
Proletari din toate țările uniți-vă !

Exprimînd sentimentele de adeziune și aprobare 
deplină, satisfacția și mîndria patriotică a întregului 
nostru popor față de rodnica vizită pe care secretarul 
general al Partidului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
a întreprins-o în țări din Orientul Mijlociu
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IERI, LA REÎNTOARCEREA PE PĂMlNTUL PATRIEI,
LOCUITORII CAPITALEI AU ADRESAT

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 

un călduros „bun sosit!"
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, s-a îna
poiat, joi după-amiază, în Ca
pitală, după vizita fructuoasă 
întreprinsă în Libia, Liban, Si
ria și Irak — eveniment politic 
de majoră importanță pentru 
dezvoltarea relațiilor de priete
nie și solidaritate cu aceste 
țări și care a adus o contribu
ție de seamă la promovarea 
cursului nou în viața interna
țională spre destindere și în
țelegere între state, la cauza 
păcii și colaborării între po
poare.

în vizita oficială efectuată în 
cele patru țări arabe, șeful sta
tului român a fost însoțit de 
tovarășii Cornel Burtică, mem
bru 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, consilieri și 
experți.
' Cetățeni al Capitalei au făcut 
o entuziastă primire tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la întoar
cerea în patrie. Ei i-au adresat 
un fierbinte „Bine ați venit“, 
i-au exprimat, cu însuflețire, 
sentimentele de adeziune și 
aprobare deplină, de unanimă 
satisfacție și mîndrie patriotică 
față de această rodnică vizită, 
moment însemnat în politica 
externă a României socialiste, 
strălucită solie a prieteniei, so
lidarității și colaborării interna- 
Iționale. Mulți dintre oamenii 
muncii purtau portrete ale 
secretarului general al parti
dului, pancarte pe care se 
puteau citi urările, izvorîte 
din inimă : „Ceaușescu-P.C.R.“, 
„Ceaușescu și poporul“, „Să ne 
trăiți ani mulți și fericiți, iubite 
tovarășe secretar general“, „Sti
ma noastră și mîndria, 
Ceaușescu-România“, „Trăiască 
Partidul Comunist Român, în 
frunte cu secretarul său 
general“^ „Trăiască Partidul 
Comunist Român, continuatorul 
celor mai înalte tradiții revolu
ționare ale clasei muncitoare, 
ale poporului român“.

Momentul emoționant al re- 
Intîlnirii cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a avut loc pe aero
portul Băneasa, care, în aceas
tă zi, avea un aer sărbătoresc. 
Pe frontispiciul aerogării se 
afla portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, încadrat de 
drapele roșii și tricolore. .

La coborîrea din avion, to
varășul Nicolae Ceaușescu este 
salutat cu deosebită cordialitate 
de conducătorii de partid și de 
stat prezenți la aeroport.

Au venit în întîmpinare to
varășa Elena Ceaușescu, tovară
șii Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Gheorghe Cioară, Lina 
Ciobanu, Florian Dănălache, 
Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Ștefan Voitec, Chivu Stoica, 
Constantin Băbălău, Mihai Da- 
lea, Mihai Gere, Magdalena Fi- 
lipaș, Ion Ioniță, Ștefan Andrei.

Erau prezenți, de asemenea, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, 
personalități ale vieții noastră 
științifice, culturale și artistice, 
generali, ziariști.

Au fost de față Adil-Al-Muffti, 
însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Republicii Irak și Muh- 
sen Sayadi, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Republicii 
Arabe Siriene la București. 
Erau, de asemenea, prezenți alți 
șefi de misiuni diplomatice 
acreditați în țara noastră.

Mulțimea aplaudă și ovațio
nează, scandează îndelung 
„Ceaușescu-P.C.R.“, „Ceaușescu 
și poporul“, „Stima noastră și 
mîndria — partidul, Ceaușescu, 
România“.

Pionieri se apropie de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, oferin- 
du-i flori.

în aclamațiile celor de față, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
îndreaptă spre mulțime, răs- 
punzînd cu căldură manifesta
țiilor pline de dragoste, consi
derație și recunoștință.

Profunda mîndrie, deplina 
aprobare, entuziasta apreciere 
cu care întreaga noastră națiu
ne a urmărit, zi de zi, fiecare 
moment al vizitei își găsesc a- 
cum, în aceste clipe deosebite, 
o Vibrantă expresie. Cetățenii 
Capitalei trăiesc cu adîncă 
bucurie clipa reîntoarcerii se
cretarului general al partidului, 
adresîndu-i un călduros bun 
sosit și cele mai sincere mulțu
miri pentru activitatea laborioa
să, cu profunde rezonanțe in
ternaționale, pe care a desfășu
rat-o și cu prilejul acestei vi
zite. Ei reafirmă, în același 
timp, hotărîrea întregului popor 
de a milita cu vigoare sporită 
pentru înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului, cu 
conștiința fermă că aceasta 
răspunde Intereselor vitale ale 
propășirii României socialiste, 
și, totodată, ale promovării țe
lurilor nobile ale păcii, înțelege
rii și cooperării internaționale.

ÎNCHEIEREA VIZITEI 
TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUSESCU»
ÎN IRAK

® Ceremonia plecării din Bagdad
• Comunicatul cu privire la vizita 

în Republica Irak a secretarului 
general al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu

In pagina a III-ă

MESAJUL

președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii 

Socialiste România, 
Nicolae Ceausescu, 
adresat Conferinței 

tarilor islamice de la 
Lahore-Pakistan

Am deosebita plăcere de a transmite salutul meu cordial 
șefilor de state și guverne, celorlalți reprezentanți la Confe
rința țărilor islamice și de a ura totodată succes deplin lu
crărilor acestei importante reuniuni internaționale.

Conferința dumneavoastră se desfășoară în condițiile în 
care pe plan internațional au loc profunde transformări po
litice și sociale, se produc mutații de însemnătate istorică, se 
afirmă forțe noi, iar problemele care se ivesc reclamă abordări 
Ș' re.z?*Yâ.r' Pe ° baz° nouă, pornind de la principiul deplinei 
egalități în drepturi a tuturor popoarelor și statelor/Cursul 
evenimentelor internaționale confirmă creșterea în amploare 
și intensitate a luptei popoarelor împotriva vechii politici de 
dominație și dictat, a imperialismului, colonialismului și neo- 
colonialismului, pentru instaurarea unor raporturi noi între 
state, bazate pe principiile egalității in drepturi și respectului 
reciproc, independenței și suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne, nefolosirii forței sau amenințării cu 
forța, dreptului fiecărui popor de a-și hotărî de sine stătător 
soarta. Dimensiunea și profunzimea problemelor care afec
tează destinele întregii omeniri, caracterul indivizibil al păcii 
și securității internaționale scot în evidență cu putere rolul 
pe care sînt chemate să-l joace toate statele, indiferent de 
mărime, potențial, nivel de dezvoltare, sistem social sau con
vingeri filozofice sau religioase, în lumea contemporană, im
portanța vitală a contribuției lor active în determinarea unor 
soluții conforme cu interesele tuturor popoarelor. Imi exprim 
speranța că conferința dumneavoastră, la care participă un 
mare număr de state, va aborda probleme contemporane 
pornind de la tendința de destindere internațională, de pace 
și colaborare între popoare și că va găsi soluții, inclusiv în 
problema Orientului Apropiat, care să contribuie la afirma
rea noului curs al situației internaționale.

România consideră că, în actualele condiții, trebuie depuse 
noi eforturi de către toate statele. în acest sens, ea își ex
tinde relațiile cu toate țările socialiste, cu statele care au 
pășit pe calea dezvoltării independente, cu toate țările lumii, 
indiferent de orînduirea lor social-politică.

Fiind ea însăși o țară în curs de dezvoltare, România se pro
nunță și acționează cu hotărîre pentru reducerea și lichidarea 
decalatelor economice care reprezintă o sursă permanentă de 
încordare, pentru afirmarea dreptului fiecărui popor de a dis
pune liber de resursele naționale, pentru crearea unor rapor
turi de egalitate și echitate între state, care să asigure înain
tarea tuturor popoarelor pe calea progresului economic si so
cial.

Bazîndu-se pe aceste principii și plecînd de la dreptul legitim 
a| țărilor în curs de dezvoltare de a avea acces la cuceririle 
progresului științific și ale tehnologiei moderne, România apre
ciază că problemele energiei, ale materiilor prime, ale produ
selor industriale și agricole trebuie să fie discutate și să-și gă
sească soluții în cadrul O.N.U., pe baza justiției și împotriva 
exploatării.

Participînd activ la efortul comun pentru așezarea relațiilor 
dintre state în Europa pe principii noi, țara mea consideră că 
înfăptuirea unui sistem de securitate europeană trebuie să ser
vească, în același timp, cauza înțelegerii și colaborării în în
treaga lume.

Apreciem că interesele fundamentale ale popoarelor reclamă 
o însănătoșire radicală a ansamblului situației internaționale. 
De aceea, considerăm că trebuie asigurate condițiile necesare 
pentru rezolvarea problemelor existente pe cale politică, pen
tru lichidarea tuturor focarelor de încordare și conflict. în a- 
cesi sens, sîntem de părere că trebuie să acționăm pentru re
glementarea situației din Orientul Mijlociu, pentru statornici
rea unei păci drepte și durabile. Este necesar să se aplice re
zoluțiile Consiliului de Securitate, ceea ce presupune retrage
rea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate în 1967 și 
o reglementare justă a problemei poporului palestinian, căruia 
să i se acorde dreptul de a-și hotărî propriul destin în con
formitate cu năzuințele sale naționale.

Astăzi, mai mult ca oricînd, este imperios necesar ca toate 
statele să acționeze pentru întărirea rolului și eficienței Orga
nizației Națiunilor Unite în soluționarea problemelor cu care 
este confruntată omenirea, în promovarea unui curs nou în re
lațiile internaționale, în edificarea unei lumi mai drepte și mai 
bune.

Urez ca actuala conferință de la Lahore să reprezinte o 
contribuție semnificativă la întărirea luptei pentru pace, înțe
legere și cooperare internațională și transmit tuturor partici- 
panților cele mai sincere urări de succes în realizarea acestor 
nobile scopuri.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România
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Pe ogoare, acțiunile se intensifică
In prag de campanie *

la S.M. A. Tormac

MECANIZATORII
S-AU PREGĂTIT

TEMEINIC
Am participat la adunarea 

generală a oamenilor muncii din 
S.M.A. Tormac, județul Timiș. 
Pe ordinea de zi a dezbaterii : 
analiza activității curente și sta
bilirea sarcinilor de producție 
pentru următoarele campanii a- 
gricole. Consemnez succint sta
rea de fapte existentă la ora ac
tuală în stațiune. In primul 
rînd, activitatea întreprinderii 
pe anul trecut s-a încheiat cu 
rezultate bune. Planul de pro
ducție a fost îndeplinit cu o 
lună mai devreme. întreaga su
prafață de 10.238 hectare, de
servită de această stațiune, a 
fost lucrată după o agrotehnică 
bine stabilită, ceea ce a dus la 
obținerea unor producții sporite 
la hectar. Pentru campania de 
reparații din anul acesta au 
fost înființate șapte puncte de 
lucru, unde se efectuează recon- 
diționări de piese. La secția Și- 
pet s-au recondiționat 600 tu
bul i pentru semănătorile SU-29, 
la secția Tormac sînt recondi
ționate patinele brăzdatelor și 
camerele de vid de la semănă
torile SPC-6 și SU-29. La secția 
Nischidorf se recondiționează 
cormenele de plug, suporții pa
ralelogramelor de la cultivatoare 
etc. Recondiționările făcute aduc 
economii ce depășesc o sută de 
mii lei. Toate mașinile agricole 
necesare campaniei de primă
vară sînt pregătite. Mecanizato
rii, însă, pot fi găsiți și acum pe 
cîmp la efectuarea diferitelor lu
crări. Astfel, s-a reușit să se a- 
plice îngrășăminte azotoase la 
grîu pe o suprafață de 1360 
hectare, iar altor 179 hectare 
le-au fost administrate 5 790 
tone gunoi de grajd. Concomi
tent cu aceasta, o echipă de 
mecanici a trecut la introduce
rea adăpătorilor automate în 14 
grajduri ale cooperativelor agri
cole.

în ce privește lansarea noilor 
cifre de plan, cei 90 de meca
nizatori, din care 45 uteciști, au 
chibzuit adînc și au hotărit. 
Dar plnă a consemna aceste ho- 
tărîri subliniez cîteva din luări
le de \cuvînt: Nicolae Duțu : 
„Dacă anul trecut am îndepli
nit plănui în proporție de 157 
la sută, pentru inul acesta mă 
angajez ca în final să obțin eco
nomii în valoare de peste 25.000 
lei“. Petru Venter : „Secția con
dusă de mine a obținut rezultate 
care ne-au bucurat pe toți me
canizatorii. Sarcinile ce ne stau 
în față vor putea fi îndeplinite 
și chiar depășite. Astfel, gîn- 
dindu-mă la puterea de muncă

Scrisorile adresate „Scintcii tineretului“ pen
tru rubrica „Apticazânia“ devin tot mai nume
roase, iar întrebările pe care tinerii — și nu 
numai ei — ni le pun, tot mai variate. Conside
răm meritoriu faptul că adolescenții, tinerii sint 
frămintați de intrebări : natura umană este 
profund problematică. Vai de omul care nu-și 
pune intrebări, pentru care existența și con
știința sint ca luciul unei ape stătute peste care 
nu adie nici cea mai ușoară boarh, sau sînt ca 
o frunte și neîncrețită tle mirare ! Aveau de
plină dreptate, în acest sens, vechii talmu- 
îiiști cînd clasificau oamenii in înțelepți, deș
tept!, mediocri, proști și „cei care nu-și pun 
nici o întrebare".

Cu. cit ne vor adresa cititorii noștri mai mul
te intrebări. cu cit vor ridica mai multe pro
bleme. cu atît vom fi mai satisfăcuți : primo, 
de faptul că nu scriem pentru nimeni, secundo 
că „Anticazania“ e un dialog.

Așadar, de astădată mă voi referi la un grup 
de întrebări formulate de mai mulți tineri, re
feritoare la... budism. Cei ce ne întreabă vor să 
știe dacă budismul — despre care un autor

scria cindva că este „o morală fără dumnezeu 
și un ateism fără natură“ — poate fi considerat 
o religie sau o filozofie, o artă morală sau o 
știință. în acest din urmă sens sîntem întrebați 
dacă nu cumva genetica contemporană ar con
firma unele susțineri budiste privind „me
tempsihoză“. Voi incerca un răspuns, pe care-1 
cred cu atît mai necesar cu cit adeseori am 
putut constata — in intilnirile avute cu elevi, 
studenți și chiar cu tineri muncitori — pre
zența unei anume curiozități (pe alocuri fasci
nații) pentru budism, pentru vechea gindire 
indiană, în general. Acest fapt poate fi pus 
eventual in legătură cu asociația pe care unii 
tineri o fac — nu întotdeauna în cunoștință 
de cauză — intre yoga și budism. Sau, printre 
altele, faptului că practicile Zeu (proprii unei 
secte budiste, răspindită mai cu seamă in Japo
nia) fac de curînd prozeliți în rindul tineretului 
de pe alte meleaguri. Preocuparea pentru bu
dism comportă desigur explicații plurale, dintre 
care nu pe ultim loc se află însăși „exotismul“ 
acestei religii.

ÎNVĂȚĂTURA BUDISTĂ DES
PRE CELE PATRU „NOBILE" 

ADEVĂRURI

Primul adevăr afirmă exisle- 
ța durerii ca o . consecință "h. 
scurgerii continue a lucrurilor; 
al doilea, înfățișează dorința 
drept cauză a durerii ; al trei
lea recomandă suprimarea do
rinței drept cea mai bună cale 
pentru îndepărtarea durerii ; 
al patrulea indică cele trei eta
pe prin care se poate ajunge 
la nimicirea dorinței : cinstea, 
meditația, înțelepciunea. La 
sfirșitui acestei inițieri, se a- 
junge la mintuire prin Nir
vana.

Deși. în toate cele de mai sus 
nu este nicăieri vorba de dum
nezeu sau de zei, ființe supra
naturale etc., budismul consti
tuie o doctrină morală religioa
să (cu un cult religios cores
punzător) prin faptul că reco
mandă oamenilor ..înțelepciu
nea supremă“ de a refuza via
ța. plină de clocotul faptei și 
efervescența simțirii și gindirii, 
in favoarea unei îndelungi ini
țieri in vederea mîntuirii prin 
Nirvana (evaziunea din durerea 
cauzată de viață). O religie 
care cere, deci, pentru dobindi- 
rea Nirvanei, prețul vieții. Me
ditația budistă are ca finalitate 
nimicirea pasiunilor — ne ele 
rele sau bune. Se știe însă că 
fără pasiuni mari nu sint po
sibile fapte mari (făptuite de 
oameni mai mult sau mai puțin 

a mecanizatorilor din secția 
noastră, cred că vom depăși, 
placul de producție cu zece la 
sută', realizînd și o reducere a 
cheltuielilor cu , cinci la sută. 
Vreau să mai arăt că econo
miile obținute de noi anul tre
cut puteau fi și mai mari dacă 
nu întîmpinam unele greutăți 
cu cauciucurile (950 350) de la 
combinele CI șî C3“. Ing. loan 
Grigoraș, directorul stațiunii : 
,„Pe unitate, ne angajăm să de
pășim planul de venituri cu 1,5 
la sută și să reducem cheltuie
lile cu unul la sută. Anul a- 
cesta vom lua în acord global, 
în formații mixte de lucru, toa
te suprafețele ce lucrează me
canizat de pe raza cooperati
velor agricole deservite“.

