
Proletari din toata țările uniți-vă !

INTERVIUL
acordat de tovarășul Nicolae Ceausescu 

ziarului francez „Les Echos”
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

După cum s-a mai anunțat, la M februarie a.c., tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste

România, a primit pe ziaristul Michel Planchais, redactor-țef 
adjunct al ziarului „Les Echos", și a acordat un interviu co
tidianului francez.
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în același spirit de caldă prietenie, sub semnul unor impresionante manifestări de stimă și prețuire, continuă in pagina a 2-a

VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOIAE CEAUȘESCU 
IN REPUBLICA IRAK

• La Muzeul irakian, unul din așezămintele de cultură ce adăpostesc cele mai valoroase vestigii 
ale istoriei popoarelor ce au locuit, de-a lungul secolelor, în regiunea situată intre Tigru și Eufrat.
• „Apreciez preocupările și rezultatele specialiștilor și istoricilor, care asigură păstrarea și punerea 
în valoare a unor monumente și piese râmase de la civilizațiile ce s-au succedat pe pămîntul Ira
kului de azi. Le doresc ca cercetările lor să fie încununate de noi succese", a scris președintele 
Nicoiae Ceaușescu în Cartea de onoare a Muzeului irakian. ® Intr-o manifestare impresionantă, 
de neuitat, cetățenii Bagdadului îl salută cu deosebită căldură pe tovarășul Nicoiae Ceaușescu : 
„Trăiască Ceaușescu, trăiască România „Bagdadul te salută, frate și tovarăș președinte !"

Șeful statului 
român — îndelung 

ovaționat de 
populația Bagdadului

Cea de-a doua zi a prezenței 
președintelui Nicoiae Ceaușescu 
în Irak a prilejuit, în cursul di
mineții, un contact direct, ne
mijlocit cu tot ceea ce reprezin
tă capitala sa, Bagdadul, ca 
oraș păstrător al vestigiilor unei 
străvechi culturi și civilizații, 
oraș în plină dezvoltare pe 
coordonatele vieții moderne, pu
ternic propulsate de elanul u- 
nei populații receptive la idea
lurile nobile ale progresului 
social.

■ De la reședința rezervată 
r șefului statului român, coloana 
mașinilor oficiale trece peste 
unul din cele șase poduri ce 
unesc cele două maluri ale flu
viului Tigru, poposind la Mu
zeul irakian, unul din așezămin
tele de cultură ce adăpostesc 
cele mai valoroase vestigii ale 
istoriei popoarelor ce au locuit, 
de-a lungul secolelor, în regiu
nea situată între Tigru și Eufrat.

La intrarea în muzeu, un grup 
de tineri și tinere fac o entu
ziastă primire șefului statului 
român, manifestîndu-și bucuria 
față de prezența sa în capitala 
Irakului. Pe o pînză desfășurată 
sint scrise cuvintele : „Unitate, 
prietenie, socialism“.

în acest muzeu se află peste

50 000 de exponate de o inesti
mabilă valoare, înfățișînd cea 
mai îndepărtată perioadă a isto
riei, culturii și civilizației ara- 
bo-islamice. In șase săli spa
țioase ale modernei clădiri a 
muzeului sint păstrate mărturii 
materiale ale culturilor preisto
rică, sumeriană, babiloniană, 
asiriană, hatran și islamică. 
Celebra harpă de aur sumeria
nă, un cap de rege akkadian, 
numeroasele sculpturi și celelal
te exponate fac din acest muzeu 
una dintre cele mai importante 
colecții de , antichități ce redau 
nivelul înalt de îndemînare și 
creație al celor care le-au fău
rit.

Aici se află expus și celebrul 
Cod Hamurabi.

în sălile muzeului, președinte
lui român îi dau explicații cîțiva 
specialiști, între care Abdul Ilah 
Al Harak, directorul muzeului. 
La încheierea vizitei, președin
tele Nicoiae Ceaușescu scrie în 
Cartea de onoare : „Apreciez 
preocupările și rezultatele spe
cialiștilor și istoricilor, care 
asigură păstrarea și punerea în 
valoare a unor monumente și 
piese rămase de la civilizațiile

(Continuare in pag. a lll-a)

0 nouă corespondență 
de la brigada „Scînteii 

tineretului“ pe 
marginea unei acțiuni 
in prag de finalizare: 
„IARNA LA SATE —
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© ROLURI MARI PEN
TRU MARI ACTORI 
— un articol de M. 
Ungheanu despre 
virtuțile spectacolu
lui Hamlet

• FILMUL PENTRU 
TINERET

• EUGEN BARBU : 
„Romanele trebuie 
să fie verosimile..."

• Pro și contra : 
CIND PROSTUL

GUST PRIMEȘTE 
VIZĂ DE TRECERE

Un dialog rodnic, deschizător 
de ample perspective 

colaborării româno-siriene
Eveniment de ample dimen

siuni internaționale, deschizător 
de perspective largi, înscris pe 
coordonatele fundamentale ale 
politicii externe a României 
socialiste, vizita tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu in mai multe 
state arabe se desfășoară sub 
auspiciile prieteniei, solidarită
ții militante, înțelegerii recipro
ce. Cele trei etape ale itinera- 
riului parcurs de șeful statului 
român în această parte a lumii 
au fost încununate de remarca
bile rezultate, reliefate în pri
mul rînd de afirmarea hotărîrii 
comune de a da noi profunzimi 
legăturilor ce unesc țările noas
tre, de a Ie extinde pe multiple 
planuri. Acest important act po
litic reprezintă o nouă și eloc
ventă expresie a sprijinului 
activ, constant, pe care Româ
nia îl acordă cauzei popoarelor 
arabe. Vizita nu are o semnifi
cație restrînsă la raporturile bi
laterale ; ea constituie o preți
oasă contribuție la eforturile 
pentru instaurarea unei păci 
durabile și drepte, pentru eli
minarea focarelor de tensiune. 
Glasul României s-a făcut din

nou auzit cu claritate prin in
termediul celui mai autorizat 
exponent al său — iubitul con
ducător al poporului nostru, 
personalitate prestigioasă a vie
ții internaționale, stimat și gdr 
mirat pentru dinamica sa Acti
vitate în slujba idealului nobil 
al edificării unei lumi a păcii 
și bunei înțelegeri.

Damascul l-a primit cu căl
dură și deosebită simpatie pe 
președintele Consiliului de Stat 
al României. Etapa siriană a 
călătoriei tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu s-a desfășurat sub 
aceleași auspicii, într-o atmos
feră caracterizată prin priete
nie șl cordialitate. Spiritul des
chis, sincer al întrevederilor la 
nivel înalt și entuziasmul ce a 
dominat întîlnirile cu locuitorii 
frumosului oraș au definit o vi
zită scurtă dar densă, cu un bo
gat program de lucru. Din mul
titudinea manifestărilor — de la 
contacte oficiale șl pînă la în- 
tîlniri în hale de uzină — a pu
tut fi descifrată o trăsătură 
esențială : puternica prietenie 
față de România și înaltul oas
pete — președintele Nicoiae

Ceaușescu. Este mărturia pre
țuirii față de politica României 
— politică realistă, principială, 
constructivă, pe care evenimen
tele în evoluția lor au confir- 
mat-o drept justă, clarvăzătoa
re. Opțiunile României nu sînt 
conjuncturale. Ele sînt rezul
tatul unei orientări precis defi
nite, -statornic promovate. Fra
zele calde din discursurile înal
telor oficialități siriene, apre
cierile elogioase ale presei, 
aclamațiile cetățenilor Damas
cului reflectă în modul cel mai 
clar prestigiul de care se bucură 
țara noastră, prestigiu indes
tructibil legat de numele și per
sonalitatea tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu.

Legăturile româno-siriene au 
vechi tradiții. Mărturiile istoriei 
sînt elocvente în această privin
ță. Aceste tradiții reprezintă, 
fără îndoială, un stimulent în 
plus pentru extinderea conlu
crării dintre popoarele român 
și sirian, pentru lărgirea colabo-

EUGENIU OBREA
(Continuare în pag. o Vl-a)

„TROFEUL SONDORULUI“
Oameni care scrutează adîncurile. Oameni tenaci, intr-o con

tinuă competiție cu natura, cu timpul, cu ei înșiși. Aceștia sînt 
sondorii! Azi a început la Pitești, faza pe țară a celei de-a 
IV-a ediții a „Trofeului sondorului“. Competiție prestigioasă, la 
care cei 2 100 de participanți la faza de masă (din 12 județe) au 
trimis 21 de reprezentanți. Două zile de întrecere între frun
tași pentru a-i desemna pe cei mai buni. Proba practică are loc 
la Schela Vile ele, prilei cu care se organizează o consfătuire de 
lucru la care participă cei 21 finaliști, și membrii activelor V.T.C. 
din întreprinderile de profil ale județului gazdă.

L. P.

SENSUL MORAL AL POVESTIRII
Vă amintiți, desigur, bine- 

știuta „Poveste a unui om 
leneș“, cu celebra-i replică:

— Muieți-s posmagii ?
Desigur, moravurile s-au 

schimbat, a trecut un se
col de atunci, dar asemenea 
„eroi" ai unor intimplări co
tidiene supraviețuiesc, ana
cronic printre noi, cu deose
birea că nimeni nu se gin- 
dește să-i pedepsească atît 
de radical. Totuși, merită să 
medităm, încă și încă o da
tă, asupra sensului profund 
pe care Creangă a ținut să-l 
dea povestirii sale : a) pri
mejdia pe care leneșul o re
prezintă nu numai pentru 
că nu-și îndeplinește obliga
țiile, ci și fiindcă-i un prost 
exemplu, căci țfnea se ia, ca 
riia, este ca mărul putred 
care strică și merele bune ; 
b) reacția obștei, necruțătoa
re, așadar, însă vizînd sănă
tatea morală a climatului în 
care fiecare muncește, fieca
re își vede de treaba lui...

Asemenea „purtători de 
microbi“, tineri dedați la 
trîndăvie, la un huzur neme
ritat (țigări „Kent“ și whis
ky autentic), deși într-un 
număr redus, reprezintă — 
intr-o lumea ca a noastră 
— reale surse de infecție cu 
cel mal dezgustător microb 
de pe suprafața Pămîntului : 
puturoșenia. De ce afirm 
asta ? Pentru că nu o singură 
dată mi-a fost dat să întil- 
nesc tineri — slab pregătiți 
pentru existență — căzind 
în plasa invizibilă a unor a-

semenea indivizi certați cu 
munca, neintegrați — în nici 
un fel — adevărului încon
jurător, realității. Atunci cînd 
un tînăr de 17—18 ani, mai 
slab de înger (adică neîncre
zător în forțele sale proprii, 
în capacitatea lui de a-și 
clădi o existență echilibrată, 
de cinste și muncă) nimereș
te în preajma „purtătorului 
de njicrobi“, o stranie atrac-

de MIHAI STOIAN

tivitate, secretată discret, pa
ralizează voința noului ve
nit, ii anulează dramul de 
personalitate dobindit pină 
Ia anii aceia și... Peste un 
timp găsindu-1 pe respecti
vul „cirac“ fie fără vreo o- 
cupație, fie chiar implicat în 
vreo afacere necurată, auzi 
— cu uimire — că un viajgan 
care-ar fi trebuit să fie de
mult pe picioarele lui, res
ponsabil total de actele sale, 
dă vina pe celălalt (în fond 
pe adevăratul vinovat, însă, 
atenție ! nu singurul) :

— Știți, anturajul... M-am 
înhăitat cu... Și ați văzut 
ce-a ieșit...

A „ieșit" exact, matematic,

ceea ce se cuvine sț... iasă 
atunci cînd sacul își găsește 
peticul ! Doar că — indiscu
tabil — obștea (întocmai ca 
în „Povestea unui om le
neș“) ar trebui, de fiecare 
dată, neobosit și nuanțat, dar 
cu o intransigență maximă, 
să intervină salvator. Cum ? 
Neadmițînd „pauzele" din 
activitatea cuiva, renunțînd 
să-l... înțeleagă, să-i favori
zeze orice fel de distracție, 
de destindere, fiindcă-i tînăr 
și pentru că :

— Eu, la anii lui, mun
ceam pe ruptelea !

Contraatacul celor care — 
fără prea multe cuvinte — 
consideră (prin practica vieții 
lor) munca drept lege a vie
ții, se cere concentrat, neier
tător, mai cu seamă în direc
ția acelor „leneși de pro
fesie", în așa fel îneît să li 
se taie posibilitatea de a i- 
radia, in jurul lor, ciudata 
atractivitate de care amin
team mai înainte și care 
face, periodic, victime, în 
rîndul celorlalți (mulți, pu
țini, ciți sint), insuficient 
pregătiți pentru a se auto- 
cenzura, pentru a discerne 
categoric albul de negru, 
traiul găunos de traiul ade
vărat, major și demn.

Iar cine așteaptă ca pos
magii să fie gata muiați și 
mestecați, să aștepte mult și 
bine : cine nu muncește, nu 
mănîncă. Nici măcar pos
magi ! Să fie limpede pentru 
oricine, din orice „anturaj".
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Dumneavoastră gîndiți, munciți,
traiti ca un tînăr comunist?
NOUL ÎNVINGE.
CUM ÎNVINGE

NOUL?
Convorbire cu ing. MIHAI PUȘCACIU, 

întreprinderea de utilaj greu „Progresul"-Brăila

— întrebarea din titlul rubri
cii — nu știu ce titlu veți pune 
acestei dtcuții 1 — nu mă gă
sește nepregătit. Este o între
bare pe care trebuie să ne-o pu
nem toți tinerii și să încercăm 
a da un răspuns gindindu-ne la 
munca și viața noastră. în ceea 
ce mă privește, întrebarea îmi 
însoțește gindurile de mai mul
tă vreme. Eu să mă pregătesc 
pentru o adunare de partid unde 
va fi pusă in discuție cererea 
mea de primire in rindurile co
muniștilor. Am doi ani de cind 
am venit aici la intreprindere și 
lucrez la Centrul de cercetări și 
proiectări utilaj-construcții — 
atelierul cie autoutilare. Comu
niștii care vor discuta cererea 
mea de primire se vor referi în 
primul rind Ia munca mea, fiind, 
evident, domeniul unde m-au 
cunoscut. Dealtfel, despre viața 
privată, nici nu aș avea prea 
multe de spus. Deocamdată, 
timpul rni-1 impart între uzină, 
lectura cărților de specialitate, 
sport și odihnă. Și prietenii mei 
tot aici ta uzină se află.

— Să vorbim despre munca 
dumneavoastră. Documentele de 
partid atrag atenția asupra rolu
lui deosebit pe care îl are acțiu
nea de autoutilare. V-ați Pus 
întrebarea în ce constă exigența 
profesională in acest caz 1

— După mine în primul rind 
trebuie luptai împotriva rutinei, 
inerției și conservatorismului.

— Nu găsiți că. fiind vorba de 
autoutilare, înseamnă în primul 
rind a inova, a căuta soluții teh
nice noi care să corespundă u- 
nor interese și posibilități con
crete și apoi, firește, cind e ca
zul urmează lupta împotriva ru
tinei și conservatorismului ? !

— Aveți dreptate, dar atitudi
nea inovatoare este la noi, ca
drele tinere, ceva firesc ; ține 
de firea noastră, de dinamismul 
și ambițiile noastre. De aceea nu 
o mai consider problema numă
rul 1. Să nu mă considerați 
cumva intatuant dar, ca și alții, 
încă de pe băncile facultății 
visam la mașini și instalații pe 
care le voi realiza cind voi in
tra în producție. în acești doi 
ani. o parte din ele le-am și rea
lizat. Dar cum ? Vedeți, aici se 
ridică problema... Am întîmpi- 
nat inerție, rutină, conservato
rism. Proiectul meu de diplomă 
reprezenta un dispozitiv de con
trol actW la prelucrarea osiilor 
montate. O instalație care a pri
mit nota maximă, pe care ajun
sesem să o visez și noaptea, 
însă atunci cind am dorit să o 
realizez practic, în atelierul de 
autoutilare duDă angajarea mea, 
mi s-a refuzat orice sprijin. ..O 
fi el un proiect bun. dar voi a- 
colo, la institut faceți artă pen
tru artă, pe cind la noi se face 
producție : nu avem timp pen
tru experiențe hazardate". Pro
iectul reprezenta intr-adevăr o 
inovație în materie dar nicide
cum o experiență hazardată. 
Atitudinea unor ingineri m-a 
jignit. în inginerie există încă 
destulă rutină și destul conser
vatorism și acestea se mențin 
datorită comodității de gîndire. 
Astăzi vechile legi de construc
ție inginerească sint îmbogățite 
prin folosirea unor descoperiri 
recente din știința specifică sau 
din științe care pot fi adiționate.

— Am văzut de curînd o insta
lație de sortare care nu avea 
clasicele roți dințate, și acționa 
imitînd mișcările fine ale unei 
miini omenești. Instalația oferea 
un mare randament. De ce nu 
ați explicat colegilor dumnea
voastră unde vreți să ajungeți ?

— Am încercat. Mi s-a repli
cat că nu am suficientă expe
riență și. mai direct, mi s-a spus 
că ei nu pot avea suficientă în-

credere în mine.Ajungeam dese
ori la un soi de polemici care se 
finalizau totdeauna in beneficiul 
celorlalți. A trebuit să lupt pen
tru cucerirea unui prestigiu. Am 
creat, in afara sarcinilor curen
te, unele mici dispozitive a că
ror utilizare a avut un anumit 
răsunet. Primul dispozitiv are o 
istorie interesantă. într-o zi. în- 
tîmplător, strungarul Ion Chiro- 
van — un tînăr de seama mea — 
mi-a trezit curiozitatea asupra 
modului cum lucra. Avea o 
mare precizie și abilitate la exe
cutarea operațiilor active dar se 
poticnea cind iși pregătea lu
crul. Cind era vorba de fasona
rea abrazivelor ofta tot timpul. 
Să vă spun de ce : folosea un 
sistem manual asemănător celui 
practicat de strungarul in lemn. 
Am creat un dispozitiv automat 
care să fasoneze urmărind un 
șablon. Simplitatea ideii, folo
sită și la copierea desenelor de 
la mic la mare, a plăcut. Trebuie 
să vă spun că de atunci mi-am 
l'ăcut un obicei ca în fiecare 
săptămînă să-mi rezerv un nu
măr de ore cind stau în secții 

' și studiez cum se desfășoară 
procesul de producție la diferite 
mașini. Astfel am reușit să creez 
și alte dispozitive.

— Tot timpul de 
— La inceput da.

că e bine să existe 
terioară, e bine ca 
tre noi să caute soluții', să 
documenteze, să cerceteze. Dar 
este bine ca apoi să se consulte, 
să confrunte ideile sale cu ale 
altora. Și atunci vezi că nu ești 
niciodată singur. Nu ești singur 
dacă îi convingi pe ceilalți să 
nu te lase singur 1 Trebuie să-i 
convingi. Constati apoi că pe 
drumul tău sint și alți drumeți, 
care te pot ajuta, sint oameni 
care au nevoie de tine. Ciști- 
gind un anumit prestigiu nu am 
mai fost privit cu suspiciune a- 
turlci cind am venit cu propu
neri mai îndiăznețe. împreună 
cu inginerul Nigolae Gozea — un 
om mai în vîrstă — am început 
confecționarea unui sistem 
ventilație la curățirea 
ieșite de la turnătorie, 
tant este aici si faptul 
cald folosit inițial este 
lat pentru încălzire în hală.

— Deci, să zicem că nu există 
. divergențe între vîrste...

— Nu. nu există, rămîne însă 
la unii mai comozi acea stare de 
inerție de care vorbeam la în
ceput Dar și ea dispare dacă știi

să convingi și mai ales dacă 
însuți ești convingător i 
exemplul pe care-1 dai. Un lu
cru cristalizat pentru mine este 
acela că avem nevoie nu numai 
de inovații tehnice ci și de u- 
nele în modul de a gîndi.

— Tovarășe Pușcaciu. vă rea
mintesc că dv. așteptați o ședin
ță importantă. Constat că îi cri
ticați pe unii dintre tovarășii de 
muncă...

