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INTERVIUL
ACORDAT DE PREȘEDINTELE 

CONSILIULUI DE STAT,
NICOLAE CEAUȘESCU,
unui grup de ziariști iranieni

Un prim și semnificativ bilanț al vizitei 
președintelui Nicolae Ceaușescu in Italia:

Respect pentru România, 
inaltă considerație 

pentru conducătorul ei

în timpul ceremoniei de bun rămas de Ie Palatul Quirinale lotirea la Genova
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I
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I
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Tn acest interes deosebit pe care Italia l-a1 
manifestat fajâ de vizita dumneavoastră, noi | 
vedem două aspecte : reînnoită prietenia 
frățească cu o tară prietena, care are comu-1 
ne cu noi rădăcini ale limbii și culturii sale,, 
și interesul care se concentrează în jurul o-l 
perei dumneavoastră de om de stat, întrucît| 
împliniți aspirațiile generale ce aparțin su-|

| fletului popoarelor, armonizînd propria * 
dumneavoastră orînduire socială cu princi-| 

I piile eterne și universale ale suveranității 
I naționale, independenței, neamestecului în | 

treburile interne — principii care constituie 
I elementul esențial pentru o pace autentică 
| între popoare, pentru progresul țării, mai a- 
1 Ies pentru masa oamenilor care muncesc.

Nu facem un act de curtoazie, atunci cînd| 
spunem că interesul omenirii este concentrai 
către dumneavoastră, pentru că desfășurați | 
această misiune. ■

GIOVANNI LEONE ]
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TINERETUL FACTOR ACTIV IN

ÎNDEPLINIREA CINCINALULUI 

ÎNAINTE DE TERMEN

FRUNTAȘII 
DESPRE 
Întrecerea 
utecistă
S-au scurt patru luni din a- 

nui a cărui primă zi de muncă 
a coincis cu ziua de debut a 
Întrecerii, „Tineretul, factor ac
tiv In. îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen* 4. Epo
ca primelor tatonări, deși nu 
pre*  îndepărtată calendaristic, 
pare, pentru multe organizații, 
da mult depășită — a-au creat 
precedenta, a-a acumulat expe
riență și odată cu ea s-au cris
talizat șl noi necesități ale or
ganizării întrecerii utecUte.

Cine ar fi mal în măsură aă 
sa pronunțe asupra desfășurării 
întrecerii, asupra perfecționării 
sale „din mers", decît cel care 
o trăiesc în punctul <său cel mai 
fierbinte — fruntașii ?

— La noi, la „Balanța", ne 
apune sculer-matrițerul Muntă 
Constantin», planul pe primul 
trimestru a fost îndeplinit la ni
velul întregii organizații, în pro
porție de 101,5 la sută ; din 608 
uteciști, 112 au fost evldențlați ; 
s-au realizat economii de 72 500 
lei la S.D.V.-uri,

Rezultate asemănătoare s-au 
înregistrat șl la U, M. Sibiu, 
unde planul * fost realizat In

proporție da IM,4 la tuti, și au 
foot economisite 531 kg. maueăSl 
prime și 126 1 carburant: șl U 
Steaua roșia, unde productivi
tatea muncii * «tina 114,5 1*  
aută, utilizarea, fondului de timp 
a crea out la 95 1*  iută, față da 
94 1*  sută în 1972, iar absențele 
au scăzut cu 4 1*  eutfi, față da 
perioada similară din 1972.

Aceste realizări *u  fost posi
bile, precizează interlocutorii 
noștri, In special datorită apli
cării susținute a unor inițiativa i 
— încă din anul trecut, îșl a- 
mlntețte frezorul Țiple*  Aurel 
da 1*  U.M.S., am hotărit să e- 
conomlsim oțel și «cule în va
loare de 100 lei lunar, ceea ce 
a Însemnat 115 000 lei economii 
în 1972. Am menținut inițiativa 
și in cadrul întrecerii utecls-te, 
dar cu . o majorare — economii 
în valoare de 125 Jel/cm lunar. 
Pe primul trimestru «-au Înre
gistrat 35 000 lei economii.

— L*  „Independența", adaugă

MONICA ZVTRJINSCHI

(Continuare In pag. a 11-a)
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• Incepînd de ieri, cea de a treia zi a vizitei, gazdele ii oferă 
președintelui Nicolae Ceaușescu prilejul să facă cunoștință — așa 
cum spunea președintele Giovanni Leone — „cu chipul Italiei, al 
oamenilor săi muncitori" * „Vă cunoaștem, vă apreciem, vă stimăm!" 
— iată cuvintele cu care a fost primit șeful statului român in 
călătoria pe care o efectuează in unele dintre marile întreprinderi 

ale „triunghiului industrial" Genova—Torino— Milano

ORIZONT 
CULTURAL

• Literatură
— UN ROMAN DESCHIS
— Dumitru M. Ion : „POVESTEA MINU

NATELOR CALATORII"
• Film

— DOUA PREMIERE IN LUNA MAI
• Teatru

— PE SCENELE DIN PROVINCIE

D
upă «uita mar.ifea- 
târilor oficiale, ■ 
convorbirilor la 
nivel Înalt care au 
stat sub semnul 
Înțelegerii recipro
ce si *1  caldei 

cordialități. după semnarea 
unor documente de excepționa
lă Însemnătate pentru evoluția 
viitoare a raporturilor de co
laborare și prietenie româno- 
italiene. pe prim plan situîn- 
du-se Declarația Solemnă co
mună. caracterizată de presa 
i tal tară drept ..o adevărată 
cartă a prieteniei, un codice 
etic de comportament Interna
țional-, miercuri a Început cea 
de-a doua parte a vizitei oficia
le a președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. Prilej pentru oaspe

ții de onoare români de a cu
noaște nemijlocit munca șl 
realizările harnicului și talenta
tului popor italian, de a vedea 
chipul Italiei, al oamenilor «ăi 
muncitori, cultura, gindirea și 
arta țării gazde. „Acest chip al 
Italiei, care poate să rămînă In 
inima și sufletul dumneavoas
tră-, cum spunea președintele 
Giovanni Leone, adresîndu-se 
șefului statului român.

Poate că nici o altă zonă nu 
este atlt de reprezentativă pen
tru a ilustra avintul economic, 
marile realizări pe drumul pro
gresului, pentru a întregi ima
ginea Italiei contemporane, așa 
cum este „triunghiul industrial- 
Genova-Torino-Milano. cele trei 
etape succesive înscrise ue iti- 
nerariul vizitei președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

...Roma. Palatul Quirinale. 
Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
străbat, împreună cu președin
tele Giovanni Leone și soția sa, 
Vittoria Leone, fastuoasa sală 
„Corazzieri", îndreptîndu-se 
spre curtea de onoare, unde are 
loc ceremonia de rămas bun.

O gardă militară, cu muzică 
si drapel, prezintă onorul. 
Răsună acordurile Imnurilor de 
Stat ale României și Italiei. Cei 
doi șefi de stat trec în revistă 
garda de onoare, înclinîndu-se 
în fața drapelelor.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Giovanni Leone 
îșl string cu cordialitate mîna, 
se îmbrățișează. Un gest plin de 
căldură umană, dar și de o 
profundă semnificație, expresie 
a stimei și respectului reciproc,

a trălnlciel relațiilor dintre 
țările noastre. Gazdă șl oaspete 
fac urări de fericire și prospe
ritate pentru popoarele român 
și italian.

La rîndul său, tovarășa Elena 
Ceaușescu își ia un călduros 
rămas bun de la doamna 
Vittoria Leone.

In sunetul trompetelor, corte
giul oficial, excortat de moto- 
cicliști, se îndreaptă spre aero
portul Ciampino.

Șl aici, conducătorului Româ
niei socialiste i se dau onorurile 
militare.

La ora 10 și 50 de minute 
avionul special, pus Ia dispoziție 
d« președintele Italiei, îșl ia 
zborul spre Genova.

(Continuare In pag. a lll-a)
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ații (UuțwpL.
.In Cluj, toamna vin pisările. Vara nu-s, că-a duși în vacanție**.  

(Comunicare „de sezon*  a băirinului paz-

Toamna insă se întorc. încăl
zesc cu larma piatra cetății, în
văluie în cîntec grădinile și sea
mănă grăunte de tis pe arterele 
solemne ale orașului. Bătrînei de 
la chioșcul cu ziare îi tremură, 
atunci, pe buze, o umbră de 
zîmbet. O ascunde între cute se
vere și-și regăsește pe loc străș- 
nicia: „Tu ntima Sportul ci
tești ? Acolo-ți scrie ție toate 
cîte-s pe lume ? Că la examen 
doară sport te-or asculta / Re
bus, Rebus, da' cu ce scriseră 
foile voastre, ce fac ? Că uite 
vrafu\ pe trei luni, cît ați stat 
colâ /",

Tn fiecare toamnă, batrina ce
tate de studiu a Clujului își spu
ne încă o dată povestea. Un an 
și memoria lui scrisă-n piatră. 
Un secol — o brazdă pe obra
zul pietrei. Aici drumul spre cu
noaștere e pavat cu istorie. In 
fiecare toamnă castanii decorea
ză imperturbabil cea mai roman
tică vîrstă a orașului. Amil a- 
cesta au defilat pe sub bolțile 
lor, 14 mii de emoții...

TIMPURILE CETĂȚII. Aci, 
în orașul de pe Someș, timpu
rile conspiră nestingherite. Pre
zentul înfruntă trecutul. Trecu
tul îi opune, semeț, vestigiile ne

supuse de vreme Alma Maier 
Napocensis e piesa lui de re
zistență, atuul incontestabil al 
confruntării. §i-o pretinde insă, 
la fel și de argumentat, și pre
zentul. Pentru că „Micul Hei- 
delberg“. cum se revendica prin 
faimă spațiul de care vorbim, 
acceptă printre datele sale de 
referință trofeele modeme ale 
cunoașterii ți îți aplică parata 
de noblețe pe certificatele celei 
mai noi generații de specialiști. 
Viitorul doar, reușește să împace 
cele două timpuri ostile, prin ei. 
Prin sursa de viață a cetății. 
Cei 14 mii de studenți ai Clu
jului se opun vrajbei timpurilor,

ic de la Grădina Botanică .
ieșind din ele. Învață, visează și 
lucrează, AZI, între ziduri de 
IERI, pentru M1INE. O înțe
leaptă și grabnică înaintare, cum 
le cerea, in toamna trecută 
secretarul general al Partidului.

REPERELE LUCIDITĂȚII. La 
ora prinzului, strada Napoca se 
umple de pași. Sînt luate cu a- 
salt tarabele vtnzaiorilor de în- 
ghețată. se stă în picioare la 
„Croco“ — centrul de cafea și 
de tradiție studențească, — se 
umplu cele cîteca încăperi, care

SOFIA SCORȚARU

(Coîitinuara în pag. a Il-a)
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Am primit o scrisoare foarte dramatica. O eleva din clasa 
a A-a de la Liceul „Șincai" din București deplînge faptul câ 
lemeile nu sinț genii. Câ în istoria culturii, ele n-au semnat 
capodopere. „In ce mâ privește, faptul acesta mâ deprimâ 
îngrozitor. Cu toate câ sînt foarte atrasa de fizica, decît sa 
râmin o oarecare cercetătoare, mai bine întemeiez o familie 
cu mulți copii. Aș dori să fac în viață un lucru extraordinar". 
Și : „Pe cuvînt de onoare câ băieții nu sînt mai intelîgenți 
decît noi, Cind terminăm liceul sîntem egali. De ce mai tîrziu 
ei ajung la premiul Nobe! și noi nu ? Pe dv. lucrurile acestea 
nu vă tulbură

Mă tulbură. Și eu doresc să fac în viață un lucru extra
ordinar. Nu există absolut nici o dimineață în care, trezin- 
du-ma, să nu fiu foarte convinsă că tocmai in ziua aceea voi 
nimeri capodopera. Absolut nici o dimineața nu trece fără 
să încerc în fața oglinzii a aureolă cit mai strălucitoare, pen
tru măsura mea. Cu toate câ dimineața de primăvară care 
mi se arată-n fereastră este îneîntătoare, și-o clipă îmi vine 
să mă bucur, simplu, de lumină și soare, și să amîn pentru 
data viitoare visul cu capodopere. îmi vine să merg afară și 
să culeg flori. îmi vine să trec pe un cîmp. îmi vine să stau 
lingă o apă. Imi vine să cînt. Pe urmă îmi vine să plîng. îmi 
vine să fiu foarte frumoasă. îmi vine să fiu foarte iubită. Dar 
ce nu-mi vine dimineața, în minte, la simpla vedere a soa
relui strălucitor ?

Poate că slăbiciunea genului feminin pentru lucrurile fluide 
și calde strică tot. Poate că dispoziția pentru vis și plutire 
este un drum închis. Poate că nevoia de ocrotire și senti
mente durabile este un fel de somn. Instinctul maternității 
are nevoie de rădăcini la fel de puternice ca și geniul, el 
nu se fixează în sentimente pentru o săptâmînă sau două, 
ci pentru o viață de om. Poate că echil:brul tainic al vieții 
cere ca jumătatea omului numită femeie să primească pre
țul de geniu pentru că păstrează iubirea și-aduce în lume 
serii de oameni vii.

(Continuare în pag. a V-a)
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RECOLTELE NU SINT DOAR
REZULTATUL PAMINTULUI

Cl, ÎN PRIMUL RÎND,
AL OAMENILOR

oonsti- 
pentru

Acordul global wu a 
tult o noutate absolută __ 
cooperatorii din Ciulnița-Sat, 
județul Ialomița- încă din 1971. 
retribuirea muncii t-a făcut 
experimental. In acest «istem 
care, după cum ae știe, a fost 
legiferat la începutul acestui an. 
Ca peste tot unde s-a practicat 
experimental, acordul global și-a 
dovedit și aici viabilitatea, evi
dențiind modalități de 
mult mal avantajoase, 
altădată nebănuite. La 
doi ani distanță, valoarea unei 
r.orme a crescut «imțitor alun
gind Ia sfirșitu] anului trecut la 
58.40 Ie’. ................................
r-iate da 
gum s-a 
rtnd oamenii, vublinia aecreta- 
rul comitetului comunal d« 
partid, tovarășul Coitache Ion. 
Retribuirea muncii în acord 
global, una din marile înles
niri pe care statul nostru !e-a 
a cordat țărănimi 1 muncitoare a 
scos la Iveală potența încă ne
valorificate. modalități de or
ganizare noi. superioare cores- 
punzmd gradului actual de 
mecanizare a agriculturii. Și, 
după cum s-a prevăzut, rezul
tatele nu numai că au confir
mat. dar au și întrecut aștep
tările. Fac această afirmație a- 
vînd In vedere saltul pe care 
l-au făcut veniturile cooperato
rilor din comuna noastră, mai 
ales In ultimul an".

în anii trecuți. cei 
ducerea cooperative) 
nu o dată, la poarta 
să-i cheme la treabă, 
tuația este cu totul alta : ei sint 
aceia care întreabă ce au do 
făcut, vin cu propuneri in ce 
privește distribuirea forței de 
muncă șl. pentru a da un exem
plu elocvent în ce privește in- 
'eresul lor pentru recolte, am 
văzut cooperatori umblînd cu 
sămința in buzunar completînd 
locul gol în care planta nu a

lucru 
rezerve 
numii

„Nu doar pămlr.tul 
mat mult ci, ața 
dovedit. In primul

din eon- 
mergeau, 

oamenilor 
Acum si-

(Urmare din pag. I)

găzduiesc peste drttdf, la etajul 
al doilea al Casei de cultură, 
Consiliul A.S.C. Aici, intr-linul 
din fișetele metalice î$i are „se
diul" Centrul studențesc de stu
dii, cercetări ți proiectări. Cite
ști dosare închid între ooperțile 
lor bilanțul de creație tehnică al 
viitorilor specialiști. Conturul 
material al gîndttltii deprins pe 
file de carte și dus mai depar
te altfel decit scrie acolo. Tro
feele războiului cu ___
ltd. cu capcanele periculoase ale 
inerției si cu cele nu mii puțin 
lipsite de primejdie ale primu
lui eșec, poartă nume banale. Se 
cheamă „Studiu geotehnic pen- 

__ i haltei de flam44, 
de dotare, cu mobilier 

tehnologie 
cuzineților

necunnscu-

tru înălțarea 
„Proiect 
urban"*.
pentru

„O nouă 
proiectarea

răsărit «au, cine «tie cum. i 
fost tăiată din greșeală 1*  prima 
prașilă. De altfel, spre deose
bire de anii din urmă, Inceplnd 
din 1970, dar mai alea de anul 
trecut, se execută atitea prașile 
cite slnt necesare, adică : două, 
trei, patru, chiar dacă este ne
voie. Arăturile pentru recolta 
trecut! au fost făcute la timp, 
fără nici o abatere de la nor
mele agrotehnice, aflăm de la 
președintele cooperativei agri
cole, Luagu Stan, fort mecani
zator pini în 19M. Măsurile 
luate pentru a obține recolte dt 
mal mar! au cuprins întreg an
samblul lucrărilor agricole de-a 
lungul unui an. Astfel. oon»-

obținut In 1Î7Î : 140 k< jrfu____________ _____ la 
hectar, față de 2 800 kg cit fu
seseră planificate ; 5373 kg po
rumb boabe, față da 3 900 ; 2 3M 
kg floarea soarelui față de 1 800.

— Am du« acasă 2 300 kg 
porumb. 1200 kg gria, am de
pus cîteva mil de lei Ia C.E.C., 
ne-am cumpărat televizor și 
iacă altele, ne spune coopera
tori ' Petre C. Die. împreună cu 
nevastâ-mea am făcut 520 nor
me. Un al coT^eratcr, Racnr 
Tadaraeke. ’mpreană « soda 
lui au primit pentru munca de
pusă ._2fl sari cu ertu fi 4 5W kg 
porumb". a»ta în afară de ham. 
țxe e! să prectarze. JE adevă
rat. m mai lucrat r bătrîniî

• Acordul global a evidential potente ne«a-oriscate. tnodeliM 
mai eficiente în orgonrzorea forței de nuncâ • Mdsan'.e prece- 
nîiale in obținerea anor cifoe sporite de pfoe cepriod Mtoeopa 
campanie agricolă a analui ■ Recohela die 1972 - «sorbire a 
calității lucrărilor executate de cooperatori — punct de plecam 

pentru recoltele acestui <m

mitent cu Întreținerea ogoare
lor pentru păstrare» apei în 
sol. au fort distruse buruienile: 
1 nsă ml n țările — s-au folosit 
semințe selecționate, de cea mal 
bună calitate — au fost făcute 
la timp și respectîndu-se indi
cațiile privind distanța Intre 
plante și adînclmea care tre
buie Introduse: g-a avut In 
vedere amplasarea judicioasă a 
culturilor țin1ndu-se cont de e- 
ficiența maximă a terenului ; 
Ingrășămintele chimice. ierbi- 
cidele și pesticidele au fost fo
losite cu discernămînt și maxi
mă atenție, fiind calculate do
zele, modul - de administrare, 
timpul optim, menite să garan
teze sporuri mari de producție. 
Ca urmare a aplicării și res
pectării tuturor acestor măsuri, 
cooperatorii din Ciulnița-Sat au

ai filologului decit ai celui itA- 
pin pe limbajul tehnicii.

în nopțile treze ale orașului, 
hîrtia nu primește doar linii și 
cifre. în spațiul ei se închid me
taforele poeților și tot acolo îți 
dimensionează fantezia pe întin
dere de roman «au in concizie, 
de schiță, prozatorul. Pe mei, 
undeca se împacă disputa „de 
principiu" dintre Augustin Man, 
studentul electronist fi filoloeul 
Ion Buduca : cine e mai impor
tant azi, omul tehnicii avansate, 
care „cede pină și ci m pul mag
netic în jurul motorului pe care 
proiectează", sau cel care ca fi 
„constructor spiritual al prezen
tului și viitorului" P Viitorul in
giner apelează la metaforă, cole
gul lui de formație umanistă la 
definiția concisă fi sobră. Cine a 
spus că trebuia invers ? 
bună din poeții Clujului

Pa^e 
sini

dar „grosul" normelormei. 
le-am făcut eu «i nevastă-mee".

Am
multi cooperatori și toți »u vor
bit, cu precădere, despre rezul
tatele obținute anul trecut de«- 
pre avantajele aplicării retri
buirii muncii în acord global și 
care avantaje au „dntârit" mult 
la sfîrșitul anului. Am vorbit, 
de asemenea, despre cum au 
fost și slnt pregătite recoltele 
acestui an. „Ce elemente noi 
au Intervenit în „tactica" dum
neavoastră agricolă", i-am 
trebat ? Din răspunsurile 
mite am ales unul singur, 
pentru că acesta ar fi 
spectaculos sau celelalte nu ar 
prezenta interes, ci pentru cl 
demonstrează elocvent mobili
zarea oamenilor la treburile co
operativei, disoemămintul cu

\

stat de vorbă cu mai

In- 
pn- 

nu 
mai

oara operează. Eita vorba des
pre un experiment pe o aupra- 
față da ISO hectare cu «olurile 
da grlu Aurora" șl „Excelsior", 
soiuri oare ae recoltează la cî
teva zile unul de altul, evițin- 
du-ae pierderile din ceilalți ani 
cind întreaga euprafaț! destina
tă griului — circ® 800 ha — era 
cultivată doar cu un alngur aai 
și etnd recoltatul nu se putea 
face la timp, spicele de pe în
tinderi apreciabile aeuturîndu-se 
în așteptarea combinelor. Dacă 
experimentul va confirma — șl 
nu există nici un motiv să nu 
ae întîmple astfel — urmează ca 
în toamnă întreaga suprafață 
destinată griului să fie însă- 
mințată conform acestui princi
piu.

