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Vizita tovarășului ,n£
Nicolae Ceaușescu și a 

tovarășei Elena Ceaușescu
în Maroc

Intîlnire între președintele Consiliului 
de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

și președintele Senegalului, 
Leopold Sedar Senghor

In drum spre țară,

după vizita întreprin

să în mai multe țări

de pe continentul

latino — american,

tovarășul Nicolae

Ceaușescu, preșe

dintele Consiliului de

Stat al Republicii So

cialiste România, a

sosit, vineri la amia

ză, la Rabat.

In drum spre tară, după vizita întreprinsă în mai multe țări de pe continentul latino- american, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a sosit, vineri la amiază, la Rabat, unde, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, face o vizită neoficială de prietenie la invitația regelui Marocului, Hassan al II-lea.Avionul prezidențial a aterizat pe aeroportul internațional „Rabat Sale". Aerogara era împodobită cu drapelele de stat ale României și Marocului, ce încadrau portretele președintelui Nicolae Ceaușescu și regelui Hassan al II-lea. Pe terasa aerogării numeroși cetățeni salută sosirea oaspeților. Un mare grup de specialiști români, aflați în Maroc în cadrul acordurilor de cooperare dintre cele două țări, aplaudă îndelung pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, a- dresindu-i urări de bun venit.

La coborîrea din avion, președintele Nicolae Ceaușescu, tovarășa Eleria Ceaușescu sînt salutați cu deosebită căldură de regele Hassan al II-lea. Șeful statului român prezintă regelui Marocului pe tovarășii Ion Pățan, Ștefan Andrei, George Macovescu, Bujor Almășan, precum și pe celelalte persoane oficiale care l-au însoțit în vizită pe continentul latino-ame- rican.Sînt prezentate apoi președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România personalitățile marocane venite în întîmpinare : primul ministru, Ahmed Osman, ministrul afacerilor externe, Ahmed Taibi Benhima, ministrul comerțului, industriei minelor și marinei comerciale, Benslimane Abdel- kader, ministrul cooperării și formării cadrelor, Mohamed Benhima, ministrul Casei regale și șef al Cancelariei șl Protocolului regal, generalul Moulay Hafid Alaoui, ceilalți membri ai

guvernului marocan, generali șl ofițeri superiori, înalți funcționari din Ministerul Afacerilor Externe.Sînt de față ambasadorul României la Rabat. Vasile Mircea, și ambasadorul Marocului la București, Maati Jo- rio, ceilalți șefi de misiuni diplomatice acreditați în capitala marocană.în continuarea ceremoniei sosirii, președintele Nicolae Ceaușescu și regele Hassan al II-lea trec în revistă garda regală aliniată pe aeroport care prezintă onorul președintelui Consiliului de Stat al României.Președintele Nicolae Ceaușescu șl regele Hassan al II-lea, ceilalți oaspeți, însoțiți de gazde, iau loc apoi in mașini escortate de motocicllști, lndreptîndu- se spre reședința rezervată șefului statului român — Palatul Dar ea Salaam. Pe traseul unor mari bulevarde străjuite de coloanele svelte ale palmierilor ce duc in frumoasa capitală maro

cană, cetățeni aflați la acea oră pe stradă salută coloana oficială.Rabatul oferă Imaginea unui oraș în plină dezvoltare, în oare tradiționalul și modernul se completează și se Îmbină armonios. Edificii impozante din beton și sticlă au fost oonstrui- te alături de casele albe, in stil arab, așezate într-o simetrie perfectă, în perimetrul unor străduțe înguste.Dar Rabatul oferă numai parțial importantele înnoiri ale Marocului în anii de după proclamarea independenței țării. Pretutindeni in țară intîlnești astăzi realizări importante pe plan economic și social care au schimbat înfățișarea multor regiuni ale tînărului stat african dintre Oceanul Atlantic și Munții Atlas. Alături de dezvoltarea agriculturii, sector preponderent în economia națională marocană. crearea unei industrii proprii, bazată pe valorificarea marilor bogății naționale de

care dispune țara, este una dintre preocupările majore ale guvernului maiestății sale regale în dorința de a asigura prosperitatea poporului marocan.Această nouă vizită a tovarășului Nicolae Ceaușescu în Maroc constituie o mărturie a interesului cu care România urmărește eforturile tinerelor state africane în lupta lor pentru consolidarea independenței și suveranității naționale. Continuarea discuțiilor la cel mai înalt nivel dintre cele două țări va contribui, fără îndoială, la dezvoltarea relațiilor romfi- no-marocane pe multiple planuri, în interesul celor două popoare, al cauzei păcii șl cooperării internaționale.
★

Președintele Conciliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
a avut, vineri seara, o întreve
dere cu șeful statului marocan, 
regele Hassan al II-lea.

Vineri dimineața, avionul prezidențial a făcut o scurtă escală la Dakar. Pe aeroportul internațional al capitalei senegaleze au venit în întîmpinarea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu președintele Republicii Senegal, Leopold Sedar Senghor, primul ministru, Abdou Diouf, ministrul forțelor armate, Magatte Lo, secretarul de stat al Ministerului de Externe, Adama N’Diaye, ministrul informațiilor, Daouda Sow, și alte persoane oficiale senegaleze.Pe aeroport, împodobit cu drapelele celor două țări, cei doi șefi de stat au trecut în revistă o companie de onoare.

După această ceremonie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a avut, în salonul de onoare al aeroportului din Dakar, o intîlnire cu președintele Republicii Senegal, Leopold Sedar Senghor.Au participat tovarășii Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., și Mircea Malița, consilier al președintelui Consiliului de Stat.A luat parte Abdou Diouf, primul ministru al Republicii Senegal.Au fost examinate, cu acest prilej, probleme privind dezvoltarea în continuare a relațiilor

multilaterale dintre cele state, s-a căzut de acord c vire la identificarea un< posibilități de dezvoltare lațiilpr economice. Ia con rea celor două ț^rj in . Organizației Națiunilor Unite t al altor organisme internaționale în folosul popoarelor român și senegalez, al cauzei păcii și colaborării. De asemenea, au fost abordate probleme privind dezvoltarea legăturilor bune, de prietenie și colaborare existenteDe la trimisul special Agerpres,
ION CÂRJE
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In legătură cu vizita președintelui 

Consiliului de Stat al Republicii 

Socialiste România, Nicolae Ceaușescu,

in Republica Argentina
Partea română și partea argentiniană au 

h oțărî t de comun acord amînarea vizitei pre
ședintelui Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu în Argentina, care

urma să aibă loc în ultima decadă a lunii 
septembrie 1973.

Vizita va avea loc la o dată ce se va sta
bili de comun acord de ambele părți.

PE FRONTUL RECOLTEI, FIECARE ZI, 
FIECARE ORĂ - FOLOSITE

URGENȚE
LA FILATURA 
SI ȚESĂTOR IA
DIN CALAFAT

LIVRAREA NEMIRZIATA 
A UTILAJELOR RESTANTE

CU MAXIMUM DE EFICIENȚĂ!
La cules, pe dealuri buzoiene

UNDE MERG 
TINERII

de ACULIN CAZACU

Pină la sfîrșitul acestui an, conform planului de stat, la Calafat e prevăzută intrarea în funcțiune a unui nou obiectiv economic. Este vorba de o întreprindere a Ministerului industriei ușoare din care fac parte două capacități distincte de producție dar care se continuă în fluxul tehnologic, și anume, filatura și țesătoria.— Pentru a reuși încadrarea în graficele de execuție — ne informează tovarășul Ovidiu Zbora, șeful serviciului finanțare, constructorul ar fi trebuit să realizeze în fiecare lună 8,5 la sută din planul anual. Cum a- cest lucru nu s-a întîmplat la 1 septembrie, deci după 8 luni de activitate, planul era îndeplinit în proporție de 60 la sută. Un procent care, evident, e in-

ferior celui ce ar fi trebuit a- tins cu 8 la sută.Sintem în șantier căutînd să vedem în ce măsură cele două decade ale lunii în curs au coincis cu intensificarea eforturilor, cu grăbirea „vitezei de înaintare", în concordantă cu necesitatea recuperării restanțelor acumulate pină la 1 septembrie.— Țin să precizez — ne informa tovarășul inginer Constantin Spîrleanu, șeful lotului —că în ceea ce privește lucrările direct legate de filatură, capacitate care are prim termen de intrare în funcțiune, aceasta nu mai reprezintă în momentul actual o problemă din punct de vedere al construcției. Elocvent în acest sens e faptul că deja am efectuat împreună cu beneficia

rul predarea — primirea lucrărilor, pe data de 28 septembrie urmînd a fi făcută . recepția definitivă în vederea dării în exploatare a acestui obiectiv.Am verificat afirmațiile interlocutorului nostru „pe teren" și ne-am convins că, într-ade- văr, ele corespund realității ; în cele 20 de zile organizarea mai bună a muncii, mai atentul control asupra îndeplinirii sarcinilor, folosirea judicioasă a timpului de lucru, constituirea unor echipe pentru schimbul II, cel de noapte, au determinat revirimentul așteptat. De menționat în același context că grija pentru terminarea lucrărilor
GHEORGHE GHIDRIGAN

(Continuare in pag. a V-a)

La I.A.S. Buzău, ferma Verguleasa, elevii Liceului agricol se 
evidențiază prin hărnicia lor dovedită la siriusul recoltei de 

struguri.

Există o febră a culesului care, pe meleagurile buzo- iene, a cuprins mii și mii de oameni. Un plus de vigoare și entuziasm l-a generat în rindul acestora îndemnurile tovarășului Nicolae Ceaușescu adresate lucrătorilor și specialiștilor din agricultură. „Am înțeles că trebuie să purtăm o grijă deosebită recoltei din acest an, să nu îngăduim nici o pierdere, să facem totul pentru ca rodul muncii noastre do o vară să fie finalizat — ne mărturisea tînă- rul tehnician de la ferma Ver- fuleasa a I.A.S. Buzău, Nicolae Viarinescu. Am concentrat, de aceea, forțe sporite la culesul nerelor și prunelor, al strugu- ilor. De un mare ajutor ne int și elevii de Ia liceul agri-
Foto-reportaj de 

OCTAVIAN MILEA 
VASILE RANGA

(Continuare in pag. a V-a)
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Mecanisme foarte fine ale tradiției șl formelor de convie
țuire cotidiană, ale nevoii de comunicare și asociere inter- 
umenă au făcut ca multe, foarte multe localități, rurale sau 
urbane, să aibă o zonă a spațiilor de promenadă, un „corso" 
al lor, cum i se spune intr-un limbaj ad-hoc și de împrumut. 
A.u djspățuț, de peste tot, ulițele acelea cu lămpeșe stricate 
și prăvălii înghesuite, ale căror vitrine anemic luminate atră
geau priviri trecătoare. Ulițe care, in prag de seară, (cap
tau) șuvoaie de oameni ieșiți la promenadă și pendulind in 
sus și injos sau în jurul vreunui edificiu mai acătărî? (celebra 
„farfurie" giurgiuveană, spre pildă). Majoritatea așezărilor 
s-au înscris în mișcarea unei noi ținute arhitectonice, predo
minată de linia dreaptă și sveltă a construcției noi, pe verti
cală. S-a stins, aproape complet, și glasul fanfarei municipale 
care consuma, cu trompete și alămuri, orele serii sau zilelor 
de odihnă, într-un loc anume rezervat, împrejmuit, in colț de 
parc sau de alee mai răcoroasă.

N-a dispărut însă obișnuința promenadei colective. Ea s-a 
păstrat, a rezistat șocurilor urbanistice, și-a creat noi spații, 
a proliferat. „Corso"-ul este omniprezent și spectaculos. Ăș 
zice că, socialmente, el semnifică înclinarea noastră natu
rală spre stările de comunitate, sociabilitatea perenă a ro
mânului. Și tocmai pentru că nevoia promenadei persistă și 
se lărgește, că asaltează anume spații pe care și le dorește 
sieși și numai sieși, se iscă anume probleme de urbanitate 
și gospodărie locală. O cercetătoare norvegiană a avut inge
nioasa idee de a sonda, la Oslo, zonele de maximă concen 
trare a grupărilor de tineri și de a compara harta socială 

(Continuare în pag. a Vll-a)
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Interviul acordat de președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România,

«

ziaristului englez Stan Newens
După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului dc Stat al Republicii Socialiste România, a primit, la 11 august a.c., pe publicistul englez profesor Stan Newens, căruia i-a acordat următorul interviu :

ÎNTREBARE : Care sînt, 
după părerea dumneavoastră, 
domnule președinte, înfăp
tuirile majore ale României 
după sfîrșitul celui de-al doi
lea război mondială ?RĂSPUNS : Pentru' a înțelege mai bine transformările revoluționare care s-au produs în societatea românească, trebuie avut în vedere că, la sfirșitul celui de-al doilea război mondial, România era o țară slab dezvoltată ; venitul național nu depășea 80 dolari pe locuitor, iar peste 75 la sută din populație lucra în agricultură.Din punct de vedere politic și social, România era o țaiă cu orînduire burghezo-moșierească in care nu erau soluționate nici problemele revoluției burghezo- democratice. Deci, transformarea fundamentală pe care aș dori să o menționez este aceea că a fost lichidată vechea orînduire. într-un proces revoluționar unic s-a trecut la realizarea unor transformări ale revoluției burghezo-democratice și apoi la înfăptuirea revoluției socialiste, care a deschis calea tuturor celorlalte mari schimbări petrecute în viața economică și socială * țării. A fost înfăptuită industrializarea României pe iaze socialiste, a fost realizată 'forma agrară și apoi transfor- area socialistă a satului. A >st lichidată rămînerea în urmă învățămîntului și științei, rea- jizîndu-se învățămîntul general obligatoriu. Astăzi, nivelul de dezvoltare a învățămîntului și științei în România se apropie mult de cel al țărilor avansate din Europa.Industria românească de astăzi produce de peste 25 de ori mai mult decît în 1938, anul cu producția cea mai ridicată din trecut De la 280 mii tone de oțel, vom produce, în acest an, circa 8 milioane tone, iar în 1975 peste 11 milioane. De la mai puțin de 1,5 miliarde kwh anual în 1938, producția de energie electrică ajunge la 48 miliarde în acest an și lg peste 50 miliarde în 1975.în industria constructoare de mașini, în industrie în general, am dezvoltat ramuri noi, bazate pe cuceririle moderne ale științei și tehnicii. Nu doresc să mai dau exemple, dar trebuie să spun că dezvoltăm industria într-un ritm destul de intens, considerînd că aceasta constituie problema esențială pentru a asigura făurirea unei societăți socialiste multilateral dezvoltate.Am obținut, de asemenea, rezultate și în agricultură.Aș dori să menționez preocupările constante privind creșterea bunăstării materiale și spirituale a poporului. Astăzi, venitul național se apropie de 800 dolari pe locuitor și sperăm să fie în jur de 1 000 dolari in 1975. Cu toate acestea, sintem încă o țară în curs de dezvoltare. Ne propunem să depășim într-o perioadă nu prea îndepărtată a- ceastă situație, obținind o dezvoltare mult mai mare a României din punct de vedere economic.în fine, nu aș putea să nu menționez faptul că odată cu a- eeastă dezvoltare a Industriei și agriculturii, a științei și culturii, cu creșterea nivelului de trai al întregului popor am aplicat și aplicăm consecvent principiile repartiției socialiste, ceea ce constituie, de asemenea, o înfăptuire fundamentală a societății socialiste românești.