Hotărîrea oamenilor muncii 
de la această adunare s-a con
cretizat și în depășirea produc- 

. țiilor medii la hectar planifica
te, cu 200 kg la grîu, cu 368 kg 
la porumb și cu 100 kg la floa- 
rea-soarelui, principalele cul
turi ce se cultivă în aceste coo
perative. în urma unei astfel de 
analize, care a consemnat atri
butele seriozității și temeiniciei, 
avem deplina convingere că tot 
ceea ce și-au propus mecaniza
torii de la S.M.A. Tormac va 
deveni, ritmic și decisiv, faptă 
împlinită.

OVIDIU MARIAN

„mari“), iar fără fapte mari nu 
ar mai fi istorie.

însuși Budha (Sakyamuni — 
înțeleptul din Sakya) nu ar fi 
fundat budismul, neanimat rund 
de o mare pasiune, cea pentru 
„înțelepciunea“ religiei (sau re
ligia unei anume „Înțelepciuni“). 
Morala budistă este religioasă 
pentru că pretinde omului să 
devină ceea ce nu poate fi, un 
om satisfăcut prin Nirvana. E- 
sența oricărui umanism consistă 
insă din a cere omului să de
vină ceea ce el poate fi, un om 
activ, cu dragoste de semeni și 
paoiune pentru progres social. 
De aceea religia budistă nu-și 
propune și nu poate să slujească 
progresului social, dezvoltării 
multilaterale a omului activ, 
cu un acut simț al dinamis
mului istoriei.

Primul adevăr „nobil“ al bu
dismului proclamă existența 
suferinței în lume (fapt care, 
desigur, nu poate fi contestat 
dar nici unilateralizat), caracte
rul' neesențial al bucuriei și 
plăcerii (durerea rezultată din 
pierderea plăcerii este plină de 
amărăciune, tristețe, disperare). 
Acest „adevăr“ fundamentează 
deci pesimismul, ideea profund 
religioasă a deșertăciunii vie
ții pămîntești.

Al doilea adevăr „nobil“, re
levă cauzele suferinței — GIAR 
-r- MARANA — mai bine-zis 
lanțul celor. 12 cauze, numite 
de budiști „12 izvoare“, „meca

SĂPTĂMINĂ MUNCII 
PATRIOTICE ÎN AGRICULTURĂ

Mi s-a vorbit, la Comitetul ju
dețean Suceva al U.T.C., despre 
o amplă acțiune inițiată aici sub 
denumirea de „Săptămîna mun
cii patriotice in agricultură“.

După cum am avut prilejul să 
constat la fața locului, tinerii 
dintr-o serie de localități ale 
județului au ieșit în număr mare 
pe. cîmp, sâpind canale pentru 
combaterea surplusului de umi
ditate și înălțînd terasamente 
menite să împiedice erodarea

SI ELEVII
ț

PREZENT
O inițiativă similară la 

Școala generală și Ia Liceul 
din comuna Tudor Vladimi- 
rescu, județul Galați. Hotă- 
riți să dea o mină de a- 
jutor țăranilor cooperatori 
350 de elevi, fete și băieți 
au dizlocat 600 mc de pămînt 
pe o distanță de 1 kilometru. 
Se muncește cu sirg și pă
mîntul cedează. De-a lungul 
canalului care va purta apa 
către rădăcinile plantelor 
curge deocamdată un adevă
rat torent de tinerețe și hăr
nicie.

Foto-text: M. DONC1U

Budism, metempsihoză, 
ereditate

nismul existenței“. Credincioșii 
budiști, pentru a avea tot 
timpul in memorie cele „12 
cauze“ și-au creat un obiect de 
cult special — o rotiță cu 12 
spițe — pe care o învîrt în 
mină de mai multe ori pe zi.

NATURA MISTICĂ A CELOR 
„12 CAUZE"

Care sint cele 12 cauze ? — 
le voi inșira aci, pentru a pu
tea urmări mai bine natura 
mistic-religioasă a doctrinei 
budiste : 1. suferința in viață
este condiționată de naștere ; 

solului. La Hințești. la Bălcăuți, 
la Calafindești. și Gălănești, în 
C.A.P. din Rădăuți și Șiret sute 
și sute de uteciști — elevi din 
școlile generale și licee, membri 
cooperatori, profesori, funcțio
nari sint prezenți în această 
săptămină pe tarlale în cadrul 
amintitelor acțiuni de muncă 
patriotică. L/ Vicovul de sus, 
unde, chiar în acea zi, debutau 
lucrările menite să redea circui
tului agricol încă 150 hectare — 
secretarul Comitetului comunal 
U.T.C., Tudorel Schipor, ne-a 
spus :

— Vrem să repetăm perfor
manța de anul trecut, cînd, tot 
prin muncă patriotică, au fost 
incluse în „zestrea" cooperativei 
alte 150 ha. de teren.

Aici, la Vicovul de Sus, mun
ca patriotică, munca în folosul 
obștei, a intrat de mult în obiș
nuința tinerilor. Aflu de la 
George Răuț, președintele 
C.A.P., că, de cite ori au fost 
solicitați, cei 700 de uteciști din 
comună s-au grăbit să acțione
ze, cu energie și pricepere, spri
jinind în mod eficace eforturile 
cooperatorilor.

— Iată, pe aceste cimpuri 
creșteau pînă nu demult bălării, 
tot felul de arbuști, îmi spune 
tovarășul președinte. După ce 
le-am „tratat“ și amenajat cu 
ajutorul tinerilor din comună, 
după lucrările din această pri
măvară, sper să scoatem de aici 
cel puțin 20 tone cartofi la hec
tar. Și vreau să vă spun că la 
uteciști găsesc adesea mai mul

2. nașterea este condiționată de 
dorința de a trăi ; această do
rință este stîrnită de atașamen
tul mintal al omului față de 
lucruri ; 4. atașamentul este
determinat de pofta (setea) de 
a dori lucrurile ; 5. setea acea
sta izvorăște din percepția sen
zorială, iar 6. percepția, am a- 
tingerea senzorială a lucrurilor 
iar . 1 atingerea senzorială,
din cele „6 organe“ ale cu
noașterii (5 simțuri + gîndi- 
rea) ; 8. cele „6 organe“, sînt 
determinate de perioada em
brionară de dezvoltare a orga
nismului (adică a corpului și 
rațiunii) ; 9. embrionul nu se 
poate dezvolta fără conștiința 
primară, iar aceasta ; 10. este 
condiționată de impresiile vie
ții anterioare ; 11. aceste im
presii sînt condiționate de a 
12-a verigă a lanțului respec
tiv ; 12. necunoașterea adevă
rului. Deoarece în cele „12 cau
ze“ sînt, indirect cuprinse, și 
celelalte două „adevăruri nobi

le“ nu voi mai insista aci cu 
descrierea lor.

METEMPSIHOZĂ Șl EREDITATE
Lanțul celor „12 cauze“ îm

bină așadar considerații mora
le cu considerații antropogene- 
tice (originea omului), conside
rații aparent deterministe cu 
considerații de-a dreptul misti
ce. Metempsihoză (gr. Me- 
tempsukhosis — deplasarea su
fletului, transmigrarea sufletu
lui dintr-un corp în altul) im
plicată în „cauzele“ 10—12 de 
mai sus este o dovadă relevan
tă în acest din urmă sens. Unii 
adepți contemporani ai lui Sa
kyamuni au încercat însă sa dea 

tă înțelegere decît Ia unii săteni 
mai comozi.

Intr-adevăr, chiar la acțiunea 
la care sint martor, unii oameni 
din conducerea C.A.P. au expri
mat rezerve — ba că pămîntul 
e înghețat, ba că nu pot „co
piii“ să sape așa adînc...

„Copiii“, însă, au lăsat deo
parte discuțiile, au pus mina pe 
sape și cazmale și, în cîteva ore, 
un șanț lung de un kilometru și 
adînc de 80 cm, a prins contur 
la limita dinspre nord a comu
nei. Breabăn Cornelia, Cîrdei 
Elena, Tipa Eleonora, Bodirlău 
Gheorghe. Rotari Gheorghe, 
Iliuț Gavrilă. Popescu Vasile — 
sint numai cîțiva dintre cei 400 
de tineri, cîțiva dintre cei pe 
care i-am remarcat pentru ener
gia cu care munceau, punînd 
fiecare.cite o „cărămidă“ la te
melia viitoarelor recolte bo
gate ale vicovenilor.

Dar. în această „săptămină a 
muncii patriotice in agricultu
ră“, pe ogoarele sucevene sint 
prezenți peste 5 000 de uteciști, 
prin ale căror eforturi vor fi re
date circuitului arabil al jude
țului mai bine de 365 ha.

16 000 m. liniari de șanțuri 
pentru desecări și eliminarea 
umidității excesive, 10 000 mc te
rasamente — în total lucrări va- 
lorind circa 170 000 lei — iată 
ce își propun să realizeze in a- 
ceste șapte zile de muncă ute- 
ciștii suceveni. Nu putem decît 
să le urăm tuturor spor la lu
cru, precum am și făcut-o prin 
viu grai în cazul tinerilor din 
Vicovul de Sus.

P. OVIDIU

metempsihozei budiste (respec
tiv, transgresiunea „impresiilor“ 
dintr-o viață umană anterioară) 
o interpretare genetică (știința 
eredității), arbitrară, deci de o 
falsă plauzibilitate științifică. Ei 
pretind că de fapt prin rezer
vorul genetic al omenirii se 
produce o continuă reîncarnare 
a sufletelor unor oameni. în alți 
oameni. Și că, deci, sufletul o- 
mului este nemuritor, el tre- 
cind doar dintr-un om în altul 
pe calea procreației, impresiile 
unor vieți anterioare puțind fi 
retrăite de... urmași.

Face oare o asemenea „de
monstrație“ mai plauzibilă, adi
că mai de crezut ideea metem
psihozei (transgresiunea sufle
tului de la om la om, sau de 
la om la alte viețuitoare) în 
general, cea .proprie budismu
lui, în special ? înainte să evo
căm cîteva argumente în favoa
rea ideii că genetica nu poate 
fi tălmăcită în spirit budist, să

ne gîndim la absurdul frizat de 
metempsihoză. Căci se ridică 
pentru oricine o primă și bana
lă întrebare : dacă sufletul poa
te trece de la om la om, de la 
om la animal sau viceversa, 
unde mai poate trece el cînd 
pe Pămint — peste sute de mi
lioane de ani — nu vor mai 
exista viețuitoare, sau prin ce 
trecea el. la origini, cînd pe 
Pămînt nu existau încă viețui
toare ? 1

Referindu-ne acum la geneti
că, se știe că din punct de ve
dere genetic, speciile sînt siste
me închise care nu schimbă 
gene cu alte sisteme similare. 
Atunci pe ce căi se produce

Din activitatea organizațiilor 
județene ale Frontului 

Unității Socialiste
• CONSTANȚA
• S-au desehis luni alte trei noi șantiere locale de Îndi

guiri și desecări menite a spori producția agricolă pe o 
suprafață de aproape 500 hectare teren. E vorba de șantie
rele din comunele Ciobanu și Girliciu și orașul Hirșova ce s-or 
fi realizate prin eforturile coordonate ale organizațiilor din ca
drul Frontului Unității Socialiste, tineretul asumîndu-și o bună 
parte din volumul de lucrări ce se vor executa prin muncă pa
triotică. Din cei peste 116 000 mc de pămint ce vor trebui exca
vați, din care peste 16 000 mc manual, s-au realizat deja în săp- 
tămina aceasta peste 1100 mc săpături.

• Cu ocazia „lunii cărții la sate“, acțiune a Frontului Unității 
Socialiste, in comunele județului au avut loc ample manifestări 
consacrate cunoașterii și popularizării cărților, pătrunderii aces
tora în marea masă a sătenilor de pe cuprinsul județului. Ase
menea manifestări au avut loc în comunele Băneasa, Ostrov, 
Crucea, Mihail Kogălniceanu, Corbu, Albești-Pecîneaga etc. Cu 
aceste prilejuri membrii cenaclului literar „Ovicliu“ de pe lingă 
revista „Tomis“, profesori, activiști de partid și activiști pe tărîm 
cultural au avut întîlniri cu locuitorii. Totodată, s-au organizat 
seri literare, s-au prezentat recenzii de cărți, au avut loc discu
ții pe marginea acestora. Acțiunile continuă.

• Zilele trecute a avut loc un schimb de experiență a tuturor 
mecanizatorilor din județ in comuna Chirnogeni. Cu acest prilej 
s-a lansat chemarea ca fiecare mecanizator să economisească zil
nic un litru de motorină.

• In prezența unor juriști, cadre ale Inspectoratului județean 
de miliție și profesori, în organizațiile de tineret din județ sint 
prezentate, zilele acestea, un număr de 3 cicluri de filme docu
mentare cu caracter educativ. Au loc dezbateri de caz, legăturile 
între cazurile prezentate in film și realitatea organizațiilor, rea- 
lizindu-se prin discuțiile la care participă toți cei prezenți. Ac
țiunea are un puternic ecou, avind o deosebită eficiență educa
tivă.

MARIAN GRIGORE

HUNEDOARA
Obiectivele fundamentale 

ale întregii activități desfă
șurate de organizațiile Fron
tului Unității Socialiste de 
pe cuprinsul județului Hune
doara il constituie ridicarea 
nivelului ideologic, de cultură 
al maselor, educarea acestora 
in spiritul eticii și echității 
socialiste, participarea lor 
plenară la înfăptuirea politicii 
partidului. în acest scop, la 
Simeria, Hațeg, Certej. Rîu de 
Mori și în alte localități s-au 
organizat întilniri ale cetățe
nilor cu activiști și cadre u- 
niversitare în care au fost 
înfățișate liniile directoare 
ale politicii partidului, rea
lizările obținute de țara noas

• TIMIȘ
Organizate și îndrumate de către consiliile locale ale Frontului 

Unității Socialiste, cele 1 000 de echipe de control obștesc din ju
dețul Timiș, in care activează aproape 6 000 de muncitori, tehni
cieni, ingineri, medici, cadre didactice, pensionari, gospodine, au 
făcut pînă acum, mai mult de 10 000 de propuneri pentru per
fecționarea activității in diferite sectoare ale vieții economice, 
sociale și culturale.

Din cele 300 de propuneri formulate de echipele de control 
obștesc de la întreprinderile „Electrobanat“, „Industria linei“ șl 
„Banatul“, cu prilejul unor raiduri întreprinse în unități comer
ciale din Timișoara, peste 290 și-au găsit de acum rezolvare prac
tică. Au fost astfel luate măsuri pentru îmbunătățirea structurii 
produselor existente in rețeaua cu amănuntul, achiziționarea su
plimentară de mărfuri în valoare de aproape 65 milioane lei, fo
losirea eficientă a spațiului și mobilierului comercial, evacuarea 
operativă a ambalajelor, sporirea responsabilității personalului 
de deservire față de regulile comerțului socialist.

(Agerpres)

transferul de „suflete“ de la o 
specie la alta (această obiecție 
vizează ideea metempsihozei, in 
general) ? Referitor, însă, la 
varianta budistă a metempsiho
zei, trebuie arătat că nimic din 
știința geneticii nu atestă că in 
aria pe care se poate înscrie 
variabilitatea caracterelor mor
fologice și funcționale umane 
— determinată de cele 8.400.000 
combinații posibile ale consti- 
tuenților cromozomiali în mo
mentul concepției — ar avea 
loc, prin subtile mecanisme 
spiritualiste, transferuri de 
conștiință de „impresii ale vie
ții anterioare“. Se „transferă“, 
desigur, prin substanța eredi
tară : o seamă de boli și pre
dispoziții pentru boală — s-au 
descoperit pînă acum peste 
1 600 boli ereditare ; o seama 
de particularități morfologice și 
funcționale, datorate unor ano
malii cromozomiale ; chiar și 
comportamentul uman implică 
un anumit coeficient genetic. 
Indivizii reacționează diferit la 
mediul înconjurător și sub 
„controlul“ unor factori gene
tici. Sînt autori care fac o a- 
n urnită asociație între fenomene 
de patologie a comportamentu
lui — agresivitate etc. — și 
ereditate, deși este puțin pro
babil ca un simplu cromozom 
suplimentar să favorizeze dez
voltarea unei atitudini antiso
ciale. Se vorbește, de aseme
nea, de o așa-numită „ingine
rie genetică“ care printr-un 
control direct al universului 
genetic să poată contribui la a- 
meliorarea speciei umane, spo
rirea coeficientului de inteli
gență etc. O anumită literatu
ră de ficțiune genetică pro- 
nostichează cele mai miracu
loase posibilități în acest din 
urmă sens. Putem deduce, din 
cele de mai sus, că știința ge
neticii poate fi interpretată ca 
o confirmare a celei de a zecea 
cauze din cele „12 izvoare“ for
mulate de Budha ?

întrebarea cuprinde, desigur, 
un paradox, căci problema rea
lă care se pune este a crede 
în preceptul budist sau a fi 
convins de știință, implicit de 
genetică. Ereditatea nu consti
tuie mecanismul unui „transfer 
de suflete“, de conștiințe. Fără 
a fi „tabula rassa“ la nașterea 
sa, omul dobîndește însă con
știință, în urma dezvoltării sale 
ulterioare și pe parcursul unei 
complicate dialectici dintre fac
torii sociali și cei biologici.

tră în anii socialismului, 
prestigiul cîștigat de Româ
nia pe meridianele globului 
și altele. Din inițiativa unor 
organizații comunale la Pui, 
Sintămarie-Orlea, Cristur, Să- 
lașu Superior și altele au a- 
vut loc simpozioane, mese 
rotunde, brigăzi științifice, 
care au oferit participanților 
prilejul de a cunoaște locul 
pe care județul Hunedoara 
il ocupă în peisajul econo
mic al țării, importanța ce se 
acordă familiei și ocrotirii 
ei, rolul femeii în viața poli
tică și socială etc.