Recoltele de anul trecut de
pun mărturie atît pentru calita
tea lucrărilor executate de coo
peratorii din Ciulnița-Sat, dt șl 
pentru organizarea și planifica
rea judicioasă a forței de muncă 
existente aid — aproximativ 
250 de brațe de muncă. în mod 
nemijlocit. Ins!, aceste rezultate 
reflect! cointeresarea cooperato
rilor prin aplicarea noului «li
tera de retribuire a muncii. „A- 
cordu: global a mobilizat for
țele tuturor oamenilor, trezind 
un irteres socrit fata de ^aoar- 
ta pi mixturilor", cum se expri
ma coopera torul Booea Iulian. 
Urmarea firească n aoestu: îr_- 
teres. cifrele de plan propuee 
pentru a fi realizata !r. 1973 au 
freecut destul de m.ft !ațâ de 
anul precedent : 3 (MS kg grin — 
„dar rom aooato pin! în 49»;
4 2N la Doromb —
5 OOO- ; 1 Mă La tarea aoareZM 
— dacă am scos 2 2M anul tre
cui, «Him e H aeoataa cal pu
țin ana« aoasros T*

Am stat dtadb ilâe la Opri
ta Sat. Am rărită- si grldtnița 
de corii cu interior amenajat 
în urmă ai rit era tun! demn de 
crire aseMnea tertîtutie dn 
crioe nur» oraș. _Un șeaultai ai 
anului trecut* , ni «-• som.

Pentru «rta tna*  se mxmctarte. 
într-una <fin cSmlnetl. la co 
patru, o'oegm alături ăe fotreg 
satul Ia dmp arde ar jmaH m 
fie plivite 12 hectare de sfecli 
fursjeră. Desfășurat pe apooape 
o jumătate de kilometru, rrus 
de oameni aplecați deâcupra 
rir.durilor, p'ateste parei ta- 
supra pămlr.nihr. scarntonxad 
centimetru cu eerrimetm.

Ei LnsinteaH in tăcere, ao- 
lemni și, firii nici e vorbă, se
cretarul oomftrrjlu: de pa.-td. 
președintele cooperativei agriro- 
le și subsemnatul r.e alăturăm 
lor luind tn primire efta un 
rind.

NICOLAB ADAM

SOLIȘTI Șl ANSAMBLURI 
FOLCLORICE

FLORICA UNGUR
Aprecierea deosebită d« 

care Elorica Ungur se bucu
ră In țară ți peste hotare, 
discurile editate de „Electre- 
cord“, prezența In programul 
emisiunilor de radio ți tele
viziune sint suficiente, cre
dem, pentru a argumenta ca
litățile artistice deosebite de 
care dispune această recu
noscută interpretă a cântecu
lui popular bihorean. $i din 
acest motiv vom insista 
mai puțin asupra lor. Ceea ce 
dorim să subliniem sini cîteva 
lucruri mai puțin cunoscute 
mareltd public, cîteva elemen
te cere fac din Florie*  Ungur 
«s prototip al interpretului 
de mtaieă popelsH, aldfu*  
rind-o unrt seni, din păcate 
limitate azi la numai cUeca 
■mftm, ce m deschide, după 
opinia noastră, d ce «mjofofo 
e dirarfte «oed, o modoBtetr 
da ținută artistică superioară 
s ceea ce este fi trebuia să he 
Im condiții]*  actuale valorifi
carea scenică a folclorului, 
florie*  Ungur a absolvit fa
cultate*  de limbi clasice, fapt 
c*  i-a facHUat o tewieieacd 
ftMMR-e a eariturij eline fi 
laStna. o cunoaștere profundă 
* mii ologiri antichității cla
sic*.  In același timp, născută 
li crescuți Intr-un mediu 
folcloric autentic si activ, pe 
Ungă însușirile native, * venit 
ta contact direct cu folclorul, 
cu cai ce-l creează. Tînăr*  
ifUa^prată și-a luai magneto- 
ftmul ți * început să colinda 
satele, stînd de vorbă cu 
tineri ți cîrstnici, culegînd 
Urtgistrind. ceea ce i s-a 
părut de reținut, original.

Surprinderea pe ctu ți da 
le «ursa cea mai autorizată a 
***trdui da folclor contem- 
por**,  In darfățurarea «a 
concretă, cu toate modificările 
ce *3-*vin  ca urmare a Intre- 
gț ecolsții sodal-culturala, 
orevi cm wmI sigură garanție 
erecției ți fixării reper-

acestforfotul 
de a concepe activitatea, 
de * întocmi repertoriul fi 
o posibilitete poate ee*  
mei sigură, ți hoHrttoas*  
ia ocaUșî timp, de *-ți  fac*  
ceea ce am denumi noi, cul
tură folclorici. Cuburi c*  
include parcurgerea unor ma
teriale teoretica fi a buni 
cunoaștere ■ ferarajfoî.

Am insistai asupra tuturte 
acestor probleme pentru ei 
ni se p*r  da a edtmlăiata 
stringentă ți decisive in mo*  
mortul in car*  accMrtul prm- 
dpel cade p*  respetriere*  ca- 
racterului autentic *1  valorifi
cării creației populare, 
tru că, ca tremiî ad 
noaștem, nu n« mai 
mulțumi eu «oliști fără 
tură folclorică solidă. __ 
nu mai vorbim d*  practicii*  
care nu au nimic comun cu 
aria, cu autenticitatea ți va
lorificarea în fens major a 
folclorului, de acele cazuri în 
car*  text fi melodie, manieră 
de execuție ți interpretare, 
rod al „compoziției" unora fi 
altora, tint adesea nu numai 
nefolclorice Amatorismul, în 
sensul peiorativ al cuvtntului, 
a făcut destul rău, ți vrind- 
necrînd, ca trebui să dispară.

AL. DOBRK

Pen- 
recu- 

putem 
o cul- 
Ca ii

STUDENȚIE,
ANI FRUMOȘI...
de bronz la tractoare44 ți așa 
mai departe pînă la 28, tinde 
sfîrșește enumerarea. Căci atitea 
slnt roadele concrete de îndrăz
neală și agerime, culese deocam
dată din amfiteatre: 28 de con
tracte ferme evaluate tn mone
dă Ia vreun milion și jumătate.

Cîteva ochiuri de lumina în 
noaptea orașului, semnale de 
veghe creatoare pe silueta unui 
cămin studențesc, saluturi către 
tăcerea străzii de la ferestrele 
treze ale laboratorului. Creionul 
tngtnă pe coală un nou contur 
de mașină. Va funcționa poate 
pe baza „motorului continuu? 
pas cu pas, imaginat de unul 
din dascălii Politehnicii șl pre
luat de studenții săi electrotehnicii 
ca piesă fundamentală pentru 
propriile lor îndrăzneli de creație.

In perimetrul imaculat care 
așteaptă ideea, se încheagă pro
filul unui edifeiu, silueta unui 
arc de oțel peste ape, detalii 
din structura unui colos in
dustrial. Din visul șl veghea lui 
Marian Munteanu s-a născut o 
cupolă. Durată din pînze sub
țiri de beton „cu penfagoane și 
exagoane44. Poate nu e chiar 
titlul exact trecut pe prima din
tre diplomele Sesiunii de comu
nicări a studenților politehniști. 
Dar chiar autorul își pomenește 
creația in termeni mai degrabă

doar politehniști l Sau medici. 
Sau agronomi. Chimiști și ma
tematicieni. Fiecare institut a^e 
o revistă din care se alcătuiește 
pe timp de vară „vraful? pe care 
se grăbește să-l termine toamna 
bătrîna de la chioșcul cu ziare.

Contactul cu concretețea, cu 
spațiul tehnic nu alungă visul. 
In vecinătatea mașinii de calcul 
se nasc poeți de talent, printre 
mediciniștii astăzi la ora prime
lor confruntări clinice se găsesc 
veritabili romantici. Primul diag
nostic corect este un element de 
emoție. Cel puțin așa ni-l deslu
șește Dan Baciu, studentul care 
a pronunțat exact proveniența 
unei hipertensiuni arteriale la o 
bolnavă aflată opt ani tncheiati 
prin cabinete de consultație, în 
căutarea unei terapii eficiente. îi 
datorează găsirea ei, studentului 
medicinist, redactor-șef adjunct 
la revista institutului. „Dar ăsta-i 
un fleac... /“ protestează stin
gherit cînd observă că am con
semnat cele povestite. Fleacurile 
acestea vor însemna mîine repe
re sigure pentru certificatul 
competenței profesionale. Deo
camdată lui Dan Baciu îi placă 
să vorbească despre prietenie, 
despre nopțile bărbătești ale 
studenției, dăruite pentru tot
deauna Clujului.

CULORILE. Primăvara se în-

tMn^sc toate tn paleta cromatică 
a cetății Verd*  crud, pe aleii*  
care căptușesc dealul Feleatu
lui, lnsoțindu-{ pe trubadurii ve
nit! sd-yi încerce talentul >*  no
rocul pe tub ferestrele fetelor 
de la complexul

Primăcer*  s*  ogatd «ani wvos 
C*  oricind m rtrto-
iwJuj. ropii". Amm*̂
vestimentar cam costisitor, dsr 
neîndoielnic srma de opțiune 
Sportivă, pentru C*f*  cerO*b»fri  

fanaticii suporteri *1  _C"-rdid 
stnt dispuți td sacrific*  ceiețm- 
zeci de îngbețet*  c*s*  s*  
compune prețul unei uearai 
achizițiL

Și tot acest timp este cri c*fo>  
mii dese placări c*  rintociri ri 
dansul studeoțesc, *auă  1*  oa
menii de pri*  satele Chtftdui. 
Nu de mult au călătorit spre 
Bixad ți Săpința. Gheorghe Tur
da și Crigorg Crigoruț și-au luat 
rămas bun de la taraful in care 
au ântat cinci ani pe muche ți 
au ținut să-ți susțină concertul 
de adio44, acolo, pe locurile de 
unde se trag. Ața »-*  făcut că 
fi-a cunoscut bdfrintri Crigorat 
din Bixad viitoarea norii, colegă 
de formație cu fecioruL Și a 
plăcut-o. Drept pentru care, a 
deschis larg porții*  ți a adunai 
tn bătătură toată suflarea satu
lui, omenind-o după cum cer*  
datina la o „vedere44.

Am încercat să furăm dte-O 
frtntură din fiecare fi să refacem 
cu ele memoria unui unican. 
A unui spațiu în car*  bat astăzi 
14 mii de inimi, iar purtătorii 
lor se revendică drept romantici, 
definind romantismul prin „ge
nul proxim — a fi student" ți 
„diferența specifică — l*  Clui

re iustine examenul de baas- 
taxrreat ta o altă «ooelă.

Mariaaa Macaua. Brașov: 
Absolves ții «col Ger profesionale 
se tux Înscrie 1° Anul III Ia li
eu— eeonocnie — 'nvlțămir.t 
svra] «n flkri frecventă — în 
■ c*  Ltad ta ’ E e corespunzătoer e
meserlDor !□ eare s-au pregătit 

școala profes tonală dindîdacuee 
«peetaj-
Erime- 

isțm In

de audientă 
a „Scinteii

I
— fizic», «nil 1 (pentru me

seriile blănar, confectioner, cis- 
mar, tapițer, ceramist-stîclar, 
articole de uz casnic și tehnic, 
cocltor-arzător nentru mate
riale de construcții) și II

— chimia, anii I și TI (absol
venții din meseriile cu profil 
chimie susțin examene de dife
rență numai pentru anul II).

Marin Marin, Craiova ;
Neagn, comuna Ludești, jua. 
Dîmbovița : începînd cu anul 
școlar 1972/73 Institutul pedago
gic de 2 ani pentru educatoare 
șl Învățătoare . nu mai ara 
cursuri fără frecvență. V! pu
teți califica educatoare sau în
vățătoare numai prin cursuri la 
al. Examenele au loc In perioa
da 17-30 septembrie.

Elena 
jud.

UN FEL DE
DISCIPLINA

incomplete
unilaterale.

im
parțial nu 

condamnabilă 
ci prin 
liniilor 
defor- 

de cri- 
atunci

de
■-

La 31 mai s-au 
Împlinit 93 do ani 
de la naștere*  
Tudor Arfhezl. Nu 
eu mult Înainte re
vistele au consem
nat, in note și arti
cole, 90 de ani de 
la apariția poemu
lui „Luceafărul" de 
Mihai Emineacu. 
In urmă cu mai 
bine de două de
cenii aspirația a- 
t io serii piscurilor 
reprezentate in 
poezia noastră de 
uemenea mari 
poeți era conside
rată o enormă te
meritate șt, de fapt, 
„pe Eminescu, noi 
poeții tineri, xadar- 
■Jc încercăm, nu-l 
vom ajunge", scria 
poetul Mihai, Be- 
■lue.

Epoca aoasiri 
duce Insă lipii 
poezie ei de nn
numit respect față 
de adevărat inte
gral al 
lari, 
uneori, 
presîa 
Cristea 
ve*.  i
Ne lipsește disci
plina, exercițiul 
supunerii în fața 
evidenței. în des
tule cazuri demiti- 
zarea 
teri za 
dern 
drept 
apar! 
nentă 
omului, 
de-a lungul în
tregii sale istorii) 
la forma căutării 
nodului în papură. 
Cutare mare artist 
ne-a dat, e adevă
rat. o capodoperă 
dar, In viață, sufe
rea de 
altul e cam 
dramatic 
fad în 
asupra 
personajelor lui, în 
fine, defectul de 
neiertat al unui 
critic genial e că 
ar fi fost prea ar
tist. In unele ca
zuri, in asemenea 
observații poate fi 
ceva adevărat șl e 
bine să le studiem 
îndreptățirea. Iri
tantă este încerca
rea de portretizare 
întemeiată pe ase
menea 
parțiale și 
devărurî, 
scoase și 
împrejurări 
documente 
au nimic

I marilor va- 
eonsiderata 

, după ex- 
luî Valerlu 

i „facultati- 
neohligatoril.

ce ar carac-
6 pir!tul mo- 
(deși mal 

ar fi să ne 
ca © perma- 
înclinațle a 

, prezentă 
lungul

filistinism, 
melo- 

șl deci 
Insistența 
demonici

observații 
mici a- 

uneori 
ele din

Bau 
nu

Adevărul este ci exis
tă tot atitea centre ale 
romantismului studen
țesc clujean cite suflete 
studențești sint șî cite 
locuri studențești există. 
Dar cel mai romantic 
este gindul că intr-o 
toate acestea trebuie 
devină o amintire.

zi 
să

L1VTU V GIRBFA 
medicină generală 

anul V

deRomantismul vîrstel 
student a pierdut gestu

Rada Lețu, Dolj : Ați absolvit 
secția topografie-cartografie din 
cadrul Scolii tehnice de geoto- 
g:e, ca atare vă puteți Înscrie 
la cursurile de «ubinginerl de 
la Institutul de mine din Pe
troșani (singurul cu o astfal de 
secției «au la Institutul de con
strucții. Ar fi bine să luați di
rect legătura cu institutul pre
ferat. de unde puteți afla con
dițiile de Înscriere, data exame
nelor. disciplinele.

Maria-Lui za, București : Dacă 
la admiterea In invățămîntul 
superior examenul oral se va 
susține In scris m va face cu
noscut din vreme. Pină acum 
nu a Intervenit nici o modifi
care. Numai !n carul In care un 
absolvent are motive bine de
terminate (părinții au plecat 
din oraș, este bolnav etc.) poa-

ClTEVA OPINII
rîle de trubadur. împru
mută astăzi culoarea sim
plă a unul efort sever. 
Studenția a devenit un 
imens laborator și-o. ve
ritabilă tribună de om 
politic. S-ar putea spune 
că îmbătrinini prea re
pede ? De ce ? Maturita
tea nu exclude exube
ranța și entuziasmul și 
sentimentul de vîrstă. 
Astăzi a fi romantic în
seamnă a crede intr-un 
vîs, a munci pentru ma
terializarea lui, a desco
peri un altul, înseamnă 
a crede fn cei care au

fost, in cei care sintem, 
în cei care vor fi.

CORNEL 
NI STORESCU 

anul III.
Facultatea de 

filologie, secția 
româno-italiană

într-o seară de sesiune 
ne-am întîlnit pe străzi
le Almei Mater. Fiecare 
căuta țigări pentru noap
tea albă de învățat care 
ar fi trebuit să urmeze.

Apoi se apropiau orele 
dimineții. Vorbeam rar

ți cumpătat Cuvintele 
vibrau, nu prin ton, ci 
prin mesajul pe care-1 
purtau.

în piață, rețeaua sa
vant construită a firelor 
de troleibuz desena ce
rul care începuse să de
vină purpuriu.

DAN BACIU 
medicină generală 

anu] V

Clujul oferă studenției 
nota de personalitate pe 
care o are și o merită a- 
ceastfi categorie socială 
in peisajul socialist al ță-

tineretului"
«eetoru! comerțului de stat fl 
cooperatist — CENTROCOOP — 
suaținind următoarele exame
ne de diferență :

— lîmba rom Ană (studiată 
continuare), anii I «i II

— chimie, anul II
— economie politică, anul
— contabilitate, anil I și II
— organizarea și planificarea 

producției anul ÎL
în anul III Ia liceele indus

triale — tnvățămlnt seral — se 
pot Înscrie absolvenții care s-au 
pregătit la școala profesională 
cu profil industrial, promovtad 
examenele de diferență la :

— limba și literatura româ
nă, anul II

— limba modernă («tudiată 
continuare), anii I și II

— matematica, anul II

(Vrmart din pag. I)

in

n

!■

Paul G„ București : Poate ho
tărî doer Ministerul Apărării 
Naționale. Adreeațî-v! direct, 
explicînd situația.

Ionel Lupu, elev, Grupul șco
lar transporturi, Cluj : Dacă 
doriți să participați la concursul 
inițiat de Radio-Televlziunea 
Român!, menționați pe plic 
„pentru concursul de reporta
je și portrete". Rețineți adr»>a 
solicitată : Str. Dorobanți nr. 
191, căsuța poștală nr. 1 200. 
Succes 1

Cezar Blascioe. comuna Călu- 
fârenl. jud. Ilfov : Singura so
luție este să consultați „îndru
mătorul pentru admiterea In 
școlile de «peclalizare poeții- 
ceală". ediția 1972. Asta cu ca
racter orientativ. Broșura 
pectivă o puteți găsi Ia 
liceu sau la inspectoratul 
Iar.

res
ort ce
șco-

Rubrică realizată d«
LIDIA POPESCU

ce 
comun 

cu opera. De aceea 
M. Sadoveanu, pre- 
iinzînd pe bună 
dreptate ca opera 
s! fie singura au
torizată a da su
gestii asupra „inti
mității vieții «aleM. 
se ferea de riscu
rile cotrobăirii 
neînțelegătoare fă- 
cind această neaș
teptată 
dare : 
iot ce al 
nici o 
denfă In ___  _
așa fac. Un scriitor 
se Iasă pe sine în
suși in cărțile sale. 
Criticii și litoricii 
literari nu pot dori 
mal mult, și cred 
că nici n-au drep
tul să ceară mai 
mult. Nu mă împac 
cu cercetările unor 
lucrări ea re nu au 
avut și nu au nici 
• legătură cu scri
sul meu". Criticii

recoman- 
,.Distruge 
ți nu lăsa 
oorespon- 

urmă... Eu

Hi. Asta înseamnă cadru 
de manifestare, pondere 
in viața socială, accente 
in trăirile emoționale ale 
orașului. Pentru că, așa 
cum spunea de curînd 
tovarășul rector al Uni
versității Babeș-Bolyai, 
..ce ar fi Universitatea 
fără student!, ce ar fi 
Clujul fără studenți, ce 
ar fi România fără stu
denți !*
OCTAVIAN ȘTIRE ANU 

anu] III, 
Facultatea de 

matematică-mecanicS

Vlntllă Ioan, am lansat Iniția
tiva „La această mașină nu pro
ducem rebut". Rezultatul — va
loarea rebuturilor in aprilie a 
fost 11 000 lei față de 32 000 lei 
în ianuarie. De remarcat că la 
unele organizații, situate in 
fruntea Întrecerii, nu s-a în
registrat nici un singur rebut

— La „Steaua roșie". Inter
vine Brădeanu Filofteia, lucrăm 
„O zi pe lună cu ață economi
si ta”, iar prima zi a fiecărei 
sâptămînl am destinat-c pro
ducției maxime. „Recordul de 
luni" este bătut de la o «âptă- 
mînă Ia ai ta.

După 4 Iun! de întrecere, 
fruntașii Sibiului au de făcut 
cîteva propuneri i

— Este necesar eă se asigure 
sprijine] conducerii Întreprinde
rii și ai secțiilor.

La „Independența" — com
pletează frezorul Duțu Nlcolae, 
maiștrii, șefii de secții nu cunoș
teau obiectivele noastre, nu asi
gurau lucru, nu se preocupau de
loc de evoluția tinerilor ca me
seriași. După intervenția comi
tetului municipal U.T.C., direc
torul general al uzinei a dat 
recomandările de rigoare, obî- 
ectiveJe întrecerii, căile de în
deplinire au fost fixate la nive
lul secțiilor. împreună cu 
însărcinați cu conducerea 
ceselor de producție.

— Tn situațiile alcătuite pen
tru întrecere.
Frățilă Achim, 
nat de tineri, 
tate proaspeți 
muncesc cu toată străduința, se 
găsesc la sfîrșitul lunii înregis
trați sub normă. Ce se întîmplâ ? 
Aecști tineri au categoria I ba
ză sau 2. Lucrările care li se 
repartizează slnt de categorii 
mari — 3,4, așa sint comenzile.

Tinerii execută deci lucrări «u- 
perioare calificării lor, reali
zează și un salariu apreciabil 
mal mare decit cel de bază, dar 
■int socotiți cu planul neinde- 
plinlt tn această situație, pro
punem drept criteriu de apre
ciere in realizarea planului «a- 
lariul, barometru sensibil al 
muncii pe care o depun tinerii.

Problema evidențierilor, mal

cei 
pro-

spune frezorul 
un număr Insem- 
ln mare majorl- 

absolvenți. deși

șl litoricii lliararl 
nu se pot insă îm
piedica să nu do
rească mai mult 
dar punem reti
cența lui Sadovea
nu pe seama relei 
Înțelegeri și folo
siri a datelor par
țiale, 
sau
Absolutizarea 
ghlului 
este 
prin urnire 
deformarea 
portretului : 
mare la fel 
ticabilă și 
cfnd e produsă de 
o cercetare cu sco
puri Idilice ca șl 
atunci cind se da
torează unei în
cruntări exagerata 
și pretențioase, 
Marin Preda a a- 
tras atenția asupra 
ambelor posibili
tăți dar propunind 
soluția radical 
pusă reticenței re
comandate de " 
doveanu : 
xlstă 
gură 
pentru scriitor — 
serie autorul Mo- 
romeților — de a 
ae apăra de acele 
„amintiri" și „edi
ții" ale contempo
ranilor care i-ar 
vulgariza viața și 
opera. Să spună el 
Însuși despre sine 
și creația sa astfel 
de adevăruri dure 
incit nimeni să nu 
mai poată 
peste ele".

