— C.A.P. 
ghiol, jud. 
porumb la 
găină) ;

— C.A.P. 
na Dor 
(5 399 kg 
si 50 000 
hectar) :

— C.A.P. Podgoria, comuna 
Siria, jud. Arad (6 788 kg po
rumb și 52 006 kg sfeclă de 
zahăr la hectar) ;

— I.A.S. Giarmata. jud. Ti
miș (6 104 kg porumb și 10 500 
kg struguri la hectar) ;

— C.A.P. din comuna Grindu, 
jud. Ialomița (5 810 kg porumb 
si 47 368 kg sfeclă de zahăr la 
hectar) ;

— C.A.P. din orașul Jimbolia, 
jud. Timiș (5 775 kg porumb și 
50 700 kg sfeclă de zahăr la hec
tar) :

— I.A.S. Studina, iud. Olt 
(5 700 kg porumb și 2 286 kg soia 
la hectar) ;

— C.A.P. „Cuza-Vodă“, comu
na Castelu, jud. Constanța 
(5 699 kg porumb si 58 289 kg 
sfeclă de zahăr la hectar) :

— C.A.P. din comuna Lenau- 
heim, județul Timiș (5 689 kg po
rumb și 60 000 kg sfeclă de za
hăr la hectar) ;

— C.A.P. Luncani, comuna 
Luna. iud. Cluj (5 510 kg oorumb 
și 25 990 kg legume la hectar) ;

— I.A.S. ,.M. Kogălniceanu“, 
iud. Constanta (5 500 kg porumb 
la hectar, 9.9 kg lînă pe oaie) ;

— C.A.P. din comuna Bucecea, 
jud. Botoșani (50 8^3 kg sfeclă de 
zahăr la hecfar, 3 646 1 lapte pe 
vacă furaiată) ;

»• C.A.P. din comuna Gor- 
ne^ti, jud. Mureș (57 012 kg sfe
clă de zahăr la hectar) ;

— C.A.P. Tomnatic, comuna 
Lovrin, jud. Timiș (56 900 kg 
sfeclă de zahăr și 35 000 kg le
gume la hectar) ;

— C.A.P. din comuna Diosig, 
jud. Bihor (25 00(y kg legume la

— C.A.P. „Partizanul 
orașul Zimnicea, jud. 
man (6 315 kg porumb 
tar) ;

— C.A.P. din comuna 
(6 311 kg

Roșu“, 
Teleor- 
la hec-

Mihă- 
po-

hectar) ;
din comuna Stoe- 

Olt (4 795 kg grîu la

din comuna Tudor

floarea-soarelui la

din orașul Techir- 
Constanța (5 500 kg 
hectar, 225 ouă pe

„Ho Și Min“, comu- 
Mărunt, jud. Ialomița 
grîu, 7 300 kg porumb 
kg sfeclă de zahăr la

jud. Bihor 
hectar) ;

— C.A.P. din comuna Ghim- 
bav, jud. Brașov (37 167 kg car
tofi la hectar) ;

— C.A.P. Căciulești, comuna 
Girov, jud. Neamț (27 000 kg car
tofi la hectar, 230 ouă pe găinăl;

— C.A.P. Someșul, municipiul 
Satu Mare 
hectar) ;

— C.A.P. 
Gostavătu, 
grîu și 8160 kg porumb 
tar) ;

— C.A.P. din comuna 
de Jos, jud. Alba (7 871 
rumb la hectar) ;

— C.A.P. „înainte",

(8 715 kg porumb la

Slăveni, comuna 
jud. Olt (5 201 kg 

la hec-

Vințu 
kg po-

comuna 
Poiana Mare, jud. Dolj (7 309 kg 
porumb la hectar) ;

— C.A.P. „Siriana“, 
Siria, jud. Arad (7 058 
rumb la hectar) :

— C.A.P. din comuna 
jud. Constanța (6 900 kg 
la hectar! ;

— C.A.P. „Timpuri noi“, co
muna Poiana Mare. jud. Dolj 
(6 876 kg oorumb la hectar) ;

— C.A.P. Cioroiu, 
Fălcoiu, iud. Olt (6 809 
rumb la hectar) ;

— C.A P. din comuna 
tea. iud. Ilfov (6 591 kg 
la hectar! :

— C. A P. din orașul Zimnicea. 
jud. ’teleorman (6 557 kg po- 
rumh la hectar) ;

— C.A.P. Com’ăuș, comuna 
Sîntana, jud. Arad (6 470 kg po
rumb la hectar) :

— C.A.P. înfrățirea, comuna 
Dor-Mărunt, jud. Ialomița (6 370 
kg porumb la hectar) ;

— C.A.P. „2 Mai“, comuna Li- 
manu, jud. Constanța (6 365 kg 
porumb la hectar) ;

— C.A.P din comuna Luna, 
jud. Cluj (6 332 kg porumb Ia 
hectar) ;

comuna
kg po-

Castelli, 
porumb

comuna 
kg oo-

Grădiș- 
porumb

ești, jud. Vîlcea 
rumb la hectar) ;

— Institutului 
pentru cereale și ,____ _
Fundulea, jud. Ilfov (5 083 
grîu și 6 292 kg porumb la hec
tar) ;

— C.A.P. din comuna Frăsi- 
net, jud. Ilfov (4 510 kg grîu și 
6 285 kg porumb la hectar) ;

— C.A.P. Căscioarele, comu
na Cerchezu, jud. Constanța 
(6 200 kg porumb la hectar) ;

— C.A.P. Movilița, comuna 
Topraisar, jud. Constanța (6188 
kg porumb la hectar) ;

— C.A.P. Talpos, comuna Ba- 
tăr, jud. Bihor (6 042 kg porumb 
la hectar) ;

— I A S
mița (6 003 
tar) ;

— C.A.P.
jud. Dîmbovița (6 000 kg porumb 
la hectar) ;

— C.A.P. din orașul Dorohoi, 
jud. Botoșani (5 980 kg porumb 
la hectar) ;

— C.A.P. din comuna Movi
lita, jud. Ilfov (5 938 kg porumb 
la hectar) ;

— C.A.P. din comuna M. Ko- 
gălniceanu, jud. Constanța (5 922 
kg porumb la hectar) ;

— I.A.S. Tîrgușor, jud. Con
stanța (5 915 kg porumb la hec
tar) ;

— C.A.P. Stoicani, comuna 
Foltești, jud. Galați (5 898 kg 
porumb la hectar) ;

— C.A.P. din comuna Sînta- 
porumb

de cercetări 
plante tehnice 

kg

Ciulnița, jud. Ialo- 
kg porumb la hec-

din comuna Potlogi,

na, jud. Arad (5 891 kg 
la hectar) ;

— C.A.P. Sînmartin, 
Macea, jud. Arad (5 883 
rumb la hectar) ;

— C.A.P. •' 
jud. Timiș 
hectar) ;

— C.A.P. 
na Bîlteni, 
porumb la

— C.A.P. 
Tuzla, jud. 
porumb la hectar) ;

— C.A.P. Victoria, din orașul 
Nădlac, jud. Arad (5 742 kg po
rumb la hectar) ;

— C.A.P. „Dunărea“, orașul 
Zimnicea, jud. Teleorman (5 725 
kg porumb la hectar) ;

— C.A.P. din comuna Recaș, 
jud. Timiș (5 713 kg porumb la 
hectar) ;

—- C.A.P. Viișoara, comuna 
Cobadin, iud. Constanța (5 577 
kg porumb la hectar) ;

— C,A.p. ’ Grucenifi comuna 
Sagù, jud. Arad. (5 633 kg po
rumb la hectar) ; -

— C.A.P. din comuna Movi- 
leni, jud. Iași (5 628 kg porumb 
la hectar) ;

— C.A.P. din comuna Satchi- 
nez, jud. Timiș (5 625 kg porumb 
la hectar) :