— Ar putea și ei să procedeze 
la fel. Doresc chiar să-i aud ; 
știu că nu sint un om perfect, 
că ei mă pot ajuta. De ce m-aș 
teme ? Eu încerc să gindesc și să 
muncesc după un cod etic co
munist iar in jurul meu sînt nu* 
meroși oameni care trăiesc, gîn
desc și muncesc în chip comu
nist. Așa că vedeți... A. să nu 
uit, de curind am trecut la rea
lizarea dispozitivului de care 
vorbeam Ia inceput ; mă ajută 
chiar șeful

VICTOR

P. S. Am

meu.

I tu 
prin

CONSTANTINESCU

unul singur? 
De fapt cred 
o zbatere in- 
fiecare din- 

se

de 
pieselor 
Impor

ci aerul 
recircu-

meditat mult Ia cele 
spuse de dv„ tovarășe Pușcaciu. 
Dar asupra unei anumite teme 
a discuției noastre imi reproșez 
că n-am discutat mai mult, pen
tru că. spunind ceea ce vreau să 
spun acum, s-ar putea ca să 
greșesc. Mă tot gîndesc : dc ce 
oare e chiar așa de „normal“ să 
nu existe, la inceput. bineînțe
les, suficientă încredere intr-un 
cadru tînăr care manifestă o 
vie. excesiv de vie dorință de a 
inova ? Și de ce oare socotiți 
„normal“ că a trebuit să cîști- 
gați această încredere ihovind 
„în afara sarcinilor curente“, 
cum spuneți, acele „miei dispo- 

‘zitive“ care, încet, încet v-au 
croit drumul spre altele, sau 
spre alta, spre iclcea care o a- 
veați dc Ia început, ideea aceea 
„hazardată", acea „artă pentru 
artă“ cum i se spunea? Eu nu 
mă îndoiesc că pentru un om ca 
dumneavoastră, perseverent, re
zistent, răzbătător, convingător 
pînă la urmă chiar și in fata 
spiritelor închistate sau mai 
inerte, nu mă îndoiesc că pentru 
dv. toate acestea pot fi „ușoa
re“. Dar sint toți ca dumnea
voastră ? Eu știu că. pînă la 
urmă, nou! Învinge, Dar cum 
învinge acest nou ? Bineînțeles, 
noul este al nostru, al tuturor : 
modul cum învinge, acesta vă 
aparține, dumneavoastră și ce
lor care trăiesc, gîndesc și mun
cesc ca dumneavoastră.

EXPERIMENT C8

Invitație la Ansamblul

folcloric „Bucur
1

Printre formațiile cu tradiție 
cadrul clubului „Modern“ se 
„Bucur“. Constituit in urmă cu _____ v.
dit calitățile încă din 1971 cind. cu prilejul participării sale la 
cel de al 10-lea concurs pe tară al formațiilor de amatori muzi
cale și coregrafice — „Omagiu partidului“, a obținut un premiu 
la faza municipală. Anul trecut ansamblul, condus dc Victor 
Ianculescu de la „Rapsodia română", a efectuat un turneu de o 
lună în Republica Populară Bulgaria. Azi el se află in plin pro
ces de întinerire. Iubitorii dansului și muzicii populare au pri
lejul să se afirme cultivindu-și pasiunea pentru folclor in cadrul 
ansamblului „Bucur“. In fiecare luni și miercuri după-amiaza, 
intre orele 18 și 21, au loc selectări de noi membri dansatori, 
soliști de muzică populară, instrumentiști pentru taraf. Amatorii 
se pot prezenta la sediul 
Bucureștii Noi nr. 48.

clubului „Modern" din Bulevardul

Cind ne-am pus pentru prima oară această întrebare, am 
formulat-o de fapt la timpul prezent. Zilele iernii păreau încă 
destul de convingătoare și justificau temeinicia interesului nos
tru pentru anotimpul stabilit, printr-o recentă inițiativă, drept 
un teren al amplelor activități politico-educative Ia sate. Fe 
drum insă ne-a prins din urmă primăvara și, in locui grupurilor 
de tineri adunați în jurul sau in sălile căminelor culturale, am 
început să-i vedem tot mai des la cîmp, pe tractoare sau pe ma
șini. De aceea ne-am grăbit și noi să ne rcformulâm întrebarea 
și s-o adresăm, in satele prin care am poposit, la timpul trecut.

O privire retrospectivă în acest anotimp al activităților desfă
șurate pe multiple blanuri pentru pregătirea politico-educativă 
a tinerilor este însă și ea, mai mult decît posibilă. Inițiativa, de 
dată destul de recentă și inedită pentru activitatea organizațiilor 
U.T.C. de Ia sate, are totuși mai bine de două luni de la lansare, 
ceea ce permite mai mult decît o încercare de bilanț. Oferă chiar 
posibilitatea precizării unor concluzii care vor fi, cu siguranță, 
utile pentru următoarea ediție a acțiunii.

CERNAT :
UN GEST CARE TREBUIA 

FĂCUT MAI DE MULT
Pînă anul acesta, de obicei se 

spunea că iarna, activistul U.T.C. 
nu prea are ce face la sate, a- 
genda lui de lucru fiind restrin- 
să, pentru că restrînse erau și 
acțiunile tinerilor. Acum, ni s-a 
spus mereu că posibilitatea in
tervenției lui este mai largă, că 
lista acțiunilor la care el este 
chemat să sprijine organizațiile 
U.T.C., să le îndrume și să le 
controleze este mult mai bogată. 
Din această cauză am și sperat 
ca, mergînd in comuna Cernat 
din județul Covasna. unde se 
afla un colectiv format din trei 
activiști, să putem consemna 
lucruri cît de cît interesante. Ei 
bine, constatările făcute din a- 
cest loc, nu pot fi alăturate nici 
măcar exigentei anilor trecuți. 
Intr-un anume fel am fi ne
drepți, activiștii lucrau de zor : 
pe mesele lor se aflau nu mai 
puțin do nouă registre a cît.e 
200 file fiecare, împrumutate de 
la consiliul popular comunal, 
niște situații care trebuiau com
pletate cu numele tinerilor năs- 
cuți între anii ’44-’59. Deci, ca și 
în alte județe pe unde am tre
cut, evidența ocupă agenda de 
lucru a activiștilor. Iar in acest 
timp organizațiile U.T.C. nu mai 
există nici măcar prin adunări 
generale, nici măcar prin învă- 
țămintul politic... Ceea ce ne-a 
uimit totuși cel mai mult este 
convingerea absolută a activiș
tilor respectivi ‘ că tot ceea ce 
fac ei acum este singura treabă 
pe care trebuie s-o facă. Tenta
tivele noastre de a discuta, de 
a afla, de a vedea la fața locu
lui tinerii în acțiune s-au lovit 
de un neexplicabil semn de mi
rare. „Iarna la sate — anotimpul 
unor ample acțiuni politico-edu- 
cative ?. au reluat ei întrebarea 
pe care le-o adresam. Fără în
doială, 
timp 1“

Deci, ce fac activiștii în aces
te zile, ce au făcut în lunile de 
iarnă, luni despre care progra
mele de activități amintesc de
seori ? La această întrebare 
n-am reușit să primim un răs
puns mai argumentat. Am reți
nut doar gestul spontan al ti
nerei activiste Tompa Tereza, 
de două săptămini în această 
muncă care, la întrebarea noas
tră : cum vă descurcați cu no
roiul de afară în pantofi ? s-a 
ridicat de la masă, și-a virit pi
cioarele intr-o pereche de cizme 
cauciucate peste care noroiul 
încă nu trecuse, spunîndu-ne : 
în ce organizații vrem să mer
gem ?

Dincolo de orice concluzie, 
gestul tinerei fete ni se pare 
unul din cele pe care activul co
mitetului județean U.T.C. tre
buia să-1 facă mai de mult...

Acum doar este atîta

TURIA :
AȘA A FOST PENTRU NOI 

IARNA...
Ne notăm în bloc-notesuri o 

serie de activități, care s-au des-

A*

TIKE«ET«LIII»

N. ADAM, V. CĂBULEA, GH. CÜCU,
D. MATALĂ, N. COȘOVEANU ȘI C. STĂNCULESCU

O privire retrospectivă și o încercare
de bilanț la o acțiune inițiată 

pentru tinerii satelor

A FOST, PRETUTINDENI,
IARNA ANOTIMPUL

UNOR AMPLE ACTIVITĂȚI

r

POLITICO - EDUC ATI VE ?
fășurat în comuna Turia, jude
țul Covasna, in anotimpul alb. 
Profesorul de istorie. Artur Co- 
roi, locțiitorul secretarului 
U.T.C. pe comună, găsește răs
punsuri la toate întrebările noas
tre. Cei peste 200. de uteciști, și 
nu numai ei, au fost animatorii 
acțiunilor. In fiecare zi de luni, 
la club — pentru că tinerii și-au 
amenajat un club al lor, cu bi
bliotecă, jocuri, televizor etc. — 
se organizează „ora femei
lor“, la care participă toate ti
nerele căsătorite, toate fetele și 
unde in afară de probleme ca 
„Politica externă a partidului și 
statului nostru — o politică a 
păcii și înțelegerii între popoa
re“. participantele dezbat di tente 
probleme de educație, specifice 
activităților lor, cum ar ti cele 
legate de familie, modă, îngri
jirea sănătății etc. în acest scop 
este solicitată și brigada știin
țifică anume constituită din ca
drele didactice diu comună.

Un sezon plin a avut sportul. 
Dincolo de faptul că s-au orga
nizat întreceri in cadrul etapelor 
de masă ale „Cupei tineretului“, 
care s-au bucurat de o largă 
participare, au fost inițiate con
cursuri cu regularitate și la alte 
sporturi decit cele prevăzute in 
regulamentul competiției repu
blicane : fotbal, popice, volei, 
handbal, atletism. Fiind un se
zon propice pentru activități 
„sub acoperiș“, cum ni se spu
nea, s-au organizat și expuneri 
pe teme jde sport. De la dezba
terea unor subiecte legate de 
necesitatea practicării sportului 
pentru dezvoltarea fizică armo
nioasă a tinerilor, de rolul orga
nizației U.T.C. în crearea condi
țiilor materiale pentru înfăptui
rea acestui obiectiv s-a trecut 
la amenajarea, prin muncă pa
triotică, a piftiilor de schi și sa
nie, asemenea acțiuni de edu
care sportivă a tinerilor avind 
astfel un dublu efect. Lăudabile 
inițiative am înregistrat și în 
ceea ce privește activitatea de 
pregătire a tinerilor pentru a-

părarea patriei. Ședințele de 
pregătire au avut loc cu regula
ritate, s-a amenajat în incinta 
bazei sportive, o pistă de obsta
cole unde fac pregătire fizică cei 
150 de tineri cîți numără centrul 
din Turia, din care 73 sint tete, 
o atenție deosebită acordînd-o 
instructorii tinerilor care pleacă 
in curind la armată. Aflind și 
alte lucruri îmbucurătoare des
pre interesul și pasiunea tineri
lor pentru această activitate, n i 
ne-am mai mirat că drapelul de 
centru fruntaș pe județ îl dețin 
ei.

Dar iarna, pentru tinerii de la 
sate, este și sezon turistic. Ei 
au avut răgazul să facă excursii 
întrucît muncile agricole nu au 
solicitat prezenta lor in număr 
prea mare. Tinerii fruntași în 
producția agricolă au plecat în 
concedii de odihnă in taberele 
turistice ale B.T.T.. în stațiunile 
balneo-climaterice și în excursii 
în județ sau în țară. Alți tineri, 
mai ales .elevii, au făcut „călă
torii imaginare“ pe harta lumii, 
în cadrul cercului turistic s-au 
prezentat diafilme și diapozitive 
despre diferite țări și continen
te, acestea fiind însoțite de ac
țiuni. de comunicări și prezen
tări deosebit de atractive. Iată, 
deci, un mănunchi de aspecte, 
de activități și inițiative care 
fac din „Iarna la sate..." un a- 
notimp bogat in realizări, în 
pofida faptului că despre acțiu
nea în sine aici nu prea s-a 
auzit. Dar organizația U.T.C. din 
Turia, punind în valoare tradi
ția și cunoscindu-și menirea, a 
acționat bine și dinamic, după 
un program propriu ale cărui 
obiective educative coincid cu 
sarcinile generale ale organiza
ției U.T.C.

GHELINȚA :
„DACĂ AM FI AVUT UNDE..."

Tntîmplarea a făcut ca pînă la 
urmă să stăm de vorbă și cu 
președinta comitetului de femei 
din comună. Altfel, am fi ple-

cat cu gîndul că tinerii vor dar 
nu au Ia dispoziție cele necesare 
că, trebuie să recunoaștem, chiar 
ne gîndisem prima frază : 
„Deși lipsiți de un local adecvat, 
uteciștii din Ghelința nu stau cu 
mîinile în buzunar, pentru ei 
chiar dacă iarna nu a fost ano
timpul unor ample acțiuni, al 
unor acțiuni a fost...“ Dar, in- 
trebîndu-1 și pe directorul șco
lii, pixul a luat-o Ia fugă pe 
urma celor întreprinse de comi
tetul de femei și l-am rugat să 
ne spună părerea Iui, poate ne 
înșelam noi.

Din noiembrie și pînă acum 
tinerii din comuna Ghelința, ju
dețul Covasna, au pregătit o pie
să „Două camere confort unu“ 
— prima reprezentație era pla
nificată peste citeva zile —, cu 
o altă piesă au dat un specta
col. au participat la o sărbă
toare a portului și dansului 
popular la Tirgu Secuiesc. 25 
din ei au participat la un cerc 
de învățămînt la care „s-au dez
bătut probleme legate de reli
gie“. Un simpozion, un concurs 
de schi și săniuțe (pentru elevi). 
Un club al tineretului s-a des
chis în luna ianuarie și aflăm 
cam ce au de gind cei din co
mitet vizavi de acest club: 
„tinerii să vină, să dreagă, ne 
gîndim să..."

N-o să cădem ta „păcatul“ de 
a enumera ce anume ar fi pu
tut întreprinde tinerii din co
muna Ghelința în timpul iernii. 
In „păcatul“ ăsta au căzut 
explicindu-ne însă că nu 
vut unde să se manifeste, 
mentul este facil.

Comitetul de femei a
unde : în șebală. Și o dată 
două săptămîni aici vin 50—60 
de femei și pregătesc ele și sus
țin programe artistice și încă 
multe din acțiuni educative, de
și majoritatea au copii la sau 
întorși de la armată.

Și am plecat din Ghelința fă
ră să fi dezlegat „misterul“ inac
tivității unei organizații. de ti
neri — și ce am fi avut de 
„dezlegat“ ? Poate plasa de cu
vinte cu care a fost țesută o 
categorie de „argumente“ ce nu 
pot fi invocate drept scuze și 
în mod cert, absența activistului 
județean care ar fi trebuit să 
urmărească modul cum se des
fășoară. această acțiune, sa par
ticipe nemijlocit la organizarea

diferitelor activități. Pentru ei 
loc ar fi fost.

ȘIEU-ODORHEI :
NICI PÎNA ATUNCI NU 

VORBISEM DESPRE 
ALTCEVA...

ei, 
au a- 
Argu-

găsit 
la

•S-a scris nu o dată despre 
inițiativele profesionale promo
vate de A.S.C. din facultățile 
Centrului universitar Timișoara 
pentru a spori' interesul studen
ților față de pregătirea lor. La 
timpul cuvenit, am avut cuvinte 
de laudă pentru lansarea con
cursului profesional „Țraian 
I.alescu“ ; pentru ideea de a se 
alcătui la nivelul fiecărui an de 
studiu planuri de cercetare în 
care să se cuprindă activitatea 
de sprijinire și coordonare a cer
cetării 
pentru 
de comunicări 
rnune cu tineri 
producție, a unor expoziții pre- 
zentînd, stimulativ, realizărilib 
studenților cercetători ; pentru 
concursul profesional care desem
na primele trei grupe fruntașe 
din facultăți în pregătirea pro
fesională. Și pentru alte iniția
tive.

A surprins însă 
cînd s-au anunțat 
întrecerii studențești declanșate 
de către chemarea 
Centrul universitar 
printre institutele premiate 
figura nici unul din Timișoara. 
Faptul punea în discuție dacă a- 
ceste inițiative au însemnat tot
deauna și acțiune propriu-zisă. 
Ne-am spus atunci că a fost, 
poate, un accident. In față eu 
altă statistică, ne convingem, 
însă, că lucrurile trebuiesc ex
plicate altfel. Procentul de inte
graliști la prima sesiune de 
examene din acest an universi
tar a scăzut cu 5,27 la sută față 
de prima sesiune din anul tre
cut. Au cântărit greu în acest

regres rezultatele slabe, față de 
media pe țară, obținute la me
dicină, — un institut care ne-a 
obișnuit cu alte bilanțuri. Ast
fel, numai Ia Facultatea de me
dicină generală (cu excepția a- 
nului I) s-an înregistrat scăderi 
simțitoare ale numărului de inie-

noscut faptul că nu în presesiu- 
ne se fac acumulările decisive 
pentru examene, totuși actuala 
structură a anului universitar ar 
fi necesitat includerea a 2—3 
zile necesare repetării materiei.

Și în cazul Institutului poli
tehnic, secțiile de subingineri,

care își desfășoară activitatea în 
numără și ansamblul folcloric 

cițiva ani, ansamblul și-a dove-

M. TACCIU

Organizația U.T.C. de la S.M.A; 
din comuna Șieu-Odorhei, jude-v^ 
țul Bistrița-Năsăud este compu
să din 19 uteciștj : 12 mecaniza
tori și cinci mecanici de atelier. 
Din 19 uteciști, 11 sint membri 
de partid. Din 19, cinci mecani
zatori au fost declarați fruntași 
în producție pe anul 1973. 14 au 
fost evidențiați, toți depășindu- 
și planul de producție, un anga
jament și încă unul. „Din fugă“, 
adică în campania de recoltat 
griul, mecanizatorul Clăpău 
Ioan — trimis in Banat pentru 
a da o mină de ajutor — a bătut 
toate recordurile de pe acolo cu 
o combină C 12 ..care parcă ar fi 
fost două combine“, cum s-a ex
primat fruntașul fruntașilor din 
acel C.A.P.

Acum s-au terminat reparații
le mașinilor și tractoarelor. In 
hală, sub difuzorul care ama se 
aude dar se aude — '„cind te dor 
urechile de motoare îți iei un 
răgaz de două minute“ — pe un 
carton scrie că tinerii lucrează 
două ore pe săptămînă la repa
rații, mai scrie ceva despre e- 
conomia de combustibil, se dă 
o cifră — echivalentul an.tecal- 
culat ăl acelor ore de peste pro
gram și al motorinei și lubrifi- 
anților. Orele au fost mai multe, 
„aici la orice te poți aștepta, • 
zice maistrul mecanic Măgheru- 
șan Ion, secretarul comitetului 
comunal U.T.C., cind ne-am dus 
la consiliul sindical județean 
m-au întrebat : „Cum, aveți a- 
tîția fruntași, ce-i de făcut în 
situația voastră ? Chiar sint a- 
tiția?!“. „Mai avem dar ne-am 
gîndit că nu face să ne lăudăm, 
le-am răspuns eu" — zice in 
continuare Măgherușan.

„Și acum, a mai zis el, să vă 
. duc ta atelier, să stați de vorbă 

cu tinerii, să atlați ce-au tăcut 
ei in iarna asta, cum au mun
cit“.

„înseamnă că pînă acum am 
vorbit despre altceva ?“ între*
băm. „Nu, zice el, dar eiji
v-am spus numai așa, orienta- f' 
tiv“. Așa, prin urmare, ce
zisem noi era doar
Fie și așa, tovarășe 
descurcăm noi și 
ăsta.

cu

au- 
ofientăuv.' 

secretar, ne 
orientativul

științifice studențești ; 
organizarea sesiunilor 

științifice co- 
specialiști din

că, atunci 
rezultatele

lansată de
București,

nu

natură subiectivă care cîntăresc 
suficient de greu, dacă nu mai 
greu decît cele obiective, în re
zultatele profesionale deficitare.