O condiție ele
mentară pentru 
bunul mers al lu
crurilor este insă, 
intre altele, asigu
rarea circulației 
normale, suficien
te. a operei. O lu
crare fundamentala 

de 
li- 
de 
în

o-

Sa- 
e-„Nu 

decit o si Il
ea le sigură

trece

(cum ar fi, 
exemplu. Istoria 
teraturii române 
la origini pină 
prezent de G. Că- 
linescu) care nu 
are o tradiție a cir
culației nu poate fi 
bine înțeleasă șl, 
ca atare, se supune 
riscului de a fi rău 
interpretată, 
tălmăcită. Ca 
mal spunem 
influența el 
fundă asupra r__. 
tului contemporan 
este mult diminua
tă. Nu e cazul să 
reedit&m noi, azi 
soarta Țiganlaclei 
cunoscută mult du
pă ce a fost creată, 
în acest domeniu 
crearea de legende 
are a acțiune ho
tărî! negativă asu
pra culturii. Ase
menea situații sti
mulează a psiholo
gie a arbitrarului 
care se ras fringe 
nu doar asupra o- 
perei ce intră in 
chip artificial tn- 
tr-un spațiu legen
dar. ci își pune 
pecetea și pe alte 
fapte de cultură, 
care, ele înse
le. nu justifică 
opinii defavorabile 
sau mlnimalizante. 
însă obișnuința, ca 
să nu spun ușurin
ța. de a purta a- 
prinse discuții și 
polemici despre lu
cruri insuficient 
răspîndite și cu
noscute dă spiritu
lui iluzia unei li
bertăți de aprecie
re ee nu e de
cit reflexul acestei 
psihologii a arbi- i

— Am dori — fl completea- 
zi Țiolea Aurel de la U.M.S. 
— să se instituie insigna 
dt fruntaș in întrecere. Existența 
unul fanion de organizație frun
tașă pe întreprindere, sau a unor 
insigne, sînt sigur, ar constitui 
un stimulent concret al întrece
rii.

în acest sera, poate fi edlfl-

ÎNTRECEREA
UTECISTA

bine zis a stabiliri 1 titlului de 
fruntaș, s-a dovedit și ea o 
„problemă" după 4 luni de ex
periență.

— Situația în anii trecuți (și 
după cțte știu lansarea între
cerii. „Tineretul factor activ”... 
n-a ameliorat-o cu nimic), ne 
spune lăcătușul Răulea Dumi
tru de Ia U.P.A.S. era următoa
rea i un tînăr este evidențiat 11 
luni la rînd. La sfîrșftul anului, 
sindicatul stabilește un procent 
al fruntașilor. La noi de exem
plu s-a stabilit că numai 6 ti
neri vor fi declarați fruntași. 
La „Balanța" 3. Propunem ca 
întrecerea utecistfi să-și stabi
lească proprii el fruntași, după 
criterii bine precizate : prezență 
100 la sută, depășirea planului 
peste o medie stabilită, ș.a.

catoare experiența organizației 
U.T.C. de la „Independența". Pe 
baza datelor strinse cu ocazia 
completării fișelor întrecerii, co
mitetul U.T.C. a acordat un nu
măr de puncte organizațiilor, 
corespunzător procentului de în
deplinire a planului, numărului 
de absențe, rebuturi etc.

După acest punctaj, a fost 
stabilită în flecare lună orga
nizația fruntașă, întrecerea este 
atît de strînsă, Incit de fiecare 
dată a fost desemnată o altă 
cîștlgătoare. Și pentru că tot 
ne aflăm la capitolul „Indepen
dența", iată și o altă propunere 
a uteciștitor de aici, formulată 
de Vîntilfi Ioan i

— După modelul forcnulare- 
lor-tip ale întrecerii, ne-am fă
cut un formular al nostru, cu- 
prizînd cîteva rubrici suplimen
tare : prezența {a adunări gene-

Hu
ai nu 
că și 
pro- 

spirî-

traiului. 88 nu ne 
mirăm atunci c& a Ls 
„■chimbara de per- 
■pectivă" asupra u- ' 
noi poet ca Tndor * 
Arghezi devine e- / 
chivalență, In ochii f 
unul tinăr urmaș * S 
al său, eu neoe«l- z1 
tatea subită de a 
scădea cota vale- 
rlcă a debutulni ar- X> 
gbezlan (Cuvinte W 
potrivite) 1 De ce, ss 
anume, trebuie să *>'  
detronăm acest de- 2? 
but ? Nici mai mult » ' 
nici mai puțin. SȘ 
pentru că poetul șl ? { 
l-a pregătit cu be- ,C 
nedictină răbdare S> 
șl o muncă lmen- «.**  
Să. „Cu monahi
cească răbdare — 
acrie urmașul celui 
care a i . 
lament*,  poet 
lentat el însuși — 
Arghezi șl-a eon
ii ruit timp de do
uăzeci de ani un 
debut Impunător. 
Vorbind, cu aceas
ta, despre superio
ritatea conștiinței 
sale literare, poe
tul a atras de la 
început judecăți de
finitive. Socoi că 
tocmai din mre
jele acestui de
but trebuie să ne 
desprindem astăzi. 
Căci, măsurind 
curba poeziei ar
gheziene de atunci 
și pînă la noul și 
miraculosul pisc a- 
tins prin Frunze, 
Crengi etc. ni se 
impune o consta
tare esențială. O 
asimetrie de fond * > 
îi caracterizează 
prodigiul, bogăția *,s  
tematică șl verbală 5 
întrece cn mult pu
terea ei de cunoaș
tere. Dini r-o ase
menea perspectivă 
debutul însuși, u- 
nanim lăudat, ni 
se înfățișează oare
cum silit". Jude- 
cată nedreaptă, iz- 
vorită însă din i- 
ri tarea fată de a 
conjunctură speci
ală, exterioară ea 
atare «perei in ca
uză. O judecată 
semnificativă pen
tru mai noua men
talitate de a Ju
deca valoarea ope
rei prin aspecte 
exterioare el și. in 
cazul de față, insi
nuarea reclamei pe 
care poetul Cuvin
telor potrivite șl-ar 
fi făcut-o propriei 
opere pare să stea 
la baza unei opinii 
atît de singulare. 
Poate ci Sadovea
nu avea t 
indemnindu-

mațul cciui , . 
acria „Te«-

poet ia- <$

(I
‘.S

V

I

Sadovea- Z, 
dreptate 
i-l pe I. 

Agîrbiceanu să dis- 
trugă toiul, orice 
urmă, insă cfnd a- n 
ceste urme există 
totuși, ele se cuvin v 
interpretate cu gri- Jj 
jă. Inutil să spun 
că atunci cînd „ur- • 
mele" sînt opere 
fundamentale ele 
trebuie judecate în 
deplină cunoștință 
de cauză șf, mai 
ales, obligîndu-ne 
spiritul sfi se com
porte intelectual, in 
sensul unei con
simțiri, chiar con- 
stringătoare, im
pusă de evidența 
valorii. Numai in 
aceste condiții Ico
noclasta poate fi 
apoi acceptată, ca 
o formă de admi
rație reprimată.

C. STANESCU
___________

,s 
s

rale, munca patriotici, pregăti
re militară. Considerăm că •- 
doptarea încă a unui criteriu 
atît de semnificativ, cum e«ste 
cel al vieții de organizație, nu 
poate dedt să dea o valență Iu 
plus întrecerii.

Interlocutorii noștri, munci
tori fruntași în importante unl- 

aU remarcat
In-

lăți industriale,_  ____
cu toții funcția educativă a 
trecerii i

— Dar, a precizat Frății! 
chim de la „Independența", nu 
în multe organizații, datele se 
string cu cea mai mare grijă, se 
inainteaza mai departe și nu ser
vesc la nimic. S-a subliniat in 
nenumărate rînduri caracterul 
concret_al întrecerii, s-a spua „ce 
bine că acum știu cu adevărat 
care este situația", dar totul s-a 
oprit aici. Datele trebuie pre
lucrate în cadru] fiecărei orga
nizații. trebuie comparate cu 
cele din luna precedentă și tra
se concluzii cu privire la efi
ciența muncii depuse, perpetua
te unele metode, schimbate al
tele. care a-au dovedit necores
punzătoare.

— Și mal ales — intervine 
muncitorul constructor Rădu- 
canu Gh. de la trebuie
analizate și rezolvate toate ca
zurile negative, cu multă răb
dare șj tact. Vă spun din expe
riență, tinerii sint foarte sensi
bili, daca nu se simt ajutați, 
daca se recurge la metoda de
venită foarte comodă, a afișă
rii la „Reflector" sau „Ghim- 
pelew, etc. pur și gimplu se des
curajează. Datele furnizate de 
întrecere trebuie să fie un punct 
de plecare pentru recuperarea 
unor tineri, în nici un ca2 nil 
trebuie să servească pentru e- 
tichetarea lor drept codași.

Sînt doar cîteva sugestii ale 
fruntașilor din întreprinderile 
sibiene. care se vor un schimb 
de opinii cu tinerii din alte u- 
nități economice, pentru stimu
larea întrecerii.

A- 
nu
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VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU IN ITALIA

GENOVA, 23 MAI
CRONICĂ IN IMAGINI

-r (Urmare dfa pag. I)

împreună cu înalții oaspeți 
români, cu persoanele oficiale 
care-1 însoțesc pe președintele 
Nieolae Ceaușescu în vizita sa 
în Italia, la bordul navei aerie
ne se află ministrul secretar de 
stat Giulio Cajati, precum și 
Antonino Restivo, ambasadorul 
Italiei la București.

După 50 minute de zbor, a- 
vlonul aterizează pe pista aero
portului Genova.

La coborîrea din avion, pre
ședintele Consiliului de Stat și 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt 
întîmpinați și salutați cu deo
sebită căldură de prefectul ora
șului Genova, Giacomo Veglia, 
și de Giancarlo Piombino, prima
rul orașului Genova — cu so
țiile, precum șî de alte oficia
lități locale civile și militare. 
O companie cu drapel prezin
tă onorul, în timp ce se into
nează imnurile de stat ale 
României și Italiei.

„Genova Superba", străvechea 
așezare ligură rîvnită de carta
ginezi, republica înfloritoare de 
acum cîtevâ veacuri pe care o 
pizmuiau dogii venețieni, locul 
de unde au pornit 9pre Sicilia 
cei 1 000 de garibaldieni, cu fo
cul sacru al libertății în inimi 
se înfățișează privirilor ca un 
imens amfiteatru. Strlns în 
chingi intre munte și mare, 
orașul a căutat în ultima vre
me să respira în alte orizonturi, 
evadind pe verticală. De aici, și 
Imaginea sa de metropolă mo
dernă, investită cu toate atribu
tele civilizației contemporane. 
Masivele „GrattecieH", construc
ții de beton și sticlă s-au în
castrat parcă în roca muntelui. 
Alături de ele, palatele de 
marmură, eu coloane și 
arabescuri, eu grădini ascunse 
după palmieri. Iar din bulevar
dele largi, inundate de unda 
verde a vegetației mediterane
ene, pornesc ca niște raze, uli
cioare strimte, pe alocuri doar 
de 2—3 metri, cu case scunde. 
Este Genova de altădată, care 
aduce trecutul în prezent.

Dar faima și mindria orașului 
o constituie și astăzi portul, ve
gheat ca un paznic solitar de bă- 
trînul far Lanterna, al cărui act 
de naștere a fost semnat în 
1544. Aici, în vecinătatea mării, 
de unde au pornit și spre Pon
tul Euxin corăbierii genovezi, 
aducind mărfuri Țărilor Româ
ne, se află zona industrială, 
dominată de șantierele navale, 
de Combinatul siderurgic ,,Oscar 
Sinigaglia" din cadrul grupului 
„Italsider". înscris pe agenda 
vizitei președintelui Nieolae 
Ceaușescu, acest gigant indus
trial ocupă o suprafață de a
proape un milion și jumătate 
metri pătrați, dintre care mai 
bine de o treime reprezintă te
ren smuls apelor mării prin 
impresionante lucrări de îndi- 
guirL în aspra bătălie cu marea, 
omul a ieșit biruitor.

Intrat în funcțiune în 1953, 
combinatul este dotat cu tehni
că modernă și produce, anual, 
peste 2 000 000 tone de oțel.

La intrarea in incinta combi
natului, președintele Consiliului 
de Stat este intîmpinat de 
aplauzele vii ale unui mare nu
măr de muncitori. Clasa mun
citoare italiană aduce omagiul 
său conducătorului statului nos
tru, României socialiste și po
porului său prieten. Luînd apoi 
cuvîntul, Enrico Radaelli, pre
ședintele grupului Italsider, so
cietate cu capital participate de 
stat, din care face parte și 
combinatul „Oscar Sinigaglia", 
a urat. în numele celor 48 000 
salariați ai grupului, un căldu
ros bun sosit înalțiior oaspeți. 
„Sîntem deosebit de onorați de 
vizita dumneavoastră, domnule 
președinte și sîntem fericiți să 
vă avem ca oaspete. Cunoaștem 
activitatea dumneavoastră mul
tilaterală și importantă și vă sti
măm în mod sincer. Știm, de 
asemenea, că în România se 
depun eforturi pentru dezvol
tarea cu succes a industriei si
derurgice. Urmărim cu simpa
tie și mult interes dezvoltarea 
productivă și tehnologică a 
uzinelor din țara dumneavoa
stră, îndeosebi a marelui com
binat siderurgic de la Galați, 
destinat, încă de pe acum, să 
devină una din uzinele cele 
mai moderne din Europa. Vom 
fi foarte bucuroși să intensifi
căm și să adîneim schimbul de 
experiență cu tehnicienii ro
mâni, schimbul de idei și de 
informații ce se pot dovedi utile 
dezvoltării economice a țărilor 
noastre".

Apoi, oaspeții sînt invitați în 
clădirea principală. Aici, Gior
gio Maestrini, directorul Com
binatului, a dat explicații 
în fața unei machete asupra or
ganizării producției și a proce
deelor tehnice moderne utili
zate. Combinatul are propriul 
său port, în rada căruia pot 
acosta nave cu un deplasament 
de 6U de mii de tone, și pose
dă trei furnale înalte de mare 
capacitate.

Vizita tovarășei Elena Ceausescu 

la Universitatea din Genova
tovarășa 

de
Miercuri dimineața, 

Elena Ceaușescu, însoțită 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, și Antonino 
Restivo. ambasadorul Italiei Ia 
București, au vizitat Universita
tea din Genova. La sosire, to
varășa Elena Ceaușescu a fost 
salutată de profesorul Giuseppe 
Scortecci, președintele Facul
tății de științe, de profesorul 
Ricardo Ferri, directorul Insti
tutului de chimie generală, și 
de doctor Ermelinda Pognan- 
te, din partea rectoratului Uni
versității din Genova. La deca
natul Facultății de științe, 
profesorul Ricardo Ferri a pre

Dispunînd de o oțelărle de 
mare capacitate, de laminoare 
la cald și la rece, de o linie au
tomatizată de cositoriră electro
litică, combinatul are o produc
ție variată de table zincate și 
cositorite, țevi trefilate, oțe
luri speciale.

Gazdele relatează despre rela
țiile economice stabilite cu țara 
noastră, subliniind cu satisfac
ție evoluția de perspectivă, ma
rile posibilități care există pen
tru lărgirea și diversificarea 
lor.

Apoi, în semn de caldă pre
țuire și stimă, președintelui 
Nieolae Ceaușescu i se înmînea- 
ză o plăcuță de aur reprezen- 
tînd simbolul atomului de oțel, 
cu inscripția i „Președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nieolae 
Ceaușescu, Italsider, Combina
tul Oscar Sinigaglia, Genova, 
23 mai 1973“.

în continuare, președintele 
Consiliului de Stat, Nieolae 
Ceaușescu, a vizitat principale
le secții ale combinatului, in- 
teresîndu-se îndeaproape de 
productivitatea unor utilaje, 
de organizarea procesului de 
producție și rezultatele obți
nute.

în tot timpul vizitei, condu
cătorului României socialiste 4 
s-a făcut pretutindeni o deose
bit de călduroasă primire din 
partea muncitorilor. Am asis
tat la scene emoționante. Oa
menii își părăseau pentru cîte- 
va clipe locurile de muncă, 
bucuroși să strîngă mina oaspe
telui mult stimat, să-1 salute ca 
pe un prieten apropiat Tova
rășul Nieolae Ceaușescu a răs
puns în repetate rînduri cu 
prietenie caldei manifestări de 
simpatie a muncitorilor, trar.s- 
mițindu-le un cordial salut din 
partea siderurgiștilor români.

„îl aplaudăm din toată Ini
ma pe președintele Nieolae 
Ceaușescu — a spus ing. 
Mario Salvelll, membru al 
Consiliului de uzină — pen
tru că o merită pe deplir
îi cunoaștem activitatea și îl 
stimăm mult. Ne bucură că a 
venit în mijlocul nostru, că îl 
putem vedea și discuta cu el, 
exprimîndu-i direct prețuirea 
noastră. Vă rugăm să transmi
teți muncitorilor siderurgiștî 
români, tuturor oamenilor mun
cii din România salutul nostru 
frățesc, sentimentele noastre de 
amiciție față de poporul român4.

în încheierea vizitei, preșe
dintele Nieolae Ceaușescu sem
nează în cartea de onoare a 
marelui combinat siderurgic.

Vizita președintelui Nieolae 
Ceaușescu la combinat a con
stituit un prilej de reafirmare 
a relațiilor strînse de prietenie 
dintre popoarele român șl 
italian.

După vizita la combinatul si
derurgic, ministrul secretar de 
stat Giulio Cajati, 'a o^<erit în 
saloanele prefecturii din Ge
nova, un dejun în onoarea pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
României, Nieolae Ceaușescu, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu.

La dejun au luat parte: pre
ședintele regiunii Liguria, 
Gianni Dragnino. prefectul Ge- 
novei. Giacomo Veglia, primarul 
orașului Genova și alte persoa
ne oficiale italiene. Au fost, de 
asemenea, prezente și persoa
nele oficiale române care îl 
însoțesc pe președintele Nieolae 
Ceaușescu în vizita sa.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

în cursul după-amiezii, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România și 
celelalte persoane oficiale care 
îl însoțesc în vizita în Italia au 
fost oaspeții Complexului in

zentat distinsei oaspete activita
tea și organizarea secțiilor Fa
cultății de științe, subliniind 
preocuparea pentru specializa
rea studenților în cadrul dife
ritelor secții : de chimie gene
rală. analitică, organică, fizică 
și industrială. Tovarășa Elena 
Ceaușescu a înfățișat gazdelor 
modul de organizare a invătă- 
mîntului superior chimic din 
țara noastră, preocupările pri
vind legarea strinsă a învăță- 
mintului și cercetării de pro
ducție.

A fost vizitat, apoi, noul se
diu al Facultății de științe . 
inaugurat în urmă cu un an, și 

dustrial „Ansaldo San Giorgîo" 
(A.S.G.E.N.). Firmă cu renume 
mondial, „Ansaldo San Giorgio" 
este cunoscută astăzi mai ales 
pentru producția sa de genera
toare de curent continuu și cu
rent alternativ, pentru con
struirea de turbine electrice de 
mare capacitate. A.S.G.E.N. este 
cea mai mare societate italiană 
pentru aplicații electro-mecani- 
ce în marile instalații siderur
gice, de tracțiune, de semnali
zare feroviară, de conexiune etc.

In uzina vizitată de solii po
porului român se construiesc 
turbogeneratoare și instalații 
pentru centrale termice și nu
cleare.

La sosire, președintele Nieolae 
Ceaușescu este întîmpinat de
dr. ing. Ambrogio Puri, pre
ședintele A.S.G.E.N., de ing. 
Gion Angelo Giavazzi, vicepre
ședintele A.S.G.E.N., de alte ca
dre de conducere. Grupuri de 
muncitori fac o primire de o 
deosebită simpatie conducătoru
lui României socialiste.

Oaspeții sînt invitați în sala 
Consiliului de administrație, 
unde președintele A.S.G.E.N. a 
rostit un cuvînt de bun venit.

Prezentând în continuare ac
tivitatea celor două societăți 
care se află în fruntea grupă
rii electromecanice și nucleare 
a grupului I.R.I.-Finmeccanica, 
președintele A.S.G.E.N. a trecut 
in revistă raporturile de colabo
rare dintre cele două societăți și 
întreprinderile similare din Ro
mânia, raporturi ^re au o im
portanță deosebită. „Cunoaștem 
enormele progrese realizate în 
toate domeniile de către in
dustria română sub înțeleaptă 
dumneavoastră conducere. a 
spus, în continuare, inginerul 
Ambrogio Puri. Auzim deseori 
vorbindu-se despre aceasta și 
trebuie să vă spunem că ne 
bucurăm. în ce ne privește, 
sîntem convinși că industria 
italiană poate participa la a
ceastă dezvoltare printr-o cola
borare specifică la cele mai di
ferite nivele".

Ing. Giovanni Lauro a pre
zentat apoi, in fața unei ma
chete. principalele caracteris
tici ale procesului de producție 
și fluxul tehnologic. Președin
tele Nieolae Ceaușescu este in
vitat să semneze în cartea de 
onoare a societății. In semn de 
omagiu, î se oferă apoi o me
dalie de aur a uzinei. însoțit 
de conducătorii societății, solii 
poporului român vizitează dife
rite secții ale uzinei. printre 
care cea de bobinare mașini 
mari, de construcții mașini hi
draulice mari, cazangerie, con
strucții mașini electrice mari șl 
altele. In toate sectoarele vi
zitate, muncitorii fac o primi
re deosebit de cordială șefului 
statului român, aplaudîn.du-1 
cu căldură. Președintele Nieolae 
Ceaușescu a răspuns cu priete
nie salutului oamenilor muncii, 
a strins mina multora dintre
ei. In discuția cu conducerea 
uzinei, președintele Ceaușescu 
a avut cuvinte de apreciere 
pentru modul în care se folo
sesc capacitățile productive, 
pentru preocuparea existentă 
aici de a se crea o cît mai lar
gă gamă de produse.