AL. BALGRADEAN

BUDISM Șl OPTIMISM

Dintre religii, budismul este 
poate cea mai pesimistă. Mai 
intii pentru că-și refuză drep
tul la filozofie. Budha conside
ră că filozofia (preocupată de 
finit-infinit ; veșnic-temporal ; 
trup-suflet ; murire-nemurire) 
nu este utilă omului deoarece 
pe de o parte aceasta nu este 
accesibilă puterii sale de cu
noaștere, iar pe de altă parte 
nu-1 aduce spre ARHATSVU 
— eliberarea de suferință. „A- 
devărata cunoaștere“ practicată 
de Budha este de aceea empi
ric etică, dar mistică. Budismul 
este apoi profund pesimist prin 
dezolarea totală in fața sufe
rinței și predicarea serenității 
inumane a Nirvanei. Budismul 
se află la antipodul științei și 
determinismului prin mecanis
mul existenței prefigurat de 
cele 12 cauze. Etica budistă, nu 
lipsită de variate subtilități și 
„chemări ademenitoare“, mai 
cu seamă pentru firile pesi
miste, cultivă o morala oa- 
zată pe suprimarea tocmai a 
ceea ce constituie esența uma
nă — ansamblul relațiilor o- 
mului cu lumea și înscrierea 
individului pe firul progresului 
social. Autodesăvirșirea omu
lui, în budism, este egală cu 
anihilarea a ceea ce este so- 
cial-uman în om.

Oare tinerii, inclusiv cei la 
care m-am referit la început, 
captivați sau doar preocupați 
de budism „din auzite“, din 
„modă“ sau din lecturi suma
re și nesemnificative, subscriu 
Ia cele arătate despre pesimis
mul etc. doctrinei lui Sakya
muni, sau la interpretările mo
derne, așa-zis științifice sem
nalate mai sus ? Nu vreau să 
anticipez, dar sper ca răspun
surile ce le voi primi la această 
din urmă întrebare să fie ne
gative, adică optimiste. Adică 
încrezătoare în știință.

Ceea ce nu trebuie să ne îm
piedice însă de a recunoaște că 
orice religie, inclusiv budismul, 
are la bază o frămîntare ome
nească reală. In _ cazul budis
mului, suferința. întrebările 
puse de religie nu sînt, în ge
neral, absurde. Doar răspunsu
rile pe care le formulează sint 
astfel.

în articole viitoare vom ur
mări acest aspect pe exemplul 
altor religii, de care cititorii 
noștri se preocupă.

Dr. H. CULEA

La Pitești 
a început 
competifia 

finala 
a tinerilor 
petroliști

„Trofeul
sondorului“
Intr-un oaclru sărbătoresc, 

ieri a avut loc la „Tehnic- 
clubul“ din Pitești festivitatea 
de deschidere a fazei finale a 
celei de-a patra ediții a com
petiției dotate cu „Trofeul 
sondorului“, organizată de 
C.C. al U.T.C., Ministerul mi
nelor, petrolului și geologiei 
și Comitetul Uniunii Sindica
telor din întreprinderile mi
niere, petroliere, geologice fi 
energiei electrice, întrecerea 
a reunit în fază de nuisă 2 10(1 
tineri. Cei mai buni 21 de 
„căutători ai aurului negru“, 
reprezentind numeroase sche
le de extracție, de pe cuprin
sul a 12 județe ale țării și-au 
dat înttlnire aici, pe meleagu
rile argeșene pentru a face 
dovada pregătirii lor profesio
nale superioare. De remar
cat că o parte din finaliști, 
deși foarte tineri, au de pe 
acum categoriile de calificare 
a V-a și a Vl-a. Pentru pri
ma dată ediția de față a in
clus și o probă practică des
fășurată separat, pentru ex
tracție și pentru foraj. Ea. s-a 
desfășurat ieri dimineață la 
sonda 1971 din sectorul de 
exploatare Vilcele al schelei 
de extracție Moșoaia. Aici ti
nerii conCurenți au avut de 
făcut față unor situații dintre 
cele mai diverse, în .condiții 
absolut reale de producție. Ei 
au depistat și remediat cu 
promptitudine diverse inci
dente de exploatare, deficien
țe de ordin tehnic, totul in 
condițiile respectării riguroase 
a disciplinei tehnologice, a re
gulilor de protecția muncii și 
P.C.I. și cu condiția încadrării 
într-un anumit barem de 
timp.

Echipajele au intrat în con
curs în ordinea alfabetică a 
județelor șt, în această situa
ție, proba practică au des
chis-o gazdele, adică tinerii 
sondori Ion Sfetcu și Nicolae 
M. lonescu, reprezentanți ai 
Argeșului. Ei au trebuit să 
efectueze operațiile pregăti
toare pentru etalonarea unei 
sonde. Începutul s-a dovedit 
de bun augur. Juriul a putut 
consemna pregătirea foarte 
bună a concurenților. In con
tinuare, în ciuda condi
țiilor atmosferice nefavora
bile (ploaie măruntă și cea
ță), marea majoritate a celor 
prezenți în finală au făcut 
față cu succes dificultăților 
impuse de proba practică.

După-amiază, la Liceul „Ni
colae BălceScu“ din munici
piul reședință de județ s-a 
desfășurat proba scrisă. Re
zultate cumulate ale celor, 
două probe vor stabili o pri
mă ierarhie. Ocupanții pri
melor 7 locuri urmează să se 
întîlnească astăzi la finala 
propriu-zisă, cu public, ce va 
avea loc la Casa de cultură 
a sindicatelor din Pitești. Tot 
aici va avea loc și festivitatea 
de premiere. In așteptarea a- 
cestor momente, generatoare 
de emoții și a consfătuirii 
profesionale oare are loc as
tăzi, finaliștii „Trofeului son
dorului“ au fost invitații orga
nizației U.T.C. de la Între
prinderea „Argeșeana“, la o 
reușită seară cultural-distrac- 
tivă desfășurată la „Tehnic- 
club".

DORU MOȚOC

A
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCUÎN IRAK

PLECAREA
DIN BAGDAD

® Cetățenii Bagdadului bau insofit 

la plecare, pe tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, cu aplauze 

și aclamații

® Cei doi președinți și-au luat 

un călduros rămas bun

oaspetele de onoare 
lor, aplaudînd și 

făcînd semne prie-

Joi dimineața, s-a încheiat 
vizita oficială de prietenie în 
Irak, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Edului Comunist Român, 

dintele Consiliului de 
al Republicii Socialiste 
inia.

La Palatul Bagdad, reședin
ța din timpul vizitei a condu
cătorului partidului și statului 
nostru, a sosit pentru a-1 
saluta încă o dată înainte de 
plecare, președintele Republi
cii Irak, Ahmed Hassan Al- 
Bakr. Cei doi șefi de stat au 
o scurtă convorbire, după 
care se îndreaptă împreună 
spre aeroport.

De-a lungul traseului, cetă
țenii Bagdadului care l-au 
întîmpinat cu atîta căldură pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
încă din momentul sosirii, 
bucurîndu-se din inimă cînd 
l-au întîlnit, în mijlocul lor, 
pe marele bulevard Harun Al 
Rașid, au ținut să-și ia rămas 
bun de la 
al țării 
aclamînd. 
tenești.

Pe aeroport erau prezenți 
pentru a-1 saluta pe președin
tele Nicolae Ceaușescu, dr. 
Izzal Mustafa, ministrul sănă
tății, Taha Al Jazrawi, minis
trul industriei, membri ai 
Consiliului Comandamentului 
Revoluției, Hikmat Al Azzawi, 
ministrul economiei, Saadun 
Hammadi, ministrul petrolului 
și mineralelor, Ishan Shirzad, 
ministrul municipalității, Moh- 
sen Dezai, ministrul construc
țiilor și locuințelor, Hesham 
Al-Shawi, ministru ad-interim 
al afacerilor externe, Nehad 
Fakhri Al-Khaffa, ministrul 
transporturilor, Jamil Addad, 
guvernatorul Bagdadului- 
Ibrahim Mohamed Ismail, pri
marul capitalei irakiene, ge
nerali și ofițeri superiori.

Sînt prezenți, de asemenea, 
ț^ii misiunilor diplomatice 

litați la Bagdad.
■e loc ceremonia oficială 
:ată prin intonarea imnu- 

de stat ale celor două 
țări și prin 21 de salve de 
artilerie trase în semn de 
salut.

Coborînd de pe podiumul 
special amenajat, cei doi pre
ședinți însoțiți de comandan
tul gărzii de onoare trec în 
revistă detașamentul de ostași, 
îmbrăcați în uniformă de gală. 
Președintele Nicolae Ceaușescu 
se înclină în fața drapelului 
de stat al Republicii Irak.

Apoi, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu își ia rămas bun de 
la persoanele oficiale irakiene 
aflate pe aeroport, de la șefii 
misiunilor diplomatice.

Grupul de români, repre- 
zentînd specialiști aflați în 

i

Irak în cadrul acordurilor de 
cooperare economică, membri 
ai ambasadei și agenției eco
nomice, împreună cu familiile 
lor, fac tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o călduroasă mani
festație.

Doi copii oferă buchete de 
flori celor doi președinți, îi 
îmbrățișează.

Președintele Ahmed Hassan 
Al-Bakr își conduce oaspetele 
la scara avionului. Aici, cei 
doi președinți își iau un 
călduros rămas bun. își strîng 
îndelung mîinile. Din ușa 
aeronavei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu face semne priete
nești de salut tuturor celor 
veniți să-1 conducă.

La ora 12,00, ora locală, 
avionul decolează, îndreptîn- 
du-se spre țară.

COMUNICAT
cu privire la vizita în Republica Irak 

a secretarului general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România,
tovarășul Nicolae Ceaușescu

La invitația secretarului gene
ral al Conducerii Regionale a 
Partidului Socialist Arab Baas, 
președintele Republicii Irak, to
varășul ’Ahmed Hassan Al- 
Bakr, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
făcut o vizită oficială de partid 
și de stat in Republica Irak, in
tre 19 și 21 februarie 1974.

In timpul șederii în Irak, 
înaltului oaspete român i-a fost 
rezervată o primire cordială, 
expresie a sentimentelor de 
prietenie și respect dintre po
poarele român și irakian.

Cei doi conducători de partid 
și de stat au avut întrevederi, 
în cursul cărora au prezentat 
pozițiile țărilor lor in probleme 
care interesează cele două 
părți.

întrevederile s-au desfășurat

într-o atmosferă de sinceritate 
și prietenie.

La discuții au participat, din 
partea română : Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ion Pățan, membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, mi
nistrul comerțului exterior, 
George Macovescu, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul aface
rilor externe, Bujor Almășan, 
membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul minelor, petrolului și geo
logiei, Mircea Malița, membru 
al C.C. al P.C.R., consilier al 
președintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Doicaru, consilier al 
președintelui Consiliului de 
Stat, Gheorghe Vasile, ambasa
dorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste 
România în Republica Irak, Lu
cian Petrescu, director în Mi
nisterul Afacerilor Externe.

Din partea irakiană au parti
cipat : Aii Gbannam, membru 
al conducerii naționale a Parti
dului Socialist Arab Baas, Taha 
Al Jazrawi, membru al Consiliu
lui Comandamentului Revoluției, 
ministrul industriei, Hikmat Al 
Azzawi, ministrul economiei, 
Saadun Hammadi, ministrul pe
trolului și mineralelor, Fakri 
Kaddouri, șeful Biroului proble
me economice al Consiliului 
Comandamentului Revoluției, 
Shadhel Taqa, subsecretar de 
stat in Ministerul Afacerilor 
Externe, Ahmed Hussein AI- 
Samarraie, ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Repu
blicii Irak la București, Nazar 
Adib, directorul Secției Țări So
cialiste din Departamentul Poli
tic al Ministerului Afacerilor 
Externe.

In cadrul discuțiilor, părțile 
au făcut un schimb de vederi 
în legătură cu dezvoltarea re
lațiilor bilaterale dintre Româ

nia și Irak și au analizat posibi
litățile de extindere in conti
nuare a acestor relații.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a adresat cele mai sincere mul
țumiri președintelui Ahmed 
Hassan Al-Bakr, guvernului și 
poporului irakian, pentru cor
dialitatea și ospitalitatea ce l-au 
fost rezervate în timpul' vizitei 
in Irak.

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a reînnoit 
invitația adresată secretarului 
general al Conducerii Regionale 
a Partidului Socialist Arab 
Baas, președintele Republicii 
Irak, Ahmed Hassan Al-Bakr, de 
a face o vizită oficială în Româ
nia. Invitația a fost acceptată cu 
plăcere, data vizitei urmînd a fi 
stabilită ulterior pe cale diplo
matică.
Bagdad, 21 februarie 1974

Pe bulevardul Harmt Al Rașid din capitala irakiană, Bagdad, oraș în care arhitectura modernă 

se îmbină într-o atmosferă caracteristică cu stilul clasic arab

Este vizitat Muzeul irakian unul din așezamintele de cultură ce adăpostesc cele mai valoroase 
vestigii ale istoriei popoarelor ce au locuit, de-a lungul secolelor, în regiunea situată între Tigru 

și Eufrat.

TELEGRAME
Excelenței Sale

Domnului AHMED HASSAN AL-BAKR, 
Președintele Republicii Irak

— BAGDAD —

Părăsind teritoriul Irakului, doresc să exprim Excelenței 
Voastre și poporului irakian prieten mulțumiri pentru calda 
ospitalitate cu care am fost înconjurați în timpul șederii 
noastre.

Sînt convins că convorbirile pe care le-am avut vor servi 
la întărirea relațiilor româno-irakiene și la promovarea în
țelegerii și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului FAHRI S. KORUTCRK, 

Președintele Republicii Turcia
— ANKARA —

Survolînd teritoriul țării dumneavoastră, îmi face deose
bită plăcere să vă adresez, Excelență, un călduros salut și 
urări de sănătate și fericire personală, precum și de prospe
ritate și pace poporului turc prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU,
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Aspect de la întâlnirea dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și Aziz Mohamed, prim-secretar dl 
Comitetului Central al Partidului Comunist Irakian

întâlnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu Habib Mohammed Kerim, secretar general al

Partidului Democratic al Kurdis lanului
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Centrul de informare 
și documentare politică

In avanscenă: Aspirațiile și împlinirile unei promoții

UN INSTRUMENT DE LUCRU,
NU 0 SIMPLĂ EXPOZIȚIE !

Administratorul Casei de cul
tură a tineretului din Sibiu 
descuie ușa Centrului județean 
de informare și documentare 
politică.

E o liniște desăvîrșită. O 
mină pricepută a ordonat 
fondul de tipărituri, în va
loare de citeva mii de lei, 
după criterii tematice : econo
mie. politică, tineret. morală, 
beletristică, ateism, carte știin
țifică etc. Documentele de par
tid iși au locul lor distinct. Co
toarele cărților, coperțile perio
dicelor strălucesc stins, cu dis
creție. Ating citeva, un praf 
ușor îmi rămine pe degete, se 
vede că sînt mișcate rar de tot. 
Pe pereți, pe scaune — hărți ; 
colecții de reviste și de ziare 
cam in dezordine, cam rămase 
în urmă, cam nepuse la punct ; 
apoi planșe, scheme, un ecran

Trag, din cind In cind. cu 
coada ochiului spre ușă. Cen
trul funcționează după progra
mul casei de cultură : 10—12.
16—20. Dar în afara noastră ni
meni nu-i mai trece pragul. Să 
fie o intimplare ?

— Adevărul, recunoaște Emil 
Stratulat. directorul casei de 
cultură. este că nu folo
sim centrul cum trebuie. In 
afara cursurilor școlii politice, 
singurii solicitant! sînt secreta
rii U.T.C. care mai cer eîte un 
material informativ pentru a-I 
prezenta în întreprindere. Că și 
cu cheia e o problemă. E vorba 
de gestiune și dacă nu sînt eu 
aici și nici gestionarul nu e, 
atunci, practic, centrul rămine 
încuiat.

Mai bine folosit, chiar dacă 
rămine departe de o valorifi
care integrală, în armonie de
plină cu zestrea sa materială pe 
care n-o intîlnești la tot pasul, 
este Centrul de informare și do
cumentare politică de pe lingă 
Clubul tineretului din Alba 
Iulia.

— în principiu. îmi spunea 
directorul așezămîntului. Ni- 
colae Bocica, orice tînăr care 
are nevoie să-și pregătească 
tema de tnvățămint politic poa
te veni aici. La noi găsește tot 
ce-i trebuie : cărți, broșuri.

Dacă observați, ponderea cea 
mai mare a materialului de in
formare și documentare politică 
o ocupă cel direct aplicat la 
realitățile județului și munici
piului nostru, la prezența mul
tilaterală a tineretului in me
canismul social-politic și econo
mic așa cum se prezintă cl în 
această parte a țării.

Dar cine se folosește real
mente de posibilitățile de stu
diu. de aprofundare a unor in
formații de importanță indiscu
tabil majoră ?

— Pe scurt, mai informează 
N.B.. centrul este locul unde 
au loc unele adunări generale 
ale organizațiilor U.T.C. din 
oraș, după care urmează învă- 
țămintul politic și informările 
pe probleme interne și interna
ționale ; tot aici se desfășoară 
cursurile școlii politice și intil- 
nirile clubului tinerelor fete, se 
mai țin mese rotunde, din cind 
in cind, enciclopedii politice, 
cronică economică.

