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întreprinderea 
strucții căi ferate Brașov a 
îndeplinit planul anual cu a- 
proape 40 de zile înainte de 
termenul prevăzut. în acest 
an, constructorii brașoveni 
au dat în exploatare noile 
stații C.F.R. din Brașov, 
Cristeștii-Mureș șl Schitu- 
Golești, Palatul poștelor și 
telefoanelor din orașul Sighi
șoara, oficiile poștale din A- 
vrig, Tilmaciu șl Ciineni, 
precum și numeroase poduri 
și tuneluri pe magistralele 
de oțel și beton ale țării.

(Agerpres)

TRAIECTORIA
SATULUI

ROMÂNESC CONTEMPORAN
Există în lunca Șiretului un 

sat asupra căruia în fiecare 
primăvară se abătea pustiirea 
puhoaielor. Apele revărsate a- 
copereau fîntînile, beciurile, 
năvăleau vuind sinistru în ca
se. Vreme de trei, patru săp- 
tămîni bărbații își urcau co
piii și femeile, clinii și păsă
rile în podurile caselor și aș
teptau mîntuirea prăpădului. 
Cînd coborau din poduri, pri
mul lor drum era către pri
mărie. Cereau în jalbele scrise 
de un învățător, (care nu se 
știe din ce pricină nu-și luase 
încă lumea în cap), să se facă 
cumva un capăt de dig pen
tru a opri revărsările. Prima
rul, dădea din umeri. (Și casa 
lui se afla în apă I). Mergeau 
la plasă, la pretor. Nimic ! În
cercau curajoși, la prefect. 
Dacă izbuteau să intre, se a- 
legeau și aici cu praful de pe 
tobă !

Se 
casă.

întorceau încovoiați a- 
încovoiați și bătrîni. Ar .

fi mers mai departe, că tot nu 
mai aveau ce pierde. Dar, 
nici unul dintre ei nu călă
torise decît pînă la Galați și 
asta mai ales cînd plecau în 
armată. Și pentru că zilele a- 
lergau ca vîntul și se apropia 
toamna cu ploile lungi, se a- 
pucau de înlocuit lutul mîn- 
cat de ape, scoteau mîlul rău 
mirositor și aduceau cu sacul, 
de pe un grind, pămînt. uscat.

Venea apoi primăvara. Șu
voaiele izbeau din nou, în 
plin, iar oamenii urmau iarăși 
drumul jalbelor și se întor
ceau acasă și mai încovoiați, 
și mai bătrîni. Părea că des
tinul lor și al locurilor acestea 
fusese definitiv statornicit la 
treapta asta pe care drama 
inundației se repeta aidoma, 
severă și absolut fără nici o 
abatere. Evenimentele zgu
duitoare păreau reduse la a-

tît, încremenite într-un ciclu 
fatal, greu de ocolit. Era de 
fapt una din ipostazele invo
luției satului românesc, uitat 
în răscrucile anchilozate ale 
unor circuite periferice, unde 
oamenii trudeau și mureau a- 
nonimi, secerați de pelagră. 
Viața și moartea se succedau 
firesc în contextul procesului 
biologic, cu aceleași mizerii 
„moștenite" de la cei care se 
petrecuseră mai înainte.

Mai e nevoie să arătăm că 
kilometrul acela de dig a fost 
durat în unul din acești ani, 
investiți din plin cu valoarea 
unor prefaceri ce au alungat 
irevocabil vechiul climat, ani 
în care s-a stîrnit vîntul 
proaspăt, de împliniri funda
mentale în satul românesc 
contemporan ?

Cei mai mulți au uitat de 
nenorocirile pe care le aducea

fiecare primăvară — anotim
pul acesta era cel maLiurît si 
blestemat atunci 1 — întîm- 
plările despre puhoaie revăr
sate intrînd în umor, ca o eli
berare de efectele unor legi 
ale firii ce și-au pierdut pen
tru totdeauna puterea de a 
mai înfricoșa. Psihologic vor
bind, între primăverile bleste
mate și primăverile de azi se 
află o întreagă epocă. O e- 
pocă de speranțe, de îndrăz
neli dublate de o faptică ge
neroasă, jmsă în slujba omu
lui.

în urmă cu un sfert 
veac, pe coastele repezi
Ireștilor — așezare din fostul 
județ Putna, șe ara încă cu 
plugul de lemn. „Obiectul" 
se află la un muzeu din Foc
șani, alături de bîtele frumos 
încrustate ale oierilor, alături 
de ingeniosul lacăt de lemn, 
făurit dintr-un butuc de către

(Continuare în pag. a V-a)

MARELE ORB
A. I. Zăinescu

Creația științifică și tinăra

Răspunderea 
profesorului...

Prof. univ. dr. I. Mesrobeanu
directorul Institutului
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Toamnă bucureșteană
Foto : C. CONSTANTIN

Iată-1, cumplit de bătrîn și 
cucernic, ca un arbor adus 
nordic din spate, veșnic 
proptit în bastonul cu cap 
de șarpe negru 
cu solzi și frunze 
loc, anul acesta 
măsoară la vale 
vine parcă din 
parcă trece pe lume — a- 
mintindu-și-o, sigur de ea 
și departe, tot așa cum va fi 
rătăcit odinioară la Troia, 
marele orb, cîntărețul — 
fiindcă nu mai vedea. Bate 
încet cu bastonul la ușile-n 
piatră 
cultă, 
de el 
depsit 
hire 
du-se 
fără odihnă și trist, 
nerețe, beat, a 
pușca cu sare gronjoasă și, 
bănuindu-și de înșelăciune 
nevasta, a tras surd în ea, 
legînd-o dintr-asta la pat,

încrustat 
către mij- 
cum tainic 

pămîntul, 
Odiseea și

ale pămîntului și as- 
uitat, glasuri numai 
cunoscute. Și-a pe- 
toată viața cu o iu- 

crîncenă, dușmănin- 
ca pe o altă ființă, 

în ti- 
încărcat

cu o boală a sîngelui care 
s-a întețit reumatică fără 
scăpare. Era toamna la vie, 
într-o poiană cu nuci și ju
gaștri, otavă în preajmă, pă
relnică. Acolo ea păștea dol
dora oile, grase după înțărcat. 
Torcea caier de lînă subțire, 
printre copaci și își striga, tî- 
nără, oile : „comutele-comute, 
prepelițele mamei". Și a venit 
el, orb de bănuială. Au sîn- 
gerat de țipăt dealurile, frun
za pe butuci ca mierla, și a 
înserat, pe culmi, sălbatec. 
I-a îflgenunchiat besmetic la 
picioare și i-a plîns pe rană. 
A urcat-o-ncet pe pușcă, i-a 
înconjurat pe. după mijloc 
brațele și a adus-o așa pînă 
acasă unde a așezat-o sin- 
gură-ntr-o cameră, pe pat. Nu 
s-a mai sculat din așternuturi, 
topindu-se acolo văzînd cu 
ochii vreme de mai bine de

Marele savant român de 
prestigiu internațional, înte
meietor al institutului care-i 
poartă numele, profesorul Ion 
Cantacuzino spunea că „pa
siunea dominantă a vieții sale 
a fost cercetarea problemelor 
științifice legate de problema 
vieții, iar cea mai mare bucu
rie a sa a fost de a împărtăși 
tinerilor știința pe care o do- 
bîndise și de a deștepa în 
mintea lor dorința de a ști 
mai departe și de a-și adinei 
cunoștințele". Și, într-adevăr, 
întreaga sa activitate prodigi
oasă — atît pe tărîmul știin
ței, cît și pe cel al creșterii 
tinerei generații de cercetă
tori — demonstrează cu pri
sosință această afirmație.

Metodele datorită cărora 
eminentul dascăl și om de 
știință a reușit să întrunească 
în jurul său un nucleu de cer
cetători extrem de valoroși, să 
creeze o școală astăzi în pli
nă dezvoltare, un climat deo
sebit de prielnic pentru acti
vitatea de creație sînt com
plexe. Rezultatele strălucite pe 
care le-a obținut recomandă 
cu prisosință aceste metode 
și în zilele noastre. Dacă ar 
fi să subliniem numai un 
aspect important al activității 
sale de organizator științific, 
ar fi deosebit de actual să ne 
oprim asupra felului în care 
el înțelegea să se ocupe de 
problema recrutării tinerilor 
cercetători.

însăși descrierea acestei 
metodologii este foarte difi
cilă și ei ar merita să-i fie 
consacrate studii a căror ac
tualitate nu ar putea fi su- 
praapreciată. Mă voi mărgini, 
de aceea, să amintesc cîteva 
principii de bază după care

se călăuzea înaintașul nos
tru în opera de „detectare" a 
aptitudinilor științifice ale ce
lor chemați să creeze. Selec
ționarea viitorilor cercetători 
se baza pe o adîncă cunoaș
tere a personalității lor, care 
începea foarte frecvent încă 
din perioada studenției. încă 
din primii ani ai facultății, 
cei mai valoroși studenți erau 
antrenați la cursuri speciale 
cu prezență facultativă — 
participau, pe măsura pregă
tirii lor, Ia munca de labo
rator, la cercurile de referate
— ca și la alte activități — 
astfel îneît la sfîrșitul studii
lor profesorul putea decide 
în deplină cunoștință de cauză 
asupra celor ce urmau să fie 
opriți în cadrul institutului, 
în alte împrejurări, selecțio
narea cercetătoriIcj era con
diționată de efectuarea unui 
„stagiu" prealabil benevol.

în toate cazurile însă — 
și acest fapt trebuie reținut 
ca avînd o importanță hotă- 
rîtoare ■—• profesorul era ace
la care decidea asupra calită
ților .celor care doreau să-și 
consacre eforturile activității 
științifice. Și, într-adevăr, cine 
altul decît conducătorul unui 
colectiv de cercetare poate 
fi mai competent în alegerea 
cadrelor alături de care ur
mează să lucreze, care altul 
poate fi mai interesat în se
lecționarea celor de care de
pinde — la urma urmelor — 
însăși soarta cercetării pe 
care o îndrumă ?

Subliniez aceasta deoarece
— în momentul de față — 
conducătorul unității de cer-

(Continuare în pag. a V-a)
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VĂ AȘTEPTĂM 
PE GIULEȘTI.

După meciul de la Torino, Rapid are toate șansele 
să se califice în turul 3 al C.C.E. la fotbal.

CITIȚI ÎN PAGINA 5 corespon
dența trimișilor noștri speciali 
FĂNUȘ NEAGU și VASILE CĂBULEA

Anchetă socială 

de MIHAI STOIAN
DE CE EȘTI SINGURĂ DUMINICA?

întrebarea — pe care-am 
pus-o cîtorva tinere — ar pu
tea să pară tendențioasă. 
„Cum adică ? Singură nu pot 
să ies în oraș ? !“ Lăsînd de-o 
parte orice falsă pudoare, 
trebuie să recunoaștem des
chis că — de la o anumită 
vîrstă în sus — e absolut 
normal ca o fată să meargă 
duminica Ia dans, la cinema
tograf sau concert, la plim
bare, la cofetărie, însoțită de 
un băiat. De ce preferă, to
tuși, destul de multe tinere, 
să fie singure duminica? Iată 
ce ne-am propus să aflăm în 
cadrul anchetei noastre pre
zente.

înarmați cu un magneto
fon portativ și un aparat de 
fotografiat (roadele se și 
văd), am pornit duminică

după-amiază prin oraș. Pe 
stradă, pretutindeni, într-o 
reciprocă atitudine civilizată, 
trec plăcutele perechi de du
minică. Ai impresia, la în
ceput, că întreg universul 
și-a dat randes-vous în acest 
ultim segment al săptămînii. 
Dacă privești însă cu aten
ție, îți dai seama că sînt și 
destule excepții. De ce ?

Cercetîndu-Ie inițial de la 
distanță (înainte de-a intra 
în vorbă cu ele și înainte ca 
aparatul de fotografiat să fie 
declanșat) băgăm de seamă 
că fetele singure — dumini
ca — au, unele, un aer me
ditativ, cu o ușoară tentă de 
tristețe (ceea ce, evident, dis
tonează cu atmosfera ambian
tă), altele sînt dimpotrivă 
vesele, degajate (parcă mai

libere chiar, în mișcări, decît 
cele însoțite); acestea ar fi 
extremele... Dar să intrăm in 
acțiune !

Sâltați în vîrful 
picioarelor I

La Casa de cultură a raio
nului 16 Februarie, dans ! 
Sus, la balcon, cu bărbia spri
jinită în balustradă, cu ochi 
melancolici, Lenuța B... ur
mărește dansul. Este, vizibil, 
singură.

— Nu vă supărați că vă 
întrebăm așa, dintr-o dată, 
dar de ce sînteți singură du
minica ?

— Logodnicul meu e ple
cat.

— Unde ?

— își face stagiul militar. 
Peste două luni vine acasă. 
De fapt „acasă" înseamnă la 
Ploiești, de unde este el ori
ginar. L-am așteptat, cît a 
fost în armată, n-am mai fă
cut nici o altă prietenie. Ne 
iubim și cred c-o să ne ș’ 
căsătorim. Acum ne scriem 
doar, foarte des.

— Dar la dans n-ați putut 
renunța.

— De ce să renunț ? Sînt 
tînără, mă cunosc destul de 
bine, știu cît pot fi de seri
oasă, așa că nu văd de ce să 
nu fi venit aici, mai ales că-i 
vorba de o Casă de cultură, 
nu ?

— Sigur, vai 1 întrebarea 
noastră nu urmărea decît să 
descopere de ce, așteptîn- 
du-vă lagodnicul, nu îndrăz

niți să veniți la dans însoți
tă de un alt băiat, să zicem 
de un simplu prieten ; căci e 
destul de firesc ca orice fată 
să nu-și limiteze prieteniile 
doar la fete, tot așa cum fi
resc este ca și băieții să aibă, 
în sfera prieteniilor lor, și 
fete.

— Vina nu-i a noastră, a 
fetelor, e complet a băieților!

— Vorba cînteculu : „Doar 
băieții sînt de vină !...“

— Da, pentru că ei, ma
rea majoritate, nu au ajuns 
pînă acolo îneît să înțeleagă 
că eu pot fi îndrăgostită de 
cineva, că acel cineva e ple
cat, că eu-1 aștept cu devota
ment și dragoste, dar că, în 
același timp, vîrsta îmi cere 
să ies în lume, să dansez, să 
mă distrez, bineînțeles de

cent. Dar ei (să mă ierte că 
vorbesc despre toți, însă re
pet, marea majoritate) nu 
pricep asta, poate că sînt 
încă prea tineri, n-au cunos
cut de fapt pasiunile adevă
rate, mari, și-atunci cred că 
tot ce zboară se mănîncă. 
„Ieși în oraș cu mine, parcă 
citești pe fața lui cînd te 
invită, să știi : la despărțire 
îmi dai cel puțin o sărutare". 
Sigur că exagerez, dar tare 
m-ar bucura ca dumnealor 
băieții să citească aceste rîn- 
duri pe care le scrieți dv. și 
să înțeleagă, dacă nu tot, mă
car cîte ceva.

— Dacă înțelegem exact, 
vreți să spuneți că atitudinea 
unora dintre băieți vă obligă 
pe dv. să fiți mai puțin fe

minină decît ați putea fi în 
mod obișnuit, că prea rar vă 
simțiți în „perfectă libertate" 
atunci cînd ieșiți cu un alt 
băiat, în afară de logodnicul 
dv., în oraș.

— V-am spus că nici n-am 
ieșit, după o experiență, 
două, neplăcute. In general, 
stau de multe ori și mă uit 
la băieții ăștia, nu numai la 
cei pe care-i cunosc cum se 
poartă : tu, om care muncești 
ca și ei, care ai în cap gîn- 
duii poate la fel de bune și 
de frumoase (să zicem) ca și 
ei, trebuie să-i ocolești pe 
stradă, dacă vrei să nu te 
pomenești apucată de braț 
ori întîmpinată cu cuvinte nu 
tocmai curate. De ce așa ? 
Nici o fată nu va primi, 
vreodată, să facă cunoștință

cu un băiat care, cu o se
cundă mai înainte, i-a spus 
o vorbă urîtă. Și-atunci ? Nu
mai așa, degeaba, de „dis
tracție" ? Ce fel de distracție 
e asta ? Iar noi, fetele, tre
buie să suportăm asemenea 
„glume" (a se citi: grosolănii 
— n. n.) numai și numai pen
tru că sîntem fete ? Păi noi, 
să nu uite dumnealor băieții, 
că noi sîntem viitoarele lor 
soții, că noi sîntem mamele 
viitorilor lor copii. Și le dă 
lor mîna să ne mai insulte, 
prin purtarea lor nechizbuită, 
dacă știu toate astea ? De ce 
le uită atît de repede, ime
diat ce sînt trei-patru, în 
grup, pe stradă sau chiar 
aici, la dans ? Tot ce v-am

(Continuare în pag. a V-a)



UN ANACRONISM FLAGRANT:
„ORIENTAREA1 ALEGERILOR

ACT U A l_ I T A T E A
r.

LABORATORUL GRAȚIEI

Toate bane — pînă la un 
punct. Pînă In momentul în care, 
de la masa prezidiului, s-a anun
țat : și acum, comisia pe care do. 
ați ales-o se retrage pentru a 
stahili propunerile Comisia s-a 
retras, adunarea ia o scurtă pau
ză. O pauză binevenită după o 
oră de lectură a dării de seamă 
și de discuții... Observasem însă 
chiar de la începutul adunării că 
aici, într-o secție de la Șantierul 
Naval — Galați, se întîmplă un 
lucru curios : cineva s-a ridicat 
și a citit o comisie de ptopuneri 
„formată-din - cinci -• tova
răși" care să „se orienteze" asu
pra celor ce urmează să facă 
parte din noul birou. Și m-am 
întrebat de atunci încă ce rol are 
această comisie, odată ce în sală 
erau prezenți peste o sută de 
tineri, o întreagă organizație în 
păr, adică cea mai bună comisie 
care se adunase în seara aceasta 
tocmai pentru a face propuneri. 
O comisie de cinci membri nu 
putea reprezenta un colectiv de 
130. Și nici nu avea rost. într-o 
organizație de bază toți tinerii 
se cunosc între ei, sînt prieteni. 
Cu gîndul abia formulat, profit 
de pauza acordată ca să intru în 
vorbă cu cîțiva din jur. Mi se 
explică cu bunăvoință : așa se 
obișnuiește la noi... Cu comisii 
adică, cu propuneri care să dea 
naștere la alte propuneri ș.a.m.d. 
Vedeți do., mi se spune, noi nu 
mai avem nimic de făcut pentru 
alegerea noului birou. Avem o 
comisie care face totul în locul 
nostru. Iar aceasta se întîmplă 
într-un colectiv destul de res- 
trîns.

Și atunci curiozitatea mea de
vine nerăbdătoare . dau fuga în 
cămăruța în care comisia se re
trăsese deja pentru deliberare, 
înăuntru însă nu-i văd numai pe 
cei cinci membri ai comisiei.

OMOGENITA TEA

UNUI COLECTIV

T I N Ă R
Comparand rezultatele unei 

anchete întreprinse anul tre
cut cu cele ce ni se impun 
acum, saltul calitativ evident 
rămîne prima și ultima carac
teristică a activității artistice 
coregrafice a Operei de Stat 
din lași.

Binecunoscuta fluctuație de 
cadre în domeniul artei pe 
scenele regionale s-a dovedit 
a fi o explicație ce scuză în 
mare măsură nivelul scăzut al 
spectacolelor repertoriului cu
rent din anul trecut. Procesul 
odată întrerupt, colectivul sta
bilizat — ha chiar îmbogățit 
cu 9 dansatori — baletul ie
șean a cîștigat astăzi aspec
tul unei trupe dotate, mai 
organizate și mai omogene. 
Ne aflăm într-un alt punct, de 
plecare acum, abordăm un alt 
plan calitativ, lăsînd în ur
mă anii de formație. Cu 
„Giselle", Baletul Operei a- 
bordează prima more lucrare 
romantică, de amploare, de 
suflu larg și stil obligatoriu, 
și tot cu ea se anunță ma
turitatea colectivului Sub 
mina sigură și experimen
tată a maestrului Vasile Mar- 
cu de la Opera Română din 
București, lucrarea arată ne
așteptat de convingător, o- 
chiul nu este obligat la bine
cunoscutele concesii estetice 
și judecata critică se poate 
transpune pe un plan al va
lorii absolute aproape fără ac
cesorii sentimentale.

Considerăm că există două 
grupări de interpreți bine de
finiți nu atît în funcție de 
distribuții, cit in special după 
afinități emoționale

Natalia Vrenskv-Gașler și 
loan Băitănciuc dau pe sce
na ieșeană strălucita imagine 
a virtuozității materializate. 
Asistăm la o desfășurare neo
bosită de tehnică la a cărei 
bază stă exercițiul zilnic ri
guros și — dacă putem spune 
astfel — fără limite în timp. 
Giselle, în această interpreta
re perfect muzicală, evoluea
ză echilibrat, evidențiindu-și 
calități majore (turație de ori
ce fel, echilibru, susținere, ba
terie, săritură). Albert (loan 
Băitănciuc), partener și în a- 
ceeași măsură dansator de 
elită, excelează in sărituri, tu
rație încheiată susținut, bate
rie și în plus o foarte clară 
materializare a replicii core
grafice.