Am participat la o adunare 
generală a A.S.C. la anul I, Fa
cultatea dc construcții căi fera
te, drumuri și poduri, consacra-

DECLARAȚI RĂZBOI
NOTELOR PROASTE!

graliști între 2 (anul II) și 20 la 
sută (anul IV). De asemenea, la 
Facultatea de stomatologie, anii 
I—IV au înregistrat îngrijoră
toare regrese. De la bun în
ceput trebuie precizat un lucru : 
că rezultatele se datorează și 
unor motive ce țin de fondul 
procesului de învățămînt. Com
primarea unor cursuri, cum ar 
fi cel de Anatomie, de la pa
tru semestre la trei, a celui de 
Biochimie de la 3 semestre la 
două, a anulat nejuslificat capi
tole importante din două disci
pline de bază. Un alt inconve
nient reclamat de mulți studenți 
se referă la absența presesiunii 
de examene. Este de altfel cu-

anul III, nu s-au piezi 
masă la unul sau două 
ne, atît din cauza unei sesiuni 
pline, 5 examene, desfășurate 
într-un timp scurt (20 zile), cît 
și din cauza anunțării acestei 
sesiuni aproape de finele seme
strului.

Observațiile la adresa foruri
lor de învățămînt în legătură cu 
aceste nereguli — care au a- 
fectat și ele îndeajuns bilanțul 
sesiunii — apar desigur înteme
iate și se cei receptate cu toată 1 
seriozitatea. Regresul la învăță
tură trebuie analizat însă cît 
mai obiectiv din toate unghiu
rile, în felul acesta putînd fi 
afiate mai cu seamă motivele de

irezentat în 
i exame-

tă analizei profesionale. Trist 
bilanț: 21 la sută integraliști,

sută căzuți la 3 examene, 
sută căzuți la 2 examene 
la sută căzuți la un exa- 

Colectivul este mic, de 
Este' tîrzie

28 la
26 la 
și 25 
men.
numai 88 studenți. 
amărăciunea de după eșecuri, 
din adunare, că s-ar putea ca 
acest prim an de studenție să 
fie pentru unii și ultimul. Suna 
a lamentare. Ca și alcătuirea 
unei liste de cauze: frecvența 
slabă la cursuri, pregătirea ne
corespunzătoare pe parcursul se
mestrului etc. O 
liză constatativă 
degrabă cu un 
colectiv : a lipsit

asemenea ana- 
seamănă mai 
soi de bocet 
combativitatea,

cei care nu și-au făcut datoria 
(de a învăța I) au fost blînd ad
monestați, iar activiștii de aso
ciație din an și din facultate, 
deși în văzul lor s-a produs per
petuarea acestor cauze știute un 
semestru întreg nu s-au com
portat ca niște adevărați acti
viști. Dar mai existau activiștii 
facultății, care puteau și tre
buiau să intervină în acest co
lectiv aflat la început de stu
denție. Discuțiile formale, anga
jamentele la fel de formale din 
adunare, neparticiparea tuturor 
cadrelor didactice invitate la a- 
ceastă adunare (oare ele nu se 
simt în nici un fel răspunzătoa
re de această situație ?) ne ara
tă că nu există prea multă tra
gere de inimă pentru schimbarea 
situației. N-am vrea să greșim : 
ni s-a părut însă că puțin le 
pasă și unora și altora de ce se 

• . va întîmpla.
Relatînd pe larg realitatea a- 

cestui an de studiu, chiar dacă 
el nu este întrutotul reprezen
tativ pentru facultățile timișo
rene, vroiam să arătăm că sînt 
colective studențești unde ecoul 
inițiativelor profesionale nu a 
fost măcar nici auzit. Atunci la 
ce folosesc inițiativele : să sune 
frumos în planuri și rapoarte ?

Cît de puternică este totuși 
forța de influențare a unor ini
țiative bune, urmărite în prac
tică, în viața fiecărui colectiv 
studențesc — ține de acum și 
de stilul de muncă. Or, procen
tul de nepromovați nu este atît 
de mic îneît să treacă neobser
vat.

La S.M.A. Nirnigea, județul 
Bistrița-Năsftud, ultimul trac
tor in atelierul de reparații. 

Foto: V. TANASOFF

Exemplele pe care le-am 
cules oferă, nu o dată, argu
mente de o altă natura necit 
ne-am fi așteptat și am fi 
dorit. în multe alte comune 
prin care am trecut n-am 
putut scrie nimic pentru că 
nici n-am găsit nimic. 
„Iarna ia sate“, această idee 
generoasă in intențiile ei, cu
lege acum, in multe locuri, 
roadele unui desăvirșit ano
nimat. Dealtfel, despre acest 
anonimat ni s-a vorbit, cu 
alte alinieri de argumente 
și pe la sediile unor comitete 
județene ale U.T.C. Iar ex
plicația cea mai frecvent in
vocată, cu un lăudabil spirit

autocritic, a fost 
sei unui interes 
tor cu valorile educative pe 
care Ic anunța acțiunea.

Recunoașterea. oricit de 
deschisă a minusurilor, este 
totuși tardivă acum. Ea nu 
este de natură să mai în
drepte lucrurile, ci, cel mult, 
să Ic... explice. De aceea, cel 
mai potrivit lucru este ca. in 
pragul unei primăveri tim
purii, care probabil nici riu 
a lăsat prea mult timp pen
tru o mai largă desfășurare 
de forțe, să fie reținute, în 
primul rind, neimplinirile 
inițiativei, pentru a evita re
petarea lor in viitor.

aceea a lip 
eorespunză-

ACȚIUNI CULTURAL-ARTISTICE IN ANUL CELEI
DE-A XXX-A

Pentru a asigura o cit mai 
largă arie de cuprindere a 
diverselor acțiuni, cultural- 
artistice de masă, Consiliul 
Culturii și Educației Socia
liste, Consiliul Central al 
U.G.S.R.. C.C. al U.T.C., 
UCF.COM și Consiliul Politic 
Superior al Armatei au ini
țiat un mare concurs repu
blican al formațiilor teatrale 
și muzical-coregrafice de 
amatori dc la orașe și sate.

Conceput' să se desfășoare 
în trei faze — etapa de 
masă (ianuarie-aprille), eta
pa județeană (mai-iunie) și 
etapa finală (iunie-august) 
—* concursul cuprinde, pen
tru prima oară, toate genu
rile de formații și cercuri ar
tistice : " 
brigăzi 
coruri, 
chestre 
ră, de 
mandoline, muzicuțe, fanfa
re, tarafuri, formații de dan
suri. ansambluri și grupuri 
folclorice, teatru folcloric și 
de păpuși, colective de mon
taje literar-muzicale și de

formații de teatru, 
artistice de agitație, 
grupuri vocale, or- 

simfonice, de came- 
muzică ușoară, de

CĂLIN STĂNCULESCU

ANIVERSARI A ELIBERĂRII PATRIEI
recitaluri de poezie, 
tori și povestitori, 
populari, soliști vocali, 
strumentiști și dansatori.

Faza județeană, care va îm
brăca forma unei treceri in re
vistă a celor mai bune forma
ții, va avea loc in mai multe 
centre din cadrul județelor. 
Etapa finală, in cadrul căreia 
vor fi prezentate cele mai 
reușite spectacole, va fi 'or
ganizată pe genuri de forma
ții și în centre diferite. Ast
fel, echipele de teatru, teatru 
folcloric și de păpuși, colec
tivele de montaje literar-mu- 
zicale, recitaluri de poezie și 
povestitori se vor întrece la 
Arad. Alba Iulia, Miercurea 
Ciuc, Dej, 'Caracal, Tirgu Jiu, 
Buzău, Slobozia. Botoșani și 
Galați, grupindu-se cîte pa
tru județe în fiecare din a- 
ceste orașe ; formațiile mu- 
zical-coregrafice se vor în- 
tîlni la Suceava, Focșani, 
Tulcea, Giurgiu, Rm. Vilcea, 
Drobeta-Tr. Severin. Sibiu, 
Timișoara, Brașov. Bistrița, 
iar brigăzile artistice de agi
tație la Roman, Vaslui, Brăi-

recita- 
rapsozi
, in-

la, Alexandria, Ploiești, Pi
tești, Reșița, Hunedoara; Ora
dea și Zalău. Cele mai valo
roase formații, care se vor dis
tinge cu prilejul etapei finale, 
vor participa la unele spec
tacole de amploare, care vor 
avea loc in Capitală, in 
preajma Zilei de 23 August.

La gala filmului de ama
tori care se va desfășura, de 
asemenea, în trei etape, 
participă filmele de diferite 
genuri realizate, de cineclu- 
burile de la orașe și sate in 
ultimii doi ani. Etapa finală 
a acestei manifestări (15 
lie—10 august) va avea 
la Bacău, Oțelul Roșu, 
Mureș și Tirgoviște.

In ceea ce privește creația 
artiștilor plastici, prezentată 
inițial în expoziții locale, 
cele mai reușite lucrări vor 
fi selecționate și expuse in 
cadrul Expoziției naționale 
de artă populară, ce se va 
organiza, in luna august, pe 
litoral, sau la Expoziția repu
blicană a fotografilor ama
tori, ce se va deschide, în 
aceeași lună, la Brașov.

iu- 
loc 
Tg.

UCF.COM
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Continuarea convorbirilor 
oficiale româno-irakiene
Miercuri seara, la Palatul 

Bagdad, reședința rezervată șe
fului statului român, au conti
nuat convorbirile oficiale dintre 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Republicii Irak, Ahmed 
Hassan Al-Bakr.

La sosire, președintele Al-Bakr 
a fost întîmpinat de președin
tele Nicolae Ceaușescu.

Garda militară aliniată in fața 
reședinței prezidențiale a pre
zentat onorul. Au fost intonate 
imnurile de stat ale, Irakului și 
României.

Sînt prezente persoanele ofi
ciale care însoțesc pe înaltul

oaspete român : Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ion Pățan, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior, 
George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe, Bujor Almă- 
șan, ministrul minelor, petrolu
lui și geologiei, Mircea Malița 
și Nicolae Doicaru, consilieri 
ai președintelui Consiliului de 
Stat, precum și ambasadorul 
României la Bagdad, Gheorghe 
Vasile.

Cei doi președinți s-au retras 
continuînd convorbirile lor ofi
ciale.

Șeful statului
9

român — îndelung 
ovaționat de 

populația Bagdadului
(Urmare din pag. I)

ce s-au succedat pe pămîntul 
Irakului de azi.

Le doresc ca cercetările lor să 
fie încununate de noi succese“.

La ieșirea din muzeu, tovară
șul Nicolae Ceaușescu este în
tîmpinat de aceiași tineri și 
aceleași tinere, de numeroși ce
tățeni ai orașului care ovațio
nează îndelung.

Bulevardul Harun Al Rașid 
este un adevărat centru vital al 
capitalei, de-a lungul său, pe 
distanța de aproape doi kilo
metri, aflîndu-se principalele 
instituții, numeroase magazine, 
precum șl atelierele vestiților 
meșteșugari, creatori ai unor 
obiecte de o mare frumusețe.

La ceasurile amiezii, forfota 
mulțimii atinge cota maximă. 
Coloana de mașini se oprește la 
începutul bulevardului și, spre 
surprinderea șefului protocolu
lui irakian, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu coboară din mașină, 
pornind pe jos, printre cetățeni. 
Cîteva momente numai și vestea 
se răspîndește ca iuțeala fulge
rului. Aplauzele, uralele și ova
țiile se amplifică. Este o ma
nifestare impresionantă, de 
neuitat.

De la balcoanele clădirilor, de 
la ferestrele instituțiilor și ale 
locuințelor, cetățenii își unesc 
glasurile cu cele ale mulțimii 
aflate în stradă. Din loc în loc, 
oamenii se urcă pe balustrada 
de metal de la marginea trotua
rului; scandînd : „Trăiască
Ceaușescu, trăiască România“, 
„Bagdadul te salută, frate și 
tovarăș președinte“.

La un moment dat, se des
prinde din mulțime un _ tînăr 
care, trecînd de linia oficialită
ților, se apropie de tovarășul 
Ceaușescu și îl îmbrățișează.

Am văzut magazine go- 
lindu-se în cîteva clipe, cumpă
rători și vînzători venind îm
preună să-l salute pe șeful 
statului român. Tovarășul 
Ceaușescu răspunde cu căldu
ră și prietenie manifestărilor 
spontane ale cetățenilor, cu ges
tul atit de apropiat nouă, pe 
care îl știm din atitea și atitea 
întîlniri cu oamenii de acasă.

Ajuns în fața atelierului unui 
meșteșugar, tovarășul Ceaușescu 
se oprește, intră în mica încă
pere și, cercetînd operele aces
tuia, cumpără o stampă prezen- 
tînd Bagdadul vechi. La ieșire

este înconjurat de oameni care 
îi strîng mina, îl conduc cu un 
alai sărbătoresc.

Este ilustrarea vie, emoționan
tă a cuvintelor rostite cu o zi 
înainte, de tovarășul Ceaușescu, 
cînd i s-a înmînat cheia de aur 
a orașului : „Sper că această 
cheie se va asemui cu cheia din 
poveste și ne va ajuta să des
chidem orice ușă — sigur, mă 
gîndesc la ușa prieteniei și fră
ției dintre popoarele noastre“.

Stăruie încă ecoul aplauzelor 
și ovațiilor, cînd cortegiul ofi
cial de mașini se îndreaptă spre 
sudul orașului, de-a lungul flu
viului Tigru, străbătînd bulevar
dele Zardfa și Abahanifa care, 
prin îmbinarea stilurilor arhi
tectonice, oferă o imagine con
cludentă între trecut și prezent, 
trăsătură de unire reprezentînd 
dezvoltarea urbanistică și edili-

Numele orașului Bagdad, fon
dat în anul 762 de califul 
Abbasiz Al-Mansur, evocă at
mosfera povestirilor din cele 
„1001 de nopți“ arabe ale Șehe- 
rezadei. Trecut prin numeroase 
calamități, el s-a refăcut, cînd de 
o parte, cînd de alta a Tigrului, 
devenind astăzi o adevărată me
tropolă a „pămînturilor dintre 
ape“ (Mesopotamia). Locul 
străzilor înguste, specifice ora
șelor medievale ale Orientului 
arab, este luat tot mai mult, și 
mai ales după revoluția de la 14 
iulie 1958, care a înlăturat mo
narhia, de o structură edilitară 
și arhitectonică in care se îm
bină într-o manieră caracteris
tică atmosfera de odinioară cu 
cea de astăzi.

Tabloul acesta continuă pînă 
către extremitatea sudică a ora
șului, unde se profilează cele
brul mausoleu și templu sacru, 
Al-Kadhameyah, pe arterele 
principale Jumhuriya, pe care, 
în Piața Libertății, se înalță un 
impunător Monument al elibe
rării, realizat de celebrul artist 
și sculptor irakian Joad Selim.

După vizitarea acestui oraș 
situat în inima Orientului Mij
lociu, cortegiul oficial se în
dreaptă spre reședința rezervată 
șefului statului român.

Relatarea vizitei: ,
ION MĂRGINEANU 
MIRCEA MOARCĂȘ 
FLOREA ȚUIU
Foto: RADU CRISTESCU

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
s-a întîlnit cu secretarul general al

Partidului Democratic al
■ *

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al 
Comunist Român, 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit, în 
cursul după-amiezii de miercuri, 
la reședința sa din Bagdad, pe 
Habib Mohammed Kerim, secre
tar general al Partidului Demo
cratic al Kurdistanului, însoțit 
de Dara Tawfik, membru al Co
mitetului Central al Partidului, 
redactor-șef al cotidianului de 
limba arabă „Al-Taakhi“.

La primire a participat tova
rășul Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Secretarul general al Partidu
lui Democratic al Kurdistanului

Partidului 
președintele

a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un salut călduros din 
partea conducerii partidului, a 
președintelui său, Mustafa Al- 
Barzani. El a apreciat vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
ca avînd o mare importanță, 
contribuind în mod practic, con
cret, la întărirea legăturilor 
prietenești dintre Irak și Româ
nia, dintre poporul irakian și 
poporul român.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis conducerii 
Partidului Democratic al Kurdis
tanului, președintelui partidului, 
tovarășul Mustafa Al-Barzani, 
salutul său cordial, al întregu
lui popor român.

ÎNTÎLNIRI
cursul dimineții deîn

miercuri, tovarășul Cornel Bur
tică, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., s-a întîlnit cu 
Aii Ghanan, membru al condu
cerii naționale a Partidului So
cialist Arab Baas. Cu acest pri
lej, au fost discutate probleme 
ale dezvoltării relațiilor dintre 
cele două partide, și s-a făcut 
un schimb de informații cu pri
vire la activitatea Partidului 
Comunist Român și a Partidului 
Socialist Arab Baas. De aseme
nea, ..tovarășul Cornel Burtică a 
avut convorbiri cu dr. Izzat 
Mustafa, ministru ad-interim la 
Ministerul Informațiilor, mem
bru al conducerii. Frontului Na
țional Progresist, abordîndu-se,

DE LUCRU
cu acest prilej, probleme privind 
colaborarea în domeniul presei 
și televiziunii.

Tovarășul Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, ministrul comerțului exte
rior; a purtat convorbiri cu Taher 
Al Jadraoui, ministrul industriei, 
și Izzat Al Douri, ministrul a- 
griculturii și reformei agrare, 
în legătură cu colaborarea eco
nomică dintre cele două țări și 
extinderea

George Macovescu, ministrul 
afacerilor
Al-Shawi, 
al afacerilor externe, aii abor
dat, în cadrul întîlnirii lor 
lucru, probleme ale 
dintre cele două țări, 
tur de orizont asupra 
bleme internaționale.

acesteia.
externe, și Hisham 

ministru ad-interim
de 

relațiilor 
făcind un 
unor pro-

Kurdistanului
/

în cadrul convorbirii s-a 
primat satisfacția pentru 
țiile bune dintre Partidul 
munist Român și Partidul De
mocratic al Kurdistanului, dorin
ța de a le dezvolta, în cadrul 
colaborării multilaterale româ- 
no-irakiene, pentru întărirea și 
adîncirea prieteniei dintre po
poarele celor două țări.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

ex- 
rela- 

Co-

Revista
Ziarele, radioul și televiziu

nea din Ragdad prezintă, 
prin intermediul reportajelor, 
articolelor și comentariilor, al 
imaginilor filmate, vizita to
varășului Nicolae Ceaușescu 
în Irak, scoțînd în evidență 
faptul că ea reprezintă un e- 
veniment de cea mai mare 
importanță pentru dezvolta
rea colaborării dintre cele 
două țări și popoare.

Ziarul „Al Giumhuria“ pu
blică un amplu reportaj des
pre prima zi a vizitei șefului 
statului român în capitala ira
kiană, subliniind bucuria cu 
care cetățenii Bagdadului l-au 
întîmpinat pe oaspetele lor de 
onoare.

La rîndul său, ziarul „Al- 
Thawra“ pune accent pe in-

Dineu oficial
oferit de președintele

Nicolae Ceaușescu 
în onoarea președintelui 
Ahmed Hassan Al-Bakr

După încheierea convorbi
rilor dintre ce? doi președinți, 
în saloanele Palatului Bagdad, 
a avut loc dineul oficial ofe
rit de președintele Nicolae 
Ceaușescu în onoarea pre
ședintelui Republicii Irak,.Ah
med Hassan Al-Bakr.

La dineu au luat parte dr. 
Izzal Mustafa, ministrul sănă
tății, și Taher Jadraoui, minis
trul industriei, membri ai 
Consiliului Comandamentului 
Revoluției, Hikmat Al-Azzawi, 
ministrul economiei, dr. Ja
wad Hashem, ministrul plani
ficării, dr. Saadun Hammadi, 
ministrul petrolului și resur
selor miniere, Mohamed Mah
moud Abdul Rahman, mi
nistrul pentru dezvoltarea te
ritoriului nordic, Ihsan Shir-

zad, ministrul provinciilor 
municipale și rurale, Mohsen 
Dezai, ministrul construcțiilor 
și locuințelor, Nehad Fakhri 
Al-Khaffa, ministrul transpor
turilor, Hisham Al-Shawi, 
ministru ad-interim al aface
rilor externe, Jamil Addad, 
guvernatorul Bagdadului, I- 
brahim Mohamed Ismail, pri
marul orașului Bagdad, per
sonalități ale vieții științifice 
și culturale, conducători ai 
partidelor politice, precum și 
șefii misiunilor diplomatice 
acreditați la Bagdad.