ÎNTREBARE : Este foarte 
bine cunoscut că România 
dezvoltă în anii din urmă o 
politică externă independentă. 
Dacă ați putea prezenta 
in rezumat principiile funda
mentale care stau la baza 
politicii externe a României.

RĂSPUNS : În activitatea internațională, România pornește 

de la necesitatea dezvoltării colaborării cu toate țările, fără deosebire de orînduire socială. Desigur, ca țară socialistă, punem un accent deosebit pe relațiile de colaborare cu toate statele socialiste. Acordăm o mare atenție relațiilor cu țările care duc o politică de dezvoltare independentă. De asemenea, pe baza principiilor coexistenței pașnice, promovăm largi relații și cu țările capitaliste dezvoltate. Considerăm că este necesar să participăm activ la diviziunea internațională a muncii, la întreaga viață internațională.în ce privește principiile de bază ale relațiilor dintre state, noi pornim de la necesitatea deplinei egalități în drepturi, a respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc și, desigur, de la nerecurgerea la forță sau la amenințarea cu forța în relațiile dintre state. Considerăm că trebuie să se dea posibilitatea fiecărei națiuni de a-și soluționa problemele corespunzător dorințelor sale, fără nici un amestec din afară.
ÎNTREBARE : Punctul de 

vedere prezentat de dumnea
voastră, desigur, nu concordă 
cu părerile exprimate de unii 
experți în afacerile internațio
nale, care argumentează în 
sensul că cele mai mari pro
bleme internaționale nu pot fi 
rezolvate altfel decît prin 
acordul dintre superputeri. Ne 
puteți explica părerile dum
neavoastră în legătură cu 
rolul puterilor mijlocii și mici 
în lumea de astăzi ?RĂSPUNS : Nu este nimic rău în faptul că punctul de vedere al României nu concordă cu părerile unor experți în problemele internaționale ; numai că este greu să fiu de acord cu părerile acelor experți care consideră că problemele majore internaționale se pot rezolva numai de țările mari, de marile puteri. Fără nici o îndoială, trebuie să ținem seama de realități, de făptui că există în lume țări mari, mijlocii, mici — unele foarte mari,, altele foarte mici — că există state cu orinduiri sociale diferite — atit state mari și foarte mari, cit și mijlocii și mici — și fiecare are politica sa, rolul său în viața internațională. Cred că evenimentele internaționale au demonstrat de pe acum că marile probleme nu pot fi rezolvate decit cu participarea directă a tuturor țărilor interesate, indiferent de mărimea lor. M-aș referi la un exemplu, și anume la războiul din Vietnam, la acordurile care s-au semnat la Paris între cele două state — care au atît orinduiri sociale deosebite, cit și mărimi diferite — Statele Unite și Republica Democrată Vietnam.Deci, consider că țările mici șl mijlocii au un rol tot mai important în viața internațională, că ele trebuie să participe activ la soluționarea tuturor problemelor, mai cu seamă atunci cind sînt probleme care le privesc direct. Nici o problemă nu se poate soluționa în interesul tuturor popoarelor și al cauzei colaborării și păcii internaționale peste capul sau fără participarea directă a tuturor statelor și, în primul rind, al celor interesate.

ÎNTREBARE : Știu că în 
scrierile dumneavoastră ați 
prezentat unele păreri origi
nale cu privire la rolul na
țiunii în socialism. Aș dori să 
vă rog să exprimați, pe scurt, 
concepția în ceea ce privește 
rolul națiunii în socialism.RĂSPUNS : Desigur, rolul națiunii în general, cit și al nați

unii în societatea socialistă constituie probleme importante ale lumii de astăzi.Trăim intr-o epocă în care se formează noi state naționale ; se definesc și se formează, de fapt, noi națiuni. Lupta de eliberare națională și de formare a statelor naționale, de apărare a independenței naționale joacă și va juca încă mult timp un rol important în desfășurarea vieții internaționale. Cred că însăși Anglia poate să ofere în această privință unele exemple din relațiile sale cu un șir de state.în socialism se creează condiții noi pentru afirmarea din plin a națiunii, în toate domeniile de activitate. Trebuie avut in vedere că pe calea socialismului au pornit multe țări mai puțin dezvoltate, că in unele din a- cestea dezvoltarea națiunii era deja în plin proces. Deci, formarea și consolidarea națiunii constituie un factor pozitiv, esențial — aș putea spune — pentru a uni toate eforturile societății in dezvoltarea pe calea nouă. Este necesar de a înțelege acest proces, de a crea asemenea relații între țările socialiste și de a făuri cadrul de afirmare a națiunii care să ducă la dezvoltarea colaborării bazate pe o deplină respectare a drepturilor fiecărei națiuni in toate domeniile.Pornind de aici, România acționează pe plan intern pentru a asigura deplina egalitate între cetățenii de diferite naționalități. în același timp, consideră că trebuie să se creeze cele mai bune condiții pentru dezvoltarea în perspectivă a fiecărei națiuni, odată cu întărirea colaborării și întrajutorării active între toate țările care au pășit pe calea socialismului.
ÎNTREBARE : In ce măsu

ră considerați că independen
ța țărilor mici este subminată 
de evenimentele economice 
contemporane ? Cei mai 
mulți dintre economiștii occi
dentali sînt conștienți astăzi 
de rolul crescind al compa
niilor internaționale care 
ajung deja la cifre de afaceri 
care depășesc veniturile anua
le ale multor țări mici. De 
exemplu, „General Motors" 
are un produs anual care este 
mai mare decît produsul cu
mulat al aproape tuturor ță
rilor din America Latină ca și 
al unui număr de țări din 
Europa. In cazul dumnea
voastră, considerați că este 
posibilă menținerea indepen
denței depline a României în 
cadrul C.A.E.R., în fața aces
tei logici a dezvoltării econo
miei contemporane ?

RĂSPUNS : Fără îndoială că dezvoltarea economiei contemporane, sau mai bine-zis creșterea rolului companiilor și organismelor economice supranațio- nale au o influență negativă a- supra independenței naționale a multor state. Cred însă că problema care se pune nu este legată numai de volumul veniturilor unei societăți sau alteia, ci, mai ales, de faptul că aceste societăți se amestecă direct și încearcă să-și subordoneze economia și, ca atare, și activitatea politică a unor țări mai mici.Vedeți, procesul internaționalizării forțelor de producție este, pînă la urmă, un proces obiectiv legat de dezvoltarea științei și tehnicii contemporane. Problema este însă de a se stabili acorduri corespunzătoare care să îmbine acest proces obiectiv cu interesele fiecărui popor și care să nu afecteze independența și suveranitatea țării respective. Pentru că v-ați referit la America Latină, trebuie să spun că tocmai acolo sînt astăzi foarte evidente aceste contradicții. Ele se manifestă prin lupta popoarelor Americii Latine împotriva dominației monopolurilor străine, a amestecului în viața internă. Deci, este necesar de a așeza relațiile economice internaționale pe principii noi care să țină seama de interesele fiecărui stat și care să dea posibilitate fiecărui popor de a fi stă- 

pin pe bogățiile sale. Această îmbinare a tendințelor de internaționalizare a forțelor de producție cu interesele naționale constituie unul din factorii esențiali pentru a se realiza o politică de pace, de progres social.România consideră că este necesar să realizeze o largă colaborare cu țările din C.A.E.R.. Totodată, ea se pronunță și realizează o colaborare largă — inclusiv prin crearea de societăți mixte — cu unele state capitaliste și, de asemenea, cu o serie de țări în curs de dezvoltare. Considerăm că relațiile din cadrul C.A.E.R. trebuie să ducă la consolidarea și dezvoltarea economiei fiecărei țări. Această îmbinare — integrare, cum spun unii — a economiei nu trebuie să afecteze, pină la urmă, dreptul poporului respectiv de a fi pe deplin stăpin pe bogățiile naționale, pe venitul național, de a fi în măsură să stabilească, dc sine stătător, hotăririle majore în ce privește direcțiile de dezvoltare a țării sale.Deci, colaborarea în cadrul C.A.E.R.. bazată pe aceste principii, contribuie pe deplin la dezvoltarea independentă a economiei românești, a României în general.
ÎNTREBARE : Conside

rați oare că Piața comună, 
conform politicii pe care o 
promovează în prezent, poa
te reprezenta un obstacol în 
relațiile Est-Vest pe care 
dumneavoastră vreți să le ve
deți statornicite ? V-aș ruga 

să prezentați punctul dum
neavoastră de vedere.

RĂSPUNS : Piața comună este o realitate a zilelor noastre ce nu poate fi ignorată. Desigur că trebuie ținut seama — și noi avem în vedere aceasta în activitatea noastră — in ce măsură orientările sau tendințele Pieței comune sînt de natură să promoveze relațiile de colaborare cu toate statele, să contribuie la extinderea liberă a schimburilor economice.Noi avem relații foarte largi eu țările din Piața comună și dorim să le dezvoltăm. Cu cîteva dintre aceste țări am încheiat acorduri de lungă durată. Sintem interesați în Înlăturarea u- nor restricții care îngreuiază dezvoltarea liberă a colaborării economice. Am dori să se meargă nu în direcția creării de noi obstacole, ci a înlăturării acestora din relațiile dintre țările europene, de a se considera Europa în întregimea sa și nu împărțită in diferite blocuri economice.ÎNTREBARE : Ați subli
niat frecvent că blocurile mi
litare ar trebui înlăturate. 
Cum considerați că se poate 
înfăptui aceasta ?

RĂSPUNS t Într-adevăr, am considerat și consider că existența blocurilor militare constituie un anacronism, că, pînă la urmă, ele trebuie să dispară pentru a face loc unor relații noi, de colaborare, între statele continentului nostru. Pentru a- ceasta este necesară, desigur, întărirea încrederii între statele europene, adoptarea unor măsuri concrete de dezangajare militară și dezarmare, așezarea relațiilor dintre țările continentului nostru pe principii noi, — ceea ce va diminua continuu importanța blocurilor militare și va crea condiții pentru a se putea trece la desființarea acestora.Aș dori să menționez că, după părerea mea, este greșită părerea acelora care cred că existența blocurilor militare și a trupelor străine în Europa le dă mai multă securitate. Dimpotrivă, aceasta creează insecuritate, menține continuu primejdia încordării și confruntării.
ÎNTREBARE : Ce progrese 

s-au realizat, după părerea 
dumneavoastră, la Helsinki în 
direcția statornicirii unui mai 
puternic sentiment de secu
ritate ? Care ar fi, după opi
nia dumneavoastră, pașii ur
mători de întreprins, precum 

și perspectiva pe termen mai 
îndelungat a securității eu
ropene ?RĂSPUNS : După părerea mea, lucrările pregătitoare și prima fază a conferinței la nivelul miniștrilor de externe s-au desfășurat cu rezultate pozitive.în primul rind, s-au adoptat o serie de principii cu privire la desfășurarea conferinței, care au o importanță ce depășește de pe acum problemele securității europene — mă refer la principiul consensului, al rotației.Se poate spune că lucrările de pină acum au demonstrat că soluționarea problemelor privind securitatea europeană se poate face numai cu participarea egală a tuturor statelor. Aceasta constituie un invățămîr.t deosebit de prețios. De fapt, în cadrul lucrărilor pregătitoare s-au și trasat orientările de bază ale documentelor și principiile ce urmează să fie adoptate in finalul conferinței. Și acest lucru este un rezultat important, care arată că întotdeauna este necesar să se depună eforturi pentru a clarifica bine toate problemele, de aceasta depinzînd pînă la urmă succesul oricărei activități.Noi acordăm acum o mare importanță lucrărilor fazei a doua — in comisii, — considerînd că trebuie depuse toate eforturile pentru elaborarea unor documente și principii cit mai clare cu privire la relațiile viitoare dintre statele continentului nostru.Considerăm că și după încheierea conferinței va fi necesar să se depună eforturi susținuta în aplicarea celor ce vor fi stabilite și pentru a dezvolta relațiile de colaborare și prietenie pe continentul nostru. De aceea, apreciem că este deosebit de util să se ajungă la crearea unui organism permanent al țărilor europene.Ținînd seama de importanța pe care o atribuim acestei conferințe, ne pronunțăm pentru ca in încheierea ei, — la faza a treia, cum se spune, — să participe la adoptarea finală a documentelor șefii de state sau de guverne pentru a da toată greutatea și însemnătatea acestei conferințe.ÎNTREBARE : Ați dori să 