Această garnitură evidenția
ză în special latura volitivă 
și abnegația spre desăvîrșire

Mai sînt, în plus șî cei care, 
cu cîteva minute mai înainte, se 
aflau în prezidiu : cineva de la 
regiunea U.T.C., și cineva de la 
orașul U.T.C., bineînțeles cineva 
din comitetul pe întreprindere — 
și alți oaspeți și invitați. Iar dez
baterile asupra componenței nou
lui birou nu le face deloc comi
sia, ci, dimpotrivă, invitații. 
Oas-pe-ții 1 Și se aud voci pro și 
contra, argumente și contraargu- 
mente. Ca la o veritabilă aduna
re de alegeri t în-sfîrșit, Ci-ne-va 
deschide un registru de evidență 
și își trece degetul peste numele 
din el : ăsta da... ăsta da... merge 
și ăsta... hun, da. sigur că da...
— și așa se face „orientarea", pe 
rînd, asupra tuturor celor nouă 
(sau unsprezece) membri ai bi
roului. Apoi este întrebată și co
misia care urmărise doar din 
ochi totul : Do — ce — ziceți
— sînteți — de — acord ?

Da, bineînțeles, fără îndoială. 
Răspunsul e rostit mai mult cu 
mișcări din cap.

Bun. Să vedem ce zice și sala I
Iar „sala" — ce să zică 1 In 

felul în care li se propune, din 
afară, de către alții, nu de ei 
înșiși, cine să le conducă orga
nizația, uteciștii sînt puși, ade
sea în situația de a nu avea o 
participare activă Ia actul alegerii. 
Pentru că ei nu se pot opri la 
nouă (sau unsprezece...) din două
zeci și cinci, să zicem, ci la uns
prezece din unsprezece.

Așa se obișnuiește la noi — 
îmi amintesc. Păcat I „Obișnui
tul" acesta nu face decît să im
prime, de la începutul începutu
lui, un stil de muncă nefiresc, cu 
consecințe inevitabile pe parcurs 
asupra cuprinderii tinerilor la o 
viață de organizație variată și 
plină de atractivitate. Dacă nu 

a celor doi interpreți susținu
tă de experiența de cîțiva ani 
a scenei.

In a doua grupare înca
drăm pe Ana Costescu (Gisel
le) împletind desăvirșita na
turalețe a mișcării cu perfecta 
sinceritate a gestului oricare 
ar fi el — ușor sau greu — 
cu corectitudinea și ușurința 
unui stil curat și dezinvoltură 
tehnică (linie delicată, „bat- 
tu", brațe expresive). Ana 
Costescu se suprapune pînă 
la identificare cu fetița can
didă — Giselle — iar inde
pendența membrelor față de 
trup îi permite detașarea de 
tehnica propriu-zisă în favoa
rea trăirii.

în rolul Albert, Ioan Rusu, 
susținut de cel mai adecvat 
fizic cu putință și de o for
mă estetică desăvîrșită a 
mișcării, creează prototipul 
personajului romantic. Teh
nica este transpusă in 
registrul său personal; 
liniei celei mai curate și preș- 
tanței scenice li se adaugă 
expresivitatea membrelor, să
ritura și bateria înaltă, corec
titudinea strict clasică.

Relevăm alături de primii 
interpreți prezențe scenice 
meritorii ■ Virginia Tierescu 
— atitudine sobră, prestanță, 
linie bogată, și Ecaterina Băi
tănciuc al cărei progres tehnic 
și interpretativ neașteptat s-a 
materializat în saltul calitativ 
de la ansamblu la grupul de 
soliști cu posibilități majore.

Nici corpul de balet nu se 
prezintă dezmembrat, rutinat 
și sceptic ca anul trecut. E- 
xistă o impresie general — 
favorabilă, convingătoare - bi
neînțeles, vorbind astfel fa
cem abstracție de cîteva mo
mente anti-muzicale, de nea
liniere, de un scutier care 
calcă pe c.ălcîie, de imposibi
litatea unora de a rezista pe 
poante la un simplu „hattu", 
sau de un surprinzător „pas 
des deux" în permanentă că
dere.

Totuși ansamblul dansează, 
ia parte la „mise en scene" — 
ceea ce este un real progres. 
Dacă fiecare membru al an
samblului și-ar lua rolul în se
rios, spectacolul ar rămîne șl 
pe viitor la același nivel și 
atît de promițătorul reperto
riu anunțat de Operă pentru 
această stagiune ar fi impli
cit pregătit prin disciplină și 
interes.

IOANA MIORIȚA 
VUȘDEA

au sentimentul că ei și-au ale» 
cu adevărat biroul, tinerii nu se 
vor simți obligați poate nici să 
răspunsdă la apelurile lui. Sau o 
vor face cu răceală, de la distanță, 
fără participare afectivă, așa cum 
îl și aleg acum, indiferenți, fără 
interes : „11 cunosc pe tovară
șul... E un tovarăș bun... Are 
putere de muncă". Este aproape 
fraza-tip care s-a rostit despre 
fiecare din cei „propuși" de către 
comisie. Ca și cum n-ar fi fost 
vorba de nouă (sau unsprezece) 
oameni, ci de unul și același om 
ales de unsprezece ori. De altfel, 
nici nu s-a putut discuta în alt 
mod pentru că despre fiecare

Adunări de dare 
de seamă 
și alegeri

n-a vorbit decît cîte un singur 
tînăr (probabil un alt obicei care 
poate fi întâlnit la șantierul na
val amintit).

Mi-aș b imaginat o asemenea 
adunare în care cel propus să 
fie susținut de unul, combătut 
de încă trei și din nou susținut 
de alți cinci. într-o atmosferă de 
dezbateri intense, de discuții care 
să scapere ca o cremene lovită. 
Pe cînd așa, totul a fost foarte 
cuminte Este — cineva-mpotri- 
vă ? Se — abține — cineva ? În
trebări inutile aici. Un asemenea 
mod de a rezolva lucrurile amin

Desen de BENONE ȘUVA1LĂ

CURIER CETĂȚENESC
NOBLEȚEA 

HALATULUI ALB
Din comuna Pogoanele, ra

ionul Buzău ne scrie „un om 
sănătos". Pentru cei mal 
multi dintre cititori sublini
erea ar putea să treacă ne
observată Tînăra Elena So- 
caciu. Insă, suferea din co
pilărie de o gravă boală de 
ficat dar. cităm din scrisoa
rea acesteia : „am făcut tra
tament timp de nn an de 
zile la noi în comună la to
varășul doctor Iordăchescu 
Corneliu și azi sînt sănă
toasă, în cnrînd aștept un 
copil." Faptul merită de 
două ori a fi consemnat: 
mal întîi pentru că nn om 
suferind si-a recăpătat să
nătatea devenind util socie
tății, iar în al doilea rînd 
pentru că o maladie gravă 
de nutriție a fost tratată si 
vindecată într-un sat, de că
tre medicul de circumscrip
ție.

BOABE SAU PISAT?
Întrebarea ne-o pune vîn- 

zătornl atunci cînd dorim să 
cumpărăm piper. Cînd cum
părăm însă brînză telemea 
nn ne mai întreabă si ne dă 
și „boabe și pisat". Adică 
aproape întotdeauna pe lin
gă felia „sănătoasă" de te
lemea îți presară în' pachet 
și firimituri, resturi, bucă
țele de brînză colorate du
bios. Alteori, cum e de pildă 
cazul magazinului de pe Tu
nari colt cu Leonida, fărt- 
miturile sînt făcute bulgăr 
prin presarea în pumnul 
vînzătoarei, botul păstrind 
ca amintire în cașa cumpă
rătorului amprentele digi
tale ale acesteia. Cititorii se 
întreabă : „nu s-ar putea ca 
aceste particule de brînză să 
fie adunate și livrate pati
seriilor (fără amprente digi
tale insă !) iar cumpărătorul 
care vrea brinză să cum
pere intr-adevăr brinză ?“

UN OM 
DE NEÎNLOCUIT

Se știe, medicii, profesorii, 
inginerii șl chiar academi

tește de etichetele lipite neînde- 
mînatic pe caiete, de petecele în
săilate la întâmplare pe pînza sa
cului. Să nu-și n dat seama nimeni 
de lucrul acesta? Se vede treaba că 
nu. Cu puțină vreme mai înain
te, secretarul comitetului U.T.C. 
ăl șantierului- îmi afirmase că 
procedeul acesta e foarte nime
rit fiindcă sînt necesare niște 
criterii de orientare: „Altfel te po
menești că se ridică vreunul abia 
venit de la țară și propune pe 
vreun consătean de al lui I". Iar 
cuvintele au fost rostite după ce, 
cii încă puțină vreme mai înain
te, tot el îmi spusese că la o altă 
secție, la lăcătușerie, „p-a luat 
cuvîntul nici unul din cei notj 
veniți, sînt timizi încă, neobiș- 
nuiți". Dar chiar dacă am presu
pune un asemenea motiv, el e 
prea mărunt pentru a fi luat în 
considerație. La urma urmei în 
sala de ședințe se află un colec
tiv, care are o opinie atentă, 
care poate deosebi o propunere 
făcută în interesul tuturor de o 
alta nelalocul ei și își poate ma
nifesta cu promptitudine atitudi
nea prin însuși votul acordat. 
Așa însă tocmai combativitatea 
aceasta, trăsătură inseparabilă 
unui colectiv de tineret, este 
anulată printr-un procedeu care 
nu-și găsește justificarea.

Adevărul este — și aici stă 
poate și una din explicații — că 
există mai curînd o mare doză 
de neîncredere în capacitatea or
ganizațiilor de bază de a se des
curca singure și de aceea invita
ții simt nevoia, ca o mîncărime 
de nesuportat, să intervină să 
dea indicații, să dă-dă-ceas-că. 
Și să complice lucrurile. Ei sînt 
de fapt cei care ar trebui să ve
gheze la respectarea normelor 
interne ale vieții de organizație.

cienii pot fi tnlocuițl in caz 
de forță majoră cu o va
loare umană aproximativ e- 
gală. Există o singură ca
tegorie profesională care, se 
pare, nu mai poate fi înlo
cuită : vînzătorul de la apro
zar. Că este așa o dovedește 
faptul că de două luni de 
zile unitatea nr. 17 din Va
tra Nouă Băneasa stă închisă 
pentru simplul motiv că ges
tionarul este în concediu 
medical

COZILE
DE LA MEZELURI...

Cele mai neplăcute nu sînt 
atît cele de la figurat (aș
teptarea la rînd) cît cele 
concrete : capetele legate cu 
sfoară. La fiecare 5—6 soli
citant!, vinzătoarele oferă 
fie că ai cerut 100 grame 
fie o jumătate de kilogram 
o cantitate egală de capete 
legate cu sfoară. Aceste ca
pete au un aspect neatră
gător, sînt rareori comesti
bile și sint Întotdeauna a- 
runcate de cumpărător. De 
ce nu le aruncă cei de la 
magazin ?

OSTAP BENDER 
IN BANAT?!

Cunoscutul erou al lui Ilf 
șl Petrov are un concurent 
serios în persoana lui „Gi
nul" (așa îl dezmiardă inti
mii) pe numele său adevă
rat Mureșan Constantin din 
Bocșa zis și „Cap strîmb" 
care a excrocat și tapat 
timp de mai multi ani de 
zile populația bănățeană. 
Sistemul preferat i Împru

să stimuleze cultivarea unul 
mod propriu de a gîndi. în loo 
de aceasta însă ei se substituie 
de fapt unui colectiv întreg rete- 
zîndu-i inițiativa. Și așa, de la 
un an la altul, se întîmplă cîte 
un fapt care dă de gîndit. în 
momentul cînd se fac propuneri
le pentru a fi aleși, oamenii sînt 
recomandați scurt și în linii e- 
sențiale: este un tovarăș capa
bil, care a dat. dovadă, cu dra
goste de muncă etc. După un 
an de zile, la noile alegeri, fra
zele sună uneori cam așa (și ex
emplele sînt luate tot de Ia Șan
tierul Naval-Galați) : Nu a ma
nifestat destulă exigență, s-a 
mulțumit cu o muncă de supra
față, n-a răspuns la chemări și 
așa mai departe. Toate bune — 
m-aș simți din nou tentat să 
zic, dar frazele, și unele și alte
le, s-au referit la aceiași oameni. 
Aceiași tineri care în urmă cu 
un an erau așa și pe dincolo, 
acum sînt tocmai invers. Ceea ce 
înseamnă, fără nici un echivoc, 
că acei care i-au cunoscut și 
i-au propus s-au înșelat prima 
dată Și era chiar inevitabil să 
se înșele pentru că ei nu i-au pu
tut cunoaște pe dinăuntru, ci pe 
din afară, de acolo de unde au 
și venit. Singurii care își pot în- 
tr-adevăr cunoaște tinerii pe care 
vor să-i aleagă, în toată intimi
tatea lor, cu bucuriile si necazu
rile lor, sînt colegii de muncă, cei 
care le stau de o parte și de alta 
în fiecare zi. Practici ca cea de 
mai sus atentează de fap la prin
cipiile de bază ale Statutului or
ganizației noastre. Adunarea de a- 
legeri trebuie să devină cadrul 
în care tinerii să-și poată spune 
părerea deschis, așa cum gîn- 
desc.

D. MATALA

muturile pe cuvînt de onoa
re, oferirea de servicii 
(procurarea prin relații a di
feritelor obiecte și de aici 
încasarea unor aconturi de 
la naivi și creduli), jefuirea 
propriilor părinți. După ce 
a încasat atîta vreme avan
suri a venit și vremea lichi
dării plăților. Numai că sca
denta îi va fi plătită în... ani 
de către tribunal.

PÎNA ctnd?
Nu este vorba de acel ce

lebru, „pînă ctnd vet mai 
abuza Catilina de răbdarea 
noastră" și deci de răbdarea 
greu pusă la încercare a lui 
Cicero in senatul roman ci 
de răbdarea ajunsă la limită 
a unui tînăr din comuna Vă- 
gtulești. raionul Strehaia, 
regiunea Oltenia. De luni de 
zile Neagoe Ion așteaptă o 
adeverință pentru cartea de 
muncă de la întreprinderea 
de construcții și transpor
turi București și ne roagă 
să-l ajutăm. Noi credem insă 
că cel mai bine pot să-l a- 
Jute totnși cei vizați. Nu Sîn- 
teti de aceeași părere ?

HAI, VINO MÎINE...
Cu cită nostalgie ne amin

tim de această veche melo
die cîntată cu succes în 
urmă cu 15 ani: „Hai, vino 
mîine tra-la-la-la-la-la". Și 
cită cerneală n-au consumat 
umoriștii în paginile de sa
tiră pentru a-i încondeia pe 
birocrati. Cele mai proas
pete picături de cerneală pe 
tema lui „vino mîine" s-au 
consumat azi, in curierul 
nostru prin sesizarea cetă
țenilor din Calafat, Ciuper- 
cenii Noi și Poiana Mare, 
care sînt amînati cu lunile 
pentru rezolvarea cererilor 
vizind instalarea luminii e- 
lectrice...

AT. TOMA
După scrisorile corespon

denților voluntari Drilea Si- 
mion, Socaciu Elena, Popleacă 
Ana, Neagoe Ion, Papară Iu
lian.

Din sala nr.
1 de balet a 
Liceului de Co
regrafie din 
București răz
bat sunetele 
pianului după 
care „Terpsic- 
hora" Iși ofici
ază grațiile. A- 
ici, elevele dan
satoare ale a- 
nului IX —de 
absolvire, re
petă sub con
ducerea pro
fesoarei Lu
minița Dumi
trescu prim- 
solistă in ba
letele „Spărgă
torul de nuci" și 
„Prinț si cerșe
tor" pe scena 
Operei Romine) 
un dan» cu care 
se vor prezen
ta la tradițio
nalul recital de 
producție : „A- 
pele primăverii" 
in coregrafia 
profesoarei. O 
svicnire a mâi
nilor, un „ara
besque, și cor
purile iși cau
tă echilibrul ex- 
orimării. înșuru
bată nevăzut in 
jurul lor, tînăra

profesoară su
gerează posibi
la perfecțiune, 
o caută prin 
mișcările disci- 
polelor sale. 
Ne mărturiseș
te : „Am mare 
încredere iii e- 
levele mele, de 
al căror nume

ALMANAHUL 
EDUCAȚIEI

Astăzi s-a pus în vînzare
— inaugurînd seria lecturilor 
tradiționale de sfîrsit .de an
— Almanahul educației editat 
de revista Colocvii. Remar- 
cînd această apariție ca fiind 
prima cu un asemenea pro
fil de la noi, spicuim pentru 
cititorii noștri cîteva titluri 
prezente în cele aproape 200 
de pagini : „Pe urmele șco
larului Labiș", „Cine vă ini
țiază în viata de familie ?“, 
„Pagini vechi și regăsite 
despre educație", „Bleriot la 
București". „Copilul și stra
da" etc. Evocări și portrete, 
literatură română și univer
sală, curiozități și jocuri dis
tractive întregesc Almanahul 
educației.

ATeLiE
...1270 scrisori pe secundă, 

deci 76.000 pe minut, 110 mi
lioane pe zi sau aproape 40 
de miliarde pe an. Iată cîte 
scrisori trec prin oficiile poș
tale din întreaga lume, în- 
dreptățindu-ne să afirmăm că 
în medie, fiecare pămîntean 
expediază prin poștă 12 scri
sori pe an.

In ultimele săptămîni, în 
francatura scrisorilor au fost 
semnalate o seamă de noutăți 
din care vă prezentăm cîteva : 
poșta belgiană a pus în circu
lație două mărci avînd fie
care nominalul de 3 fr. consa
crate universității din Gând și 
Liege ; în Cuba a fost emisă 
o serie de 25 valori ale căror 
desene reproduc tablouri de 
Picasso, Labisse, Jom, Pignon 
și alți pictori contemporani 
(ale căror lucrări au fost pre
zentate la o mare expoziție 
din Havana) , tot pictura con
stituie tema mărcii de 60 gr. 
emisă în R. P. Polonă cu oca
zia Zilei Mărcii Poștale („Pa
latul din Wilanow" de 
W. Kasprzycki) ; galeria Tre- 
tiakov din Moscova a inspi
rat poșta sovietică în emite
rea unei serii de 5 valori 
(ta ale căror imagini sînt re
produse tablouri de Repin, 
Vrubel, Tropinin, Surikov 
etc.)

Așadar, după cum se ob
servă, faptul că filateliștii din

. ......................  i ii i i ii i

Sondaj submarin
Laboratorul naval de elec

tronică din S.U.A. a construit 
un aparat automat capabil să 
preleveze eșantioane de pe so
lul submarin, pînă la o adîncl- 
tne de 4 000 m. Eliberat de 
pe podul unui vas aparatul 
se scufundă in valuri, ia un 
eșantion de rocă, după care 
iese la suprafață. întreagă o- 
perație durează 45 de minute, 
după care — o dată ieșit la 
suprafață — aparatul îți sem
nalează prezența prin focuri 
de poziție.

Tot despre Lună
După părerea lui N. JirOv, 

om de știință sovietic, s-ar pu
tea ca Antarctida să fi pierit 
din cauze cosmice. Se presu
pune că, în urmă ou vreo 
10 000 de ani Luna era un 
corp ceresc independent și că 
atunci cînd ea a devenit sa
telit al Pămîntului a stîrnit 
două uriașe valuri oceanice,L
F» E N TR U TINERET

se va mai au
zi cu siguran
ță".

Retina apara
tului fotografic 
se trudește să 
surprindă - ln- 
tr-o oglindă, i- 
nefabilul, un 
cerc diafan al

Patinaj și săniuș
Ce farmec ar mai ave» iar

na fără dansul alunecos pe 
oglinda gheței 1. Amatori de 
patinaj stat nenumărați, dar 
pînă anul acesta în București 
patinoarele au fost totdeauna 
neîncăpătoare. Pentru a veni 
ta întirtapinarea campionilor 
noștri potențiali, edilii “capi
talei au ales 200 dîiitre tere
nurile de joacă existente ta 
marile cartiere, totalizând cir
ca 143 000 m.p., pentru a fi 
transformate în patinoar?:

Și, deși Moș Gerilă nu și-a 
scuturat tacă barbă, derde- 
lușurile se află totuși ta pre
gătire. Pe lingă patinoare, 
acolo unde terenurile sînt în 
pantă, se vor amenaja derde- 
Iușuri — 25 la nutnăr deo^ 
camdată ta complexul Giur
giului — Farado, Giurgiului 
— livada, Drumul Taberii, 
Parcul I.O.R. și Titan.

întreaga lume se arată atrași 
de tematica „Pictură", deter
mină tot mai multe adminis
trații poștale să le satisfacă 
dorința de a avea în colec
țiile lor adevărate galerii de 
artă ta miniatură. Amintim că 
și poșta română a emis atît 
anul trecut cît și în acest an 
reproduceri după tablouri din 
Galeria Națională, mărci ce 
s-au bucurat de un mare suc
ces.

Iată acum și un eveniment 
pe care se pregătesc să-] săr
bătorească, prin emiterea de 
mărci, cît mai multe admi
nistrații poștale: Anul Nou 
1968. Astfel, din. Canada 
aflăm despre emiterea a 2 va
lori (3 cenți și 5 cenți) iar din 
Marea Britanie de pregătirea 
unei serii de 3 valori (3 pence, 
4 pence, 1 șiling și 6 pence).

Tinerilor filateliști avansați 
le semnalăm organizarea între 
22 iunie și 10 iulie 1968 la 
Praga a unei expoziții filate
lice internaționale la care vor 
fi expuse fa total 160 000 foi 
de album.