— C.A P. din comuna Vultu
rești, jud. Olt (5 612 kg porumb 
la hectar) ;

— C.A.P. din comuna Murfat- 
lar, jud. Constanța (5 600 
porumb la hectar) ;

— C.A.P. „Unirea“, comuna 
Livada, jud. Arad (5 569 kg po
rumb la hectar) ;

— I.A.S. „N. Bălcescu“, jud. 
Constanța (5 536 kg porumb la 
hectar) ;

— C.A.P. din comuna Milo- 
șeștî, jud. Ialomița (5 518 kg po
rumb la hectar) ;

— C.A.P. Gottlob. comuna 
Lovrin, jud. Lovrin (5 517 kg po
rumb la hectar) ;

— C.A.P. din comuna Sudiți, 
jud. Ialomița (5 500 kg 
la hectar) ;

— C.A.P. din comuna 
jud. Ialomița (4 636 kg 
5 500 kg porumb la hectar) ;

— C.A.P. „1 Mai“, comuna 
Segarcea-Vale, jud. Teleorman 
(2 573 kg floarea-soarelui la 
hectar) ;

— C.A.P. Uda Clocociov, co
muna Slobozia Mînd.ra, jud. Te
leorman (2 570 kg floarea-soare
lui la hectar) ;

— C.A.P. „V. I. Lenin“, co
muna Viziru, jud. Brăila (2 558 
kg floarea-soarelui la hectar) ;

— C.A.P. din comuna Girla 
Mare, jud. Mehedinți (2 545 kg 
floarea-soarelui la hectar) ;

— C.A.P. din comuna Pristol,

comuna
kg po-

Variaș,din comuna
(5 847 kg porumb la

„Zorile Noi“, comu- 
jud. Gorj 
hectar) ;
Costinești, 
Constanța

(5 829 kg

comuna
(5 805 kg

kg

porumb

Grivița, 
grîu și

»

I

jud. Mehedinți (2 515 kg floarea- 
soarelui la hectar) ;

— C.A.P. Coltea, comuna Ro
șiori, jud. Brăila (60 000 kg sfe
clă de zahăr la hectar) ;

— C.A.P. Dumbrăvioara, co
muna Ernei, jud. Mureș (59 400 
kg sfeclă de zahăr la hectar) ;

— C.A.P. din comuna Ianca, 
jud. Brăila (55 454 kg sfeclă de 
zahăr la hectar) ;

— C.A.P. din orașul Luduș, 
jud. Mureș (54 002 kg sfeclă de 
zahăr la hectar) ;

— C.A.P. Săpunari, comuna 
Lehliu, jud. Ialomița (53 000 kg 
sfeclă de zahăr la hectar) ;

— C.A.P. din comuna Moldo
veni, jud. Neamț (51 470 kg 
clă de zahăr la hectar) ;

— C.A.P. Jieni, comuna Rt 
Sănești, jud. Olt (51 100 kg sf< 
clă de zahăr la hectar) ;

— C.A.P. din comuna Albești, 
jud. Prahova (50 000 kg sfeclă 
de zahăr la hectar) ;

— C.A.P. din comuna Gher- 
ghița, jud. Prahova (50 000 
sfeclă de zahăr la hectar) ;

— C.A.P. Comloșul Mic, 
muna Comloșul Mare, jud. 
miș (49 850 kg sfeclă de zahăr 
la hectar) ;

— C.A.P. Șandra, comuna Bi- 
led, jud. Timiș (49 800 kg sfe
clă de zahăr la hectar) ;

— C.A.P. din comuna 
eni, jud. Covasna (49 454 
clă de zahăr la hectar)

— C.A.P. din comuna 
țani, jud. Mureș (48 889 
clă de zahăr la bectar) ;

— C.A.P. din comuna Turia, 
jud. Covasna (48 785 kg sfeclă 
de zahăr la hectar) ;

— C.A.P. Bobda, comuna Ce- 
nei, jud. Timiș (48 440 kg sfe
clă de zahăr la hectar)

— C.A.P. din comuna
nu, jud. Ialomița (48 000 
clă de zahăr la hectar)

— C.A.P. Ștefănești, 
Ileana, jud. Ilfov (47 812 kg sfe
clă de zahăr la hectar) ;

— C.A.P. din comuna Mun
tenii Buzău, jud. Ialomița 
(47 509 kg sfeclă de zahăr .- ia« 
hectar) ;

— C.A.P. din comuna Miercu
rea Nirajului, jud. 
(46 670 kg sfeclă de zahăr 
bectar) ;

— C.A.P. Mostiștea, comuna 
Gurbănești, jud. Ilfov (46 287 
kg sfeclă de zahăr la hectar) ;

— C.A.P. Martineni, comuna 
Cătălină, jud. Covasna (46 287 
kg sfeclă de zahăr la hectar) ;

— C.A.P. Cămin, comuna'’Că- 
pleni, jud. Satu-Mare (46 000 . 
kg sfeclă de Zahăr la hectqf) ; .

— C.A.P. Radu-Vodă, comuna 
Lupșanu, jud. Ialomița (45'882 
kg sfeclă de zahăr la hectar) ;

— C.A.P. din comuna Fier
binți, jud. Ilfov (45 833 kg sfe
clă de zahăr la hectar) ;

— C.A.P. din comuna Cenei, 
jud. Timiș (45 820 kg sfeclă de 
zahăr la hectar) ;

— C.A.P. Colilia, 
cora. jud. Ialomița 
sfeclă de zahăr la

— C.A.P. Triteni

sfe-

£

kg

co-
Ti-

Sîngj-
kg sfe-

Che- 
kg sfe-

Lupșa- 
kg sfe-

comuna

Mureș 
la

comuna Co- 
(45 625 kg 
hectar) ;
— Colonie, 

comuna Tritenii de Jos, jud.
Cluj (45 595 kg sfeclă de zahăr 
la hectar) ;

— C.A.P. din comuna Tritenii 
de Jos, jud. Ciuj (45 423 kg sfe
clă de zahăr la hectar) ;

— C.A.P. din comuna Brădea- 
nu, jud. Buzău (45 360 kg sfeclă 
de zahăr la hectar ;

— C.A.P. Nazna, comuna Sîn- 
craiu de Mureș, jud. Mureș 
(45 200 kg sfeclă de zahăr la 
hectar) ;

— C.A.P. din orașul Sînnico- 
lau Mare, jud. Timiș (45 000 kg 
sfeclă de zahăr la hectar) ;

— C.A.P. din comuna Inde
pendența, jud. Ialomița (45 000 
kg sfeclă_ de zahăr la hectar) ;

Gabrielescu, comu- 
Verde, jud. Brăila 
sfeclă de zahăr la

— C.A.P. 
na Bordei 
(45 000 kg 
hectar) ;

— C.A.P. din comuna Cristi
an, jud. Brașov (45 000 
clă de zahăr și 35 000 
tofi la hectar) ;

— I.A.S. Grabaț, jud. 
(4 613 kg grîu și 2 735 
la hectar) ;

— I.A.S. Măcin, jud.
(2 583 kg soia la hectar) ;

— I.A.S. Tomnatec, jud. Ti
miș (2 577 kg soia la hectar) ;

— I.A.S. Drumul Subțire,

kg sfe- 
kg car-

Timiș 
kg soia

Tulcea,

jud. Ialomița (2 502 kg soia la 
hectar) ;

— I.A.S. Făcăeni, jud. Ialo
mița (2 460 kg soia la hectar) ;

— I.A.S. Mureș, jud. Mureș 
(2 450 kg soia la hectar) ;

— I.A.S. Dragalina, jud. 
lomița (2 330 kg soia la hectar) ;

— I.A.S. Slobozia, jud. Ialo
mița (2 328 kg soia la hectar) ;

— I.A.S. Variaș, jud. Timiș 
(2 306 kg soia la hectar) ;