La ieșirea din uzină. în fata 
plăcii comemorative pusă in 
semn de omagiu pentru Giulio 
Campi. căzut în lupta de rezis
tență împotriva fascismului, 
pentru libertatea patriei sale, 
șeful statului nostru a păstrat 
un moment de reculegere.

După vizita întreprinsă la 
ansamblul industrial Ansaldo 
San Giorgio, președintele 
Consiliului de Stat. Nieolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au vizitat Palazzo 

în care cea mai mare parte a 
spațiului este dedicată extinde
rii secțiilor de chimie organică 
și chimie fizică. în diferitele 
săli de laborator sau de cursuri, 
care au fost apoi vizitate, stu
denții și cadrele didactice au 
făcut tovarășei Elena Ceaușescu 
o primire caldă, plină de stimă. 
Tovarășa Elena Ceaușescu s-a 
întreținut cu numeroși studenți 
și cadre didactice în legătură 
cu preocupările lor științifice și 
de cercetare. Mulțumind pentru 
primirea făcută, tovarășa Elena 
Ceaușescu a urat profesorilor și 
studenților genovezi succese în 
activitatea lor viitoare.

Blanco, unul din monumentale
le edificii ale Genovei, care 
găzduiește galeria cu același 
nume. Purtând numele culorii 
pe care o au zidurile sale, Pa
lazzo Blanco a fost construit 
în secolul XVI de D. G. 
Ponzello, suferind ulteri
or mai multe transformări. 
„Galeria Di Palazzo Bianco" 
adăpostește în sălile sale pic
turi, sculpturi și tapițerii cele
bre. printre care opere ale pic
torilor genovezi și flamanzi din 
secolele 16 șî 17,

La intrarea în muzeu, distin
șii oaspeți români sînt salutați 
de directorul galeriei, precum 
și de reprezentanți ai munici
palității. în sălile muzeului se 
dau ample explicații despre o
perele expuse.

De la Palazzo Bianco, corte
giul oficial se îndreaptă apoi 
spre portul Genova. Pe străzi
le orașului, mii de cetățeni se 
opresc și salută cu căldură pe 
președintele Nieolae Ceaușescu, 
pe ceilalți oaspeți români.

Sub soarele de mai, Genova 
Își etalează frumusețea. Se tre
ce pe lîngă palate care își păs
trează neștirbită tinerețea. Mul
te găzduiesc și astăzi opere de 
artă celebre, iar la Palatul Do
ria Tursi se află vioara unui 
mare fiu al orașului. Pagani
ni. Undeva. în stînga, aproa
pe de malul mării, o căsuță 
modestă. Acolo s-a născut Cris- 
tofor Columb.

E9te ora 17. Ancorat în port, 
crucișătorul „Andrea Doria'*  
este pregătit să primească pe 
președintele Nieolae Ceaușescu, 
pe tovarășa Elena Ceaușescu, 
celelalte persoane oficiale ro
mâne. Pe cel mai înalt ca
targ. flutură drapelul Re
publicii Socialiste Româ
nia. La coborîrea din ma
șină, președintele Consiliului de 
Stat primește raportul coman
dantului diviziei I navale, a
miralul Paolo Mainini. Se into
nează Imnul de Stat al țării 
noastre.

Apoi se trece în revistă gar
da de onoare aliniată pe pun
tea crucișătorului.

In salonul de onoare al na
vei, comandantul, căpitanul Re
nato Fadda, s-a adresat condu
cătorului României socialiste cu 
următoarele cuvinte rostite în 
limba română : „Domnule pre
ședinte, vă adresez urarea de 
bun venit a Marinei italiene pe 
crucișătorul purtător de rache
te „Andrea Doria“. înainte dea 
urca pe puntea de comandă, 
permiteți-mi să transmit urări 
de prosperitate pentru poporul 
român, de fericire și sănătate 
pentru președintele său. pre
cum si pentru distinsa dumnea
voastră soție, Elena Ceaușescu".

în momentul în care nava, se 
desprinde de chei, sirenele tu
turor vaselor aflate în rada 
portului Genova, sub cele mai 
diferite pavilioane ale lumii, sa
lută minute în șir prezența 
președintelui Consiliului de Stat 
al României. La ieșirea din 
port, nava-amiral este întâmpi
nată de un distrugător și o fre
gată. Echipajul celor două nave 
adresează înalțiior oaspeți ro
mâni salutul marinăresc însoțit 
de prelungi urale. Cele două 
nave ale marinei militare ita
liene escortează apoi crucișă
torul Andrea Doria pînă în rada 
cunoscutei stațiuni balneo-cli- 

' materice Portofino.
De pe puntea crucișătorului 

se înfățișează privirii panorama 
celui mai mare port al Italiei. 
Aici, se desfășoară o activitate 
febrilă. Anual acostează nave 
din toate țările lumii : în 1972 
peste 11 000.

Portul Genova rămîne în 
urmă. Ne apropiem de re
numita coastă a mării Li- 
gurice, care adăpostește cîteva 
din cele mai renumite stațiuni 
balneare ale Italiei — Rapallo, 
Santa Margherita. Portofino — 
ce atrag anual sute de mii de 
turiști din cele mai îndepărtate 
colțuri ale lumii.

Președintele Consiliului de 
Stat ’ al României, Nieolae 
Ceaușescu, insotit de amiralul 
Paolo Mainini și de căpitanul 
Renato Fadda, vizitează în 
timpul croazierei instalațiile de 
la bordul crucișătorului Andrea 
Doria. Elicoptere ale marinei 
militare italiene survolează pun
tea navei-amiral, aducind astfel 
salutul președintelui român.

După aproape două ore. că
lătoria pe mare a înalțiior 
oaspeți români se încheie în 
rada portului turistic Portofino.

Președintele Nieolae Ceaușescu 
trece în revistă garda de onoa
re. Se intonează Imnul Repu
blicii Socialiste România. In

Întîlnirea tovarășului 
Nieolae Ceausescu

- f

cu Francesco De Martino,
secretar național al P.S.I.

Tovarășul Nieolae Ceaușelțu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, s-a întâlnit, 
miercuri dimineață, cu Frances
co De Martino, secretar națio
nal al Partidului Socialist Ita
lian.

In cadrul convorbirii ce a a
vut loc cu acest prilej au fost 
abordate probleme ale dezvol
tării în continuare a relațiilor 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Socialist Itali
an, exprimîndu-se hotărîrea co
mună de a se acționa și în vii
tor pentru a-și aduce contribu
ția la extinderea pe multiple 
planuri a raporturilor de prie

lemn de salut se trag 21 de 
salve de tun.

La sosirea în Portofino pre
ședintele Consiliului de Stat al 
României este salutat de repre
zentanți ai regiunii Liguria, de 
oficialități locale și de nu
meroși cetățeni.

Cea de-a treia zl a vizitei 
șefului statului nostru în Ita
lia, a prilejuit contacte directe 
cu realitățile contemporane ale 
țării gazdă, dialoguri fructuoase 
cu oameni de afaceri, specialiști 
și muncitori. Desfășurată sub 
semnul acelorași calde senti
mente de prietenie și cordiali
tate, vizita confirmă așteptările 
președintelui Ceaușescu. „Sper, 
a spus conducătorul României 
socialiste, că și partea a doua a 
vizitei va fi tot așa de 
fructuoa^'.

Așa cum arătam, la începu
tul reportajului, rezultatele în
tâlnirilor la nivel înalt româno- 
italiene sînt deosebit de fruc
tuoase. deschizlndu-se noi per
spective dezvoltării relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre 
cele două țări și popoare.

Calificată ca un eveniment 
de importanță istorică vizita a 
polarizat atenția oamenilor po
litici, a cercurilor largi ale opi
niei publice din Italia. Pre
ședintele Senatului, Amintore 
Fanfani, ne-a deecaaaa : „Sînt 
fericit de a vedea realizată 
mult așteptata vizită în Italia a 
președintelui Nieolae Ceaușescu. 
Acest eveniment, deosebit de 
important pentru relațiile noas
tre bilaterale, va constitui un 
punct de plecare pentru extin
derea în viitor a acestor tradi
ționale legături care au la bază 
nu numai afinitatea noastră 
comună de limbă și cultură, ci 
și dorința comună de a vedea 
Progresând procesul destinderii 
și înțelegerii în Europa și în 
lume. Cunosc bine România, pe 
conducătorul dumneavoastră, cu 
care am avut onoarea să mă în
trețin la București, în timpul 
cît am fost ministru de exter
ne, politica pe care țara dum
neavoastră o duce astăzi, cu 
mult succes, pe plan interna
țional. Nu pot fi decît fericit 
că prin această vizită, prin De
clarația Solemnă și acordurile 
încheiate între cele două gu
verne s-au creat bazele conti
nuei apropieri și înțelegeri din
tre România și Italia, ceea ce nu 
poate fi decît în interesul nos
tru comun și al păcii în lume".

La rlndul său, Aldo Moro, 
președintele Comisiei pentru 
afaceri externe a Camerei De- 
putaților a spus : „Doresc să 
încep prin a vă declara că în' 
cerc o mare satisfacție pentru 
această vizită pe care președin
tele României, domnul Nieolae 
Ceaușescu, o efectuează în pre
zent în Italia. Această satisfac
ție este cu atît mai mare cu 
cît, în decursul anilor, atît în 
timpul cît am deținut funcțiile 
de prim-ministru și de ministru 
de externe, cît și după aceea, 
am înțeles hotărîrea și interesul 
nostru comun de a face ca, por
nind de la afinitatea ce există 
între țările noastre, să creăm 
relații cit mai strînse de coo
perare atît în plan econo
mic și cultural, cît și în plan 
politic. Prin această primă vi
zită a unui șef de stat român, 
prin convorbirile purtate și do
cumentele semnate, acest dezi
derat se transformă într-o 
realitate. în acest sens, Decla
rația Solemnă semnată Ia în
cheierea convorbirilor oficiale 
mi se pare de bun augur pen
tru acțiunea viitoare a celor 
două țări în direcția înfăptuirii 
securității pe continentul nos
tru, pentru progresul continuu 
al procesului de destindere în 
ldme“. Satisfacția față de vizita 
președintelui Nieolae Ceaușescu 
a ținut să o exprime și Giuseppe 
Petrilli, președintele Institutului 
de Reconstrucție Industrială : 
„Convorbirile Ia nivel înalt 
româno-italiene, acordul de 
cooperare economică, industrială 
și tehnică, pe termen lung, ce 
a fost încheiat, precum și vizi
tele pe care președintele Româ
niei le face, la Genova, Torino 
și Milano, reprezintă contribu
ții dintre cele mai concrete și 
de mare importanță pentru 
cooperai ea viitoare dintre in
dustriile noastre, dintre țările 
noastre".

In cursul dimineții de astăzi, 
președintele Nieolae Ceaușescu. 
tovarășa Elena Ceaușescu și 
persoanele oficiale care îl în
soțesc pe șeful statului român, 
vor pleca pe calea aerului spre 
Torino.

tenie și colaborare dintre Româ
nia și Italia, în interesul celor 
două popoare, al cauzei păcii, 
înțelegerii și cooperării interna
ționale.

Totodată, a avut loc un schimb 
de păreri în legătură cu unele 
probleme ale vieții internațio
nale și ale mișcării muncito
rești. In acest context, a fost 
subliniată importanța eforturi
lor forțelor democratice și pro
gresiste pentru destindere și 
securitate în Europa și în lume 

întîlnirea s-a .desfășurat în
tr-o ambianță de prietenie și 
cordialitate.
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Principala preocupare a eroi
lor din romanele lui Petru Po
pescu este aceea față de nealte- 
rarea propriei lor firi. Toate 
gesturile semnificative traduc o 
acută nevoie de indentitate și 
de respect fața de propria con
diție. Pledoaria autorului pen
tru „persoana I-a“ în roman 
este tocmai forma acestei nevoi 
de identitate precisă, inconfun- 
dabilă, iar „sinceritatea'*, de a- 
semenea obiect de neîncetată 
susținere, constituie mai degra
bă un criteriu al diferențierii și 
mai puțin, cum ar putea să pară 
chiar și din declarațiile autoru
lui, un simplu și exclusiv ac
cent moral. Sfîrșitul bahic con
tinuă să dea expresie acestei 
nevoi de identitate a tînărului 
prezentă și în celelalte cărți. 
Sub raportul calității mai gene
rale a acestor scrieri realiste, 
trebuie spus că în ele își dis
pută întâietatea, cu șanse’ încă 
egale, realismul descriptiv cu 
unul de factură mai problema
tică, vizînd o adîncime pe care 
autorul trebuie s-o cîștige prin 
eroi mai complecși, sustrași u- 
nei anume tendințe ilustrative. 
Eroul din Sfîrșitul bahic ne tre
zește interesul tocmai datorită 
voinței lui de independență și 
diferențiere, voință pe oare noi 
o. vedem exercitată în primul 
rînd chiar contra tutelei crea
torului său. Situația lui specia
lă, de exclus din partid într-un 
mod pripit și nejuatificat însă 
purtând semnificația mentalită
ții celui care o provoacă, de
parte de a-1 face să se resem
neze îl împinge și mai mult In
tr-un viu proces de identifica
re în contextul foarte complex 
și neomogen al noii lumi, revo
luționare, de care aparține. Au
torul își forțează personajul, 
poate acum cu mal multă hotă- 
rîre decît în cărțile anterioare, 
să treacă prin experiențe mai 
grele și mai complicate, îl sileș
te să se dezvăluie descoperind 
in același timp diferența dintre 
realitate și imaginea lui, subiec
tivă. despre ea. Corectivele e- 
sențiale vin din considerarea 
mai atentă a felului în care, 
alături de identitatea inconfun- 
dabilă a individului, tradiția, 
cuceririle anterioare, pot și tre
buie să intre în noua structură 
a lumii, a realității revoluționa
re. în linia realismului descrip
tiv, a situațiilor expuse, nu s-ar 
putea spune că romanul ne re
zervă mari surprize, că este 
deosebit de inedit; inedită, mai 
puțin obișnuită este însă privi
rea asupra faptelor. Calitatea 
neîndoielnică a cărții lui Petru 
Popescu provine dintr-o vizibi
lă schimbare de perspectivă, o 
privire altfel edentată ; ochii 
dinăuntru sînt orientați în ex
terior. într-un șir de romane 
precum Absenții de Augustin 
B uzura, Viața postmortem de 
Romulus Guga, Ziua uitării de 
Corneliu Ștefanache și încă des
tule altele avem tot atîtea „ca
zuri" în care se face procesul 
unei degradări, unei falsificări 
resimțite la un moment dat de 
unele personaje. Ceea ce intri
gă este tocmai acest lucru : ex
cesul in urmărirea formelor in
terne de degradare, în structu
ra unor eroi, în „organismul* 
lor spiritual. Procesul de dez
văluire parcurs de acești eroi are 
forma unui con întors : supra
fața realității, de o întindere și 
alcătuire uneori destul de con
vențională (în special în ulti
mul roman al lui Romulus Gu
ga) este înghițită de interesul 
exclusiv arătat făpturii interi
oare însă aceasta limitată la 
aspectul ei deformat, redusă la 
resortul atins, traumatizat. Cînd 
descriem această situație nu o 
facem deloc pentru a respinge 
procedeul ci numai pentru a-i 
sublinia inconvenientul parția
lității, al unilateralității. Defec
tul mai constă în lipsa de am
ploare epică și s-ar putea spu
ne că unilateralitatea este în 
special expresia intervenției li
rice a autorilor care se lasă 
foarte mult influențați de situa
ția eroilor, însoțind avataruri
le lor cu un nepotrivit acom
paniament liric. Acest acompa
niament liric nu-i altceva decît 
o formă diferită de tezism. In
tervenția lirică, expresie a in
fluenței sentimentale a eroilor 
asupra autorilor, dă cărților un 
paradoxal aer schematic. Une
le din romanele introspecției 
par să fie, azi, și cele mai sche
matice, ceea ce este împotriva 
obișnuinței. în proza actuală, 
unul dintre scriitorii care 
își interzic acest acompania
ment — ce reprezintă în 
fond o lipsă de maturitate — 
este Marin Preda. Lecția lui se 
vede asimilată, în chip surprin
zător, de un prozator „citadin* 
ca Petru Popescu. Romanul 
Sfîrșitul bahic nu este nici el 
mai puțin parțial Insă într-un 
sens invers decît cele citate 
mai înainte, ceea ce îi conferă 
în primul rînd avantajul nou
tății. Avem astfel de-a face nu 
cu obișnuitul roman al purită
ții pierdute, al traumatizării pe 
care un personaj se complace 
să și-o dezvăluie pînă la cele 
mai mici amănunte cl, dimpo
trivă, cu unul al inocenței tri
umfătoare, orientată înspre ex
terior, exercitată într-o anche
tă severă asupra realității, asu

pra împrejurărilor. Căutarea 
identității este astfel un proces 
dinamic, deschis spre deosebire 
de cealaltă ipostază în care o 
structură umană alterată se în
chide în căutarea unui alt fel 
de timp pierdut. Cercurile per
sonalității se string, acolo, tot 
mai mult în căutarea înapoi a 
acelui punct din care a început 
alterarea. Invers, In cazul celă
lalt : o structură amenințată șl 
ea de alterare însă făcînd de
mersul într-un sens contrar, 
căutîndu-și înainte spațiul de 
afirmare a propriei identități. 
Cu ochii larg deschiși asupra 
lumii, eroul are o lume înain
tea Iui ; ceilalți, cu ochii larg 
deschiși asupra lor înșiși, au lu
mea în spate. într-un caz are 
loc un proces plecînd de la rea
litate, în altul o inițiere mer- 
gînd către ea. Forma însăși 
a procesului aspiră spre o sen
tință tinzînd să închidă (să re
zolve) orizontul problemei, îi 
fixează o cauza și, acceptabilă 
sau nu, o soluție este dată. Dim
potrivă, inițierea este, contrar

hic își are cauza în timpul in
terior al personajului, un timp 
moral, specific, selectiv, în ca- 
re-și spune cuvintul, nu în ulti
mul rînd, conștiința rădăcinilor. 
Este astfel figurată si o dialec
tică a înfruntării dintre mai 
multe moduri de a concepe ve
chiul ca și noul. Tînăr, eroul 
are conștiința vechiului ; non
conformist, el este departe de

nemo
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ELIBERAREA (seriile IV—V) : 
rulează la Patria (orele 9,30; 13; 
16,30; 20).

BATRINU BANDIȚI î rulează la 
Lumina (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 
18,30; 20.45).

COPIII CĂPITANULUI GRANT î 
rulează la Sala Palatului (ora
17.15) , Festival (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 21). Grădina Festi
val (ora 20).

CÎND LEGENDELE MOR : ru
lează la Sala Palatului (orele
20.15) , Scala (orele 8.30; 11; 
13.30: 16; 18,30: 21), București (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18.45: 21), 
Favorit (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18.15; 20.30), Stadionul Dinamo 
(ora 20), Grădina București 
(era 20).

CIPRIAN PORUMBESCU î ru
lează la Capitol (orele 9,30: 12,30; 
16.15; 19.15), Modern (orele 9:
12.30; 16: 19.15). Grădina Capitol 
(ora 20), Grădina Modern (ora 20).

UN ROMAN
DESCHIS)

aparențelor, o formă deschisă, 
ea precede și pregătește o lan
sare în lume, în realitate (situ
ația eroului din romanul lui Pe
tru Popescu). Romanul-pro- 
ces este de tip descendent, ce
lălalt este ascendent. Sfîrșitul 
bahic face parte din această 
ultimă categorie, de o relativa 
noutate în contextul literar ac
tual. De aceea valoarea lui con
stă înainte de orice în meritul 
noutății. O noutate despre a că
rei valoare propriu-zisă vom pu
tea discuta cu mai multă cer
titudine atunci cînd ea se va 
„învechi", cînd romanul actual 
va fi într-adevăr mai actual, 
mai puțin retrospectiv și mai 
mult prospectiv, mai puțin în
tors asupra unor biografii consu
mate, acompaniate de micul li
rism al autorilor șl mai mult 
orientat spre destine imprevizi
bile, spre personaje surprinse 
în plină operație de inițiere și 
de luare în posesie a datelor 
lumii și ale realității întinsă 
înaintea lor, cu toate luminile 
și umbrele el.

Factura dinamică șl ascen
dentă a romanului Sfîrșitul ba

a încarna nihilismul rupturii. 
Dimpotrivă, caută în noutate o 
anume legătură cu ceea ce este 
vechi iar noutatea convenționa
lă, un fel de tic neosalonard, 
este redusă la ridicol. întreve
dem aici o pozitivă preocupare 
față de problematica asimilării 
tradiției existentă și in roma
nele anterioare. In această pre
dilecție a scriitorului trebuie 
căutată explicația atracției pen
tru „vechi" pe care o manifestă 
viu eroul, un purtător de cu- 
vînt al autorului. Situația de 
„purtător de cuvînt" este nece
sară și acceptabilă însă numai 
cît persoana întâia (teorie scum
pă lui Petru Popescu) nu este o 
persoană indistinctă, cît timp 
eroul nu este contaminat în mod 
prea vizibil de autor, care exer
cită și o tutelă nerecomandabi
lă. Acesta este de altfel și prin
cipalul defect al romanului. Tî- 
nărul erou este prea mult mî- 
nuit de autor, adesea el pare 
împins din spate de umbra in
suficient de discretă a creato
rului său. Personajul se redu
ce uneori la o simplă lunetă 
pentru autor. Lipsa de adîncime

provine și din această parțial* 
suprapunere, prea vizibila. O 
înclinație pozitivă, spre comic 
și caricatural, recurge la in
strumente dacă nu neadecvate 
atunci prea simple. Transfor
mând personajul în microscop 
excesul ne apare ca expresie a 
unei facile iluzii optice. Mi se 
pare că excesul caricatural, 
atât cît este, devine, în realitate, 
șl un mod de a scăpa de gravi
tatea problemelor. Ti nărui per
sonaj este deci, un erou în mă
sura în care se decide sâ fie 
el. însuși, să se sustragă dicta
turii împrejurărilor dar și unor 
ticuri și falsuri specifice. El nu 
este insă erou în. măsura în 
care polemica e parțial redusă 
la îngroșare optică. Uneori el 
preferă să privească realitatea 
dintr-un punct'de unde nici un 
fel de eroism nu mai pare po
sibil. Anularea surselor de ero
ism izvorîtă din felul privirii 
realității îl situează la mijlo
cul drumului spre punctul ma
xim ale adevăratei sale naturi. 
Autorul ii plasează pe o direc
ție ce arată spre poziția ideală 
pentru a fi un adevărat erou. 
Insă, ce face cu această pozi
ție ? Cînd îl transformă în in
strument de caricaturizare per
sonajul își pierde consistența și 
supunîndu-se autorului nu mai 
este el însuși. Pe de altă parte, 
direcția antiretorică a polemi
cii conținute în acest foarte in
teresant roman făcea excesul 
aproape de neooolit (oricum, în 
prima parte a cărții, cea mai 
rezistentă, foarte puțin sesiza
bil). Ochiul proaspăt, „needu
cat", al personajului est® ajutat 
în mărirea efectului șl de inten
ția de parodiere a unor formu
le, a unor rețete și pertonaja 
puse în circulație prin inter
mediul șablonului, clișeului li
terar. însă era cazul oa scrii
torul să sesizeze riscul și să 
manifeste circumspecție față de 
confuzia care se poate produce 
la granița (care este această 
graniță n-aș putea spune!) din
tre intuiția justă și vie a realu
lui (a realității) și „citirea" re
alității cu forme literare sim
plificate, cu clișee. Unde sflr- 
șește această intuiție și cînd 
începe parodierea formelor, li
terare ? Chestiunea ține desigur 
de echilibrul pe care numai in
teligența și logica personală ale 
autorului îl pot impune.