Ar fi fost poate o compensa
ție ca tocmai cabinetul de in
formare politică al clubului ti
neretului din Sighișoara, să aibă 
un public nu numai consecvent 
dar și numeros. Speranțe false. 
Zaharie Ticușan, directorul clu
bului. apelează la vocabularul 
cu care subiectul m-a obișnuit 
deja.

— Vine un tînăr economist 
să citească materiale de specia
litate. întîmplător avem ceva 
despre relații comerciale inter
naționale. Din păcate, chiar în 
condițiile acestea noi rămînem 
tributari obsesiei cantitativului 
pentru că, in dauna eficienței, 
ne sfiim să realizăm ceea ce ne 
propunem, atragerea masei de 
tineri, pornind fie și de la un 
grup restrîns. gata să discute, 
însă, cu pasiune, un subiect la 
ordinea zilei. Sau, poate că 
n-au aflat încă toți de existen
ța cabinetului de informare po
litică, de clubul politic caro 
ține ședințe bilunare la cabi
net, dacă nu cumva ne v-r fi 
lipsind nouă, cu totul, modali
tățile de atragere.

Iată îndoieli care pot hrăni 
germenii unor experiențe vii

toare cu rezultate de mai 
mare efect decit cele actuale. 
N-ar fi deloc de prisos să 
Înțelegem că scopul educa
ției politice nu-și poate îngădui 
un popas cit o vacanță lungă 
numită „preocupări pentru do
tare“. Baza materială în sine 
nu oferă deloc un plus de sa
tisfacție interesului pentru po
litică, atîta vreme cit succesul 
dobindirii spațiului adecvat, 
specializarea en titre a acestuia, 
îndelung așteptată și absolut 
necesară, cunoaște numai aso
cierile unei practici sihăstrită 
între orizonturi de manufactu
ră. Estfe, desigur, o fază inițială 
a transformării interesului ma
nifestat de tineri pentru politi
că în pasiune, această familia
rizare prin procedee lăudabile 
datorită simplității și firescului 
lor, cu elementele care fac din 
întreaga noastră viață un făgaș 
jalonat de norme politice, o for
mulă ai cărei termeni aparțin, 
de la premise și pină la conse
cințe, politicului. Dacă centrul 
rămine, însă, doar un simplu 
dispecerat de materiale infor
mative. bune de citit în cadrul 
diverselor adunări, sau numai 
un salon de ședințe perfect pa
voazat cînd nu e un muzeu ele
gant, desfătător pentru ochi și 
cam atît, atunci finalitatea exis
tenței sale va respira multă 
vreme un tampon îmbibat în 
cloroform. Pentru că structura
rea mijloacelor sale iși propu
ne, în fapt, sâ creeze tinerilor, 
în proporție de masă, o cultură 
politică, ceea ce presupune alt
ceva, ceva în plus față de ac
tualul consum pasiv de infor
mații disparate care se perpe
tuează aducînd un instrument 
educativ nou Ia numitorul co
mun al rutinei ; presupune, a- 
dică, deprinderea de a depăși 
curiozitatea informării de vogă, 
de a cizela curiozitatea aceasta 
pină la obținerea unei continui
tăți care, integrând prin efort 
individual știrea zilei intr-un 
sistem corelativ de nuanțe, du- 
cind la o atitudine proprie pen
tru prezent dar și pentru viitor.

MIRCEA TACCIU

„Două orchestre, două,..“
și niște seri dansante fără ecou

LA „UNIVERSAL 
CLUB" (sectorul III), 
începutul serii de 
joi era cît se poa
te de rece. In hol, 
televizorul defect, o 
masă de șah și două 
de ping-pong, unde se 
pare că se desfășoară 
un concurs. Sala de 
dans, uriașă, păstra, cu 
tot avertismentul pri
măverii, decorația in
tactă a serii de reve
lion. Pe scaunele din 
jur, băieții se uitau în- 
tr-o doară pe „Infor
mația“, fetele așteptau 
răbdătoare să se însu
flețească atmosfera. 
Orchestra cînta asurzi- 
toț o muzică după care 
nu se putea dansa, așa 
că rar se aventura ci
neva să schițeze cîțiva 
pași. în tot clubul, cu 
totul, cam douăzeci de 
persoane. Amatorii de 
dans, explică metodis
tul Eugen Lenghel. se 
răresc mereu în ulti
mul tirrip, cartierul 
Pantelimon aflîndu-se 
în demolare. Cartier în 
care există însă mari 
unități industriale — 
„Republica“, „23 Au
gust“, și multe altele 
— unde muncesc mii 
de tineri. Cartier în 
care există citeva ci
nematografe și nici o 
altă instituție db cultu
ră în afara „Universal- 
clubului“. Și nici un alt 
loc de dans, desigur. 
Atunci, unde dansează 
tinerii ? Mircea Brăi- 
leanu (muncitor la 
„Republica“) și Lucre- 
ția Enache (Fabrica de 
confecții București) 
spun că totuși aici, la 
„Universal“, dar numai 
citeodată fiindcă mu
zica nu-i grozavă și 
pentru atît nu merită 
să vii pină la club. 
Deși la „Universal“ 
s-ar putea veni — 
chiar joia — pentru e- 
chipa de teatru a clu
bului, sau pentru bri
gada de agitație, pen
tru corul fetelor, sau 
fanfara băieților. Nu
mai că nimeni nu tul
bură exclusivitatea zi
lei de joi — dansul- — 
cu nici un fel de ini
țiativă. Nimeni nu pro
pune ca în afara soliș
tilor de muzică ușoară 
pe podiumul orches
trei. în pauze, să urce 
cîțiva recitatori — n- 
matori sau chiar actori

profesioniști — să se 
joace o scenetă, să se 
cînte un cuplet de bri
gadă. „Universal-club“ 
are o activitate bogată, 
directorul și metodis
tul, inimoși, au iniția
tive meritorii, însă toa
te fac obiectul unor 
programe complet se
parate de dans. Acti
viștii U.T.C. ai secto
rului III nu tulbură cu 
idei atrăgătoare mono
tonia programului de 
joi și rar manifestă o 
mare atracție persona
lă către dans. Fetele de 
la Filatura de bumbac, 
preferă să danseze 
la clubul fabricii : bă
ieții de la „23 August“, 
la fel. Inițiativa secto
rului U.T.C. de a-i în
truni la „Universal", 
de-a invita cu acest 
prilej un ansamblu ar
tistic de renume sau 
actori cunoscuți, și alte 
personalități, nu există. 
Ca, de altfel, nici sti
mularea tinerilor din 
Pantelimon de a con
tribui cu forțe proprii 
la amenajarea clubului 
propriu : de pildă, clu
bul e pe cale să-și con
struiască o orgă de lu
mini. care va fi utiliza
tă la discotecă, dar ea 
nu e realizată de tine
rii muncitori din fabri
cile sectorului, ci prin 
strădania unui chitarist 
din orchestra clubului. 
Mecanicul de la „Uni
versal“ face și pe tîm- 
plarui. încercînd să 
improvizeze din mate
rialele existente citeva 
mese de șah. în gene
ral. lucruri la care ti
neri cu meserii învăța
te bine nu dau o mînă 
de ajutor, sau nu se 
face apel la ei. Desi
gur. cei 12 activiști din 
sectorul U.T.C. au pro
bleme multiple, dar nu 
poate fi lăsată pe ul
timul plan nici antre
narea tinerilor la re
zolvarea treburilor ce 
țin de buna funcționa
re a clubului.

La ,.T EHNIC 
CLUB“, pe la ora 9 
seara dansul e în toi : 
300 de tineri. Multi 
frecventează clubul și 
marțea sau vinerea 
cînd discoteca pune 
la dispoziția iubitori
lor de jazz benzi de 
magnetofon bine ale
se, uneori comentate,

explicate de profesio
niști. Concomitent, în 
acele zile, rulează 
filme de desene ani
mate, dar cine doreș
te poate să și danse
ze. Dar, cam atît o- 
feră și Tehnic-clubui 
in serile lui distracti
ve : și aici dansul 
este distracția exclu
sivă. Joi, sîmbătă, 
duminică seara se 
dansează ; marți și 
vineri la fel. Ofertă 
de dans, din belșug, 
după cum se vede. 
Activiștii U.T.C. ai 
sectorului 5 probabil 
nu se distrează în a- 
cest chip. Ce-ar fi să 
se distreze și ei aici, 
la seara distractivă a 
Tehnic-clubului ? Me
todistul Sabin Ștefă- 
nuță ține totuși să 
sublinieze buna cola
borare de aici cu sec
torul 5 al U.T.C. Pra
ful s-a așezat gros 
de o palmă în biblio
tecă. Se poate. Cabi
netul de științe socia
le e slab solicitat. In 
programul serilor de 
dans lipsește de fapt 
un „program“ artis
tic. Sintem tentați să 
credem că acea cola
borare de care ni s-a 
vorbit e mai degrabă 
o înțelegere reciprocă 
de a închide ochii la 
o serie de- lipsuri. 
Dar dacă lipsurile nu 
se văd de prima oară 
praful e foarte vizibil. 
Chiar la serile de 
dans oamenii mai 
vor și altceva. De 
pildă Valentin Jinga, 
muncitor la Fabrica 
de casete radio ar 
vrea ca în. pauze să 
asculte și altceva de
cit anunțurile clubu
lui. Dansatorii ar dori 
să se grăbească ame
najarea unui bufet 
fiindcă, spun ei, în 
pauze e o mare îm
bulzeală la chiuvete, 
singurul loc unde pot 
să-și astîmpere setea. 
Clubul a asigurat o 
echipă de ordine, ceea 
ce e bine, dar un 
grup de fete de la 
Filatura de bumbac 
afirmă că echipa nu 
oprește băieții îmbră- 
cați necorespunzător 
să intre în sala de 
dans și că nu se ma
nifestă o grijă spe
cială pentru compor
tarea politicoasă. Fe

tele veniseră întîia 
oară la Tehnic-Club 
și nu erau deloc si
gure că vor reveni, 
adăugind că preferă 
atmosfera mult mai 
civilizată de la „T-4“ 
sau „Ateneul tinere
tului“. Tovarășul Sa
bin Ștefănuță, recu
noaște că nici elevii 
cartierului nu răs
pund invitației de 
a frecventa clubul, 
drept care atunci cînd 
realizează acțiuni iz
butite, merg ei în 
școli sau licee pentru 
a le prezenta. Nici 
aici sectorul U.T.C. 
nu izbutește să aducă 
la club grupuri de ti
neri din fabrici, din 
uzine, pentru a pe
trece o seară plăcută 
și instructivă, așa că 
Tehnic clubul merge 
cu orchestra proprie 
în cluburile unităților 
industriale din sector. 
Lipsa unor legături 
stabile, dintre clubu
rile de tineret și or
ganizațiile U.T.C. din 
perimetrul respectiv, 
este evidentă. De a- 
ceea frecventarea clu
burilor e fluctuantă 
și întîmplătoare, iar 
atașamentul tinerilor 
față de propriile lor. 
instituții de cultură, 
sport, agrement e în
că foarte redus. Ce 
facem ?

VIORICA 
TANASESCU

Foto: V. RANGA L

ILEANA NICULESCU EUGENIA MACIANA CICLOVAN URSULA NUSSBACHER

Drumul spre
performanță

GHEORGHE ADRIAN RĂȚOI BERND BONCIIES VASILE COJOCARU

Convorbire cu EUGENIA POPOVICI, rector 
al Institutului de artă teatrală și cinematografică

Ce simbolizează, pentru 
dumneavoastră, fiecare nouă 
generație de absolvenți, de 
tineri artiști formați în In
stitutul de teatru ?

te. Dar există și un antrena
ment al performanței psihice.

Schițe
Ă? fi putut să scriu despre 

grația Ilenei Niculescu, despre 
gravitatea Anei Ciclovan, des
pre neliniștea lui Geo Visu, 
despre bonomia lui Adrian Ră- 
țoi, despre tehnicitatea jocului 
lui Albert Keitzl. Aș fi putut 
să alătur numelui fiecăruia un 
adjectiv dar m-am temut că el 
ar putea fi grăbit, că în el n-ar 
putea să încapă întreaga perso
nalitate a tinerilor actori despre 
care, oricum, nu se pot spune 
cuvinte definitive. Aș fi putut 
să scriu despre atmosfera repe
tițiilor, obositoare sau revela
toare. Aș fi putut să povestesc 
cum își .fring mîinile de emoție 
înaintea premierelor sau cum 
spun prin cabine chinuitoare 
exerciții de dicție. Am încercat 
însă să le cunosc gîndurile, spe
ranțele, temerile. Am discutat 
cu ei despre felul cum s-au 
pregătit să devină actori, despre 
eficiența meseriei pe care și-au 
ales-o. Iată ce am reținut din 
ideile lor :

1) Statutul creator al actorului 
ANA CICLOVAN : A deveni

actor înseamnă pentru mine a 
deveni în primul rînd creator. 
Pentru aceasta sînt indispensa
bile atit cursurile teoretice (psi
hologic, istoria teatrului, esteti
că) cît și cele practice (actorie, 
dans, scrimă, vorbire și mișcare 
scenică) care consolidează stu
dentului atit cunoașterea cit și 
autocunoașterea. Cred în utili
tatea mea intr-un teatru numai 
în măsura în care nu mă voi 
îndepărta de idealul de a deveni 
actor-creator in adevăratul sens 
ai cuvintuiui. Numai urmărind 
acest ideal vom putea dărui pu
blicului bucuria împlinirii artis
tice.

2) Luciditatea și dificila de
prindere a tehnicii

EUGENIA MACI : Foarte im
portante sînt toate aspectele 
tehnice. Numai după ce ți-ai 
perfecționat bine tehnica se 
poate vorbi de talent. Dacă nu 
stăpinești aspectele tehnice, ori- 
cit de mult ai avea de dat și

Vîrste ale talentului

au 
date 

de 
de-

„Bucătăria", spectacol re
gizat de Ioan Ieremia, a fost 
găzduit miercuri, 13 februa
rie, de „Modern Club".

In alocuțiunea prin care 
profesorul George Carabin 
a prefațat spectacolul, 
fost cuprinse cîteva 
privitoare Ia cantitatea 
muncă necesară pentru
săvîrșirea unui produs artis
tic, pentru realizarea unei 
asimilări perfecte a rolului, 
pentru închegarea autentici
tății care însuflețește și 
conferă piesei gradul nobi
liar al mesajului percutant.

Dublul scop ai spectacolu
lui de la „Modern Club" a 
constat in a prezenta, mai 
înlîi, absolvenții promoției 
1974, și în al doilea rînd în 
a ciștiga un public apropiat 
prin vîrstă și aspirații de 
cei care pregătesc la „Cas- 
sandra" noi imagini ale ta
lentului lor dublat de pro- 
fesionalitatea dobindită în 
anii de școală.

de autoportret
ai avea de spus,oricît de mult . ___

nu poți transmite mai nimic. In 
Institut trebuie să deprinzi me
serie. A trebuit să mă obișnu
iesc să am răbdare, imens de 
multă răbdare. Răbdare cu mine 
și cu ceilalți. Nimic nu-ți iese 
de la început. Ar mai fi multe 
de spus despre colegialitate 
într-o meserie în care nu poți 
face nimic de unul singur, des
pre conștiinciozitate și mai ales 
despre omenie și taci.

3) Copleșitoarea prezență a 
spectatorului. Datoria de a-1 
bucura și de a-i pune întrebări 

COSTEL FUGASIN : Actorul, 
mai mult decit oricare alt ar
tist, are datoria și posibilitatea 
de a-1 obliga pe om să se cu
noască pe sine.

ADRIAN RĂȚOI : Meseria de 
actor este nobilă. Să educi spec
tatorul, să-I faci să-i plingă su
fletul alături de un erou care 
moare, să-i descrețești fruntea 
brăzdată de gînduri, iată meni
rea artei teatrului.

VIORICA HODEL : Cred că 
făcînd această meserie voi pu
tea transmite oamenilor dorința 
de a lupta pentru bine, încre
derea că prin muncă, tenacitate, 
răbdare, înțelegere, ajungi să te 
mulțumești pc tine însuti și să-i 
bucuri pe alții. Teatrul trebuie 
să transmită spectatorilor bucu
ria.

EUGENIA MACI : Meseria 
noastră poate și trebuie să aibă 
un mare rol în formarea gustu
lui publicului. Ar trebui să se 
renunțe Ia ideea de teatru-di- 
vertisment. Teatrul este comu
nicare. Nici un om nu trebuie 
să plece din sală așa cum a 
intrat. Trebuie să-1 facem să 
plece gîndindu-se la ce a văzut 
pe scenă. Măcar o jumătate de 
oră.