— I.A.S. Jimbolia, jud. Ti
miș (2 243 kg soia la hectar) ;

— I.A.S. Hîrșova, jud. Con
stanța (2 227 kg soia la hectar ;

— I.A.S. Insula Mare a Bră
ilei, jud. Brăila (2 210 kg soia 
la hectar) ;

— I.A.S. Vetrișoaia, jud. Vas
lui (2 150 kg soia la hectar) ;

— I.A.S. Miroslava, jud. Iași 
(2117 kg soia la hectar, 3 750 
1 lapte pe vacă furajată) ;

— I.A.S. Albești, jud. Boto
șani (2 012 kg soia la hectar) ;

— C.A.P. Chilișeni, comuna 
Udești, jud. Suceava (32 500 kg 
cartofi la hectar) ;

— C.A.P. din comuna 
jud. Suceava (30 008 kg 
la hectar) ;

— C.A.P. din comuna 
jud. Suceava (27 796 kg 
la hectar) ;

— C.A.P.
Sîncrăieni, 
kg cartofi

— C.A.P. 
dești, jud. 
cartofi la hectar) ;

— C.A.P. din comuna Tușnad 
sat, jud. Harghita (26 810 kg 
cartofi la hectar) ;

— C.A.P. din comuna Hăl- 
chiu, jud. Brașov (25 309 kg car
tofi la hectar) ;

— C.A.P. din orașul Gheor- 
ghieni, jud. Harghita (25 177 kg 
cartofi la hectar) ;

Bacău, jud. Bacău 
cartofi la hectar,

Ia-

Forști, 
cartofi

Udești, 
cartofi

Sîntimbru, comuna 
jud. Harghita (27 278 
la hectar) ;
Reușeni, comuna U- 
Suceava, (26 900 kg

— I.A.S.
(25 070 kg
3 520 litri lapte pe vacă fura
jată) ;

— C.A.P. Toplița Ciuc, orașul 
Miercurea-Ciuc, jud. Harghita 
(25 000 kg cartofi la hectar) ;

— C.A.P. din comuna Ber- 
veni, jud. Satu-Mare (30 100 kg 
legume la hectar) ;

— C.A.P. din comuna Bucov, 
jud. Prahova (26 300 kg legume 
la hectar) ;

— C.A.P. „8 Martie“, comuna 
Ulmeni, jud. Ilfov (25 550 kg 
legume la hectar) ;

— Stațiunii Experimentale 
Voinești, jud. Dîmbovița (17 680 
kg fructe

— I.A.S. 
cea (14 400

— I.A.S. 
(4 100 litri 
jată) ;

— I.A.S.
(9,3 kg lină pe oaie) ;

— I.A.S. Cărei, jud. __
Mare (8,5 kg lină pe oaie) ;

—■ I.A.S. Tăsnad, jud. Satu- 
Mare (7 kg lînă pe oaie) ;

— C.A.P. din comuna Drăgă- 
nești-Vlașca jud. Teleorman 
(240 ouă pe găină) ;

— I.A.S. Constanța, 1 
piui Constanța (228 ouă 
ină) ;

— I.A.S. Arad, jud. 
(227 ouă pe găină) ;

— I.A.S. Craiova, jud. 
(225 ouă pe găină).

la hectar) ;
Focșani, jud. Vran- 
kg fructe la hectar) ; 
Pecica, jud. 
lapte pe vacă

Cotnari, jud.

Arad 
fura-

Iași

Satu-

Munici- 
pe gă-

Arad,

I
I i 
1
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Un capitol aparte al întîl- 
nirii din sala Floreasca dedi
cată tenisului îl constituie 
surprizele muzicale. Tinerii 
prezenți la această originală 
reuniune sportivă, vor avea 
prilejul s-o asculte pe repu
tata solistă de muzică ușoa
ră Anda Călugăreanu, acom
paniată de orchestra „Roșu 
și Negru“ condusă de Nancy 
Brandes.

Am cerut protagoniștilor să 
prezinte anticipat participan- 
ților de la manifestarea din 
sala Floreasca cîte ceva 
din... intențiile lor.

ANDA CĂLUGĂREANU :
— Ce le oferiți tinerilor iu

bitori ai tenisului ?
— Notați, în ordine, melo

diile pe carp le voi inter
preta pentru cei care vor 
participa la Festivalul teni
sului susținut de Ion Țiriac : 
„Bine v-am găsit", „Arun- 
că-te in genunchi“ și „Baleri-— — na .

- Și ce le doriți ?
- Să-i găsesc întotdeauna 

pe iubitorii tenisului bine, 
sănătoși, iar pe marii ași ai 
rachetei să se arunce mai

puțin în genunchi, iar pe te
ren să fie ca niște adevărati 
balerini.
- Vă mulțumim de partici

pare și vă asigurăm de o 
mare audiență și succes la 
publicul sportiv invitat la 
„Serile Scînteii tineretului".

NANCY BRANDES, șeful 
orchestrei „Roșu și Negru“ :

— Vă rog să vă prezentați 
orchestra.

— Ovidiu Lipan - baterie,

Nicky Dorobanțu - chitară 
solo și solist vocal, Baraniy 
Geza - chitară bas, Bonea 
Petru — trombon, Burnici Pe- 
trișor — trompetă, Moroe 
Constantin — trompetă și Gil 
Dobrică - solist vocal.
- Și, bineînțeles, șeful or

chestrei Nancy Brandes I
— Da, la orgă și conduce

rea muzicală.
— Dv. ce surprize oferiți 

la acest festival al tenisului 
organizat de ziarul „Scînteia 
tineretului" ?

— Ultimele realizări ale 
formației noastre, compoziții 
ale mele : „Oameni de ză
padă" și hit-ul „Hi-Di-Ho". 
După aceea, formația va in
terpreta cîteva piese din re
pertoriul unor orchestre ce
lebre, printre care melodiile : 
„Din ce in ce mai mult“ și 
„Greu de ținut".

Anunțăm, din nou, că in
trarea la manifestarea din 
sala Floreasca va fi permisă 
pe bază de invitații. Acestea 
se vor putea procura prin or
ganizațiile U.T.C. și Comite
tele de sectoare ale U.T.C. 
din Capitală.
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CAMPIONATUL NATIONAL DE 
HOCHEI

• Miercuri, în campionatul 
național de hochei pe gheață, 
Dunărea Galați a reușit să 
dispună cu scorul de 1—0 (1—0, 
0—0, 0—0) de S.C. Miercurea 
Ciuc. Unicul punct a fost mar
cat de Olenici. In meci derbi 
s-au întîlnit echipele bucureș- 
tene Steaua și Dinamo. Specta
torii, prezenți în tribunele pa
tinoarului artificial din parcul 
sportiv „23 August“ au urmărit 
un meci dîrz disputat. Au cîș
tigat hocheiștii dinamoviști cu 
scorul de 2—1 (0—1, 2—6, 0—0) 
prin punctele marcate de Axin- 
te și Huțanu. Pentru Steaua a 
înscris Scheau

înaintea ultimului tur, în cla
sament pe primul loc se află 
Dinamo cu 22 puncte, care este 
virtuală campioană, urmată de 
Steaua cu 18 puncte. Echipa 
Dunărea Galați are 5 puncte, 
iar S.C. Miercurea Ciuc se află 
pe ultimul loc ou 3 puncte.

CAMPIONATELE NATIONALE DE 
PATINAJ ARTÌSTIC

• Pe patinoarul artificial din 
Parcul sportiv „23 August“, au 
luat sfîrșit ieri, campionatele 
naționale de patinaj artistic. La 
feminin , titlul de 
absolută 
sportivei
(A.S.C.P.M.B.). In formă deose
bită, patinatorul bucureștean

a țării 
Doina

campioană 
a revenit 

Mitricică

Gyorgy Fazekaș (Dinamo) a cu
cerit titlul de campion absolut, 
în cursul desfășurării figurilor 
libere alese, cele mai mari note 
au fost obținute de Silvana 
Suciu (Constructorul București) 
și G. Fazekaș (Dinamo). La pe
rechi, pe primul loc s-au clasat 
Beatrice Hustiu și Dan Săvea- 
nu (I.E.F.S.).