înalte de cîteva sute de metri, 
care au acoperit acest conti
nent. ... ,

Preful copiei

Dintre nenumăratele portre
te ale lui Dante, numai două 
sînt recunoscute ca fiind ori
ginale. Vnul dintre ele a fost 
pictat de celebrul Giotto, prie
ten cu Dante, pe peretele unei 
capele dințr-un palat floren
tin. Au trecut secole. Palatul 
în care se afla capela a fost

mișcării — sen
timent. Cercul 
se strînge, a- 
poi se desface. 
Pauză care-și 
caută respira- 

- ția. Apoi,. sjl- 
geata săriturii 
zburată o dată 
din arc. —’ Ne

retragem spre 
ușa, parcă mai 
ușori. Cu ui
mire, afară ne 
sfichiue utntul 
de lamă. Dar 

.-.noi. - am și vă
zut primăvara.

N. SPIRESCU

a z i v a
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0 conferință
In sala de- festivități a 

Muzeului de istorie a Par
tidului ' Comunist, a mișcă
rii revoluționare și democra
tice' din'România, Ia ora 
J8,30, o interesantă conferin
ță intitulată „Noul în Antro- 
pogeneză". Conferențiar C. 
S. Nicolaescu-Plopșor, mem
bru corespondent al Acade
miei Republicii Socialiste Ro
mânia.

Un concert
Orchestra de studio 1 a 

Radioteleviziunii sub con
ducerea dirijorului englez 
Francis Chagrin prezintă un 
program compus din Preludiu 
și fugă de Francis Chagrin, 
în primă audiție, Divertismen
tul în sol major K. V. 68 
de Mozart, Variațiuni simfoni- 
nice de Ginastera și Concer
tul nr. 5. de Beethoven în 
interpretarea pianistei Sofia 
Coșma.

O premieră
taicrarea dramaturgului

Bogdan Amaru „Goana «după 
fluturi" e prezentată în pre
mieră pe țară pe scena Stu
dioului Institutului de artă 
teatrală și. cinematografică „I. 
L. Caragiale". Piesa, îngemă
nare de momente poetice cu 
scene de umor uneori grotesc, 
constituie un examen regizo
ral pentru Olimpia Varodi, 
studentă în anul IV regie și 
tuiul actoricesc pentru studen
ții : Răzvan Ștefănescu, Lucia 
Ștefănescu-Dobre, Dan Wer- 

‘.Jier, Ana-Maria Bodo, Liliana
Lupan, Iulian Voicu etc.

UXIFXJJ
transformat în închisoare, iar 
capela, într-un fel de cămară 
— magazie. De fresca Cu 
chipul lui Dante nu-și mai 
amintea nimeni: Și poate că 
ar fi fost pentru totdeauna 
dată uitării dacă anticarul flo
rentin Moreni, în secolul al 
XIX-lea n-ar fi amintit conce
tățenilor săi despre Giotto, po
vestind cum timp de doi ani 
a umblat zadarnic să obțină 
o autorizație pentru a privi, 
cel puțin celebra frescă. Pe 
vremea aceea, Florența era 
guvernată de arhiducii aus
trieci, care interziseseră să se 
facă copii după portretul lui 
Dante. în 1850, pictorul en
glez Kirkup, a găsit totuși un 
mijloc să încalce interdicția: 
el a insultat intenționat un po
lițist, faptă pentru care a fost 
închis chiar în capela cu pri
cina. Ințelegîndu-se cu paz
nicul, Kirkup a făcut o copie 
după portretul lui Dante, lu- 
crind cu migală multe ore, 
copie care ne-a rămas pînă 
astăzi.



DOCUMENTELE PLENAREI C.C. AL P.C.R.—ÎN DEZBATERE

MĂSURI DE 
PERSPECTIVĂ

LUMINOASĂ
„întregul sistem de organizare, conducere si planificare este utilizat de partid pentru repartizarea raționali a resur

selor1 materiale și de munci, a venitului național, pentru optimizarea corelației dintre acumulare și consum — pro
blemă cardinală a reproducției lărgite, condiție esențiali a armonizării țelurilor imediate și de perspectivă ale societății",

(Din traiectul Hs Oectioe «Zs C.C. al P.C.R. cu priviră la perfecționarea conducerii ți plo- 
ntfieării economiei naționale corespunzător condițiilor noii etape de dezvoltare socialistă a României).

PENTRU VIITORUL ȚĂRII
I

PROPUNERI;
Ion Chlrițâ

șeful serviciului aprovizionare 
fi desfacere, Uzina 

„23 August"-București
„Este bine cunoscut faptul 

că aprovizionarea tehnico- 
materială a Întreprinderii 
joacă un rol deosebit in a- 
sisurarea unei ritmicități 
corespunzătoare a producți
ei In fiecare atelier șl sec
ție, In fiecare Întreprindere 
industrială. In vederea 
creșterii eficienței muncii 
In acest sector de activitate 
pentru asigurarea unei ma
xime operativități in livra
rea materiilor și materiale
lor, fn eantitatea și sorti
mentele stabilite șl Impuse 
de planul de producție, pro
pun :
• Aprovizionarea en ma

terialele nevaronabile din 
fond centralizat sau descen
tralizat, să se facă prin 
baze de desfacere constitui
te pe ramură. In acest fel, 
pentru producător, s-ar pu
tea realiza loturi optime de 
execuție.
• Formarea unor stocuri- 

tampon de materiale, in a- 
fara normativelor, pentru 
produsele de serie cu pon
dere mare in producția uzi
nală, care să asigure fabri
cația cel puțin pentru un 
semestru, iar pentru mate
rialele importate — un an. 
In cazul nostru este vorba 
de echipamente de frină 
pentru vagoane, locomotive 
Diesel electrice și Diesel 
hidraulice, materii și mate
riale necesare Întreținerii 
parcnlni de vagoane pe în
treaga economie etc".

Ing. VASILE ȘERBAN, 
Fabrica de ciment Med
gidia :

„Cum In lunile de iarnă 
șantierele din țară îți reduc 
considerabil lucrările de 
turnare a betoanelor, pro
pun a se crea spații de de
pozitare a cimentului — de
pozite regionale — care să 
preia o însemnată cantitate 
fabricată în perioada amin
tită. Aceasta va duce impli
cit la ridicarea productivi
tății și livrarea ritmică a 
materiei finite'*.

PETRE BULAMACI, con
tabil șef, Fabrica de ciment 
Medgidia :

„Pentru contractele ce nu 
se realizează din cauza be
neficiarului care nu-și ridi
că mărfurile contractate pe 
lingă penalizările ce trebuie 
să i se aplice, să fie obligat 
să suporte pagubele aduse 
furnizorului'*.

PREGĂTIREA CADRELOR ÎN COMPETENȚA

CENTRALELOR
Recentele măsuri stabilite 

în domeniul perfecționării 
conducerii și planificării e- 
conomiei naționale, în mod 
firesc, reclamă îmbunătățiri 
și în ce privește organizarea 
și desfășurarea procesului 
instructiv-educativ în șco
lile profesionale.

Rolul centralei a fost 
subliniat în numeroase ar
ticole publicate. Prin atri
buțiile ce-i vor reveni ea 
se înscrie ca o principală 
verigă în conducerea activi
tății în industria republi
cană. După părerea noastră 
școlile profesionale ar tre
bui să aparțină centralelor 
industriale, care dispun de 
mijloace materiale, răspund 
de întreaga activitate a în
treprinderilor. Ni se pare 
normal, ca în acest context, 
să șe ocupe și de pregătirea 
cadrelor de muncitori, mi
nisterelor revenindu-le sar
cina de a rezolva probleme 
de principiu ; stabilirea ne
cesarului în funcție de eta
pa de dezvoltare economică, 
elaborarea de metodologii 
etc. Ce considerente ne de
termină să facem această 
propunere ? Sînt suficiente 
cazuri cind absolvenții se 
integrează greu în ritmul 
de muncă al colectivelor, 
obțin rezultate slabe pentru 
că școlile aparțin întreprin
derilor numai din punct de 
vedere al dotațîilor, iar în
drumarea o face ministerul. 
De cele mai multe ori fără 
să cunoască specificul în-

CENTRALISMUL DEMOCRATIC- PROPUNERI
Măsurile preconizate de 

documentele Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 5—6 octom
brie 1967 sînt expresia pre
ocupării fi activității Par
tidului pentru edificarea 
socialismului pe baza mar- 
xism-leninismului, aplicat 
creator în condițiile specifi
ce ale țării noastre.

Dacă ne referim la pro
iectul de Directive cu pri
vire la perfecționarea con
ducerii și planificării eco
nomiei naționale fi la Prin
cipiile de bază privind îm
bunătățirea organizării ad- 
ministrativ-teritoriale fi 
sistematizarea localităților 
rurale trebuie să mențio
năm că măsurile propuse 
se întemeiază, intre altele, 
pe principiul organizatoric 
fundamental al centralis
mului democratic și pe 
principiul conducerii fi 
muncii colective.

Centralismul in organiza
rea economică fi adminis
trativă se impune datorită 
caracterului conștient al 
construirii socialismului, 
ceea ce presupune concen
trarea eforturilor umane și 
materiale pentru realizarea 
intereselor fundamentale 
ale oamenilor muncii. Pe 
de altă parte, proprietatea 
socialistă, asupra mijloace
lor de producție dă econo
miei un caracter unitar. 
Producția socialistă care se 
diversifică și devine tot 
mai complexă presupune o 
anumită proporționalitate 
fi o îmbinare organică a 
ramurilor sale. Acestea se 
realizează pe baza condu
cerii planificate, deoarece 
planul asigură unitatea e- 
conomiei naționale. Pe bu
nă dreptate se arată in 
proiectul de Directive, că 
promovarea intereselor ge
nerale ale poporului, asi
gurarea dezvoltării echili
brate a economiei impun 
ca deciziile hotărîtoare ale 
politicii economice să fie 
luate de forurile supreme 
ale partidului și statului ca 
exponente ale întregii na
țiuni.

Socialismul este creația 
conștientă a maselor. De 
aceea centralismul se îm
bină organic cu democra- 

treprinderilor pentru care 
se pregătesc cadrele. Școlile 
sînt subordonate și Ministe
rului învățămîntului. în a- 
cest fel se fac multe confu
zii. Centralismul excesiv se 
reflectă, între altele, în ne- 
corelarea prevederilor sta
bilite în plan de către mi
nister pentru diferite pro
fesii și necesitățile reale. în 
anul 1966/67 școlii noastre 
i s-a stabilit să înființeze 
o clasă cu 35 de laborante. 
Am informat ministerul că 
n-avem nevoie decît de 15, 
dar cu acest număr nu se 
putea forma clasa. La inter
vențiile școlii, conducerea 
combinatului a mai dat 10 
cadre, pentru repartizarea 
cărora după absolvire vom 
întîmpina greutăți. Tot mi
nisterul ne-a dat sarcina să 
școlarizăm 12 laborante 
pentru Slatina. Pe parcurs 
uzina ne-a comunicat că 
n-are nevoie de laborante. 
Sînt cîteva aspecte care ple
dează pentru îndrumarea e- 
fectivă și eficientă a școlilor 
de către centrale. La ora 
actuală există o uniformita
te în îndrumare și am să 
exemplific această constata
re. Ramura industriei de în
grășăminte este nouă în 
tara noastră. Au apărut și 
profesii noi. Numai că pen
tru aceste meserii nu se pre
gătesc cadre prin actualul 
sistem de îndrumare. Pro
grama analitică pentru anul 
III operatori chimiștila chi
mizarea gazului metan, pre

PRINCIPIU 
ORGANIZATORIC 

FUNDAMENTAL 

AL STATULUI 

NOSTRU SOCIALIST
Conf. dr. Ion Filipescu

prodecan al Facultății de științe juridice
București

tismul, care asiguri parti
ciparea largă și creatoarea 
oamenilor muncii la reali
zarea sarcinilor ce le revin. 
Proiectul de Directive cu
prinde prevederi care sint 
de natură să înlăture fe
nomenele de centralism 
excesiv și să asigure o cit 
mai largă inițiativă și par
ticipare a celor ce muncesc 
la construirea socialismu
lui.

Astfel, în ce privește in
dustria, în scopul apropie
rii conducerii de producție, 
vor exista trei verigi: mi
nisterul, centrala industria
lă, întreprinderea. Noua 
formă organizatorică este 
expresia unei judicioase 
îmbinări între cele două 
laturi ale principiului cen
tralismului democratic. Să 
exemplificăm cele arătate. 
Ministerul economic va e- 
xercita conducerea unitară 
in ramura respectivă, asi- 
gurind proporțiile și ritmu
rile de dezvoltare ale subra- 
murilor coordonate. Centra
la — care va reuni mai 
multe întreprinderi conexe 
— va asigura cooperarea 
intre unitățile componente, 
preluind o parte din actua
lele atribuții ale ministe
rului. întreprinderea, care 
își va desfășura activitatea 
in cadrul centralei, va avea 

Ing. Nlcolae Daud 
directei general al Combinatului chimic 

Craiova

vede fabricarea diverșilor 
compuși organici — nici 
unul existent în combinatul 
nostru. Lecțiile se predau 
pentru că sînt stabilite în 
programă de minister. Pro
pun ca direcția de învăță- 
mînt din minister să stabi
lească, cu aprobarea Mi
nisterului învățămîntului, 
liniile directoare, lăsînd 
centralei posibilitatea ca 
împreună cu întreprinderile 
să detalieze problemele, să 
aibă latitudinea repartizării 
cadrelor în profesiile de 
care producția are nevoie. 
Noi, de exemplu, simțim 
lipsa mecanicilor și electri
cienilor, deoarece ministerul 
— în virtutea unei vechi 
obișnuințe devenite lege, 
dar care nu mai corespunde 
stadiului actual de dezvol
tare și diversificare a a- 
cestei ramuri, și mai cu 
seamă perioadei de perspec
tivă — acordă puține clase 
pentru aceste profesii și 
foarte multe pentru opera
tori. De 10 luni de zile in
sistăm la minister să ni se 
reducă numărul operatori
lor pe care trebuie să-i 
pregătim dar intervențiile 
noastre au rămas fără re
zultat. Și bineînțeles vom 
avea destul de multe difi
cultăți la repartizarea ab
solvenților. Un lucru nu 
este înțeles de către mi

competența fi inițiative 
sporite.

Centralismul democratic 
stă, de asemenea, la baza 
Principiilor de bază privind 
îmbunătățirea organizării 
administrativ-teritoriale a 
țării. Intr-adevăr, ținînd 
seama de experiența pozi
tivă șt de neajunsurile con
statate pină în prezent in 
activitatea organelor loca
le de stat, de tradițiile e- 
vistente în țara noastră șt 
de tendințele actuale pe 
plan mondial, se vor orga
niza următoarele unități 
administrativ - teritoriale t 
comuna, orașul, județul. 
După cum se vede, se vor 
înlătura actualele verigi in
termediare dintre organele 
centrale și unitățile admi
nistrativ-teritoriale de bază 
— comuna și orașul — ca
re creează paralelisme și 
suprapuneri și îngreunează 
conducerea întregii activi
tăți politice, economice și 
social-culturale a țării. In 
același timp, se va realiza 
o reducere a aparatului ad
ministrativ și, deci, a chel
tuielilor pentru întreținerea 
lui. In cadrul adaptării or
ganizării administrativ-te
ritoriale la actualele condi
ții, o atenție deosebită se 
va acorda delimitării mai 
precise a atribuțiilor și 

nister : că n-avem nevoie de 
oameni care să-nvîrte ven
tile, ci de muncitori chi
miști cu cunoștințe de me
canică, automatică, oameni 
care să poată executa și o 
.piesă. In situația în care 
școlile ar aparține centra
lei, aceasta are tot interesul 
să pregătească asemenea 
cadre, lucru perfect realiza
bil în cazul in care fiecare 
ar avea un număr limitat de 
școli, 2—3, în funcție de 
specific.

O asemenea organizare 
permite și pregătirea cadre
lor pe specialități, în func
ție de condițiile existente. 
După părerea noastră nu 
este economic și nici bine 
să pregătești într-o școală 
multe profesii, deoarece nu 
există încă toate condițiile 
pentru echiparea atelierelor 
cu utilaje de mare tehnici
tate. Cum aș vedea rezol
vată problema de către cen
trală ? Combinatul nostru 
este dotat cu instalațiile 
cele mai complexe, iar școa
la poate pregăti, de pildă, 
automatiști, cea din Piatra 
Neamț în altă specialitate 
etc. Elevii să fie recrutați 
pentru toate întreprinderile 
din tară, evitîndu-se astfel 
fluctuația. Copiii știu precis 
că la absolvire se vor în
toarce în locurile sau regiu
nile natale. S-ar putea ri

competențelor organelor lo
cala ale puterii de stat, îm
bunătățirii activității aces
tora.

Perfecționarea conducerii 
planificate a economiei fi 
îmbunătățirea organiză
rii administrativ-teritoria
le sini strîns legate și de 
aplicarea principiului con
ducerii ți muncii colective. 
Astfel, consiliile (colegiile) 
ministerelor vor deveni or
gane deliberative care vor 
lua hotărîrî cu majoritate 
simplă de voturi din totalul 
membrilor. Aceste organe 
vor fi compuse din perso
nal cu munci de răspun
dere din minister, cercetă
tori, specialiști de înaltă 
calificare și reprezentanți 
ai Uniunii Generale a Sin
dicatelor. Centrala indus
trială va fi condusă de un 
consiliu de administrație și 
un birou executiv. Consi
liul de administrație va fi 
compus din personal cu 
munci de răspundere din 
cadrul centralei, directorii 
întreprinderilor care o 
compun și persoane din a- 
fara acesteia. întreprinde
rea va fi condusă de un 
comitet de direcție, organ 
deliberativ, și de director. 
O deosebită importanță în 
bunul mers al întreprinde
rii vor avea adunările ge
nerale ale salariaților sau 
ale reprezentanților aces
tora, care se vor ține se
mestrial.

Unitățile administrativ- 
teritoriale vor fi conduse 
de organe locale ale puterii 
de stat. Astfel, în fruntea 
județului se va afla un con
siliu județean, care va avea 
un organ executiv, condus 
de un președinte. Orașul 
va fi condus de un Consiliu 
orășenesc al cărui președin
te va fi totodată și prima
rul orașului. Comuna va 
fi condusă de Consiliul co
munal, al cărui președinte 
va fi, în același timp, fi 
primarul comunei.

Ne exprimăm convinge
rea că măsurile preconizate 
de partid vor asigura ridi
carea pe o treaptă nouă a 
României socialiste.

dica problema unităților 
care se vor construi după 
mai multi ani. De unde vor 
fi recrutate cadrele? Tot 
din aceste școli în planul 
cărora să fie înscrisă o re
zervă de circa 20 la sută.

Consider, apoi necesar ca 
in comisiile care atestă ca
litatea de muncitor cali
ficat să fie cuprinși dele
gați din toate întreprinde
rile pentru care se școlari
zează cadrele. Practica ne-a 
dovedit că perioada de 3 ani 
pentru pregătire, specialită
țile în industria chimică 
fiind extrem de pretențioa
se, este insuficientă. Aș ve
dea un al patrulea an, an de 
răspundere concretă, cu re
munerare potrivit rezulta
telor obținute (bani depuși 
la C.E.C. pînă la absolvire). 
Directorul uzinei să aibă 
dreptul ca în cazul în care 
la examenul final tînărul 
nu corespunde să nu-1 an
gajeze, eliminîndu-se situa
ția cînd colectivele se în
carcă cu oameni necores
punzători. »

Centrala industrială ar 
trebui să rezolve și proble
ma instructorilor de practi
că, alegind cadrele cele mai 
competente, asigurînd con
tinuitatea acestora. Propun, 
de asemenea, ca în perioada 
vacanței de vară să se or
ganizeze pentru acești in
structori cursuri de perfec
ționare (I.P.C.D.). Tot cen
trala să numească și profe
sorii. Acum acest lucru il 
face ministerul. Profesorii

ANGHEL MEREANU, lă
cătuș- mecanic la întreprin
derea de industrializare a 
lînil — Constanța :

„Pentru asigurarea unei 
corelări mai bune a venitu
rilor salariaților șl pensio
narilor cu chiria ce trebuie 
să o plătească propun să se 
studieze stabilirea citorva 
grupe precise pentru sala
riul de peste 1000 lei și anu
me : 1S00, 2000, 2500 lei și 
peste această ultimă sumă'*.

EMILIAN ISTRATESCU 
contabil șef, Uzina 

„23 August”-București
„In actuala structură orga

nizatorică a întreprinderilor 
industriale, „controlul finan
ciar intern", conform HCM 
nr. 1934/1959, se subordonea
ză contabilului șef doar ca 
metodologie. In aceste con
diții nu poate fi vorba de o 
apreciere obiectivă a situa
țiilor anormale care se ivesc 
în cadrul întreprinderii, se 
ajunge la o suprapunere re
petată a controalelor efec
tuate de diferite organe su
perioare (ministerul tutelar, 
Ministerul Finanțelor, procu
ratură etc).

De aceea, propun ca C.F.I. 
DIN FIECARE UNITATE 
ECONOMICĂ SĂ APARȚI
NĂ DIRECT DE MINISTE
RUL FINANȚELOR, SĂ 
DEPINDĂ DE ACESTA, ȘI 
NU DE DIRECTORUL GE
NERAL, AȘA CUM SE IN- 
TÎMPLĂ ÎN PREZENT. A- 
ceasta ar permite o informa
re operativă, directă și uni
că a forului tutelar (care ar 
arma să fie Ministerul Finan
țelor), prin eliminarea veri
gilor intermediare (oficiul 
de control financiar din 
M.F., direcția generală tute
lară etc), precum și crește
rea responsabilității condu
cătorului unic în manevra
rea mijloacelor materiale și 
bănești ale întreprinderii.