Gîndit într-un chip superior 
celorlalte, ca o construcție lite
rară mai riguroasă, dștigind în 
concizie și expresivitate, roma
nul reprezintă un progres pen
tru autor.

Sfîrșitul bahic este o carte ac
tuală, un roman deschis, de tip 
ascendent, indiscutabil valoros 
prin noutate, imperfect și ine
gal cum poate fi numai o operă 
vie.

C. STĂNESCU

Ultimele două serii ale filmu
lui ..ELIBERAREA", a patra și 
a cincea, regizat de Iuri Ozerov, 
reconstituie ampla desfășurare 
a evenimentelor militare de pe 
frontul răsăritean de la începu
tul anului 1945 și pînă la victo
ria finală asupra Germaniei 
hitleriste, de la ofensiva de pe 
Vistula efectuata de trupele so
vietice ca răspuns la acțiunea 
disperată întreprinsă de germani 
în Ardeni împotriva trupelor 
anglo-americane și pînă la cu
cerirea Berlinului și ocuparea 
Reichcancelariei.

Filmul lui Iuri Ozerov, distins 
anul trecut cu Premiul Lenin, 
se înscrie între filmele dedicate 
celui de al doilea război mon
dial pe primul loc atît în ceea 
ce privește durata de proiecție 
cit și reconstituirea celor mai 
importante încleștări armate ale 
teatrului operațiunilor militare 
din Europa. Primul, nu numai 
în cinematografia sovietică dar 
și în cea mondială. Dacă, spre 
exemplu, există filme dedicate 
fi altor evenimente importante, 
,„TORA, TORA, TORA", pentru 
atacul japonez asupra bazei na
vale americane de la Pearl 
Harbor, „ZIUA CEA MAI 
LUNGĂ*, pentru debarcarea în 
Normandia și deschiderea celui 
de-al doilea front, sau „BĂTĂ
LIA DE PE NERETVA*. dedi
cat celd mai mari acțiuni a 
partizanilor iugoslavi împotriva 
ocupanților hitleriști, „ELIBE
RAREA* este o cronică monu-

frontului de sud, celebrul Front 
2 Ucrainean in Ungaria și Ceho
slovacia, acțiuni Ia care și-au 
adus o importantă contribuție și 
armata română.

★
„EOLOMEA*, regizat de Her

mann Zschocke, face parte din
tr-un gen Îndrăgit de specta
torii de toate viratele, ©el al 
filmelor științifico-fantastice.

Pînă să putem vedea însă 
..SOLARIS", realizat de Ivan 
Tarkovski — autorul lui „RU
BLIOV" — după romanul cunos
cutului scriitor polonez Stanis
lav Lem, film premiat anul 
trecut la Cannes, film ftiinți- 
fico-fantastic promis publicului 
nostru d® „România-film* pen
tru acest an, nerăbdarea noastră 
crește cu atît mai mult eu eit 
„EOLOMEA* decepționează atît

în ceea e® privește regia, dar 
și prin unele stângăcii actori
cești, «au ale partiturii dra
matice.

TUDOR STĂNESCU

•) „ELIBERAREA* • producție 
a studiourilor Mosfîlm fi „E- 
OI OMEA". coproducție • stu
diourilor din R.D.G., U.R.8.S. 
fi Bulgaria.

*) Sfîrșitul bahic de Petru Po
pescu, editura Cartea Româ
nească, 1973

™ If. .ON: „POVESTEA

MINUNATELOR

CĂLĂTORIT
Copilul privește lumea din 

propriul său imperiu care este 
accesibil doar celor care-și 
păstrează un suflet de copii. 
Cit de fascinant este acest uni
vers infantil, cît de captivantă 
este Imaginația copilului, cît de 
surprinzătoare sînt legile ei ne-o 
arată desenele copiilor. Prin ele, 
mai ales, s-a înțeles că lumea 
copilăriei este o lume diferită 
de cea a „omului mare" și că 
așa cum aceasta e stăpînită de 
legile ei și cea a copilului este 
guvernată de norme la fel de 
severe, și atît de opuse celei a 
adulților. A păstra legătura cu 
copiii, a li te adresa înseamnă, 
de multe ori, de cele mai multe 
ori, a reuși să te situezi în acest 
plan al debordantei lor imagi
nații. Sînt scriitori care au în
țeles asta. Andersen, a cărui 
proză e atît de prețuită de co
pii și în același timp atît de 
deosebită de literatura basmelor 
cu care ei sînt îndeobște hrăniți, 
avea obiceiul să-și verifice po
veștile prin lecturi făcute copii
lor. Literatura care se adresează 
lor trebuie să țină seamă de 
specificul percepției și imagina
ției copiilor. A scrie pentru 
copii înseamnă a le învăța lim
bajul sau codul. Nu toate în
cercările de a scrie pentru ei 
țin seamă, cu tot dinadinsul, de 
singularitatea vîrstei. Dar ex
periența ne arată că multe din 
cele mai reușite cărți pentru 
copii sînt rodul tentativei de a 
le vorbi copiilor pe limba lor. 
Cîțiva scriitori de astăzi au 
reușit să se copilărească fru
mos, producînd povestiri încîn- 
tătoare. Una dintre ele este și 
Povestea minunatelor călătorii 
de Dumitru M. Ion. Poetul nu se 
află la prima lui carte pentru 
copii. Nu știm dacă trebuie să

punem reușita pe seama exer
cițiului precedent, dar cert este 
că in Povestea minunatelor că
lătorii întâlnim o avizată manie
ră „infantilă’". A relata cuprinsul 
unei astfel de cărți este inutil. 
Povestea minunatelor călătorii 
nici nu are un subiect, toată 
cartea fiind o încîntâtoare pe
trecere, intrarea dintr-un mediu 
într-aitui, dintr-o lume într-alta. 
Ea are doi eroi și singura justi
ficare a cărții este să le de
scrie starea de uimire sau de 
încîntare față de noutățile și 
miracolele drumului. Un uni
vers colorat și miraculos se 
desfășoară în fața cititorului. 
Suspansul nu e provocat de gra
vitatea consecinței ci de lipsa 
oricărei consecințe logice. Fap
tele nu trebuie sâ aibă motiva
ție ci trebuie doar să ne țină 
intr-o stare de tensiune a mi
rării. întîlnim tot felul de vie
tăți care se îndeletnicesc cu 
ocupații neobișnuite, ființe de 
pe alte planete care transportă 
pe cei doi eroi în alte spații și 
așa mai departe. Nevoia de miș
care, de culoare și de miraj a 
psihologiei copilărești este sa
tisfăcută. Remarcabilă este îm
binarea motivelor folclorice cu 
cele ale literaturii științifico- 
fantastice. Gratuit este semnul 
acestei lumi și nimic din ce se 
întâmplă aici nu este cu adevă
rat inevitabil și necesar ci to
tul lăsat în voia unei grațioase 
fantezii. Cartea este din acest 
punct de vedere un adevărat 
tur de forță. După o definiție 
citită undeva, o bună carte, era 
vorba de roman acolo, este 
aceea în care universul creat 
te stăpînește în așa măsură In
cit nu-ți mai îngăduie contactul 
cu realitatea căreia aparții de 
fapt. Și că odată ieșit din lu

mea cărții ai sentimentul că 
ieși dintr-un naufragiu și că te 
reîntorci la suprafață ca după 
o lungă scufundare. Aceasta e 
senzația pe care o dă și cartea 
lui Dumitru M. Ion, de unde 
putem trage concluzia că ea este 
neîndoielnic o reușită. E adevă
rat că aceste lucruri se spuneau 
despre cărțile „serioase", despre 
roman, dar nu vedem de ce căr
țile pentru copii ar fi mai pu
țin serioase. în ultima vreme 
numărul scriitorilor care se de
dică cu un talent și o pricepere 
nedezmințită literaturii pentru 
copii este din ce în ce mai 
mare. Este o enigmă de dezle
gat această atenție, relativ 
bruscă, pentru un compartiment 
al literaturii lăsat altădată în 
seama diletanților sau a in
dustriașilor literari. Plăcerea 
scriitorilor noștri de astăzi de 
a se copilări este însă o reali
tate greu contestabilă, iar re
zultatele inițiativei lor sînt cărți 
în care grația și fantazia fac 
bună casă. Ne putem întreba 
uneori în ce măsură aceste cărți 
sînt chiar pentru copii, sau nu
mai pentru copii și dacă nu 
cumva refugiul într-o lume a 
gratuității și dezinvolturii este 
o necesitate mai adîncă a firii 
omului în anumite momente de 
uzură sufletească. Dar asta e 
cu adevărat o altă chestiune. 
Nostalgica privire către copilărie 
o descoperim și în cartea lui 
Dumitru M. Ion. Cert este că 
ne aflăm în fața unei cărți care 
a convocat talentul, grația și 
fantezia unui scriitor lipsit de 
prejudecăți pentru descrierea 
unor călătorii „minunate", în 
sensul vechi al cuvîntului care 
înseamnă uimire încîntată.

M. UNGHEANU

Pe scenele din provincie

„CASA ASTA 

VECHE SI DRAGĂ" 

La Teatrul dramatic din Brașov

mai 
din 
din 

par-
cinci serii cinemato- 
odată cu capitularea 
armate germane la

de uriașul efort regi- 
conducerea unei nu-

mentală Începută cu cea 
mare bătălie de blindate 
Istorie, cea de la Kursk, 
iulie 1943, și terminată pe 
cursul a 
grafice, 
forțelor 
Berlin.

Dincolo 
zoral, în
meroase distribuții și a unei fi
gurații cifrată la mii de parti- 
cipanți, filmul lui Iuri Ozerov 
îmbină firesc în acțiunea sa e- 
lementele reconstituirii exacte 
cu cele de ficțiune artistică. 
Din prima categorie, a „exacti
tății*, am reaminti extraordinara 
secvență a unui copleșitor atac 
de noapte, la lumina orbitoare 
a reflectoarelor, tactică neobiș
nuită la care s-a apelat pentru 
spargerea rezistenței germane 
din jurul Berlinului. Din a doua 
categorie, a ficțiunii, subliniem 
secvența eliberării unui 
de deținuți antifasciști de 
un tanchist sovietic și a 
soldat polonez. Cea mai
tică secvență a filmului rămîne 
însă aceea înfățișînd metroul 
inundat din ordinul lui Hitler, 
moment în care soldații sovietici 
sînt nevoiți să-și oprească atacul 
pentru a salva viețile femeilor 
și copiilor germani, a răniților 
refugiați de teama
mentolor, dar amenințați 
moară înecați datorită 
criminale iresponsabilități.

Dacă în celelalte trei
„ELIBERAREA* era într-un fel 
o cronică a tuturor evenimente
lor importante ale frontului ră
săritean, în aceste ultime două 
părți el este preocupat doar de 
ultimul asalt pe direcția stra
tegică Varșovia—Berlin, lâsînd 
de o parte nu mai puțin în
semnatele acțiuni armate ale

grup 
către 
unui 

pate-

bombarda- 
să 

unei

serii

„POVESTIRI DIN

VECHIUL ARBAT"
La Teatrul dramatic din Galați

Luî Alexei Arbuzov 1 se joacă 
acum — concomitent — zece 
piese în zece teatre din Mosco
va, publicul său apreciindu-1 
neobosit, de vreo patru decenii 
fără intermitență. Tot neobosit, 
iubind la rîndul său publicul, 
Arbuzov scrie în ultimul timp 
aproape anual altă lucrare, ime
diat pusă în scenă de teatrele 
din țară, adesea și de peste 
hotare. La noi, dramaturgul so
vietic cunoscut și prețuit de 
mult — „Poveste din Irkutsk* 
înseamnă doar unul din succe
sele de răsunet — este astăzi 
prezent prin cele mai noi crea
ții. De data aceasta nu atît de 
patetice, de fapt comedii (un 
vodevil și un „basm"), comedii 
mai sprintene ori mai nostalgi
ce, în tot cazul de data recentă.

TEATRUL DRAMATIC DIN 
BRAȘOV a ales chiar ultima 
piesă a lui Alexei Arbuzov, 
scrisă în 1972 și a prezentat-o 
de curînd în premieră pe țară 3 
„Casa asta veche și dragă". 
Autorul o numește cam ciudat 
vodevil-melodramă, fiindcă la 
comicul de situație propriu 
vodevilului, situat într-un qui- 
proquo amuzant, deci fără pre
tenții de adîncime psihologică, 
el a vrut să agrementeze o con
cluzie etică. în finalul amar 
(neobișnuit deci în vodeviluri) 
Arbuzov are intenția să sugere
ze consecințele — serioase,

le 
<n

triste, Ireparabile — pe care 
vor suporta cei vinovați 
dragoste, în căsătorie. Sugestia 
se pierde însă, din pricina 
discreției lui Arbuzov percep- 
tul moral rămîne în stadiul de 
vagă aluzie, întâmplările pline 
de haz o inundă. Suspinul 
melodramei trece aproape ne
auzit printre acordurile vesele 
ale vodevilului. In spectacolul 
brașovean genul a îmbrăcat o 
formă elegant modernizată de 
Mihai Berechet, fără exces de 
cuplete, de muzică, dar cu o 
evidentă înclinare către vioiciu
ne și umor. De fapt avatarurile 
familiei bîntuite de Eros în șir, 
pe trei generații — bunici, pă
rinți, fii și nepoți —- cereau 
chiar asemenea tratament. Nă- 
strușnicile personaje ale piesei 
afirmă tot timpul că orice s-ar 
întâmpla, în nici o situație sim
țul umorului nu trebuie pier
dut. Regizorul le-a ajutat să-l 
aibă scenic din plin și a reușit, 
valorificînd comicul textului la 
maximum. în plus, Mihai Be
rechet a imprimat ritmul ne
cesar. mișcarea vie proprie vo
devilului și a îndrumat 
către o interpretare de 
cetată vervă. Luminița 
naru a excelat în acest 
jocul ei fiind cu totul 
cabil și ca sinceritate. 
Partenerul său, E. Mihăilă Bra- 
șoveanu, a susținut rolul Prin
cipal pe linia exclusivă a comi
cului, spre deosebire de Virgi
nia Marcu, care a încercat să 
dea partiturii o gamă mai lar
gă de nuanțe. Angela Costache 
și Taul La vrie au demonstrat 
o bună profesionalitate, iar ac
torii mai tineri — Mihai Balaș, 
Melania Niculescu, Mircea Brea- 
zu. Ștefan Dedu Farca, Mihaela 
Nestorescu — s-au remarcat 
prin spontaneitate. Decorul Flo
ri căi Mâlureanu, în special din 
partea a doua a spectacolului, 
a exprimat-o prin eleganță pe 
această talentată artistă.

actorii 
neîn- 
Blă- 

sens, 
remar- 
firesc.

DIN
o co-
timp,

TEATRUL DRAMATIC 
GALAȚI s-a oprit tot ia 
medie scrisă în ultimul 
„Povestiri din vechiul Arbat", 
diferită însă ca gen — „basm 
cu tâlc", zice Arbuzov — și în- 
trucîtva ca tematică. Aici întîl
nim un păpușar trecut de pri
ma tinerețe dar plin de farmec, 
care primește într-o zi vizita

<*fete sosită din senin, ea 
și dispărută tot așa. Pă-

unei
zînă r____ ___ ________
pusarul se îndrăgostește, poati 
nu de fată, nu de candoarea ej 
juvenilă, ci d® dorul unei mari 
iubiri ; e cîntecul de lebădă al 
unei inimi fierbinți, care nu în
cetează să caute fericirea fiind
că altfel, zice autorul, fericirea 
n-ar exista. în fine, o piesă 
sentimentală — deși nu numai
— o piesă unde e vorba și de
întrebările puse de un artist 
către sfîrșitul vieții, al carierei, 
de conflictul dintre generații, 
și« de multe altele. Autorul vrea 
să fie aici și reflexiv și liric și 
romantic și spiritual, deci poa
te cam mult pentru o singură 
comedie, sigur prea mult pen
tru un singur spectacol. Tînăra 
regizoare Nicoleta Toia, cu
ambiția șl seriozitatea ce-o ca
racterizează, s-a străduit să
respecte absolut toate dorințele 
autorului și să ne ofere un 
spectacol în care nostalgia să 
nu excludă zîmbetul, în care 
dorul să nu înece veselia, în 
care atmosfera să nu copleșeas
că replica vie și spontană, 
reprezentația 
Galați aceste intenții transpar
— adevărat, 
lor — dar izbutesc mai degrabă ; 
pe rînd. Un tot unitar s-a înche
gat doar în unele momente — 
bune, chiar emoționante — al
tele fiind marcate de dificulta-/^ , 
tea de a lega stări, idei și aspi- i 
rații atît de variate. într-un de- Ș 
cor frumos colorat, artistic dez
ordonat (atelier de păpușar ce
lebru !), realizat de St. Hablinski,
în acordurile unei muzici armo
nios adaptate de Liviu Răutea- 
nu. cîțiva actori gălățeni au 
evoluat absolut meritoriu : 
Mitică Iancu, în primul rînd, 
interpret de neîntrerupt haz și 
autentică bonomie, Eugen Po- 
pescu-Cosmin, atent și sensibil 
la reacțiile cerute de un rol di
ficil, Anton Filip, într-o scurtă 
dar admirabilă apariție. Păcat că 
tocmai partiturile tinerilor au 
găsit rar nota justă în interpre
tare: Liliana Lupan a fost mai 
degrabă o tînără cochetă decît 
o apariție eterată, de vis, Ion 
Lenmaru, un fiu prea agresiv 
răzvrătit pentru a mai păstra 
și rezerve de căldură, de tan- ; 
drețe, obligatorii în rol.

în
teatrului din

în complexitatea

VIORICA TANASESCU

PE ARIPILE VÎNTULUI 7 rulea
ză la Luceafărul (orele 10; 14,30; 
19), Grădina Luceafărul (ora 20), 
Arenele Romane (ora 20).

CEAȚA : rulează la Central 
(orele S; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20,30), Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45).

VERONICA : rulează la Doina 
(orele 9; 11; 13; 15; 18,30), Dru
mul Sării (orele 16; 18; 20), Pro
gram de filme documentare 
(ora 17).

FATA BATRÎNA : rulează la 
Gri vița (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20,30).

AMINTIRI BUCUREȘTENE : ru
lează Ia Timpuri Noi (orele 9—20.15 
în continuare).

ACEA PISICĂ SĂLBATECĂ ! 
rulează la Excelsior (orele 9; 11.15: 
13.30; 16; 18,30; 20,45), Gloria (orele 
8.30; 31: 13,30; 16; 18,30; 20,45).

NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR : 
rulează la Moșilor (orele 15.30: 19). 
Grădina Moșilor (ora 20).

GRĂBIȚI APUSUL SOARELUI : 
rulează la Volga (orele 10; 13; 16;
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19) , Arta (orele 15,30; 19), Grădina 
Arta (ora 19,45).

COLIER PENTRU IUBITA MEA: 
rulează la Munca (orele 16; 18;
20) .

MISTERUL DIN INSULA 
BALFE r rulează la Buzești (orele 
9; 11.15; 13.30; 16; 18.15; 20.30), Gră
dina Buzești (ora 20).

SUNETUL MUZTCII : rulează la 
Floreasca (orele 15.30; 19).

DRUMURILE BĂRBAȚILOR ; 
rulează la înfrățirea (orele 15,30: 
18; 20,15).

CE SE INTÎMPLĂ DOCTORE ? : 
rulează la Aurora (orele 9; 11,15; 
13 30; 15.45: 18: 20.15), Tomis (ore
le 9; 11 15: 13.3'0; 15,45; 18.15; 20.30), 
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 16;

18,15; 20,30), Grădina Aurora
(ora 19,45), Grădina Tomis (ora 20).

EOLOMEA : rulează la Unirea 
(orele 15,30; 18; 20,15).

TARA SĂLBATICĂ : rulează la 
Dacia (orele 9: 11,15: 13,30; 16; 
18.15; 20,30), Vitan (orele 15.30; 18; 
20,30), Grădina Vitan (ora 20).

TECUMSEH : rulează la Glu- 
lești (orele 15.30; 18: 20,30), Pro
gresul (orele 15,30; 18; 20,15).

NICI UN MOMENT DE PLICTI
SEALA : rulează la Bucegi (orele 
15,30: 18; 20.30), Lira (orele 15,30: 
18; 20,30), Grădina Bucegi (ora 
20), Grădina Lira (ora 20).

RAPORTUL AGENTULUI 36 : 
rulează la Ferentari (orele 15,30; 
17,45; 20).

ORGANIZAȚIA : rulează la Co- 
troceni (orele 15,30; 18; 20,15).

CLASA MUNCITOARE MERGE 
IN PARADIS : rulează la Miorița 
-orele 9: 11,15; 13,30; 15.45; 18,15; 
20,45), Grădina Select (ora 20).

ADIO. PETERSBURG : rulează 
la Pacea (orele 16; 18; 20).