dați o apreciere stadiului ac
tual al relațiilor dintre Româ
nia și Marea Britanic ? In a- 
ceastă privință, prin ce mij
loace ar putea și ar trebui să 
se dezvolte aceste relații ? 
Dacă ați putea comenta în 
acest sens relațiile comercia
le? V-aș ruga, de asemenea, 
să vă referiți și la o compa
rație privind relațiile Româ
niei cu alte țări occidentale. 
Care sînt, după părerea dum
neavoastră, acele domenii în 
care considerați posibilă o 
lărgire a comerțului și a re
lațiilor dintre România și 
Marea Britanie ?RĂSPUNS: Aș putea spune că relațiile dintre România și Marea Britanie se găsesc la Un nivel destul de corespunzător. Intre reprezentanții guvernelor țărilor noastre au avut și au loc o serie de contacte, de discuții cu privire la raporturile bilaterale, cit și la problemele internaționale. Deși — ca «ă spun deschis — cred că și în această privință mai sînt încă unele lucruri de făcut și ar trebui să acționăm în vederea extinderii colaborării dintre România și Anglia. Soluționarea problemelor, atit bilaterale, cit și internaționale, depinde astăzi mult și de contactele directe între factorii de răspundere din țările respective.In ce privește relațiile economice, în ultimii ani ele au cunoscut, într-adevăr, o dezvoltare. S-au realizat cîteva lucruri relativ bune în domeniul colaborării economice, atît în industrie, cit și în agricultură, dar nu aș putea spune că nu s-ar putea face mai mult și în a- ceastă privință. Dacă m-aș referi la datele statistice. Anglia ocupă locul patru în relațiile României cu țările occi

dentale, primul loc revenindu-i Republicii Federale Germania.Sînt multe domenii în care România este interesată — și cred că și Anglia — de a realiza o colaborare mai largă. Desigur, este necesar să trecem la forme noi, la cooperare în producție, chiar la crearea unor societăți mixte. Consider că ar fi necesar ca guvernul englez să favorizeze realizarea unor asemenea societăți, inclusiv o colaborare pe terțe piețe.
ÎNTREBARE : Este, în 

general, acceptat că România 
duce o politică externă inde
pendentă. Ne puteți însă indi
ca și care sînt principalele 
drepturi ale cetățenilor ro
mâni, ce măsuri ați luat pen
tru întărirea democrației și a 
drepturilor cetățeunului indi
vidual în România ?RĂSPUNS : Dumneavoastră, ca laburist, știți că problema principală a drepturilor cetățeanului și a democrației este legată de problema fundamentală a proprietății, a repartiției, a asigurării dreptului la muncă. Din acest punct de vedere, aș putea spune că am rezolvat în mod fundamental problema drepturilor cetățenești în România, atît în ce privește proprietatea poporului asupra tuturor mijloacelor de producție și asupra venitului național, cît și în privința repartiției și a participării oamenilor muncii la conducerea activității econo- mico-sociale.Desigur, acordăm o mare a- tenție dezvoltării forțelor de producție și repartizării lor teritoriale, asigurării condițiilor de muncă pentru toți cetățenii țării. Totodată, facem totul pentru ca făurirea societății socialiste să fie opera nemijlocită a maselor populare care să participe, în mod direct, la întreaga activitate de conducere. Considerăm că aceasta este esențial in dezvoltarea unei democrații reale. Nu doresc să mă refer la prevederile Constituției cu privire la dreptul la vot, la libertatea presei și la toate celelalte ; ele sînt bine cunoscute. Ne străduim ca realmente Marea Adunare Națională, consiliile populare, toate organele de stat să fie expresia reală a voinței poporului și să-și îndeplinească obligațiile de a servi, prin tot ceea ce fac, interesele întregului popor. înțelegem că dezvoltarea democrației socialiste este o necesitate pentru asigurarea succeselor în toate domeniile de activitate. Practic nu există problemă mai importantă a politicii interne și externe care să nu fie în prealabil larg dezbătută, în presă, radio, televiziune, în adunările oamenilor muncii.Acordăm atenție problemelor de fond ale democrației și nu atit aspectelor ei formale. Desigur, nu vreau șă, credeți că noi considerăm că nu mai avem nimic de făcut în direcția dezvoltării democrației noastre. Știm că acesta este un proces și va trebui să constituie preocuparea noastră permanentă pentru a crea cadrul cel mai bun în care poporul să participe nemijlocit la conducerea tuturor laturilor de activitate.

ÎNTREBARE : In prezent, 
în Marea Britanie se mani
festă un interes crescind în 
cadrul mișcării muncitorești 

( față de democrația industrială 
și față de conducerea și con
trolul muncitoresc. Eu sînt 
membru al „Institutului pen
tru controlul muncitoresc" și, 
cu atît mai mult, mă intere
sează aceste lucruri. V-am 
ruga, deci, să vă referiți la 
progresele obținute în Româ
nia în acest domeniu ; ce con
siderați că ar fi de dorit să 
se întreprindă în continuare 
în această direcție ?RĂSPUNS : În afară de problema fundamentală la care m-am referit — a proprietății, care este problema esențială a democrației sociale și economice, și pe care o . considerăm rezolvată în mod radical —, noi am instituit în toate unitățile economice și industriale or

gane de conducere colectivă, comitete său consilii ale oamenilor muncii, compuse din cadrele de conducere și de specialitate, din reprezentanți ai oamenilor muncii aleși direct de aceștia, din reprezentanți ai organizațiilor sindicale, de tineret, de partid. Aceste organisme colective răspund, în fond, de întreaga activitate economico- socială a întreprinderilor sau a instituțiilor respective ; ele hotărăsc in mod colectiv, avind un rol deliberativ. De două ori pe an. aceste organisme sint obligate să prezinte dări de seamă în fața adunărilor generale ale salariaților, care aprobă sau dezaprobă activitatea conducerii. Deci, din punct de vedere organizatoric, considerăm că aceste forme sint pe deplin corespunzătoare și ne concentrăm eforturile spre a le face cit mai viabile, cit mai active, pentru ca fiecare muncitor să participe in mod direct la întreaga activitate de conducere. In fond, muncitorii au la noi o dublă calitate : . sint atît proprietari ai mijloacelor de producție, cit și producători. De aceea, dorim ca ei să acționeze în această dublă calitate, cu toată răspunderea, în conducerea activă a întreprinderilor și instituțiilor respective.Recent am creat Consiliul Suprem al Dezvoltării Economico- Sociale, care numără peste 250 de membri, și este alcătuit din reprezentanți ai marilor unități economice, științifice, din reprezentanți ai oamenilor muncii. In cadrul acestui consiliu am creat 15 secțiuni pe ramuri și subramuri, care reunesc, in afară de membrii consiliului, și alți specialiști și reprezentanți ai oamenilor muncii.De asemenea, am creat organisme speciale de control muncitoresc, începînd cu Consiliul Central al Controlului Muncitoresc, consilii județene și consilii de control muncitoresc în întreprinderi. Reprezentanții sindicatelor participă în toate aceste organisme, iar președintele sindicatelor din România este membru al guvernului. Din punct de vedere organizatoric, deci, aș putea spune că am creat un cadru corespunzător. Esențial pentru noi este de a ridica nivelul de conștiință, pentru a asigura participarea activă la conducere a maselor largi populare — și acționăm in această direcție.Aș dori să vă spun că tocmai datorită acestei participări a tuturor cetățenilor la întreaga viață politică și socială, politica partidului nostru — atît cea internă, cit și cea internațională — se bucură de sprijin și este înfăptuită în mod activ de întregul nostru popor.Și, pentru că, poate, unii dintre cititorii dumneavoastră o să se întrebe dacă românii nu au și lipsuri, pot să le spun că mai sint și neîmpliniri, mai facem și greșeli, dar le discutăm, sintem foarte critici față de ele, căutăm să. le lichidăm și facem totul pentru a asigura soluționarea problemelor finind seama de interesele poporului.
ÎNTREBARE : V-aș ruga 

să explicați poziția României 
în legătură cu lupta popoare
lor „lumii a treia" pentru 
independența națională, pen
tru controlul asupra resurselor 
țărilor respective, pentru ridi
carea nivelului de viață. Cum 
conciliați această poziție cu 
politica României de a avea 
relații bune cu toate statele, 
indiferent de asocierea lor, în
tr-o formă sau alta, cu țările 
„lumii a treia" ?RĂSPUNS : România sprijină activ mișcările de eliberare națională. Acordăm un sprijin activ mișcărilor din Angola, Mozambic, Guipeea-Bissau, Namibia, inclusiv celor din Africa de Sud, care luptă împotriva rasismului. Considerăm că trebuie să facem totul pentru a se pune capăt cît mai repede sistemului colonial. Sprijinim activ și colaborăm cu toate statele care acționează pentru consolidarea independenței lor naționale, sintem solidari cu lupta lor pentru a ti stăpîne pe bo- ' 

gățiile naționale, considerînd că această este unul din factorii esențiali pentru dezvoltarea atit a țărilor respective cît și pentru progresul general al omenirii.Apreciem că este necesar să se acorde mai multă atenție problemelor țărilor în curs de dezvoltare , un sprijin mai puternic pentru statele respective. Aceasta deoarece mărirea decalajului dintre statele cu o economie puternică și țările în curs de dezvoltare poate să ducă la probleme foarte serioase pentru progresul societății omenești. Desigur, ne pronunțăm cu hotă- rire împotriva oricăror practici și tendințe de dominație asupra altor popoare ; vorbind de o politică nouă în viața internațională, de destindere, trebuie să ne gîndim că aceasta presupune lichidarea acestor practici din relațiile dintre țările lumii și înfăptuirea deplinei egalități între state, în toate domeniile de activitate.Este de înțeles că, așa cum am menționat, în spiritul principiilor coexistenței pașnice, acționăm și dezvoltăm relații largi cu toate țările, indiferent de orinduirea lor socială și de atitudinea lor față de o problemă sau alta. Raporturile cu un alt grup de state sau cu alte țări sint relații care privesc țările respective. Desigur, că ele nu pot constitui o piedică în dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre România și țările respective, — în afara unor cazuri deosebite, cum este de exemplu problema Africii de Sud în legătură cu care există și o ho- tărîre a Organizației Națiunilor Unite și pe care România o aplică în mod consecvent. Noi considerăm că este dreptul fiecărui popor de a-și dezvolta relațiile așa cum consideră mai bine. Constatăm cu satisfacție că popoarele sînt tot mai ho- tărîte să-și impună voința lor și luptă pentru raporturi de deplină egalitate și avem convingerea că vor triumfa, pentru că reprezintă o cauză dreaptă. Numai în acest fel se vor putea dezvolta în viitor relațiile dintre state.ÎNTREBARE: In sfîrșit, 
doresc să vă spun, domnule 
președinte Ceaușescu, că 
dumneavoastră v-ați dedicat 
întreaga viață luptei pentru 
socialism, pentru viitorul so
cialist al poporului român. 
Vedeți și viitorul omenirii tot 
în acești termeni socialiști ?RĂSPUNS : Am început activitatea revoluționară cind exista ca stat socialist numai Uniunea Sovietică. Astăzi există 14 state socialiste. Un număr tot mai mare de țări își declară într-o formă sau alta opțiunea pentru dezvoltarea pe baze socialiste. Din punct de vedere ăl dezvoltării societății omenești, însăși evoluția contemporană demonstrează că drumul spre socialism este drumul comun al tuturor popoarelor și — mai devreme, sau mai tîrziu — toate vor trece la această orinduire.Am intrat în mișcarea revoluționară în timpul regimului burghezo-moșieresc, am participat la cucerirea puterii politice, la făurirea socialismului. Acum România a intrat într-o etapă nouă — a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate.In prezent elaborăm programul partidului nostru pentru etapa edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și trecerea la făurirea societății comuniste în România — pe care îl vom supune anul viitor Congresului al XI-lea. însăși realizările României în construcția socialistă, cît și dezvoltarea socială mondială, demonstrează că viitorul omenirii este al socialismului — și am deplina convingere că așa se va întîm- pla. Datoria ce revine tuturor celor care doresc socialismul este de a acționa in așa fel Incit socialismul să ducă la triumful deplin al ideilor de dreptate și libertate, să pună capăt cu desăvîrșire oricărei politici de asuprire a unui popor de către altul, să asigure deplina egalitate și înfrățire între toate națiunile, între toți oamenii.
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU ÎN MAROC

TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis președintelui Republicii Peru, JUAN VELASCO ALVARADO, următoarea telegramă :Părăsind pămîntul ospitalierei dumneavoastră țări, vă rog să primiți incă o dată, stimate domnule președinte, sincerele mele mulțumiri pentru primirea călduroasă și sentimentele de prietenie manifestate în timpul vizitei în Republica Peru.Avînd convingerea că vizita efectuată în frumoasa dumneavoastră țară, convorbirile avute cu dumneavoastră și ceilalți conducători peruani, acordurile încheiate cu această ocazie vor contribui la dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare in multiple domenii, dintre popoarele și țările noastre, vă rog să primiți, stimate domnule președinte, salutul meu cel mai cordial și cele mai sincere urări de fericire pentru dumneavoastră personal și pentru poporul peruan prieten.
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Romănia, a trimis președintelui Republicii Bolivia, HUGO BANZER SUAREZ, următoarea telegramă :Zburînd peste teritoriul țării dumneavoastră, am plăcerea să vă transmit un mesaj de salut și urările cele mai Sincere de progres și prosperitate pentru poporul bolivian.

în momentul 

sosirii pe aeroportul 
din Rabat

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de Stai al Republicii Socialiste Romănia, a trimis președintelui Republicii Federative a Braziliei, EMILIO GARRASTAZU MEDICI, următoarea telegramă :Survolînd teritoriul Republicii Federative a Braziliei, doresc să transmit excelenței voastre și poporului brazilian un cordial salut și cele mai bune urări de fericire, prosperitate și pace.Exprim și cu acest prilej convingerea că bunele relații existente între Republica Socialistă România și Republica Federativă a Braziliei se vor dezvolta continuu în interesul celor două popoare, al păcii și cooperării internaționale.
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis președintelui Republicii Islamice Mauritania, MORTAR OULD DADDAH, următoarea telegramă :Zburînd deasupra teritoriului Mauritaniei, doresc să vă adresez un cordial salut și cele mai bune urări de sănătate și fericire.Exprimlnd convingerea că relațiile bune dintre țările noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă, folosesc acest prilej pentru a transmite poporului mauritan urări de prosperitate și progres.