Au partiteipat persoanele o- 
ficiale care însoțesc pe pre
ședintele Consiliului de Stat 
în vizita sa oficială în Irak.

Dineul oficial s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă cor
dialitate.

ire între tovarășul Nicolae Ceausescu
și tovarășul Aziz Mohamed, prim-secretar

al C. C. al Partidului Comunist Irakian
Miercuri la amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit, la reședința 
sa din Bagdad, pe Aziz Mo
hamed, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului

Comunist Irakian. Acesta a fost 
însoțit de Abdul Razzak Al-Safti, 
membru al C.C. al Partidului 
Comunist Irakian, redactor-șef 
al ziarului „Tarik Al-Shaab“, 
și de Kahim Ajima, membru 
al C.C. al Partidului Comunist 
Irakian.

La primire a participat tova-

îmbrățișîndu-1, țo- 
Aziz Mohamed a 
secretarului gene- 

Partidului Comunist 
în numele Comite-

presei irakiene
teresul viu cu care Irakul a 
primit vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Intr-un ar
ticol intitulat „România pe 
drumul construcției“, însoțit 
de fotografia conducătorului 
partidului și statului nostru, 
este prezentat tabloul realiză
rilor impresionante ale po
porului român, sub conduce
rea partidului, în anii socia
lismului. Articolul se referă la 
principiile politicii externe 
promovate de țara noastră, a- 
firmînd că ea „se bucură de 
prestigiu și influență pe plan 
internațional“. In continuare 
se arată că între România și 
Irak s-au statornicit relații de 
colaborare reciproc avantajoa
se, relații „care vor cunoaște

un nou avînt în t^rma vizitei 
tovarășului președinte Nicolae 
Ceaușescu“.

Ziarul „Tarik Al Shapb" 
relatează, în reportajul con
sacrat sosirii, că, după Libia, 
Liban și Siria, prezența în 
Irak a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu confirmă bunele 
relații dintre România și aces
te țări.

Radioul și televiziunea au 
transmis în direct ceremonia 
sosirii oficiale, iar în cadrul 
jurnalelor au prezentat repor
taje și relatări despre fiecare 
moment al vizitei, redînd și 
cuvîntul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la festivitatea de
cernării cheii de aur a ora
șului.

rășul Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R.

Salutîndu-1 cu deosebită cor
dialitate pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, 
varășul 
transmis 
ral al 
Român,
tului Central al Partidului Co
munist Irakian, al Biroului Po
litic, al tuturor comuniștilor ira
kieni un călduros mesaj de sa
lut. El a relevat că Partidul Co
munist Irakian se bucură de 
prezența în Irak a conducăto
rului partidului și statului ro
mân, fiind pe deplin convins 
că vizita oficială pe care o în
treprinde deschide noi perspec
tive dezvoltării relațiilor, adîn- 
cirii prieteniei dintre cele două 
țări și 
tar al 
salutat 
vi tatea

■ mân,
România, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru reglementarea 
.situației din Orientul Mijlociu, 
subliniind că actuala sa vizită 
în unele țări arabe constituie 
un aport de seamă la cauza pă
cii în această parte a lumii.

Mulțumind pentru aprecierile 
la adresa sa. a partidului și po
porului român, tovarășul Nicolae

popoare. Primul secre- 
C.C. al P.C. Irakian a 
și apreciat pozitiv acti- 
Partidului Comunist Ro- 
a Republicii Socialiste

Ceaușescu a transmis conduce
rii Partidului Comunist Irakian, 
tuturor membrilor partidului, 
salutul cald, tovărășesc al Parti
dului Comunist Român, al său 
personal, al întregului popor 
român, exprimînd dorința dez
voltării, în continuare, a Rela
țiilor de prietenie dintre cele 
două partide, în folosul popoa
relor român și irakian.

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român a apreciat 
rezultatele obținute de Partidul 
Comunist Irakian în creșterea 
rîndurilor sale, a prestigiului și 
influenței în rîndul maselor, a- 
dresînd urarea de noi succese 
în lupta pentru propășirea po
porului irakian.

A fost exprimată dorința co
mună de a dezvolta relațiile 
dintre cele două partide, de a 
lărgi și intensifica schimburile 
de păreri și experiență, întă
rind solidaritatea militantă în 
lupta împotriva imperialismului, 
colonialismului, neocolonialis- 
mului, pentru întărirea unității 
și coeziunii mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, a 
forțelor progresiste de pretutin
deni.

întîlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească



"Atitudini-opinii^ dezbateri

Ne definim de multe ori nu numai după reușite ci și după 
gradul de dificultate pe care ni-1 propunem. Ultimele stagiuni 
teatrale românești s-au bucurat de citeva spectacole reușite, dar 
de puține ori putem menționa tentativele de anvergură. Iniția
tiva teatrului Nottara de a pune Hamlet intr-o viziune inedită 
și de a reuși un spectacol nu numai inedit ci și impresionant în 
ciuda cusururilor vizibile și inevitabile este plin de semnificație. 
A-ți propune să montezi Hamlet înseamnă să-ți propui ieșirea 
dintr-un cerc de angajamente obișnuite. Spectacolul regizat de 
Dinu Ccrnescu ne arată că atit resursele cit și soluțiile nu sint 
epuizate și că cel mai firesc mod al ieșirii din apatie este ma
rele angajament, ca întoarcerea către un izvor înviorător, e ca 
un îndemn : „înapoi la clasici 1“.

Al doilea merit stă in felul abordării tragediei și al rezolvă
rilor pe care le propune publicului. în textul plin de ambiguități 
și chiar de echivocuri ale tragediei,text care a dat de lucru tu-* 
turor interpreților, fie ei actori, regizori, filologi sau critici lite
rari, s-a căutat uri sens unificator, o regrupare a situațiilor, de 
multe ori centrifuge sau greu inexplicabile, în jurul unui ax 
semantic. Cine citește cronicile lui Liviu Rebreanu la reprezen
tațiile cu Hamlet nu poate să nu ințeleagă cit de puțin acope
reau textul shakespearian spectacole care respirau printreuh 
singur personaj, Hamlet, rareori două, Poionius și Oîelia, la care 
se mai adăuga, uneori, groparul, alteori regele sau regina. Inter
pretarea de la Nottara iși distribuie însă atenția asupra între
gii piese și e vizibil că a interogat fiecare rol și a căutat o ex
plicație mai puternică a locului său in arhitectura tragediei. Ală
turi de convulsia sufletească a lui Hamlet, de sfișierea lui lăun
trică, regizorul a propus atenției spectatorului trama tragediei de 
sigura esență, politică. Palatul se umple de șoapte, de sunetul 
pașilor feriți,' de intilniri pe întuneric, de conspirații, de o per
manentă supraveghere și suspiciune. Desigur, se va pronunța in 
legătură cu acest spectacol numele lui Jan Kott care prin 
Shakespeare, contemporanul nostru a relevat in repertoriul sha
kespearian analogii semnificative între epoca elizabethană și cea 
contemporană. Dar spectacolul echipei de la Nottara nu reali
zează un spectacol Kott, ci clădește un spectacol cu Hamlet mai 
interesant, credem, decit cel propus de Kott. Fără dilema sa 
Hamlet nu mai e Hamlet și a-1 vedea redus la un simplu ma- 
nevror de culise înseamnă să-i sărăcim substanță și să-i dimi
nuăm măreția. Efortul actoricesc al lui Ștefan Iordache, cu 
tul memorabil, tinde să împace cele două direcții, filozofice 
politice, ale interpretării.

Regizorul și actorii au ales soluția cea mai dificilă dar și
mai pasionantă. Da, ne spune spectacolul lor, Danemarca este 
cum ne spune Shakespeare o închisoare, da, ne spun regizorul, 
palatul de la Elsinore este și el o temniță, da, ne spun inter- 
preții, fiecare personaj este un conspirator sau un ins care-și 
păzește ființa jnțr-o. atmosferă tensionată. Iar acestea, o preci
zăm, nu sini deloc ideile de circulație recentă, ci chiar ale tex
tului shakespearian, este chiar atmosfera in care a fost scrisă 
piesa. „In acea epocă, de comploturi și conspirații — reale sau 
imaginare — de răscoale repede reprimate, de foame, secetă și 
inundații, de incendii și molime, așa cum s-a petrecut* ultimul 
deceniu al domniei Elizabethei — cind istoria omenirii „se scria 
cu virful de Ioc al săbiilor“, William Shakespeare scrie opera 
sa de răscruce .tulius Cezar (1599) și prima versiune a lui Hamlet ". 
Citatul nu e din Jan Kott cum s-ar putea crede ci din Scene din 
viața și opera lui Shakespeare de Mihnea Gheorghiu. Direcția 
interpretativă a lui Dinu Cerriescu e una din mai vechile direc
ții interpretative ale exegezei shakespeariene. La 1864 Victor 
tlugo scria următoarele despre situația din HAMLET : „A ști că 
regele, este un asasin era o crimă de stat. Cind prințul dorea să 
nu aibă martori, ți-era capul in joc dacă știai ceva. Erai un po
litician prost dacă aveai ochi buni. Un om despre care se credea 
ca banuie ceva era pierdut“.

șuui exemplelor care 
vechi și legitimat iii 
bnuivespeaie poate fi 
s-a arătat in spectacolul 
vine i;i aceasta versiune
nouiui spectacol este iegată in mare măsură de felul in care este 
înțeles și propus spectatorilor sfetnicul regal. Optica obișnuită ne 
recomandă un Poionius bătrin și ridicol. Nu zice Hamlet că Po
ionius e „zevzec" și „flecar“ ? Dinu Cernescu și Ștefan Radof, in
terpretul lui Poionius, au ținut însă seama de faptul că alcestea 
suit epitetele lui Hamlet și nu ale lui Shakespeare. Portretul lui 
Poionius, ca și aie celorlalte personaje, rămîne să fie desprins 
din dialectica întregului text. Chiar dacă șochează acest Polo 
nlus are de partea lui susținători ca Samuel T. Coleridge și Li
viu Rebreanu și mai. presus de orice în textul shakespearian. 
Or, textul, tragediei le-a oferit substanța unui Poionius sumbru, 
decis, „mină de fier", mare maestru al mașinațiilor de culise și 
al spionajului. Creația lui Ștefan Radof nu e numai impresio
nantă prin jjațacterul ei convingător ci însemnată și prin revo- 
iuționarea interpretării. Poionius al său e la antipodul vechilor 
versiuni și are avantajul de a fi o tentativă realizată solid. O în
toarcere de .180 de grade se efectuează și pentru rolul lui Hora-, 
țiu, (Mircea Ănghelescu), care nu mai e bunul și calmul prieten 
refuzind viitoarea intrigilor de palat, ci una din persoanele de 
seamă ale conjurației, dacă nu cea mai importantă. Și aici se 
exploatează interpretări mai vechi. Sensuri noi sint aruncate în 
prim plan și în replicile Ofeliei, remarcabil susținută de Anda 
CarOpol. Un studiu innqitor al rolurilor se poate constata și în 
cazul Regelui și Reginei (Gilda Marinescu și Alexandru Repan), 
al ofițerilor curtenilor. Deși excelentă prezența actoricească a lui 
Emil Hossu (Laerts) și Sandu Sticlaru (Groparul) rolurile lor nu 
par a fi studiate din. același unghi convergent, creind o sesiza
bila discrepanță cu restul ansamblului. Integrarea tuturor inter
preților intr-un /flux unitar al reințerptetării se face in grade și 
proporții difeț'Ite, ce$a ce e de reproșat regiei.

Ceea ce este plăcut de observat este și caracterul de echipă al 
reprezentației. Ea este susținută numai de actorii teatrului Not
tara, fără adaosuri și împrumuturi, în spiritul vechii coeziuni a 
echipelor teatrale. E un Hamlet făcut cu puține 
destia acestui punct de plecare este lăudabilă, 
foarte mult absența lui George Constantin care 
ușurință locul in orice text shakespearian. Ar

Fortinbras, și, de ce nu, chiar Hamlet. 
mai inexplicabilă cu cit este și a altora, 
toți putem fi ușor de acord este că dis- 
excelenți. Ștefan Iordache a făcut un

pentru mari
actori*)

„SCINTEIA TINERETULUI

Roluri mari

Un film de CRISTIANA NICOLAE

Iubire și eroismIn lucru: un ansamblu monumental

DANA DUMA:

numai 
cîteva zile de 
la premiera 
„Trecătoare
lor iubiri", 
un alt film 
de autor ăl 
studiourilor 
noastre ru

pe ecrane : „întoar-
lui Magellan". Regi-

scenarista filmului,

Sculptorița Iulia Oniță și 
arhitectul Dinu Gheorghiu lu
crează la un monument des
tinat orașului Tr. Severin. Ei 
au realizat un ansamblu im
punător, compus dintr-un

postament amplu dezvoltat 
pe baza a două elemente geo
metrice de bază, piramida ji 
trunchiul de piramidă și un 
grup sculptural simbolic — 
un muncitor, un țăran fi un

intelectual. Lucrarea se află 
intr-o fază destul de avansa
tă de lucru la cioplitorla Fon
dului plastic.

C.R.C.
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to-
Și

cea

Se întimplâ ca intuind» la 
un film să ajungi după înce
perea jurnalului și atunci aș
tepți liniștit in hol. Dacă 
insă se adună mai mulți în- 
tirziați, intre ei pot apărea 
și cițiva .nai grăbiți mai ner
voși. Cearta e in aer. iată 
o problemă sesizată de între
prinderea cinematografică, de 
responsabilii cinematografe
lor, problemă . care cu bună
voința C.C.E.S. și-a găsit so
luția. Holurile au devenit săli 
de expoziții. Afișul de film, 
actori și creatori de film și, 
pină la urmă, chiar pictură. 
Publicul trebuie să consume 
ceva in hol: ci-co sau pic
tură. Această variantă a ex
plicațiilor decorației holuri
lor ne-a fost propusă foarte 
amabil și convingător de tov. 
Eugen Sofron, responsabil la 
cinema Luceafărul. Este evi
dent că atunci cînd la Scala 
se organiza o expoziție care 
rezuma cîteva momente din 
istoria picturii, cu gust și 
cultură, explicația era alta. 
Să ne aducem aminte și de 
„Parisul Vesel“.

Ceea ce am văzut noi în 
expoziția pictorului amator și 
profesor de desen Eduard 
Cupfer este cu totul altceva. 
Prea cunoscutele coșuri c*u 
flori de liliac — „parcă le

simți parfumul“ — peisaje 
idilice de iarnă, toamnă și 
chiar „momente din zilele 
noastre“ pictate în cunoscuta 
manieră a celor care mai ex
pun încă în vitrinele unită
ților de deservire cu sticlă și 
rame pentru populație. Este 
drept că am auzit despre 
cițiva profesori de desen

Cînd prostul
gust

primește viză 
de trecere...

că-și pun elevii să tragă cu 
creionul după conturul unor 
fructe decupate din reviste, . 
almanahuri, etc. Dar ca o 
expoziție ca aceea din holul 
cinematografului Luceafărul 
să fie autorizată chiar de 
Comitet nu am mai auzit. 
Răspunde de calitatea lor 
tovarășul inspector — ne-a 
spus responsabilul. Unii oa-

meni și-au și exprimat opi
nia: „Este o expoziție bine
venită“—B.G., „Sigur că da. 
Îmi place“ — N.N. student, 
„Foarte drăguț pictorul ama
tor. Mai ales florile, liliacul. 
Sigur că aș cumpăra“ — D.M. 
maistru mecanic, „E totuși 
binevenită, deși nu sînt bu
căți ca în Muzeul de Artă 
al R.S.R.“ — M.G. elevă. Ci
tăm din memorie și o inscrip
ție anonimă de pe catalogul 
dactilografiat care a dispă
rut: „Cum îți poți permite 
să mai și vinzi ?“. Aflăm că 
mai mulți au fost direcți in 
criticile la adresa pictorului: 
Cum vă puteți permite ? A- 
șadar, opiniile publicului sînt 
diferite. Iar Opinia nOastra 
este că trebuie să le luam 
drept bune pe ale acelora 
care și-au dat seama repeae 
că se află în. față unor tipice 
„produse de gang“ (create 
desigur, cu sinceritate și 
bună credință, nu ne 1 în
doim !), expresii ale prostului 
gust. Foarte ciudat rămîne 
însă fenomenul avizării unor 
astfel de, „creații“ de către 
cineva cire ar trebui Să fie 
contra prostului gust.

RADU PROCOPOVICI

Filmul
pentru 
tineret

Ca șl alte instituții dc artă șl cinematografia este datoare ti
neretului nostru cu filme bune, filme adevărate despre viata 
și aspirațiile lui, despre idealurile pe care generațiile și le 
transmit una alteia. Un adevărat film pentru tineret este, s-o 
recunoaștem, încă o raritate în repertoriul cinematografic actual. 
Cu atît mai mult, atunci cînd el totuși apare, faptul ne bucură 
și ne dă încredere în perspicacitatea și talentul cineaștilor noș
tri. Credem că „întoarcerea lui Magellan" este un asemenea 
film : un film despre iubire, luptă, eroism, in numele unei 
cauze mari căreia noi, cei de azi, ii datorăm tot ceea ce sîn- 

tem, tot ce vrem să devenim. Iată de ce recomandăm cu căl
dură tinerilor spectatori acest film — realizat de o tînără ci
neastă despre care, sintem convinși, se va mai vorbi : Cristiana 
Nicolae.

ÎNTOARCEREA LUI MAGELLAN

lează 
cèrea 
Zdărea și 
Cristiana Nicolae, a terminat de 
curînd cursurile Institutului de 
cinematografie și debutul cu a- 
cest film îndreptățește alătura
rea numelui ei de al talentaților 
absolvenți Mircea Veroiu, Kadu 
Gabrea, Dan' Pița.

„întoarcerea lui Magellan" este 
desigur filmul unei emoționante 
iubiri, dar nu numai atit. Este 
implicată și o altă generoasă te
mă : condiția ilegalistului situa
tă sub semnul responsabilității. 
Luptătorului progresist aflat In 
afara legalității îi este refuzată 
biografia, viața personală. El 
știe cit de important este fiecare 
pas al său care poate fi urmă
rit, care poate duce la descope
rirea unui mare număr dé tova
răși. El și-a asumat desigur a- 
ceastă condiție atunci cînd a 
optat pentru înrolarea în mișca
rea progresistă. A opta mereu 
între responsabilitate .......... ..și tentația

FF

tie arată 
timp și 
enorm, 

teatrului
un personaj

că tipul interpretării e 
e legitimat mai ales 
Direcția e captivantă 

Nottara rodnică. Poionius
nou. Nota definitorie a

mai 
de
Șl 

de-
Eugen Barbu : „Romanele trebuie verosimile...

pretențli și mo-
De aceea miră 

și-ar fi găsit cu 
fi putut fi Po-

ldnius, sau Regele, Său 
Expectativa este cu atit 
Un lucru asupra căruia 
punem de mulți actori
Hamlet sugestiv, dar este el singurul actor care poate în mo
mentul de față Să joace acest rol, este singura trupă care-1 poate 
pune ?

O pot face și Dinică și Mottoi și* Cornel Coman și Ion Carâ- 
mitru și Virgil Ogășanu și Ovidiu Iuliu Moldovan și este sigur 
că o mai pot face și alții. Un actor de mari resursă trebuie con
fruntat cu partituri de mari resurse, altfel e un păcat. De cite 
ori l-am văzut jucînd Shakespeare pe Toma Caragiu, de cite ori 
pe George Dinică ? Cu astfel de actori stagiunea românească își 
poate propune un repertoriu de o dificultate extremă. Este unul 
din meritele și una din concluziile pe care ni le impune specta
colul cu Hamlet al teatrului Nottara.