De asemenea, propun ca, 
In viitor, controlul preventiv 
al diferitelor documente (fișe 
tehnologice, fișe de lucru 
singular, norme de consum, 
facturi etc) să se facă direct 
de șeful compartimentului 
de resort, respectiv, tehno
logul șef, metalprgul șef, 
șeful serviciului desfacere 
ș.a.m.d. Aceasta ar conduce 
la sporirea cointeresării ma
teriale a celor ce pun in cir
culație aceste documente, 
realizarea unor norme teh- 
nico-economice bine funda
mentate științific, precum și 
la reducerea substanțială a 
cheltuielilor materiale ale 
întreprinderii".

să nu fie cumularzi ci titu
lari, cu experiență și vechi
me. Aceasta presupune și o 
echilibrare în ce privește 
salarizarea.

Unele îmbunătățiri ar 
trebui să aibă loc și în 
sistemul practicii. Noi am 
experimentat sistemul ca 
elevii ultimului an să facă 
practică începînd cu trimes
trul I pe instalațiile la care 
vor fi repartizați. în acest 
fel circa 20 la sută din ab
solvenții anului trecut au 
intrat direct pe post, cu 
rezultate bune. Propun ca 
în acest fel să se organi
zeze practica ultimului an 
de școală, iar stimularea ce
lor care se ocupă de pregă
tirea ucenicilor să se facă 
la sfirșitul anului în func
ție de rezultatele obținute.

Personal consider necesar, 
dat fiind complexitatea pro
blemelor pe care le ridică 
procesul de producție, sar
cinile mari care revin in
dustriei, ca intreprinderile 
și centralele să-i oblige pe 
toți muncitorii să invețe. 
Celor care urmează cursu
rile de ridicare a calificării 
propun să li se amenajeze 
în cadrul școlilor profesio
nale cabinete și laboratoare 
bine dotate, să se organizeze 
consultații.

O ultimă problemă: pro
pun ca proiectantul unui 
nou obiectiv industrial să 
predea odată cu proiectul 
un plan de organizare și al
tul de recrutare și formare 
a cadrelor.

ÎMBINAREA
INTERESELOR
PERSONALE

CELE
GENERALE
ALE STATULUI

N. Grâdincru
director la Uzina de superfosfat și acid sulfuric 

Năvodari

c u

Din analiza sistemului 
actual de salarizare — pe 
lingă efectele lui pozitive 
oglindite în creșterea produc
ției ți productivității muncii 
— au rezultat și neajunsuri 
ca menținerea diferenței mari 
la salariile tarifare între di
ferite ramuri, existența unui 
număr mare de rețele tari
fare, acordarea premiilor în 
cadrul acestui sistem ducînd 
de cele mai multe ori la ni
velări de cîștiguri. S-a ajuns 
astfel ca prima de producție 
să constituie o completare la 
cîștig, fiind acordată pe baza 
unor realizări globale ale în
treprinderii sau secției res
pective, ea variind foarte pu
țin de la salariat la salariat, 
în multe cazuri împărțirea 
concretă a primelor pe sala
riați se făcea pe baza califi
cativelor obținute de către 
aceștia în cursul lunii, ceea ce 
făcea ca un salariat cotat cu 
„foarte bine" să beneficieze 
de un procent de premiere de 
pînă la 20 la sută la salariul 
tarifar iar unul cu calificati
vul „bine" să beneficieze de 
un procent de 15 la sută. 
Practic, diferența era foarte 
mică, circa 50 lei.

S-a ajuns cu timpul să 
apară concepția că salariul 
tarifar reprezintă un drept 
care trebuie acordat oricum, 
iar realizarea sarcinilor de 
serviciu să fie stimulată prin 
premii.

în aceste condiții premierea 
și-a pierdut rolul stimulator, 
diferențiat, în funcție de con
tribuția fiecărui salariat la 
realizările obținute de între
prinderea respectivă și, îm
preună cu întregul sistem de 
salarizare, nu a asigurat în 
măsură completă îmbinarea 
intereselor personale ale fie
cărui om al muncii cu intere
sele generale ale întregii so
cietăți, nu a stimulat în sufi
cientă măsură valorificarea 
deplină a capacității și ta
lentului fiecărui lucrător.

în cadrul întreprinderii 
noastre unde se experimen
tează unele măsuri în ve
derea creșterii eficienței eco
nomice, introducerea sistemu
lui de premiere excepțională 
a muncitorilor și personalului 
tehnico-administrativ — ca 
urmare a reducerii peste plan 
a cheltuielilor maxime la 
1000 lei producția marfă vîn- 
dută și încasată — a consti
tuit un pas înainte față de 
actualul sistem de premiere. 
Acordarea primelor respective 
numai celor cu realizări de
osebite, față de premierea 
obișnuită lunară sau trimes
trială, a creat un nou suflu 
în dirijarea eforturilor lu
crătorilor în rezultatele în
treprinderii, a îmbunătățit la
tura calitativă a activității a- 
cestora. Astfel, în decurs de 
4 luni de experimentare a 
noilor măsuri, au fost pre- 
miați excepțional un număt 
de 280 salariați dintre care 
230 salariați din cadrul sec
țiilor productive și auxiliare 
cu prime variind între 300— 
900 lei.

Rezultatele obținute pe a

ceste 4 luni — un spor de 
producție globală și marfă de 
4924 mii lei, economii la preț 
de cost de peste 9500 mii lei, 
creșterea productivității mun
cii cu 11,8 la sută, — oglin
desc de la sine valabilitatea 
și oportunitatea acestui nou 
sistem de cointeresare.

Pentru a ne da seama de 
legătura indisolubilă între 
bunele rezultate obținute pe 
cele 4 luni și creșterea coin
teresării materiale este sufi
cient să amintim numai cîțiva 
din factorii legați de transpu
nerea în viață a măsurilor 
prevăzute în acțiunea de or
ganizare științifică a produc
ției și a muncii și în acțiunea 
de rentabilizare ca : redu
cerea opririlor accidentale, 
scurtarea opririlor planificate, 
îmbunătățirea tehnologiei de 
fabricație.

Prin aplicarea noului sistem 
de premiere sub formă de 
gratificații, alături de îmbu
nătățirea salariului tarifar, 
colectivele de lucrători din 
unitățile care muncesc mai 
bine vor putea realiza veni
turi mai mari. Reducerea 
peste plan — prin efort pro
priu — a cheltuielilor la 1000 
lei producție marfă vîndută 
și încasată, va constitui o pre
ocupare a fiecărui salariat la 
locul său de muncă, știut fi
ind că mărimea premiilor in
dividuale va fi în funcție de 
contribuția efectivă a sala
riatului la realizările obținute 
de întreprindere.

Corelarea mai bună a sa
lariilor tarifare pe trepte în 
cadrul aceleiași categorii și a 
gradațiilor în cadrul acele
iași funcții, alături de stimu
larea excepțională pentru 
realizări deosebite sub formă 
de premii, sînt măsuri care 
vor duce la ridicarea neconte
nită a calificării, la perma
nenta îmbunătățire a cunoș
tințelor profesionale și teh
nice.

Se impune ca fiecare sala
riat să-și cunoască cu pre
cizie saroinile pe locul său 
de muncă, principalii indica
tori de plan, să cunoască mo
dul cum poate acționa pentru 
realizarea acestor indicatori, 
să cunoască amănunțit conse
cințele nerealizării acestor 
sarcini, modul cum se va răs- 
frînge aceasta asupra activi
tății sectorului în care lu
crează, asupra activității în
tregii întreprinderi. Acor
darea de premii în cursul 
anului pentru realizări de
osebite cu avantaje econo
mice certe va duce la stimu
larea imediată a eforturilor 
salariaților, la cointeresarea a- 
cestora în activitatea între
prinderii respective.

Stimularea excepțională 
aplicată în cadrul uzinei 
noastre în etapa actuală de 
experimentare prin premierea 
unor salariați cu o contribu
ție mare în realizarea indica
torilor de plan, va contribui 
la valorificarea rezervelor in
terne, în scopul obținerii unei 
eficiențe sporite în activita

__ _ ___ J
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Reamintim i „Preludiu" — supliment eultural-țtlințifie 
pentru elevi — dedică primul său număr din acest an 
școlar (apărut tn ziarul nostru din 28 octombrie a.c.) unei 
clase a Xl-a din București ai cărei elevi au Îndrăznit, la 
îndemnul profesorului de română, să se așeze față în față 
cu ei înșiși inti-o convorbire : intimă, foarte intimă, des
pre ei așa cum sint acum, la 17 ani. Rezultatul acestei

autoconvorbiri confidențiale a putut fi citit, redacția res- 
pectînd confidențialitatea prin păstrarea discreției asupra 
numelor. Invitația la concurs ce însoțea autoportretele 
ne-a sugerat-o însăși ideea ce străbătea confesiunile ele
vilor, de a-i solicita și pe alți colegi de generație să se 
autodefinească râspunzind la întrebarea „ce știu despre 
ei". O invitație la care ne-au sosit de acum primele ecouri.

Intrucît concursul include șl puncte de vedere asupra 
unor autoportrete publicate, am dat curs invitației unor 
elevi sigbișoreni de a participa la discuția lor asupra 
autoportretelor colegilor bucureșteni.

Firesc, cei 15 elevi de la Liceul nr. 1 din Sighișoara 
Încă de la prima lectură au căutat să se regăsească in
tr-un autoportret sau în mai multe. Au citit autoportre-

tele trltadu-le literalmente. S-au regăsit? Da, dar prin
tre rinduri, cum se exprima unul dintre elevi. Asprime* 
cu care au disecat autoportretele ne-a surprins poate. 
Discutau elevi de aceeași vîrstă, nu mal mari, ca să-i 
trateze superior pe colegii lor, și nici mai mici ca să-1 
suspectăm, că nu i-au Înțeles. Atunci ? Dar să le dăm 
cuvintul...

„Dacă ai avut cura
jul să te autoanali
zezi, de ce nu ai și în
drăzneala de a te ară
ta așa cum ești ?**

Liliana Faur : „M-au im
presionat mărturisirile fe
tei care afirmă, poate 
dintr-un exces de mo
destie, că este o fată 
Oarecare. Cred că este o 
ființă plină de sensibilita
te, ceea ce e o calitate de 
preț. De ce însă și-o as
cunde față de colegi, po- 
zînd superficialitatea 7
Dacă aș cunoaște-o i-aș 
spune : n-ai să te poți 
apropia niciodată de co
legii tăi dacă îți vei as
cunde adevărata fire. Dacă 
ai avut curajul să te auto
analizezi, de ce nu ai și 
îndrăzneala de a te arăta 
așa cum ești ?

Aproape toți cei care 
s-au autoportretizat vor
besc într-un fel sau altul 
despre prietenie. Și eu sînt 
foarte preocupată de acest 
lucru, îmi doresc o priete
nie".

„Nu au de-a dreptul 
preocupări minore, 
dar dovedesc, mi se 
pare, nepăsare pen

tru viitorul lor“

Gheorghe Crăciun i „îmi 
este destul de greu să-mii 
formulez opiniile asupra 
modului în care un _ grup 
din generația noastră, a- 
flată în pragul maturită
ții, încearcă să se carac
terizeze. Prima impre
sie : nu au de-a dreptul 
preocupări minore dar do
vedesc o, mi se pare, ne
păsare pentru viitorul lor, 
pentru aportul pe care tre
buie să-1 aducă la dezvol
tarea societății. Un elev, cel 
care se întreabă : „La 
drept vorbind nu se știr
bește personalitatea unui 
tinăr cînd i se impune un 
anumit fel de a se îmbră
ca, de a se tunde 7“ afirmă 
în mod deschis că nu ma
nifestă un interes prea 
mare față de matematică, 
fizică și chimie, in schimb 
„se simte atras de muzica 
ușoară", de formațiile Sin- 
eron, Beatles. Nu apreciez 
această limitare. Tot el a- 
firmă că nu va fi omul 
care să poarte o răspun
dere. Eu cred că n-a încer
cat, că s-a mulțumit să con
state că nu poate să poarte 
o răspundere. Afirmă că este 
lipsit de ambiție, dar este 
un spirit independent, nu 
vrea ca altcineva să-i im
pună modul de a gîndi, de 
a se îmbrăca. înseamnă to
tuși că personalitatea sa 
începe să se cristalizeze. 
Vrînd să pară original fo
losește ca metode de auto
caracterizare tabele cu 
ceea ce-i place și ceea ce 
nu-i place. în fond, afirmă 
multe banalități. Cu toate 
astea aș vrea să-l întîlnesc 
peste 10 ani. Să știu ce 
profesie are, dacă mai are 
aceleași preocupări,- dacă 
s-a schimbat...

O fată spunea că portre
tul ei va avea linii nesi
gure, deoarece este la vîr- 
sta cînd nu se cunoaște pe 
deplin, este vîrszta marilor 
frămîntări. E foarte adevă
rat".

„...Am rămas cu im
presia că fetele po

zează...**

Viorica Munteanu : „Du
pă părerea mea, unii 
dintre elevii care și-au 
făcut portretele și-au 
căutat cuvintele și acea
sta nu-i o dovadă de 
sinceritate. Unul din auto
portrete începe așa : „un 
univers întreg ce se mișcă 
continuu, un univers cu fe
nomene mărețe..." Aseme
nea cuvinte nu-ți vin spon
tan atunci cînd te gîndești 
profund la tine, de aceea, 
cînd le-am citit nici nu 

i mi-au pătruns în suflet. 
Alte afirmații mi s-au pă
rut cel mult hazlii ; ce poți 

î deduce din amănuntul că
j unui băiat îi plac șatenele

cu ochi albaștrii 7 Și, în 
sfîrșit, au fost cuvinte care 
m-au scandalizat ; ce cău
tau în niște însemnări des
pre sine, care se voiau se
rioase, expresii ca bancos, 
miștocar... ?

Din autoportretele fete
lor am rămas cu impresia 
că ele pozează, că vor să 
pară ceea ce nu sînt în 
realitate. Apoi, dau foarte 
multă atenție înfățișării fi

zice. Or, într-un autopor
tret autentic fizicul nu tre
buie să domine în dauna 
altor numeroase calități u- 
mane ; și în viață cînd în- 
tîlnești un om chiar dacă e 
urît, dar are calități sufle
tești deosebite, te împriete
nești cu el“.

„După părerea mea 
este aproape imposi
bil să-țî găsești un 

prieten ideal....**

Petre Bucur : „Autopor
tretele celor de o seamă cu 
noi într-un fel mi-au con
venit, le-am găsit repre
zentative și într-alt fel, 
mi-au displăcut. M-am re
găsit în acelea în care po
sesorii lor reușesc _să-și 
facă o caracterizare cît de 
cît matură ; m-au deranjat 
cele în care nu găsești de- 
cît fraze goale, din care nu 
poți prinde măcar un mo
ment esențial din viața ce
lui care se portretizează. 
Dar nici în unele nici în 
altele n-am găsit mărturi
siri despre creația proprie 
sau intenția de a crea. Mi 
se pare esențial atunci cînd 
te autoanalizezi să vorbești 
despre spiritul creator.

Autoportretele mi g-au 
părut mai reușite din punct 
de vedere literar decit al 
autocunoașterii.

Cei mai mulți dintre co
legii noștri bucureșteni 
vorbesc despre prietenie, 
despre prietenii stricate. 
După părerea mea, este a- 
proape imposibil să-ți gă
sești un prieten ideal de
oarece oamenii au carac
tere deosebite și riști să ai 
decepții foarte mari. Asta 
nu înseamnă că trebuie să 
te închizi în tine, să-i consi
deri pe ceilalți rău-voitori ; 
totul e să nu-ți pui prea 
mari speranțe într-o prie
tenie."

„La vîrsta noastră 
prietenii îi găsești 

printre colegi'*

Adriana Maior : „Ideea 
de a antrena elevii la un 
concurs de autoportretizare 
eu am receptat-o ca pe o in
vitație de a ne cunoaște 
mai bine, de a ne crista
liza concepțiile, părerile. 
Și nu mi se pare lipsită 
de sens o asemenea inten
ție. Din lectura primelor 
autoportrete publicate mi 
s-a părut că unii elevi sint 
sinceri, alții afișează doar 
sinceritatea ; la prima' ve
dere băieții par mai sin
ceri dar dacă meditezi pu
țin asupra celor dezvăluite 
de ei îți dai seama că se 
judecă cu oarecare ușurin
ță. Fetele par mai frămîn- 
tate de descifrarea proprii
lor lor simțăminte și trăiri.

Nu sînt de acord cu co
legii care au spus că elevii 
bucureșteni dau mai multa 
atenție descrierilor fizice, 
cred că predomină portre
tul spiritual. Ei se văd cu 
ochi critici și numai unii 
îndrăznesc să-și afirme și 
calitățile. Cred — așa am 
înțeles din lectura autopor
tretelor — că colectivul 
clasei nu este prea în
chegat, prea unit: am re
marcat că fiecare fată se 
plînge că nu găsește un 
prieten, o prietenă. Or, la 
vîrsta noastră prietenii îi 
găsești printre colegi. Eu 
am găsit multe puncte co
mune în trăsăturile de ca
racter ale colegilor care au 
început discuția , tangențe 
cu elevii din clasa liceului 
bucureștean. Și eu am ne
siguranța de care vorbesc 
unii din portretiști pentru 
că, probabil, asta ține de 
vîrstă ; mă subapreciez în 
sensul că nu am o părere 
chiar bună despre mine ; 
nu-mi dau seama de inte
ligența și capacitatea mea, 
nici nu sînt prea ambi
țioasă. Sînt poate prea sin
ceră cu prietenii. îmi place 
să spun ceea ce gîndesc și 
uneori îmi supăr colegii cu 
ceea ce le spun. De multe 
ori stau singură și mă gîn
desc ia mine, încercînd 
să-mi dau seama ce vreau, 
ce pot din ceea ce vreau. 
Nu am încă o imagine 
clară a omului care va 
ieși din mine".

„Băieții n-au fost a- 
șa sinceri ca fetele, 
dar sînt și mai indi
ferenți la lucrurile 
care au mare preț în 

ochii fetelor'*

Alin Giurgiu: „Fericită 
ideea de o se publica auto

portretele ; ne ajută să gîn- 
dim asupra propriei noastre 
persoane, lucru pe care nu 
îl facem prea des, mulțu- 
mindu-ne să-i judecăm pe 
alții. Odată „obligați" să ne 
autoportretizăm, vom me
dita mai mult asupra noas
tră, ne vom compara cu 
alții, ceea ce ne va fi foar
te util. M-am gîndit dacă 
colegii care au făcut înce
putul în acest concurg de 
autocunoaștere au reușit să 
se definească și am ajuns 
la concluzia că într-o ase
menea întreprindere reu
șești numai în măsura în 
care te cunoști pe deplin. 
Or, cred că la vîrsta asta 
încă nu te cunoști deplin. 
Eu îmi imaginez omul ca 
fiind compus din trei 
cercuri concentrice: pri
mul ar fi fizicul, exterio
rul ; al doilea înveliș ar 
cuprinde gîndurile, com
portarea, manifestările, ți- 
nînd de educație și care 
este variabil în funcție de 
mediul în care trăim : al 
treilea cerc, constant, re
prezintă caracterul, calită
țile unice ale fiecărui indi
vid, care, mai tîrziu, la 
maturitate, vor da naștere 
tuturor reacțiilor noastre. 
După părerea mea, colegii

din Capitală s-au referit la 
primele două cercuri, al 
treilea le este încă necu
noscut. Din această cauză 
mi s-au părut insuficient 
de maturi și foarte subiec
tivi. Dar cred că au fost 
sinceri. Fetele par chiar 
mai sincere, deși nu afir
mă adevărul : fiind senti
mentale. melancolice, pu
țin cu capul in nori, deci 
închistate în ele, nu pot a- 
vea o părere obiectivă des
pre propria lor persoană. 
Deci, au fost sincere, cred, 
în ceea ce afirmă, dar nu 
afirmă adevărul. Băieții 
n-au fost așa sinceri ca fe
tele, dar sînt și mai indi
ferenți față de lucrurile 
care au mare preț în ochii 
fetelor.

Eu m-am identificat, re
lativ, cu un băiat care 
scrie despre fizicul său, în 
trecere, foarte puțin, în 
schimb, vorbește mult des
pre pasiunea lui pentru fi
zică. afirmă că a conceput 
citeva probleme originale 
ceea ce e o dovadă că îl 
preocupă creația, pentru că 
pasiunea include creația. 
Simți că ești cineva cînd 
începi să creezi.

După spusele colegilor 
din Capitală mi-am dat 
seama că ei nu trăiesc în
tr-un colectiv unit, se pare 
că în clasa lor există multe 
„bisericuțe" care nu sînt în 
relații prea fericite între 
ele. Cu toate astea nu în
țeleg toate „plîngerile" lor 
cu privire la lipsa priete
nului ideal, permanent. 
Cred că un singur prieten 
la vîrsta noastră ajunge să 
te plictisească. De aceea e 
bine să ai mai mulți prie
teni : cu unul să filozofezi, 
cu altul să ai aceeași pa
siune, cu al treilea să faci 
sport și așa mai departe",

„învățătura caracte
rizează pe elev și 
poate influența por

tretul lui moral**

Corina Stase : „Din auto
portretele elevilor bucureș
teni am descoperit diferite 
caractere. Unii au schițat 
în citeva linii portretul lor 
fizic și moral, alții au măr
turisit ceea ce le place, 
preferințele fiind ți ele 
edificatoare în acest sens. 

unii au fost sinceri, alții au 
mimat sinceritatea. Eu 
m-am oprit îndeosebi asu
pra portretului unui elev 
care spunea că îi place 
Bobi Solo, că îl atrage fot
balul, că citește cu plăcere 
basme și snoave populare, 
că nu are voință, se pierde, 
că a trecut la secția reală 
pentru că la umanistă nu 
vrea să fie singurul băiat, 
întreg portretul lui s-a ba
zat pe ideea că nu își poate 
explica scăderea sa la în
vățătură. Am încercat să 
mi-o explic eu pornind de 
la adevărul că învățătura 
caracterizează un elev și 
poate să influențeze por
tretul lui moral. Cauza o 
știe ; nu are voință. Dar 
fără voință nu poți să rea
lizezi nimic în viață. Pă
rerea mea este că îl pre
ocupă lucruri minore, care 
ar trebui trecute pe pla
nul doi. EI spune că to
cește dar uită. Dacă un e- 
lev studiază și aprofundea
ză cunoștințele, cred că 
poate să ajungă la rezul
tate bune. Apoi, spune că 
a trecut la secția reală pen
tru că n-a vrut să fie sin
gurul băiat la umanistă. 
Nu era un motiv, mai ales 
că nu-i place matematica.