A fi perpetuul școlar
Ultimele promoții de actori 

cunoscute de pe scena Studiou
lui I.A.T.C. au lăsat amintirea 
unanimă a plăcerii de a juca. 
Această nouă promoție nu face 
excepție , de la regulă, dar ceea

ce are ea specftic este pronun
țatul spirit de echipă. Jocul so
listic tinde să intre în desuetu
dine iar omogenitatea colecti
vului, pe departe de a fi un 
handicap, este o premisă a spec
tacolului modern, mai puțin 
preocupat de nuanțe psihologi
ce. Spectacolul contemporan are 
un caracter politic tot mai preg
nant, preocuparea de a comuni
ca idei, de a stîrni întrebări ce- 
rind actori lucizi, cu o bună 
pregătire tehnică. Cred că acto
rii acestei noi promoții a Insti
tutului îndeplinesc în mare mă
sură aceste cerințe. A dispărut 
la ei încrederea oarbă în mira
culoasa inspirație, capriciile ta
lentului le sînt cunoscute și 
teama de ele i-a făcut să ape
leze la temeinica pregătire teh
nică. Institutul i-a pregătit com
plet : posibilitățile glasului și 
trupului au fost cercetate îm
preună cu profesorii, lupta cu 
propriile limite a fost însă dusă 
de fiecare cu mai multă sau 
mai puțină tenacitate. Pregăti
rea din Institut i-a obligat la 
cunoașterea de sine, dar eficien
ța acestei cunoașteri depinde 
de sinceritatea fiecăruia. A-ți 
cunoaște greșelile, a te strădui 
să le îndrepți, a fi perpetuul 
școlar, învățînd mereu cu sfii
ciune și cu emoție, iată șansele 
stăpînirii acestei meserii. „A 
rămine pe loc ca actor înseam
nă a rămine pe Ioc ca om“, 
spunea Peter Brook. Știind bine 
aceasta, tinerii actori vor lupta, 
sper, cu rutina, cu manierismul 
și cu mortificantele clișee, 
sînt conștienți de sarcina 
modificare a conștiințelor 
care o are teatrul. Actorul 
monologhează, ci dialoghează 
cu spectatorul, se confruntă cu 
el și încearcă să răspundă îm
preună Ia grave întrebări des
pre om în lume. Fiind conștien
tă de această sarcină, noua pro
moție își asumă o răspundere.

— Pentru mine simbolizează o 
Înnoire In artă, o împrospătare 
a mijloacelor de expresie. Fie
care generație are nevoie de o 
expresie proprie, preia rădăci
nile meseriei, anumite mijloace, 
metode de lucru, adăugind 
centul personalității ei, 
gățind prin căutările 
patrimoniu artistic, 
metodologia.

Fiecare generație Iși 
mul ei de lucru, nu numai 
domeniul nostru dar în 
domeniile și cum arta surprinde 
viața în toate intimitățile 
ritmul ' .. .. .
schimbă și ritmul producțiilor 
artistice. _ ’
în procesul constructiv ce 
racterizează momentul : 
impune noi aspecte care 
buie reflectate în artă, 
noutatea vieții coincide cu nou
tatea în artă.

— Din rîndul absolvenți
lor promoției de anul acestai 
distingeți vreo mare promi-ț 
siune ?

Ei 
de 
pe 
nu

DANA DUMA

ac- 
imbo- 

ei acest 
șlefuind

are rit- 
tn 

toate

ei, 
ei schimbîndu-se se

Fiecare vîrstă inclusă 
> ca- 
actua! 

tre- 
Deci,

— Pînă în momentul de 
față Studioul de teatru al 
I.A.T.C. a oferit publicului 
patru premiere, ceea ce ega
lează, într-un fel, ritmul 
de lucru al unui 
fesionist. Și asta 
pă de numai 21

fel,
; teatru pro- 
i cu

de
o echi- 
actori...

— Da, este vorba 
formanță, datorată, însă, în mare 
măsură împrejurărilor, existen
ței unei singure clase de actorie 
puse în fata situației de a da 
curs atît spectacolelor de mă
iestrie actoricească cit și exame
nelor de regie.

Au fost, e adevărat, constrînși 
de situație dar antrenamentul 
efectuat s-a dovedit a fi deo
sebit de Instructiv, și-au de
monstrat lor înșiie propria for
ță de lucru, au căpătat încrede
re în propriul potențial. An
trenamentul nu este numai ne
cesar dar stimulează și o anu
mită forță interioară. Dacă vrei 
o comparație, este ca în sport 
unde studenții fac antrenamen
te ca să-și dezvolte condiția fi
zică, suflul, fondul de rezistență 
pînă Ia cota înaltei performan-

de o per-

— E prea devreme să exclu
dem deci nu putem recomanda. 
In domeniul nostru, nu rareori, 
se Înregistrează surprize. Au 
fost cazuri de absolvenți ex
cepționali care nu s-au coAir- 
mat și cazuri de absolvent! me
rituoși care au produs frun\<> 
se surprize. Configurația urni 
generații seamănă în mare mă
sură cu paleta unui pictor. Unei 
varietăți cromatice îi cores
punde în teatru o varietate de 
genuri și tipologii. Sînt, nu-i 
așa, culori principale și culori 
complementare, culori calde și 
culori reci. Sînt culori., care in
tră in componența tuturor cu
lorilor și culori folosite foarte 

/rar dar indispensabile.

— Credeți în valoarea ex
perimentului, în posibila ino
vație pe care ar puteă-o a- 
duce în limbajul teatral ?

— Experimentul este valabil 
în măsura în care te ajută să 
te descoperi. Experimentul im
plică împrumutarea unor mij
loace de expresie adaptabile 
specificului nostru național. In
tr-un angrenaj se pot găsi piese 
de împrumut, dar spiritul care 
II pune în funcțiune și drumul 
pe care II parcurge trebuie să 
fie românesc.

— Dacă toți acești două- 
zecișiunu de absolvenți ar 
fi copiii dumneavoastră, și 
într-un fel și sînt, ce le-ați 
ura la început de drum ?

— Eu le-aș ura obiectivitate, 
obiectivitatea care să le permi
tă să ierte pe toată lumea, nu
mai pe ei înșiși nu, toate cri
ticele formulate să fie formu
late în funcție de propria lor 
persoană. Este condiția afirmă
rii. Atenția, autocontrolul te 
ajută să te modelezi.

Interviu realizat de
COSTIN ANTONESG1 DUMA pină la cota înaltei performan- COSTIN ANTONESCJj

După întîlnirea de la „MODERN-CU B!5?

Colegii mei,
actorii

la Bucătăria nu a în- 
entuziasm. Era cald, 

vacanță... și aveam o 
frică. Eram foarte

Lucrul 
ceput cu 
sfîrșit de 
necesară 
mulți și a trebuit să ne punem 
de acord din mers deoarece nu 
exista timp pentru fiecare dispo
ziție sau părere. In multe si
tuații dificile din bucătăria re
petițiilor prezenta tovarășului 
profesor George Carabin a fost 
notărîtoare pentru instaurareo 
colaborării necesare...

Rină la urmă desigur că am 
muncit toți pe măsura talentu
lui și, mai ales, a poftei de 
muncă.

Cîteva cuvinte despre colegii 
mei, actorii.

Glieorghe Visu, foarte intui
tiv, găsește personajul la prima 
lectură, iar talentul Ilenei Nicu
lescu este mult mai mare decit 
pofta de lucru și este destul de 
greu să rămîi tot timpul un re
gizor interesant ca să o poți sti
mula. Dan Rățoi, omul bun la 
toate, colaborează tot timpul.

linie, a colaborării, 
zel îl face uneori

Ciclo van 
cu care

talentul și 
abordează 
mod feri- 

pot afirma 
Bordeianu, 

Hodel.

Pe această 
excesul de 
dificil.

La Ana 
seriozitatea
munca se îmbină în 
ricit. Același lucru îl 
și despre Monica 
Eugenia Maci, Viorica

Revenind la băieți îmi aduc 
aminte de seriozitatea profundă 
și neliniștită a lui Dumitru La- 
zăr, disciplina exemplară, în 
zilele lui bune, a lui Vasile Co
jocarii, interesul pentru ansamblu 
manifestat de Bernd Bonches, 
bunăvoința lui Daniel Tomescu 
și sprijinul pe care Costel Fa- 
gașiu îl dă, cînd vrea, utilitatea 
lui incontestabilă cînd știe să 
fie numai actor — adică ce se 
vrea.

Mulțumim redacției „Scînteii 
tineretului“ pentru că ne-a găz
duit in paginile ziarului, că ne-a 
lansat atrăgînd atenția iubitori
lor de teatru asupra promoției 
noastre. IOAN IEREMIA

BREVIAR
• In orașul Brezoi s-a i»' 

ființat primul Muzic-club n 
tineretului din județul Vii» 
cea • La Tehnic-ciub dig 
Pitești a avut loc o searF 
distractivă dedicată tineriloi? 
din cooperația meșteșugă
rească a municipiului. S-a 
vorbit despre „Istoria ceasu
lui“ și s-a prezentat, cu aju
torul proiecțiilor, televiziu
nea în culori o Sîmbătii 
seara — la Clubul tineretu
lui din Brăila va avea loc o 
seară dedicată elevilor • L* 
clubul tineretului din comu
na Cireșu, tinerii se-ntilnesc 
duminică, în cadrul „Zilelor 
culturii brăilene" cu mem
brii cenaclului „Mihu Dra- 
gomir" • Formația de estra
dă dc pe lingă clubul tine
retului din municipiul Ora
dea prezintă spectal olul 
„Toane tinerești“ în on șele 
Oradea, .-'jU.ejhita, Ee? J și 
SaioEțjș
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poeta Lina Cassian, prozatorii 
Mircea Micu și Alexandru loan 
Ștefânescu. (CECILIA OAN- 
CEA).

La Arad a avut loc consfătui
rea pe tară a cultivatorilor de 
cinepă, pentru fibră și sămință. 
la care au luat parte lucrători și 
specialiști din unitățile de pro
ducție. de cercetare, din stațiu
nile pentru mecanizarea agricul
turii și din întreprinderile de 
prelucrare. Participanții au ana
lizat cu simț de răspundere mo
dul in care s-au realizat sar
cinile de plan pe anul 1973, pre
cum și măsurile ce se impun 
pentru îndeplinirea prevederilor 
pe acest an. Consfătuirea a evi
dențiat rezervele mari care 
există pentru sporirea produc
ției de tulpini și în special a 
producției de sămință de cînepă, 
stabilind, totodată, căile concrete 
pentru realizarea acestor ce
rințe. ,

Participanții la consfătuire au 
adresat o telegramă C.C. 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU.

al

cese obținute de oamenii mun
cii, sub conducerea partidului 
comunist. în opera de edificare 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate. Programul mu
zeului prevede, de asemenea, o 
sesiune omagială cu tema 
„Treizeci de ani de la victoria 
insurecției naționale antifas
ciste armate", concursul „Cu
noașteți Bucureștiul și istoria 
lui ?“. în colaborare cu organi
zațiile U.T.C. vor fi inițiate vi
zite în locurile din Capitală le
gate de evenimentele din au
gust 1944. în același timp, spe
cialiștii muzeului vor participa 
la simpozioane consacrate aces
tui moment de o deosebită im
portanță din istoria poporului' 
nostru, vor susține prelegeri și 
conferințe în întreprinderi, in
stituții. case de cultură și clu
buri ale tineretului.

Mai bine de 150 de țărani co
operatori, președinți din coope
rativele agricole de producție, 
ingineri, reprezentanți ai între
prinderilor prelucrătoare și spe
cialiști din untățile de cerce
tare, întruniți la Brăila în ca
drul unei consfătuiri, au anali
zat rezultatele obținute a,iul 
trecut în domeniul culturii tu
tunului. Totodată, în baza con
cluziilor desprinse a fost sta
bilit un program cu privire la 
măsurile ce se vor întreprinde 
în anul 1974, în vederea sporirii 
ți îmbunătățirii producției Ia 
această cultură.

La sfîrșitul lucrărilor, partici- 
panții

inițiată

La Slatina, joi după-amiază, 
a fost inaugurată acțiunea de 
propagandă tehnico-economică 
„Protehnica-Olt 1974“,
de Consiliul județean al sindi
catelor Olt, Comitetul județean 
Olt al U.T.C. și Cabinetul jude
țean pentru probleme de orga
nizare științifică a producției și 
a muncii.

au adresat o telegramă 
al P.C.R., tovarășului 
AE CEAUȘESCU.

CRONICA 
U. T. C.

o

ițiile muzeale din Capi- 
rganizcază în acest an o 
suită de acțiuni cultural- 

irative consacrate aniversă- 
a trei decenii de la insurec- 
națională antifascistă armată, 

marii sărbători,

rii 
tia -.

în cinstea
Muzeul de istorie al municipiu
lui București pregătește, de 
pildă, o amplă expoziție în cu
prinsul căreia vor fi evocate, 
prin documente și mărturii ori
ginale, evenimentele din vara 
Iui 1944, precum și marile suc-

Ieri a părăsit Capitala 
delegație a Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști 
din România, care va parti
cipa la cel de-al III-Iea Con
gres al Asociației Studenți
lor Marxiști „Spartakus“ din 
R. F. Germania. Delegația 
este condusă de Vasile A- 
costoaie, vicepreședinte al 
Consiliului U.A.S.C.R.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, erau prezenți Nicu 
Ceaușescu, vicepreședinte al 
Consiliului U.A.S.C.R., alți 
activiști ai Comitetului 
Executiv al Consiliului 
U.A.S.C.R.

• Un nou club : „Femeia seco
lului XX“. înființat nu de mult, 
clubul bucureștean ce iși desfă
șoară activitatea la sediul Mu
zeului de istorie a Republicii 
Socialiste România, își propune 
cunoașterea de către tinerele 
femei a trecutului glorios de 
luptă al poporului nostru, a 
principiilor și politicii partidu
lui, precum și a mărețelor reali
zări și prefaceri ale socialismu
lui biruitor.

Ne-au reținut atenția cele 
două lectorate intitulate : „File 
de istorie“, „Mama și școlarii 
săi“ — deosebit de interesante 
prin tematica lor diversă. Prele
gerile de genul „Costumul me
dieval și costumele de azi“, 
simpozioanele, mesele rotunde 
și dezbaterile pe teme de isto
rie sînt însoțite mai întotdeauna 
de demonstrații practice. (DOI
NA DRAGHIȚA, studentă).

• Două inițiative ale Direc
ției sanitare a județului Alba, 
interesante și utile. Mai întii. e- 
ditarea. în colaborare cu Direc
ția sanitară a județului Cluj, a 
unei broșuri cuprinzînd sfaturi 
pentru tinerii căsătoriți, lucrare 
scrisă de prof. dr. I. Vinți și dr. 
R. Negulescu. La Spitalul jude
țean Alba s-a înființat primul 
laborator din țară de igienă 
mintală pentru copii. Testarea 
diferitelor afecțiuni mintale, sta
bilirea exactă a unor diagnostice 
se vor face cu ajutorul unui a- 
parat modern, de către specia
liști în psihiatrie, psihologie, lo- 
gopedie,
(I. V.).

• La 
cietatea
du Stanca“, moment la care au 
fost invitați profesori și actori 
ăi Teatrului de Stat din mu
nicipiu. Figura poetului, regi
zorului și actprului Radu Stan
ca a fost evocată de actorul 
Radu Basarab. Marți, 29 ianua
rie, invitații elevilor vor fi :

Sibiu s-a constituit So- 
literară a elevilor ,,Ra-

*****•*•

La întreprinderea mecanică 
Sadu, județul Gorj, au fost asi
milate și introduse in fabrica
ție agregate pentru frigidere cu 
capacitatea de 31, 35, 40 și 41 
litri. în acest an se execută fri
gidere tip auto de 22 și 35 li
tri. Ele pot fi folosite la tensiu
nea de 120 și 220 volți și prin 
alimentarea cu gaze.

Se vor produce cu peste 60 000 
mai multe agregate decit s-au 
realizat în anul trecut. Colec
tivul corpului tehnic, condus de 
tînărul inginer Traian Novolan, 
încearcă noi soluții pentru re
ducerea consumului de energie 
electrică. Ia viitoarele agregate, 
cu 15—20 la sută. (VASILE 
CRĂCIUN).

Anul acesta, la Fabrica de 
confecții „Mondiala“ din Satu 
Mare se vor realiza 300 de noi 
modele elegante, între care im
permeabile din tercot, bluze din 
fire fine, rochii etc. Primele 25 
de noi modele au intrat în pro
ducție și au trecut cu bine exa
menul susținut în fața cumpă
rătorilor. (VASILE MOROȘAX).

pe unitate a Olimpiadei meca
nizatorului la care au participat 
205 tineri. în colaborare cu 
D.G.A.T A.A.. Trustul S.M.A. și 
Casa agronomului a fost de
clanșată „Săptămina mecaniza
torilor gorjeni“, perioadă în 
care se vor desfășura ample ac
țiuni. Tinerii au hotărit să preia 
inițiativa celor 32 de mecaniza
tori de la S.M.A. Biliești de "> 
lucra în acest an cu jumătate 
de litru de carburant economi
sit zilnic pe fiecare tractor fi
zic. (VASILE CRĂCIUN).

• în cinstea celei de a 30-a 
aniversări a Eliberării patriei 
de sub jugul fascist. Comitetul 
județean Arad al U.T.C. lan
sează. in toate organizațiile con
cursul pe bază de buletine „De
tașamentul Păuliș“. prilej pen
tru ca tinerii să cunoască fap
tele de eroism săvîrșite de os
tașii acestui detașament in 
toamna anului 1944.

• ÎN ÎNTlMPINAREA celei 
de a XXX-a aniversări a Elibe
rării patriei de sub jugul fascist, 
Comitetul județean Dîmbovița 
al U.T.C., Comitetul de cultură 
și educație socialistă al județului 
și Societatea literară „Alexandru 
Vlahuță“ din Tîrgoviște organi
zează un concurs de creație li
terară, dotat cu trofeul „Pana 
Văcăreștilor“. (M. VLAD).

Arhitect și plastician. Două 
profesiuni care desăvirșesc un 
program artistic unitar. Adevăr 
rostit, prin formele sale specifi
ce, de grupul de studenți ai 
Institutului de arte plastice care 
au organizat o Expoziție de pic
tură în Sala ..Arhitectura“. Ver
nisajul a avut loc ieri la orele 
18. între expozanți : Florin 
Axerite, Lucian Georgescu, Pau- 
lina Mihai, Zemleny Csaba, Ho- 
ria Roșea, studenți ai anului VI 
— clasa profesorului Gheorghe 
Șaru.