MIHAI UNGHEANU

») Hamlet, la Teatrul Nottara.

biograficului, iată tragica esență 
a condiției de ilegalist. Nespus 
de greu este să te desparți de 
ființa iubită tocmai atunci cînd 
ești mai însetat de afecțiune. 
Dragostea tinărului ilegalist pen
tru ciudata fată numită Magellan 
pare sortită eșecului. Fata nu 
face parte din mișcare, ea poate 
fi oricind bănuită de trădare și 
chiar dacă nu, ea ar putea fi un 
indiciu pentru urmăritori. Des
părțirea celor doi este chinui-

toare, ei n-o pot suporta și a- 
tunci cind încearcă să se revadă 
sînt reperați de poliție. Există 
șansa ca unul din ei să scape și 
fata zisă Magellan face un eroic 
gest : îl împușcă pe șeful poli
țiștilor salvindu-și iubitul.

Filmul vorbește cu simplitate 
și căldură despre eroismul firesc 
al unui tineret angajat. Deși po
vestea este simplă, nu lipsesc 
nuanțele de fină psihologie. Pro
tagonistul- îi vorbește cu pate
tism intransigentei sale tovarășe 
cu numele conspirativ Matei 
despre suferința bănuielii de 
care ei, ilegaliștii, sînt înc.ercați. 
Este chinuitor să-i bănui' fără 
încetare pe cei vinovați și pe cei

nevinovati, pe cei nedrepți și pe 
cei drepți. Filmul impune un
personaj, Magellan, ciudat a-
mestec de poezie și antisenti- 
mentalism, de independența și 
devotament, de feminitate și co
pilărie. Debutanta Mihaela Ma
rinescu era parcă destinată să 

■ interpreteze acest dificil rol. Cu
vinte bune se pot spune și des
pre firescul interpretării lui Vla
dimir Găitan : sfiiciunea și gra
vitatea sînt datele luminosului 
său personaj. Cornelia Gheor
ghiu șarjează puțin austeritatea 
fetei numită Matei. O ciudată 
figură este Profesorul (Radu Be- 
ligan), simpatizant cu mișcarea 
progresistă, foarte rafinat, foar
te bun cunoscător de maxime 
umaniste, dar mai puțin anga
jat. .

Foarte inspirată a fost regi
zoarea alegîndu-1 colaborator pe 
tînărul operator Dinu Tăn^se. 
Povestea de dragoste capătă iun 
plus de lirism din tandra „scrH*' 
tură“ a aparatului lui Dinu Tă- 
nase. Fizionomiile și obiectele 
sint filmate de el din unghiurile 
cele mai avantajoase, gesturile 
surprinse de obiectivul lui au 
subtile semnificații.

Nu știu dacă spectatorii care 
încă asaltează casele de bilete 
la acest film au citit înainte cro
nici favorabile dar m-aș bucura 
să știu că citirea rîndurilor mele 
,îi va fi îndemnat pe Unii să-l 
vadă.

Reprezen-
1 poves

tea de iubire 
care se înfi
ripă între doi 
tineri, ale că
ror destine 

fundalul ce- 
război■ mon-

EMANUEL TÄNJEALAFotografie de

Ne facem o plăcută
a consemna și recomandă cititori
lor noștri opiniile scriitorului Eu
gen Barbu apărute în paginile re
vistelor și ziarelor din ultima vre
me. Autorul „Princepelui“. scriitor 
aflat in plină maturitate creatoa
re (recent a Împlinit 50 de ani), 
își expune opiniile cu franchețe, 
intr-un spirit polemic puțin 
frecvent în schimbul de idei, alt
fel bogat, din publicistica literară 
actuală. Reproducem cîteva dintre 
părerile scriitorului exprimate in 
Interviurile acordate unor ziare și 
reviste : „Raporturile scriitorilor 
cu societatea In care trăiesc, In
tervențiile lor In presă In anumi
te probleme majore fac parte 
dintr-o obligație profesională (...). 
Sigur, că există și scriitori care 
se abstrag de la aceste intervenții,

datorie din

mai greu și de 
fie mai respon

disperare de că

socotind că ziaristica este o ocu
pație mai puțin demnă de vocația 
lor. Cu siguranță că aceștia din 
urmă nu au nici un fel de drepta
te, intrucît artistul, scriitorul este 
și el, In primul rlnd un cetățean, 
implicat in treburile sociale. CU- 
vintul lui este 
aceea trebuie să 
sablli (...).

Se încearcă cu
tre flte un prelins teoretician să 
opună scrisului frumos, ideile. 
Printr-un silogism rudimentar se 
stabilește că scrisul frumos duce 
automat la anularea ideii și că. 
dimpotrivă, acolo unde se scrie 
agramat. Ideile colcăie ca lava In 
Vezuviu" (SCINTEIA, 20 februa
rie. interviul realizat de Nicolae 
Dragoș). GROAPA „povestește o 
viață așa cum a fost descrisă plin

filtrele artistice. Nu totdeauna tot 
ce pare zguduitor în viață, trece 
și barierele verosimilului. Roma
nele trebuie să fie verosimile, nu 
adevărate ; numai viața trebuie să 
fie adevărată“ (ROMANIA LIBE
RĂ. 16 februarie, convorbire cu 
Dumitru Tabacu).

„,Nu sînt nici capricios și nici 
nu mi-am mîncat copiii, precum 
Cronos. Am ținut și la Ion Ghedr- 
ghe și la Ion Alexandru, și la 
Marin Sorescu, clini am ținut și 
la dumneata, dar am fost un tată 
pretențios Poetul român vrea să 
fie numai lăudat, dar poCzia nu 
este un drept cîștigat, ci un teri
toriu pe care trebuie să-1 cucerești, 
zi de zi (...). Emitem in serie fil
me așa-numite : de producție, 
ilustrative, cu mașini lucitoare in 
prim plan și problemele umane 
le lăsăm în umbră. Nu-mi place 
optimismul de paradă, nu-mi plac 
sforăielile din texte, eroii umflați 
cu pompa de la bicicletă“ (FLA
CĂRA, 16 februarie, diâlog — 
„Sub semnul întrebării“ — cu 
Adrian Păunescu).

Criticul Marian Popa scrie (în 
Viața studențească. 20 februarie) : 
,.Pentru cel care va consideră 
enciclopedismul numai ca punct 
de plecare al operei. înseamnă că 
și-a găsit în sine spiritul de opo
ziție destul de puternic pentru a 
ajunge la propria creație^ Acesta 
e cazul lui Eugen Barbu (...). Ca 
spirit de opoziție apar de aseme
nea : critica literară, comentariul 
sportiv^ jurnalistica. Cunoști pe 
alții pentru a-i elimina : nu din 
nevoia desolidarizării de lume, ci 
din aceea de a renunța la ceea ce 
alții au în tine“. Polivalenței ac
țiunii scriitorului i se dă o expli
cație pe cît de Ingenioasă pe atît 
de plauzibilă. Dealtfel, despne en
ciclopedismul autorului ,.Princepe
lui" Perpessicius a scris rînduri 
memorabile : .»Desigur. .»Frincepe- 
le“ rămîne, ceea ce împrejurările 
și Eugen Barbu însuși au hotărît : 
o mare creație literară, o ficțiune 
impregnată de toate darurile au
torului, însă o ficțiune pentru care 
Eugen Barbu a întreprins nu
meroase investigații. Documentația 
sa e imensă, sub toate raporturile, 
atît de atentă și atît de minuțioa
să, îneît sentimentul că bună părte 
din documentație îți este străină 
nu e jdecît prea firesc...“

în fotografie : luni. 18 februarie, 
la librăria „Mihail Eminescu" din 
Capitală, Eugen, Bârbu s-a întîlnit 
cu cititorii săi cu ocazia apariției 
volumului III din ..Caietele Prin
cepelui“ și edițiej a Vl-a a roma
nului ..Groapa"

se întretaie, pe 
lui de-al doilea 
dial, autoaiea revelează în ca
zul tînărului muncitor breșa din
tre trăirea afectivă și ideea pen
tru care acesta luptă. Ideea în 
virtutea căreia este hotărît, la 
nevoie, să se sacrifice și viața 
sufletească pusă în mișcare de 
apariția unei fete, nu reușesc 
să se armonizeze deplin, să se 
suprapună. Iubirea nu este in
tegrată ca o autentică forță su
fletească, ea însăși capabilă să 
fortifice lupta pentru o idee 
mare și nobilă. Condițiile isto
rice, regulile conspirativității dar 
și rigiditatea unora dintre cei 
care se supun eroic acestor re
guli duc la un final tragic al 
iubirii. Prin personajul fetei este 
surprinsă devenirea iubirii că 
iubire, adică o iubire ce-și este 
suficientă sieși, crescută într-o 
fată dornică de afecțiune și pu
ritate dar care nu înțelege prea 
bine ce se întîprplă în jurul ei.

Tînărul muncitor este anga
jat în lupta social-politică care 
traversează epoca, fiind pîndit 
la fiecare pas de pericole, fapt 
care îi impune, în conformitate

cu disciplina de organizație, și 
cu vigilența dar fi cu suspiciu
nea celei al cărei nume conspi
rativ este „Matei", refuzul ori
cărei legături cu oamenii străini. 
El se simte, intr-un fel, frus
trat de sentimentul iubirii. In 
mod firesc fi în ciuda discipli
nei așa cum o înțelege „Matei", 
tînărul se îndrăgostește de Ma
gellan, o fată ciudată, care este 
un amestec de naivitate și gin
gășie. de maturitate și dispozi
ție Indică irepresibilă, de unde 
răzbate și o undă de tristețe

în conformitate

Aparținind 
celei mai ti
nere promo
ții a' clasei 
de regie film 
de la I.A.T.C. 
„Ion Luca 

Caragiale“, 
Cristiana Ni- 
în cinemato- 

lui 
de

colae debutează 
grafie cu „întoarcerea 
Magellan“, film artistic 
lung metraj căruia îi semnea
ză și Scenariul inspirat de o 
idee a .lui Radu Cosașu din 
românul „A înțelege sau nu".

Debutul tinerei cineaste — 
trebuie s-o precizăm de la 
început — este remarcabil, 
Cristiana Nicolae afiritiin- 
dn-se ca o personalitate ar
tistică distinctă, ca un regi
zor ce știe să vadă și să po
vestească filmic un subiect. 
In anii dictaturii fasciste un 
utecist cunoaște o fată de 
care se îndrăgostește. Cuplul 
lor reunește, intr-un lung â- 
notimp al „imposibilei iu
biri", cum denumea un dra
maturg âcei ani de luptă grea 
și eroică, maturitatea băiatu
lui șl dezorientarea fetei ră
masă doar la înțelegerea eve
nimentelor imediate ale vie
ții. Cenzurat de luciditate și 
de experiența angajării sale 
politice, el Încă nu-î poate 
spune nimic despre respon
sabilitatea pe care o implică 
acțiunile revoluționare la 
care participă iar ea trăiește 
doar bucuria implinirii într-o 
iubire pătimașă, oarecum 
oarbă, exclusivă.

Cele cinci-șase întoarceri a- 
casă ale băiatului, in camera 
lor de la subsolul cinemato
grafului din sala de unde se

ILIE O IORDAN: .|

A lupta pentru
o idee mare și nobilă
mară. între cei doi 
cheagă spontan, în 
trecută împreună o 
fletească autentică 
fragilă, datorită, pe 
bănuielilor în legătură cu identi
tatea nesigură, chiar îndoielnică a 
fetei (tînărul o întîlnește în mij
locul unui mediu burghez al 
distracțiilor obositoare și nesănă
toase, la care se adaugă și rela
ția echivocă cu un agent al si
guranței).

Pornind de la acest cadru 
interesul autoarei se concen
trează asupra devenirii, mo
dificării sentimentului de iubire 
dintre cei doi tineri, accentul pu- 
nîndu-se pe dezvăluirea psiho-

tineri se în- 
noaptea pe- 
legatură sn- 
însă foarte 
de o parte 

denti-

loglei fetei 
mult latent 
tei" care îi 
cipiti, această legătură. Teme
rile, în fond justificate, ale tînă
rului'legate de oportunitatea 
dezvăluirii calității sale de lup
tător, de om angajat într-o luptă 
dreaptă, pe viață și pe moarte, 
plină de riscuri sînt sporite de 
neîncrederea lui „Matei" în 
oameni din afară, neverificați. 
Se poate vorbi, în această situa
ție, și de intervenția unei anu
me mentalități rigide care pune 
și menține nelegitim principiile 
mai presus de omul viu, real, 
în loc să o facă părtașă la idea
lul său, prin intermediul iubirii 
cu care fata îl înconjoară, el o 
lasă pradă acestui sentiment a- 
dînc, care o împinge, cu nece
sitate aproape, în acele împre
jurări istorice, spre 'un deznodă
mânt tragic.

Filmul Cristianei Nicolae are 
unele slăbiciuni. De exemplu, 
scenele care descriu în manie
ră poetică -iubirea celor doi ti
neri riscă la un moment dat să 
devină monotone prin repetare 
și unghiuri de filmare nesemni
ficative. La asta se adaugă re
constituirea și filmarea stîngace 
a cheiului Dîmboviței. în inia-, 
ginea reconstituită a Bucurediu- 
lui din timpul războiului se* in
serează, de pe malul opus, ima
ginea unui București contempo
ran. însă ca operă de debut 
filmul „întoarcerea lui Magel
lan" este remarcabil.

si pe conflictul mai 
al tînărului cu „Ma- 
reproșează, din prin-

aud frazele bombastice ale 
jurnalelor de război din 
epocă, cele cinci-șase întoar
ceri acasă cind de fiecare 
dată el își spulberă teama de 
a nu o mai găsi, iar ea tea
ma așteptării zadarnice, sînt 
tot atîtea fațete ale unei 
continue sărbători a senti
mentelor într-o conjunctură 
dramatică. Ei iși trăiesc dra
gostea nu pc marginea rea
lității, pe fundalul mai a- 
proape sau mai îndepărtat al 
războiului, ci in însăși struc
tura unei lumi ce trăiește în 
convulsiile prefacerii. Condi
țiile acestea iși pun o am
prentă gravă, greu de con-

TUDOR STĂNESCU:

Sentimentul intr-o
conjunctură dramatică
fundat, pe exuberanța fireas
că a anilor lor tineri.

De remarcat nu numai în 
această secvență-poem dar 
și in tot filmul sinceritatea, 
exactitatea gesturilor, atenția 
la detalii precum și felul in 
care autoarea a ocolit cele 
două periculoase extreme: 
sentimentalismul cu toată 
inutila și sufocanta lui gran
dilocvență, cît și nonșalanța 
cinică a relațiilor la nivelul 
epidermei.

Desigur, pentru acest „film 
de autor“, scenaristei și re
gizoarei i se poate aminti că 
„întoarcerea lui Magellan“ 
pare pînă la un anumit punct 
o variantă a subiectului din 
„Duminică la ora 6“, un alt 
fel de poveste pe o temă

dată față de care, deși iși ra
tifică talentul, Cristiana Ni
colae putea să se sustragă 
uneori decalcului direct.

Insă regizoarea are deja 
un stil ai ei. în care se com
pletează perfect realismul cu 
romantismul, poezia delicată 
ă iubirii cu poezia aspră a 
realității.

Din distribuție să consem
năm mai întîi debutul tine
relor actrițe Mihaela Mari- 
nescu și' Cornelia Gheorghiu 
in rolurile unor personaje 
purtînd nume masculine, 
Magellan prima și Matei, a 
doua. Mihaela Marinescu, de 
la Teatrul de stat din Tg. 
Mureș, are o mișcare natu
rală, lipsită de crispări sta
tuare ori de poze studiate. Ea 
trebuie să adauge frumoase
lor disponibilități interpreta
tive o mâi mare atenție 
vocii, care sună uneori „aca
demic“, Cornelia Gheorghiu 
reușește un foarte bun rol 
secundar însă destul de difi
cil. Actrița Teatrului Națio
nal „Vasile Alecsandri“ din 
Iași își compune cu siguranță 
dificilul rol, deține arta de 
a introduce în rolul unei fe
mei rigide nuanțele, accen
tele imperceptibile 
sensibilități mari, 
frîu de calcul și 
compatibile.

Vladimir Găitan
prețul tinărului —, Radu Be- 
ligan și George Motoi — in 
două roluri secundare — în 
nota lor obișnuită.

„întoarcerea lui Magellan“ 
indreptățește speranțele puse 
în tînăra generație de cine
aști, constituie încă o dovadă 
că tinerilor li se pot încre
dința sarcini mai mari și mai 
dificile

ale unei 
ținută in 

voință in-

lii ter-
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TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU și tovarășul ION GHEOR- 

GHE MAURER au trimis tovarășului ALEXEI NICOLAEVICI 
KOSÎGHIN, președintele Consiliului de Miniștri al Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste, următoarea telegramă :

Stimate tovarășe Kosighin,
Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră 

de naștere vă adresăm calde felicitări.
Vă transmitem, totodată, cele mai cordiale urări de săpătate, 

viață îndelungată și noi succese în activitatea pe care o desfă- 
șurați in fruntea guvernului Uniunii Sovietice, pentru prosperi
tatea și înflorirea continuă a U.R.S.S., pentru dezvoltarea și 
adincirea relațiilor de prietenie frățească și de colaborare mul
tilaterală dintre Republica Socialistă România și Uniunea Repu
blicilor Sovietice Socialiste.

LANCE BARNAR, prim-ministru ad-interim al Australiei, a 
trimis tovarășului ION GHEORGHE MAURER. președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, următoa
rea telegramă :

In absența primului ministru, aflat în străinătate, vă mulțu
mesc, in numele guvernului și poporului Australiei, pentru me
sajul guvernului dumneavoastră trimis cu ocazia Zilei Austra
liei.

• MIERCURI LA AMIAZA, 
s-a înapoiat in Capitală tovară
șul Mihai Dalea, președintele 
Consiliului Central al Ù.G.S.R., 
care a făcut o vizită în R.F. 
Germania, la invitația Uniunii 
Sindicatelor din această țară, 
precum și o scurtă vizită în 
R.P. Ungară, la invitația Con
siliului Central al Sindicatelor. 
. La sosire, tovarășul Mihai 
Dalea a fost salutat de tova
rășii Gheorghe Petrescu, vice
președinte, și Larisa Munteanu. 
secretar al Consiliului Central 
al U.G.S.R.. de activiști ai sin
dicatelor.

Au fost de fată, de aseme
nea. dr. Er.vin Wickert, amba
sadorul R.F. Germania la Bucu
rești, și Ferenc Martin, amba
sadorul R.P. Ungare la Bucu
reștii

• CU OCAZIA celei de-a 
56-a aniversări a Forțelor Ar
mate Sovietice, la Ambasada 
U.R.S.S. din București a avut 
loc, miercuri, o conferință de 
presă.

Au participat ziariști români, 
corespondenți de presă acredi
tați in țara noastră, generali și 
ofițeri superiori, reprezentanți 
ai unor instituții centrale, ai 
A.R.L.U.S., ai altor organizații 
obștești. Erau prezenți atașați 
militari și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Evenimentul a fost evocat de 
atașatul militar, acro și naval 
al Uniunii Sovietice la Bucu
rești. A.F. Musatpv.

• MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE al Republicii Socia
liste România, George Macoves- 
cu. a primit o telegramă de 
mulțumire din partea ministru
lui afacerilor externe al Repu
blicii Turcia, Turan Giines, pen

tru felicitările transmise cu 
ocazia numirii sale in această 
funcție.

• PREGĂTIRILE pentru cea 
de-a doua ediție a Festivalului 
cintecului ostășesc „Te apăr și 
te cint, patria mea'1 — mani
festare dedicată marilor eveni
mente ce vor avea loc in acest 
an : a XXX-a aniversare a 
eliberării României și Congre
sul al XI-lea al Partidului Co
munist Român — 'se află in pli
nă desfășurare. Au și început 
să sosească primele piese muzi
cale cu tematică ostășească, 
inspirate din activitatea arma
tei noastre.

Acest festival, inițiat în 1972, 
a trezit un larg ecou in rîndu- 
rile publicului, inriurind pozi
tiv viața culturală din unită
țile militare. Marșurile, cinte
cele patriotice și melodiile de 
muzică ușoară lansate cu pri
lejul primei ediții au fost re
pede îndrăgite de ostași, au in
trat in repertoriul marilor an
sambluri profesioniste sau al 
formațiilor artistice de amatori, 
au putut fi deseori ascultate și 
in emisiunile de radio și tele
viziune. Prin grija Editurii mi
litare. au fost tipărite culegeri 
de cintece din festival, iar 
„Electrecordul“ a imprimat trei 
discuri.