A

Intîlnire între tovarășul
Nicolae Ceausescu 

și Leopold Sedar Senghor

I
 Ziarele apărute vineri la Rabat 

se referă pe larg și sub diferite 
modalități publicistice la vizita 
neoficială pe care președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae

\ Ceaușescu, împreună cu tovară
șa Elena Ceaușescu, o efectuează în Maroc, la invitația regelui 

, Hassan al II-lea, considerînd-o 
un eveniment de o deosebită im
portanță. Cotidianul „LE MA
TIN” prezintă pe prima pagină 
fotografia tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, însoțită de ample l date biografice. Ziarul sublinia- f ză că vizita șefului statului ro- 

ț mân va permite conducătorilor 
\ celor două țări să poarte con- j vorbiri importante, menite să

oontribuie la întărirea cooperării 
bilaterale în numeroase domenii. 
„In sfera relațiilor internaționale 
— relevă același ziar — președin
tele Nicolae Ceaușescu a do-

un mare dinamism politicii ro
mânești de dezvoltare a legătu
rilor de prietenie și colaborare cu 
toate țările socialiste, de întărire 
a raporturilor cu țările în curs

Anunțînd vizita la Rabat a 
șefului statului român, „AL AN- 
BAA", organ al Ministerului In
formațiilor și Culturii, publică 
fotografiile tovarășului Nicolae

Revista presei marocane
bîndit un mare prestigiu datori
tă uriașului efort pe care îl con- 
sacrn promovării în relațiile de 
la stat la stat a principiilor in
dependenței și suveranității na
ționale, egalității în drepturi, ne
amestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc. Președin
tele Nicolae Ceaușescu imprimă

de dezvoltare, cu mișcările de 
eliberare naționala, de lărgire a 
cooperării cu toate statele din 
lume, indiferent de regimul lor 
social, în spiritul coexistenței 
pașnice, pentru interesul cauzei 
generale a destinderii, securității, 
păcii și progresului tn lumea Întreaga".

Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, precum și un articol 
care prezintă personalitatea po
litică a conducătorului României 
socialiste, subliniind prestigiul de 
care se bucură pretutindeni în 
lume, prestigiu confirmat și în
timpul recentelor vizite întreprin- luția relațiilor între România și te In fruntea unor delegații de Maroc.

partid și de stat ale României în 
diferite state din Europa, Asia, 
Africa .și America Latină.

„MAGHREBIEN INFORMA
TION", „MAROC SOIR” a- , 
nunță, de asemenea, vizita tova
rășului Nicolae Ceaușescu la 
Rabat, relevând importanța con
vorbirilor ce le vor avea cei 
doi șefi de stat.

Posturile marocane de radio și 1 
televiziune au difuzat, începînd 
de joi, informații și comentarii 
care relevă importanța actualei 
vizite, precum și a celei prece
dente — din decembrie 1970 — l 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu In Maroc, contribuția lor la evo-

(Urmare din pag. 1) între Partidul Comunist Român și Uniunea Progresistă Senega- leză.Discutînd unele probleme internaționale actuale, cei doi președinți și-au exprimat hotă- rîrea de a acționa pentru sprijinirea mișcărilor de eliberare națională, a popoarelor care luptă pentru o dezvoltare independentă, pentru progres economic și social, pentru lichidarea subdezvoltării. Ei s-au pronunțat pentru participarea, pe bază de egalitate, a tuturor statelor la rezolvarea problemelor internaționale. împotriva imperialismului, colonialismului și neocolo- nialismului, pentru pace și colaborare între popoare.întîlnirea s-a desfășurat lntr-o atmosferă de cordialitate și prietenie.După încheierea convorbirilor, președintele Nicolae Ceaușescu a răspuns Ia Întrebările puse de

Ahmed Tidiane, reprezentant al postului de radio Senegal.— Ce sentimente încercați, domnule președinte, după întîlnirea cu președintele Senghor ?— Aș dori, în primul rînd, să menționez cu multă satisfacție că intre țările noastre. România și Senegal, se dezvoltă relații de colaborare, și asupra a numeroase probleme internaționale există multă apropiere sau puncte de vedere comune.Doresc să mulțumesc domnului președinte pentru primirea făcută. Apreciez că această primă intilnire a noastră și convorbirile pe care le-am avut au fost deosebit de amicale și cred că ele vor deschide calea spre o largă colaborare intre țările și popoarele noastre.— Aș vrea să vă întreb, domnule președinte, dacă România va participa la reuniunea de la Tunis a partidelor socialiste și democratice din țările africane 7

— Sigur, noi salutăm reuniunea forțelor politice din țările africane, care se pregătesc să discute problemele dezvoltării economico-sociale, ale Întăririi independenței și suveranității naționale, ale creării unei societăți mai drepte pentru oamenii muncii.Pentru a spune dacă vom participa, ar trebui mai intîi să primim invitație. Credem că ar fi util să luăm parte la aceasta reuniune și, fără îndoială, vom • participa, pornind de la relațiile bune pe care le avem cu țările prezente la reuniune, cu toate țările africane, de la solida11-- tea cu aceste state și cu i care luptă pentru o dezvr independentă.în final, tovarășul N Ceaușescu a declarat :„Aș dori să folosesc ace: lej pentru a adresa pop senegalez salutul meu, i porului român, cele mai urări de prosperitate și fe

ANOMALII ÎN APROVIZIONAREA ALIMENTARĂ 

A SALARIAȚILOR DIN UNELE COMUNE

Comuna Răducăneni. din ju
dețul Iași, ara aproape 11 000 de locuitori si, în consecință, perspectiva de a fi declarată in eurînd oraș. De altfel, au șl fost înaintate forurilor superioare planuri amănunțite de sistematizare, propuneri concrete pentru dezvoltarea corespunzătoare a celor cinci sate ale comunei. E firesa, în acest context, ca la Răducăneni să fi crescut și numărul salariaților, care, în prezent, au ajuns la peste 1 200. O bună parte din el sint din alte localități, sosiți aici fie prin repartiție guvernamentală (e vorba de absolvenții lnvățămlntulul superior), fie prin transfer, fie, pur șl simplu, prin angajări pe posturile libere Ivite la I.A.S., C.A.P., S.M.A., la cele două spitale din comună sau la secțiile de prestări servicii către populație, ale cooperativei de con- gum și ale C.A.P.Un fapt demn de reținut este tă nici unul dintre salariații comunei nu face naveta. O parte &n salariații «silii din alte localități au luat hotărlrea de a-și construi case proprietate personală la Răducăneni, iar alții, în număr deloc neglijabil, locuiesc la gazde. Așadar, condițiile de viață ale salariaților din Răducăneni care, așa cum am constatat la fața locului, contribuie din plin, alături de localnici, la dezvoltarea comunei, la netezirea drumului ei către oraș, sînt la nivelul cerințelor ?Am discutat cu numeroase cadre, în majoritate tineri și, pentru Început, iată cîteva din opiniile pe care le-am notat, în privința condițiilor de locuit :— Prețurile „fixate" de gazde pentru o cameră, adesea necorespunzătoare, ajung pînă la 506 de lei lunar, sfidînd legea care, evident, limitează chiriile la sume rezonabile. La Răducăneni, noul venit este purtat prin mai multe case, își alege în cele din urmă o gazdă, și de aici încolo, forurile locale nu se mai interesează, nu mai intervin cu autori

tatea conferită de lege, lăslndu-i pe chiriași la bunul plac al speculanților. Ni s-a adus. Ia un moment dat, un „argument" care poate ține loc de mostră a lipsei de responsabilitate și, de ce nu, de răspundere pentru viața personală a salariaților, dincolo de obligațiile de serviciu ale fiecăruia : „Credeam că prevederile legii se referă la mediul orășenesc". Comentariile sint de prisos, nu Insă și măsurile care sa cer luate fără nici o întîrziere.— An de an, salariații intim- pină mari greutăți In aprovizionarea cu lemne de foc, consiliul popular al comunei este proprietarul unei păduri Întinse, care începe chiar din marginea satului Răducăneni. Insă, așa cum ne declara tovarășul Mihai Patraș, directorul liceului din localitate, lemnele solicitate cu mult timp înainte, se distribuie abia In ianuarie — fe-* bruarie, cînd se taie din pădure parchetele stabilite. Profesorul Vaslle Chirica se confesa că, de cum se lasă frigul, în casă nu poți sta decît bine îmbrăcat. E drept, unii se mai descurcă, își cumpără lemne din timp (deci stocuri există !) dar aceasta se intîmplă numai In cazul celor „cu stagiu" In comună, care au ajuns să-i cunoască bine pe pădurari, pe gestionarii de parchete, tratînd cu ei pe căi lăturalnice, cu implicații care ar fi trebuit să ajungă și la urechea celor răspunzători de asigurarea unui climat de cinste în Răducăneni. Cel puțin curios mai este încă un aspect : alte categorii de cetățeni, chiar și din rindul țăranilor cooperatori, primesc lemne ți înainte de a se lăsa gerul, cu condiția de a fi... „descurcăreți". Așadar, posibilități pentru distribuirea acestui material, însă pe temeiuri cu adevărat echitabile, legale, ar exista.Am mai notat, în urma discuțiilor cu numeroși salariați, că noii veniți — șt nu numai ei — întimpină greutăți In aprovizio

narea cu alimente, tomnai aici, într-o comună bogată. La Răducăneni există o piață, unde brin- za de oi se vinde cu 30 de lei kilogramul, o găină potrivită eu «0 de lei, litrul de lapte cu 4 și chiar cu S lei șji.m.d., tn afara oricărei legi a prețurilor. De altfel, așa cum am constatat la fața locului și, de asemenea, cum ni i-a spui cu prea multă seninătate la consiliul popular al comunei, la piață Încă nu există nici un fel de mercurial. Acesta, pasămite, ar fi fost stabilit în exclusivitate tot pțntru uzul piețelor urbane, oa șl preturile pentru chirii, în concepția organelor locale. Totuși, s-au luat și unele măsuri în ceea ce privește piața: a fost modernizată !Prin urmare, tn piață, salariatul din Răducăneni a nevoit să-și ușureze substanțial buzunarul. Cel oare dorește să evite aceasta, se îndreaptă, bineînțeles, către magazinul cu autoservire, ori către băcănie. Aid, Insă, nu găsește nici brinză, nici lapte, nici came de vreun fel și nici măcar ouă. Poate cumpăra doar conserve și paste făinoase. Tovarășul Adam Oghină, responsabilul magazinului cu autoservire ne declara că plnă șl dulciurile, articole mult solicitate de cumpărători, lipsesc cu desăvîrșire, cam de multișor. Interlocutorul nostru mai spunea că cere mereu și asemenea produse, însă la depozitul de la Iași nu există, pur și simplu, dulciuri pentru uzul „celor din mediul rural". „Poate mai tir- ziu“, i se răspunde.Ne aflam In biroul tovarășei Valeria Marta, președinta cooperativei de consum din Răducăneni, tocmai cînd domnia-sa făcea comanda telefonică pentru împrospătarea rafturilor magazinelor din comună. Ne-a frapat un lucru : tovarășa președintă solicita cantități industrial» da băuturi (coniac, rom, secărică ș.a.m.d) considerlnd, probabil, 

că tn lipsa produselor cu adevărat alimentare merge șl băutura alcoolică. Reproducem, din discuția pe oare am avut-o. un fragment pe oare l-am dori analizat cu toată răspunderea atit da întreprinderea județeană economică a cooperației, cit și de forul superior al cooperației, cu sediul la București.— Salariații din comună vă solicită deseori ouă, păsări, produse lactate șl chiar fasole uscată, produse pe care le-am văzut prin magaziile dumneavoastră.
— Intr-adevăr, avem așa ceva, dar nu putem vinde nimic sa- lariaților. Aceste produse le achiziționăm de la țăranii cooperatori și le expediem de urgență la Iași.— Nu s-ar putea oa din miile de ouă achiziționate măcar 100 să poată fi vindute la preț de stat salariaților din sat 7— Nu. Avem Instrucțiuni precise.Aceste instrucțiuni '„precise" ne-au fost prezentate șl la IJECOOP Iași. Tovarășul Aurel Baican, șeful serviciului comercial, a argumentat că întreprinderea județeană nu face decît să respecte o dispoziție... Prin urmare, dacă salariatul din Răducăneni, de pildă, dorește 10 ouă, trebuie să ia mașina de Iași, care costă 16 lei, să mai dea încă pe atîta la Întoarcere, să piardă o zi de muncă pe drum (100 km dus—întors) și, în sfirșit, să revină în sat cu proviziile dorite. De altfel, numeroși salariați cu care am discutat, procedează astfel. Chiar și atunci cind este vorba de... fructe. La Răducăneni există multe livezi, dar în chioșcurile I.L.F. fructele lipseau și în ziua raidului nostru prin comună. Nu lipseau, însă, din biroul primarului, care avusese grijă să-și încropească o expoziție cu toate soiurile de mere — intr-adevăr, frumoase — care se cultivă la Răducăneni.