COWBOY : rulează la Popular 
(orele 15.30; 18; 20 15), Rahova (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

FRONTUL NOMAD : rulează la 
Cosmos (orele 16; 18; 20).

FELIX ȘI OTILIA : rulează la 
Viitorul (orele 15,30; 19).

INIMA NEBUNĂ, NEBUNA DE 
LEGAT (orele 10; 12; 14), STAN 
ȘI BRAN CONTRABANDIȘTI ;

STAN ȘI BRAN EROI FARA 
VOIE (ora 16.30), rulează la Cine
mateca „Union“.

Opera Română : BALETE SIM
FONICE — ora 19,30: Teatrul de 
Operetă : CONTESA MARITZA — 
ora 19,30; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia) : TRA
VESTI — ora 20; (Sala Studio) : 
IADUL ȘI PASAREA — ora 20: 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : VALENTIN 
ȘI VALENTINA — ora 20; Teatrul 
vC. I. Nottara" (Sala Magheru) ; 
ADIO CHARLIE — ora 19.30: (Sala 
Studio) : BĂRBAȚI FĂRĂ NE

VESTE — ora 20: Teatrul Mic : 
STILPII SOCIETĂȚII — ora 19,30; 
Teatrul Giuleștl : CASA CARE A 
FUGIT PE UȘA — ora 19,30: Tea
trul „C. Tănase" (Sala Savoy) : 
REVISTA ARE CUVINTUL — ora 
19,30; (Sala Victoria) : JOS PĂ
LĂRIA — ora 19,30; Teatrul „Ion 
Vasilescu“ : MITICA POPESCU — 
ora 19,30; Teatrul „Ion Creangă" : 
NOTA ZERO LA PURTARE — ora 
16; Teatrul „Țăndărică" (Sala 
Victoria) : NINIGRA ȘI ALIGRU 
— ora 17: (Sala Academia) : RĂI 
șr NATARAI — orele 15 și 17; 
Ansamblul „Rapsodia Română11 : 
LEGENDA ȘI DOR — ora 19,30.

PROGRAMUL I
9,00 Curs de limbă franceză.

9.30 Prietenii lui Așchiuță. 10.05 
Publicitate. 10,10 Tehnic-cltîb. 10.30 
Bucureștiul necunoscut. 10,50 Tele- 
cinemateca : ..Roma, oraș deschis".
12.30 Teleobiectiv. 12,50 Telejurnal. 
16,00—17,00 Teleșcoală. 17,30 Emi

siune în limba maghiară. 18,30 In 
memoria lui Grigore Moisil. 18,40 
Aplauze pentru români. Orchestra 
simfonică și corul R.T.V. au în
treprins un turneu de concerte în 
R. P. Bulgaria. 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. Cincinalul înain
te de termen — cauză a întregului 
popor. 20,00 Cîntecul săptămînii : 
„Dintotdfeauna pe acest pămînt-* 
de T. Popa. 20,05 Prim plan : 
Gheorghe Buzea. 20,30 Pagini de 
umor : „Aventuri în epoca de 
piatră". 20,55 Tinerii despre ei 
înșiși. 21,25 Steaua fără nume — 
„Floarea din grădină". 22.20 Repu
blica San Marino — film docu
mentar. 22,30 24 de ore.
PROGRAMUL II

17.30 Agenda. 17,40 Pagini muzi- , 
cale de mare popularitate. 18,10 
Film serial pentru tineret : „Tune
lul timpului". 19,00 Municipalitatea 
răspunde bucureșteanului. 19.20 
1001 de seri. 19.30 Telejurnal. Cin
cinalul înainte de termen — cauză 
a întregului popor. 20,00 Concertul 
orchestrei simfonice a Radiotelevi- 
ziunii. 22,00 Eiblioteca pentru 
toți. Un navelist modern. Adevăr 
și creație (I). Film documentar.
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PRIMIRI LA PREȘEDINTELE

CONSILIULUI DE MINIȘTRI

ACORDAT DE PREȘEDINTELE
Șefii delegațiilor care participă

la Congresul International

SOLEMNITATEA
fca Uzinele de pomp» Bucu

rești a avut loc miercuri 1» 
prînx o solemnitate, In cadrul 
căreia au fost conferite ordine 
șl medalii ale Republicii Socia
liste Românie unor muncitori, 
maiștri, tehnicieni, ingineri, e- 
conomiști și funcționari ai aces
tei unități industriale, pentru 
merite deosebite în muncă, cu 
prilejul împlinirii a 90 de ani

CONSILIULUI DE STAT,
de medicină ți farmacie militară

UNOR DECORĂRI
da activitate neîntrerupt! a în
treprinderii.

Distincțiile au fost înmlnsta 
de tovarășul Gheorghe Stoica, 
membru al Consiliului de Stat 
care, In numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat, 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a felicitat pe cei decorați și 
le-a urat noi succes® în înde
plinirea sarcinilor.

NICOLAE CEAUȘESCU,
unui grup de ziariști iranieni

Președintei» Conciliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, a primit, 
miercuri după-amiază, șefii de
legațiilor care participă la cel 
de-al XXI-lea Congree Inter
național de medicină șl farma
cie militară.

In cadru! întrevederii, pre
ședintele Conciliului de Mi
niștri i-a Întreținut eu perso
nalitățile vieții medical», partl-

elpante la această prestigioasă 
manifestare Internațională care 
se desfășoară în aceste zile in 
Capitala țări! noastre.

Au participat general de ar
mată Ion Ioniță, ministrul apă
rării naționale, acad. Theodor 
Burghele, ministrul sănătății, 
prof. dr. docent Valerian Po
pescu, președintele Uniunii So
cietăților de Științe Medicale, 
alte persoane oficiale.

După enm t-a enunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a pri
mit la 18 mai un grup de ziariști iranieni, cărora le-a acor
dat un Interviu.

ÎNTREBARE i Iranul fi 
România au propria lor poli
tică de independență națio
nală. V-am ruga, domnule 
președinte, să ne vorbiți des
pre opțiunile fundamentale 
ale politicii externe românești.

este * țară producătoare fl 
exportatoare de petrol care 
Qi alege în mod Uber clienții. 
Ați binevoi să vă referiți la 
posibilitățile de lărgire a re
lațiilor economice româno- 
iraniene in acest domeniu ?

RĂSPUNS: In activitatea sa 
internațională. România, pornind 
de la faptul că în lume există 
țări cu orînduiri sociale diferite, 
consideră că este necesar să ac
ționeze pentru dezvoltarea rela
țiilor de colaborare cu toata sta
tele, în spiritul principiilor coe
xistenței pașnice. Așezăm la baza 
relațiilor noastre internaționale 
principiile egalității în drepturi, 
respectului independenței și su
veranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne, avanta
jului reciproc, renunțării la forfl 
și la amenințarea cu forța.

Câ țară socialistă. România 
acorda, desigur, o mare atenție 
colaborării cu toate statele so
cialiste. Totodată, România ac
ționează pentru o strînsă cola
borare cu țările care adoptă o 
politică de dezvoltare indepen
dentă. Dezvoltăm relații cu toate 
țările hotărîte să acționeze pen
tru promovarea în viața interna
țională a principiilor la care 
m-am referit, pentru soluționare» 
problemelor litigioase pe calea 
tratativelor. Noi considerăm că. 
în condițiile de astăzi, toate sta
tele — fie ele maji, mijlocii sau 
mici — trebuie sa participe la 
soluționarea problemelor inter
naționale. în acest cadru, apre
ciem cĂ țările mici și mijlocii au 
de jucat un rol important — și 
trebuie să participe activ la via
ța internațională.

Intemeindu-se pe aceste prin
cipii, colaborarea dintre Româ
nia și Iran constituie un factor 
pozitiv în viața internațională, 
atît în afirmarea relațiilor noi 
dintre state, cît și în soluționarea 
problemelor în interesul po
poarelor, al cauzei păcii și cola
borării.

RĂSPUNS i Consider el în 
cadrul colaborării dintre Româ
nia și Iran sînt posibilități de a 
realiza o largă cooperare fi în 
domeniul petrochimiei. Mă gîn- 
desc că ar fi posibil ca în valo
rificarea resurselor de petrol ala 
Iranului să se ajungă — fie în 
cadrul unor societăți mixte, fie 
prin cooperare — la construirea 
unor instalații petrochimice, atît 
în România cît și în Iran. Aceas
ta ar avea o mare importanța în 
extinderea colaborării între ță
rile noastre.

în vederea dezvoltării economioo- 
loeiale.

In al doilea rfnd, consider că 
Ia conferință va trebui să se gă
sească căile corespunzătoare pen
tru dezvoltarea liberă a colabo
rării economice, tehnico-științifi
ce, pentru intensificarea schimbu
rilor culturale și umane, pentru 
o largă cooperare între toate po
poarele continentului.

Desigur, ținînd seama că ră- 
mîn încă multe probleme de so
luționat, că tn extinderea colabo
rării multilaterale vor apare con
tinuu noi și noi probleme, apre
ciem că este necesar să se cre
eze un organism permanent care 
să poată înlesni contactele multi
laterale dintre state și, eventual, 
pregăti noi reuniuni.

Apreciez că pe aceste dll sa 
poate ajunge la transformarea 
Europei într-o zonă a păcii și co
laborării, care ar exercita o pu
ternică influență asupra dezvol
tării sănătoase a vieții internațio
nale în general.

pa care le-am avut cu Maiesta
tea Sa Imperială, despre întilni- 
rile primilor miniștri și ale altor 
membri ai guvernelor țărilor 
noastre. Desigur, vizitele fi con
tactele la nivel înalt au un rol 
important pentru dezvoltarea co
laborării în toate domeniile da 
activitate. Nivelul Ia care au a- 
juni astăzi relațiile dintre Roma
nia și Iran cred că este destul de 
elocvent în aoeastă privință. Aș 
dori să menționez că, după pă
rerea mea, alături de importanța 
acestor contacte directe, un rol 
însemnat 11 au sentimentele fi 
dorințele popoarelor de colabo
rare fi prietenie. Conducătorii de 
Stat sînt în măsură sâ dea ex
presie acestor dorințe ale po
poarelor lor. De aceea, apreciez, 
odată cu importanța contacte
lor directe la nivel înalt, fi în
semnătatea contactelor dintre re
prezentanții opiniei publice, din
tre popoare, considerînd că aces
tora le revine un mare rol în 
desfășurarea vieții Internationale.

Alfred Rinnooy Kan,
director executiv al B.I.R.D

Miercuri după-amiază, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit pe Alfred Rinnooy Kan, 
director executiv la Banca In
ternațională pentru Reconstruc
ție și Dezvoltare (B.I.R.D.), care 
se află într-o vizită In țara 
noastră.

în cadrul întrevederii, deifă-

șuratâ tntr-o atmosferă cordia
lă, au fost abordate aspecte ale 
relațiilor României cu această 
instituție specializată a O.N^U. 
și perspectivele de dezvoltare 
ale acestora.

Au participat Florea Dumi
trescu, ministrul finanțelor, Mi
hai Dlamandopol, președintele 
Consiliului de administrație al 
Băncii de investiții.

ÎNTREBARE: Relațiile
dintre Iran și România, țări 
cu sisteme politice diferite, 
sînt un exemplu demn de ur
mat in ce privește politica de 
coexistență și colaborare pri
etenească, bazată pe respec
tul mutual. Cum apreciați, 
domnule președinte, perspec
tivele dezvoltăm în continuare 
* acestei colaborări ?

RĂSPUNS: Intr-adevăr, re
lațiile dintre România și Iian 
s-au dezvoltat foarte mult Îd ul
timii ani. Desigur, la aceasta au 
contribuit și vizitele Maiestății 
Sale Imperiale în România, 
vizitele mele în Iran, pre
cum și contactele multiplo 
dintre reprezentanții guverne- 
lor României $i Iranului. S. 
poate spune că amploarea pa ca
re au luat-o relațiile dintre ță
rile noastre constituie un exem
plu de felul cum două țări cu 
orînduiri socialo diferite pot să 
colaboreze între ele, atunci cînd 
sînt animate de dorința de a sa 
respecta reciproc, de a conlucra 
în mod avantajos, de a-și aduce 
contribuția la realizarea unei 
lumi mal bune, mal drepte.

în acest spirit, apreciez că 
există bune perspectiva pentru 
dezvoltarea largă a colaborării 
dintre România ?i Iran, atît în 
domeniul economic, inclusiv în 
cooperarea în producție, cit $i 
tn domeniul tehnic, științific, cul
tural și — așa cum am mențio
nat deja — în activitatea inter
națională,

ÎNTREBARE t Domnul*  
președinte, se știe că Iranul

ÎNTREBARE • România 
este una din puținele țări ca
te întrețin relații amical*  cu 
toate statele, inclusiv cu ță
rii*  arabe și cu Israelul. C*  
rol ar putea juca țara 
dumneavoastră, domnul*  pre
ședinte, în soluționarea pro
blemelor existente p*  plan in- 
ternațional și regional, avînd 
tn vedere, de pildă, criza ac
tuală din Orientul Apropiat ?

ÎNTREBARE : Ce semnifi
cație atrihuiți, domnule pre
ședinte, vizitei Maiestății Sale 
Imperiale Șahinșahul Iranului 
în România ?

Întrebare t Domnul*  
președinte, credeți că Organi
zația Națiunilor Unite poate 
juca încă un rol decisiv în re
zolvarea problemelor interna
țional*  ?

Corespondență
intimă

(Urmare din pag. I)

Șl premiul Nobel I Oara scrisoarea pe care am primit-o 
sâ conțină un adevâr î Nu cred. Cred dimpotrivă : eâ sim
bolul de matrlce-a vieții pa care îl poarta femeia are un 
conținut de vitalitate atit da puternic, incit marca Iul este 
vie nu doar printre simțiri și afecte, ci șl In cîmpul inteligenței. 
Și mal cred câ timpul in care trâim este un timp potrivit 
pentru femeile cu spirit viu. Capodopera este prețul pa care 
ni-l dâ viitorul. Și geniul. Abia generațiile ce vin vor distinge 
cu ochiul liber „lumina ce-am fost'. Important este ca timpul 
de pînd atunci sâ fie folosit ca bucurie a muncii și, In sensul 
acesta, acel pasaj din scrisoare in care eleva din clasa a 
X-a de la Liceul „Șirical' din București îmi scrie : „sînt foarte 
atrasă da fizică' este un semn de cel mal bun augur.

Sâ visăm premiul Nobel în fiecare dimineață de primăvară 
șl să tragem la vreme perdeaua peste priveliștile prea colo
rata. cu soare ultra-strălucitor.

RĂSPUNS j- Intr-adevăr, con
secventă politicii sale de a dez
volta legături cu toate statele, 
România întreține relații atît cu 
țările arabe, cît fi cu IsraeluL 
Trehuia să arăt că ne îngrijo
rează mult faptul că în Orientul 
Mijlociu se menține conflictul și, 
în anumite momente, chiar se 
intensifică încordarea. Apreciem 
că este necesar să se acționeze 
pentru aplicarea rezoluției Con
siliului de Securitate, să se ajun
gă la retragerea trupelor israelîe- 
ne din teritoriile arabe ocupate, 
la asigurarea independenței și 
integrității tuturor statelor din a- 
ceastă zonă și, desigur, la o so
luție corespunzătoare în proble
ma populației palestiniene, care 
să asigure acestei populații, greu 
încercate, condiții de viață libe
ră și demnă, așa cum dorește.

România consideră că toate 
statele care doresc sa se ajungă 
la pace în Orientul Mijlociu ar 
trebui să acționeze în vederea a- 
plicării rezoluției Consiliului de 
Securitate. Nu pretindem să avem 
un rol deosebit în soluționarea 
actualei crize din Orientul Apro
piat; considerăm că, în primul 
rfnd, statele din această zonă 
sînt chemate să găsească soluții
le corespunzătoare. Dar, mențio
nez încă o dată, sintern direct in
teresați în restabilirea păcii în 
această regiune. Ca și alte state, 
România va căuta să contribuie 
la aplicarea în viață a rezoluției 
Consiliului de Securitate.

RĂSPUNS s Așteptăm cu mul
tă plăcere vizita Maiestății Sale 
Imperiale în România. Așa cum 
am menționat. în ultimii ani au 
avut loc vizite reciproce. La în
ceputul acestui an am vizitat — 
pentru o scurtă perioadă — Ira
nul gi m-am întîlnit cu Maiesta
tea Sa. Vizite Maiestății Sale în 
România se înscrie în preocu
parea etamină de a extinde rela
țiile de colaborare dintre cele 
două popoare, de a contribui la 
realizarea unei lumi mai bune, 
mai drepte, la Impulsionarea 
cursului destinderii po plan In
ternațional.

Consider că vizata Maiestății 
Sale în România are loc într-un 
moment deosebit de important 
pentru cele două țari — avînd 
în vedere că atît România, cît 
și Iranul, își elaborează actual
mente programele de dezvoltare 
pentru o perioadă îndelungată. 
Fără îndoială că, în cadrul con
vorbirilor pe care le vom avea, 
vom putea găsi căile pentru ca, 
în perspectivă, sa realizăm o co
laborare strînsă. Totodată, a- 
ceasta va avea o mare importantă 
pentru contribuția pe care cele 
două țări o aduc la cauza păcii 
în lume.

RASPUNS : România aprecia
ză că Organizația Națiunilor U- 
nit® trebui® ia albe un rol mai 
important în viața internațională, 
ca se impun anumite îmbunătățiri 
în ce privește atribuțiile și rolul 
acestei organizații. In acest cadru 
apreciem necesar ca statele mici 
și mijlocii să joace un rol mai 
mare în viața organizației. Por
nind de aici, noi considerăm că 
trebuie făcut totul pentru ca Or
ganizația Națiunilor Unite, alte 
organisme internaționale, să aibă 
un rol decisiv în soluționarea ma
rilor probleme care preocupă as
tăzi omenirea. Numai așa va e- 
xista o garanție în plus că solu
țiile la care se va ajunge vor 
ține seama de interesele tuturor 
statelor, vor contribui la destinde
re, la colaborare între toate națiu
nile.

ÎNTREBARE; In lumea 
de astăzi sîntem din ce în ce 
mai mull martorii unei re
nașteri a sentimentului națio
nal. Care tint, după opinia 
dumneavoastră, domnule pre
ședinte, rezultatele acestui nou 
fenomen ?

GOSPODĂREȘTI
In municipiul Galați a avui loc 

o Intîlnir*  într*  activiștii Comi
tetului județean U.T.C., pre
ședinții și administratorii cămine
lor d*  nefamdiști din județ, se
cretarii U.T.C. și președinții co
mitetelor de sindicat din Intre- 
prinderi. Întîlnirea a debutat cu 
proiectarea filmului „Bucuroși de 
oaspeți", realizat de Cineclubul 
„Dunărea", In căminele de nefar 
miliști de pe Ungă marile între
prinderi gălățen*  (Combinatul 
siderurgic Galați, Șantierul naval, 
Trustul de construcții, Întreprin
derea de construcții agrozooteh
nice etc.).

După vizionar*  s-au purtai 
discuții !n legătură cu organi
zarea ți funcționarea căminelor 
muncitorești pentru tineret, sub- 
liniindu-se atribuțiile c*  revin 
președinților comitetelor de bloc 
și administratorilor din aceste 
Cămine. Cu această ocazie s-a 
prezentat regulamentul con
cursului „Cea mai frumoasă ca
meră, cel mai întreținut bloc fi 
cea mai bogată activitate cultu- 
ral-educativă", organizat de Co
mitetul județean U.T.C. și Consi
liul județean al sindicatelor. 
Clștigătordor li ** vor acorda fa
nioane, diplome, premii tn o- 
biect*.

VIOREL CIOBANU

ÎNTREBAREi Ați vizitat 
In mai multe rinduri Iranul. 
Ce impresii păstrați din aces
te vizite ?

Intr-adevăr, im 
multe rin duri Ira- 
cu Maiestatea Sa

ÎNTREBARE: Domnule
președinte, care Sînt, după 
părerea dumneavoastră, căile 
menite să asigure o pace du
rabilă în Europa ?

RĂSPUNS • După cum se știe 
actualmente la Helsinki se des
fășoară lucrările pregătitoare pen
tru conferința general-europeanS. 
Se poate spune că s-a ajuns de 
pe acum la un consens asupra 
celor mai importante probleme. 
Deci, este pe deplin posihil ca în 
vara acestui an să înceapă lucră
rile conferinței general europene.

Apreciez că această conferință 
trebuie să elaboreze principiile 
de bază ale relațiilor dintre sta
tele continentului, care să asigu
re fiecărei națiuni mai multă 
securitate și să-i ofere garanția 
că nu va fi supusă nici unei 
imixtiuni din afară, pentru a-și 
putea astfel concentra eforturile

RĂSPUNS : 
vizitat în mai 
nul. Am avut 
convorbiri deosebit de bune și 
cu rezultate dintre cele mai uti
le pentru ambele țări, am putut 
cunoaște mai îndeaproape preo
cupările poporului iranian, reali
zările sale pe calea dezvoltării 
economice fi sociala. Trebuie să 
srpun că păstrez cele mai plăcute 
impresii despre tot ceea ce am 
văzut, atît despre vestigiile istori
ce, cît și despre prezentul țărif. 
care nu-i deloc mai prejos de- 
cît trecutul.

Am fost plăcut impresionat de 
ospitalitatea fi căldura cu care 
am fost primit peste tot de po
porul iranian. Am putut consta
ta că iranienii, ca și românii, sînt 
un popor dornic de prietenie, de 
progres, de independență și co
laborare.

ÎNTREBARE • Car*  este, 
după părerea dumneavoastră, 
domnule președinte, rolul vi
zitelor ți a! contactelor la ni
vel înalt în dezvoltarea si in
tensificarea relațiilor dintre 
țările noastre ?

RĂSPUNS: Am vorbit deja 
despre rezultatele convorbirilor

RĂSPUNS : Intr-adevăr, asis
tăm la o intensificare a luptei 
pentru independența națională, 
pentru unitate națională. Există, 
de altfel, multe popoare care — 
i-ar putea spune, — se află abia 
la începutul organizării fi formă
rii lor ca națiuni, la începutul 
constituirii în state naționale ; de 
aceea, noi apreciem că pentru 
încă o lungă perioadă de vreme 
sentimentul național, dorința de 
independență națională vor juca 
un rol important In viața inter
națională.