Dintre juniori s-au remarcat, 
în cadrul disputării figurilor 
liber alese Klaus Schell (Dina
mo Brașov), Simona Grigores- 
cu (Școala sportivă nr. 2) și Fe- 
licia Pelmu.ș (Constructorul), 
care au cucerit medalii de cam
pioni ai țării.

• După disputarea a două 
runde, în turneul internațio
nal de șah care se desfășoară 
în localitatea spaniolă Orense, 
conduc marii maeștri Florin 
Gheorghiu (România) și Nikola 
Pîdevski (Bulgaria) cu cîte 1,5 
puncte fiecare. îi urmează în 
clasament Medina (Spania) — 
un punct și o partidă între
ruptă, Victor Ciocîltea (Româ
nia), Benko (S.U.A.), Parma 
(Iugoslavia), Cobo (Cuba) și 
Durao (Portugalia) un punct 
etc.

în runda a doua, Benko l-a 
învins pe Pomar. Florin Gheor
ghiu și Victor Ciocîltea au re
mizat cu Parma (în 21 de mu
tări) și respectiv cu Janosevici 
(în 36 de mutări).

Florin *" 
în 56 de 
ruptă în 
ko.

Gheorghiu a cîștigat 
mutări partida intre- 
prima rundă cu Ben-

an, participă cinci selecționa
te de orașe și trei echipe po
loneze.

Cele opt formații au fost îm
părțite în două grupe prelimi
nare, după cum urmează : gru
pa A : Moscova, Praga, Bucu
rești și „Polonia“ Varșovia ; 
grupa B : Budapesta, Sofia, Le- 
gia Varșovia și ASZ Varșovia.

în primul meci, la 12 ianua
rie, echipa orașului _ 
va juca în compania puterni
cei reprezentative a orașului 
Moscova. In continuare, bas- 
chetbaliștii români vor întîlr.i 
formația „Polonia“ (la 13 ia
nuarie) și selecționata orașului 
Praga (la 14 ianuarie).

în ziua de 15 ianuarie 
programate semifinalele, 
în ziua de 16 ianuarie se 
disputa finala competiției.

• „Cupa Mondială“ la schi a 
programat la Pfronten (R.F. a 
Germaniei) o probă feminină 
de coborîre, în care victoria a 
revenit sportivei austriece An
nemarie Proell. Acesta este 
cei de-al treilea succes conse
cutiv obținut de 
schioară austriacă 
„Cupei Mondiale“.

• Celebrul schior 
Jean Claude Killy a terminat 
învingător în proba de slalom 
special din cadrul concursului 
internațional (rezervat profe
sioniștilor) care a avut loc la 
Mount Snow (Vermont). Pe lo
cul doi s-a situat australianul 
Malcom Milne.

București

sînt 
iar 
va

cunoscuta 
în cadrul

francez
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PE ARIPILE VINTULUI : ru
lează la Sala Palatului (orele 9; 
14, 19,15).

EXPLOZIA : rulează la Patria 
(orele 10; 12,30; 16; 18,30; 21). Fe
roviar (orele y; 11.15; 13,30; 15,45; 
18,15: 20,30), Melodia (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Mo
dern (orele 8.45; 11.15: 13,30; 16;
18.30; 21).

VARA BĂRBAȚILOR : rulează la 
Central (orele 10; 12,30; 15; 17,30; 
20).

CASA DE LÎNGA CALEA FE
RATA : rulează la Festival (orele 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 21).

QUEIMADA : rulează la Lucea
fărul (orele 8.30; 11: 13,30; 16;
18.30; 21), București (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21).

DOMNULUI PROFESOR CU 
DRAGOSTE : rulează la Scala (o- 
rele 8,30; 11; 13.30; 16; 18,30; 21), 
Capitol (orele 9; 11,15; 13,30; 18; 
18,30; 21), Favorit (orele 9,15; 11.30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30).

LUPUL MARILOR — RĂZBU
NAREA : rulează la Lumina (orele 
9; 12,30: 16; 19,30), Bucegi (orele 
15,45; 19,15), Giulesti (orele 10,30; 
19).

FILIERA : rulează la Excelsior 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 21), 
Flamura (orele 9; 11,15: 13,30; 16; 
18,15: 20.30).

BARIERA : rulează la Buzeștl 
(orele 15.30: 18; 20,15), Arta (orele 
15,30; 18; 20,15).

JOE HILL : rulează la Grivița 
(orele 9: 11,15; 13,30; 15,45: 18;
20.30) . Miorița (orele 10; 12,30; 15; 
17.30: 20).

URSUL YOGI : rulează la Doina 
(orele 9,30; 11,30; 13,45; 16: 18).

ASTA SEARA DANSĂM ÎN FA
MILIE : rulează la Doina (ora 
20.15).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL î 
rulează la Timpuri Noi (orele 9-r 
18.15 in continuare). la ora 20,15 
Program de documentare.

SECERA VÎNTUL SĂLBATIC : 
rulează la Dacia (orele 9; 11,15;
13.30: 16; 18.15: 20.30).

SĂGEATA CĂPITANULUI ION : 
rulează la Ferentari (orele 15,30; 
17,45: 20). Popular (orele 15,30: 18;
20.15) .

BULEVARDUL ROMULUI : ru
lează la Unirea (orele 15.30: IR;
20.15) , Drumul Sării (orele 15,30; 
18: 20.15).

CAPCANA PENTRU GENERAT, r 
rulează la Pacea (orele 15.45: 18; 
29).

VACANȚA LA ROMA : rulează 
la Lira (orele 15,30; 18; 20,30), Vii
torul (orele 15,30; 18;. 20,15).

LEGENDA LUI RUSTAM : ru
lează la Gloria (orele 9; 11.15;
13,30; 16; 18,15; 20,30).

MAREA EVADARE : rulează la 
Aurora (orele 9: 12.15: 16: 19,30),
Tomis (orele 9; 12.30; 16; 19,30).

AM ÎNCĂLCAT LEGEA : rulea
ză la Cotroceni (orele 15,30; 18;
20.15) .

CU MIINILE CURATE : rulează 
la Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

SFIRȘITUL LIUBAVINILOR: ru
lează la Munca (orele 16; 18: 20).

MICUL OM MARE : rulează la 
Volga (orele 9; 11,30; 14,15; 17: 20),

PERLA COROANEI : rulează la 
Crîngași (orele 16: 18: 20).

FRUMOS ONEST. EMTGRAT ÎN 
AUSTRALIA rulează la Floreas
ca (orele 15.30: 18: 20.30).

DRUM ÎN PENUMBRA : rulează 
la Flacăra (orele 15.30: 18: 20).

CREIERUL : rulează la Vitan (o- 
rele 15.30: 18: 20.15).

FATA CARE VINDE FLORI : ru
lează la Rahova (orele 15,30: 18;
20.30) .

FETE ÎN SOARE : rulează Ia 
Progresul (orele 15,30: 18: 20,15).

A FOST ODATA UN POLIȚIST : 
rulează la Laromet (orele 15,30; 
17,30; 19,30).

(Agerpres)

campionilor
baschet masculin.

și 16 ianuarie se 
la Varșovia a 

a tradiționalului 
masculin 

acest

Floreasca din Capita-

I
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I
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IAsigurări de accidente
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...Consecințele unor intimplări neprevăzute. Exemple se pot 
da foarte multe. Noi am ales doar cîteva care vin să ilustre
ze încă o dată cit de utile au devenit în zilele noastre asigu
rările. lată unele plăți de despăgubiri din asigurări achitate 
în ultimul timp de A.D.A.S. persoanelor menționate mai jos :

Imaginea : Nicu Stan • Muzica : Vasîle Vasîlache jr. Deco
ruri și costume : Guță Ștîrbu, Doina Levința.

incepînd de la 15 ianuarie a.c. filmul va rula la cinemato
grafele Capitol și Cotroceni din Capitală.