I AVIZIER
Simbătă 23 februarie

• Pe scena Operei Române : 
„Pellâas și Melisandre“. în dis
tribuție : Valentin Teodorian, 
Octav Enigărescu. Viorel ~ 
Silvia Voinea, Magda 
lescu.

• în holul Grupului 
„Dîmbovița“ are loc vernisajul 
expoziției, cu caracter deschis, 
cuprinzînd peste 100 de produse 
excutate in atelierele-școală.

Duminică, 24 februarie

EXPOZIȚIE

neuropsihiatrie

România-film prezintă

tre tineri și dr. în filozofie Emil 
Verza. între invitați : Fprmația 
„Venus“ reîntoarsă de la festi
valul de la Berlin, Tudor Heica, 
Ion Arcudeanu 
Cantacuzino.

PENTRU
TIMPUL 

DV. LIBER
și actorul Șerban

★
prezintă marți 26Teatrul T.V. ] - "

februarie, in ciclul de spectaco
le cu public ISTORIA COME
DIEI, tema a Il-a — Comedia 
medievală, spectacol realizat în 
colaborare cu Teatrul Tineretu
lui din Piatra Neamț. Sint se
lecționate fragmente din „Farsa 
hîrdăului", „Farsa despre feme
ia mută" și „Farsa lui Panthe-

Ban, 
Iancu-

școlar

• în .cele 11 S.M.A. ale jude
țului Gorj s-a desfășurat faza

In holul Universității clin 
Craiova s-a deschis Expoziția 
de carte științifică și tehnică 
franțuzească. La vernisaj a 
participat ambasadorul Franței 
la București, domnul Francis Le
vasseur. (M. POSPAI).

• Ateneul prezintă la orele 11 
un concert pentru elevi. Seara, 
la orele 20, violonistul Ion Voi- 
cu susține cel de-al doilea con
cert extraordinar din seria ce
lor șase concerte ale sale.

• La Casa de cultură a sec
torului II, în cadrul ciclului „Cu 
satira și umorul nu e glumă“ se 
prezintă la orele 19 pamflete și 
epigrame cu caracter antimonar
hic.

• La Casa de cultură a secto
rului 6 (orele 19) un dialog in-

In următoarele 24 de
— ne comunică meferologul 
Dorina Coicea — vremea 
continuă să se răcească in 
cea mai mare parte a țării. 
Cerul va fi variabil, mai 
mult noros in sud-estul țării 
unde vor cădea precipitații 
sub formă de burniță și nin
soare, iar în Moldova sub 
formă de iapoviță și nin
soare. în restul țării — pre
cipitații izolate. La munte va 
ninge. Vîntui va sufla slab 
pînă Ia potrivit cu intensifi
cări in estul țării predomi- 
nînd din nord. Temperaturi
le minime se-nscriu 
—6 și +4 grade, izolat 
coborîte, iar maximele 
0 și 10 grade.

La București cerul
menține mai mult noros, ploi 
temporare, vînt slab pină ia 
potrivit. Temperaturile mi
nime între 2 și 4 grade, 
maximele între 5 și 7 grade.

ÎNTOARCEREA lui magel- 
LAN : Centrat (orele 8,15; 11,30; 
13,45; 16; 18.15: 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 DrN OKLAHO- 
Ma . Festival (orele 8 45 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18.30 , - 21) : Favorit
(orele 9,15 ; 11.30 : 13.45 : 16 ;
18.15 ; 20,30).

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

C1DUL : Patria (orele » : 12.45 ;
16.30 . 20.15).

CHEMAREA STRĂBUNILOR I 
Luceafărul (orele 8.30 . 11 : 13.30 ; 
16 ; 18 30 : 21) , București (orele
8.30 ; 11 : 13.30 : 16 ; 13.30 : 21).

CAPCANA : Victoria (orele 9;
11.15 . 13,30 : 16 ; 18.15 : 20.30) J
Popular (orele 15.30 ; 18 . 20.13).

OMUL CU CREIERUL TRANS-
PLANTAT ; Capitol (orele 9.30;
11.45; 14: 16.15: 18.30:; 20.45), Mo
dern (orele 9; 11.15; 13,30; ie;
18,15; 20.30).

COJOCELÜL FERMECAT : Doi-

la cinematograful „Scala“
din Capitală

Dincolo de nisipuri
o producție
a Casei de
Filme Unu

$

Scenariul: FANIIȘ NEAGU, 
după romanul „ÎNGERUL A 
STRIGAT" ; Regia: RADU GA- 
BREA; Imaginea : DINU TÄ- 
NASE; Muzica: TIBERIU OLAH; 
Decoruri: HELMUTH STURMER; 
Costume: DOINA LEVINTA; 
Sunetul: Ing. ANDREI PAPP; 
Montajul: YOLANDA MÄNTU- 
LESCU.

•Ț.yj
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Cu : Dan Nufu, George Con
stantin, Mircea Albulescu, Emil 
Borta, Gina Pafrichi, Violeta 
Andrei, Vasile Nițulescu, 
Gheorghe Dinică, Ernest Maf- 
tei, Constantin Rauțchî, Ștefan 
Mihâilescu-Brâila, Ștefan Radof, 
Alexandru Herescu.

; ■''V' V

FILM REALIZAT ÎN STU- 
DIOURILE CENTRULUI DE PRO
DUCȚIE CINEMATOGRAFICA 
„BUCUREȘTI".

intre 
mai 

între

se

CUPA
• OLT
Probele de schi și sanie din 

cadrul etapei județene a „Cupei 
Tineretului“, s-au desfășurat la 
Vîrful Văleanu (Vîlcea). Primii 
clasați la sanie, fete : locul I, 
Anișoara Moț (Liceul Piatra 
Olt), locul II : Rodica Drăghici 
(Liceul „Tancu Jianu“) locul III: 
Iuliana Dogaru (Liceul din Pia
tra Olt), la băieți : locul I Ma
rin Fugaru (Liceul Osica), locul 
II : Ștefan Lungu (Liceul Pia
tra Olt), locul III : Iulian Păun 
(Liceul Osica). La schi : locul I 
— la fete : Ioana Carp (C.A.P. 
Caracal), locul II Mihaela Popa 
(cooperativa Caracal) ; la băieți: 
Gheorghe Onicioiu (Liceul me
talurgic Slatina), locul II Cons
tantin Samoilă (Drăgănești), 
locul III Alexandru Ilie (Liceul 
economic Caracal).

IOAN MÂNU

• ARGEȘ
Peste 350 de tineri au fost 

prezenți la ștartul întrecerilor 
de sanie și schi din cadrul eta
pei județene a „Cupei Tinere
tului“. Pe pîrtiile comunei Va
lea lașului, reprezentanții celor 
35 000 de participanți la etapele 
pe asociații sportive, școli, sate, 
au luptat cu ardoare pentru 
ocuparea unui loc pe podium. 
O comportare bună au avut-o 
sportivii din localitățile : Dim- 
bovicioara, Corbeni, Valea la
șului, Curtea de Argeș și Cim- 
pulung, care au cucerit cele mai 
multe locuri fruntașe. Iată, de
altfel, lista campionilor județu
lui Argeș la prima ediție a 
„Cupei Tineretului". Sanie : 
11—14 ani, Elena Coman (Curtea 
de Argeș), Gheorghe Ionescu 
(Valea lașului) ; 15—19 ani : 
Filofteia Istifian (Corbeni), Ni
colae Ioniță (Valea lașului).

TINERETULUI
Schi fond: 11—14 ani; Valentina 
Cioacă, Ion Țeposu (Dimbovi- 
cioara) ; — slalom : 11—14 ani: 
Valentina Cioacă, Ion Poponeci 
(Dimbovicioara) ; 15—19 ani:
Rozalia Ungureanu. Ilie Moro- 
șan (Cimpulung). peste 19 ani : 
Clara Benedek (Curtea de Ar
geș), Aurel Coj’an (Cimpulung).

învingătorilor, care vor repre
zenta Argeșul la finale, le-au 
fost acordate diplome, plachete, 
medalii.

LUCIAN TUDOSE

• DÎMBOVIȚA
La probele de sanie și schi din 

etapa județeană, au participat 
peste 400 de tineri, reprezentînd

Ștefan Fiorea (Fieni). Elena 
Chivoiu (Moțăeni) a devenit 
campioană județeană de junioa
re, la aceeași probă, iar la se
niori pe primul loc s-a clasat 
Ion Ciobanu (Voinești).

La întrecerile de sanie pe pri
mele locuri s-au clasat Emi- 
lian Marin (Fieni). Ion Gealapu 
(Voinești). Ion Lupoiu (Runcu), 
ca și tinerele : Elena Chivoiu 
(Moțăeni), Maria Stroîe (Doi- 
cești) și Doina Stanciu (Runcu). 
La etapa finală a Cupei tinere
tului. județul Dîmbovița va fi 
reprezentat, în probele de schi 
și sanie, de 24 de concurenți.

TENIS DE MASĂ : în cadrul 
ligii europene la tenis de masă 
in localitatea Konz s-a disputat 
meciul dintre echipele R.F. Ger
mania și U.R.S.S. Jucătorii so
vietici au terminat învingători . 
cu scorul de 5—2.

na (orele 13,30).
STEAUA FARA NUME: Doina 

(orele 18 : 18,15 ; 20.30).
MISTERIOASA PRĂBUȘIRE 5 

Excelrior (orele 8.15 i 12 ; 15.30 ;
18 : 20.30) : Flamura (orele 9 ;
11.15 ; 13.30 ; 16 . 18,15 ; 20.30) ;
Aurora (orele 8 i 11.15 : 13.30 ;
15.45 , 18 ; 20.15).

TRECĂTOARELE IUBIRI : Co- 
troceni (orele 13,45; 16; 18 15:
20.30) . Volga (orele 9; 11,15: 13.30; 
15.45; 13; 20.30).

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

DECOLAREA : Pacea (orele 20).
FAPT DIVERS IN PRIMA PA

GINA : 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.S0 : 16 ;
19.30)

NU TRIȘA DRAGĂ : Arta (orela 
16 : 18 : 20,15).

TOR1NO NEGRU : Lira (orela 
15.30: 18: 20.151.

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

JANDARMUL SE ÎNSOARĂ : 
Cosmos (orele 15 30),

INSULA MISTERIOASA > Grivi- 
ta (orele » : 11.15 : 13,30 : 16 ț
18.15 : 2U,30).

HELLO DOLLY : înfrățirea (o- 
rele 15,30; 19).

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

AVENTURA LUI DARWIN : Bu- 
zești (orele 9: 1115 : 13.3(1: 16 ț
18.15 : 20.30) ; Melodia (orele 9:
11.13 : 13,30 . 16 ; 18.30 i 20.45).

VIFORNIȚA : Unirea (orele 16 5 
18 : 20)

LUNA FURIOASA : Floreasca
(orele 15.30 ■ 18 : 20 30).

VERONICA SE ÎNTOARCE : 
Drumul Sării (orele 15,30: 13 î
20.15).

JOE KIDD : Biicegl (orele 15,30 ; 
13 ; 20 15) ; Giulești (orele 15.30 ; 
18 ; 20.30).

• TULCEA

Corespondenții

voluntari transmit

100 de elevi ai Școlii generale 
nr. 1 din Tulcea au participat 
la etapa municipală a „Cupei 
tineretului“. Cum era și firesc, 
au învins cei mai buni : cate
goria 6—10 ani Carmen Bacalu 
(tenis de masă), Daniel Cocora 
(șah), Octavîan Dumitrescu (te
nis de masă). Categoria 11—14 
ani : Mirela Nistor și Petre Ene, 
la șah. Adriana Vizenzatos și 
Dan Aprilescu la tenis de masă.

ROMEO CRÄESCU

BASCHET : La Milano. în- 
tr-un meci contînd pentru gru
pa A a sferturilor de finală a 
„Cupei cupelor" la baschet fe
minin echipa Geas Sesto San 
Giovani Milano a învins cu sco
rul de 66—46 (30—24) pe I.E.F.S. 
București. Returul va avea loc 
la 27 februarie la București. In
diferent de rezultatul care se 
va înregistra în acest joc cele 
două echipe sînt calificate pen
tru semifinalele competiției.

PROGRAMUL I

mai multe asociații sportive și 
care au oferit dispute atractive. 
Concursurile de schi s-au desfă
șurat la Moroeni—Păduchiosul, 
pe două categorii de vîrstă. La 
categoria de juniori (15—19 ani), 
schi-alpin, titlul de campion pe 
județ a revenit lui Dumitru Su- 
ditu (Fieni), iar la seniori (pes
te 19 ani) pe primul loc s-a cla
sat Florin Pană (Bărbuleț). Ele
na Pană (Tătărani) a cîștigat 
proba de junioare, iar la seni
oare pe primul loc s-a clasat 
Maria Gheorghe (Tătărani). 
Gheorghe Dinu (întreprinderea 
de Utilaj Tîrgoviște) a cîștigat 
cursa de cros pe schi-juniori, 
fiind urmat în clasament de 
Constantin Nica (Tătărani) și

TENIS : în turul trei al cam
pionatelor americane de tenis 
„indoor“ de la Salisbury au fost 
înregistrate cîteva surprize. Te- 
nismanul francez Pierre 
l-a învins cu 6—3, 0—6, 
românul Ilie Năstase, 
Fletcher (Australia) a 
cu 6—3, 7—6 în fața compatrio
tului său Phil Dent. Alex Mayer 
(S.U.A.) unul din favoriții con
cursului l-a întrecut cu 6—4, 
3—6, 6—4 pe Toma Ovici (Româ
nia).

Barthes 
6—4 pe 
iar Ian 
ciștigat

HANDBAL. — Aseară, la Plo
iești, s-a disputat al doilea meci 
dintre selecționatele divizionare 
masculine de handbal ale Bulga
riei și României. învingători cu 
28-18 în prima partidă, hand- 
baliștii români au obținut din 
nou victoria, de data aceasta cu 
scorul de 27-22 (15-8). Pentru 
echipa română cele mai multe 
goluri (cîte 5) au fost înscrise 
de Birtalan și Kicsid. Cîte 4 
puncte au marcat Licu și Gu- 
neș. De Ia oaspeți s-a remarcat 
Alagiov, care a marcat 6 goluri.

FOTBAL. în cadrul turneului 
internațional de fotbal de la 
Viareggio, rezervat echipelor de 
tineret și de juniori, s-au dis
putat primele două meciuri ale 
sferturilor de finală. Echipa 
italiană Sampdoria a învins cu 
scorul de 1—9 pe Glasgow Ran- 
gers. iar Lazio a dispus cu 4—3 
de formația iugoslavă Vojvodi- 
na. Cele două echipe învingă
toare s-au calificat în semifi
nale. în celelalte două meciuri 
ale sferturilor de finală se vor 
întîlni Roma—Florentina și Nea- 
pole—Amsterdam.

16.00—17,00 Teleșeoală : Matema
tică (consultații pentru elevii cla
sei a Vin-a) : Patrulatere (II). 
Prezintă prof. Cristlna Lăsanu ; 
Biologie (anul III) : Fiziologia ana
lizatorilor ; Literatura română : 
Anul 1848 în creația literară. Pre
zintă conf. univ dr. Paul Cer
nea. 17,30 Emlsune în limba ger
mană. 19,30 Telejurnal. 20,00 Româ
nia — anul XXX — Revistă so- 
cial-politică TV. în cuprins : 
Confruntări tn timp. Slobozia — 
orașul din inima Bărăganului. 
Apelînd la memoria peliculei, 
Nicolae Holban prezintă marile 
transformări prin care a trecut 
Slobozia ; Cronica idelor : Nevoia 
de filozofie, rnterviu cu dr. Henri 
Wald — realizat de Manase Rad- 
nev ; România tn lume. AHO — 
Raliu continuu Reporter Radu 
Marian ; Mărturii în contempora
neitate : ..Urma mea pe pămînt“. 
Povestește lăcătușul Ion Pop. Re
portaj de Timotei Ursii. 20.35 ,.Cru- 
pierul îndrăgostit“. Film muzical- 
coregrafic realizat de regizorul 
francez Jean Christoph Avertv. 
21.00 Film artistic : ..Ținutul 
pulberei de aur“. 22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II

17,30 Telex. 17.35 Film pentru 
tineret : ..Atunci i-arn condamnat 
pe toți la moarte“. Scenariul Ti- 
tus Popovici. Regia : Sergiu Ni- 
colaescu 19.30 Teleiurnal. 20.00 O 
viată pentru o idee : Nicolae 
Ghica-Budești. 20.30 Pagini mu
zicale de mare popularitate. 20 55 
Bucureștiul azi. 21.10 Portativ "74. 
21.40 Studioul de poezie : „Poves
te de iarnă" — spectacol llterar- 
muzical-coregrâfle.

ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI Șl RESTAURANTE BUCUREȘTI, 
în colaborare cu O.J.T. — BRAȘOV, vâ invită Ia

CARNAVALUL MĂRȚIȘORULUI“
organizat 

la
PREDEAL

între 2-3 martie 1974

PROGRAMUL CUPRINDE :

- jocuri de artificii
- demonstrații de schi 

pîrtia Clăbucetului 
iluminată ;

- concurs de frumusețe
MISS CARNAVAL

pe

- Tombolă ! Surprize ! 
Dans ! Veselie ! La 
carnaval !

Rețineri de locuri, în
scrieri și informații la filia
lele de turism din Calea 
Victoriei 100 și B-dul Repu
blicii nr. 68 - telefon
15.74.11 - 14.08.00.