A făcut o greșeală pentru 
că dacă dorește să urmeze 
medicina ar fi trebuit să 
insiste asupra altor disci
pline. Tînărul mărturisește 
că îi plac basmele și snoa
vele populare. Este foarte 
frumos, însă cred că la 17 
ani lectura unui tînăr nu 
se poate limita la basme. 
Vîrsta în care te delectezi 
cu basme a trecut. Tare aș 
vrea să știu dacă această 
afirmație a făcut-o doar ca 
să fie original".

„Autoportretele ex
primă pe tinerii care 
au astăzi 17 ani, o 
generație visătoare".

Ana Berghian: „Așa
cum au afirmat toți co
legii mei este o idee 
bună să-ți faci autopor
tretul. Dacă am încercat 
să ne cunoaștem pe noi în
șine asta a fost mai mult 
din punct de vedere fizic, 
mai rar ne-am gîndit să ne 
cunoaștem moral și spiri
tual. Aceasta se datorează 
faptului că principiile 
noastre de viață nu sînt 
cristalizate. Alin a spus că 
el poate să se caracterizeze, 
dar s-a contrazis singur a- 
firmînd că la 17 ani nu 
cunoaștem cel de al treilea 
„cerc". Or, este imposibil 
să-l redai necunoscîndu-L 
Corina nu-1 aprobă pe bă
iatul care citește basme și 
a afirmat că lectura unui 
individ la 17 ani nu tre
buie să se mărginească la 
basme. Dar elevul a spus 
doar că îi plac basmele, că 
îi place folclorul. Poate 
idealul lui de viață este toc
mai studiul folclorului. Ce 
e rău în asta 7 Sînt de pă
rere că aceste autoportrete 
exprimă pe tinerii care au 
astăzi 17 ani, o generație 
visătoare, optimistă și rea
listă, eu țeluri înalte pe 
care probabil vom reuși să 
le realizăm."

„La vîrsta noastră ne 
plac lucrurile ieșite 

din comun...**

Florin Dobrescu: „Por
tretele fetelor mi s-au părut 
mai profunde și mai adina 

realizate dar nu sînt sigur 
dacă toate declarațiile sînt 
adevărate. Din ale unor bă
ieți reies trăsăturile lor 
morale, însă nu se pot des
prinde în același timp tră
săturile lor pozitive. După 
mine aceste autoportrete 
sînt și oarecum influențate 
de orașul mare, de Capi
tală. Unele sînt exagerate. 
Autorii lor vor parcă 
să braveze în fața celor
lalți. Fetele au pus proble
me mai mature și mai 
majore ale vieții. Cole
gul meu Alin a spus 
că băieții sînt mai puțin 
sinceri. Mie mi s-a părut 
dimpotrivă. Să luăm un a- 
mănunt: dragostea față de 
muzica ușoară care place 
tinerilor — atît băieților cît 
și fetelor. Dar, pe cită 
vreme băieții au decla
rat-o, fetele n-au spus ni
mic. Desigur, nu înseamnă 
că ar trebui să fie pusă în 
prijnui plan, să fie consi
derată deasupra celorlalte 
îndeletniciri ale elevului. 
Or, băieții spuneau că 
le place muzica ușoară, ne- 
glijind chimia, fizica, mate
matica. La vîrsta noastră 
ne plac lucrurile ieșite din 
comun și băieții s-au ca
racterizat perfect spunînd 

că unora le place scanda
lul de stradă — eu spun 
aventura. Acesta este ade
vărul ! Autoportretele sînt 
privite printr-o prismă cri
tică, dar pe ici-colo se 
mai ivesc și ceva laude. 
Ele sint reale în măsura 
în care elevii sînt sinceri. 
Desigur că în această mul
țime de portrete recunoaș
tem anumite trăsături co
mune nouă. Și noi ne în
cadrăm în aceeași genera
ție. O generație mai altfel 
decît celelalte, considerată 
de părinții noștri ca fiind 
mult prea precoce. La vîrs
ta de 17 ani poți să-ți faci 
un autoportret, dar nu u- 
nul care să te caracteri
zeze întocmai. Despre 
mine, ce aș putea spune 7 
Sînt un băiat obișnuit, ma
teriile de școală nu-mi 
plac, le învăț din obligație. 
Deocamdată nu mă pasio
nează nimic sau mai bine 
spus prea multe. îmi place 
muzica ușoară, îmi place 
limba română, nu-mi place 
matematica, îmi place fi
zica. Nu sînt prea cuminte. 
Colegii și tovarășii profe
sori mă iau de neserios. Eu 
consider că încă n-am tre
cut pragul acelei vîrste 
cînd trebuie să fiu serios 
și din această cauză nu-mi 
fac prea multe probleme cu 
toate că primesc mereu cri
tici și de la tovarășii pro
fesori și de la părinți

Nu prea am prieteni. 
Sînt singur la părinți șl 
foarte rar întîlnesc oameni 
cu care să mă înțeleg. Cred 
însă că oamenii se pot ln- 
tîlni șl să se înțeleagă foar
te bine. Există asemenea 
exemple în viața de toate 
zilele. Uneori condițiile 
sînt neprielnice ți nu se 
pot dezvolta aceste prie
tenii".

„în orice caz, nu ac
cept să se spună la 
17 ani că viața e obo
sitoare, nu accept pe
simismul acela pe 
care-1 degajă unele 

autoportrete.**

Ionela Dragoș : „Colegii 
mei au spus că nu poți 
realiza un autoportret 
obiectiv. Depinde eu ce 
ochi te privești. Dacă 

Ieși din sfera aceea subi
ectivă și încerci să te 
privești cu ochii ■ altora 
cred că poți reuși să devii 
obiectiv. Dar, de fapt, este 
foarte multă relativitate în 
acest obiectiv atunci cînd 
este vorba de tine însuți. 
Am sesizat în multe auto
portrete o autoironie accen
tuată ; cred că ironia a fost 
folosită ca un mijloc de a 
nu se trăda, n-au avut cu
rajul să ni se dezvăluie 
total. Autoportretele tre
buie să se bizuie mai mult 
pe trăsăturile spirituale, 
morale, deoarece fizicul te 
diferențiază de ceilalți oa
meni, iar ceea ce ne carac
terizează sînt tocmai tră
săturile spirituale. S-a dis
cutat aici despre maturita
tea autoportretelor — dacă 
eei eare le-au scris sînt sau 
nu maturi sau dacă pozează 
în maturi. De fapt, aici 
problema este puțin mai 
delicată. Nu poți trage o 
linie ți scrie : aici se încheie 
adolescența și de aici în
cepe maturitatea. Acest 
hotar nu depinde numai de 
vîrstă ci de fiecare în parte, 
aș spune eu, depinde de 
cultura individului. Noi 
poate îi suspectăm că po
zează în maturi, or, ei, prin 

nivelul pe care l-au atins, 
pot fi chiar mai maturi 
decît ne imaginăm că ar 
trebui să fie la vîrsta de 
17 ani. In orice caz, nu ac
cept să se spună la 17 ani 
că viața e obositoare, nu 
accept pesimismul acela pe 
care-1 degajă unele auto
portrete. La vîrsta aceasta 
n-ai de ce fi pesimist, tînă- 
nul nu poate fi caracteri
zat decît prin dragostea de 
viață, prin bucuria de a 
trăi, de a avea un ideal".

„...Nici toate gînduri
le tale, din momen
tele cînd ești mai ne
serios, nu le poți 
pune pe hîrtie decla- 
rînd că te reprezintă'*

Minodora Tița: „Autopor
tretele 7 Cînd le-am citit 
unele m-au făcut să zîm- 
besc, altele să-i respect cît 
de cît pe autoportretiști. 
Eleva aceea oare scrie sub 
titlul „Singur, dar privit de 
mii de ochi..." se gindește 
foarte mult la ea, dar în 
afara unor obligații pe care 
în mod normal le ai față 
de alții ca om care nu tră
iești pe o insulă. în filo
zofia ei este inclusă o doză 
de pasivitate: „oamenii 
trebuie să fie mulțumiți", 
„zig-zagurile sînt obosi
toare", deocamdată e în sta
re să înfrunte viața asta 
obositoare... Dar de ce nu
mai deocamdată 7 Nu vreau 
să mă încadrez neapărat 
în tiparele lucrurilor juste, 
dar mi-a displăcut pe un
deva că autorii autoportre
telor sînt depășiți une
ori de viață. Mi se 
pare dezarmant să de
clari că „nu crezi că vei 
putea face față greutăților". 
Fetele mi se par mie mai 
mature, dar băieții mal 
sinceri, mai direcți. Repet 
însă că de multe ori m-au 
deranjat tocmai aceste lu
cruri spuse direct, cu non
șalanță. N-aș fi preferat 
minciuna, dar, nu știu cum 
să spun, nici toate gîndu
rile tale din momentele 

cînd ești poate mai super
ficial, nu le poți pune pe 
hîrtie declarînd că te re
prezintă".

„E greu să faci suma 
a ceea ce ești în atî- 

tea zile de viață**

Dan Zolog: „Constat că 
sînt influențat de colegi, 
ara avut o părere la început 
a mea, dar acum sînt de 
acord și cu unii și cu alții 
și cu cei care și-au făcut 
autoportretele. Autoportre
tele sînt foarte nesigure și 
nici nu putea fi altfel pen
tru că la vîrsta aceasta îți 
schimbi foarte des părerea, 
ești atît de influențabil, în 
fiecare zi devii altul și nu 
te mai poți cunoaște, e greu 
să faci suma a ceea ce ești 
în atîtea zile de viață..."

„Există ceva peste 
ceea ce ești în fiecare 

zi, ceva esențial**

Alexandrina Dulamă i 
„Nu te poți cunoaște 7 Ba 
da, pentru că există ceva 
peste ceea ce ești în flecare 
zi, ceva esențial. Eu sînt o 
visătoare; oare, într-adevăr 
așa este — oamenii slabi 
visează mult 7 Poate că, 
într-adevăr, sînt un om 
slab pentru că, după păre
rea mea, matematica o poa
te învinge doar un om tare, 
iar pe mine matematica mă 
sufocă pur și simplu..,"

„...La această vîrstă, 
cei care contrariază 
prin comportarea lor 
sînt și ei un fel de vi
sători... scăpați însă 
de pe toboganul so

cietății**

Liviu Dănilă i „Păcat că 
a plecat Gheorghe. Cred că 
ajungeam cu el la diver
gențe. Mi se pare că el îi ■ 
vede pe oameni după șa
blon. Da, pe noi ne carac
terizează extravaganța, 
pentru că singurul lucru, 
după părerea mea, comun 
tinerilor de 17—18 ani este 
visul. Și visul are în el 
ceva extravagant. Fiecare 
se visează în Winetou sau 
Old Shatterland. Persona
litatea îi este dată omului 
chiar prin modul acesta de 
a visa. De aici se nasc o mul
țime de lucruri care pot 
contraria. Tinerii aceia 
care se îmbracă fistichiu, 
de pildă. îmbrăcămintea îi 
definește într-un fel, ea 
redînd o fărimă din carac
ter. Tînărul care-și pune o 
cămașă roșie eu îl văd ne
apărat vesel. Lucrurile a- 
cestea sînt foarte contra
dictorii. Fata aceea care se 
vede singură în această 
lume și privită de o mul
țime de ochi are senzația că 
trăiește prea mult doar în. 
cercul ei care, oricît de târg 
ar fi în preocupări, este 
totuși restrîns, și explicîn- 
du-și totul numai prin acest 
cerc intangibil, evident, 
greșește. S-a discutat mult 
despre prietenie, căutîndu-se 
prototipul prietenului ideal. 
Am impresia că se declară 
inexistența unui prieten 
ideal întrucît se înțelege 
prin această noțiune un 
prieten lipsit de perso
nalitate, pentru că numai cu 
un prieten lipsit de perso
nalitate te poți înțelege 
perfect.

Apoi, m-aș referi la cei 
doi tineri foarte criticați 
pentru modul în care s-au 
văzut pe ei înșiși. Tînărul 
al cărui autoportret este 
precedat de motto-ul „La 
drept vorbind nu i se știr
bește personalitatea unui 
tînăr impunîndu-i-se un 
anumit fel de a se îmbrăca, 
de a se tunde". Am impre
sia că el s-a oprit cu răs
punsul la jumătate. E drept 
că încercarea de a se im
pune un anumit fel de a 
te îmbrăca, de a te tunde, 
știrbește pe undeva perso
nalitatea, dar, în același 
timp, îi adaugă ceva în 
plus. La vîrsta aceasta noi 
nu știm totul, nu știm o 
mulțime de lucruri, iar re
comandările și obligațiile 
pe care ni le impun cei mai 
mari decît noi nu fac decît 
să ne ajute să știm mai 
mult. Apoi, e vorba de ele
vul acela care se autodefi
nește prin ceea ce-i place I 

și ceea ce nu-i place. S-a 

spus aici că ce-i place și 
ce nu-i place acestui elev 
sînt niște fleacuri. Eu, însă, 
am reușit să-1 cunosc cît 
de cît, tocmai prin aceste 
criterii ale lui. De ce e gre
șit că-i plac șatenele cu 
ochi albaștri 7 Mi se pare 
că, la vîrsta aceasta, de 17 
ani, poți să ai un anumit 
ideal chiar și in dragoste. 
Și idealul acesta cuprinde 
și înfățișarea fizică. Mai 
cred despre el că are un 
suflet foarte delicat pentru 
că-i plac copiii între 3 și 
6 ani... Acel „subsemnatul 
e puțin cam derbedeu, dar 
în fond este un gentlemen", 
apare ca un tip cu caracter 
foarte urît. îi dezaprob lim
bajul. Am impresia însă că 
el poartă o mască și că 
această mască îi este foarte 
necesară. Cred însă că, în 
fond, poate fi un gentle
men. Mulți de la mine din 
clasă mă cred un elev bun, 
silitor, alții mă cred puțin 
derbedeu. De fapt nici eu 
nu știu ce sînț. Un om e 
o îmbinare de elemente 
foarte complexe și dacă-1 
privești numai dihtr-o anu
mită direcție caracterul lui 
rămîne schilodit. Cred că 
port și eu o mască. Nu mă 
consider tare pentru faptul 
că port mască și m!-e frică 
de timpul cînd nu o voi 
mai purta. Tăria unul om 
constă în aceea de a-și pu
tea modifica orice concep
ție cînd își dă seama că ea 
este falsă.

Mă reîntorc la extrava
ganță. Mulți se întreabă de 
ce există atît de multe aba
teri în rîndul minorilor. 
După părerea mea, la a- 
ceastă vîrstă, cei care con
trariază prin comportarea 
lor sînt și ei un fel de 
visători... scăpați însă de pe 
toboganul societății. în 
școală lucrurile se rezolvă 
foarte simplu. Un elev care 
se abate de la disciplină 
este exmatriculat. Sancțiu
nile au un rol educativ. 
Dacă în școală multe se re
zolvă prin exmatriculare, 
mai tîrziu, la maturitate. în 
societate exmatriculările a- 
cestea sînt foarte dureroa
se. Un om exmatriculat la 
vîrsta maturității mi se 
pare mie că este un ratat".

„Cred, categoric, că 
la 17 ani ești în stare 
să-ți definești carac

terul**

Mariana Șerbu î „M-au 
impresionat foarte plăcut 
autoportretele pentru că, 
cred eu, ele încearcă și 
vor reuși să stabilească o 
comunicare pe plan sufle
tesc între colegii de gene
rație, din întreaga țară. 
Citind autoportretele, vrînd- 
nevrînd, trebuie să meditezi 
asupra caracterului tău și 
poți să-ți dai seama cum 
gîndesc cei de-o vîrstă cu 
tine. Autoportretele mi se 
par sincere, dar nu se pot 
găsi atribute cu valoare de 
generalitate pentru toți. 
Unele sînt sincere, altele 
pozează, unele îmi plac din 
punct de vedere stilistic, 
literar. Băieții sînt mai su
perficiali dar mai sinceri. 
La fete mi se pare mai spe
cific un sentiment de tris
tețe, de reținere. Băieții 
sînt mai veseli, mai explo
zivi ; așa reiese din toate 
autoportretele lor. Una din
tre fete, aceea care filozo
fează, ajunge să spună că 
pentru ea noțiunile de ve
selie, bucurie, fericire sînt 
foarte relative, îricît nu le 
poate avea decît cu multă 
reținere. După părerea mea 
este bine să te bucuri de 
viață la 17 ani. Să fii numai 
trist și retras — cu părerea 
aceasta nu sînt deloc de 
acord. Am observat din 
unele autoportrete că nu e- 
xistă o căldură sufletească, 
afectivitate — poate și din 
sentimentul de reținere al 
fiecăruia. Mi se pare 
și mie că lipsește esențialul 
din aceste autoportrete — 
afirmarea unui ideal. Eu 
cred că prin dorința ta. 
prin ceea ce aspiri să re
alizezi, te poți defini, ca
racteriza. Cred, categoric, 
că la 17 ani ești în stare 
să-ți definești caracterul. 
Cum poți porni la cunoaș
terea universului care te 
înconjoară, dacă nu-ți cu
noști propriul tău suflet 7“

*
Discuția rămîne. evident, 

deschisă. Așteptăm și alte 
puncte de vedere.

Discuție consemnată de
LUCRETIA LUSTIG 
MARIETA VIDRAȘCU
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TELEGRAMĂ
Excelenței Sale

Domnul NUB AHMAD ETEMADI
Primul ministru al Afganistanului

KABUb

Cu ocazia numirii Excelenței Voastre în funcția de prim 
ministru al Afganistanului, am deosebita plăcere să vă adre
sez călduroase felicitări și cele mai bune urări de succes în 
îndeplinirea înaltei misiuni ce v-a fost încredințată.

Exprim convingerea că relațiile de colaborare dintre țările 
noastre vor cunoaște o dezvoltare favorabilă, în interesul 
celor două popoare și al cauzei păcii mondiale.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

INFORMAȚII
Ministrul afacerilor externe 

al Republicii Socialiste Româ
nia, Corneliu Mănescu, a tri
mis Domnului Nur Ahmad Ete
madi, cu ocazia numirii sale 
în funcțiile de prim ministru 
și ministru al afacerilor ex
terne al Afganistanului, o tele
gramă de felicitare, urîndu-i 
succes în îndeplinirea înalte
lor misiuni încredințate.

Miercuri la amiază delegația 
Uniunii Tineretului Comunist 
Leninist, condusă de Morku- 
nas Vațlovas Antonovici, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C.L. din 
R.S.S. Lituaniană, care, la in
vitația C.C. al U.T.C. a vizitat

VĂ AȘTEPTĂM PE CIULEȘTI...

De la trimișii noștri speciali FĂNUȘ NEAGU și VASILE CĂBULEA

Ziua meciului în care Rapid 
a desfășurat primul său joc în 
Italia a fost grea de ceață, dar 
și mai grea de griji, pentru că 
la Torino, toate ziarele scriau : 
„Trebuie să încheiem aici la noi, 
absolut toate socotelile cu bucu- 
reștenii, fiindcă în capitala Ro
mâniei nu vom putea face a- 
proape nimic, au un teren de 
gheață". Jucătorii noștri excitați 
de un film western care li s-a 
servit la domiciliu nu împărtă
șeau însă neliniștea generală. 
„Vom arunca arcanul și nu vom 
lăsa să ne scape prada". Noi, 
ziariștii, asaltați cu întrebări 
despre forma Rapidului, am în
ceput să jonglăm cu metaforele: 
„Cel mai greu meci nu este a- 
cesta, am declarat noi, ci acela 
cu „Manchester United" din tu
rul 3". Apoi, toți ziariștii acre
ditați pe lingă Rapid, am fost 
Invitați să vizităm uzinele Fiat 
— mai bine-zis centrele lor Mi- 
rafiori unde din nou am fost a- 
saltați cu istorica întrebare : 
„Cine credeți că va ciștiga ?“ Și 
în jurul orei 13,30 ne-am suit cu 
băieții din Giulești într-un auto
buz escortat de motociclete și 
am coborît la Stadio Comunale. 
30 000 de „tifossi" ai lui Juve, 
fluturau steaguri alb-negre și 
scandau : „Forza Juve". Zeci de 
lozinci și pancarte purtau scrisă 
dorința torinezilor „Vitorie". O 
singură pancartă trăda melan
colia și dragostea chinuită : 
„Juve, oh Juve, del nostro cuo- 
re" („Juve, oh Juve, inima noas
tră"). Polițiștii, în uniformă de 
paradă, pozau ca și jucătorii ze
cilor de fotografi. Oricît s-ar în
călzi spiritele aici, la Torino, 
polițiștii nu pot avea de lucru, 
fiindcă îi ajută gardul de sîrmă 
împletită și o directivă a prefec
turii de poliție care interzice 
vînzarea de sticle în incinta sta
dionului. Dar vînzătorii, inge
nioși, au găsit soluția să-și des
facă băutura : vînd licoarea în 
sticluțe de material plastic. Bă
ieții noștri au salutat publicul 
cu multă politețe (inclusiv beli
cosul în declarație — Ion Io- 
nescu), iar noi, ziariștii — mulțî 
cu experiența marilor stadioane 
— am început să tremurăm de-a 
binelea. Caricaturistul Maty As
lan a găsit totuși răgazul să-1 
roage pe poetul Gheorghe Tomo- 
zei să scrie un marș al Rapidu
lui. marș care în caz de victo
rie să fie difuzat pe foi volante 
în Giulești.