în etapa de creație, care va 
dura pină la sfirșltul lunii mai, 
compozitorii și poeții urmează 
să întreprindă vizite de docu
mentare in unități, vor fi in 
mijlocul tinerilor ostași la in
strucție, pe terenurile de apli
cații, in săli de clasă și labo
ratoare. la manifestări artistice.

Cea de-a doua ediție a Festi
valului cintecului ostășesc „Te 
apăr și te cint, patria mea“ va 
constitui, fără îndoială, o nouă 
demonstrație a frumuseții cin
tecului de mase, un important 
act de cultură.

• In cadrul unei consfătuiri 
de lucru, Comitetul județean 
Argeș ai U.T.C. a desemnat că
minele tinerilor nefamiliști 
fruntașe in întrecerea inițiată in 
anul 1973. Cel mai frumos că
min. al tinerilor de la Fabrica 
de stofe „Argeșana“, a fost dis
tins cu fanionul de cămin mo
del și un televizor „Clasic S“. 
Locul II, fanionul de cămin 
fruntaș și cărți in valoare de 
1 000 lei. a revenit căminului 
întreprinderii mecanice Muscel, 
iar locul III. fanionul de cămin 
fruntaș și cărți în valoare de 
500 lei, celui aparținînd între
prinderii de motoare electrice 
din Pitești. (L.P.)

o Biroul Comitetului județean 
Teleorman al U.T.C. a stabilit 
organizațiile U.T.C. fruntașe in 
întrecerea „Tineretul — factor 
activ în realizarea cincinalului 
înainte de termen“ pe anul 
1973. Pe locurile I au fost de
semnate organizațiile U.T.C. de 
la I.A.I.A.C.-Alexandria, C.A.P. 
„Dunăreais-Zimnicea și S.M.A. 
Fintinele. La acțiunile de mun
că palriotică premiul special re
vine organizației municipale Tr. 
Măgurele care a realizat la ac
țiunile finanțate 451 987 lei (an
gajament inițial 285 000), iar 
locurile I organizației orășe
nești U.T.C. Alexandria și Co
mitetului comunal U.T.C. Su- 
haia. Tinerii din aceste organi
zații — fruntașe între 
— au realizat acțiuni 
țațe în valoare de 35 
lei. La începutul lunii 
cu prilejul deschiderii 
de muncă patriotică organizația 
municipală Tr. Măgurele, oră
șenească Alexandria și comuna
lă Suhaia ale U.T.C., vor primi

fruntași 
nefinan- 
milioane 

martie, 
anului

drapelul de organizații fruntașe 
in acțiunile de muncă patriotică 
pe anul 1973. (Gh. Ionescu).

Clubul tinerilor 
specialiști

Comitetul U.T.C. al Întreprin
derii mecanice Cugir, a inițiat 
..Clubul tinerilor specialiști" ■ 
Membrii clubului și-au propus să 
realizeze o serie de inovații și 
raționalizări în scopul îmbunătă
țirii procesului de producție. Cu 
prilejul constituirii clubului'tine
rilor specialiști, s-a organizat un 
simpozion pe tema „Realizări și 
perspective în domeniul cons
trucțiilor de mașini unelte".

I. V.

U.T.C. al sectorului III, al cărui 
prim secretar, Petre Răducanu, 
se va afla in trenul tineretului, 
alături de tineri de la uzinele 
„23 August“, „Aversa“. „Repu
blica“, de elevi ai grupurilor șco
lare „23 August“, „Republica“, 
ai Liceului „M. Viteazul“ i 
Aici va avea loc concursul 
schi și concursul „Săniuța 
argint“. Concurenții și cei buu 
de suporteri vor fi însoțiți 
fanfara reprezentativă care a 
pregătit un program de... munte 
(L.P.)

etc. 
ae 
de
ue

I

Concurs aplicativ

La Centrul de studii, cercetări 
și proiectări din Craiova, 150 de 
studenți de la facultățile de 
Electrotehnică, Studii economice, 
Fizică, Chimie lucrează, pe oază 
de contracte, la realizarea a 36 
de teme cu caracter aplicativ in 
economia județului Dolj.

j ?
Duminică, Predealul va li 

gazda ospitalieră a 1 200 de ti
neri care-și desfășoară activita
tea în școlile, instituțiile și în
treprinderile sectorului III al 
Capitalei. Dintre aceștia, 400 vor 
participa la concursul aplicativ 
militar, aflat in acest an la cea 
de a V-a ediție, uteciștl care au 
obținut la nivelul centrelor de 
pregătirea tineretului pentru a- 
părarea patriei cele mai pune 
rezultate, calificîndu-se la raza 
pe sector. Inițiativa de a atege 
Predealul aparține Comitetului

Ml
• 520 de tineri de la Com

plexul căi ferate Caransebeș 
s-au întrecut în concursul „Si
guranță și măiestrie“. Cel mai 
bun este tehnicianul Ion Humi- 
ță o La Alexandria a avut loc 
conferința pe țară a cultivatori
lor de ricin. • „Top-poezie Tîr- 
goviște“ — concurs pentru iu
bitorii de poezie din întreaga

VICTORIA PUBLICULUI
3.000 

ziaști 
Steaua 
ciul de aseară, i 
reasca, susținut în 
redutabilei formații 
Estudiantes Madrid, 
contînd pentru una din gru
pele semifinale ale „Cupei 
Cupelor“ la baschet masculin, 
a revenit în cele din urmă 
jucătorilor militari cu scorul 
de 83-76 (36-37).

Spaniolii s-au dovedit jucă
tori dîrji, uneori chiar dinco
lo de limitele regulamentului. 
Printre studenții madrileni 
evoluează și un baschetbalist 
de excepție, ...nord-america-

de spectatori entu- 
au împins echipa 
spre victorie în me

de la Flo- 
i compania 

spaniole 
Partida,

nul Taylor, care a marcat a- 
seară nu mai puțin de 37 
puncte, deci zestrea de-o re
priză a echipei sale. La o ta- 
lie-gigant de 2,11 m. el adau
gă o excelentă precizie în a- 
runcări, o bună mișcare în 
teren și o impecabilă discipli
nă tactică, specifică, de altfel, 
întregului lot al oaspeților 
dintre care am mai remarcat 
pe Sagi-Vela (12 p.), Lopcz- 
Cid (14 p.) și Peraita (8 p.).

Sportivii noștri nu au cîști- 
gat la o diferență mai convin
gătoare tocmai pentru că le-a 
lipsit această disciplină de 
joc, pentru că au acționat a- 
desea pripit, fără să respec-

te sfaturile antrenorului, prof. 
Vasile Popescu. în apărare 
ei s-au lăsat uneori prea ușor 
depășiți iar în atac au ratat 
nepermis de mult, inclusiv o 
serie de aruncări libere. Ta- 
rău (20 p.) și Savu (17 p.) au 
evoluat inegal, jucînd bine 
doar. în repriza secundă în 
timp ce Cernat a „mers“ nu
mai în prima parte a meciu
lui (e drept, el înscrisese 15 p. 
înainte de a fi ușor acciden
tat). Mai constant s-a pre
zentat Oczelac (23 p.). ale că
rui forțe au fost, însă, vădit 
măcinate de lupta cu gigantul 
Taylor.

țară. Ciștigatorii vor fi invitați 
de onoare la a V-a ediție a 
Festivalului „Testament literar“ 
o în județul Neamț a început 
concursul de creație literară 
„Jubiliar ’74“ • Cel mai bun 
conducător auto din județul 
Mureș este Eugen Vodă de 
Autobaza Reghin. în 1973 
economisit 19 000 lei ® în mu
nicipiul Tecuci s-a 
școala politică U.T.C. • La Pre
deal, pe pirtia Clăbucet, 120 de 
pionieri, elevi și tineri din ju
dețul Ilfov au participat la faza 
județeană a Cupei tineretului la 
schi și săniuțe • 190 de orga
nizații U.T.C. din satele jude
țului Teleorman sint antrenate 
îți acțiunea „învățămintele anu
lui agricol 1973 și sarcinile 
revin 
ră in
III B 
te“ și 
la au 
retului, 
colegi • 350 
Cluj, 20 de formații de 
28 brigăzi de agitație și 68 de 
recitatori au participat la faza

la 
a

deschis

ce 
lucrătorilor din agricultu- 
acest an“ • Elevii anului 
ai liceelor „Panait Istra- 
„Nicolae Iorga“ din Brăi- 
aniverșat, la clubul tirie- 

ziua de naștere a opt 
elevi din județul 

teatru,

județeană Cluj concursului
„Partid, inima țării“ • în jude
țul Maramureș a început „De
cada mecanizatorilor“ in care 
sint antrenați 450 de tineri • In 
această săptămină in Centrul 
universitar Timișoara a început 
trecerea în revistă a formațiilor 
artistice studențești pentru de
semnarea participantelor la a 
X-a ediție a Festivalului națio
nal al artei studențești. (De la 
corespondenții noștri : Șt. Illes- 
cu, Mihail Vlad, I. Mar. Gh. Bo- 
ghici, P. Cristian, C. Vintilescu, 
C. Ion).

Dunării, Pobrogea, Moldova șl 
in zona de munte. Temperatura 
în scădere, maximele înscriin- 
du-se intre 0 și 10 grade, iar 
minimele de Ia noapte vor tl 
de —7 și +3 grade.

La București vreme incnisă, 
ploaie temporară, vînt potrivit. 
Temperaturile minime între 0 
și 2 grade, maximele 5 și 7 
grade.

Vremea rămîne închisă — ne 
comunică meteorologul Ion Bor
dei Ecaterina, mai ales in surt- 
estul țării unde vor cădea pre
cipitații sub formă de ploaie, 
în restul țării precipitațiile vor 
fi sub formă de ploaie, lapoviță 
și ninsoare. Vintul va sulta mo
derat, cu intensificări in cimpia

BASCHET

OV. PÄUN

UN DIRECTOR 
SAU... O SOLUJIE
Stimați tovarăși.
Am fost prin comuna dum

neavoastră, la Văcărești— 
Dîmbovița, și am aflat printre 
altele. că tinerilor de pe a- 
colo le place să danseze (lu
cru deloc de mirare cînd e 
vorba de tineri). Am mai a- 
flat că există și un cămin cul
tural, frumos, luminos, avînd 
tot ce-i trebuie, minus di
rector. Aici e... cuiul (era să 
zic scaunul) lui Pepelea. Pen
tru că, pentru a funcționa, e 
musai nevoie de director. Prin 
alte părți, tinerii mai pot să-l 
înlocuiască cu un taraf, sau cu 
un magnetofon, sau măcar cu 
un pik-up, aici însă directorul 
e indispensabil. Așa incit, vă 
rog încercați să le veniți în a- 
jutor, făcîndu-le rost de un 
director, unul cit de mic, dar 
să fie. Ori poate ar fi sufi
cientă și o cheie, o banală 
cheie de lacăt cu care să des
ferece ușile sălii de atîta a- 
mar de vreme încuiată. Nu 
știu dacă ar avea același 
efect (un director e totuși 
altceva) dar tinerii sint dis
puși să încerce. Vă rugăm în
cercați și dumneavoastră...

P.S. Am aflat că în satul 
Rrăteștii de Sus, aparținînct 
de aceeași comună, tinerii s-au 
descurcat și cu o... rangă. Sala 
de acolo avea lemnăria mai 
veche, și s-au deschis ușile 
mai ușor. Asta se întîmpla pe 
la 1 ianuarie, seara, cînd. ti
nerii au ținut morțiș să joace, 
în loc să se odihnească, ca 
tot omul, după revelion. Ti
neri zburdalnici, ce mai... Au 
plătit și niște amenzi, cică, dai 
de! jocul se mai și plătește. 
De atunci, însă, dansează în 
fiecare sîmbăti. Fără direc
tor ! Dacă aflați cum se des
curcă, comunicați-ne și nouă. 
Poate ar merge soluția și la 
căminul din comună. Ori 
poate, mai știi, ar mai fi și 
alte soluții...
pt. țonformitate.

MARIAN GRIGORE

SPORT PE MICUL ECRAN
SIMBATA, 23 FEBRUARIE 
ora 16.00 : VOLEI MASCU

LIN : Steaua — Dinamo 
București, in cadrul turneu
lui final al campionatului 
național — divizia A. Trans
misiune directă de la Ti
mișoara.
DUMINICA. 21 FEBRUARIE 

ora 15.30 : MAGAZIN
SPORTIV

Campionatul mondial 
de handbal masculin

JOI. 28 FEBRUARIE
ori. 18,30 : ROMANIA-PO- 

LOjKA. Transmisiune ai- 
d^wa de la Schwerin.

VINERI, 1 MARTIE
ora 18,30 : ROMANIA-SPA- 

NIA. Transmisiune directă 
de la Rostock.

DUMINICA. 3 MARTIE
ora 18.00 : ROMANIA-SUE- 

DIA. Transmisiune directa de 
la Schwerin.

MARȚI, 5 MARTIE
ora 18,30 : Primul meci al 

echipei României în grupa 
semifinală. Transmisiune di
rectă de la Halle sau nari 
Marx Stadt.

• „Stadion“ — rubrică de re
portaje din sportul de 
masă.

• Hochei : România-Ungaria, 
rezumat' înregistrat.

• „Marele l’rcmiu al Euro
pei“ la călărie — sărituri 
peste obstacole (manșa 
a Il-a). Transmisiune de 
la Aachen.

JOI, 7 MARTIE
ora 18,30 : Al doilea meci 

al echipei României în gru
pa semifinală. Transmisiune 
directă de la Schwerin sau 
Karl Marx Stadt.

SÎMBATA, 9 MARTIE
ora 18.00 : Meciul pentru 

locurile 3—4. Transmisiune 
directă de la Berlin.

DUMINICA, 10 MARTIE
■ ora 18,45 : Finala Campio
natului Mondial. Transmisi
une directă de la Berlin.

Comentator : Cristian țo- 
pescu.

Florin Gheorghiu 
învingător în Spania
Turneul internațional de 

șah de la Torremounos 
(Spania) a fost ciștigat de 
marele maestru român Flo
rin Gheorghiu, care a termi
nat neînvins concursul, tota- 
lizînd 9,5 puncte din 13 posi
bile. Pe locul doi, cu aceiași 
număr de puncte, dar cu un 
coeficient Sonneborn interi
or, s-a clasat maestrul fili- 
pinez Torre. Locurile 3—5 au 
fost împărțite de Lombardy 
și Tarjan (ambii din S.U.A.) 
și Ostojici (Iugoslavia) — cu 
8 puncte fiecare.

în ultima rundă, Florin 
Gheorghiu l-a învins pe cu
banezul Esteves, în timp ce 
Torre a ciștigat partida sus
ținută cu Ostojici.

Năstase și Ovici 
calificați în turul III
Tenismenii români Iile 

Năstase și Toma Ovici s-au 
calificat în turul trei al tur
neului internațional de la 
Salisbury (Mariland). Ilie 
Năstase l-a învins cu 6—1 ; 
6—4 pe juniorul american 
George Hardie, iar Toma ci
vici a ciștigat cu 6—3. 6—1 
partida susținută, cu Hump
hrey Hose (Venezuela).

{fffnemü
întoarcerea lui magel- 

LAN : Centrai (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16: 18.13: 20 30). Gloria (Orele 
8 45; 11,15; 13.30; 15,45: 18,15; 20.30).

DINCOLO DE NISIPURI : Scala 
(orele 9 30; 11,45; 14,00; 16.15; 18,30; 
20,45).

AURUL NEGRU DIN OKLAHO
MA i Festival (orele 8,45; 11 ;
13 30 : 16 ; 18.30 ; 21) : Favorit
(orele 9.15 ; 11,30 s 13,45 : 16 :
13.15 ; 20.30).

SEMURG, PASAREA FERICI
RII : Lumina (orele 9: 11.15:
13.30 : 16 ; 18 30 ; 20.45)

CIDUL : Patria (orele 9 : 12.45 ;
16.30 : 20,15).

CHEMAREA STRĂBUNILOR ! 
Luceafărul (orele 8.30 ; 11 ; 13.30 ; 
16 ; 18.30 ; 21) ; București (orele
8.30 : 11 : 13.30 : 16 ; 18.30: 21).

CAPCANA : Victoria (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 : 18.15 : 20.30) î
Popular (orele 15.30: 18; 20.15).

OMUL CU CREIERUL TRANS
PLANTAT : Modern (orele 9;
11.15 : 13.30 : 16 : 18.15 : 20.30).

COJOCELUL FERMECAT i Doi
na (orele 13.30).

STEAUA FÄRA NUME î Doina 
(orele 16 ; 18.15 ; 20.30).

MISTERIOASA PRĂBUȘIRE S 
Excelstor (orele 9.15 ; 12 : 15.30 ;
18 : 20.30) : Flamura (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 : 16 ; 18.15 ; 20.30) ;
Aurora (orele 9 ; 11,15 : 13,30 :
15 45 . 18 ; 20,15).

TRECĂTOARELE rUBlRT I Ca
pitol (orele 9.30 ; 11,45 : 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20 45) ; Cotrocenl (orele 
13 45 : 16 : 18.15 : 20.30) : Volga 
(orele 9 : 11.15 : 13.30 ; 15.45 : 18 ; 
20.30).

INSULA MISTERIOASA : Grlvl-

ța (orele 9 : 11.15 : 13.30 : 16 ;
18.15 : 20.30).

CERCUL dnfrătirea (orele 15.30 ; 
18 : 20.15)

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI : 
Vitan (orele 15,30 ; 18 ; 20).

AVENTURA LUI DARWIN l Bu- 
zeștl (orele 9 ; 11.15 : 13.30 ; 16 ; 
18.15; 20.30) ; Melodia (orele 9 1
11.15 ; 13.30 : 16 ; 18.30 : 20.45).

VIFORNIȚA : Unirea (orele 16 : 
18 : 20).

LUNA FURIOASA : Floreasca 
(orele 15.30 • 18 : 20.30).

VERONICA SE ÎNTOARCE : 
Drumul Sării (orele 15.30 ; 18;
20.13).

JOE KTDD : Bucegi (orele 15,30 ; 
18 ; 20.15) ; Giuleșa (orele 15.30 ; 
18 : 20.30).

MARELE VALS : Progresul
(orele 16 ; 19) ; Moșilor (orele 9 ;
12.15 ; 16 ; 19,30).

DECOLAREA • Pacea (orele 30).
FAPT DIVERS IN PRIMA PA

GINĂ : Pacea (orele 15,30 ; 17.45).
JUDO : Flacăra (orele 9 ; 11.15 ;

13.30 : 15.45 : 18 : 20.15).
O FLOARE ȘI DOI GRĂDI

NARI : Dacia (orele 9 : 12 30 ; 16 ; 
19.30)

NU TRIȘA DRAGA : Arta (orele 
16 : 18 : 20.15).

TORTNO NEGRU : Lira (orele
15.30 ; 18 ; 20.15).

BUNĂ SEARA DOAMNA CAM- 
PBELL : Ferentari (orele 15.30 ; 
17.45 : 20).

JANDARMUL SE ÎNSOARĂ : 
Cosmos (orele 15.30).

ZAPADA FIERBINTE : Cosmos 
(orele 18 : 20.15).

FATA CARE VINDE FLORI : 
Munca (orele 10 ; 15 30 : 18 ; 20 30).

E DEPARTE PINA LA CER : 
Crîngași (orele 16,30; 18,15).

DOSARE DE MULT UITATE : 
Rahova (orele 15.30 : 18 : 20.15).

AVENTURIERA. (ora 14.30); 
VINTUL (ora' 16.30); ANUL CEH 
(ora 18,45); VIRSTA DE AUR (ora 
20.45). rulează la Cinemateca 
„Union".