■
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I. c. s. 
. COMALIMENT 
cu sediul în București 
Str. C.A. Rosetti nr. 5

Sectorul 1

ANGAJEAZĂ 
muncitori necalificați 
cu buletin de Bucu
rești sau din comunele 
subordonate, de ase
menea conducători 
auto care îndeplinesc 
condițiile cerute de Le
gea nr. 22, respectiv 
școala generală și fără 
antecedente penale. 
Doritorii se vor a- 
dresa la comparti
mentul personal de la 
adresa sus indicată.

MRRTISOR
A A

£ Un cadou potrivit de „Mărțișor" găsiți 

în magazinele și raioanele de cosmetică 

și parfumerie din rețeaua comerțului 

de stat.

Alegerea fiind dificilă, datorită sorti

mentelor variate de care dispun, vă re- 

recomandăm apele de colonie : • EVA 

1001 • EVA 1002 • EVA INTIM • EVA 

SUBLIM • EVA PERFECT • și parfu- 

murile • MIRAJ și casetele • BUCU

REȘTI • FARMEC



Conferința U. T. M. ADOPTAREA UNUI PROIECTde la Ciudad de Mexico
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• ÎN CEA de-a doua zi a 
lucrărilor Conferinței repre
zentanților Uniunii Tineretu
lui Muncitor „Ho Și Min“, 
care se desfășoară, incepind 
de marți, ia Hanoi, delegații 
au ascultat cuvintui rostit de 
Truong Chinh, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, președintele 
Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale a R. D. 
Vietnam.

Miercuri după-amiază, de
legații la conferință au dez
bătut, pe grupe, raportul Co
mitetului Central al uniunii 
cu privire Ia mișcarea de ti
neret, activitatea organiza
ției in ultimii ani, orientarea 
și sarcinile pe anii 1974—1975.

La 
din 
s-au 
Conferinței miniștrilor de 
externe din America La
tină, zona Mării Caraibi
lor și S.U.A.

Cuvîntul inaugural a fost pro
nunțat de președintele Mexicu
lui, Luis Echeveria, care a salu
tat delegațiile celor 24 de țări 
prezente la reuniune. In numele 
participanților, a răspuns mi
nistrul de externe al Columbiei, 
Vasquez Carrisoza.

Ședințele de lucru se desfă
șoară cu ușile închise.

Secretarul Departamentului de 
Stat al S.U.A., Henry Kissinger, 
a sosit, miercuri seara, la Ciu- 
dad de Mexico pentru a lua 
parte la conferința miniștrilor 
afacerilor externe din 24 state 
latino-americane și din Zona 
Caraibilor.

Pe agenda reuniunii figurează 
o serie de probleme de o deo-

sebită importanță pentru fiecare 
dintre țările participante, între 
care relațiile de cooperare, 
schimburile comerciale, transfe
rul de tehnologie, Canalul Pana
ma, activitatea companiilor mul
tinaționale etc. Reuniunea, care 
va dura trei zile, este privită 
în cercurile oficiale americane 
drept începutul „unui nou dia
log“ între S.U.A. și statele la
tino-americane.

Kissinger este însoțit de o se
rie de personalități ale Congre
sului S.U.A., incluzînd pe pre
ședintele Camerei Reprezentan
ților, Carl Albert, și pe liderii 
majorității democrate și mino
rității republicane din Senat, 
Mike Mansfield, și, respectiv, 
Hugh Scott.

Potrivit unui bilanț militar 
transmis de Agenția khmeră 
de informații (AKI), în peri
oada 16 ianuarie—16 februa
rie, forțele armate de elibe
rare națională ale poporului 
cambodgian, care au acționat 
pe fronturile de Ia sud și 
sud-est de Pnom Penh, au 
scos din luptă peste 2 300 de 
militari ionnoliști, au captu
rat peste 600 de piese de ar
mament de diferite tipuri, au 
distrus 29 de blindate și 12 
autocamioane și au doborit 
sau avariat 8 avioane ina
mice.

In aceeași perioadă, pa- 
trioțij khmeri au distrus 23 
de poziții întărite ale inami
cului, iar peste 1000 de fa
milii din teritoriul controlat 
de trupele ionnoliste s-au re
fugiat în zonele eliberate.

NEW YORK 21. — Corespon
dentul Agerpres, C. 
droaie, transmite : 
O.N.U. pentru drepturile omu
lui a luat în dezbatere și a a- 
doptat proiectul de rezoluție 
prezentat de România — „Evo
luția istorică și contemporană 
a dreptului popoarelor la auto
determinare, în baza principii-, 
lor Cartei Națiunilor Unite și a 
altor instrumente adoptate de 
organismele O.N.U., care se re
feră, în special, la promovarea 
și protejarea drepturilor omu-

Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

Șefii delegațiilor țărilor parti
cipante la Conferința pentru 
securitate și cooperare în Eu
ropa, întruniți în cadrul Comi
tetului de coordonare, au efec
tuat, joi, un schimb de vederi 
cu privire la munca depusă pină 
în prezent și progresele reali
zate în organele de lucru. La 
dezbateri au luat cuvîntul 25 de 
reprezentanți care au apreciat, 
în unanimitate, că ritmul acti
vității de redactare a documen
telor finale este încă greoi și 
lent și că se impune luarea de 
măsuri care să asigure eforturi 
sporite pentru evitarea discuți
ilor sterile și punerea de acord 
într-o atmosferă constructivă, de 
lucru, a punctelor de vedere.

în acest sens, în intervenția 
sa. șeful delegației României, 
ambasadorul Valentin Lipatti, 
evidențiind rolul și răspunderea 
care revin Comitetului de 
coordonare, a insistat asupra 
necesității adoptării unui pro
gram intens de redactare a do- 
cumentelor orin sporirea numă
rului d" ședințe. Faptul că în
tr-o serie de organe subsidiare 
nu s-n trecut încă la munca de 
el "’'orare a textelor comune, 
ședințele prehmgindu-se prin 
di'-’u.tii de ordin general, con
stituie un motiv de îngrijorare 
care trebuie îndepărtat cit mai 
curînd. Delegația română, a de
clarat vorbitorul, dorește să se 
realizeze progrese reale în ela
borarea textelor comune în toa
te organele subsidiare. Ritmul 
accelerat al redactării nu trebuie 
să se facă în detrimentul cali
tății, ci dimpotrivă trebuie șă 
se ajungă la finalizarea unor 
documente care să conțină pre-

vederi angajante cit mai clare șl 
precise pe toate cele patru 
puncte ale ordinii de zi.

Ideile exprimate de reprezen
tantul român au fost sprijinite 
de numeroși reprezentanți, prin
tre care cei ai Iugoslaviei, Ita
liei, Turciei, Maltei, Greciei, 
Liechtenstein, Franței și Cana
dei. Șeful delegației iugoslave, 
ambasadorul Djura Nincici, a 
subliniat, in acest sens, că tre
buie folosit pe deplin timpul pe 
care conferința il are la dispo
ziție în prezent pentru a se evi
ta situația ca, în ultima parte 
a lucrărilor, să se facă muncă 
în asalt, ceea ce ar fi de natură 
să dăuneze calității documente
lor. De asemenea, delegatul 
Maltei a atras atenția asupra 
necesității de a se evita inter
vențiile lungi, lipsite de conți
nut sau alcătuite în mod delibe
rat pentru a stîrni reacții nega
tive și polemici, și ca eforturile 
să fie concentrate asupra for
mulărilor de apropiere a poziți
ilor.

Delegația Olandei a prezentat 
un proiect de schemă de asam
blare a documentelor finale în 
patru grupe corespunzătoare ce
lor patru 
de zi.

Comitetul 
hotărît ca, 
lucru următoare, să se prevadă 
un număr sporit de ședințe și să 
se caute căi de accelerare a lu
crărilor. Totodată, s-a hotărît 
ca, la 28 februarie, să-și înceapă , 
activitatea grupul de lucru care 
va asista Comitetul de coordo
nare în 
patru al 
urmările 
ferinței.

puncte ale ordinii 
I

de coordonare a 
pentru perioada de

examinarea punctului 
ordinii de zi privind 
instituționale ale Con-

Festivitatea intrării în vigoare 
a noii Constituții din Iugoslavia

BELGRAD 21 — Co
respondentul Agerpres, 
S. Morcovescu, transmi
te : în Adunarea Fede
rală a R.S.F. Iugoslavia 
s-a desfășurat, joi, festi
vitatea care a marcat in
trarea în vigoare a noii 
Constituții a țării.

întrunit în ședință festivă, 
Consiliul Popoarelor — una din 
camerele Adunării — a procla
mat noua Constituție.

La acest act sărbătoresc, pe 
lingă deputății celorlalte ca
mere ale Parlamentului iugo
slav, au mai participat membrii 
Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, 
reprezentanții Prezidiului Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, 
membrii Biroului Executiv al 
Prezidiului U.C.I., președinții 
comitetelor republicane și pro
vinciale ale U.C.I., președinții 
adunărilor republicane și pro
vinciale, președintele și membrii 
Consiliului Executiv Federal 
(guvernul), reprezentanți ai 
Consiliului Federației, delegații 
ale tuturor organizațiilor poli
tice și obștești, șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați în 
Iugoslavia, ziariști iugoslavi și 
reprezentanți ai presei străine 
acreditați la Belgrad. Au fost, 
de asemenea, prezente unele 
delegații străine aflate în Iu-

goslavia. Asistența a ascultat 
stînd in picioare, hotărîrea pri
vind proclamarea noii Consti
tuții a R.S.F. Iugoslavia, care 
a fost citită de președintele 
Consiliului Popoarelor, Mika 
Șpiliak.

Concomitent, la Belgrad și in 
capitalele republicilor și provin
ciilor autonome au fost trase 
salve de tun, au sunat sirenele 
fabricilor și uzinelor. Acest eve
niment solemn a fost marcat, 
de asemenea, prin mitinguri în 
întreprinderi, școli, instituții și 
unități militare din întreaga 
țară. Mii de cetățeni ai capita
lei iugoslave, adunați în fața 
clădirii Adunării Federale, au 
ascultat la megafoane desfășu
rarea ședinței festive, care a 
fost transmisă, în direct, de că
tre toate posturile de radio și 
televiziune din Iugoslavia.

Actul de proclamare a intră
rii în vigoare a Legii supreme 
a țării încheie procesul de mo
dificare a întregului sistem con
stituțional — care a durat trei 
ani — și marchează totodată 
încheierea activității de cinci 
ani a Adunării Federale a ac
tualei legislaturi. în lunile ur
mătoare, în întreaga țară vor 
avea loc alegeri in organele 
reprezentative de la nivel co
munal pină la nivel federal, pe 
baza principiilor noi Constitu
ții.

Plenara C.C. al P.C. din Japonia
TOKIO 21. — Corespondentul 

Agerpres, Paul Diaconu, trans
mite : La Tokio s-au desfășurat, 
între 17 și 20 februarie, lucrările 
celei de-a doua plenare a Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist din Japonia. Plenara 
a adoptat în unanimitate rapoar
tele C.C. „Cu privire la victoria 
în alegerile pentru Camera

• LA INSTITUTUL de fi
lozofie al Universității din 
Heidelberg, prof. dr. docent 
Pavel Apostol, membru al 
Academiei de științe sociale 
și politice, a ținut o prele
gere intitulată „Orientări și 
tendințe în filozofia româ
nească actuală“, în care a 
prezentat evoluția filozofiei 
marxiste din România in cei 
30 de ani de la eliberarea 
patriei de sub jugul fascist.

Consilierilor“, „Asupra luptei 
pentru apărarea nivelului de 
trai al populației și actualelor 
acțiuni de masă“ și „Asupra 
programului de trei ani privind 
construcția de partid și situația 
actuală a construcției de 
partid“.

Președintele Prezidiului C.C. al 
P.C.J., Kenji Miyamoto, a sub
liniat, în încheierea dezbaterilor, 
că plenara, ținută în preajma 
alegerilor, are o semnificație 
deosebită, intrucît ea a avut loc 
intr-un moment în care se des
fășoară o luptă serioasă pentru 
apărarea nivelului de viață al 
poporului, iar sarcinile impor
tante ale partidului au fost dis
cutate sub toate aspectele. Pre
ședintele Prezidiului C.C. al 
P.C.J. a subliniat că intensifi
carea activității partidului în 
cursul următoarelor luni și în
tărirea forței partidului vor avea 
un rol decisiv pentru rezultatul 
confruntării electorale.

social-politicâ 
este marcată actual
mente în Italia de tensi
une și frămîntări mereu 
mai accentuate. Acțiuni 
greviste de scurtă durată 
s-au desfășurat în dife
rite regiuni ale țării. La 
aceste acțiuni la nivel 
regional au participat 
peste un milion de mun
citori.

care au 
princi- 

revendi- 
categorii 

ce- 
in-

Mmintări sociale
in Italia

u fost organizate 
demonstrații, ma
nifestații și adu
nări publice, cu 
participarea con
ducătorilor organi

zațiilor sindicale, in 
fost reafirmate liniile 
pale ale platformelor 
cative ale diferitelor 
de oameni ai muncii, 
rințele mișcării sindicale 
dreptate spre dezvoltarea regiu
nilor din Mezzogiorno, apăra
rea locurilor de muncă și a pu
terii de cumpărare a salariilor 
și veniturilor celor mai scăzute, 
spre înfăptuirea unor reforme 
sociale.

Aceste ample frămîntări sînt 
determinate de fenomenele de 
criză economică, de consecin
țele pe care asemenea fenomene 
Ie au asupra nivelului de trai

al celor ce muncesc. Inflația a 
atins cote record, Italia cunos- 
cînd în ultimul an cel mai ri
dicat procent de creștere a cos
tului vieții dintre toate țările 
Pieței comune. Scăderii accen
tuate a puterii de cumpărare a 
salariaților i se adaugă spori
rea numărului șomerilor (a- 
ceasta în împrejurările în care, 
oricum, țara are cel mai scăzut 
procent de populație activă din 
C.E.E.).

Sindicatele cer adoptarea unui 
ansamblu de măsuri eficiente 
în sensul unei politici econo
mice care să pareze criza și să 
corespundă intereselor vitale 
ale maselor de oameni ai mun
cii. Justețea și pertinența unor 
asemenea măsuri sînt recunos
cute de guvern. Deciziile con
crete se Iasă însă, în multe do
menii, așteptate. Disensiunile 
din rîndul coaliției guverna
mentale de centru-stînga acțio
nează, deseori, ca o frînă în a- 
plicarea consecventă a unor 
programe eficiente. Astfel, ul
timele propuneri ale socialiști
lor, de intervenție a statului 
pentru menținerea unor prețuri 
stabile, scăzute, la alimentele de 
bază sînt calificate de parteneri 
liberali ca „un dezastru pentru 
bugetul național". Confruntate 
cu dificultățile economice și cu 
creșterea tensiunii pe frontul 
social, cele patru partide ale 
coaliției guvernamentale au re
luat, la 12 februarie, in dezba
tere problema opțiunilor și 
orientărilor în dezvoltarea eco
nomică. Rezultatul a fost sta
bilirea citorva înțelegeri de 
principiu în legătură cu obiec
tivele viitoare ale guvernului : 
apărarea puterii de cumpărare a

veniturilor și salariilor prin a- 
doptarea unor măsuri legate de 
prețuri, controlul și limitarea 
cheltuielilor publice neproduc
tive, dezvoltarea regiunilor din 
Mezzogiorno, preocupări mai 
intense și mai operative in do
meniul construcției de locuințe 
și școli, al transporturilor pu
blice. Această schițare de prin
cipii este — așa cum remarcă 
cei mai mulți observatori poli
tici din capitala italiană — prea 
generală și lipsită de orice re
feriri la măsuri practice. Ea nu 
aduce, în mod real, nimic nou 
în raport cu înțelegerile reali
zate la o reuniune asemănă
toare ținută la începutul lui 
decembrie 1973.

Nemulțumirea sindicatelor în 
fața unei asemenea „bateri a 
pasului pe loc“ este explica
bilă. In urma unei reuniuni a 
Consiliului Directiv al Federa
ției celor trei mari centrale 
sindicale din Italia — C.G.I.L., 
C.I.S.L, și U.I.L. — s-a hotărît 
organizarea Ia 27 februarie a 
unei greve generale de 4 Ore la 
care vor participa 13 milioane 
de muncitori și funcționari din 
industrie, comerț, agricultură 
și instituții de stat. Această 
vastă acțiune revendicativă a 
fost concepută ca un protest vi
guros față de evoluția econo
mică și socială actuală și față 
de modul ineficient in care se 
acționează pentru frînarea feno
menelor inflaționiste. Acțiunea 
sindicatelor urmărește — cum 
se arată în decizia amintitei 
reuniuni sindicaie — să se ob
țină garanții ferme din partea 
guvernului pentru programe 
precise de investiții în dome
niul transporturilor publice, al 
agriculturii și asistenței sanitare, 
pentru controlul strict al prețu
rilor la produsele de primă ne
cesitate și în vederea ocupării 
depline a forței de muncă. Este 
vorba, așadar, de o acțiune cu 
caracter de avertisment menită 
să sublinieze cerința trecerii de 
la principii proclamate și pro
misiuni la măsuri imediate, 
concrete. „Ceea ce revendică 
sindicatele și ceea ce se impune 
în mod imperios în actuala si
tuație economică dificilă — 
constată cotidianul milanez 
CORRIERE DELLA SERA — 
este depășirea imobilismului 
de care pare marcată în ultima 
vreme coaliția de centru-stînga“.