SUPORTA MAI UȘOR...

• Sala
lă va găzdui astă-seară primul 
meci dintre echipele Ț.S.K.A.. 
Moscova și Dinamo București, 
contînd pentru sferturile de fi
nală ale „Cupei 
europeni“ la

• Intre 12 
va desfășura 
14-a ediție 
turneu internaționol

baschet, la care, în

• Selecționata de hochei pe 
gheață a orașului Moscova și-a 
continuat turneul în S.U.A., ju- 
cînd la Portland (Oregon), în 
compania unei reprezentative 
locale. După un meci de un 
bun nivel tehnic, urmărit de 
peste 10 000 de spectatori, ho
cheiștii sovietici au obținut 
victoria cu scorul de 11—4 (3—0, 
3—2, 5—2).

CINE I PIHVWMOI*
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Opera Română : LILIACUL — 
ora 19,30; Teatrul de Operetă : 
CONTELE DE LUXEMBURG — 
ora 19,30; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale“ (Sala Comedia) : DUL
CEA PASARE A TINEREȚII — 
ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu) : NE
POTUL LUI RAMEAU — ora 20; 
(Sala Studio) : VALENTIN ȘI VA
LENTINA — ora 20; Teatrul „C. I. 
Nottara“ (Sala Magheru) : ADIO 
CHARLIE — ora 19,30; (Sala Stu
dio) : O LUNA LA TARA — ora 
20; Teatrul de Comedie : INTERE
SUL GENERAL — ora 20; Teatrul 
Mic : DUPĂ CĂDERE — ora 19,30; 
Teatrul Giulești : OMUL CARE A 
VĂZUT MOARTEA — ora 19.30; 
Teatrul Evreiesc de Stat : UN ȘI
RAG DE PERLE — ora 19.30; Tea
trul „C. Tănase" (Sala Savoy) : 
REVISTA ARE CUVÎNTUȚ — ora 
19,30; (Sala Victoria) : TRĂSNITUL 
MEU DRAG — ora 19.30: Teatrul 
„Ion Vasilescu" : HANUL PIRAȚI
LOR — ora 19,30; Ansamblul „Rap
sodia Română“ : GHIOCEI... MĂR
GĂRITARE — ora 19.30: Circul 
București : APRINDEȚI STELELE 
ora 19,30.

ROMANIA-FILM PREZINTĂ

- Pastina Mircea - din corn. Vladimirescu, satul Mîndruloc, 
jud. Arad (asigurarea de accidente cu sume convenite} - 
lei 17 500
- Alt Gheorghe - din comuna Șiria, jud. Arad (asigurarea 

de accidente cu sume convenite) — lei 12 500
- Bălint Jozsef - din comuna Cirta, satul Tomești, jud. Har

ghita (asigurarea de accidente cu sume convenite) - lei 
10 000
- Boning Sara - din comuna Brătoi, jud. Sibiu (asigurarea 

de accidente cu sume convenite) - lei 10 000
- Grinberg Rebeca - din București (asigurarea de acciden

te cu sume convenite) lei 25 000 *
- Gabor Dumitru — din Arad (asigurarea de accidente cu 

sume convenite) - lei 15 000
- Antofie T. Traian - din comuna Malu cu Flori, jud. Dîm

bovița (asigurarea de accidente pentru elevi) - lei 5 000
- Dancău Ștefan - din comuna Gătaia, jud. Timiș (asigu

rarea de accidente pentru elevi) — lei 5 000
- Boja Cornel - din comuna Costoiu, jud. Timiș, (asigura

rea de accidente pentru elevi) - lei 5 000
- Ceomuru lozu și Ceomuru Ana - din comuna Popești- 

Leordeni (asigurarea de accidente încheiată prin B.T.T.) - 
lei 15 000
- Avadane I. Mihai - din comuna Litoi, jud. Suceava (asi

gurarea prin efectul legii a călătorilor -|- asigurarea mixtă 
de viață și suplimentară de accidente) - lei 20 000
- Codorean Maria - din comuna Bălan, jud. Sălaj (asigu

rarea de accidente cu sume fixe + asigurarea pausală) - 
lei 12 000
- Tămaș Flore - din comuna Dîmbovița, jud. Maramu

reș (asigurarea de accidente cu sume fixe -j- asigurarea 
complexă a bunurilor din gospodărie) - lei 11 000

O producție a studioului cinematografic București. Scena
riul : Paul Everac • Regia : Letiția Popa.

Cu : Victor Rebengiuc, Margareta Pogonat, Sanda Toma, 
Sebastian Radovici, Mircea Bașta, Ioana Ciomîrtan

PROGRAMUL I

9,00 Telex. 9,05 România în lume. 
9,35 O viață pentru o idee : Um- 
berto Nobile (IV). 10,00 Curs de 
lfmba rusă. 10,30 Micii meșteri 
mari. 10,50 Teleobiectiv. 11,10 Tele- 
cinemateca : „Maigret și Afacerea 
Saint-Fiacre“. 12.50 Telejurnal. 
15,00 Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură. 16,00 Teleșcoală.
17.30 Emisiune în limba maghiară.
18.30 La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto. 18,50 Emisiune 
dedicată aniversării a 27 de ani de 
la proclamarea R. P. Albania. 
19,20 1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 
20,10 Baschet masculin : Dinamo 
București—Ț.S.K.A. Moscova, în 
sferturile din finală ale „Cupei 
Campionilor Europeni“. în pauză : 
, Pentru sănătatea dv.“. Ce trebuie 
să știm despre gripă ? 21,25 Pagini 
de umor : Aventuri în epoca de 
piatră. 21,50 Teleglob : „Iran — 
istorie și contemporaneitate“. 22,10 
Tinerii despre ei înșiși. 22,40 ,,24 
de ore“.

PROGRAMUL II

17.30 Agenda. 17,40 Telerama : „O 
zi din viata unui mim“. 18,10 Film 
serial pentru tineret : ..Pierduțl în 
spațiu“ — reluarea episodului XI 
— „Colecționarul“ (IT). 19,00 în di
rect... de la Uzinele „Semănă
toarea“. 19.30 Telejurnal. 20,00 
Concertul orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii Române. în pau
ză : Bucureșiul necunoscut. Cîmpul 
veseliei (Evocare de Brunea Fox). 
21,50 Teatru scurt — prezintă Tea
trul Național din Iași : „Duet“ — 
comedie de Andi Andrieș (par
tea I).



Teheranul se pregătește 
să-l întîmpine pe președintele 

NICOLAE CEAUSESCU
Capitala Iranului se pregă

tește să întîmpine cu căldură 
pe președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
care, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, va face o 
vizită neoficială în Iran, în 
zilele de 12 și 13 ianuarie, la 
invitația Șahinșahului Moha
mmad Reza Pahlavi Aryamehr 
și a împărătesei Farah Pahla
vi Șahbanu.

Presa iraniană acordă spații 
tot mai largi deosebitului eve
niment, subliniind cursul as
cendent al raporturilor tradi
ționale irano-române. Ziarele 
„Kayhan“, „Ayandegan“, „Pei- 
ghane Emruz“ caracterizează 
vizita președintelui României 
la Teheran ca un moment 
propice pentru un schimb de 
vederi în probleme interna
ționale și de interes reciproc. 
Se subliniază că relațiile din
tre cele două țări cunosc o 
dezvoltare favorabilă, coope
rarea intre acestea fiind fon
dată pe o bază solidă, elabo
rată în cursul vizitelor preșe-

dintelui Nicolae Ceaușescu în 
Iran și a Șahinșahului Arya
mehr în România.