Tovarășul Constantin Călărașu — primarul comunei — a ținut să ne informeze șl să ne vadă că notăm declarațiile dumissle privind „excepționala" aprovizionare a comunei cu produse alimentare. Ne-a vorbit despre produsele lactate provenind de la stina eonslliulul popular, care (fapt neoonflrmat de declarațiile salariaților) ar fi distribuite la preț de stat oricărui solicitant. Ne-a mal vorbit și despre animalele care sint tăiate periodic,’ attt pentru uzul cantinelor, cit și pentru salariați. Toți salariații eu oare am discutat nu-și amintesc, Insă, să fl cumpărat vreun kilogram de carne pe această oale. Nu contestăm eă o parte din salariații comunei ar fi beneficiat de aceste vînzărl, dar care anume ? Poate doar cel, de la consiliul popular sau de la C.A.P., aleși pe sprinceană, cum nl s-a vorbit nu o dată prin oomună.La consfătuirea primarilor și secretarilor comitetelor comunale de partid, care a avut loc tn urmă eu do! ani, s-a precizat eu multă claritate eă, după ce o comună Își îndeplinește planul contractual de livrări către stat, C.A.P.-urile pot distribui, periodic, came proaspătă salaria- ților din mediul rural. Așadar, o dovadă eă această categorie de salariați n-a fost nicidecum uitată. Cum este aplicată Insă această recomandare la fața locului, s-a văzut. Precizăm că. așa cum ne-a declarat tovarășul primar Călărașu, comuna Răducăneni și-a Îndeplinit planul de livrări la oame. Foarte frumos; dar In rest cum rămîne 7 Deocamdată, piața se face tot la Iași, adică 100 km dus—întors.Față de această situație, este de neînțeles atitudinea consiliului popular al comunei Răducăneni, unde totul ni s-a înfățișat In culori trandafirii. Evident, oricui l-ar place ca despre comuna lui să se spună lucruri frumoase, mai mult chiar, orice ziarist preferă să consemneze fapte de laudă, dar acestea trebuie să aibă un suport real. In consecință, la Răducăneni mai sînt lucruri de pus la punct in asigurarea unor condiții corespunzătoare salariaților — în marea lor majoritate tineri — cu atit mai mult, cu cit posibilități există. Se Impun, așadar, măsuri adecvate pe plan local, măsuri de care, firește, nu trebuie să fie străine nici organele superioare, de la județ.
DRAGOMIR HOROMNEA

PUNCTE DE VEDERE

Ce relații există intre oamenii 
care populează „lumea" școlii?
O învățătoare pensionară propune 

o discuție pe această temăIn societatea noastră școala, cu tot cortegiul ei de îndatoriri, nu trăiește intr-un univers închis oi tn permanența atenție a opiniei publice. Fire nevăzute leagă școala de un activ foarte larg — părinți, rude ale elevilor, sau numai prieteni ori vecini al familiilor cu copii școlari. Astăzi nu mai surprinde că foarte mulți oameni oferă școlii multe ceasuri din timpul lor liber, o imensă experiență de viață, opinii — nu atit teoretice cit izvorînd din cunoașterea generației actuale de elevi. Am cunoscut, recent, un asemenea om — tovarășa Ana Folișteanu, de mai mulți ani pensionară, dar păstrind școlii și problemelor ei același viu interes ca atunci cind urca la catedră ca Învățătoare. A venit Ia redacție să ne Împărtășească citeva ginduri — rod al meditațiilor dar și al unor sondaje și acțiuni proprii care i-au dat prilejul să se verifice — cu privire la raportul profesor-elev, astăzi. Fără alt interes decît cel moral — nu are copii de școală și nici nepoți de această vîrstă — a organizat in bloc un club pentru elevii-locatari. frecventează locurile unde se intilneso elevii, stă de vorbă cu ei, le cîștigă încrederea. Acesta este suportul pe care iși bazează observațiile. Care sint judicioase. „Timpul dă profesorului, familiei și nouă tuturor o lecție serioasă : reușim în munca educativă numai dacă ținem seama că ne adresăm copiilor de azi. Care sint altfel decit am fost noi — obișnuiește dumneaei să spună. De aceea se impune in prezent o tehnologie pedagogică foarte complexă, pedagogul nu se poate limita doar Ia schema însușită mai demult, el însuși trebuie să se reeduce in permanență dacă vrea să nu-și trădeze profesia".— Copiii de azi — iată un subiect inepuizabil. Ce trăsături anume ale copiilor de azi vi s-au părut că cer educatorului să adopte o tactică nouă, alta decît cea care dădea rezultate acum 10 sau 15 ani 7— Am observat o dorință de independență care nu prea este Încurajată. Elevii au în clase conducătorii lor — pionieri sau uteciști. Dar nu întotdeauna sînt lăsați să-și organizeze singuri treburile. Profesorul, adesea, nici măcar nu ascunde faptul că-și impune punctul de vedere chiar și în acele situații în care tinerilor ar trebui să Ii se lase inițiativa, că rezolvă el probleme pe care le poate rezolva bine, dacă nu chiar mai bine, elevul însuși. Eu cred că elevi de clasa a IX-a pot să-și organizeze singuri excursia sau tabăra. Dar nu se intimplâ așa... Nu se prea ține seama că tinerii de azi refuză tutela, destui profesori se rac că nu observă și-și impun punctul de vedere și prezența peste tot și în toate. Mi se pare o greșeală de ordin pedagogic, cu urmări neplăcute asupra scopului urmărit de pedagogul Însuși.

— Dar poate rămîne străin profesorul de ceea ce se petrece în clasa sa, cu elevii încredințați lui ?— N-am spus asta. E o chestiune de tact. Si de căldură a relațiilor. Care cam lipsește. Știți ce mi-au spus destui e- levi 7 Că pe unii profesori nu-i interesează decît să obțină răspunsuri de la numerele matricole din fata sa. Nu-i prea interesează ce gindesc, cum trăiesc acasă, în familie, cine le sint prietenii. Poate că nu este chiar așa. Cu siguranță că nu toți profesorii sint atit de rigizi. Dar iată că unii le dau prilejul elevilor să-i vadă și așa. Copiii și adolescenții au avut și vor avea nevoie de căldură. Iar cei de azi, cu părinți foarte ocupați, trăind intr-un ritm atit de accelerat, au poate mai multă nevoie să simtă a- fecțiunea celor maturi. Cred că „represaliile", admonestarea, repetatele „puneri la punct" nu dau întotdeauna rezultate. Pot fi găsite si alte căi. Nu va scădea nimic din prestanța educatorului dacă — înainte de a sancționa — va sta de vorbă cu elevul său. dacă va face eforturi să-I înțeleagă, dacă va studia propriile-i metode pedagogice, calitatea, e

fectele lor. O fată, elevă in ultimul an de liceu, mi-a spus că se face mare caz cind un elev manifestă lipsă de respect. Acestei eleve i se părea insă că nici ei, elevii, nu se simt întotdeauna respectați de profesorii lor. Un tînăr de 17—18 ani nu numai că dorește, dar și merită să fie respectat. Este utecist, învață, participă Ia viața noastră socială, are o activitate obștească.— Există profesor care; cel puțin în intenție, să nu tindă spre o apropiere de elevii săi ? Poate că lucrurile sînt mai complicate decît par Ia prima vedere...— Eu cred că profesorul de azi trebuie să aibă curajul să Intre în polemică cu elevii săi, să-i convingă. Dacă elevii vor simt! in persoana profesorului un om deștept, înzestrat cu o cultură multilaterală, avind o activitate creatoare, gata să-și argumenteze opiniile și să și le corecteze, dacă e cazul, ei îi vor acorda încrederea nu numai ca persoană. Vor crede și în principiile pe care le propagă, de la catedră, iși vor deschide sufletul in fata lui. Asta mi se pare esențial în activitatea unui profesor, indiferent de specialitatea pe care o are. O lecție de istorie se poate transforma într-o convorbire pasionantă despre viată. Dar orice lecție poate avea această calitate cu condiția ca profesorul să nu uite nici o clipă cui se adresează și ce roi imens poate juca el. cu știința pe care o predă, în formarea personalității tinerilor....Discuția cu tovarășa Ana Folișteanu s-a prelungit atin- gind și alte zone ale procesului educativ. Observația fundamentală pe care domnia sa o făcea este însă în legătură cu calitatea relațiilor dintre profesor si elev, la care — cu experiența de care dispune — descoperă o serie de neajunsuri. obligații principiale în clarificarea lor revenind omuiui de la catedră. Venită la redacție pentru a ne atrage atenția asupra acestei situații, tovarășa Folișteanu ne propunea deschiderea unei discuții pe tema relațiilor dintre educator si ti- nărul aflat în bancă. Cine se înscrie la cuvînt ?
MARIETA VIDRASCU



SClNTEIA TINERETULUI" pag. 4 SlMBĂTĂ 22 SEPTEMBRIE 1973

VIZITA ÎN PERU A ÎNALȚILOR SOLI Al POPORULUI ROMÂN, 
DESFĂȘURATĂ SUB SEMNUL PRIETENIEI, ÎNȚELEGERII SI COOPERĂRII 

■5 '99

Interviu! acordat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU

postului național de radio din Peru
După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit la 25 august pe directorul postului național de radio din Peru, Juan Ureta Miile, căruia i-a acordat un interviu.

CONFERINȚĂ DE PRESĂ

ÎNTREBARE: Domnulepreședinte, dumneavoastră sînteti primul șef de stat al unei țări socialiste europene care întreprinde un turneu de vizite oficiale în America Latină. Ați dori să arătați, domnule președinte, rațiunile care au inspirat această călătorie 7RĂSPUNS : Vizita mea in mal multe țări din America Latină se Înscrie în politica generală a României socialiste de a dezvolta relațiile de prietenie și colaborare cu toate țările, fără deosebire de orinduire socială. Totodată, ea are drept obiectiv de a aborda, împreună cu conducătorii țărilor pe care Ie voi vizita, problemele colaborării bilaterale — în domeniile economic, tehnico-ștl- ințific, cultural. — de a discuta problemele vieții internaționale, necesitatea luptei comune pentru o lume mai bună, mai dreaptă, care să asigure fiecărei națiuni dreptul la dezvoltare corespunzător voinței sale. F.ste, deci, o vizită de prietenie și de solidaritate în lupta pentru pace și colaborare.ÎNTREBARE : Vizita dumneavoastră în Peru, domnule președinte, are în vedere, desigur. o serie de rezultate în problema care interesează ambele țări. Ați putea să ne vorbiți despre proiectele dumneavoastră în legătură cu vizita în țara rnea 7RĂSPUNS : în primul rînd vizita în Peru este un răspuns la amabila invitație a președintelui Velasco Alvarado și o expresie a sentimentelor de prietenie față de poporul dumneavoastră care luptă pentru dezvoltarea sa economică si socială independentă. Fără îndoiajă că. in cadrul vizitei, împreuna eu președintele dumneavoastră, vom aborda problemele colaborării dintre țările noastre în- tr-un șir de domenii în care de pe acum s-au obținut o serie de rezultate. Am în vedere, în primul rînd, domeniile minier, petrolier. dar și alte domenii care interesează atît Peru, cit șl România. Sper ca în cadrul convorbirilor cu președintele Velasco Alvarado se vor putea pune bazele unei colaborări îndelungate între țările noastre, ale realizării unui acord de colaborare pe o perioadă mal lungă, ceea ce va permite o valorificare mai bună a posibilităților României și Perului pentru ridicarea bunăstării popoarelor noastre. Totodată, fără îndoială că vom aborda împreună șl problemele colaborării pe plan internațional în lupta pentru o politică nouă, bazată pe egalitatea între toate națiunile lumii, pe respectul independenței fiecăreia.ÎNTREBARE : Care sînt, domnule președinte, domeniile in care România este interesată să dezvolte relațiile de colaborare și cooperare cu Republica Peru 7RĂSPUNS : Am menționat deja că, în mod deosebit, sperăm să realizăm o colaborare în domeniul minier. In care România are o experiență îndelungată, în domeniul petrolier, unde, de asemenea, România dispune de experiență și de utilaje și pe care și Peru este interesat să-l dezvolte. De asemenea, sper să realizăm o anumită colaborare în domeniul piscicol și în alte domenii. Practic, aș putea spune că oricare din domeniile care interesează deopotrivă ambele state poate face obiectul colaborării dintre țările noastre.In același timp, consider că va trebui să acordăm o atenție deosebită problemelor colaborării tehnico-științifice și culturale, avînd în vedere că trăim intr-o epocă de schimbări rapide — epoca revoluției tehnico- științifice — și orice progres se poate realiza numai așezînd la baza întregii dezvoltări cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii. Totodată, realizarea unei cooperări largi presupune o colaborare in formarea cadrelor de muncitori și specialiști, care, plnă la urmă, slnt cei ce hotărăsc succesul oricărei acțiuni de dezvoltare.ÎNTREBARE : Pornind de la experiența istorică a tării dumneavoastră, ați vorbit adeseori cu interes și simpatie despre mutațiile care au loc pe scena social-politică latino-americană. V-aș ruga, domnule președinte. să ne împărtășiți, mai larg, opiniile dumneavoastră cu privire la transformările petrecute în- tr-o serie de țări de pe acest 

continent șl în special la revoluția peruană 7RĂSPUNS : Intr-adevăr, România a parcurs o întreagă perioadă istorică în dezvoltarea sa, lichidînd vechile clase exploatatoare, făurind o orinduire socială nouă, orinduirea socialistă, în care întreaga putere aparține clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, practic aș putea spune întregului nostru popor. Experiența noastră demonstrează că există o strînsă unitate între lupta pentru independentă națională si lupta pentru transformări sociale, revoluționare. De aceea, privim cu mult interes, simpatic si, totodată, cu solidaritate mutațiile care au loc în multe state din America Latină. Vedem în a- ceste transformări o expresie a dorinței popoarelor respective de a fi pe deplin stăpîne pe bogățiile naționale, de a le putea folosi corespunzător intereselor proprii, pentru un progres economic și social mai rapid. Considerăm că aceste mutații profunde în viața națională și socială a țărilor Americii Latine sînt ireversibile și că orice încercări se vor face nu vor putea opri aceste țări, așa cum n-au putut opri nici alte popoare, de a-și impune voința, de a-și făuri propriul lor destin așa cum îl doresc.Experiența proprie demonstrează că este necesară o unitate deplină a forțelor interne, că diferitele clase și pături sociale — și am în vedere muncitorii, țăranii, intelectualii, mica burghezie și chiar o parte a burgheziei — pînă la urmă întregul popor este interesat să deschidă calea unui progres general.Aș dori să menționez fantul că, în același timp, un rol important în toate transformările din România l-a avut armata. Începînd cu insurecția națională antifascistă, armata a sprijinit toate acțiunile de transformări revoluționare din România. în- țelegînd că roiul ei este de a fi alături de popor, de a apăra interesele poporului. independența tării, de a asigura făurirea noii orinduiri.ÎNTREBARE : Sînteti cunoscut. domnule președinte, ca un remarcabil apărător al principiilor dreptului internațional. ca un promotor de frunte al colaborării internaționale și al coexistenței pașnice. Cum credeți că ar putea fl înfăptuite mai rapid aceste obiective 7RĂSPUNS : România șî eu personal acord o mare importanță respectării principiilor dreptului international, realizării unor relații noi între state, care să asigure fiecărei națiuni, — fie ea mare sau mică — posibilitatea de a-și organiza viața așa cum o dorește, fără nici un amestec din afară. Pornind de la faptul că In lume există tărl cu orinduiri sociale diferite, considerăm că este necesar ca între toate țările să se dezvolte relații de colaborare largă, că, în actuala situație internațională. participarea la diviziune» internațională a muncii, conlucrarea între toate națiunile constituie un factor de mare importantă pentru progresul general, pentru progresul fiecărei națiuni și popor.Acordăm o mare atenție creșterii rolului Organizației Națiunilor Unite și participării fiecărui stat la soluționarea tuturor problemelor. Mai mult ca ori- cind, apreciem că respectarea și înfăptuirea principiilor dreptului International cere participarea activă a tuturor statelor Ia viața internațională, renunțarea deplină la politica imperialistă de forță și dictat și promovarea unor relații noi, așa cum am mai menționat, bazate pe egalitate și respect reciproc.ÎNTREBARE t Români» a realizat, în ultimele decenii, ritmuri spectaculoase în dezvoltarea sa economică. în special industrială. Opinia publică din țara mea ar fi interesată să afle care sînt principalele rezultate obținute în diferite sectoare ale eoonomiel românești și. totodată, care sînt factorii ce au permis această creștere economică accelerată 7RĂSPUNS : România a obținut rezultate remarcabile în dezvoltarea sa economică și socială. Industria românească produce astăzi de peste 25 de ori mai mult decît în 1938, anul cu cea mai mare producție din trecut. Am dezvoltat un șir de ramuri Industriale noi ; spre exemplu, aș menționa faptul că producția de energie electrică este astăzi de peste 30 de ori 