Și a venit minutul unu. Ju
ventus frenetic împinsă la joc de 

țara noastră, a fost primită la 
Comitetul Central al U.T.C. de 
tovarășii Vasile Nicolcioiu și 
Gheorghe Stoica, secretari ai 
C.C. al U.T.C. La primire, care 
s-a desfășurat intr-o atmosferă 
caldă, tovărășească, au partici
pat membri ai Biroului și acti
viști ai C.C. al U.T.C.

Cu prilejul sărbătorii naționa
le a Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, ambasadorul 
acestei țări la București, Iakșa 
Petrici, a vorbit miercuri seara, 
la posturile noastre de radio și 
televiziune.

(Agerpres)

suporterii săi, galopează spre 
poarta noastră. In primele 15 
minute (acele minute cumplite 
pentru orice echipă românească 
în deplasare) apărarea noastră a 
luftat de cîteva ori și a făcut să 
ne înghețe inimile. Dar marile 
vedete ale lui Juventus — spa
niolul Del Sol, suedezul Mag
nusson (despre care am auzit că 
mănîncă atît de mult încît îți 
pune sărăcia la ușă), Zigoni și 
brazilianul Cinesinho (cumpărat 
cu 100 milioane de lire) se com
portă ca niște jucători fără foc 
în vine. Băieții noștri intră apoi 
în forma care le-a adus cîștiga- 
rea campionatului și cu Motroc 
în frunte, de-a dreptul excepțio
nal, trag bariera ca niște veri
tabili ceferiști în fața porții lui 
Răducanu. Greavu, se înalță să 
zboare peste adversari și nu lasă 
nici o speranță nimănui. La îna
intare, Ion Ionescu păzit cu din
ții de doi oameni se înșurubează 
mereu printre și culege ropote 
de aplauze. Ionescu a fost de-a 
dreptul cel mai bun om din ata
cul nostru și numai ghinionul 
l-a silit să nu se țină de cuvînt, 
adică să înscrie goluri. Toți zia
riștii italieni prezenți la masa 
presei au avut cuvinte superelo- 
gioase despre acest băiat. Ei 
spun că orice echipă din Europa 
l-ar înscrie în fruntea listei.

La pauză ne-am adunat în
tr-un colt și am început să mur
murăm „Fluturaș nu mai ai 
aripioare, Domnul conte ți le-a 
retezat". în partea opusă tribu
nei centrale, 60 de „napolitani" 
din Giulești strigau ca acasă : 
„Luptă, luptă C.F.R.". Dar foto
grafii, ah fotografii, ședeau gră
madă în spatele porții lui Ră
ducanu. Pîndeau. Și din neferi
cire — mai mult însă din 
neatenția apărătorilor noștri 
și în special a lui Dan și 
a lui Răducanu, le-a ieșit 
pasiența. In minutul 57, Mag
nusson care pînă atunci nu 
făcuse absolut nici o minune, 
îl culcă cu o fentă pe Lupescu, 
trage puternic, mingea lovește 
bara și ricoșează incredibil în 
gol.

Un gol stupid și nedrept. Un 
gol pe care nu-1 meritam. Tre
buie să subliniem că băieții 
noștri nu au disperat, dimpotri
vă au ieșit la luptă si minute 
în șir au dominat si au tocat 
terenul. Ionescu și Năsturescu, 
Dinu și Jamaischi au tras ca 
niște lupi — ce folos însă că ar
bitrul i-a oprit de 3—4 ori 
exact acolo unde este bine pen
tru adversar, adică înaintea li

Recepție cu prilejul 
aniversării eliberării Albaniei

Cu prilejul celei de-a 23-a a- 
niversări a eliberării Albaniei, 
ambasadorul acestei țări la Bucu
rești, Iosif Pogace, a oferit 
miercuri seara o recepție.

Au participat tovarășii Emil 
Bodnaraș, Grigore Geamănu, se
cretarul Consiliului de Stat, Ale
xandru Boabă, ministrul petrolu
lui, Adrian Dimitriu, ministrul 
justiției, Aurel Moga, ministrul 
sănătății și prevederilor sociale, 
Vasile Vlad, șef de secție la C.C.

întoarcerea delegației guvernamentale 

economice române de la Havana
Delegația guvernamentală 

economică română, condusă de 
Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, care a purtat tratative 
la Havana privind dezvoltarea 
în continuare a colaborării și 
cooperării economice și teh- 
nico-științifice dintre România 
și Cuba s-a întors miercuri la 
amiază în Capitală.

La sosire, pe aeroportul Bă
neasa, erau prezenți Petre 
Blajovici, vicepreședinte al 

niei de 16 metri. Nu este cazul 
să învinuim prea mult, arbitrul 
pentru că în majoritatea timpu
lui el și-a făcut datoria, dar 
nu putem să nu spunem că, pe 
ici pe colo, a fost destul de 
subtil.

în meciul revanșă, Rapidul 
are toate șansele să spulbere 
mitul lui H.H.2. Va trebui însă 
să adopte tactica încolțirii fie
cărui adversar în parte. Apăra
rea în zonă nu ne prinde. Aici 
la Torino, nici una din marile 
vedete ale lui Juve nu a de
monstrat că poate să ducă în 
circă aurul cu care au fost 
cumpărate și cu care sînt plăti
te. Oricît de straniu ar părea, 
echipa care și-a impus din 
capul locului ideea de joc a 
fost echipa Rapid.

După meci, cronicarul ziaru
lui „II Giorno" ne-a arătat no
tele date fiecărui jucător. Nota 
cea mai mare dintre cei 22 a 
primit-o Ion Ionescu : 8. Noi 
însă, socotim că Motroc a fost 
în apărare la fel de bun ca Ion 
Ionescu. Media generală a jo
cului, după socotelile colegului 
de la „II Giorno", nu atinge 
însă cifra 7.

Acum cînd scriem rîndurile 
de față, în holul hotelului Am- 
basciatore, suporterii din Giu
lești veniți în Italia, aplaudă 
apariția rapidiștilor. Unii se 
îmbrățișează. Dan Coe spune : 
„Lăsați asta, după meciul de la 
București". Toată lumea aici, 
mai ales italienii, este convinsă 
că echipa Rapid se va califica, 
fără doar și poate, în turul 3 
al competiției.

Nimeni nu-i acordă vreo 
șansă lui H.H.2. Scriem și, afară 
în stradă, megafoanele anunță 
grandiosul spectacol al circului 
din Madrid. Lumini, culori, 
strigăte. Și ne gîndim că la 
București, în cîmpul de gheață, 
torinezii vor avea un spectacol 
pe care să nu-1 uite multă vre
me. Rapidul, așa cum ne spu
nea un prieten italian, poate nu 
numai să-i învingă pe elevii lui 
H.H.2., ci chiar să-i treacă pen
tru cîțiva ani în lumea anoni
milor.

Ion Ionescu, prezent lîngă noi, 
surîde : „Cele două goluri pe 
care le-am promis, le voi da 
acasă. N-aveți nici o grijă".

Emil Dumitriu, foarte aproa
pe de forma lui de glorie, ne 
roagă să anunțăm că simte cum 
crește în el pofta de gol. Iar 
Dinu, adaugă : „Acum știm cum 
să' tăiem diamantul". Le urăm 
deplin succes.

al P.C.R., George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului afa
cerilor externe, membri ai C.C. 
al P.C.R., conducători ai unor 
instituții centrale și organizații 
obștești, generali și ofițeri supe
riori, oameni de știință și cultu
ră, ziariști.

Au luat parte șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați . la 
București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

Consiliului de Miniștri, Petre 
Burlacu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Nicolae An- 
ghel, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, reprezen
tanți ai unor ministere și in
stituții centrale economice, 
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe.

A fost de față Omar Mora
les, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Cubei la București.

(Agerpres)

0 restantă 
cu și iară 
rcstonțicri

Cu un Adam în formă de
osebită — autor al celor pa
tru goluri ! — ți, mai ales, 
cu cîțiva tineri jucători de 
certă promisiune promovați 
în prima garnitură (Moldo- 
veanu, Florian, Lică) „V 
Cluj a luat ambele puncte 
puse în .ioc în dauna 
echipei din Ștefan cel 
Mare pe care a în
vins-o cu 4—2. Meciul, de 
valoare tehnică medie, a plă
cut totuși prin surpriza sco
rului (la un moment dat 
clujenii conduceau cu 3—0) 
și prin parțiala revenire a 
dinamoviștilor în ultima 
parte a jocului. Numai că... 
Repriza de pugilat oferită în 
ultimele minute de „cocoșii" 
Dumitrache si Neșu a umbrit 
total întregul aspect al par-

tidei. Iată ți părerea arbitru
lui Ritter, conducătorul de 
joc : „Regret că am fost ne
voit să conduc un astfel de 
meci în care au abundat în
jurăturile ți ieșirile nespor
tive, de ambele părți. In a- 
fara celor două eliminări de 
la sfîrșit ar mai fi trebuit 
dictate încă multe, altele. 
Poate zece !...“ (Păi, cine 
trebuia s-o facă, tovarășe 
Ritter ?!...)

VIOREL RABA
P. S. La plecare, un „su

porter", cu un pietroi cit 
toate zilele, a. spart geamul 
autobuzului studenților. Hu
liganul, prins repede asupra 
faptului a fost chemat la or
dine.

Plecarea lui 
A. Harriman

în cursul dimineții de miercuri, 
Averell Harriman, ambasador iti
nerant al președintelui S.U.A., 
Lyndon Johnson, care se află în 
țara noastră, a făcut o vizită 
prin Capitală.

La amiază, ambasadorul S.U.A. 
la București, Richard H. Davis, 
a oferit un dejun în cinstea oas
petelui.

Au luat parte Ion GJieorghe 
Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socia
liste România, Gheorghe Gaston 
Marin, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Gheorghe 
Cioară, ministrul comerțului ex
terior, George Macovescu, prim 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Vasile Șandru, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

Au participat, de asemenea, 
persoanele care îl însoțesc pe 
ambasadorul itinerant al preșe
dintelui S.U.A. în vizita în țara 
noastră.

★
După amiază, Averell Harri

man, a părăsit Capitala.
Pe aeroportul Băneasa, oaspe

tele a fost condus de Vasile Șan
dru, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, de alte persoane 
oficiale, precum și de Richard 
H. Davis, ambasadorul S.U.A. la 
București.

(Agerpres)

Marele orb
(Urmare din pag. I)

patru decenii. Nu s-a mai 
mișcat decît de pe o parte pe 
alta și atunci cu sprijinul lui, 
al bărbatului care își blestema 
amarnic nașterea. Și după mai 
bine de patru decenii ea a 
murit. I-au cîntat la groapă 
bocitori de-o seamă, fetele 
de-odinioară care i-au cîntat 
de cununie și ospăț la nuntă. 
Părea a se închide cercul, 
însă nu. Rămas singur, casa-i 
amintea de-o dramă. Și el riv- 
nea singurătatea unui pustnic, 
ca să-și ierte poate nebunia 
propriului său gest. Oricum, 
nu s-a explicat niciodată și 
nu și-a descărcat sufletul ni
mănui. Ci sieși numai și atunci 
în ceasuri de luciditate maxi
mă, cu lună în văzduh ro
tundă, clară, cînd își dădea 
prea bine seama de imposi
bila refacere a sa într-un alt 
destin. De aici și o voință a 
tăcerii, o prudență a cuvîntu- 
lui de parcă își aștemea pe el 
să doarmă, să nu se mai tre
zească. Arareori se arăta to
tuși descumpănit. A întrebat 
odată pe-un copil de tată-său, 
unde e că avea ceva cu el, 
să-i vîndă niște struguri, și 
după ce a aflat a tunat de-a 
dreptul : „Mă, da’ știi tu ci- 
ne-s ?“ „Știu bre, i-a răspuns 
copilul : Moș Buză“. „Buză-i 
tat-tu, paștele și crucea cui l-a 
închinat, io sînt Alexandru 
mă, Lixandru dacă vrei, 
Lixandru sau Munteanu și 
atît". Copilul a rupt-o la fugă, 
îi zisese moșului porecla de 
pe cînd era și el de-o șchioa
pă, dar de atunci și pînă-acum 
îi cursese apă multă pe rîm- 
boana unde își durase tristă 
casa, i se-nvinețise sufletul o- 
dată pentru totdeauna. Și-a 
stricat din talpă casa, lemn 
cu lemn și-a adunat-o toată 
într-un car tocmai pe-o seară 
și s-a mutat sihastru între vii, 
s-a apropiat adică, mai la 
deal, de tulbure poiana de 
mult, cu nuci și cu jugaștri 
la mijloc, acolo unde-a înge- 
nunchiat o dată și a încărunțit. 
Și-a clădit mai mică-o casă, 
șade prin prejur și-așteaptă, 
tace și așteaptă. Mai coboară 
rar, din ce în ce mai rar, po- 
vîmit în spatele bastonului, 
cu albă barba ca un zeu, spre 
sat. Coboară dimineața, rar, 
din ce în ce mai rar și urcă 
seara, în amurg, tras parcă 
de baston pe dealuri se-n- 
toarce parcă-n Odiseea iar și 
parcă trece-nmărmurit pe 
lume marele orb.

z
De ce ești singură

(Urmare din pag. I)

S5U», sincer, ce credeți i nu-1 
estul pentru ca o tînără să 

prefere să vină singură la 
dans, fără ceea ce se chea
mă, atît de urît, obligații ?

I-am dat dreptate tinerel 
noastre interlocutoare. Lenu- 
ța B— învață croitoria, cu- 
rind — îi dorim — se va că
sători, va întemeia o familie, 
și dorința ei de a păstra cît 
mai curată amintirea perioa
dei acesteia, de primă tinere
țe, nu poate decît să ne 
bucure. Cît privește punctele 
ei de vedere exprimate în le
gătură cu purtarea unora din
tre băieți, subscriem la majo
ritatea dintre ele, atrăgînd 
totodată atenția că astfel de 
„purtări băiețești" trezesc, 
după cum se și poate dedu
ce din cele împărtășite de 
Lenuța B.„, la o închistare a 
feminității naturale, la o per
manentă suspiciune în rela
țiile — de fapt normale — 
fete-băieți. E timpul ca băie
ții, în primul rînd, să dea 
dovadă de puțin mai multă... 
maturitate, să tragă conclu
zia că există o ierarhie a 
sentimentelor, că una-i prie
tenia, alta-i dragostea, că o 
atitudine neserioasă față de 
asemenea lucruri extrem de 
serioase, lasă urme nedorite 
în psihologia viitoarelor lor 
soții — cum prea bine spu
nea și Lenuța B. — a viitoa
relor mame a propriilor lor 
copii. E chiar atît de greu 
să ne ridicăm, noi, băieții, în 
vîrful picioarelor, și să pri
vim ceva mai departe, în vii
tor, peste doar cîțiva ani ?

Cum se „coc" 
băieții...

Două fete dansează îm
preună. Categoric : dizgrațios! 
Cînd termină dansul, ne a- 
propiem :

— De ce dansați așa ? Vă 
feriți de băieți ?

Una din ele tace (ba ne 
întoarce chiar spatele). Cea

laltă, mai „curajoasă", con
simte să dialogheze cu noi, 
ne spune pînă și numele i 
Ștefania I... Are 17 ani, 8 cla
se elementare, stă doar cu 
mama (tatăl decedat), fără o- 
cupație deocamdată, dar o 
să-și aleagă ea una, mai are 
timp etc.

— Și de oe singură, dumi
nica ?

— Fiindcă băiatul cu oare 
trebuia să vin e urît 1

Declarație categorică, fără 
drept de apel. Nu vrem să 
supărăm pe nimeni, dar dacă 
este vorba să analizăm cu 
luciditate tema pusă în discu
ție, e poate bine să amintim, 
în cuvinte cît mai catifelate, 
că nici Ștefania I... nu arată 
grozav : e scundă, bondoacă, 
cu obraji bucălați, mă rog, 
toate aceste trăsături au țîșnit 
parcă la suprafață abia a- 
tunci cînd ea l-a categorisit 
pe băiatul cu care urma să 
vină la dans : „E urît!“

— Perfect ! Dar asta-i to
tul ?

— Nu e totul, însă e foar
te important ca omul cu care 
umbli să fie cît de cît arătos.

— Ni se pare nouă, sau 
dumneata confunzi băiatul cu 
care ieși în lume, să zicem 
la dans, cu o rochie sau o 
pereche de pantofi ? Să aibă 
linie modernă, să fie frumoa
să (frumos), prezentabilă (pre
zentabil) etc. ?

Rîsete.
— Văd că glumiți, dar eu 

așa cred, că e nevoie să-ți 
facă plăcere să ieși cu un 
băiat. Eu, pe cel de care 
v-am pomenit, l-am cunoscut 
la mine în bloc, acolo stă și 
el (îl cheamă Gigi și are 23 
de ani). Acum sigur că pu
team să fac și altă cunoștin
ță, pe-acolo ori aici, dar nici 
asta nu-mi place, să dau de 
cine știe ce neserios care 
să-mi spună că-1 cheamă 
Costel și pe el să-l cheme 
Mitică, să-mi spună că e 
din Militari și de fapt să fie 
din Băneasa. Cam așa se în- 
tîmplă.

— De ce crezi că se în-

Traiectoria satului
(Urmare din pag. I) 

inventivitatea vrîncenilor. 
Timpul nostru, care a obligat 
la vitalitate maximă toate 
circuitele vieții materiale și 
spirituale, a urcat și aici, la 
Irești, ca pretutindeni, trac
torul românesc, simbolul plas
tic al unor prefaceri contem
porane, sub semnul socialismu
lui. între aceste două fapte, cu 
semnificații diferite și stator
nice, se deschid arcadele ar
cului de triumf prin care sa
tul nostru pășește calm și sis
tematic în marșul său către 
fericirea durată trainic de 
mîinile harnice, de energiile 
descătușate.

Definirea prezentului și pre
figurarea viitorului țin în a- 
cest domeniu, înainte de toate, 
de pămînt. De pămîntul atît 
de blestemat în urmă cu peste 
două decenii, atît de rivnit, 

H de visat I Trecerea de la o 
psihologie la alta n-a urmat 
drumul bătătorit și comod, 
fără neliniști și fără ezitări. 
Am cunoscut un țăran — ve
chi cooperator — din fosta co
mună Oarba — (nume de ge
neric de film) —azi Tudor 
Vladimirescu, aflată aproape 
de Prut, în raionul Bujor. Era 
unul dintre acei care nu pu
teau crede că dealurile săl
batice, galbene, roase de vre
me și ploi pînă la roca mamă, 
vor fi în stare vreodată să fo
losească la altceva decît la 
prăsit șerpii. Credința asta era 
prea veche, pămîntul uluitor 
de sărac pentru a nu fi in
terzis în discuție cu omul de 
altfel foarte harnic dar și 
foarte lucid. Cînd s-a început 
acțiunea de terasare a dealu
rilor și-a exprimat deschis ne
încrederea sa, spunînd cu a- 
mărăciune chiar, că-i „păcat 
de muncă, de cheltuială". Te
rase ? Ei da, bătuseră destul 
oile aceste imașuri proaste și, 
pe cărările făcute de copitele 
ascuțite, ploile au săpat șan
țuri galbene, rîpi galbene, și 
dealurile se căscau urît, ne
primitoare.

Am privit împreună toamna, 
amfiteatrele noi, ruginite. 
Treptele verzi de Riesling, de 
Coarnă, de Cardinal coborau

pînă la un șleau neplouat de 
mult și imaginea din față șter
gea definitiv pe cealaltă, cu 
oi zbenguindu-se pe cărările 
știute ce urmau să devină șan
țuri și rîpi, cu scai și floarea 
de păpădie oprită din creș
tere. Omul s-a tulburat și nu 
l-am mai putut scoate din tă
cerea lui. Peste trei ani, în
tr-un sfîrșit de iarnă aprigă, 
ciocneam cu dînsul un pahar 
de vin rubiniu, dăruit de te- 
rasele din ogradă. (Curtea lui 
urca pe o muchie de deal și, 
pe acest povîrnlș numai bun 
de derdeluș, au fost tăiate 
trepte egale, au fost plantați 
butuci și semănați bostani și 
uite așa, pămîntul pustiit vara 
de soare și de crivăț iarna, a 
fost obligat să dăruiască omu
lui ceea ce n-a făcut-o dum
nezeu știe cîte zeci de gene
rații).