Va fi depășit 
Iism ? ~
coaliții _ JSw___
pune în practică măsuri eficace, 
de a opera reformele de struc
tură cerute de situația șl reali
tățile de azi ale Italiei depind 
evoluțiile pe scena social-poli- 
tică italiană. Depinde, tot
odată, însăși soarta formulei 
guvernamentale de centru- 
stînga.

_ . acest imobi- 
De capacitatea actualei 
guvernamentale de a

lui și libertăților sale 
mentale“.
, Subliniind necesitatea 
întreprinde un studiu 
asupra dreptului . . 
la autodeterminare — drept ce 
reprezintă una dintre bazele 
esențiale ale exercitării dreptu
rilor omului și libertăților sale 
fundamentale și ale dezvoltării 
relațiilor prietenești între po
poare — rezoluția română pro
pune ca acest studiu să fie în
tocmit în baza unei abordări 
universale și multidisciplinare a 
problemei, în vederea sintetiză
rii și clarificării sale și în 
scopul promovării și înfăptuirii 
dreptului inalienabil al popoa
relor la autodeterminare. Tot
odată, ea propune desemnarea 
unui raportor special pentru 
întocmirea acestui studiu, în co
laborare cu Secretariatul O.N.U.

în discursul de prezentare a 
proiectului de rezoluție, rapor
torul Comisiei, N. Ropoteanu, 
vorbind în calitate de repre
zentant al țării noastre, subli
nia că, în opinia României, de
plina realizare a dreptului po
poarelor la autodeterminare și 
eliberarea lor de sub dominația 
străină constituie condițiile ele
mentare ale promovării păcii și 
cooperării între toate statele, 
ale încurajării și respectării 
efective a drepturilor omului.

Vorbitorul a relevat că stu
diul propus în rezoluția română 
vizează identificarea cazurilor 
de neaplicare a rezoluțiilor și 
hotărîrilor O.N.U., recomanda
rea unor căi și măsuri eficiente 
pentru transpunerea lor în viață 
și concentrarea atenției O.N.U. 
și a opiniei publice mondiale 
asupra implicațiilor negative ale 
negării, de către forțele colonia
liste, a dreptului popoarelor de 
a-și hotărî singure soarta, a 
dreptului popoarelor la libertate 
și independență.

Ambasadorul panamez la Na
țiunile Unite, Didimo Rios, sa- 
lutind inițiativa României și 
evidențiind modul cum țara 
noastră înțelege să promoveze 
în relațiile sale externe princi
piile Cartei și dreptului inter
național, a citat ca exemplu 
„Declarația comună a președin
telui Consiliului de Stat al Re
publicii 
Nicolae 
ședintelui 
Americii, 
nată la 5 
care — sublinia vorbitorul 
se exprimă convingerea 
„toate statele, indiferent de mă
rime, de sisteme politice, eco
nomice sau sociale ori de nive
lul de dezvoltare, trebuie să 
contribuie la o pace durabilă în 
lume, bazată pe libertate, ega
litate, justiție și respectarea 
drepturilor omului“.

în sprijinul rezoluției Româ
niei au luat cuvîntul numeroși 
reprezentanți ai statelor mem
bre, între care cei ai Angliei, 
Austriei, Egiptului, Iranului, 
Perului, Olandei, U.R.S.S. și 
Statelor Unite.

în continuarea lucrărilor sale, 
Comisia pentru drepturile omu
lui a adoptat, prin consens, un 
proiect de rezoluție supus dez
baterilor de Ghana, Senegal și 
Tunisia, vizînd „transpunerea 
în viață a rezoluțiilor Națiuni
lor Unite privitoare la dreptul 
la autodeterminare al popoare
lor coloniale și aflate sub do
minația străină“.

de a se 
detaliat 

popoarelor

Socialiste
Ceaușescu,
Statelor

Richard Nixon“, sem- 
decembrie 1973,

România, 
și a pre- 

Unite ale

în

că

P. NICOARA

FRANȚA. - Demonstrație a unor țărani, împotriva politicii 
agricole a Pieței comune.

Ultima săptămînă a campaniei 
electorale din Marea Britanie

Campania electorală din Anglia a intrat, joi, in ultima sa săp- 
tămină. Cu toate acestea, pină 
observatorilor politici, este greu

în prezent, potrivit aprecierii 
de făcut un pronostic.

Un tripou clandestin 
descoperit într-o vilă lu
xoasă. în jurul mesei de 
joc se află persoane de
ținătoare de 
importante la Saigon. 
Proprietăreasa 
scandalizează, 
să intimideze pe polițiști 
dar aceștia (ciudat) ră- 
mîn inflexibili. Descope
rirea devine publică.

funcții

vilei se 
încearcă

esigur, un tripou 
la Saigon înseam
nă o afacere ren
tabilă, însă o afa
cere înserată în li
mitele faptului di

vers. Casa de joc din vila lu
xoasă a depășit obișnuitul de
oarece energica proprietăreasă 
era una și aceeași persoană eu 
soția unui ministru din guver
nul Thieu — generalul Dong. 

Raziile nocturne nu înseamnă 
o reală tentativă de asanare 
morală la Saigon. Corupția face 
ravagii în acest oraș iar bor
delurile, tripourile și barurile 
deocheate au proliferat în con
dițiile afluxului de militari 
străini. „Băieții“ în uniformă 
care frecventau aceste sordide 
instituții au părăsit pămîntul 
vietnamez. Odată cu ei au dis
părut și milioanele de dolari ce 
creau înșelătoare aparențe. 
Economia saigoneză — o econo
mie care suferă de boli incu
rabile — nu a izbutit să reali-

Tripoul clandestin și 

„reorganizarea" fictivă

Se subliniază, în orice caz, că 
diferența dintre cele două prin
cipale partide — conservator și 
laburist — va fi foarte mică. 
Campania electorală de abia a- 
cum începe însă în adevărata ei 
amploare.

Conservatorii, laburiștii și li
beralii și-au dozat eforturile în 
așa fel, incit punctul culminant 
al campaniei să fie plasat în ul
timele două-trei zile dinaintea 
alegerilor. De aceea, sondajele 
de opinie realizate înaintea a- 
cestei perioade de maximă in
tensitate nu pot oglindi rezulta
tele eventuale ale votului.

în alegeri se prezintă 2132 de 
candidați, reprezentînd nu mai 
puțin de 16 partide și organizații 
politice. Cei mai mulți candi
dați au desemnat conservatorii 
(632), laburiștii (626) și liberalii 
(517). Urmează, în ordine, Par-

tidul Național Scoțian, Frontul 
Național, Partidul Comunist din 
Marea Britanie (44), Partidul Na
țional Velș. Mai prezintă un nu
măr redus de candidați parti
dele locale unioniste și kjt'a' 
democrate din Irlanda dcKtoi 
și diverse grupări ș.a. " .

Se crede că scrutinul se ii® 
cheia cu un rezultat carc^B 
permite liberalilor să ddB 
„balanța puterii“ în Camera 
munelor. în acest caz, observa
torii apreciază că liberalii vor 
condiționa formarea unei coali
ții cu alt partid de acceptarea 
modificării actualului sistem e- 
lectoral care favorizează princi
palele două mari partide — con
servator și laburist. Nu se ex
clude, de aceea, posibilitatea ca, 
în anii următori, Marea Brita
nie să renunțe la sistemul bi
partit.

Inflație și recesiune în țările
capitaliste dezvoltate

te

în urma unei reuniuni a Co
mitetului de politică economică 
al Organizației pentru Coopera
re Economică și Dezvoltare 
(OECD), participanții s-au de
clarat de acord in ce privește 
recomandarea unei politici eco
nomice echilibrate și flexibile în 
cadrul celor 24 de state indus
trializate membre ale organiza
ției. Vicepreședintele Comitetu
lui de politică economică, Her- 
bert Stein, a declarat intr-o con
ferință de presă, în legătură cu 
rezultatele reuniunii desfășura
te la Paris, că experții au con
statat că statele industrializate 
se află în prezent în fața a 
două aspecte economice contra
dictorii — inflația și recesiunea. 
Aceste două manifestări econo-

Printr-o dispoziție a recto
rului Universității din Bar
celona, cursurile facultății de 
științe economice au fost 
suspendate pe timp de o 
săptămină, ca urmare a gre
vei personalului didactic, de
clarată în semn de protest 
față de concedierea unuia 
dintre profesori precum și a 
excluderii mai multor stu- 
denți. Cadrele didactice pro
testează, de asemenea, îm
potriva ocupării de către po
litie a clădirilor universită
ții.

mice s-au intensificat și vor 
persista în 1974, ca urmare a 
crizei petrolului. „în prezent, 
este esențial să nu se accelere
ze inflația, pretinzîndu-se că în 
felul acesta se luptă împotriva 
recesiunii și, invers, să nu se 
accentueze tendința spre politici 
economice restrictive în scopul 
diminuării inflației“, a subliniat 
Herbert Stein.

Constatind că rata dezvoltării 
se micșorează în toate statele 
membre în prima parte a anu
lui în curs, vorbitorul a relevat 
că, potrivit datelor deținute, în 
al doilea semestru al acestui an, 
situația ar urma să se redrese
ze, ritmul mediu rămînînd, însă, 
inferior mediei din anii prece
denti. Vicepreședintele Comite
tului de politică economică a in
format, totodată, că balanțele de 
plăți vor fi, în continuare, afec
tate, arătînd că este nevoie să se 
procedeze la adoptarea unor po
litici economice suple și selec
tive, care să poată fi abandona
te rapid sau modificate, în e- 
ventualitatea că faptele ar dez
minți previziunile.

In legătură cu materiil^jlff De 
nepetrolifere, experții 
arătat că se speră ca 
semestru al acestui an 
jungă la o stabilizare 
rilor de livrare, adăugind, pe de 
altă parte, că prețurile produse
lor alimentare ar urma să sca
dă pe piața mondială, începînd 
cu a doua jumătate a acestui an.
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• MEMBRII grupurilor regio
nale ale O.N.U. au făcut cunos
cut Secretariatului general al 
organizației că se pronunță pen
tru amînarea sesiunii extraordi
nare a Adunării Generale, con
sacrată problemelor energiei, 
materiilor prime și dezvoltării, 
care, conform procedurii, urma 
să se țină la începutul lunii 
martie.

în rîndul membrilor O.N.U. 
continuă consultările privind 
stabilirea unei date și pregătirea 
ordinii de zi a acestei sesiuni.

nelor statelor membre ale Insti
tutului unificat de cercetări nu
cleare.

La sesiune a participat șl o 
delegație din Republica Socia
listă România, condusă de prof. 
Ioan Ursu, președintele Comi
tetului de Stat pentru Energia 
Nucleară.

Principalul punct de pe ordi
nea de zi il constituie platforma 
electorală a partidului în vede
rea alegerilor pentru Camera®. 
Consilierilor a Dietei japoneze, 
care urmează să se desfășoare 
în luna iunie.

Lucrările Convenției se în
cheie vineri, 22 februarie.

• Devalorizare în 
Brazilia

• JOI, Andrei Gromîko, mi
nistrul afacerilor externe al 
Uniunii Sovietice, a fost primit 
de Papa Paul al Vl-lea, cu care 
a discutat probleme vizind spri
jinirea păcii și destinderii — in
formează agenția TASS.

zeze reconversiunea necesară. 
Mai ales că Thieu practică în 
continuare o politică străină de 
interesele naționale, irosind re
sursele pentru întreținerea unei 
armate cu peste un milioan de 
oameni. Rezultatele se cunosc. 
Prețurile au crescut în ultimul 
an cu 300 la sută. Criza se agra
vează șubrezind și mai mult 
pozițiile unui regim antipopu
lar. în aceste împrejurări Thieu 
a considerat necesar să creeze 
impresia că ar fi dornic să 
pună capăt îngrijorătoarelor fe
nomene de corupție, mereu mai 
numeroase în sferele înalte ale 
administrației. A procedat la 
cîteva înlocuiri de persoane și 
a ordonat razii prin tripouri. în 
fond, nu-i decît o diversiune. 
Corupția de la Saigon este or
ganic legată de structura unui 
regim care a supraviețuit da
torită sprijinului străin, împo
triva voinței clare a poporului.

Tripoul doamnei ministru — 
descoperit întîmplător sau poa
te datorită răfuielilor dintre vîr- 
furilc regimului — a avut drept 
efect imediat pierderea postului 
său de către generalul Dong. 
Afacerea nu mai putea fi as
cunsă. După 24 de ore întregul 
guvern demisiona. Oficial, de
misia colectivă nu a fost pusă 
în legătură cu jenantul episod 
din vila doamnei Dong. Secre-

tariatui Iui Thieu a publicat un 
comunicat subliniind că schim
barea guvernului este dictată 
de „nevoile țării“. Dar, după 
cum remarca agenția FRANCE 
PRESSE, este vorba în primul 
rind de multiplicarea dificultă
ților economice „țara traver
simi o gravă criză“. Pe de altă 
parte, agenția pariziană se re
feră la „numeroase afaceri slab 
clarificate și care au afectat 
uneori apropiații unor persona
lități importante, ultima fiind 
cea a tripourilor“.

în sfîrșit, Thieu și-a format 
o nouă echipă. „Reorganizarea“ 
este inexistentă. Două treimi 
din vechii miniștri și-au păstrat 
slujbele. Noii numiți fac parte 
din același anturaj corupt și in
competent. în acest mod, Thieu 
nu a făcut decît o operațiune 
destinată să domolească nemul
țumirile populare, sacrificin- 
du-și cițiva colaboratori. Restul 
— „controlul sporit“ al lui Thieu 
asupra miniștrilor, „măsuri 
energice“ etc — nu sînt altceva 
decît fraze lipsite de orice le
gătură cu realitatea, menite să 
camufleze perpetuarea unei ad
ministrații antipopulare 
promovează arbitrariul ca
ment esențial al politicii sale. 
Pe un asemenea teren nu poa
te să crească decit buruiana co
rupției...

• BANCA Centrală a Braziliei 
a anunțat că a procedat la o 
nouă devalorizare a monedei na
ționale — cruzeirosul —, a doua 
care intervine de la începutul 
acestui an. După cum precizează 
agențiile AP și France Presse, 
raportul dintre dolari și moneda 
braziliană a fost stabilit la co
tele de 6,41 cruzeiros per un do
lar, la cumpărare, și 6,55 — la 
vînzare, față de cotele anteri
oare de 6,30 cruzeiros per dolar, 
la cumpărare, și, respectiv, 6,34 
la vînzare.

Față de precedenta devalori
zare — anunțată la 31 ianua
rie — care a fost de 1,94 la sută, 
aceasta este de 1,82 la sută.

• LA VIENA a avut loc, joi, 
cea de-a 24-a ședință plenară a 
negocierilor privind reducerea 
reciprocă a trupelor și arma
mentelor și măsuri adiacente in 
Europa Centrală. în cadrul șe
dinței au luat cuvîntul repre
zentanții R. F. Germania și 
U.R.S.S.

Următoarea ședință plenară a 
negocierilor de Ia Viena va 
avea loc marți, 26 februarie.

care 
ele-

• INTRE 19 și 21 februarie, Ia 
Dubna s-au desfășurat lucrările 
sesiunii Comitetului reprezen
tanților împuterniciți ai guver-

E. o.

• LA 21 FEBRUARIE, 
ambasadorul Republicii So
cialiste România în Uniunea 
Sovietică, Gheorghe Badrus, 
a fost primit de I. S. Nas- 
riddinova, președintele So
vietului Naționalităților al 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Cu acest prilej a avut loc 
o convorbire, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă cal
dă, prietenească.

• JOI, s-au deschis, la Tokio, 
lucrările celei de-a 18-a Conven
ții ordinare a Partidului Socia
list 7 
(PSD) 

500 de

Democratic din Japonia 
la care participă aproape 

! delegați.

Pe Dunăre pină la...

• CEA de-a patra etapă a de
zangajării militare, desfășurată 
în conformitate cu prevederile 
acordului încheiat, în acest sens 
între Egipt și Israel, a luat sfîr- 
șit, miercuri, prin retragerea ul
timelor trupe israeliene de pe 
malul occidental al Canalului 
de Suez — a anunțat un purtă
tor de cuvînt al O.N.U., reluat de 
agențiile Reuter și France 
Presse.

în cursul nopții, teritoriul res
pectiv a fost preluat de forțele 
egiptene.

• CEL PUȚIN 20 de persoane 
și-au pierdut viața în satul bo
livian Huacarina, din apropie
re de La Paz, cînd un uriaș val 
de noroi și pietre s-au abătut a- 
supra unor locuințe ale țărani
lor din localitate — relevă co
tidianul „Hoy“. Avalanșa a fost 
provocată de ploile torențiale 
care au cauzat, de , asemenea, 
grave inundații în regiunile din 
centrul și sudul Boliviei.

Veneția

AMENAJAREA la efectuarea stu- 
navigabil diilor privind cons

truirea tronsonului 
de canal care va uni 
localitățile Monfal- 
con și Vipacco, în a- 
propiere de frontiera 
cu Iugoslavia, 
speră ca, prin 
struirea acestui 
nai, să se creeze un 
cadru de dezvoltare

• 
canalului 
între Marea Adriati- 
eă și Dunăre a in
trat în faza sa con
cretă, în ce privește 
partea italiană — in
formează agenția 
Ansa. în urma unei 
decizii a Adunării 
regionale din zona 
Veneției s-a trecut

Se
con-

ca-

economică a zonei a- 
mintite și pentru re- 
vitalizarea activității 
porturilor din apro
piere de Veneția. A- 
cest canal va lega 
porturile din nordul 
Adriaticil cu rețeaua 
fluvială a Dunării, 
care este navigabilă 
din R. F. Germania, 
pină la Marea Nea
gră.
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