mai mare decît în 1915 ; de Ia un miliard șl jumătate kWh am ajuns la peste 48 miliarde kWh in acest an. Am dezvoltat puternic producția de oțel, de la 280 mii tone la circa 8 milioane tone In acest an. Producem o serie de mașini și utilaje de înaltă tehnicitate, care acoperă pe deplin necesarul României și creează și o anumită bază de colaborare cu alte state. În această privință, cred că cel mai grăitor este faptul că venitul național pe cap de locuitor a crescut de la 80 dolari la circa 800 dolari în acest an, ceea ce reflectă dezvoltarea industriei și agriculturii, dar, totodată, și ridicarea bunăstării generale a poporului.Aceste rezultate au putut fl obținute, în primul rînd, datorită faptului că întreaga industrie aparține astăzi poporului, că agricultura este complet eoo- perativizată. Aceasta a creat condiții pentru folosirea în mod corespunzător a cuceririlor științei și tehnicii atit în industrie, cit și în agricultură, a permis concentrarea atît a mijloacelor materiale, cit și a forței de muncă calificate, a cadrelor, care, după cum am mai menționat. constituie factori principali ai oricărui progres.Totodată, trebuie să menționez că toate aceste rezultate se datoresc faptului că România, Partidul Comunist au știut să dezvolte economia, tinînd seama de condițiile specifice ale tării noastre și. totodată, să învețe din experiența altora, sa extindă larg colaborarea atît cu țările socialiste, cit și cu țările care au trecut pe calea dezvoltării independente. precum șl cu țările capitaliste dezvoltate. Toți acești factori au asigurat progresul rapid al economiei românești.ÎNTREBARE : V-am_ruga, domnule președinte, să definiți principalele caracteristici ale experienței României pe planul progresului economic și social.' Credeți că u- nele dintre aspectele acestei experiențe ar putea prezenta. de asemenea, interes și pentru alte țări în curs de dezvoltare 7RĂSPUNS : După cum am menționat, progresul nostru e- conomfe șî social are la baza proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție, ceea ce a asigurat unirea eforturilor materiale și umane în direcția dezvoltării rapide a economiei, culturii, științei. învătămîntului __ factori de o deosebită importanță pentru dezvoltarea oricărei țări.Desigur că situațiile sînt deosebite de la o tară la alta. Există legități universal valabile, dar ele trebuie aplicate în mod corespunzător la condițiile concrete ale fiecărei țări. Ceea ce aș putea menționa, și ceea ce consider că prezintă un interes și pentru alte țări este faptul că, în condițiile de astăzi, un progres rapid nu este posibil decît în măsura în care poporul este pe deplin stăpîn pe bogățiile naționale și, în același timp, participă nemijlocit la e- laborare» politicii generale de dezvoltare. Participarea directă 
a forțelor sociale care predomină in fiecare țară — deci a muncitorimii, țărănimii. Intelectualității — 1» conducereastatului constituie un factor esențial al asigurării progresului general.In al doilea rînd, doresc să subliniez încă o dată rolul important pe care îl au învăță- mîntul, știința și cultura, formarea cadrelor necesare de muncitori și specialiști, fără de care nu este posibil nici un progres. ÎNTREBARE: Domnulepreședinte, este știut că sin- teți un partizan fervent al principiului independenței și suveranității naționale, al dreptului fiecărui popor de a-și apăra și afirma propria personalitate. Ce valoare a- tribuiți acestui principiu în- tr-o lume de interdependente și de extindere a colaborării internaționale 7RĂSPUNS : România se pronunță cu hotărîre pentru deplina egalitate in drepturi între toate națiunile, pentru respectul independentei și suveranității naționale ale fiecărui popor, a dreptului său de a-și organiza viata așa cum o dorește. Totodată, înțelegem că progresul fiecărei națiuni, al fiecărui popor impune o participare activă la diviziunea internațională a muncii, dezvoltarea unei largi colaborări cu alte state. De aceea, România acordă o mare atenție extinderii relațiilor sale cu toate țările socialiste, cu statele care acționează pentru dezvoltarea lor independentă, cu țări capitaliste dezvoltate, considerînd că aceasta cores

punde atît intereselor fiecărui popor, deci și intereselor poporului român, cît și cauzei generale a colaborării și păcii.In acest context înțelegem că lărgirea colaborării, deci a interdependenței, pe pian mondial nu trebuie să fie opusă politicii de independență, ci, dimpotrivă, aceste două aspecte ale activității fiecărei națiuni constituie o strînsă unitate. Cu cît un popor este mai independent, se dezvoltă mai rapid, cu atit el poate să participe mai activ la colaborarea Internațională. Colaborarea internațională nu trebuie să limiteze, ci, dimpotrivă, trebuie să contribuie la afirmarea personalității fiecărei națiuni și popor.ÎNTREBARE : Exprimîn- du-și grija și preocupările față de tineret, președintele țării mele a arătat dorința guvernului peruan de a crea pentru acesta o lume mai bună, mai dreaptă decît cea pe care noi am moștenit-o. Am dori, domnule președinte, să aflăm opiniile dumneavoastră asupra tineretului, asupra rolului acestuia în societatea contemporană.RĂSPUNS : Am considerat întotdeauna că tineretul reprezintă o mare forță a progresului economic și social. De altfel, trebuie să menționez că în România tineretul este un participant activ la tot ceea ce s-a înfăptuit și se înfăptuiește în domeniul dezvoltării socialiste a României.Prin însuși felul său de a fi, tineretul este întotdeauna partizanul noului, al transformărilor revoluționare în societate. Este, deci, de înțeles că orice guvern, orice partid politic, dacă dorește să asigure viitorul unui popor, trebuie să apeleze, să se sprijine pe tineret. Aceasta presupune să se ocupe de pregătirea științifică, culturală, profesională și politică a tineretului, și. totodată, de a-I orienta pentru a putea să-și îndeplinească in condiții cit mai bune rolul său în societate.ÎNTREBARE : în final, domnule președinte, am fi foarte bucuroși dacă ați a- dresa cîteva cuvinte poporului peruan.RĂSPUNS ! îmi face multă plăcere să vizitez frumoasa dumneavoastră tară, să mă în- tilnesc cu președintele Republicii Peru și cu alți conducători ai tării, să cunosc cite ceva din munca harnicului popor peruan. Adresez deci poporului peruan cele mai bune urări de prosperitate, de fericire, de succes în dezvoltarea sa economică șl socială independentă, de pace.
Seimrea

unor
documente

în capitala peruană au fost semnate o serie de documente menite să stimuleze relațiile de colaborare și cooperare dintre cele două țări.Au fost semnate :— Actul final al primei sesiuni a comisiei mixte româno- peruane, de către tovarășul Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, și Miguel Ar.gel de la Flor Valle, ministrul de externe al Perului ;— Acord pentru un credit guvernamental în vederea cumpărării de către Peru de echipamente și obiective industriale din România — de către tovarășul Ion Pățan și Francisco Morales Bermudes Cerruti, ministrul peruan al economiei șl finanțelor ;— Memorandum privind relațiile comerciale și de asistență tehnică în agricultură — de către tovarășul Ion Pățan și Enrique Valdes Angulo, ministrul agriculturii ;— Protocol de colaborare și cooperare în domeniul industriei textile între România și Peru — de către tovarășul Ion Pătan și Alberto Jimenz de Lucio, ministrul industriei și comerțului.Tovarășul Bujor Almășan, ministrul minelor, petrolului și geologiei, și Jorge Fernandez Maldonado, ministrul energiei și minelor al Perului, au semnat următoarele documente : Acord de colaborare economică și tehnică în domeniul energiei electrice ; Acord de cooperare în domeniul petrolului ; Acord pentru lărgirea cooperării în domeniul minier.Totodată, în prezența celor doi miniștri, au fost semnate documente de constituire a societății mixte româno-peruane de producție în domeniul minier „Antamina", între I.S.C.E. „Geomin" din România și „Mi- neroperu".

După cum s-a anunțat, joi, 20 septembrie, la încheierea vizitei sale în America Latină, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a avut o întîlnire cu ziariști» peruani și corespondenți ai presei străine acreditați la Lima.Au asistat tovarășii Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, Ștefan Andrei, secretar al Comitetului Central al P.C.R., George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Bujor Almășan, ministrul minelor, petrolului și geologiei.Conferința de presă a fost deschisă de Ion Cârje, director general adjunct al „Agerpres", șeful grupului de ziariști români, care l-au însoțit pa tovarășul Nicolae Ceaușescu în vizita sa în America Latină.Președintele NICOLAE CEAUȘESCU a răspuns apoi la întrebările ziariștilor.
ALFONSO HUIRSE (ziarul i ;,Expresao“) : Aș dori să-l întreb pe domnul președinte ce impresie i-a făcut procesul revoluționar pe eare 11 trăiește Peru 7

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU : In cele cîteva zile pe care le-am petrecut în Republica Peru, am putut cunoaște unele transformări in viața țării și unele preocupări ale președintelui Velasco, ale guvernului și poporului peruan. Din toate acestea, considerăm că măsurile adoptate in vederea unor transformări revoluționare și sociale — cum sint, de exemplu, reforma agrară, procesul de întărire ți dezvoltare a economiei naționale, de consolidare a independenței și suveranității statului — corespund intereselor întregului popor peruan și deschid perspective minunate pentru dezvoltarea sa economică-socială, pentru a realiza o societate mai dreaptă, care să asigure poporului peruan creșterea bunăstării, ridicarea nivelului de cultură, consolidarea independenței și suveranitatea țării.ROGER MERCADO (revista „Cuadernos politicos11) : Sint directorul unei reviste de stingă, revistă care încearcă să devină o tribună a tării.După ce am ascultat strălucitul dumneavoastră discurs în salonul Universității San Marcos, nu-mi rămine decit să pun o întrebare care ne interesează în mod profund după evenimentele din Chile : Este posibilă lupta pentru socialism prin alte mijloace decît preluarea puterii pe calea armelor 7Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU : Problema transformării revoluționare a societății este foarte complexă. Căile de înfăptuire a acestor transformări sînt, de asemenea, foarte variate. Ele trebuie să aibă in vedere condițiile etapei respective — istorice, naționale și sociale — din fiecare țară. Nu se pot stabili o dată pentru totdeauna anumite căi și forme de transformare revoluționară a societății. Esențial este de a se înfăptui măsurile de transformare a societății în care, desigur, problema proprietății asupra mijloacelor de producție, problema repartiției venitului național joacă un roi esențial. Pentru a se ajunge insă la o societate socialistă trebuie parcurs un anumit drum, trebuie luate o serie de măsuri, cum sint cele care se realizează acum in Peru, măsuri pe care, la timpul respectiv, le-a cunoscut și România. Transformările revoluționare trebuie să țină seama și să se desfășoare în strînsă concordanță eu gradul de înțelegere al maselor populare, să asigure participarea efectivă a maselor populare Ia aceste transformări.In orice caz, nu trebuie să se tragă, din evenimentele din Chile, concluzia că nu este posibilă o dezvoltare democratică spre socialism. Esențialul. însă, care trebuie înțeles, este că forțele populare care se află la putere trebuie să acționeze cu toată fermitatea împotriva forțelor reacționare interne șl externe. să nu-și facă iluzii că reacțiunea va renunța de bună voie la poziția sa. Aceasta presupune și fermitate și unitatea tuturor forțelor patriotice, democratice care se pronunță pentru dezvoltarea nouă a fiecărei țări in lupta antiimperialistă.
AURELIO DAVILA (revista ,,Callao") : Fiind primul șef de stat al unei țări socialiste, care a vizitat toate aceste țări din America Latină, aș dori să cunosc cu ce impresii plecați în România ?Care este părerea dumneavoastră, după vizitarea Complexului agroindustrial „Casa Grande" 7în România s-a stabilit sistemul proprietății sociale 7Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU : Impresiile pe care le am despre țările vizitate, sînt, în general, bune. Desigur, am început vizita în Cuba, prima țară socialistă din America Latină, și am impresii deosebit de hune despre realizările și munca poporului cubanez pentru făurirea orînduirii noi, socialiste. Am vizitat alte țări care fac. de asemenea, într-un fel sau altul, eforturi pentru a asigura înfăptuirea unor reforme sociale, pentru preluarea în propriilo mîini a bogățiilor naționale, asigurarea dezvoltării de sine stătătoare și consolidarea independentei țărilor respective.Am deci impresia că pe continentul Americii Latine se desfășoară un vast proces revoluționar, democratic, național șl antiimperiaiist, care corespunde pe deplin stadiului aciuai al dezvoltării acestor țări, care cere unitate atit pe plan național, cit și în dezvoltare» solidarității între toate țările Americii Latine, 

tm toate țările care luptă pentru Independența lor națională, cu țările socialiste, cu toate forțele antiimperialiste, pentru a asigura progresul acestora pe acest drum nou.Am convingerea că. In ciuda unor dificultăți care mal pot apare, popoarele Americii Latine vor merge tot mai hotărit Înainte și vor obține victoria în lupta lor, pentru că este o luptă dreaptă, ireversibilă.In ce privește Impresiile despre complexul agroindustrial de la „Casa Grande", acesta 