Făcînd o retrospectivă a re
lațiilor economice dintre cele 
două țări, revista de speciali
tate „Tehran Economist“ arată 
că volumul schimburilor co
merciale dintre România și 
Iran a crescut, în ultimii 5 
ani, de peste 6 ori, iar în 1972 
acesta a înregistrat o creștere 
de 20 la sută comparativ cu 
anul 1971.

în ultimele zile, radiotelevi- 
ziunea iraniană a inclus în 
programele sale muzică popu
lară românească, precum și 
filme documentare oglindind 
aspecte semnificative ale vie
ții economice și sociale din 
țara noastră.

Expoziția de fotografii „Ro
mânia azi“, inaugurată Cu cî- 
teva zile în urmă, în clădirea 
Palatului central al tineretu
lui din Teheran, se bucură, 
în continuare, de un deosebit 
succes, reflectat atît prin nu
mărul mare de vizitatori, cit 
și de presa iraniană.

Convorbirea președintelui Sudanului 

cu ambasadorul român
Președintele Republicii De

mocratice Sudan, general-maior, 
Gaafar Mohammed El-Numei- 
rv, l-a primit pe ambasadorul 
român la Khartum, Flprian 
Stoica. Cu acest prilej a avut 
loc o convorbire în cadrul că

reia președintele sudanez și-a 
exprimat satisfacția față de e- 
voluția pozitivă a relațiilor din
tre România’ și Sudan.

lntîlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă deosebit de cor
dială.

drept de vot
de la 18 ani

Pe aeroportul din Managua continuă să sosească ajutoare pentru victimele catastrofei seis
mice care a distrus, in cea mai mare parte, ca pitala nicaraguaiană

Expediție etnografică în Amazonia
Guvernul brazilian interiționează să trimită, în cursul lunii 

iulie a acestui an, o expediție 
Amazoniei.

etnografică in extremul nord al

0 nouă întrevedere
Le Duc Tho-H. Kissinger

li se va acorda

Australia va acorda drept 
de vot tinerilor începînd de 
la 18 ani — a anunțat, într-o 
conferință de presă, premie
rul Gough Whitlam. Șeful 
guvernului australian a pre
cizat că proiectul de lege ce 
urmează a fi prezentat Par
lamentului va stimula și po
sibilitatea ca tinerii să poa
tă fi desemnați, de la aceeași 
vîrstă, candidați în alegerile 
parlamentare. Acest proiect 
de lege are o importanță de
osebită în condițiile în 
care, în cursul anului 1973, 
în două state australiene ur
mează să aibă loc alegeri.

Expediția va avea drept sarcină 
principală stabilirea de legături 
cu unele triburi indiene, cu care 
autoritățile n-au realizat, pînă

„Pieta“ iși păstrează 
frumusețea

în prezent, nici un fel de con
tact, pentru a pregăti, și în acest 
fel, terenul in vederea construi
rii traseului rutier „Perimetrul ■ 
nord“ — un fel de „Super- 
transamazonian“ — menit să lege

< litoralul 
Anzilor 
drum de 
tri prin

Anunțînd planurile
expediții, generalul Bandeira de 
Meo, președintele Fondului na
țional al indienilor (F.U.N.A.I.), 
a relevat că traseul viitoarei 
șosele care va urma, în general, 
granițele nordice ale Braziliei, 
va traversa teritorii în care 
trăiesc comunități indiene eva
luate la circa 27 000 de membri, 
între care grupurile Marubo și 
Maias reprezintă, deocamdată, 
un mare mister pentru etno
grafi.

atlantic de culmile 
Cordilieri, printr-un 

peste 4 000 de kilome- 
jungla neexplorată.

viitoarei

La Vientiane a avut loc o 
nouă întîlnire între repre
zentanții forțelor patriotice 
din Laos și cei ai regimului 
de la Vientiane, în cursul 
căreia Houm Sipaseuth, con
ducătorul delegației Fron
tului Patriotic din Laos, a 
subliniat din nou necesitatea 
aplicării soluției politice 
propuse de reprezentanții 
Frontului, Ia 6 martie 1970, 
în vederea încheierii conflic
tului și instaurării păcii 
Laos.

Curtea Supremă de Justiție a 
Republicii Peru a hotărit să cea
ră Boliviei extrădarea lui Klaus 
Altmann, alias Bărbie, cunoscu
tul călău nazist acuzat de tra
fic ilegal cu devize și contra
bandă. Hotărîrea Curții Supre
me urmează să fie 
Ministerului peruan 
rilor Externe, pentru 
rea procedurii necesare în vede
rea extrădării.

transmisă 
al Aface- 
ihdeplini-

La Paris a avut loc miercuri 
o nouă convorbire confidențială 
între Le Duc Tho, consilierul 
special al delegației R.D. Viet
nam la conferința în problema

vietnameză, și Henry Kissinger, 
consilierul special al președin
telui S.U.A. pentru problemele 
seourității naționale.

Premierul egiptean 
l-a primit pe 

ambasadorul român
Primul ministru egiptean, 

Aziz Sedki, a primit, la Cairo, 
pe ambasadorul român în Repu
blica Arabă Egipt, Titus Sinu, 
în legătură cu încheierea misiu
nii sale în această țară. Cu a- 
cest prilej, premierul egiptean 
a relevat cu satisfacție cursul

ascendent al relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre cele 
două țări, ca urmare a vizitei 
în Egipt a președintelui Consi
liului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu, și a convor
birilor șefului statului român cu 
președintele Anwar Sadat.

Confuzie in jurul cazului Essex
Poliția americană a identificat 

individul 
hotelului 
din 
bul 
tea, 
țat,
Un inspector de poliție 
mat că este vorba de

ucis pe acoperișul 
„Howard Johnson“, 

New Orleans, după schim- 
de focuri de duminică 
soldat, după cum s-a 
cu șase morți și 21

a

noap- 
anun- 
răniți. 
infor-

Celebra operă a lui Michelangelo, „Pietà“, va 
putea fi din nouă văzută, s-a anunțat la 
Roma. Cei 10 experți restauratori care au lu
crat luni de zile cu migală și răbdare declară 
că sînt mulțumiți de rezultat : sculptura și-a 
recăpătat frumusețea inițială. Se așteaptă ca 
pe la mijlocul lunii februarie statuia să fie 
prezentată vizitatorilor. De acum înainte ea va 
fi separată de public printr-o vitrină din sticlă 
incasabilă, în greutate de o jumătate de tonă 
și înaltă de 4,5 metri.

După cum se știe, anul trecut, la 21 mai, un 
dezechilibrat mintal s-a năpustit asupra statuii, 
aplicindu-i citeva lovituri de ciocan, sfărîmînd 
brațul sting și desfigurîrid chipul Madonei. Deși 
Bazilica Stintili Petru din Roma, unde era ex
pusă opera, era plină de lume la acea oră, ni
meni nu a crezut că persoana care se apropie 
de statuie ar avea intenții rele. Au intervenit 
insă imediat după primele lovituri de ciocan, 
salvind una dintre cele mai cunoscute sculpturi 
din lume. Michelangelo a lucrat la ea între anii

1498 și 1500, fiind unica pe care a semnat-o 
vreodată.

Fiecare fragment de marmură care a sărit 
sub loviturile de ciocan a fost cules cu grijă, iar 
în timpul operațiunilor de restaurare toate au 
fost plasate la locul lor. Problema cea mai difi
cilă a fost găsirea unei soluții necesare fabri
cării unei cantități de marmură sintetică care 
să aibă aceeași luminozitate și transparență ca 
piatra naturală. După descoperirea acestei 
substanțe, au fost lucrate micile fragmente care 
lipseau, operația următoare fiind de asamblare 
a bucățîlor de marmură spartă și a celor sinte
tice. Probleme dificile au întîmpinat expetfii 
pentru înlăturarea produsului antirugină cu 
care fusese uns cioeanui și care s-a impregnat 
în locurile sparte ale marmurei și pentru res
taurarea brațului sting al Madonei, braț ce a 
mai fost o dată sfărîmat în anul 1749, atunci 
ciad statuia a fost adusă in Bazilica Sfintu 
Petru. Aceste obstacole au lost depășite prin 
găsirea unor soluții ingenioase, celebra operă 
păstrindu-și frumusețea inițială.