Opera Română : DON PAS
QUALE — ora 19 ; Teatrul de O- 
peretă : VOIEVODUL ȚIGANILOR 
— ora 19.30 ; Teatrul Național 
(Sala Mare) : UN FLUTURE PE 
LAMPĂ — ora 19.30 ; (Sala Co
media) ; PRIZONIERUL DIN 
MANHATTAN _ ora 20 ; Tea- 
tul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(Schitu Măgureanu) : CASA DE 
MODE ' — ora 20 ; (Sala Studio) : 
A 12-a NOAPTE — ora 20 ; Tea
trul „C. I. Nottara" (gàia Ma
gherai : HOTELUL ASTENICI
LOR — ora 19,30 ; (Sala Studio) : 
GAIȚELE _ ora 20 ; Teatru} de

Comedie : PREȘUtî — ora 20 ; 
Teatrul Mic : PHILADELPHIA.
EȘTI A MEA — Ora 19,30 : Tea
trul Ciulești : SIMBĂTA LA VE- 
RITAS — ora 19 30 ; Teatrul Evre
iesc de Stat : O SEARĂ VESELĂ 
— ora 19.30 ; Studioul de teatru 
al I.A.T.C : LABDACIZII — ora 
20 : Teatrul „Ion Vasilescu11 : SI
CILIANA — ora 19,30 : Teatrul 
,.C. Tănase“ (Sala Savoy) : LA 
SAVOY BOEMA — ora 19,30 : 
(Sala Victoria) : VINO SĂ NE 
VEZI DISEARĂ _ ora 19 30 (La 
Sala Palatului) : RITMURILE TI
NEREȚII — ora 10.30 ; Teatrul 
„Țăndărică“ (Sala Victoria) : PO
VESTEA TIMPULUI PIERDUT — 
ora 17 ; NOCTURN _ ora 21.30 ; 
(Sala Academia) : PUNGUȚA CU 
DOI BANI — ora 17 ; Ansamblu! : 
„Rapsodia Română“ ; LA HANUL 
CU CINTECE — o-a 19,30 Teatrul 
Ion Creangă?: OMUL INVIZI
BIL — ora 9.00; (la Sala Studio 
a Teatrului Național): IANCU 
JIANU _ ora 16.

PROGRAMUL I
16,00—17, >0 Teleșcoală : științe

sociale (consultații). Creșterea 
bunăstării materiale și spirituale

a întregului popor. Prezintă prof. 
Marin loța ; Album Istoric. Pintea 
Viteazul ; Fizică. Oscilații și unde 
elastice. 17.30 Telex 17.32 Curs de 
limba germană. Lecția 81. 18,00 
Teleglob : China in haine de lu
cru.18.20 Universitatea TV. 18,55 
Film serial pentru copil : „Geor- 
ge". Episodul „Noul prieten al iul 
George". 19.20 1001 de seri „Iepu
rașul Bunny Bugs"‘. , 19,30 Tele
jurnal. 20.00 Seară pentru tineret ; 
Să învățăm un clntec : „Cintec ti
neresc de muncă". 20,12 De joi 
pină joi Rubrică de știri din viața 
tineretului. 20,16 „Anii dăruițl 
muncii" — reportaj despre munca 
tinărului Gheorghe Glâman. ingi
ner șef al unei mari întreprinderi 
agricole cu profil viticol. 20.32 Tele- 
top — emisiune-concurs de muzică 
ușoară românească. Transmisiune 
de la Sibiu. 21.07 Tineretul — cap 
de afiș la căminul cultural ? Raid 
în județele Ilfov, Prahova și Ba
cău. 21.25 Cum te cheamă, tinere ? 
— Portretul unui tlnăr muncitor 
de la Fabrica de conserve din 
orașul Topoloveni. jud. Argeș. 
21,36 Școala caracterelor sau va
lențele educative ale sportului — 
reportaj la Școala sportivă nr. 2 
din Constanța. 21,45 Publțcitâte. 
21.50 Senzarete. Spectacol muzical- 
rtistractiv realizat de Televiziunea 
italiană. Cu Milva. Nlno Ferrer. 
Mario Gangi și Fausto Gigliano'.
22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Concertul orchestrei simfo
nice a Radioteleviziunii. Dirijor : 
Mircea Basarab. Solist Achile 
Colassis (Elveția). In pauză : 
Telex : Bucureștiul necunoscut : 
Muzeul tehnic ..Dlmtrie Leonida". 
22,00 Telerama : In lumea filmului 
de animație.

Pentru amatorii sporturilor de iarna
și pentru cei ce apreciază farmecul montan, ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI Șl RESTAURANTE BUCUREȘTI 

organizează excursii
Ì) CU AUTOCARELE:

BUCUREȘTI - SINAIA - PREDEAL 

cartierele :

complex A. 8 - restaurant MINIȘ
- b-dul Metalurgiei - centrala telefonică
TABEREI - cinematograful FAVORIT 

restaurantul CINA

Cu plecare din

- TITAN -
- BERCENI
- DRUMUL
- PIAȚA PALATULUI R.S.R. -
Costul excursiei - 67 lei

BUCUREȘTI - SINAIA - PREDEAL - POIANA BRAȘOV

Cu plecarea din :

- PIAȚA PALATULUI R.S.R. restaurantul CINA
Costul excursiei - 77 lei

Plecările au loc in fiscale duminică, la orele 7,00, iar in 
costul biletului, care se achită DIRECT LA AUTOCAR, este in
clus și dejunul.
IMPORTANT t Cei ce doresc să-și rezerve locuri din timp, se 

pot înscrie și achita costul excursiei, la filialele de turism 
din calea Victoriei nr. 100 și b-dul Republicii nr. 68, ple- 
carea autocarelor urmînd a se face din Piața Unirii.

2) CU TRENUL PE 
ITINERARIILE :

BUCUREȘTI - SINAIA - BUȘTENI - PREDEAL - de 1 zi 
Cu plecări in fiecare duminică din :

- GARA DE NORD la orele 5,12
- GARA BASARAB la orele 8,00

Costul excursiei - 37 lei
BUCUREȘTI - SINAIA - BUȘTENI - PREDEAL - de 1% zile 

Cu plecări în fiecare sinibătă din GARA DE NORD, 
orele 14,58
Costul excursiei -
LA CABANELE DE
- de 1V» zile, organizate și la cererea colectivelor din între

prinderi, institu|ii, școli și facultăți
CU AUTOCARELE :

BUCUREȘTI - SINAIA - PREDEAL - POIANA BRAȘOV - 
de 1'/> zile

înscrieri și informații la filialele de turism din calea Vic
toriei nr. 100 și b-dul Republicii nr. 68 - telefon 15 7411 și 
14 08 00.

la

87 lei
PE VALEA IALOMIȚEI Șl VALEA PRAHOVEI

I.C.S. ,,Comaliment" București

Pentru unitatea

] „BIG BERCENI“
din Piața Sudului

Ce se va da în folosință în cursul acestui an, 
I.C.S. 1,Comaliment"cu sediul în București Str.

C. A. Rosetti nr. 5 Sect. 1.

i Recrutează tineri
Cu buletin de Capitală și comunele subor

donate, absolvenți ai școlii medii și ai școlii ge
nerale de 7 și 10 ani, în vederea calificării prin 
cursuri de scurtă durată pentru meseria de vîn- 
zători și casieri controlori.

Pe timpul școlarizării se acordă indemnizația 
lunară prevăzută de H.C.M. 2105/1969.

Relații suplimentare cit și depunerea cereri
lor se vor face la compartimentul personal de 
la adresa sus indicată.



INTERVIUL
acordat de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu 
ziarului francez „Les Echos"

ÎNTREBARE : Pentru acest 
an este prevăzut un ritm de 
dezvoltare excepțional de ri
dicat (16,7 la sută). Obiecti
vele actualului plan cincinal 
urmează să fie atinse înainte 
de termen, va fi menținut 
acest ritm în anii următori P 
Care vor fi prioritățile viito
rului plan de dezvoltare, 
aflat în prezent în curs de 
pregătire ? Ce parte va fi 
rezervată schimburilor eco
nomice externe ?

RĂSPUNS : într-adevăr, de 
cîțiva ani economia românească 
și îndeosebi producția industrială 
s-au dezvoltat într-un ritm înalt, 
în anul 1973, producția indus
trială a crescut cu 14,7 la sută 
în raport cu anul precedent. 
Pentru anul 1974 prevedem în 
continuare 6 dezvoltare într-un 
ritm înalt. Toate acestea asigură 
realizarea obiectivelor planului 
cincinal într-o perioadă mai 
scurtă decît cea prevăzută ini
țial. Realizăm această creștere 
atît pe baza intensificării inves
tițiilor, alocînd din venitul 
național circă 30—33 la sută în 
scopul dezvoltării, cît și pe sea
ma creșterii productivității mun
cii, ca urmare, îndeosebi, a in
troducerii tehnicii avansate, a 
mecanizării, automatizării, pre
cum și printr-o mai bună orga
nizare a muncii în diferite do
menii de activitate. Avem, desi
gur, în vedere ca în următorul 
cincinal — 1976—1980 — să
asigurăm dezvoltarea, în conti
nuare, într-un ritm intens a eco
nomiei, deși acesta va fi oare
cum diminuat față de actualul 
cincinal. Punem un mare accent 
pe dezvoltarea cîtorva ramuri 
de bază, îndeosebi mașini-unel- 
te, utilaje complexe petrochi
mice, chimice și, desigur, acor
dăm mare atenție dezvoltării 
agriculturii și industriei produ
cătoare de bunuri de consum.

Ne propunem ca în următorii 
10—15 ani să ne apropiem mult 
de nivelul țărilor dezvoltate din 
punct de vedere economic. în 
realizarea acestui obiectiv nece
sar pentru făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și pentru ridicarea nivelului de 
trai al poporului, va trebui să 
facem, în continuare, eforturi 
pentru a ne dezvolta într-un 
ritm mai mare decît țările cu 
economie avansată. Fără îndo
ială că această dezvoltare im
pune o largă colaborare econo
mică internațională și o extin
dere a schimburilor econo
mice. Dealtfel, în anul 1973 
schimburile internaționale econo
mice ale României au crescut 
cu aproape 25 la sută, iar în 
1974 vor crește cam în același 
ritm; fără îndoială că, și în 
perspectivă, aceste schimburi vor 
continua să se extindă în mod 
simțitor.

ÎNTREBARE : Țara dum
neavoastră fi-a propus să ex
tindă relațiile economice și 
comerciale cu țările occiden
tale, mai ales cu cele euro
pene, care cunosc astăzi di
ficultăți de ordin economic 
și monetar. Oare aceste di
ficultăți nu se vor repercuta 
asupra economiei românefti ?

RĂSPUNS : România, dezvol- 
tînd legăturile economice cu toa
te țările, acordă o atenție im
portantă relațiilor sale cu statele 
occidentale, sau mai bine zis, cu 
țările capitaliste dezvoltate. Fără 
îndoială că dificultățile econo
mice, monetare pot exercita 
o anumită influență negativă 
în extinderea acestor raporturi. 
Ne preocupăm ca aceste difi
cultăți să nu se reflecte asu
pra dezvoltării economiei ro
mânești. De aceea, punem un 
mare accent pe dezvoltarea 
relațiilor cu țările socialiste, 
cu țările îți curs de dezvol
tare, pe diversificarea acestor 
relații, în așa fel ca eventualele 
greutăți care apar într-o țară 
sau alta, sau într-o zonă sau 
alta, să nu aibă repercusiuni sau 
cel puțin să nu aibă repercu
siuni prea mari asupra dezvol
tării economiei românești.

ÎNTREBARE : România
are o experiență bună în 
domeniul cooperării indus
triale, mai ales cu Franța 
(automobile, elicoptere ș.a.).

PREGĂTIRI PENTRU 

CONFERINȚA 
ISLAMICĂ

Prin adoptarea ordinei de 
zi și constituirea unei comisii 
pentru pregătirea documen
telor ce urmează să fie adop
tate la cea de-a doua Con
ferință islamică la nivel 
inalt, care, începe, vineri, la 
Lahore, reuniunea pregătitoa
re a miniștrilor de externe 
ai țărilor participante, desfă
șurată pe parcursul a două 
zile, s-a încheiat miercuri.

în dezbaterile cu privire la 
agenda de lucru a conferin
ței a prevalat ideea ca discu
țiile să fie limitate strict la 
obiectivul enunțat în moti
varea convocării acestei im
portante reuniuni și anume, 
examinarea situației din 
Orientul Apropiat și a diver
selor ei aspecte.

Se așteaptă noi realizări în 
acest sens P In ce domenii P

RĂSPUNS : într-adevăr, am 
realizat în cîteva domenii o coo
perare bună cu Franța, cu in
dustria franceză. Sîrit și alte do
menii, în afară de acelea la care 
v-ați referit — automobile și 
elicoptere — unde există de pe 
acum o cooperare cu rezultate 
bune; sînt în discuție încă cîte
va probleme — și sper ca rezol
varea lor să creeze condiții pen
tru extinderea colaborării între 
industria românească și cea fran
ceză, îndeosebi în domeniul con
strucțiilor de mașini, .al petro
chimiei, unde avem condiții fa
vorabile.

ÎNTREBARE : România
privește cu interes crearea de 

"'‘societăți cu capitaluri mixte, 
în care statul român deține 
ponderea majoritară, iar restul 
capitalului este furnizat de 
partenerul străin. In ce sta
diu se află aceste societăți P 
Aveți în vedere să dați un 
nou impuls acestei forme de 
cooperare ?

RĂSPUNS : România este fa
vorabilă creării de societăți 
mixte, atît în țara noastră, unde, 
desigur, statul român participă și 
deține majoritatea capitalului, cît 
și în alte țări unde România parti
cipă la asemenea societăți mixte 
fără a deține majoritatea din in
vestițiile respective. Avem aseme
nea societăți create deja într-un 
șir de țări în curs de dezvoltare, 
intenționăm să extindem aseme
nea forme, atît prin crearea în 
România,, în continuare, a unor 
societăți mixte, cît și prin parti
ciparea României la constituirea 
unor asemenea societăți în alte 
țări. Apreciem că acestea repre
zintă forme avantajoase pentru 
ambele părți, ele bazîndu-se pe 
deplină egalitate, pe respectarea 
legislației din România, cînd ele 
se creează pe teritoriul româ
nesc, din țările respective, cînd 
se constituie pe teritoriul altor 
state.

Desigur, urmărim ca .societățile 
mixte — fie că funcționează în 
România, fie în alte țări — să 
desfășoare activități cu rezultate 
economice și financiare cît mai 
bune, atît pentru noi, cît și pen
tru partenerii noștri.

ÎNTREBARE : lncepînd ou 
1 ianuarie 1974, România be
neficiază din partea țărilor 
Pieței comune de „preferințe 
vamale generalizate“. Ce spe
rați să obțină economia româ
nească prin aplicarea acestui 
sistem ?

RĂSPUNS : într-adevăr, țările 
Pieței comune au acordat Româ
niei, începînd din anul 1974, pre
ferințe vamale. generalizate, deși 
se poate spune că ele nu sînt 
chiar complet generalizate, deoa
rece pentru o serie, de produse 
continuă încă să se mențină ve
chile restricții. Am insistat pen
tru obținerea preferințelor va
male pornind de la necesitatea 
dezvoltării relațiilor României cu 
țările din Piața comună, pe baza 
principiilor deplinei egalități și 
avantajului reciproc. Sperăm că 
acordarea acestora va înlesni pă
trunderea produselor românești în 
țările Pieței comune, în aceleași 
condiții ca și produsele altor 
state; fără îndoială, aceasta va 
stimula extinderea colaborării și 
schimburilor economice între ță
rile noastre, permițînd deci 
României să importe mai mult 
din aceste țări.

ÎNTREBARE : România a 
acordat un loc important re
lațiilor cu țările „lumii a 
treia“ (Africa, țările arabe, 
America Latină), cu care au 
fost semnate numeroase acor
duri. Ce reprezintă ele pentru 
dezvoltarea României și ce 
sectoare vor beneficia mai 
mult în acest cadru P.

RĂSPUNS : România acordă 
o atenție deosebită relațiilor cu 
țările așa-zisei „lumi a treia“, cu 
țările care militează pentru dez
voltarea lor economico-socială 
independentă.

Actualmente, relațiile econo
mice cu țările în curs de dez
voltare reprezintă aproape 20 la 
sută din volumul schimburilor 
economice internaționale ale

Lucrările Consiliului 0. N. U.
pentru Namibia

La sediul Națiunilor Unite’ din 
New York au început lucrările 
Consiliului O.N.U. pentru Nami
bia — organism din care face 
parte și România. Președinte al 
Consiliului a fost ales reprezen
tantul Guyanei. Reprezentantul 
României, Petre Vlăsceanu, a 
fost ales președinte al Comite
tului permanent pentru proble
mele economice și juridice al 
Consiliului. în noul Birou al 
Consiliului au fost aleși repre
zentanții României, Guyanei, In
diei și Zambiei.

în prima sa ședință, Consiliul 
a luat în dezbatere situația crea
tă în Namibia — teritoriu aflat 
sub ocupație ilegală a Republi
cii Sud-Africane — în urma a- 
restărilor in masă, operate de 
forțele polițienești sud-africa- 
ne, în special în rîndurile pa- 
trioților namibieni și ai militan- 
ților Swapo.

Luînd cuvîntul la dezbateri, 
reprezentantul român a subliniat 

României. Cu multe din aceste 
țări s-au pus bazele unor activi
tăți de cooperare economică în 
producție, prin crearea de socie
tăți mixte, prin acordarea de 
asistență tehnică și alte forme de 
colaborare, menite să contribuie 
mult la dezvoltarea industriei 
din aceste țări și deci să creeze 
condiții pentru extinderea colabo
rării dintre România și aceste 
state. îndeosebi, există o dezvol
tare largă a cooperării în dome
niile petrolier, minier, forestier, 
în agricultură, în industria ma
terialelor de construcții și în alte 
sectoare. Toate acestea au, fără 
nici o îndoială, o mare impor
tanță economică pentru consoli
darea independenței și suverani
tății statelor respective, pentru 
afirmarea pe plan internațional 
a unei politici noi de egalitate 
și respect reciproc.

ÎNTREBARE : Comisia
mixtă r.omâno-franceză tre
buie să se reunească în cu- 
rînd. Ce importanță acordați 
sesiunii ? In ce direcții do
rește România să orienteze lu
crările acesteia ?

RĂSPUNS : Am menționat 
deja dezvoltarea relațiilor de co
laborare dintre România și Fran
ța. Aceste relații au cunoscut în 
ultimii ani o dezvoltare continuă, 
deși, după părerea mea, sînt încă 
multe posibilități în această di
recție și puteam, chiar pînă 
acum, realiza ceva mai mult. 
Pornind de aici, apreciez că 
reuniunea Comisiei mixte ro- 
mâno-franceze poate avea un 
rol important în identificarea 
cîtorva noi domenii de co
laborare, îndeosebi de coope
rare în producție, ceea ce va da 
posibilitatea extinderii mai rapi
de a schimburilor economice 
dintre țările noastre, cu repercu
siuni favorabile pentru dezvol
tarea generală a colaborării știin
țifice, culturale și în alte sectoa
re de activitate. ,

Dorim mult ca relațiile Româ
niei cu Franța să cunoască o 
dezvoltare cît mai mare în viitor. 
Desigur, ar fi deosebit de util 
dacă în cadrul acestei comisii 
s-ar ajunge la o înțelegere co
respunzătoare cu privire la 
cooperarea româno-franceză în 
terțe țări.

ÎNTREBARE : România a- 
cordă o mare importanță con
ferinței asupra securității eu
ropene. Apreciați că va putea 
fi construit un nou cadru de 
cooperare politică și eco
nomică ? Cum va acționa 
România pentru ca ideile a- 
cestei conferințe să se poată 
concretiza P

RĂSPUNS : Este adevărat că 
România a acordat și acordă o 
importanță deosebită înfăptuirii 
securității pe continentul euro
pean. Pornim de la faptul că 
trebuie realizate relații noi între 
statele acestui continent, care 
să asigure fiecărei națiuni o dez
voltare economico-socială cores
punzătoare năzuințelor sale, că 
aceste relații să se bazeze pe 
respectul independenței, suvera
nității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului re
ciproc, pe angajamentul țărilor 
europene de a renunța la folo
sirea forței, la amenințarea cu 
forța sau alte forme de amestec 
în treburile altor state.