Traiectoria aceasta pînă la 
înțelegerea unor noi modali
tăți de a continua disputa cu 
natura — veche de Ia începu
tul lumii — a unor noi mo
dalități de trai, îl fixează și 
pe omul satului de azi în con
textul unei istorii contempo
rane concrete. Efortul, inven
tivitatea țărănească nativă, du
blată de accesul la carte, la 
știință, cooperativizarea to
tală și noile mijloace de 
lucru a pămîntului puse 
de stat la îndemînă, au 
echivalentul lor firesc în 
sporirea cămărilor din Cor
nul abundenței. Pămîntul — 
Terra noastră care ne hrănește 
și perpetuează într-o perma
nență a domniei omului — 
poate da mai mult dacă în 
mecanismul cerințelor totul 
funcționează exact, științific, 
cu înțelepciune. în Insula 
Mare a Brăilei, un dig de 150 
kilometri înconjoară peste 70 
de mii de hectare de o ferti
litate fabuloasă. în total, în 
anii din urmă, prin concen
trarea unor energii umane și 
prin eforturi' materiale, numai 
în regiunea Galați au fost a- 
duse în circuitul agricol peste 
o sută de mii de hectare. So
cotiți toate acestea la valoa
rea fecundității medii și apoi 
apreciați saltul, îndrăzneala, 
cîștigul.

.............—.. .. 'X 
duminica ?
tîmplă așa ? De ce au nevoie 
băieții, de la primele două, 
trei cuvinte, să și folosească 
o minciună ? Sînt ei, din fire, 
răi, mincinoși ?

— Păi știu și eu ? Poate 
că așa s-au învățat, poate 
chiar fetele, cele neserioase, 
care fac cunoștințe la întîm- 
plare, i-au învățat să fie așa, 
neserioși. Și pe urmă poate 
c-așa nici nu se leagă prea 
rău la cap, nu ai cum să-i 
cauți pe-acasă, să stai de 
vorbă cu părinții lui, să-i și 
reclami dacă e cazul.

— Deci, dacă înțelegem 
bine, cunoștințele întîmplă- 
toare sînt cele mai primejdi
oase pentru toți : pentru fată, 
căci nu știe cu cine are în- 
tr-adevăr de-a face, pentru 
băiat, fiindcă îl împinge — 
ca să spunem așa — să tragă 
o minciună, și dacă tot ce 
urmează e clădit pe-o min
ciună (fie cît de măruntă), e 
limpede ce poate să iasă 
de-aici... Nimic frumos !

— Da, ați înțeles destul 
de bine. Așa că, nu ne mai 
criticați că dansăm, fetele, 
două cîte două. N-o fi prea 
elegant, dar zău că e sănătos 
și ne ferește de multe neplă
ceri. Fiindcă, vedeți dv., aici, 
la dans, ne cunoaștem prea 
puțin unii pe alții, prea puțin 
știm unii despre alții: de 
unde venim, ce vrem, încotro 
ne îndreptăm... Riscul e mare 
pentru o fată singură, însă-i 
mai mic decît dacă leagă o 
cunoștință oarecare. Și-apoi, 
ce mă supără pe mine mai 
tare și mai tare la băieții 
ăștia e că nu pot înțelege c-ai 
venit la dans numai pentru 
dans. După aia, la plecare, 
gata, sar să te însoțească, și 
nici asta n-ar fi prea grav... 
Zău, dacă le-ar intra o dată 
în cap că noi nu vrem să 
fim sclavele defectelor lor, 
poate că și noi ne-am purta 
mai plăcut, mai destins, n-am 
sta chiar așa cum ne vedeți, 
pe la colțurile sălii de dans, 
aproape speriate să nu dăm 
de cine știe ce necaz.

(Va urma)

românesc
Practic, agricultura noas

tră, așezată pe trainice temelii 
socialiste, nu poate avea li
mite, în stabilirea unor para
metri ai belșugului. Hărnicia, 
știința, uriașa înțelepciune u- 
mană, pot pretinde, și pretind 
pămîntului să-și reevalueze 
forțele, capacitatea și să ofere 
de bunăvoie sau silit, mai 
mult. Și toate acestea în nu
mele fericirii diurne a omu
lui.

Viitorul satului românesc 
pornește de aici. De la cîști- 
garea disputei aprige cu pă
mîntul. Unele semne deja pre
figurează acest viitor) Co
mune ca Jariștea, Indepen
dența, Cîineni și cîte altele din 
regiunea Galați, deja sînt 
niște centre civice, în care 
omul ogoarelor are la înde
mînă multe din binefacerile 
civilizației și din roadele stră
daniilor din acești ani. Sîntem 
însă în plin marș spre mai 
bine și viața ne cere să ne 
potrivim permanent pasul cu 
ritmul evoluției ce operează 
treceri de la o calitate la alta 
într-un chip fără drept de a- R 
pel. Un exemplu : în comuna 
Viziru din raionul Brăila, a- 
șezare mare, cu peste 5 000 
de locuitori, au fost întocmite 
două proiecte de sistemati
zare. Se simțea nevoia impe
rioasă a acestora. Rațiunea u- 
nei si mai judicioase ampla
sări a construcțiilor de inte
res cetățenesc, a caselor a 
cerut și un al treilea studiu 
care s-a încheiat recent. S-a 
ajuns astfel la găsirea unor 
soluții care să garanteze o 
concentrare mai mare a popu
lației, la posibilitatea punerii 
în circuitul productiv a circa 
380 hectare.

Oamenii socotesc gospodă
rește totul. Și socotesc bine, 
pentru că tot acest efort de 
autodepășire se va cîntări 
greu în faptele rotunde ale 
viitorului. Niciodată ca acum 
n-a acționat o astfel de efer
vescență creatoare, care a unit 
lumina tuturor minților, obli- 
gîndu-le să gîndească mai 
mult pentru destinul de azi 
și de mîine al patriei noastre 
socialiste.

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE Răspunderea profesorului

In sala Palatului Pionierilor s 
Guliver în Țara păpușilor, ora 17.

Opera română : Romeo și Ju- 
lieta, ora 19,30 ; Teatrul de 
stat de operetă : Secretul lui 
Marco Polo, ora 19,30 ; Teatrul 
Național „I L. Caragiale" sala Co
media : Oameni și șoareci, ora
19.30 ; Sala Studio : Seringa, ora
19.30 ; Teatrul de comedie : Opi
nia publică, ora 20; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" : Pri
vește înapoi cu mînie, ora 20 ; 
Sala Studio : Kean, ora 20 ; Tea
trul „C. I. Nottara" : Lovitura, 
ora 19,30 ; Sala Studio : Cînd 
luna e albastră, ora 20 ; Teatrul 
„Barbu Delavrancea" : Morișca, 
ora 19.30 ; Studioul Institutului 
de artă teatrală și cinematogra
fică ,.I. L. Caragiale" : Goana 
după fluturi, ora 20 ; Teatrul „I. 
Creangă" : Toate pînzele sus. ora 
16 ; Teatrul „Țăndărică" : Vrăji
torul din Oz, premieră, ora 17 ;

REÎNTOARCEREA
LUISURCOUF

rulează la Patria (orele 10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15),
Festival (orele 9; 11.15; 13,30; 
16,15; 18,45; 21).

UN TAXI PENTRU TOBRUK 
rulează la Caoitol (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16,15; 18.45; 21).

LOANA
rulează la Republica (orele
9.45 ; 12 ; 14,30 ; 16.45 ; 19 ;
21,15), Modern (orele 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,30 ; 18.45 ; 21).

CINE VA DESCHIDE UȘA? 
rulează la Luceafărul (orele 
9; 11: 13; 16; 18,15; 20.30).

CONTELE BOBI, FAIMA VES
TULUI SĂLBATIC
rulează la București (orele
10.45 ; 12,45 ; 14,45 ; 16,45 ; 19 ; 
21),

O FATĂ FERICITA

rulează la Grivlța (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30),
Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 
16- 18,15; 20,30), Victoria (o- 
rele 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16,15 ;
18,30 ; 20,45).

MONDO CANE
rulează la Timpuri Noi (orele 
9—20 în continuare).

SFIDAREA
rulează la Lira (orele 16; 18;
20).

ZECE NEGRI MITITEI
rulează la Arta (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Floreas- 
ca (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

SINBAD MARINARUL
rulează la Doina (orele 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 20.45), Vitan 
(orele 14,30; 16.30; 18.30; 20,30).

ECOU PE COASTA
rulează la Lumina (orele 9;
16.30) ; în continuare (orele 
18.30; 20,30).

VULTURII ZBOARA 
DEVREME

rulează la Union (orele 15,30; 
18 ; desene animate ; 20.30),
Bqzești (orele 15 ; 17,45 ;
20.30) .

UN IDIOT LA PARIS
rulează la Giulești (orele 15 ; 
17 ; 19 : 21).

CASTELANII

rulează la Crtngașl (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

PROFESORUL DISTRAT
rulează la Feroviar (orele 
8,30; 10,45; 13; 15,30; 18; 20,15), 
Excelsior (orele 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 19; 21,15), Aurora (orele 
8,30; 10,45; 13; 15,30; 18; 20,30), 
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 
16: 18,15; 20,30).

SALVELE AUROREI
rulează la Dacia (orele 8,30;
20.45 în continuare).

FANTOMAS CONTRA SCOT
LAND YARD

rulează la Flacăra (orele
14.30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30).

OPERAȚIUNEA CROSSBOW
rulează la Bucegi (orele 16; 
18,15; 20,30). Miorița (orele 
9.30; 12; 15,30; 18: 20,30).

CANALIILE
rulează la Unirea (orele 15,30; 
18: 20.30).

OCOLUL
rulează la Tomis (orele 9; 
11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,30).

POVESTEA TARULUI 
SALTAN

rulează la Popular (orele 
15,30; 18; 20,30).

PE CER TRECE CARUL 
MARE

rulează la Munca (orele 16 ; 
18,15 ; 20,30).

18,00 La ordinea zilei. In dez
baterea opiniei publice : Planul 
de stat, instrument al creșterii efi
cienței economice ; 18,30 Studioul 
pionierilor... la Bacău; 19,00
Mult e dulce și frumoasă... emi
siune de limba română; 19,30 
Telejurnalul de seară ; 19,45 A- 
genda dv. ; 20,00 Filmul serial 
„Ivanhoe" ; 20,30 întrebări la
care s-a răspuns, întrebări la care 
nu s-a răspuns încă. Emisiune de 
știință ; 21,15 : Teleglob, emisiu
ne de călătorii geografice ; 21,35 : 
Dicționar de personaje „Litera 
T“ ; 22.05 ; Seară de balet „Fru
moasa din pădurea adormită" de 
F. I. Ceaicovski. Montaj pentru 
televiziune ; 22,35 : De la Giotto 
la Brâncuși ; prezintă Ion Frun- 
zetti ; 22,55 Telejurnalul de
noapte.

(Urmare din pag. I)

cetare nu numai că nu are 
de spus un cuvînt hotărîter 
în recrutarea cadrelor care 
urmează să-i fie repartizate 
dar, cel mai adesea, nici nu 
le cunoaște însușirile. Iar re
partizările în funcție de me
die sau concursurile — care 
evidențiază cu precădere me
moria participanților —, nu 
sînt compatibile, în foarte 
multe cazuri, cu însușirile ce 
se cer unui cercetător.

Deși mi-am propus să sub
liniez în acest răspuns la an
chetă cîteva chestiuni legate 
de calitatea acelora care ur
mează să sporească rîndurile 
cercetătorilor, această proble
mă se pune — poate la fel de 
acut — și pentru cei care sînt 
prezenți în cercetare dar, prin 
calitatea scăzută a activității 
lor, nu mai corespund in a- 
ceastă funcție.

Aș da un singur exemplu 
— dintre cele mai recente — 
care arată cît de puțin se iau 
în considerare interesele cer
cetării în ce privește absol
venții institutelor de învăță- 
mînt superior. Las de o par

te faptul că stagiul obligator 
în producție îndepărtează 
pentru o perioadă de trei ani 
— perioadă pe care statisti
cile mondiale o evidențiază 
ca fiind dintre cele mai fer
tile —■ pe viitorul cercetător. 
Mă voi referi la oameni ta- 
lentați, ale căror însușiri în 
cercetare au fost îndeajuns 
verificate, dar care — din- 
tr-o greșită înțelegere — sînt 
repartizați în munci de altă 
natură.

In cadrul institutului nos
tru lucra — din anul 1959 — 
ca asistent medical tînărul 
Vlad Munțiu. Deși cadru me
diu, el a dovedit în toată a- 
ceastă perioadă reale și valo
roase calități de cercetător, 
fiind autorul unor cercetări. 
A urmat, apoi, cursurile fa
cultății de biologie a univer
sității bucureștene, pe care 
le-a absolvit în foarte bune 
condițiuni. în toată această 
perioadă, a continuat să lu
creze în cadrul Institutului, 
dovedind în continuare pre
țioase însușiri, o înaltă pre
gătire. Totuși, cu toate in
sistențele noastre, la absolvi
re a fost repartizat să lucre

ze la o școală de opt ani, a- 
plicîndu-se dispoziția legală 
numai în litera ei, iar nu și 
în spiritul ei, al cărui scop 
rămîne de a pune omul po
trivit la locul potrivit. Și în 
acest caz, deci, cuvîntul con
ducătorilor unui institut de 
cercetare nu a avut greutatea 
cuvenită.

Sînt de părere, în conclu
zie, că activitatea de cerce
tare nu ar avea decit de câș
tigat dacă în ce privește re
crutarea cadrelor de cercetă
tori, oamenii de știință — a- 
vînd o îndelungată experien
ță — de la conducerea insti
tutelor și-ar putea aduce o 
contribuție esențială. O do
vedește însăși tradiția înde
lung verificată a cercetării de 
prestigiu din tara noastră. O 
solicită înseși Directivele C.C. 
al P.C.R. care subliniază cu 
tărie faptul că orînduirea 
noastră „are posibilitatea de 
a orienta potențialul științific 
al țării spre obiectivele ma
jore ale programului econo
miei și culturii", posibilitate 
pentru a cărei transformare 
în realitate formarea cadrelor 
constituie o verigă hotări- 
toare.
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• ' Devalorizare
în Comitetul nr.

Adunarea Generală a O.N.U. 
A început marți după-amiază în 
ședință plenară examinarea punc
tului intitulat „Necesitatea de a 
accelera întocmirea unui proiect 
cu privire la definirea agresiunii 
în lumina actualei situații inter
naționale", inclus pe ordinea de 
zi la cererea Uniunii Sovietice. 
După cum se știe, Adunarea Ge
nerală a hotărît ca acest punct să 
fie repartizat spre dezbatere ple
narei, și ulterior, în funcție de 
mersul dezbaterilor și de rezul
tatele obținute, Comitetului pen
tru problemele juridice.

va acorda o atenție sporită dez-
voltării sociale în țările slab dez- *

Comitetul nr. 3 al O.N.U. (pen
tru problemele sociale, umani
tare și culturale) examinează în 
momentul de față problema situ
ației sociale în lume. Prezentînd 
punctul de vedere al delegației 
române în această problemă, re
prezentanta țării noastre, Maria 
Groza, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, a declarat că 
abordarea ei trebuie să includă 
în mod necesar procesul de dez
voltare care se desfășoară în pre
zent în diferite regiuni ale lumii.

Problema în discuție, a arătat 
ea, oferă prilejul de a cunoaște 
rezultatele multiplelor activități 
desfășurate de către state, pre
cum și de către organizația 
noastră în diferite domenii, re
zultate a căror sinteză constituie, 
în ultima analiză, situația so
cială. Referindu-se în mod con
cret la Republica Socialistă Ro
mânia, vorbitoarea a subliniat că 
obiectivul suprem al activității 
statului îl constituie creșterea 
continuă a nivelului de trai, ma
terial și cultural al poporului, 
precum și asigurarea libertății și 
demnității tuturor cetățenilor, 
afirmarea pe toate planurile a 
personalității umane. Oprindu-se 
în continuare asupra elaborării 
proiectului de declarație cu pri
vire la dezvoltarea socială, care 
urmează să fie prezentat spre 
aprobare celei de-a 23-a sesiuni a 
Adunării Generale, ea a arătat 
că acest document va ajuta în 
mod considerabil statele să-și 
orienteze și să-și concentreze 
eforturile consacrate dezvoltării 
sociale. Acest document va tre
bui să reflecte în mod realist 
preocupările și interesele tuturor 
statelor, indiferent de gradul lor 
de dezvoltare economică. în 
această privință nu va putea fi 
realizat un echilibru dacă nu se

voltate, însă totodată va trebui 
să se evite să se imprime decla
rației un caracter unilateral.

Vorbitoarea și-a exprimat sa
tisfacția față de faptul că printre 
punctele de bază în vederea ela
borării declarației a fost reținut 
rolul statului ca factor principal 
în dezvoltarea socială, însemnă
tatea științei și tehnicii în proce
sul de dezvoltare economică și 
socială contemporană, precum și 
ideii educării tineretului și a pro
movării în rîndurile tinerilor a 
idealurilor de pace, respect reci
proc și înțelegere între popoare.

Mircea Malița, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, șeful 
delegației române la actuala se
siune a Adunării Generale a 
O.N.U., împreună cu Cheorghe 
Diaconescu, reprezentantul per
manent al țării noastre la Națiu
nile Unite, au făcut miercuri o 
vizită lui Paul Hoffman, adminis
trator al programului Națiunilor 
Unite pentru dezvoltare (PNUD). 
In cursul întrevederii au fost 
abordate unele probleme privind 
proiectele și programele ce se 
execută prin cooperarea tehnică 
dintre PNUD și organele compe
tente române, precum și perspec
tivele acestei colaborări.

Comitetul Politic al Adunării 
Generale a O.N.U. a adoptat 
marți după-amiază cu o majori
tate substanțială, 79 de voturi 
pentru, zero contra și 21 de ab
țineri, un proiect de rezoluție 
prin care salută cu satisfacție 
încheierea Tratatului pentru in
terzicerea armelor atomice în 
America Latină și invită puterile 
nucleare să respecte această zonă 
denuclearizată.

Consecvent poziției ei binecu
noscute în favoarea stabilirii de 
zone denuclearizate, atît în re
giunea Balcanilor, cît și în alte 
părți ale lumii, precum și a ori
căror măsuri menite să limiteze 
pericolul nuclear și să contri
buie la înfăptuirea dezarmării 
nucleare, Republica Socialistă 
România, care încă la sesiunea 
a 18-a a Adunării Generale a 
O.N.U. s-a pronunțat în spriji
nul ideii tratatului de interzicere 
a armelor atomice în America 
Latină, a votat pentru adoptarea 
proiectului de rezoluție.
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După recenta confe
rință de presă a pre
ședintelui de Gaulle, 
disputa din interiorul 
Pieței comune, privind 
poziția față de aderarea 
Angiiei la C.E.E., pare 
să se intensifice.

Atrag atenția în acest sens 
insistențele unora din mem
brii Pieții comune pentru o 
nouă rundă 
consultări în 
controversata 
aderării britanice.

Belgia a invitat pe parte
nerii săi din C.E.E. să în
ceapă consultările în legătură 
cu poziția Franței față de 
intrarea Angliei în Piața co
mună. într-o declarație a Mi
nistrului Afacerilor Externe 
al Belgiei se menționează că 
președintele de Gaulle a a- 
dăugat un element foarte im
portant la dosarul candidaturii 
britanice. Acest element tre
buie să facă obiectul consul
tărilor între Belgia și parte
nerii ei din C.E.E. înaintea 
următorului Consiliu minis
terial al acestei organizații, 
care se va ține la 19 decem
brie la Bruxelles.

La sediul C.E.E. de la 
Bruxelles s-a anunțat oficial că 
miniștrii de externe din țările 
membre ale C.E.E. vor par
ticipa luna viitoare la o întîl- 
nire la Paris pentru a reexa
mina perspectivele eventua
lelor tratative privind adera
rea Angliei la Piața comună. 
După cum relevă agenția 
A.N.S.A., prilejul acestei în- 
tîlniri va fi oferit de sesiunea 
Consiliului ministerial lărgit 
al N.A.T.O., prevăzut pentru 
13 și 14 decembrie în capitala 
Franței. în cercurile comuni
tare se afirmă că miniștrii de 
externe vor aborda această 
problemă în lumina conferin
ței președintelui Franței, de 
Gaulle.

La Bonn s-a confirmat 
marți că, cu prilejul conferin
ței anuale a N.A.T.O., care 
se va tine la 13 decembrie la 
Bruxelles, ministrul de externe 
vest-german Willy Brandt și 
colegul său francez Couve de 
Murville vor avea întrevederi 
în problema candidaturii An
gliei la Piața comună.

urgentă 
legătură 
chestiune

de
cu

a

TIRANA 29 (Agerpres). — 
La Tirana a avut loc o adu
nare solemnă cu prilejul zilei 
de 28 noiembrie, a 55-a aniver
sare a independenței Albaniei 
și a zilei de 29 noiembrie — a 
23-a aniversare a eliberării 
țării de sub jugul fascist. La 
adunare au luat parte munci
tori, funcționari, veterani de 
război, activiști ai organizații
lor de masă, militari, studenți. 
în prezidiu au luat ioc Enver 
Hodja, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Muncii din Alba
nia, și al ți conducători de par
tid și de stat.

Abdyl Kellezi, membru su
pleant al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Muncii din 
Albania, a rostit o cuvîntare.

După adunare a avut loc un 
concert festiv.

Adunări solemne cu prile
jul sărbătoririi zilelor de 28 și 
29 noiembrie au fost organi
zate și în orașele din pro
vincie.

hot
și fricțiuni

Luînd cuvîntul în fața 
membrilor Asociației presei 
parlamentare, premierul 
britanic Wilson a declarat 
ieri că Marea Britanie nu 
va renunța la candidatura sa 
la C.E.E. în același timp, el a 
respins orice idee de asocie
re la Piața comună, amin
tind că Anglia intenționează 
să devină membră cu puteri 
depline a comunității.