constituie o experiență deosebit de interesantă^ Am apreciat și apreciez in mod deosoebit realizările obținute în acești ani de această cooperativă agricolă de producție, de acest complex agroindustrial, preocupările pentru soluționarea unor probleme sociale în cadrul acestui complex, ceea ce, după părerea mea, demonstrează că și în Peru calea cooperativizării agriculturii deschide perspective minunate pentru un progres rapid al agriculturii și pentru dezvoltarea generală a țării.In ce privește problema proprietății in România, de mult toate mijloacele de producție — sînt deja 25 de ani — se află in mîinile întregului popor. Industria este în întregime socialistă, în agricultură, de asemenea, există sector de stat șl sector cooperatist — ambele socialiste — și ca atare, cela două sectoare fundamentale sînt sectoare socialiste, ca urmare, și finanțele șl toate celelalte sectoare economice, inclusiv comerțul exterior și interior. Repartiția se realizează pe principi) socialiste, în conformitate cu etica și dreptatea socială, asi- gurînd fiecăruia condiții de muncă și venituri in raport cu munca, cu contribuția pe care o a- duce ja crearea bunurilor materiale, la dezvoltarea științei, culturii, la dezvoltarea generală a întregii societăți.
ABRAHAM LAMA (Agenția Inter Press Service). In cadrul convorbirilor cu președintele Republicii Peru, Velasco Alvarado, v-ati referit la integrarea Perului în rîn- dul țărilor nealiniate. O primă întrebare : cum apreclați grupul țărilor nealiniate 7 A doua întrebare : care este poziția României față de puterile care caută să impună practici hegemonice în viața internațională?Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU : România apreciază grupul țărilor nealiniate in raport de poziția pe care acestea o adoptă în lupta pentru dezvoltarea lor economică și socială, pentru consolidarea independenței lor naționale, de solidaritatea acestora cu popoarele care mai sînt încă sub dominația colonială, de sprijinirea mișcărilor de eliberare națională, a luptei popoarelor pentru a fi stăpîne pe bogățiile naționale și pe destinele lor, de participare activă Ia lupta împotriva politicii imperialiste de tortă și dictat, a oricăror forme de colonialism, neocolonialism, pentru respectarea dreptului fiecărui popor la deplina independentă și de a-și putea organiza viața așa cura o dorește, fără nici un amestec din afară. Totodată, considerăm activitatea țărilor nealiniate ca o contribuție la înfăptuirea colaborării pe plan internațional, pentru afirmarea principiilor de relații noi între state, pentru cursul destinderii, pentru o lume mai dreaptă, a colaborării și păcii.In acest sens, apreciem că activitatea grupului țărilor nealiniate are o importanță deosebită in condițiile internaționale de astăzi.România s-a pronunțat și se pronunță cu hotărire împotriva oricăror forme de dominație. Considerăm că în lumea de astăzi trebuie exclusă cu desăvîr- șire dominația unei țări asupra alteia. Pornim întotdeauna de la faptul — cunoscut, de altfel 

— că nici un popor nu poate fi cu adevărat liber, dacă admite asuprirea și exploatarea altui popor. Deci, ne pronunțăm pentru relații de deplină egalitate între toate statele, de respect al independenței și suveranității naționale, de neamestec în treburile interne.ALFONSO HUIRSE (ziarul „Expresso") : Ce părere a- veți în legătură cu sfirșitul președintelui Allende 7Ce motive există pentru a- minarea călătoriei dumneavoastră în Argentina 7
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU : Am expus In cl- teva rinduri pînă acum poziția noastră de dezaprobare a loviturii militare din Chile. Considerăm că guvernul Unității Populare și președintele Allende erau aleși In mod democratic. Prin înlăturarea sa, în urma loviturii de stat care a dus la moartea tragică a președintelui Allende, transformările economico-sociale din Chile au primit o grea lovitură. Avem convingerea că poporul chilian va ști să găsească, însă, căile pentru a 

restabili respectarea constituției, pentru a-și asigura dezvoltarea în continuare pe drumul făuririi unei noi orinduiri sociale, al consolidării independenței și suveranității naționale.In ce privește vizita în Argentina, ea a fost amînată pentru o dată nu prea îndepărtată, dorind să realizăm această vizită, de comun acord cu guvernul argentinian, după instalarea în fruntea statului a generalului Peron. A- vînd în vedere că urmărim să punem bazele unei largi colaborări, este și normal să realizăm aceasta cu guvernul care va rezulta in urma alegerilor care au loc peste cîteva zile.HUBERT CAM (Agenția United Press International) î Domnule președinte, ați spus câ pentru a se ajunge la socialism trebuie parcurs un a- numit drum, cel pe care li realizează Peru și pe care l-a cunoscut și România anterior. Considerați, domnule președinte, că Peru merge pe calea socialismului ?Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU : Este o problemă pe care trebuie să o hotărască guvernul și poporul peruan. EU m-am referit în general că drumul spre făurirea socialismului presupune un șir de reforme, că nu se pot depăși etapele istorice și că orice țară — și în acest sens inclusiv și Peru — trebuie să soluționeze in prealabil un șir de alte probleme care, chiar dacă nu sînt de natură socialistă. sînt probleme care trebuie rezolvate în mod obligatoriu — cum este reforma agrară, pentru a asigura dezvoltarea țării, a crea condiții de participare mai largă a maselor populare Ia conducerea societății, mai multă dreptate și echitate socială. întărirea independenței și suveranității naționale.ROMULUS CAPLESCU (ziarul „Scînteia") : Tovarășe președinte, anul trecut ați întreprins o vizită fructuoasă într-un șir de țări africane. Acum se încheie călătoria pe care ați făcut-o în America Latină. Am dori să ne spuneți care sînt punctele de interferență, elementele comune ale acestor două mari acțiuni de anvergură ale politicii externe românești 7Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU : Vizita în țările a- fricane s-a înscris în cadrul general de extindere a colaborării în toate domeniile eu țările a- cestui continent, de solidaritate cu mișcările de eliberare națională, cn lupta popoarelor din A- frica de a-și consolida dezvoltarea economico-sociaiă ndependentă.La fel. după cum am menționat, în America Latină am vizitat un șir de țări care au. de asemenea, unele din aceste preocupări. Sigur avînd în vedere deosebirile în ce privește dezvoltarea lor, problemele care există pe un continent sau altul, într-o țară sau alta. Dar și vizita în America Latină, ca și cea în Africa, se înscrie în cadrul politicii generale a Republicii Socialiste România de a dezvolta mai larg colaborarea cu țările în curs de dezvoltare, cu țările care luptă pentru dezvoltarea lor independentă, pentru a-și consolida suveranitatea națională, în- cadrînd această colaborare pe 

un plan mai larg al luptei Împotriva imperialismului, colonialismului, neocoloniaiismului. Considerăm că această solidaritate militantă constituie un factor esențial pentru dezvoltarea vieții internaționale, pentru ridicarea generală a aeestor popoare, corespunzător voinței lor.
ROGER MERCADO (Revista „Cuadernos Politicos") : Domnule președinte, aș vrea I' ca această întrebare să fie cu f; un conținut absolut politic. L în ce ne privește, mișcarea f de stingă — și ne simțim foarte mîndri de a fi mill- tanțli săi cel mai onești — considerăm revoluția ca un proces dinamic, creator, per» manent. în această ambianță, noi, cei care susținem mar- xism-leninismul, ne gindlm să nu avem nici un fel de rezerve față de transformările democratice burgheze, însă în cadrul procesului revoluționar. Ce s-ar putea spune atunci cînd se încearcă să se nege misiunea istorică a mișcării comuniste, renunțîndu-se la acțiuni concrete in vederea instaurării

socialismului, susținindu-se teza unei politici de conciliere între clase 7Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU : Ca să vă răspund la această întrebare mi-ar trebui mult timp. Vă invit în România ca să discutăm mai pe larg aceste probleme.Trebuie însă să menționez de la început că marxism-Ieninis- mul nu este o dogmă, ci este o concepție despre dezvoltarea societății omenești, care este împotriva oricăror forme de închistare în gîndirea și practica transformării societății umane. El dă posibilitatea, pe baza materialismului dialectic și istoric, să se analizeze condițiile concrete din fiecare țară, din fiecare etapă istorică și să se stabilească formele și căile de dezvoltare în raport cu acestea. Orice nesocotire a realităților, chiar dacă se face în numele unui revoluționarism extrem, na poate fi decît dăunătoare. Partidul revoluționar trebuie să țină seama de situația concretă In care își desfășoară activitatea, de a nu depăși etapele și de a acționa în strînsă unitate cu toate, forțele democratice, patriotice, naționale, în care, fără nici-o îndoială, clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea trebuie să ocupe un loc important, însăși experiența României, care a înfăptuit socialismul, a demonstrat că această colaborare este obligatorie.Pentru răsturnarea fascismului, noi am colaborat cu partidele burgheze vechi, cu regele chiar, cîțiva ani și am mers de la început în strînsă colaborare cu întreaga armată. Nu a fost reformă socială în care armata să nu fi participat alături de partidul nostru, de popor, in realizarea tuturor acestor reforme. Nici o revoluție nu se poate realiza fără a dispune și de forța necesară. Iar cele întâmplate în Chile constituie o dovadă in acest sens. Noi am unit întreaga armată in jurul nostru și am realizat aceste transformări.Problema unor concesii în lupta revoluționară nu înseamnă renunțarea la lupta revoluționară, ci ele sînt o necesitate în transformarea societății. Așa judecau și Marx și Engels și Lenin, orice marxist, orice revoluționar care vrea să servească țara sa, care își iubește poporul, oare vrea să asigure dezvoltarea țării și progresul social al patriei sale, care vrea să contribuie la victoria unei lumi mai bune, mai drepte, la victoria socialismului.
■A-In încheierea conferinței de presă, tovarășul Nicc’ae Ceaușescu a spus • Aș dori să vă rog ca, prin intermediul ■ ;a- relor și revistelor domnea" os- tră să transmiteți din pari ca noastră un salut frățesc cititorilor dumneavoastră, poporului peruan și urările noastre de succese pe calea dezvoltării noi, a consolidării independenței și suveranității naționale. (Aplaude puternice).
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PE FRONTUL RECOLTEI, FIECARE ZI, FIECARE ORĂ - 
FOLOSITE CU MAXIMUM DE EFICIENȚĂ!

Irosesc timpul și spun

că fac treabă
Elevi și studenți în haine de lucru 

pe ogoarele patriei
„Recoltatul sfeclei de zahăr este pe sfîrșite, ca și al cartofilor. Din grădina de legume se string ultimele roade ale toamnei. Pînă la culesul porumbului mai este vreme, așa că pauza o folosim pentru executarea arăturilor și semănăturilor..."Pe chipul lui Trifan Todea, președintele C.A.P. Orăștie, se putea citi satisfacția că treburile merg strună, că nu mai este nevoit să facă fată Încercărilor din anii trecuți. Am crezut chiar că cele două lucrări aflate la ordinea zilei sint aproape pe sfîrșite, de vreme ce toate forțele s-au concentrat asupra lor. Era cit pe-aci să plecăm cu o asemenea impresie dacă nu ne venea ideea să mai dăm o raită pe cîmp.Iată ce-am constatat. Sfecla de pe cele 10 hectare, care mal rămăsese nerecoltată, n-a fost „scoasă din pămînt cu tractorul", cum ne declarase tovarășul președinte, ci numai se cosea mohorul care a crescut peste ea. Recoltatul cartofilor este Încă o acțiune în plină desfășurare, iar la grădina de legume de-abia în aceste zile a început cu adevărat culesul. „Poate cu arăturile. să se stea mai bine" — ne-am zis în timp ce cutreieram cîmpul în căutarea celor cinci mecanizatori antrenați, după spusele tovarășului președinte, la această lucrare.în sfîrșit, i-am găsit. Se grăbesc să ne informeze că au arat și pregătit pentru semănat 80 hectare din cele 225 ce vor fi cultivate cu griu, orz și secară furajeră. Ar fi trebuit ca 40 hectare să fie deja însâmintaie cu orz. dar nu s-a putut pentru că lipsește sămînța. în schimb s-au semănat cu griu 40 de hectare. „Nu stăm prea bine — ne mărturisesc mecanizatorii. Dac- ar ploua, am t putea recupera restanțele, dar așa lucrăm tot mai greu. Altădată, cu un trâc- tor aram 4-5 hectare într-o zi, acum de-abia reușim unul. Părui ritul este ca piatra"...în asemenea condiții se impune să fie folosit fiecare utilaj și fiecare oră bună de lucru. Lăsînd la o parte faptul că nu toți cei șapte mecanizatori ai secției se aflau pe cîmp. _ am constatat că nici cei mobilizați nu foloseau integral timpul de lucru. Martin Vereș s-a oprit din arat cir.d soarele era încă sus pe cer. Motivul ? Nu mai

avea carburanți. A pornit cu tractorul spre cealaltă margine a orașului — cale de aproape 4 km. — la sediul secției S.M.A. pentru alimentare. Cînd a ajuns acolo s-au făcut orele 16. Pînă și-a umplut rezervorul, pină a mai schimbat o vorbă- două cu unii colegi aflați și ei, din motive similare, in curtea secției, pînă a parcurs din nou același drum, s-a lăsat înserarea. Bilanțul zilei 7 Un singur hectar arat...La aceeași oră și-a făcut apariția și mecanizatorul Gheor- ghe Tat. I g-a defectat combina de siloz șl a venit s-o repare. Mecanicul nu era însă de găsit. Plecase de dimineață și nu se mai întorsese. Șeful secției era, de asemenea, plecat.

— Ce faceți in această situație ? l-am întrebat pe mecanizatorul vădit indispus.— Astăzi — îmi răspunde el, uitindu-se la soare — nu mai pot face nimic. Dac-ar fi fost mecanicul aici, reparam combina intr-un sfert de oră și plecam din nou pe cîmp. Așa, sînt nevoit să închid și să mă duc acasă...Iată de ce există mari restante la arat și semănat. Rezultatele obținute reflectă fidel deficientele manifestate pe linia organizării muncii. Oare să nu știe mecanizatorii și cooperatorii din Orăștie că timpul pierdut acum cu atita seninătate, se răzbună mai tirziu ?
ALEX. BALGRADEAN

Ce pot face singur la o suprafață atît de mare ? pare să întrebe 
tînărul mecanizator Teodor Baciu.

Se întorc... tractoarele deși ceasul nu indică încă orele 16.