Maurice Schumann

La apropiatele alegeri parlamentare din Franța vor fi folosite mașini ultramoderne de numără
toare a voturilor. în imagine, o ultimă verificare a acestora înaintea instalării lor

între popoare

pușcaș marin, Mark Essex, în 
vîrstă de 23 de ani, din Empc- 
ria (statul Texas).

In ceea ce privește motivele 
acțiunii demențiale a acestuia, 
poliția se găsește în plină con
fuzie. De asemenea, nu este clar 
dacă Essex a acționat singur 
sau a avut unul sau mai nj’-'fjt 
complici care au reușit să Ne 
strecoare prin cordonul pohvls- 
tilor. Una din probele principa
le ale existenței mai multor in
divizi pe terasa hotelului este 
furnizată de Charles Pitman, 
pilotul elicopterului cu ajutorul 
căruia Essex a putut fi răpus 
(după un schimb de focuri de 
peste 10 ore). Pitman a declarat, 
că, la aproximativ opt ore de la 
uciderea lui Essex, asupra eli ■ 
copterului s-a tras din nou din 
refugiul 
membru 
lui, care 
dat în
ucigașului, dar a putut scăpa 
cu viață, a declarat că, în mod 
categoric, pe acoperișul hotelu ■ 
lui nu s-a aflat decît o singură 
persoană. Este greu de înțeles, 
pe de altă parte, cum au putut 
dispărea eventualii complici ai 
lui Essex, cînd hotelul era în
conjurat de importante efective 
polițienești.

utilizat de acesta. Un 
al personalului hotelu ■ 
s-a aflat la un moment 

imediata apropiere a

se pronunță pentru 
un dialog

Franța dorește ca, pe plan 
internațional. înfruntarea dintre 
blocuri să fie înlocuită printr-un 
dialog între popoare, într-un ca
dru care să asigure independen
ța politicii sale, a declarat, cu 
prilejul unei alocuțiuni rostite la 
un dejun oferit în cinstea sa de 
„Cercul republican“, Maurice 
Schumann, ministrul francez al 
afacerilor externe.

Tinerètiil lumii
■- M». *• . . ’ 'L- - Represiuni

MILIARDARUL INVIZIBIL
De 16 ani, o mică 

parte din eveni
mente au benefi
ciat în presa ame
ricană de atîta spa
țiu ca povestea „mi
liardarului invizi
bil“, Howard Hu- 
ghes. Hotărit să se 
autoclaustreze la 
vîrstă de 45 de ani, 
a reușit să creeze 
în jurul său un mis
ter de nbpătruns. 
Atunci cînd aface
rile Hughes adu
ceau un venit de 
ordinul fabulos a 
circa 10 milioane 
de dolari pe lună, 
iar „activul“ de 
care disnunea se 
ridica, în 1950, la 
mai mult de 2 mi
liarde 500 de mi
lioane de dolari a 
hotărit să se izo
leze'. Și-a constru
it, cu o mare Hai. 
oă de bani, două 
locuințe — una în 
tr-o zonă aproape 
pustie din Texasul 
lui natal, alta ->e 
o insuliță din ar
hipelagul Bahamas 
— aceste două zo
ne devenind udo! 
veritabile zone tu

ristice. Din iunie 
1958 si oină acum 
nimeni nu poate 
spune că l-a mai 
văzut.

In această at
mosferă de mister 
miliardarul a fost 
învăluit ani de zi 
ie. pînă cînd, la 
sfîrsitul anului 
1971, una din cele 
mai cunoscute e- 
dituri americane 
a an u ntat că va 
publica „autobio
grafia“ lui Hughes. 
Din adîncul miste
rioasei sale dispa
riții. miliardarul 
a lansat un strigăt 
de protest, arătînd 
că manuscrisul 
prezentat de scrii
torul Clifford Ir- 
vina este fals. Pen
tru a întări și mai 
mult suspiciunile, 
Howard Hughes a 
nrsiani?At cb» mai 
originală confe 
rință.de presă cu
noscută pină acum 
vorbind cu ziariștii 
timp de două ore 
prin radio și invi- 
tîndu-i pe cei ce 
l-au cunoscut, să-i 
recunoască vocea 
Concluzia exper-

ților în urma unor 
procedee compli
cate de confruntare 
a vocii cu înregis
trări mai vechi au 
fost că este una si 
aceeași voce. Ori
cum. îndoielile se 
mențin și întreba
rea : există sau nu 
există Howard
Hughes, ramine.

Dar iată că în- 
tr-o notă din coti
dianul „CORRIE
RE DELLA SERA“ 
este prezentată cu 
mult firesc sosire" 
miliardarului invi
zibil la Londra. A- 
flăm din această 
notă că pînă acum 
Hughes a locuit în 
Nicaragua și că in
tenționează să ra
mina în Angl'a 
.circa șase luni. Un 
purtător de cuvînt 
al miliardarului a 
anunțat că pleca
rea din Nicaragua 
nu are nici o le
gătură cu cutre
murul care a dis
trus orașul Mana
gua, călătoria fi
ind programată 
încă de acum trei 
luni.

EXTRAORDINARĂ 
PERFORMANȚĂ 

ALPINĂ A UNEI 
ECHIPE FORMATĂ 
DIN PATRU GHIZI 

MONTANI
O echipă formată din patru 

ghizi montani au reușit să efec
tueze prima ascensiune in 
timpul iernii a coridorului „La- 
garde", aflat pe unul din ver- 
sanții nordici ai masivului 
Mont Blanc. Coridorul alpin, 
deosebit de abrupt și acoperit 
de gheață, a fost urcat, pentru 
prima dată, în anul 1930, dar în 
timpul verii, de o echipă în 
care s-a aflat alpinistul Jacques 
Lagarde, după al cărui nume a 
și fost botezat coridorul.

Actuala ascensiune, conside
rată de specialiști drept o extra
ordinară performanță alpină, a 
fost facilitată însă de faptul 
că, pe vreme de iarnă, gerul și 
zăpada au fixat pietrele de 
știrici, scutindu-i pe cățărători 
de primejdioasele avalanșe de 
roci care se produc aici in 
timpul verii.

PREȘEDINTELE C.C.
AL P.C. DIN JAPONIA 

L-A PRIMIT PE 
AMBASADORUL 

ROMÂN
Președintele Comitetului Cen

tral al Partidului Comunist din 
Japonia, Sanzo Nosaka, a pri
mit pe ambasadorul român la 
Tokio, Iosif Gheorghiu, într-o 
vizită de ramas hun cu ocazia 
încheierii misiunii acestuia în 
Japonia.

în numele conducerii P.C.J., 
Sanzo Nosaka a transmis un 
mesaj de salut și cele mai,bune 
urări de .sănătate pentru tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român.

Pentru studenții portu
ghezi, anul 1973 a debu
tat sub semnul încordării 
și frământărilor. Un co
municat al ziarului de 
seară „Republica“ — care 
apare Ia Lisabona — re
luat de agenția FRANCE 
PRESSE, precizează că 15 
studenți de la Facultatea 
de litere din capitala lu
sitană au fost „suspen
dați preventiv“, pe timp 
de 90 de zile, de către 
Consiliul facultății. Știrea 
a creat o adevărată agita
ție în rîndul majorității 
studenților din Lisabona 
și, neliniștit de faptul că 
situația s-ar putea înrău
tăți. Consiliul Institutului 
superior tehnic s-a grăbit 
să-i amenințe pe cursanți 
că dacă vor declanșa gre
vă, vor închide cursurile 
înainte de a se sfîrși anul 
universitar.