?T

Președintele Adunării Ge
nerale a O.N.U., Comeliu 
Mănescu, a răspuns marți, cu 
prilejul unuia din obișnuitele 
dejunuri de lucru cu partici
parea corespondenților de 
presă acreditați la Națiunile 
Unite, la o serie de întrebări 
puse de aceștia în legătură 
cu desfășurarea lucrărilor ac
tualei sesiuni, cu perspecti
vele care există pentru înche
ierea lor în timpul fixat și cu 
rezultatele obținute pînă în 
prezent.

Președintele Adunării 
Generale a O.N.U., Corne- 
liu Mănescu, a primit marți 
în cabinetul său de la se
diul Națiunilor Unite pe 
prințul Sadruddin Aga 
Khan, înalt comisar al 
O.N.U. pentru problemele 
refugiaților, care i-a făcut 
o vizită protocolară.

In aceeași zi, el a primit, 
de asemenea, pe V. Kuz- 
nețov, prim-locțiitor al mi
nistrului afacerilor exter
ne, șeful delegației sovieti
ce la actuala sesiune a A- 
dunării Generale. Au fost 
abordate unele probleme 
aflate in discuția Adunării.

Arabia de sudindependentă
In cursul nopții de marți spre miercuri au luat sfîrșit convor

birile dintre delegația britanică, condusă de lordul Shackleton, și 
delegația Frontului Național de Eliberare din Yemenul de sud, 
condusă de Kuahtan El-Shaabi. Miercuri la prinz a fost dat pu
blicității un comunicat care afirmă că s-a discutat problema trans
ferării teritoriului aflat pînă acum sub ocupația trupelor britanice, 
către guvernul Republicii Populare a Yemenului de sud. S-a sta
bilit că toate drepturile Marii Britanii să fie acordate noului stat 
în ziua de 30 noiembrie 1967, data proclamării independenței 
sale.

Republica Populară a Yemenului de sud va stabili relații diplo
matice cu Marea Britanie la rangul de ambasadori.

Delegația britanică a luat notă de declarația publică a Fron
tului Național de Eliberare a Republicii Populare a Yemenului 
de sud prin care acesta asigură suveranitatea tuturor comunități
lor străine aflate pe teritoriul țării.

S-au discutat probleme privitoare la ajutorul financiar cerut 
de delegația Frontului Național de Eliberare pentru „dezvoltarea 
civilă și militară a țării și pentru înzestrarea forțelor defensive". 
In cercurile negociatorilor se afirmă că nu s-a ajuns la nici un 
acord asupra acestor probleme și că negocierile vor fi reluate 
după proclamarea independenței.

Ultimul soldat britanic staționat în,Aden a părăsit miercuri teri
toriul acestui protectorat, punîndu-se astfel capăt dominației și 
prezenței militare engleze în peninsula arabă, care a durat 128 
de ani.

în cursul dimineții autoritățile britanice au remis aeroportul ar
matei din Arabia de sud.

Locuitorii acestor teritorii se pregătesc pentru a sărbători prima 
zi a independenței, care a început la ora 24,00 la hotarul dintre 
29 și 30 noiembrie. Pe harta lumii a apărut un nou stat indepen
dent — Republica Populară a Yemenului de sud.

„Comitetul celor 18
Noi luări de pozifie pentru îmbunătățirea proiectului de tratat

privind neproliferarea armelor

GENEVA 29 — Corespon
dentul Agerpres, H. Liman, 
transmite: Luînd cuvîntul în 
ședința de marți a Comitetului 
celor 18 state pentru dezar
mare, delegatul Nigeriei, 
haji Sule Kolo, a răspuns 
servațiilor critice făcute 
delegatul canadian într-o 
dința anterioară cu privire la 
amendamentele nigeriene și 
ale altor state la proiectul de 
tratat privind neproliferarea 
armelor nucleare aflat în dis
cuție. Vorbitorul a remarcat că 
delegatul canadian nu a pre
zentat argumentele care s-ar 
afla la temelia afirmațiilor 
sale. „Consideră el oare — a 
întrebat delegatul nigerian — 
că alte articole importante care 
au fost propuse de alte state, 
dar asupra cărora realizarea 
unui acord ar fi dificilă, tre
buie să fie respinse sau re
glementate în afara cadrului 
tratatului de neproliferare ? 
Delegația nigeriană — a spus 
Kolo în continuare — nu crede 
că aceasta ar fi abordarea cea 
mai bună a sarcinii Comitetu
lui celor 18 state pentru dezar
mare. Sîntem convinși că, dacă 
Comitetul ar adopta metoda

Al- 
ob- 
de 
șe-

canadiană, am sacrifica con
ținutul procedurii și îndrăz
nesc să spun că rezultatele de 
pe urma unei asemenea me
tode ar putea fi cu greu sănă
toase. Este aproape sigur că 
rezultatul ar fi un eșec, deoa
rece i-ar lipsi sîngele indispen
sabil vieții, adică univer
salitatea".

Kolo a subliniat importanța 
garanțiilor ce ar urma să fie 
date țărilor nenucleare de că
tre puterile nucleare, declarînd 
că nu se poate vorbi de un tratat 
acceptabil dacă o asemenea 
problemă este dată de o parte, 
„înțelegem că articolul în 
această privință ar putea fi de 
prisos pentru anumiți viitori 
semnatari, dar pentru alții el 
ar putea să fie folositor sau 
chiar indispensabil", a spus el. 
Vorbind despre propunerile 
privitoare la asigurarea cola
borării dintre oamenii de 
știință în domeniul cercetării 
nucleare în scopuri pașnice, 
delegatul nigerian a declarat: 
„Trebuie să facem tot posibi
lul pentru a căpăta siguranța 
că tratatul de neproliferare va 
fi nu un obstacol masiv în 
calea progresului științific, ci 
un cadru în care vom continua

nucleare

cu toții eforturile noastre de 
reducere a pericolului războiu
lui nuclear, pe de o parte, și 
de promovare a dezvoltării in
tegrale a omului, pe de altă 
parte".

După ce a vorbit despre 
unele însărcinări ce ar urma 
să revină Agenției internațio
nale pentru energia atomică, 
delegatul nigerian a spus că 
nu împărtășește părerea dele
gației canadiene că menținerea 
în tratat a mai multor motive 
în baza cărora statele semna
tare îl vor putea denunța ar 
duce la micșorarea importan
ței documentului.

In continuarea ședinței, a 
luat cuvîntul delegatul indiei, 
Trivedi, care a atras atenția 
comitetului asupra importanței 
memorandumului guvernului 
Elveției, care a fost distribuit 
delegațiilor ca document ofi
cial la 24 noiembrie. El a sub
liniat îndeosebi acele pasaje 
ale memorandumului în care 
se menționează faptul că pro
iectul de tratat, așa cum se 
prezintă în prezent, „ar stabili 
o discriminare juridică de du
rată între statele care posedă 
arme nucleare și cele care nu 
le posedă".

FESTIVITĂȚILE
DIN

IUGOSLAVIA

are 
isto-

de

BELGRAD 29 — Corespon
dentul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite : Ziua de 29 noiem
brie, sărbătoarea națională 
a popoarelor iugoslave, 
semnificații multiple în 
ria Iugoslaviei.

Festivitățile prilejuite
această sărbătoare au început 
încă în urmă cu trei zile la 
Bihaci, unde acum 25 de ani 
s-a ținut prima sesiune a 
Vecei Antifasciste de Elibe
rare Națională.

In cinstea sărbătorii națio
nale, marți seara președintele 
R.S.F.I., Iosip Broz Tito, a ofe
rit o recepție la care au par
ticipat conducători de partid 
și de stat iugoslavi, membri ai 
Skupștinei Federale, și ai gu
vernului, reprezentanți ai or
ganizațiilor de masă, ai între
prinderilor și instituțiilor cen
trale, participanți la războiul 
de eliberare națională, oameni 
de cultură și artă, membri ai 
corpului diplomatic.

Aparent, premierul britanic a cîțtigat „bătălia devalorizării lirei" 
în propriul său partid. Majoritatea parlamentară laburistă a apro
bat în unanimitate operațiunea devalorizării. Dincolo de acest vot 
se întrevede însă amplificarea în perspectivă a disensiunilor din 
sinul conducerii laburiste.

La numai cîteva ore după votul din Camera Comunelor, minis
trul de finanțe Callaghan declara presei că „devalorizarea din 18 
noiembrie constituie o mare înfrîngere pe pianul economiei bri
tanice" și că această operațiune „înseamnă, în fond, împingerea 
înapoi a națiunii engleze sub raportul nivelului do trai". Decla
rația aceasta contrastează atît de violent cu explicațiile optimiste 
ale Iui Wilson incit majoritatea observatorilor londonezi au apre
ciat-o ca fiind „expresia unor fricțiuni de fond in sinul cabinetu
lui" (EVENING STANDARD). Mai precis, duelul verbal indirect 
Callaghan—Wilson pare să confirme faptul că unii din membrii 
cabinetului n-au fost de acord cu devalorizarea, apreciind că ea ar 
fi trebuit efectuată într-o etapă anterioară pentru a fi putut avea 
efecte salutare. O parte a presei britanice înclină să \vadă în „ges
tul de rebeliune" al lui Callaghan un indiciu al dorinței fostului 
lider al Trade Unionurilor de a lua locul lui Wilson în viitoarea, 
campanie electorală.

Fapt este că după episodul Callaghan, o mică bombă cu efect 
întârziat a venit să ateste fricțiunile existente în conducerea labu
ristă. Wilson a fost acuzat fățiș de redactorul economic al lui 
TIMES, Peter Jay, de a fi ordonat distrugerea unor documente 
redactate de membri ai Comitetului Executiv al lui Labour Party 
și în care se recomanda, în iunie 1965 și iulie 1966, devalorizarea 
lirei sterline.

In revelațiile sale, redactorul lui TIMES arată că conducerea 
Băncii Angliei și Ministrul de finanțe „nu sint răspunzători de 
obstinația demonstrată de trei ani de Harlod Wilson in apărarea 
eronată a parității lirei. E necesar să specificăm că Peter Jay este 
ginerele lui Callaghan și fiul fruntașului laburist Douglas Jay care, 
se știe, a demisionat din funcția de ministru al comerțului, mani- 
festîndu-și dezacordul cu politica de aderare la Piața Comună. 
„Incidentul de presă" care poartă vădit amprenta unor dezacor
duri „la nivel înalt" laburist a ridicat brusc tensiunea în rindul 
parlamentarilor lui Labour Party. „Revelațiile despre distrugerea I 
documentelor — scrie EVENING STANDARD — au darul de a 
submina încrederea în Wilson și dc-a face pe deputății laburiști 
să reflecteze din nou, cu strîngere de inimă, la răspunderea pe 
care și-au asumat-o prin votul lor“.

Evident, așa cum remarcă observatori ai scenei politice britanice, 
Wilson are încă posibilități de manevră. El deține un atu major : 
spectrul dizolvării parlamentului care poate „aduce la ordine" par
lamentarii laburiști rebeli amenințați în situația creată, cu pierde
rea locurilor într-o confruntare electorală precipitată. Nu este însă 
mai puțin adevărat că implicațiile devalorizării lirei complică și 
mai mult lucrurile in interiorul echipei conducătoare laburiste.

EM. RUCAR
LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI I
în capitala britanică s-a anunțat oficial că James Callaghan a 

părăsit portofoliul finanțelor preluîndu-l pe cel al internelor. în 
locul lui a fost numit Roy Jenkins, deținător pînă acum al funcției 
de ministru de interne. Plecarea lui Callaghan de la ministerul 
finanțelor aruncă o nouă lumină asupra fricțiunilor suscitate de 
operațiunea devalorizării lirei sterline.

• CONSULTĂRI
INTER-ARABE

ȘEDINȚELE

Președintele Tunisiei, Burghi- 
ba, a răspuns favorabil mesajului 
care i-a fost adresat de regele 
Marocului, Hassan al II-lea, pri
vind organizarea unei noi confe
rințe arabe la nivel înalt, preco
nizată să aibă loc în prima parte 
a lunii decembrie, informează a- 
genția FRANCE PRESSE. Șeful 
statului tunisian a arătat însă că 
ar fi preferabil să se aștepte, 
înainte de a se fixa data confe
rinței, „rezultatele contactelor șt 
eforturilor desfășurate în prezent 
pentru a se găsi mijlocul de a- 
plicare ă recomandării O.N.U. in
tr-un mod care să ia în conside
rație revendicările juste ale ara
bilor. După cum informează a- 
genția REUTER, Libia, Liban, 
R.A.U., Kuweit, Sudan, Iordania, 
Yemen, Irak și Maroc și-au a- 
nunțat deja acordul lor privind 
organizarea teuniunii arabe la ni
vel înalt. Siria este singura țară 
care a răspuns categoric că nu 
participă la această reuniune; 
Algeria și Arabia Saudită conti- 
nuînd să aibă o poziție de expec
tativă, arată aceeași agenție.

în fotografia aceasta, reprodusă din ziarul italian Corriere 
della Serra a fost surprins un aspect de la incidentele care 

au marcat recenta grevă generală din Chile 
Studenți din Santiago de Chile ripostînd atacului poliției 

în apropierea clădirii universității.

CABINETULUI

• SENATORUL Mike Mans
field, liderul majorității demo
crate din Senatul american, co- 
mentind desemnarea de către 
președintele Johnson a ministru
lui apărării al S.U.A., Robert 
McNamara ca viitor succesor al 
președintelui Băncii Mondiale, 
George Woods, și-a exprimat 
speranța că plecarea acestuia de 
la Pentagon nu va semnifica „o 
nouă escaladare a bombarda
mentelor asupra Vietnamului de 
nord sau extinderea războiului 
în alte regiuni".

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
prinderi cehoslovace cu firma 
italiană „Nuova San Giorgio 
Concern Finmechanic".

TRAGIC BILANȚ NIGERIAN
• RĂZBOIUL care se desfă

șoară de aproape șase luni în 
Nigeria între trupele federale și 
cele biafreze s-a soldat cu 
peste 100 000 de morți sau grav 
răniți, apreciază observatorii 
din Lagos. Economia Nigeriei 
a fost foarte grav afectată.
egiptene dislocate în Republi-• Ultimul eșalon al trupelor __ ___ _________ ______

ca Arabă Yemen a părăsit miercuri portul Hoveida, situat la 
Marea Roșie, indreptindu-se spre R.A.U., anunță postul de ra
dio Sanaa, recepționat la Aden. Potrivit agenției U.P.I., la fes
tivitatea organizată înaintea plecării trupelor egiptene din por
tul Hoveida au asistat comandantul șef al armatei yemenite, 
generalul Hassan Amri, membri ai guvernului.

Atenuarea crizei
Intensa activitate diplomatică din ultimele zile a redus, se 

pare din asperitățile crizei cipriote, ceea ce permite agenției 
FRANCE PRESSE să constate că „diferendul greco-turc evo
luează spre un deznodămînt pașnic".

în cercurile diplomatice — 
adaugă agenția — se apreciază 
că Grecia și Turcia sînt de a- 
cord asupra principiilor de re
zolvare pașnică a crizei. Ace
leași cercuri consideră că ar 
fi prematur însă să. se vor
bească de un acord total între 
cele două țări. Declarațiile o- 
ficiale, atunci cînd există — și 
guvernele interesate par să fie 
mai puțin dispuse decît în zi
lele trecute să stabilească con
tacte cu presa — sînt reținute 
și redactate în termeni lapi
dari.

La Nicosia a sosit miercuri 
dimineața Cyrus Vance, tri-

misul special al președintelui 
Johnson. în cursul zilei, el a 
avut întrevederi cu ministrul 
de externe al Ciprului, Spyros 
Kyprianou, precum și cu pre
ședintele Makarios. Oficial nu 
a fost făcută nici o declarație 
privind conținutul convorbiri
lor. Se pare, însă, potrivit a- 
genției FRANCE PRESSE, că 
tema principală a constituit-o 
retragerea trupelor străine de 
pe teritoriul insulei. Se re
marcă o deosebire marcantă 
între modul în care abordează 
Ciprul și Turcia această pro
blemă. Guvernul de la Nico
sia este dispus să accepte eva-

• PREȘEDINTELE Consi
liului Suprem de Stat al Re
publicii Sudan, Ismail al- 
Azhari, a primit la 28 no
iembrie a.e. pe Mircea Nico- 
laescu, ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste Româ
nia Ia Khartum, în legătură 
cu plecarea definitivă din 
Sudan.

în cursul întrevederii, care 
s-a desfășurat într-o atmo
sferă cordială, președintele 
Consiliului Suprem de Stat 
al Sudanului a făcut apre
cieri elogioase cu privire la 
politica externă a României, 
menționînd, totodată, bune
le relații existente între cele 
două țări.

COOPERAREA ECONOMICĂ 
ITALO-CEHOSLOVACĂ

• AGENȚIA C.T.K. anunță 
că la Praga au început convor
birile între misiunea economică 
italiană condusă de senatorul 
L. F. Stirati și conducători ai 
unor ministere din Cehoslova
cia. în cursul convorbirilor au 
fost abordate probleme legate 
de posibilitatea dezvoltării co
laborării economice și, mai ales, 
subliniază agenția, perspectivele 
cooperării industriale și comer
ciale directe între întreprinderi 
italiene și cehoslovace. începu
tul unei astfel de colaborări a 
fost realizat prin acordul de 
cooperare încheiat anul acesta 
la Tîrgul de la Brno de între-

• ZIARUL „BORBA" re
latează că Iugoslavia a avut 
convorbiri cu caracter infor
mativ cu un număr de țări 
socialiste în problema trimi
terii de muncitori iugoslavi 
în aceste țări. Ziarul conside
ră că în acest scop ar putea 
fi încheiate aranjamente re
glementate prin acorduri bi
laterale, în cadrul cărora ar 
putea fi găsite soluții și cu 
privire la remunerarea mun
citorilor, problemă în care, 
după cum arată „Borba", 
mai există unele dificultăți.

celui de-al

Socialist din Chile. Congresul a 
ascultat raportul secretarului 
general al C.C. al partidului, 
Aniceto Rodriguez, și a apro
bat linia politică a partidului, 
stabilind sarcinile de viitor.

La lucrările
XXII-lea Congres al Partidului 
Socialist din Chile a participat 
și o delegație a Partidului Co
munist Român formată din Mi
hail Florescu, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., și Andrei Ștefan, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

• ÎN CAPITALA chiliană au 
luat sfîrșit lucrările celui de-al 
XXII-lea Congres al Partidului

prim- •

• LA 27 
președintele 
a Republicii 
Victor Ionescu, și președintele 
Centrului olandez pentru pro
movarea comerțului exterior, 
Sidney van Den Bergh, au sem
nat la Haga un protocol de co
laborare între cele două insti
tuții.

NOIEMBRIE 1967 
Camerei de Comerț 
Socialiste România,

în insulă 
să fie, de

cipriote
cuarea forțelor armate 
cești, staționate în Cipru, 
condiția ca și contingentele 
turcești,, aflate 
încă din 1960, 
asemenea evacuate. Secretarul 
general al N.A.T.O., Manlio 
Brosio, și-a petrecut ziua de 
miercuri atît în capitala Tur
ciei cît și în cea a Greciei, 
unde a avut întrevederi cu 
conducătorii celor două țări. 
După convorbirea cu ministrul 
de externe turc, Ihsan Sabri 
Caglayangil, Brosio a declarat 
ziariștilor că „a fost înregistrat 
aici un progres și sînt opti
mist", adăugind în același timp 
că „mai este încă de lucru 
pînă la realizarea unui acord. 
Cred că situația evoluează fa
vorabil", a conchis Brosio.

Inundațiile catastrofale de la Lisabona au lovit dureros populația capitalei portugheze. în 
fotografie : o mamă ținînd în brațe copilul, în fața ruinelor locuinței lor distrusă de furia 

apelor.

IZRAELIAN
Marți, cabinetul izraelian s-a 

întrunit în două ședințe, care au 
durat aproximativ ppt ore. A 
fost examinată situația din Orien
tul Apropiat, îndeosebi în legă
tură cu adoptarea la O.N.U. a 
rezoluției britanice. Ministrul de 
externe, Abba Eban, a prezentat 
un raport în această problemă. A 
fost, de asemenea, analizat con
ținutul conferinței de presă de 
marți a președintelui de Gaulle. 
Marți seara, la Ierusalim a fost 
dat publicității un comunicat ofi
cial în care se precizează că „gu
vernul izraelian a luat cunoștință 
cu profund regret de declarațiile 
generalului de Gaulle" și că este 
hotărît „să continue aplicarea po
liticii aprobate la 13 noiembrie 
de parlamentul izraelian care, 
pentru soluționarea pe cale paș
nică ă crizei din Orientul Apro
piat, preconizează negocieri di
recte cu țările arabe".

DECLARAȚIILE
PREMIERULUI
IRANULUI

într-o convorbire avută cu un 
grup de ziariști bulgari, primul 
ministru al Iranului, Amir Abbas 
Hoveida, a declarat că probleme
le Orientului Apropiat ar putea 
fi rezolvate cu ajutorul O.N.U. A 
trecut de mult vremea cînd liti
giile internaționale se lezolvau 
prin folosirea forței, a spus pri
mul ministru. Rezoluția adoptată 
recent de Consiliul de Securitate 
și hotărîrea de a trimite un re
prezentant al O.N.U. în Orientul 
Apropiat vor duce la rezultate 
satisfăcătoare. Fără îndoială — a 
subliniat Hoveida — principalul 
scop îl constituie stabilirea păcii 
între statele din această regiune 
și crearea unui climat de stabili
tate.
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