Consider necesar să se țină 
seama de acest proces istoric fi 
să se acționeze pentru sprijinirea 
dezvoltării și întăririi statelor na
ționale, organizării da sine stătă
toare a națiunilor, pentru pre
luarea de către acestea In proprii
le mîini a bogățiilor naționale. 
De asemenea, este necesar să se 
creeze condiții ca fiecare națiune 
să-fi poată asigura dezvoltarea 
corespunzător condițiilor istorice, 
naționale și sociale proprii. De 
aceea, consider că acest fenomen 
este pozitiv fi corespunde cerin
țelor dezvoltării progresiste a în
tregii omeniri.

Aș dori în încheiere, să urez 
poporului iranian succese tot mai 
mari în dezvoltarea sa economi- 
co-socială, multă prosperitate fi 
fericire.

j MAREA SĂRBĂTOARE 
5 A COPIILOR 

SE APROPIE
Vreți sâ fiți primii în 

< alegerea cadourilor 
• î pentru cei mici ?
’! ÎNCEPEȚI CUMPÂ- 
;l RÂTURILE CHIAR DE 
!• AZI :

PĂPUȘI 
MINGI

I FIGURINE DIN
MATERIAL PLASTIC
• JOCURI APLICA
TIVE TEHNICE
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în aceste zile la Miercurea 
Clue a avut loc festivalul 
„Primăvara harghiteană**.  Ce
le mai bune formații artistice 
de amatori, iubitorii cintecu- 
lui și focului popular și-au dai 
concursul într-o atmosferă de 
deplină sărbătoare câmpeneas
că pe platoul Băilor Jigodin. 
Făctnd o amplă demonstrație 
a frumuseților spirituale de

pe aceste meleaguri, 2 ODO de 
virtuoși artiști au încintat un 
numeros public, cu frumoa
sele dansuri din comunei*  
Lunca de Jos, Bilboml Româ
nesc, Sîndominic și formațiile 
corale ale clubului muncito
resc Gheorghieni și ale Cămi
nului cultural din Siclaud.

Fototext i FM. TÂNJALĂ

SPORT • SPORT • SPORT ,
CE SE GlNDEȘTE

In tabăra adversă?
— un redactor al ziarului „Junge Welt“ din Berlin 
ne descrie pregătirile echipei R.D.G. pentru meciul 

cu echipa României -
forțele proprii deoarece parca 
nimic nu te mal reușea pe de
plin. Jocul eu Ungaria a aoait 
la timp.

România este, în 
fotbalistic al R.D.G., 
rul al treilea în ca 
frecvența întflnlrilor. 
cu 11 meciuri, Polonia cu iu, 
România cu 9 — aceasta este 
ordinea. Faptul că în aceste 
nouă jocuri am aștigat de șase 
ori, ne întărește, firesc, încre
derea. Tn 1955, Bucure® ti ui a 
fost chiar locul primei victorii 
(cu 3—2) a R.D.G. într-un meci 
internațional de 
primirea R.D.G. 
(1952).

„Cel mal Un Iu dup*  vlMoria 
Românie] eu 4—1 
am știut cu eina 
faae. Este o echipă buni, capa
bilă da performanțe, cu un 
enorm Impuls spre ofensiv*.  
Trebuie să avem In vedere a- 
eeste lucruri". Acestea au rost 
cuvintele antrenorului R.D.G., 
Georg Buschner, cu privire la 
întîlnirea de la București In 
cadrul preliminariilor C.M. de 
fotbaL Din aceste motive. Un
garia a fost pentru el. miercu
rea trecuta, un îmbucurător 
partener de probă, care a soli
citat foarte mult echipa noas
tră învingătoare In cele din 
urmă cu 2—1 după un Joc ex
celent. Din punct de vedere 
psihologic era important tocmai 
un Joc de calitate bună, 
această privință echipa 
națională nu convinsese 
partida pierdută cu 3—0 
Belgiei, nici la succesul 
împotriva Albaniei (ambele în- 
tllniri au avut loc în aprilie). 
Unii jucători Începuseră eniar 
să-și piardă puțin încrederea In

In Albania 
avem ne-1

bilanțul 
partene- 
privește 
bngana

SĂPTĂMINA 
TINERETULUI 
BÂCĂOAN"

Sub genericul „Săptămâna ti
neretului băcăoanU| organizațiile 
U.T.C. din Județul Bacău, In 
colaborare cu comitetul Jude
țean da cultură și educație so
ci aliată au pregătit evocam ts- 
torloe, simpozioane, expuneri, 
intîlniri cu activiști, cu Brigăzi 
științifice, Intîlniri cu cadre de 
specialitate, acțiuni de orien
tare școlară și profesională, 
coneurauri „Cina știe clștigâ**  
pe teme economice, seri distrac
tive, programe cultural-artis- 
tice, medalioane, seri de poezie, 
prezentări de cărți etc. Activi
tăți sportive și turistice cu
prind peste 50 la sută din efec
tivul organizației județene. 
Ziua muncii patriotfee aduce in 
prim plan activitățile de cură
țire și Întreținere a pășunilor, 
amenajări de baze spOTnvs, 
gospodărirea si Înfrumusețarea 
localităților. Prin complexita
tea activităților vizate ..saptă- 
mîna tineretului băcăoan" 
creează posibilitatea afirmării 
fiecărei organizații U.T.C. În 
conceperea și Inițierea activită
ților proprii.

LUCICA CUBTitA*

BIBLIOTECA 
MEMORIALĂ

căci in 
noastra 
nici in 
In fața 
cu 2—0

23 MAim IUNIE

• COXT1.M ÎXDL-ȘI PREGĂTIRILE in vedere» meciului pe 
careul v» susține duminică la București cu reprezentativa 
R. D. Germane în cadrul preliminariilor campionatului mondi
al. selecționata de fotbal a României a întâlnit Ieri într-un joc 
de verificare formația Progresul București. Partida disputată 
pe stadionul «23 August**  din Capitală, s-a încheiat cu scorul 
de 5—1 |2—0) în favoarea selecțîonabililor. Golurile învingăto
rilor au fost marcate de Dumitrache (2). Troi. Radu Nunwei- 
ller si Muresan.

• PE STADIONCL .,23 ALGLST*  din Tg. Mureș a-a dispu
tat meciul dintre echipa locală A.S.A. și formația iugoslavă 
Sutjeska Niksici, contind pentru „Cupa Balcanica", la fothal. 
Victoria a revenit cu scorul de 3—0 (2—0) fotbaliștilor Tomâni. 
Golurile au fost marcate de Caniaru (2) și Hajnal.

O PE TERENURILE DE LA ROLLAND GARROS au început 
ieri întrecerile campionatelor internaționale de tenis ale 
Franței.

Iată primele rezultate înregistrate în turul 1 al probelor de 
simplu : Masculin : Metreveli (U.K.S.S.) — Johansson (Suedia) 
7-5, 6-4 : Elschenbroich (R.F. Germania) — Szoke (Ungaria) 
7-6. €-2; Haillet (Franța — Borowiak (S.U.A.) 7-6. 7-6: Machan 
(Ungaria) — Turna Ovici (România) 3-6, 6-2, 6-2 ; Lara (Mexic) 
Jolly (Franța) 7-6, 6-1.

Partida dintre campionul român Ilic Nftstase șl chilianul 
Pinto Bravo s-a întrerupt, după primele schimburi de mingi, 
din cauza ploii. _____________

fotbal, după 
In F.i.F.A.

Amatorii de fotbal din 
România nu trebuie, deci, aâ 
ne-o la In nume de rău dacS 
noi considerăm Bucureșuul un 
„loc aducător de noroc1*. utn 
echipa prezentată In 1987, la 
ultima întîlnîre de la București, 
din cadrul calificărilor pentru 
turneul olimpic (I—0) n-au mal 
rămas decit portarul BIoehwitz 
șî atacantul Vogel pe banca de 
rezerve. „Am aparat, atunci, un 
penalty, executat de Sasu**,  spu- 
iwa portarul BIoehwitz. La 32 
de ani. acesta are acum am nou 
o șansă, deoarece titularul Jur
gen Croy și-a fracturat picio
rul. Pe BIoehwitz le poți oaza 
insă oricînd, el este siguranța 
în persoană.

Intre timp, campionatul mon
dial a devenit pentru noi un 
vid. De patru cri am racut 
tentativa calificării, de patru 
ori am eșuat — în majoritatea 
cazurilor in fața Ungariei. De 
aceea. în R.D.G. s-a consiuerat 
un noroc că nu-i mai avem aa- 
versari în grupă. Dar și Ko-mă- 
nia are de partea sa recoman
dările jocurilor sale granaioase 
din Mexic 1970. Sarcina nu a 
devenit mai ușoară.

Coloman 
servatorul 
La meciul 
„Cred că 
pătat mai 
îmbunătățit 
Se impune prin coeziunea ei. 
Mi-a plăcut ușurința trecerii 
din apărare tn atac. Dar deci
zia șutului Ia poartă n-a rost 
prezentă la toți. A existat, de 
asemene*,  o oarecare unuorml-

Braun-Bogdan, ob- 
Federației române 

cu Ungaria, spunea : 
echipa R.D.G. a că- 

mult profil și si-a 
concepția de joc. 

coeziunea 
ușurința

tata la construirea acțiunilor**.
Echipa actuală nu mai este 

un unsprezece tînăr. Cîteva ta
lente se află, între rezerve, car 
o parte din aeeștl tineri au fost 
accidentați în ultimele flftptă- 
mini. Viitorul nu ne îngrijo
rează — mai problematic este 
prezentul. Singurul berlinei din 
selecționată și-a făcut debutul 
în meciul cu Ungaria. Reinhard 
Lanch de la Union Berlin. Și 
el are 26 de ani — totuși a 
co ns ti tu ît des coperi rea acea te l 
Intîlniri. „Capitalele fotbalului 
din R.D.G. sînt, în momentul 
de față, Dresda, Jena. Magde
burg, Berlinul nu joacă nici 
un rol**.

Pe lista golgeterilor, veteranii 
Peter Ducke (14 goluri) și Vo
gel (17) se află pe locurile 3 
și 4. Ambii au depășit virata 
de 30 de ani, dar sînt lnca in 
formă excelentă. Una din pro
blemele deosebite ale alcătuirii 
echipei a fost tocmai faptul ca 
Înaintașii erau jucătorii cei mai 
bătrinl. Prin Streich (8 goluri) 
a apărut acum, în sfirșit, un ur
maș demn, „Dar Peter '*  
n-a pierdut 
lozitatea sa. 
excepțional*'  
Braun după 
cu care Peter Ducke. întrunind 
53 de selecționări, a devenit re- 
cordmenul echipei noastre. Cel 
mai eficace jucător este insă 
Kreische cu 20 de goluri În
scrise.

Și acum, lotul R.D.G. pentru 
București : portar : BIoehwitz 
(F.C. Carl Zeiss Jena) 32 de 
ani, 13 jocuri internaționale**,  
Ganzera (Dynamo Dresda 30/13) 
Kurbjuweit (Jena, 2'2'20) Se
guin (F.C. Magdeburg, Z7/1U), 
Kreische (Dresda, 21'17), Lanck 
(Union Berlin 
(Lok Leipzig, 
(Jena, 31/53).
Rostock, 
rezervă : 
(Hansa 
tori Zapf (Magdeburg. 2b/U) 
Weise (Jena. 21/16), bekora 
(Lok Leipzig, 22 10) ; înaintași : 
Sparwasser (Magdeburg. 3b/19), 
Tyll (Magdeburg, 19/10) t'om- 
mcrenke (Magdeburg, 20/9). Vo
gel (Jena, 30/48).

• La Muzeul memorial ..Ni
colas Bă'loescu*,  din comuna eu 
același nume (județul Vîlrea), 
a foet inaugurată o biblioteca 
al că-rul fond, oferă prin bogă
ția șl varietatea a a documen
tară, o pertinentă a ursă de cu
noaștere a evenimentelor d« 
acum 125 de ani șl, mai ales, 
a activității omului șl revolu
ționarului Băloeccu. în cuprin
sul său. biblioteca memorial» 
da la Bălcești pe Topolog, în
mănunchează cărți, reviste, fol 
volante, exemplare ale publica- 
fiilor „Propășirea" și „Junimea 
română", colecția completa a 
„Magazinului istoric- pentru Da
cia" și multe alte mârtunt

DORU MOȚOC

Ducke 
nimic din pcrtcu- 
E1 este un jucător 
aprecia Coloman 

meciul cu Ungaria

• Institutul de cercetări ți 
proiectări electronice din Minis
terul Industriei Construcțiilor 
de Mașini-Unelte șl Electroteh
nicii expune la Sala Palatului 
R.S.R. aparatură electronică, 
aflată in producția de serie ia 
fabricile pentru care această 
unita,te întocmește prototipurile, 
documentații și tehnologia.

—- Expoziția, conceputa in stil 
modular. — ne furnizează ri- 
teva amănunte tovarășul vaio- 
riu Cooceonică. directorul insti
tutului — își Dropuno sa iacă 
cu na-cut utilizatorului tipurile 
și performanțele aparaturii, ast
fel incit fabrica să primească 
comenzi corespunzătoare, inten
ția este ca această expoziție sâ 
fie montată și în centrele uni
versitare și industriale pentru 
popularizarea aparatelor și cu
noașterea metodologii lor de 
măsurat. Vom participa și la 
exnoziții și tîrguri internațio
nale.
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Loewe 
mucks 

(Manșa 
de

26/1),
211/22), 

Streich
21/17) ; jucători 

portar : Schneider 
Rostock. 23'2) ; apara- 

(Magdeburg.
(Jena. 21/16),

WOLFGANG HARTWIG

• Aurelian Andreescu, Dida 
Drăgan, Ileana Popovici, Puica 
Iglroșeanu și o formație folclo
rică condusă de Damian Luca 
sînt invitați] televiziunii din 
Katovice.

• Formația „Phoenix" ne va 
reprezenta la popuiarul festi
val „Lyra Bratislava", a ■■'ărui 
desfășurare este programată la 
sflrșitul lunii curente.

• Primul disc L.P. al Marinei 
Voica, scos sub egida Casei de 
discuri „Electrecord", cuprin- 
zînd 14 melodii (textul prezen
tării de pe mapă semnat de 
Octavian Ursulescu), s-a difu
zat joi In marele magazin 
„Muzica" de pe Calea Victoriei 
din București, cu autograful 
cîntăreței. EI deschide o serie 
consacrată cîntăreților din ge
nerația modernă

• La Miami Beach va începe 
în ciirlnd prima ediție a festi
valului „Expodisc" ’71 (D.M.).



„Un angajament valoros 
de prietenie și colaborare*

Presa italiană despre semnificațiile vizitei 
șefului statului român

Reflecttnd Interesul deosebit 
pe care Italia l-a manifestat 
față de vizita președintelui 
Nicole Ceaușescu, față de rezul
tatele fructuoase ale convorbi
rilor oficiale, ziarele publică 
ample relatări despre vizită, 
scoțînd în evidență semnifica
ția documentelor semnate care, 
prin prevederile lor' aduc o con
tribuție de seamă la dezvolta
rea colaborării dintre cele două 
tari și popoare, în interesul co
mun al cauzei destinderii în 
Europa și în lume.

„II Popolo" publică un repor
taj consacrat principalelor mo
mente ale programului de 
marți : Declarația Solemnă co
mună italo-română, precum și 
un articol de fond intitulat „In 
cadrul destinderii in Eurooa 3 
o colaborare mai intensă între 
Italia și România". Sub acest 
titlu pe cinci coloane, 
scrie „Voința comună a guver
nelor de la Roma și București 
de a dezvolta raporturi de co
operare reciprocă jn cele mai 
diverse sectoare, în cadrul pro
cesului de destindere în curs 
în Europa, și de a contribui cu 
toate mijloacele, prin acțiunea 
lor. la accelerarea acestui pro
ces. a fost reliefata în cursul 
convorbirilor politice pe care 
președintele Republicii Italiene, 
Giovanni Leone și primul mi
nistru Giulio /Xndreotti le-au 
purtat marți cU președintele 
român, Nicolae Ceaușescu*. „De
clarația Solemnă comună sem
nată ieri — arată ziarul — este 
o adevărată cartă a prieteniei, 
un codice etic de comportament 
internațional*. Ta rîndul său 
„L’Unita" publică sub titlul 
„Importante rezultate ale vizi
tei președintelui Ceaușescu, o 
Declarație comună între Italia

ziarul

șl România*, un amplu articol 
pe trei coloane. în deschiderea 
paginii, consacrat convorbi
rilor la nivel înalt dintre cel 
doi președinți. Declarației So
lemne româno-italiene, precum 
și acordurilor bilaterale înche
iate, care sînt menite să ducă Ia 
dezvoltarea. în continuare, a co
laborării și cooperării reciproc- 
avantajoase dintre România șl 
Italia. Ziarul reproduce, pe larg, 
extrase din Declarația comună 
româno-italiană, oprindu-se a- 
supra principiilor care sînt che
mate sâ guverneze în viitor re
lațiile dintre Italia și România. 
Este publicată, de asemenea, 
știrea despre întilnirea tovară
șului Nicolae Ceaușescu cu Luigi 
Longo și Enrico Berlinguer

„Italia și România — scrie în
tr-un articol consacrat vizitei 
ziarul „Avânți* — s-au angajat 
în mod solemn să acționeze în 
strfnsă colaborare pe plan inter
național pentru ca raporturile 
dintre toate statele sâ se dezvolte 
potrivit principiilor independen
ței, suveranității, neamestecului 
în treburile interne și inviolabi
lității frontierelor. Aceasta este 
semnificația Declarației comune 
semnată ieri la ..Villa Madama" 
de către președintele Ceausescu 
$1 primul ministru Andreotti: o 
declarație detaliată și care trans
pune în practică principiile co- 

pentru care 
militează cu

existenței pașnice 
dilpomația română 
atîta consecvență*.

Sub titluri ca : 
reafirmă la Roma 
neamestecului-, „Ceaușescu a 
confirmat încă o dată trăinicia 
raporturilor dintre România șl 
Italia* șl „Ceaușescu a reafir
mat principiul autonomiei In 
colaborarea europeană-, ziarele

„Corriere della Sera", „La 
Stampa", „Ii Messaggero" după 
ce evocă personalitatea șefului 
statului român, relevă 
buția pe care o aduc vizitele 
și contactele bilaterale la des
tinderea internațională ; se evi
dențiază, apoi, că acestea 
fac parte din caracterul po
liticii externe a președintelui 
Ceaușescu. politică strîns lega
tă de problemele majore ale 
lumii contemporane.

Ziarul „Paese Sera" sublinia
ză semnificația Declarației și 
imoortanța prevederilor ei fi
nale privind amplificarea co
laborării dintre cele două țări, 
pe toate planurile, și efectuarea 
de consultări regulate între Ro
mânia și Italia, Ia toate nivelu
rile, atit asupra problemelor 
bilaterale, cit și a celor inter
naționale. Referindu-se la De
clarația Solemnă, ziarul -fi 
Tempo" apreciază că documen
tul nu stabilește numai un an
gajament valoros de prietenie «i 
colaborare între cele două po
poare. dar oferâ. în același timp, 
altor țări europene, intr-un mo
ment în care se face simțită o 
mare evoluție nolitică. un exec- 
plll valcros. mai ales ren:ru fa=- 
tul că pune aecer.mi oe drenml 
popoarelor la indepeadențâ și 
suveranitate. Ia acăpo»» ce orice 
amestec extern. Ziarul -H Gior- 
nale di Calabria" relevă într-un 
romer. tariu că ^mrimîrea co-dia—

con tri-

ac

Securitatea europeană
cauza tuturor popoarelor

continentului,

• MIERCURI DIMINEA
ȚA (11,30 ora Barureștrahă), 
la Cape Kersecy a început 
r.urre râteerea inversă în ve
derea lansării primului echi
paj din cadrul misiunii ._Sk;-- 
lab-, la bordul unei cabine 
„Apollo* — lansare progra
mată pentru vineri, ora IXOC 

Directorul 
„Skylab-. W
der. a declarat, !n cursu 
nei conferințe de presă 
specialiștii N.A.S.A. sînt 
îisfăcuți de rezultatele 
trenamer.tul’di specia! al 
tronauților Charles Con 
Joseph Kerwin și Paul W
pentru remedierea defecțiu
nilor survenite în timpul 
lansării laboratorului orbi
tal. El a apreciat că totul 
decurge conform așteptări-

program 
iam Sth:

a tinerei generații
:ei- 
u- 
că

S3—

Un imperativ 
al prezentului

as- 
•ad.

de peste hotare

GUINEEA-BISSAU. - O ani- 
taie de guerilă a tortelor pa
triotice de eliberare in mo
mentul primirii unei noi 

misiuni de luptâ. I

Sesiunea Consiliului Ministerial al O.U.A.

Independență și dezvoltare— 
aspirațiile popoarelor africane

Islanda

intenționează

sa se adreseze

Consiliului

ÎNTREVEDERE 
LE DUC TH O— 

H. KISSINGER

r spe- 
A. pen-al preșeiz

""7 m

pariziană Saint-Nc-rnla-
:eche o întrevedere care a

Cea de-a 21-a sesiune a Consiliului Ministerial al O.U.A., care 
își desfășoară lucrările la Addis Abeba, a adoptat, în cursul se
siunii plenare de marți seara, Declarația de politică generală și 
Dedarația in problemele economice și financiare.
Primul document subliniază 
ăruința țărilor africane de a în- 

' ’ rpendența națională și
Kisifrca dezvoltarea eco- 
ți culturală în interesul 

retor lor. El confirmă ata- 
tul O.U-A- la principiile 
i. colaborării și solidaritâ- 
hane. sprijinul pentru lup- 
efiberare a Afiidi de ul- 
vestigii ale colonialismu- 

ki disczimmării rasiale. După 
ce arată că extinderea luptei ce 
eliberare pe continent constituie 
unul dintre cei maj importanți 
factori ai luptei pentru întărirea 
independenței statelor africane, 
deciaxația exprimă satisfacția față 
ce stabilirea unor noi structuri 
pentice, sociale, economice și 
admir istratĂe în regiunile elibe
rate dm Angola, Mczambic și 
Grinrea-Bissiu. Documentul
CC Ui

țări iadi 
de a int

cu hctirire

Declarația recomandă promo
varea cu consecvență a politicii 
de extindere a colaborării co
merciale, industriale și tehnico- 
științifice cu țările socialiste, so 
subliniază avantajele unei aseme
nea colaborări.

de Securitate
Președintele Comisiei pentru 

problemele externe a Parla
mentului Islandez, Thorarinn 
Thorarinsson, — unul din lide
rii Partidului Progresist^ de gu- 
vernămlnt, — a anunțat că, în 
prezent, se desfășoară consul
tări Intre toate partidele poli
tice din țară pentru a hotărî 
acțiunile impuse de trimiterea 
de către Marea Britanic a unor 
nave militare în interiorul li
mitei zonei naționale islandeze 
de pescuit Guvernul — a preci
zat el — va adopta, luni, o ho- 
tărîre finală privind oportuni
tatea unui demers pe lingă Con
siliul de Securitate, prin care 
Islanda ar urma să acuze Ma
rea Britanie de agresiune.