Desfășurarea de pînă acum a 
lucrărilor conferinței ne dă temei 
să apreciem că sînt create pre
misele încheierii ei cu succes ; 
aceasta, fără nici o îndoială, va 
deschide calea extinderii coope
rării economice, tehnico-științifi- 
ce și culturale între popoarele 
continentului și va trebui să 
ducă la înlăturarea unor serii de 
bariere și restricții. Toate aces
tea vor contribui la realizarea în 
practică a unei colaborări pe baze 
noi, cu repercusiuni pozitive 
asupra păcii în Europa, dar și 
asupra cooperării și păcii în în
treaga lume.

în acest spirit, România parti
cipă activ la negocierile de la 
Geneva și este hotărîtă să colabo
reze larg cu toate statele repre
zentate pentru încheierea cu 
succes a acestei conferințe.

necesitatea adoptării de către 
O.N.U. a unor măsuri ferme în 
sprijinul luptei de eliberare na
țională a Namibiei, de condam
nare hotărită a represiunilor în 
masă, arestărilor, proceselor și 
întemnițării luptătorilor pentru 
libertate, împotriva tuturor for
melor de intimidare aplicate de 
regimul ilegal al Africii de Sud 
față de poporul namibian și de 
liderii săi.

Gardienii de la închisoa
rea din Vaduz (Liechten
stein) nu mai au de două 
zile pe cine păzi... Toate ce
lulele închisorii sînt goale, 
fapt înregistrat pentru pri
ma oară în ultimii 20 de ani.

Direcțiunea închisorii a 
arătat că, în urmă cu 20 de 
ani, nu a existat nici un de
ținut la Vaduz timp de 30 

de ore.

(Urmare din pag. I)

rării reciproc avantajoase, Con
vorbirile dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Hafez Al- 
Assad marchează un moment de 
însemnătate istorică pe planul 
dezvoltării relațiilor dintre 
România și Siria, începutul unei 
etape noi în promovarea aces
tor relații. Conducătorii celor 
două state și-au exprimat satis
facția pentru drumul parcurs 
în direcția amplificării ra
porturilor româno-siriene dar, 
în același timp, au investi
gat noi posibilități de co
laborare economică, tehnico-ști- 
ințifică, culturală, turistică, pe 
un fundament stabil și de lungă 
durată. în aceste zile au fost 
semnate nouă acorduri pentru 
construirea unor obiective eco- 
nomice-industriale și agricole, 
convenția de colaborare în do
meniul sănătății publice, pro
gramul de aplicare a acordului 
de cooperare culturală, înțelege
rea privind facilitarea acordării 
vizelor. Rezultatele de pînă a- 
cum — încurajatoare, de bun 
augur — au fost considerate 
drept o solidă bază de plecare 
spre o cooperare de dimensiuni 
mult mai ample. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia : „Aș 
dori ca aceste relații, care au 
tradiții destul de vechi, să 
constituie un model de felul 
cum două popoare, hotărîte să-și 
făurească o viață nouă, liberă, 
independentă, conlucrează pen
tru bunăstarea și fericirea lor, 
pentru a contribui la pacea și 
colaborarea intre toate popoa
rele lumii“. La rîndul său, 
președintele Assad sublinia : 
„Dăm o înaltă apreciere e-

Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

Lucrările se concentrează asupra abordării 
concrete a problemelor legate de redactarea 

documentelor finale
Lucrările Conferinței pentru securitate ți cooperare in 

Europa — marcate de trecerea de la faza de discuții gene
rale Ia faza de redactare a documentelor finale — cunosc o 
accentuare a ritmului și o mai mare concentrare a efortu
rilor spre abordări concrete.

ANGLIA : Mineri din Derby închid gura unui puț pentru a evita pericolul unor explozii în 
timpul grevei

Juriul premiilor interna
ționale Gottfried von Herder 
— decernate unor persona
lități din țările Europei de 
est și sud-est, care au con
tribuit în mod strălucit la 
promovarea moștenirii cul
turale europene în sensul 
înțelegerii pașnice între po
poare — a anunțat numele 
laureaților înaltei distincții 
pe anul 1974. Printre perso
nalitățile cărora li s-a con
ferit premiul Herder în acest 
an se află compozitorul și 
muzicologul român Zeno 
Vancea.
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• LA NICOSIA au fost re

luate, marți, după o întrerupere 
de trei săptămini, convorbirile 
intercomunitare cipriote, al că
ror scop este determinarea sta
tutului locuitorilor insulei. De
legația comunității grecești este 
condusă de Glafkos Clerides, 
iar cea a comunității turce de 
Rauf Denktash. După întreve
derea de marți, cei doi au re
fuzat să facă declarații presei.

e DUPĂ PRELUAREA PU
TERII DE CĂTRE ARMATĂ, la 
8 februarie, generalul Sangoule 
Lamizana, șeful statului Volta 
Superioară, a rostit primul său 
discurs public. Reafirmind ho- 
tărirea autorităților de a lua 
toate măsurile pentru redresa
rea situației economice și sociale 
a țării, el a subliniat că poli
ticii economice și sociale i se va 
acorda prioritate absolută și 
exclusivă.

e SUBSECRETARUL DE 
STAT pe lingă primul ministru, 
D. Karakostas, a anunțat, în
tr-o conferință de presă — re
luată de agenția ateniană de 
presă (A.N.A.) — arestarea a 

Deficit bugetar record 
în Italia

Camera Deputaților a Italiei a adoptat marți seara, în forma 
definitivă, proiectul de buget al țării pe anul 1974. Noul buget 
italian prevede un deficit record, estimat la 9 200 miliarde lire. 
Proiectul a fost prezentat deputaților de ministrul trezoreriei, 
Ugo La Malfa, care s-a referit, totodată, la o serie de aspecte 
ale situației economice și monetare a Italiei. Intre altele, La 
Malfa a recunoscut că, în rindul statelor industrializate, Italia 
este țara cu cel mai mare deficit bugetar. De asemenea, a ară
tat el. în Italia s-a înregistrat anul trecut cel mai înalt nivel 
al creșterii prețurilor și există pericolul ca această situație să 
se reediteze și în acest an. Ministrul trezoreriei a recunoscut 
că, în cursul anului trecut, guvernul italian s-a aflat în impo
sibilitatea de a controla fenomenul inflaționist. Efortul nos
tru principal actual, a conchis Ugo La Malfa, are drept scop 
apărarea cursului monedei și limitarea împrumuturilor.
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forturilor sincere ale președin
telui Ceaușescu îndreptate spre 
adîncirea prieteniei dintre Repu
blica Socialistă Ropiânia și Re
publica Arabă Siriană, am salu
tat eforturile sale și dorim să 
le continue, ele fiind pentru noi 
o garanție sigură a dezvoltării, 
pe mai departe, a relațiilor din-

Un dialog rodnic, deschizător 
de ample perspective 

colaborării româno-siriene
tre cele două țări, pe baza res
pectului, egalității și a avanta
jului reciproc, ceea ce cores
punde intereselor celor două po
poare“.

Cei doi președinți au exami
nat o amplă arie tematică. Dia
logul româno-sirian a abordat a- 
tît aspectele politice, economi
ce, sociale ale relațiilor dintre 
cele două țări, cît și problemele 
centrale ale vieții internaționa
le. Convorbirile au evidențiat 
convingerea comună că lumea 
în care trăim cunoaște un feno-

Delegația C.C. al P.C.R. 
la Cairo

CAIRO 20. — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae N. Lupu, 
transmite : Miercuri, la sediul 
Uniunii Socialiste Arabe au 
început convorbirile între dele
gația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Miron 
Constantinescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., și o 
delegație a C.C. al U.S.A., con
dusă de Mohamed Hafez Gha- 
nem, prim-secretar al C.C. al 

13 membri ai conducerii Parti
dului Comunist din Grecia (in
terior) și ai Organizației „Tine
retul Comunist al Greciei“, 
precum și a altor 22 de membri 
atit ai Organizației Tineretului 
Comunisi cît și ai unei alte or
ganizații independente de tine
ret. Printre cei arestați se nu
mără Ambatielos Antonîos, Ka- 
loudis Nikolaos și Yannou Asi- 
mina, membri ai Biroului Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist.

• JAPONIA A ACCEPTAT 
PROPUNEREA PIEȚEI CO
MUNE privind deschiderea, la 
Tokio, a unui oficiu de reprezen
tare a C.E.E. Se precizează că 
o cerere oficială în acest sens 
a fost prezentată de președintele 
Comisiei C.E.E., François Xavier 
Ortoli, cu prilejul întrevederii 
pe care acesta a avut-o, marți, 
la Tokio, cu vicepremierul ni
pon, Takeo Miki. Agenția 
REÙTER subliniază că vicepre
mierul japonez și-a exprimat, 
cu această ocazie, speranța că 
amintitul oficiu va contribui la 
intensificarea legăturilor dintre 
Japonia și țările Pieței comune.

men profund pozitiv, cu impor
tante implicații : afirmarea tot 
mai puternică a hotăririi popoa
relor de a fi singurele stăpine 
ale destinului lor. Documentul 
semnat la Damasc evidențiază 
că mutațiile pozitive produse în 
viața internațională, impuse de 
schimbarea raportului de forțe 

în avantajul forțelor progresului 
și păcii, creează bune condiții 
pentru rezolvarea problemelor 
internaționale în avantajul po
poarelor.

în mod firesc, evoluția situa
ției din Orientul Apropiat a o- 
cupat un loc central în convor
birile de la Damasc. Comunica
tul comun, ca și luările de po
ziție din cursul vizitei, eviden
țiază părerea celor două părți 
că menținerea sub ocupație a 
teritoriilor arabe de către Israel 
creează o permanentă stare de

U.S.A., și formată din Mahgoub 
Refat și Ibrahim Shukry, se
cretari ai C.C. al U.S.A., Sayed 
Zaki, membru al C.C. al U.S.A., 
prim-secretar al Organizației 
U.S.A. -din orașul Cairo și alte 
persoane oficiale.

In cadrul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosfe
ră caldă, prietenească, au avut 
loc o informare reciprocă, mul
tilaterală. asupra activității și 
preocupărilor actuale ale P.C.R. 
și țJ.S.A., și un schimb de opi
nii în legătură cu dezvoltarea 
în continuare a raporturilor de 
colaborare dintre cele două or
ganizații politice.

Miercuri după-amiază, dele
gația C.C. al P.C.R. a avut o 
întîlnire cu secretarul și cadre
le de conducere ale Organiza
ției U.S.A. din guvernoratul 
Giza.

Astăzi începe în Mexic 
dialogul interamerican, 
cea mai importantă con
ferință din „emisfera a- 
mericqnă" în decurs de 
peste un deceniu.

aprecia o
oficialitate

a va constitui 
cum 
înaltă 
din Washington — 
punctul de pornire 
a unui efort menit

să creeze „un nou consens“ în 
relațiile ce trebuie să existe 
între S.U.A. și America Latină.

In avanpremiera acestui eve
niment, Ia Ciudad de Mexico 
s-a desfășurat, timp de trei zile, 
conferința miniștrilor de exter
ne din 23 de țări latino-ameri
cane, membre ale Organizației 
Statelor Americane (O.S.A.) 
care, în final, au convenit să 
inițieze cu S.U.A. un „dialog 
colectiv și direct“.

Dezbaterile din capitala mexi
cană au relevat încă o dată ceea 
ce s-a afirmat în ultimii ani, în 
repetate rinduri, la sud de Rio 
Grande, că în prezent relațiile 
Americii Latine cu S.U.A., nu 
mai pot fi menținute în cadrul 

tensiune, generind primejdia iz
bucnirii unor noi ostilități mili
tare. Conducătorii români și si
rieni apreciază că stabilirea u- 
nei păci juste și durabile în O- 
rientul Mijlociu se poate realiza 
numai prin retragerea trupelor 
israeliene din teritoriile arabe 
ocupate in 1967, printr-o regie- 

mentare justă a problemei po
porului palestinian, căruia să 1 
se acorde dreptul de a-și hotări 
propriul destin în conformitate 
cu năzuințele sale naționale. 
S-a apreciat că acordul de de
zangajare a forțelor în zona Ca
nalului Suez trebuie să consti
tuie un prim pas pe calea unei 
reglementări drepte și durabile 
a conflictului din Orientul Apro
piat.

In cadrul convorbirilor au fost 
subliniate eforturile țărilor in 
curs de dezvoltare pentru întro

întreaga activitate are un 
caracter de lucru determinat 
atit de tematica largă, cît și de 
faptul că delegațiile au depus 
un număr mare de propuneri, 
în diferite subcomisii, care tre
buie analizate minuțios în vede
rea reținerii acelor elemente 
care întrunesc consensul și 
care urmează să fie incluse în 
documentele finale.

Lucrările celor patru organe 
ale Comisiei a IlI-a, însărcina
tă să pregătească propunerile 
în vederea dezvoltării cooperării 
europene în domeniile educației, 
culturii, informației și contacte
lor umane sînt în mod special 
marcate de această atmosferă, 
în organele de lucru ale Comi
siei a IlI-a au fost depuse 
69 de propuneri, aproape 
două treimi din documentele 
depuse pînă acum la Confe
rință.

Evidențierea acelor propuneri 
care sînt menite să ducă efec
tiv la îmbogățirea spirituală a 
generațiilor, la o mai bună cu
noaștere reciprocă, la un res
pect deplin între oameni și 
popoare, la dezvoltarea coope
rării culturale în toate dome
niile prin folosirea unui evan
tai larg de metode și mijloace 
reprezintă cîteva dintre princi
palele obiective promovate de 
delegația română la tratativele

Bundestagul vest-german a 
ratificat, miercuri, cu o mare 
majoritate de voturi, acordul 
de aderare a R. F. Germania 
la Tratatul de neproliferare 
a armelor nucleare, semnat 
simultan, la 1 iulie 1968, la 
Moscova, Washington și 
Londra.
Republica Federală Germa

nia a aderat la acest Tratat 
la 28 septembrie 1969.

Reuniunea delà Tlatelolco
vechilor concepte. „Au apărut 
—declara șeful diplomației pe
ruane — o conștiință latino- 
americană națională, un amplu 
proces de cooperare economică 
interregională și de restructu
rare a vechilor relații din zonă, 
o puternică afirmare a interese
lor naționale a fiecărei țări“.

Observatorii politici constată 
că miniștrii de externe latino- 
americani, pregătindu-se pentru 
Conferința de la Tlatelolco, 
și-au concertat pozițiile, căzind 
de acord să prezinte „o plat
formă comună“. Ca urmare, 
agenda convorbirilor cu secre
tarul de stat al S.U.A. va cu
prinde opt puncte de bază, care 
au fost deja aprobate la re
uniunea de la Bogota, din no
iembrie trecut. In esență este 
vorba de modificarea vechilor 
tipare ale raporturilor dintre 
țările Americii Latine și S.U.A., 
mai exact, formularea unor 
principii noi de relații politice, 
economice și comerciale care să 
asigure latino-americanilor un 
grad mai mare de respectare a 
intereselor lor legitime. Printre 
acestea se numără : coopera
rea interamericană pentru o 
dezvoltare bazată pe un sistem 
multilateral ; adoptarea de mă
suri urgente care să faciliteze 
accesul liber al produselor din 
America Latină pe piața State
lor Unite ; schimburi economice 
și comerciale echitabile ; parti
ciparea efectivă a țărilor latino- 
americane la negocierile comer
ciale internaționale, reglementa

narea unor raporturi economice 
echitabile și de egalitate in 
drepturi cu țările industrializate 
și dezvoltate. Lichidarea decala
jelor existente în prezent repre
zintă una din problemele de 
prim ordin cu care contempora
neitatea este confruntată. Româ
nia și Siria au exprimat spriji
nul lor față de inițiativa alge
riană de a se convoca o sesiune 
extraordinară a Adunării Gene
rale a O.N.U. consacrată studie
rii problemelor materiilor prime 
și ale dezvoltării.

Dialogul româno-sirian la ni
vel înalt a permis examinarea a 
numeroase aspecte ale vieții in
ternaționale : progresele pe ca
lea destinderii în Europa, situa
ția din Indochina, rolul O.N.U., 
realizarea dezarmării generale și, 
în primul rînd, a celei nucleare 
etc. Dialogul s-a dovedit deose
bit de fertil, evidențiind preocu
pările și năzuințele comune ale 
României și Siriei.

După rodnicele convorbiri de 
Ia Tripoli și Beirut, schimbul de 
păreri româno-sirian, desfășurat 
Ia Damasc, atestă năzuința celor 
două părți de a acționa pentru 
dezvoltarea relațiilor reciproce, 
de a contribui la o pace trainică 
în lume. Vizita in Siria a tova
rășului Nicolae Ceaușescu re
prezintă un eveniment cu ample 
rezonanțe, un act politic major, 
care va impulsiona puternic le
găturile româno-siriene, va dez
volta relațiile țării noastre cu 
statele arabe, va influența fa
vorabil eforturile consacrate pă
cii, colaborării și înțelegerii in
tre popoare.

de la Geneva. Acționînd într-un 
spirit de înțelegere și de găsire 
a unor soluții general accepta
bile, delegația română participă 
activ la lucrările tuturor orga
nelor de lucru ale Comisiei a 
IlI-a adueîndu-și contribuția la 
procesul de redactare.

Primele rezultate pozitive ale 
acestui efort colectiv al tuturor 
delegațiilor participante au în
ceput să se arate. Au fost înre
gistrate ca elemente de conver
gență, sau se află într-o fază 
foarte avansată, primele for
mulări în subcomisiile pentru 
informație, cultură, contacte u- 
mane și educație. Prevederile 
respective reprezintă voința sta
telor participante de a între
prinde măsuri menite să dez
volte cooperarea în domeniile 
menționate prin folosirea unor 
forme variate de procedee, 
mergînd de la acordurile inter- 
guvernamentale pînă la contac
tele directe între specialiști, 
prin utilizarea instituțiilor gu
vernamentale sau neguverna
mentale.

Această cooperare este con
cepută de țara noastră jca un 
sistem de angajamente Jte plan 
european, care să rA^inte 
voința politică a statelor parti
cipante de a dezvolta relațiile 
de prietenie și de încredere în
tre ele, de a lărgi mereu tere
nul, insuficient explorat, al 
schimburilor de valori umane și 
artistice, al cooperării in con
diții de egalitate, respect și în
țelegere reciprocă.

Promovînd linia politicii ex
terne a țării noastre, care întru
nește tot mai mult o înaltă a- 
preciere internațională,^ delegația 
română acționează pentru pune
rea în aplicare a Acelor măsuri 
care reprezintă o garanție nu 
numai a sporirii volumului coo
perării europene, ci,-mai ales, 
a calității acestei cooperări.

rea activității societăților multi
naționale pentru a împiedica 
amestecul acestora în politica 
internă a țărilor in care își des
fășoară activitatea, intensifica
rea cooperării tehnice, rezolva
rea echitabilă și justă a proble
mei Canalului Panama, exami
narea detaliată și aprofundată a 
tuturor aspectelor raporturilor 
dintre Statele Unite și America 
Latină.

Comentatorii aflați la Ciudad 
de Mexico au reținut ca foarte 
semnificativă pentru poziția cp 
va fi adoptată de partea latino- 
americană, declarația ministru
lui de externe argentinian, Al- 
berto Vignes : „se va face tot 
posibilul pentru a evita o nouă 
frustrare în relațiile Americii 
Latine cu S.U.A.“.

Este consemnată, totodată, de
clarația președintelui Nixon 
potrivit căreia intilnirea secre
tarului de stat, Kissinger, cu 
miniștri de externe ai Americii 
Latine în Mexic va permite să 
se înceapă un nou dialog con
structiv în familia statelor ame
ricane. Se amintește în același 
context declarația lui Kissinger 
care sublinia că un asemenea 
dialog este de natură „să ducă 
la noi niveluri de înțelegere și 
cooperare, printr-o examinare 
deschisă și constructivă a pro
blemelor".

Rămine de văzut gradul In 
care dialogul de Ia Tlatelolco 
își va vădi valoarea și va an
trena rezultate concrete.

GH. SPRINȚEROIU
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