Nu este pentru prima 
oară cînd autoritățile por
tugheze recurg la măsuri 
de intimidare a studenți
lor, a tineretului în gene
ral, care se arată tot mai

dornic de schimbarea 
structurilor anarhice și 
închistate din Portugalia, 
din ce în ce mai greu de 
suportat. Tineretul portu
ghez se pronunță împotri
va războaielor coloniale 
tluse de regimul Caetano 
in Africa, războaie care 
înghit 42 la sută din bu
getul țării și unde peste 
150 000 de tineri se află 
angajați în permanență. 
Și aceste războaie coloni
ale au grave implicații în 
viața social-economică a 
țării. în domeniul învăță- 
mîntului, spre exemplu, 
nota nu de mult LE 
MONDE, se constată o 
penurie a sălilor de clasă 
și do cadre didactice, la 
care se adaugă posibilită
țile materiale reduse ale 
populației, cauze ce de
termină o parte însemnată 
a copiilor de vîrstă șco
lară să abandoneze învă
țătura înainte de a termi
na fie și numai cinci cla
se. Iată de ce ostilitatea 
față de regim și sprijinul 
față de acțiunile împotri

va acestuia au devenit 
fățișe în rîndurile unei 
părți majoritare a tinere
tului.

La sfîrșitul lunii decem
brie telexul agenției 
FRANCE PRESSE anunța 
că un tribunal din Lisa
bona a dictat pedepse cu 
închisoare variind între 14 
luni și 2 ani unui număr 
de 6 tineri portughezi, 
dintre care 3 studenți 
pentru așa-numite „activi
tăți subversive“ împotriva 
regimului, acuzîndu-i de 
apartenență la partidul 
comunist și introducerea 
de literatură marxistă. In 
același timp un buletin 
clandestin al Comisiei de 
ajutorare a studenților în
chiși, apărut la Lisabo
na, dezvăluie că trei 
membrii din conducerea 
Organizației studenților 
mediciniști sînt reținuți 
de organele de poliție 
portugheze de mai bine 
de două luni și continuă 
să fie torturați, iar peste 
60 de studenți se află în

detenție. Buletinul denun
ță totodată metodele de 
tortură folosite de poliție 
în timpul interogatorilor, 
printre care și cea denu
mită „statuia“ (interoga
tul este obligat să stea 
mai multe ore în șir și 
chiar zile întregi în vîrful 
picioarelor) care provoa
că umflarea gambelor 
prin afluxul de sînge. In 
încheiere, documentul ce
re organizațiilor studen
țești organizarea unor ac
țiuni „împotriva represiu
nii, pentru eliberarea ti
nerilor închiși, pentru cu
cerirea libertății de întru
nire, de a se informa și 
de a se asocia“.

Lupta tinerei generații 
din Portugalia, care se 
încadrează în ansamblul 
luptei generale a poporu
lui portughez împotriva 
actualelor structuri sociale 
și politice, capătă tot mai 
mult semnificații foarte 
concrete.

Și premierul Marcelo 
Caetano pare să fi înțe
les încotro se îndreaptă

revolta tinerei generații 
portugheze. Numai așa 
ne putem explica tonul 
său plin de I îngrijorare 
cînd s-a referit la proble
ma tineretului, în discur
sul rostit cu ocazia Anu
lui Nou: „tineretul por
tughez a devenit de ne
recunoscut. Cer familiilor 
și școlilor să regăsească 
sensul îndatoriilor lor și să 
nu mai tolereze lucrurile 
de necrezut care se pe
trec ..

Dar, de fapt, frănjițțtă- 
rile din Portugalia de
monstrează că majoritatea 
poporului portughez înțe
lege foarte bine sensul 
îndatoriilor lui ; nu înțele
ge, însă, să mai tolereze 
un regim opresiv, care 
și-a demonstrat incapaci
tatea de a conduce desti
nele țării, nu înțelege să 
mai tolereze războaiele 
coloniale care perturbează 
grav economia țării și ni
velul de trai al populației.

GH. SPRINȚEROIU

Rubrică realizată de 
RODICA ȚEPEȘ

• P. C. din Argentina 
va participa la 
campania electorală

Partidul Comunist din Argen
tina a hotărit să participe la 
campania electorală în vederea 
alegerilor prezidențiale, care ur
mează să aibă loc la 11 martie 
a.c., acordind sprijinul său can- 
didaților Alianței populare. A- 
ceastă coaliție electorală susține 
candidaturile di. Oșcar Alende, 
la luneția de președinte, și pe 
cea a lui Horacio Sueldo, la 
funcția de vicepreședinte.

• Declarație a 
ministrului
de externe japonez

Ministru] afacerilor externe al 
Japoniei, Masayoshi Ohira, a 
dșclarat că va cere, cu prilejul 
reuniunii de la 23 ianuarie a

Comitetului consultativ pentru 
securitate Japonia-S.U.A., asigu
rări eu privire la o retragere 
imediată a trupelor americane 
de la aeroportul Naha, din O- 
kinawa — relatează agenția 
Kyodo. Reuniunea menționată 
este consacrată problemelor a- 
piicării Tratatului de securitate 
japono-american și situației fa
cilităților militare ale S.U.A. 
din Japonia.

De menționat că Japonia a 
preluat doar parțial controlul 
asupra aeroportului Naha, cu 
ocazia retrocedării Insulei Oki- 
nawa, în luna mai, 1972.

• Victime ale căldurii 
la Rio de Janeiro

Șapte persoane au murit prin 
deshidratare Ia Rio de Janeiro, 
ca urmare a valului de căldură 
care s-a abătut asupra acestei 
regiuni. Alte 142 de victime ale 
căldurii excesive, suferind de a- 
ceeași afecțiune, au fost spita

lizate. Pe plaja din Rio s-au în
registrat, de asemenea, nume
roase cazuri de înec în urma a- 
pariției unor congestii cerebrale.

• Martin Bormann 
e mort ?

Doctorul Hans Jurgen Speng
ler, de la Institutul de Medi
cină Legală riin Berlinul Oc-

cidental, afirmă că. după toate 
probabilitățile, Martin Bormann 
a murit, la Berlin, in ultimele 
zile ale celui de-al doilea răz
boi mondial. In sprijinul afirma
țiilor sale, specialistul aduce ra
poartele elaborate in urma exa
minării a două schelete, deshu
mate la 7 decembrie și analizate 
la institutul în care activează. 
După cum afirmă Spengler, unul 
din aceste schelete este în mod 
sigur al lui Martin Bormann, 
iar celălalt al lui Ludwig Stump- 
legger, fost medic personal al 
lui Hitler. El declară că la a- 
ceastă concluzie s-a ajuns în ur
ma analizării radiografiilor re
petate ale întregului schelet și 
îndeosebi a maxilarelor. Un alt 
argument furnizat de dr. Speng
ler este lungimea celor două 
schelete, care ar corespunde cu 
înălțimea foștilor demnitari na
ziști.

• Embargou 
vest-german asupra 
unui transport 
de cupru chilian

Un tribunal vest-german din 
Hamburg a hotărit instituirea 
embargoului asupra unui trans
port de 3 000 tone cupru chilian, 
la cererea companiei nord-ame
ricane „Kennecott" — s-a a- 
nunțat oficial la Santiago de 
Chile.

Intr-o declarație dată publici
tății in capitala chiliana, minis
trul minelor, Claudio Sepulveda, 
a afirmat că guvernul Unității 
Populare a luat măsurile nece
sare pentru a face față acestei 
noi agresiuni a companiei „Ken
necott", atacînd hotărirea tri
bunalului hamburghez, prin 
recurs la o instanță de apel.
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