Agenția Reuter informează că 
„toate partidele politice din 
Islanda sînt unite în ce priveș
te condamnarea intervenției na
vale britanice In sprijinul trau-- 
lerelor care încalcă limitele zo
nei naționale de pescuit, inter
venție calificată drept „invazie-. 
Unanimitatea politică s-a re
flectat într-o discuție televi
zată, la care au participat li
derii principalelor partide din 
țară". In cursul acestei între
vederi — relevă agenția men
ționată — s-a seos în evidență 
faptul că pescadoarele brita
nice „recurg la un pescuit sis
tematic, care nu ține cont de 
rațiunile de conservare a rezer
velor piscicole". Pentru Islanda, 
a spus ministrul însărcinat cu 
problemele pescuitului, Ludvik 
Josefsson, „problema nu este 
numai de ordin economic, ei ea 
se referă la principala noas
tră sursă de produse alimenta
re — problemă vitală pentru 
supraviețuirea islandezilor".

concurenți

SARBATOAREA IORDANIEI
In urmă cu 27 de ani, la 25 mai

independența națională, eveniment __ _ ______ „ „„„„
semnată etapă in istoria milenară a poporului iordanian.

• Teritoriul Iordaniei a fost locuit din timpuri străvechi de

1946, Iordania și-a dobindit 
ce a marcat o nouă și în-

pregătitoare în cadrul reuniunii multilaterale 
_ __ are, de pe acum, un punct terminus : 1 iunie. 
Pină în prima zi a lunii care urmează trebuie să se încheie 
migăloasa muncă pe care o efectuează reprezentanții celor 
34 de state participante la consultările din capitala finlan
deză. După luni de discuții în ședințe plenare și în grupuri 
de lucru, după eforturi care au solicitat un mare consum 
de energie, se vădește cu claritate posibilitatea ca in aceas
tă vară să înceapă conferința pentru securitate și coopera
re. Dosarele nu sînt, încă, pe deplin întocmite. Au mai ră
mas puncte litigioase și, deseori, pentru formularea unei 
singure fraze sau pentru plasarea unui cuvînt într-o sim- 
plă propozițiune sînt necesare multe ore de lucru. Dar daca 
se compară rezultatele obținute pină in prezent cu ceea ce 
nu s-a soluționat se poate desprinde cu ușurință concluzia 
că sînt întrunite condiții pentru o grabnică convocare a con
ferinței general-europene.

Relatările confraților noștri prezenți In capitala finlandeză 
poartă amprenta optimismului. Acest optimism provine din 
faptul că în abordarea problemelor ordinei de zi a viitoarei 
conferințe s-au înregistrat certe progrese. în capitole esen
țiale s-a realizat un consens. Este vorba mai ales de crista
lizarea principiilor pe care trebuie să se bazeze raporturile 
dintre statele europene pentru că, în fond, de scrupuloasa 
respectare a acestor principii depinde trăinicia edificiului 
securității europene. Iar securitatea europeană nu poate fi 
desprinsă de conceptul cooperării economice, tehnico-știin- 
țifice și cultural-artistice, deoarece schimbul de valori ma
teriale și spirituale este de cea mai mare importanță pen
tru adîncirea încrederii reciproce între popoarele Europei, 
pentru înlăturarea reziduurilor îndelungatei perioade de „tăz- 
boi rece". Consultările de Ia Helsinki se desfășoară nu nu
mai în cadrul plenar. Diplomații din cele 34 de țări se in- 
tîlnesc în grupuri de lucru, în reuniuni care deseori se 
încheie tîrziu după ore numeroase de discuții pentru a pune 
la punct complicatul mecanism al conferinței. Grupul de lu
cru care discută problemele de procedură a adoptat, la pro
punerea delegației române, prevederea potrivit căreia sta
tele vor participa Ia conferință ca state suverane șî inde
pendente iar conferința se va desfășura în afara alianțelor 
militare. Tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia in interviul 
acordat ziarului ,,L’Unita" : „APRECIEM CA CEEA CE S-A 
CONVENIT PIN A ACUM LA HELSINKI CONSTITUIE O 
BAZA BUNA PENTRU A SE PUTEA TRECE LA PREGĂ
TIREA ȘI ȚINEREA CONFERINȚEI PROPRIU-ZISE".

Apelul la accelerarea ritmului de lucru in cadrul reuniu
nii pregătitoare de la Helsinki este dictat de profunda con
vingere că organizarea conferinței general-europene repre
zintă un imperativ al acestui moment. Opinia publică așteap
tă ca viitoarea conferință să adopte principiile de bază ale 
relațiilor dintre state, să deschidă drum larg cooperării eco
nomice. tehnico-stiințifice, în domeniul turismului, precum 
și pe alte planuri', inclusiv în domeniul uman. Fără îndoiala, 
așa cum România a subliniat în repetate rînduri, este, nece
sar să se ajungă la o hotărîre comună privind instituționali- 
zarea conferinței prin crearea unui organism permanent. 
Există premise favorabile pentru ca această conferință să 
se înscrie ca un moment de importanță istorică în \iața 
continentului, să ducă la aprofundarea procesului destin
derii. Ministrul de externe turc, II. Bayulken declara zilele 
acestea intr-un interviu că „anul 1973 poate deveni un an 
istoric în care ar putea fi stabilite condițiile unui sistem 
trainio de pace și securitate pe vechiul continent". Minis
trul de externe al Republicii Federale Germania, Walter 
Scheel, sublinia : „Toate statele participante doresc succesul 
conferinței. Aceasta este foarte important, avînd în vedere 
că 34 de state încearcă pentru prima oară să-și creeze o opi
nie comună despre destindere și cooperare".. La rîndul sau. 
Jan Bisztyga, adjunct al ministrului afacerilor externe al 
R.P. Polone, reliefa : „Ca urmare a creării premiselor ne
cesare, atît de fond, cît și organizatorice, nimic nu mai sta 
în calea convocării conferinței europene".

Ideea securității europene, care a parcurs un drum lung, 
ce nu a fost lipsit de dificultăți, se bucură de o largă recu
noaștere, întrunește în prezent adeziunea popoarelor si a 
factorilor de răspundere ai statelor, care năzuiesc sa înlătu
re de pe continentul nostru umbrele războiului. Edificiul 
securității europene va fi puternic, va rezista timpului și va 
îndreptăți speranțele ce se pun în el, în măsura in care va 
fi opera comună a tuturor popoarelor și a tuturor statelor 
— mari, mijlocii și mici, în condiții de reală și deplină ega
litate. Nu este vorba doar de a accepta principiile unor re
lații noi între țările europene, întemeiate pe respectul inde
pendenței, pe eliminarea oricăror imixtiuni și a amenință
rii cu forța, ci de a acționa neabătut, în toate împrejurările, 
pentru realizarea acestor principii în practică. Un impor
tant examen îl va reprezenta chiar conferința general-euro- 
peană pe care, în interesul tuturor popoarelor, o dorim con
vocată cît mai grabnic.

Activitatea 
de la Dipoli

I

EUGENTU OBREA

Reuniunea de la Helsinki
Participau La

U

rințe pentru securitate și 
rare In Europa.

TexriC — adoptat in 
unor dezbateri «profund
.ra proiectai'

a*

;ea

ce

zza
asu-

procedura stabilită In noiemorre 
1972 pentru reuniunea pregăti
toare — prevede. în primul rind, 
câ statele reprezentare la cen- 
ferintâ participă ca state su
verane și independente. în con
diții de deolinâ egalitate. Tot
odată, conferința se va desfă
șura în afara alianțelor ranitare.

Sînt prevăzute. apcL orcanele 
care vor funcționa în faza a 
doua a conferinței : comitetul 
de coordonare, comisiile sl sub
comisiile create pentru fiecare 
grup de probleme Organele 
--'e.-irței. diversele ©ruperi 

de lucru ce ar putra fi consti
tuite ulterior slrtt deschise tu
turor statelor participante.

In același timo. se prevede ră 
deciziile conferinței se ad?p*4 
prin consens. Consensul se -!e:t- 
n®ste prin absenta oricărei 
obiecții exprimate de vreun re
prezentant și prezentate ce el 
ca un obstacol în adoptarea de
ciziei în cauză.

In ce privește conducerea lu
crărilor conferinței, documentul 
amintit înscrie, ca principiu de 
bază, principiul rotației Ședin
ța Inaugurală si cea de închi
dere a primei faze a conferinței 
vor fi prezidate de ministru] 
de externe a! țăriî-gazdă. Pre
ședinția celorlalte ședințe, în 
această fază, va fi asigurată, pe 
rînd. de miniștrii afacerilor ex
terne ai tarilor participante. în
tr-o ordine stabilită prin tra
gere la sorți. Președinții comi
tetului de coordonare și ai ce
lorlalte 
în faza 
nați pe 
ției, în 
tragerea la sorți a primei litere. 
Dispozițiile în acest sens pre
văzute pentru prima fază a

organe ale conferinței, 
a doua, vor fi desem- 
baza Principiului rota- 
ordine alfabetică, după

fază a c 
regXi. des

o serie de dispo-

eL

Doenmezml urmează să fie 
sxșus sprocern finale în ședin-

terale de la Hfidr.kt
în aceeași zi. au continuat 

tacrărfte de redactare. în gru
puri de expert:. în ce privește 
formularea crinripulor ce tre
buie să guverneze relațiile între 
statele parriripante. organizarea 
Iz mărilor conferinței, proble
mele cooperării economice, 
t*»~— iro-ctif—<1 fci dome
niul protejării « ameliorării 
trediufui înconjurător, cooperă-

Incertitudinea persistă pe piețele
monetare occidentale

Miercuri diminea
ța. la reluarea tran
zacțiilor pe piețele 
monetare occidenta
le. incertitudinea 
persista incă. Prețul 
aurului continua să 
se mențină la peste 
lit dolari uncia La 
Londra, valoarea un
ciei de aur a oscilat 
intre lit și 111 do
lari. la Ziirich — in
tre lit si 112 dolari, 
iar la Paris — intre 
111 și 113 dolari, ma- 
nifestindu-se ten
dința de stabilizare 
Ia acest nivel apre
ciat drept foarte 
Înalt.

In același timp, 
cursul dolarului și-a 
revenit puțin, situin- 
du-se. Ia Londra, in 
raport cu lira sterli
nă. la 2,56 dolari, la 
Frankfurt pe 
în raport cu 
vest-germană, 
mărci, iar la 
variind între 
și 3,1075 franci 
țieni.

Referlndu-se 
noile evoluții de 
piețele monetare 
cidentale, cotidianul 
britanic „The Finan
cial Times" relevă 
reducerea volumului

Main, 
marca 
la 2.75 
Ziirich

3.1025 
elve-

la 
D» 

oc-

tranzacțiilor și a vio
lării or de aur »i a- 
preciază că presiu
nile asupra dolarului 
vor continua, totuși, 
menținîndo-se peri
colul unor noi seis
me monetare. De a- 
«etnenea, în cercurile 
bancare și financiare 
occidentale se evi
dențiază că aparenta 
stabilizare semnalată 
miercuri și joi are 
un caracter conjunc- 
tural și se datorează, 
mai degrabă, redu
cerii volumului tran
zacțiilor.

PE SCURT*PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT

Ambasadorul român 
la Moscova primit 
de A. Kosîghin

AMBASADORUL REPUBLI
CII SOCIALISTE ROMANIA în 
Uniunea Sovietică, Gheorghe Ba- 
drus, a fost primit, la 23 mai, de 
Alexei Kosîghin. președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. Cu acest prilej, a avut 
loc o convorbire prietenească.

slovace și R. F. Germania, în 
problema normalizării relațiilor 
dintre cele două țări.

Delegațiile sînt conduse de 
Jiri Goetz, ministru adjunct al 
afacerilor exțerne al R. S. 
Cehoslovace, și Paul Frank, 
secretar de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe al R. F. 
Germania.

I

• LA BONN au fost reluate, 
miercuri, convorbirile oficiale 
dintre delegațiile R. S. Ceho-

• MIERCURI a fost lansat, 
în Uniunea Sovietică, satelitul 
artificial al pămîntului „Cos- 
mos-560“. avînd la bord apara
tură destinată studierii în con
tinuare a spațiului cosmic.

• LA HAGA s-au deschis, 
miercuri, lucrările reuniunii 
europene a Comitetelor na
ționale U.N.I.C.E.F., in pre
zența Maiestății Sale regina 
Iuliana a Olandei.

La lucrări participă o de
legație română, condusă de 
președintele Comitetului na
țional român pentru 
U.N.I.C.E.F., Virgiliu Radu- 
lian.

triburile cananeenilor, amoreilor etc. In secolele VI_ V î.e.n.
s-au așezat aici triburile arabe ale nabateilor, care au pus ba
zele unui puternic stat sclavagist (sec. II î.e.n. — II e.n.). In 
secolul I î.e.n. — II e.n. aproape întreg teritoriul Iordaniei a 
fost cucerit de romani. Incepînd din secolul al Vll-lea, Iorda
nia a făcut parte din califatul arab, iar din secolul ai XVI-lea 
pină Ia sfirșitul primului război mondial din Imperiu} otoman. 
In 1921 a fost creat emiratul Transiordaniei, sub mandatul An
gliei. Ia 1946 Anglia a recunoscut Transiordania ca stat „de sine 
stătător-, care in 1949 își schimbă denumirea in Iordania.

• După înlăturarea dominației coloniale Iordania s-a angajat 
pe calea unor eforturi pentru dezvoltarea economiei națio
nale. pentru punerea în valoare a resurselor sale. Pe acest drum, 
tinărul stat a trebuit să învingă numeroase greutăți, generate în 
primul rind de situația dificilă moștenită ca urmare a domina-

Imagine din Amman.

tief coloniale : o economie înapoiată, bazată pe o agricultură 
puțin productivă și o industrie embrionară ce ge limita la pro
ducția fosfaților și prelucrarea produselor agricole. Anii inde
pendenței au adus o serie de transformări înnoitoare. S-au 
reahzat progrese însemnate in domeniile exploatării bogățiilor 
subsolului, dezvoltării industriei extractive, extinderii rețelei 
de transporturi rutiere și de căi ferate, construcții edilitare, iri
garea unor întinse suprafețe agricole. La începutul acestui an, 
prin abaterea cursului riului Al Zarka, s-a încheiat prima fază 
a lucrărilor de construcție a barajului „Regele Talal", la circa 
3t km vest de localitatea Jerash, în valea fluviului Iordan. 
K doua fază a lucrărilor, prevăzute a se încheia la sfîrsitui anu
lui 1973, comportă construirea barajului principal, a cărui înăl
țime va atinge 96 metri, precum și amenajarea unui lac de acu
mulare. cu o lungime de opt kilometri. Dispunînd de o capaci
tate de aproximativ 52 milioane metri cubi, apele lacului vor 

de teren agricolputea fi folosite și Ia irigarea unor suprafețe 
din Valea Iordanului.

• In prezent, poporul iordanian a trecut la
plan trienal de dezvoltare a economiei țării 
urmărește, în principal, „creșterea volumului r____ _____
nale si echilibrarea balanței de plăți". Suma alocată pentru rea
lizarea planului se ridică Ia 180 milioane dinari, din care o parte 
importantă este destinată pentru dezvoltarea agriculturii, sector 
ce asigură 20 la sută din venitul național și în 
șoară activitatea 45 la sută din populația activă

• Importante fonduri sînt afectate și pentru
vățâmintului. Se prevede a se construi în acești 
poiitehnic, un centru de îndrumare profesională _________ ,_
institut de perfecționare a cadrelor didactice în localitatea Al 
Salt și mai multe școli secundare.

• Tînăra generație din România socialistă, alături de întregul 
nostru popor, urmărește cu interes realizările poporului iorda
nian pe calea progresului și se bucură sincer de succesele pe 
care acesta le-a obținut.
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Relațiile C.E.E. cu S.U.A. 
au fost evocate In cadrul 
discuțiilor Heath-Pompidou 
și a celor purtate de miniș
trii afacerilor externe ai ță
rilor membre ale C.E.E. reu
niți la Bruxelles. S-a încercai 
cu aceste prilejuri să se intre 
în detaliul viitoarelor nego
cieri monetare și comerciale 
cu S.U.A. din toamnă. Țările 
din C.E.E. doresc reciproci
tate în concesii și echilibru 
de avantaje la aceste negoci
eri care, în opinia lor, ar 
trebui să abordeze și ideea 
unei reforme a sistemului 
monetar internațional. „Co
munitarii" se plîng de res
tricțiile impuse de S.U.A. la 
intrarea unora dintre produ
sele lor. de „cotele" plus ta
xele vamale care stînje- 
ncsc schimburile comerciale. 
Punctul de vedere al S.U.A. 
asupra relațiilor cu C.E.E. 
diferă foarte mult de cel al 
vest-europenilor. „în mod 
global — scria LA NATION
— și adesea obiectiv ameri
canii reproșează Pieței co
mune — mai ales odată cu 
lărgirea ei începînd de la 1 
ianuarie — că este un ansam
blu vamal închis și care 
caută să-i excludă". S.U.A. 
nu este mulțumită de politica 
agricolă comunitară care le 
apare ca extrem de protec
tionism, prejudiciindu-le in
teresele, de mecanismul de 
sprijinire a preturilor pe 
care l-ar dori desființat. In
tr-o convorbire cu un grup 
de oameni de afaceri ame
ricani, vicepreședintele Co
misiei pentru Piața comună, 
Christopher Soames avertiza 
că viitoarele negocieri co
merciale dintre S.U.A. și 
C.E.E. vor fi dure : „De am
bele părți ale Atlanticului, a 
spus el, se vor exercita pre
siuni care ar putea zădărnici 
tot ceea ce noi sperăm să 
realizăm".

Cu două luni înaintea în
trevederii pe care președin
tele Nixon o va avea cu pre
mierul Japoniei, Kakuei Ta
naka, la 31 iulie și 1 august, 
S.U.A. — relata ziarul THE 
JAPAN TIMES — „vor face 
presiuni nu numai pentru 
soluționarea problemelor e- 
conomice. ci și pentru o 
nouă abordare a aranja
mentelor privind securita
tea". In mesajul adresat Con
gresului. președintele Nixon 
se întreba de ce „problema 
cea mai urgentă din relațiile 
bilaterale japono-americane
— dezechilibrul enorm în 
defavoarea S.U.A. — al ba
lanței comerciale nu poate 
fi rezolvată* și-și exprimă 
dorința ca deficitul să fie 
redus la „dimensiuni accep
tabile cît mai repede posibil". 
Statisticile americane indică 
un deficit de 417 milioane 
dolari în balanța comercială 
a S.U.A. cu Japonia în pri
mele trei luni ale anului. 
Exporturile japoneze către 
S.U.A, au depășit cu trei mi
liarde dolari importurile în 
anul trecut.

Pe de altă parte, în rela
țiile dintre C.E.E. și Japo
nia se înregistrează impa
sul negocierilor privind în
cheierea unui acord comer
cial global. Japonezii con
sideră că obstacolul prin
cipal în calea semnării 
acordului n reprezintă clau
zele restrictive impuse de 
C.E.E.. vizînd reducerea ex
porturilor japoneze în situa
ția în care acestea ar ajunge 
la un nivel excesiv. FRANCE 
FRESSE înregistra nemulțu
mirile negociatorilor niponi 
care acuză oficialitățile C.E.E. 
că „promovează o politică 
discriminatorie și chiar umi
litoare pentru Japonia". Lis
tele cu articole prezentate de 
ambele părți pentru a fi ex
ceptate de taxe rămîn în con
tinuare pe birourile interlo
cutorilor întrucît abolirea ba
rierelor vamale netarifars 
este un deziderat îndepărtat.

Lupta tinde să fie din ce 
în ce mai aprigă între cei 
trei concurenți. Calea apro
pierii pozițiilor lor apare 
destul de spinoasă. O con
statare se degajă totuși cu 
claritate : atît unii, cît și 
ceilalți, denunță tactica ba
rierelor comerciale, acuză 
sistemul preferențial de taxe 
(practicat, de altfel, de toți) 
care împiedică dezvoltarea 
schimburilor comerciale.
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Incidente 
în Irlanda de nord

• IN IRLANDA DE NORD 
s-au înregistrat, marți, noi in
cidente. La Belfast, în plin 
centru al orașului, explozia u- 
nei bombe deosebit de puter
nice 3 avariat cîteva magazine, 
iar la Londonderry au avut loc 
noi ciocniri între trupele bri
tanice și grupuri de manifes- 
tanți din cartierele catolice. A- 
ceștia din urmă au ieșit in stra
dă pentru a protesta în legătură 
cu uciderea unui tinăr de 21 de

ani. Cu acesta, numărul morțl- 
lor înregistrați ca urmare a tul
burărilor care durează de peste 
patru ani în Irlanda de Nord 
a ajuns la 802.

Protocol
sovieto-american
• LA BAZA NAVALA AME- 

RICAN A de la fortul McNair, 
de lingă Washington a fost 
semnat un protocol aferent 
acordului dintre guvernele 
U.R.S.S. șî S.U.A. privind pre- 
intimpinarca incidentelor în

marea deschisă și în spațiul ae
rian corespunzător, din 25 mai 
1972.

Lider sindical 
asasinat în Argentina

• DAVID KLOSTERMAN, 
secretarul general al Sindica
tului mecanicilor din Argentina 
(S.M.A.T.A.), a fost omorît de 
un grup de necunoscut! în ora
șul La Plata, anunță un comu
nicat al S.M.A.T.A., dat publi
cității la Buenos Aires.
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