• VRANCEA. Odată cu deschiderea anului școlar, elevii uteciști pot vorbi cu justificată mîndrie, cu conștiința datoriei împlinite despre succesele lor în muncă. Prin participarea celor 8 000 de elevi din județul Vrancea la acțiunile de recoltare în cele 52 de C.A.P. și în 6 I.A.S., cu toate greutățile pricinuite de ploaie, au fost recoltate 100 000 kg de struguri, 10 000 kg porumb și au fost sortați peste 50 de mii kg de struguri.S-au evidențiat în această acțiune elevii liceelor din Vidra și Pedagogic din' Focșani, ai școlilor profesionale de mecanici agricoli din Adjud, Focșani și Florești.
M. ALEXANDRU• CLUJ. La 17 septembrie bilanțul muncii patriotice depuse de elevii și studenții din Cluj se prezintă deosebit de bogat. Peste 1 500 de elevi au fost pre- zenți în ultimele zile ale vacanței pe tarlalele I.A.S. pentru a recolta cartofi. La capitolul mobilizare. s-au remarcat organizațiile U.T.C. de la liceele nr. 5, 8 și 9. De asemenea, peste 1 000 de tineri muncitori din întreprinderile clujene au muncit sîmbătă și duminică, remarcin- du-se în mod special uteciști de la „Unirea", „Metalul Roșu" și întreprinderea mecanică.începînd cu 17 septembrie în municipiul Cluj s-au deschis 24 de șantiere de muncă patriotică pentru elevi și studenți : la spații verzi, amenajări pe străzi, baze sportive, regularizări de rîuri. Ștafeta muncii, preluată de un mare număr de elevi și studenți. are ca principal obiectiv recoltarea bogatelor roade ale acestei toamne : 10 I.A.S.- uri. 148 C.A.P.-uri. 3 Centre de legume și fructe, precum și Fabrica de conserve „11 Iunie" din Dej vor beneficia de efortul entuziast al tinerilor clujeni. Ședința operativă a Comandamentului a stabilit necesitățile frontului de lucru, punîndu-se la punct detaliile legate de această campanie. Tovarășul inginer Ion Tîrnoveanu. directorul Trustului județean I.A.S. Cluj, ne-a declarat : „Avem ca obiectiv în această toamnă recoltarea sfeclei de zahăr și furajere de pe o suprafață de 600 hectare, porumbul boabe de pe 709 hectare, legume de De 200 hectare, fructe de pe 700 hectare. Apre

ciez foarte mult ajutorul studenților și elevilor și sint sigur că și în această toamnă, entuziasmul tinerilor nu se va dezminți in ajutorul oferit pentru realizarea producției planificate. Cuvinte de mulțumire au fost exprimate de conducători ai unităților agricole și in timpul verii iar acum, într-o etapă decisivă pentru stringerea recoltei, etapă pe care ne-am propus s-o încheiem pînă la jumătatea lunii octombrie, nu ne îndoim de aportul celor din școli și facultăți".La Consiliul U.A.S.C.-Cluj, sub conducerea președintelui Dumitru Ciupercescu, sînt luate ultimele măsuri menite ca această datorie de onoare a studen- țlmll să fie Îndeplinită în condiții optime. Au fost stabilite legăturile cu beneficiarii, astfel ca studenții să nu piardă nici un minut din aceste zile frumoase de toamnă favorabile strîngerii recoltei. De altfel, „bobocii" facultăților din Institutul agronomic au răspuns „prezent" din prima zi de facultate la I.A.S. Cluj, angajîndu-se în campania de recoltare a merelor pentru export. în aceste zile li se vor adăuga alte mii de studenți care vor lucra nu numai în I.A.S. din județul Cluj, ci și în județele Alba și Bistrița Nă- săud.
CALIN stanculescu•' I.A.S. GEARMATA. înclină spre ploaie și recoltatul strugurilor. prunelor și legumelor este in toi. în această mare unitate agricolă din județul Timișoara, lucrează azi. la patru zile după începerea noului an de invăță- mînt, 1 000 de ele,vi ; 1 000 din cei peste 7 000 de elevi care în această perioadă răspund solicitărilor venite din partea a 27 de unități agricole.Concepția de lucru este clară : elevii de la Liceul nr. 1 din Timișoara precum și de la Școala generală Gearmata au o normă — 10 lădițe de fructe — și Ci se străduiesc în majoritatea să o realizeze așa cum ne-au confirmat și șefii de ferme. „Foarte important este însă ca ei să cunoască volumul global ce-1 au de îndeplinit în această perioadă, pentru că a- tunci munca de echipă își va a- răta și valoarea ei educativă. Noi sperăm să realizăm, cu participarea lor, culegerea struguri

lor de pe o suprafață de 400 de hectare. Este și aceasta o normă in măsură să-i creeze elevului o preocupare mai mare, să-1 facă să se simtă coparticipant alături de noi — ne spunea directorul acestui I.A.S., inginerul Nicolae Dogaru, Erou al Muncii Socialiste. Vorbea cu căldură despre „copiii noștri" care ieri. într-o singură fermă din cele șase, au efectuat lucrări in valoare de 3 000 de lei. își amintea, de asemenea, contribuția adusă de e- levi și cu alte prilejuri : anul trecut producția de piersici a fost de peste un vagon la hectar și aceasta s-a datorat și prezenței elevilor care au ajutat la recoltarea în timp a fruotelor, e- vitînd degradarea unei mari cantități destinate exportului. A- tunci, pentru munca lor elevii de la Grupul școlar textil au primit drept recompensă obiecte care au intrat în dotarea școlii șl alimente care au îmbogățit cămara cantinei lor în valoare de 100 000 lei.Și cei care îndrumă munca e- levilor aici au avut cuvinte de îndreptățită apreciere pentru strădania lor. Există însă observația că munca celor peste 270 de elevi din anul I. III de la Liceul agricol, care contează drept practică productivă, poate deveni, cu sprijinul cadrelor didactice și prin strădania elevilor, mai „productivă" pentru a-și împlini pe deplin rolul instructiv educativ ce-i revine. Un alt important număr de elevi lucrează în aceste zile la I.A.S. Sag. Bu- ziaș și altele. întreprinderea de industrializare a legumelor „Fructus" din Timișoara, unde și în timpul vacanței a lucrat un mare număr de elevi, a formulat noi cereri. Ieri am întil- nit aici eleve din anii II și III ale Liceului nr. 1 din Timișoara. La ora 13,00, între schimburi a avut loc un scurt bilanț : au lucrat 200 de eleve în schimbul de dimineață și tot atitea sînt așteptate după-amiază. Părerile în legătură cu muncă elevelor lâ „Fructus" sînt împărțite. Dar ne-am convins că acțiunile sint determinate de organizarea imperfectă a muncii repartizată elevilor. Și poate și de prejudecata, credem, nejustificată în acest caz, că elevii pot încurca treburile. Oricum, se poate beneficia mai mult de prezența lor și prin atmosfera cu care îi Înconjurăm.
GEORGETA RUȚA

IA CULES, PE DEALURI

BUZOIENE
(Urmare din pag. I)col din Buzău care timp de două săptămini vor contribui la strînsul strugurilor. Ajutorul este și mai prețios avînd in vedere că vine la vremea potrivită și. mai ales, în condițiile în care noi realizăm o producție aproape dublă față de cea planificată. La fiecare hectar va trebui să recoltăm 11 000 kilograme de struguri cel puțin, și nu 6 000 kilograme cite erau prevăzute in plan". Intr-adevăr, 56 de elevi din anii I — A și B ai liceului agricol, sub îndrumarea și controlul profesorului lor, tovarășul Ion Turcu, adăugau, cu fiecare ceas trecut, zeci de coșuri la stiva deja creată în ziua aceea. Responsabilul grupului, un băiat înalt și blond, se uită în caietul lui in care ține cu strictețe evidența realizărilor și ne declară solemn că în acea zi campionii vor fi, fără îndoială, Nicolae Vasilache, Dumitru Vlad și Marin Ioniță, din moment ce pînă la ora asta, zece și un sfert, au cules deja cite 6 coșuri fiecare. Asta înseamnă că pînă la sfîrșitul zilei de lucru vor mai adăuga, cel puțin, incă atita. „Cred că merg pe 15 coșuri azi, adică o normă și jumătate" — ne a- sigură ferm. Și tovarășul Nicolae Calnegru, contabilul șef al unității, este foarte mulțumit de felul in care decurge recoltarea fructelor și strugurilor, a- firmind că „în toamna asta nu o să avem probleme".Optimismul este propriu și directorul întreprinderii agricole de stat Cindești, tovarășul inginer Dumitru Năstase. Dc ce ? Celor peste 1 000 de lucrători angrenați în culesul merelor din soiurile Jonathan, Delicios auriu sau Delicios roșu, li s-au alăturat, pentru două săp- tămîni și aproximativ 700 elevi de la școlile din raza fermelor precum și de la liceul din Pă- tîrlagele. Un moment din munca acestora l-am surprins și noi pe peliculă, la ferma Cindești, avîndu-1 ca prim-solist, pe mezinul școlii generale de aici, Mihai Cîndescu. La ferma Odo- ba, zeci de fete, cele mai multe uteciste, venite din satele Un- guriu și Valea Nucului, își depășesc zilnic norma de recoltare la mere. Din mulțimea numelor notăm pe cele ale celor mai harnice : Lucia Spiridon, Eugenia Sturzoiu, Maria Grigo-

re, Elena Toma, Valeria Vrabie, Elena Negoci, Silica Damian și Dobrița Damian.In județul Buzău sint multa baze de vinificație, mai mari decît cea din Zorești. Am ales-o pe aceasta tocmai datorită... dimensiunilor ei. 2 274 tone de struguri — aceasta este cantitatea pe care trebuie să o preia și să o „preschimbe" in vin cei peste 30 de lucrători de aici, in majoritate tineri. Primele rezultate sînt de bun augur. Strugurii predați de cooperativele agricole din Zorești, Vernești, Lipia, Gălbinași, Nișcov și Măgura sint in cantitățile prescrise în grafice și cu indicatori calitativi superiori. „O să depășim planul și o să facem un vin bun" — iși exprimă siguranța șeful unității, tovarășul Dumitru Paraschiv. Afirmația este intărită și de Vasile De- linschi, Dumitru Dumitru, Ro- maniță Toma, Ion Cizmaru, Viorel Hulduban, tineri lucrători ai bazei și mai ales de... viile pe care le vedem, încărcate de rod, de la acest „capăt" al Dealului Mare, cum ne explică bătrinul Dumitru Paraschiv.Pe plaiurile buzoiene a început culesul. Mii de oameni sînt acum preocupați de un singur lucru : roadele pe care le-a adus toamna pentru munca de peste an să fie puse cit mai grabnic la adăpost. Tinerii satelor, dind dovadă ca și în alte împrejurări, de hărnicie și pricepere, și-au pus forța brațelor in slujba imperativului momentului — recoltarea operativă și fără pierderi a tuturor produselor. Peste 25 000 de tineri pot fi văzuți în aceste zile pe ogoare, in lanurile de porumb sau sfeclă, în grădinile de legume, în vii sau livezi.
• GALAȚI. Peste 30 000 de elevi și studenți au ieșit, marți, pe ogoarele județului Galați pentru a-și aduce un a- port substanțial la stringerea culturilor de toamnă. Au plecat cu trenuri speciale sau cu mașini și, în ciuda vremii reci, înnorate au lucrat cu entuziasm inițiind încă de la prima oră în cîmp întreceri între brigăzi. Conform unei riguroase planificări a comandamentului județean, ei acționează în 10 I.A.S., în 81 C.A.P., la Fabrica de conserve Tecuci, la Agrocoop și I.L.F. In aproape

1OOO de tineri 
așteaptă o explicație
toate unitățile ei au fost primiți cu încredere și solicitudine ; I.A.S. Ivești merită o subliniere aparte : aici, celor 500 de elevi de la Liceul industrial de construcții de mașini li s-au creat și optime condiții de cazare.Din păcate nu pentru toți elevii din Galați ziua de ieri a constituit debut In

campania agricolă de toamnă. La Liceul nr. 1 din Galați, au rămas în curtea școlii 350 de elevi, la Liceul industrial de căi ferate 700, la Institutul politehnic 100 de studenți. Trebuie însă să specificăm că nu din vina lor. Ei s-au adunat de dimineață și au tot așteptat mijloacele de transport care să-i ducă la

I.A.S. Dealul Bujorului. De unde să știe ei de aranjamentul tovarășului inginer Manole Co- mănici, director al acestui I.A.S. ? Igno- rind complet planificarea comandamentului județean (planificare discutată în- tr-o ședință la care a participat și contabilul șef de la I.A.S. Dealul Bujorului, adus din nou

la cunoștință acum cîteva zile în prezența subsemnatului de către primul secretar al Comitetului județean U.T.C. și acceptat de tovarășul director) a dirijat mijloacele de transport nu spre cele două licee și spre Institutul politehnic, ci spre Grupul școlar al Combinatului siderurgic. înțelegerea stabilită, cu-

vîrrtul dat au fost repede uitate și s-a creat frîu liber bunului plac. Oare tovarășul director Co- mănici nu știe că și munca voluntar-pa- triotică a elevilor se desfășoară după o planificare ce trebuie respectată ? La ora cînd transmitem aceste rînduri, cei peste 1 000 de elevi și studenți încă așteaptă răspunsul dv. tovarășe director. Ar fi vrut și ei să muncească azi, să vă dea o mînă de a- jutor. De ce țineți a- tît de mult să-i dezamăgiți ?
I. CHIRIC

RECOLTA E NECULEASÂ IAR El AȘTEAPTĂ PLOAIAIn ziua vizitei noastre Ia secția de mecanizare care deservește cooperativa din Benesat, 6 tractoare staționau, iar mecanizatorii „omorau" timpul de colo, colo. Nu-i anunțase nimeni ce au de făcut pentru ziua in curs. Și așa, mai schimbînd o vorbă, două se face ora 9,00 și formația de tractoare staționa. Din discuția cu ei aflu că la C.A.P. Benesat nu se obișnuiește ca seara să fie întocmit un plan pentru a doua zi, plan în virtutea căruia, cît mai devreme posibil, oamenii să înceapă treaba. Dacă termină ce au făcut într-un loc, să zicem pe la jumătatea zilei, ei trebuie să umble după inginer sau brigadier să le spună ce mai au de făcut pînă seara. Sau dacă, de pildă, au nevoie de un ajutor la semănat sau la împrăștiat îngrășăminte, ei, mecanizatorii, trebuie să umble după un cooperator.La sediu (ora 9,00) îl găsim pe inginerul șef Ioan Pop. Prima Întrebare nu putea viza, firește, decit situația de la secția de mecanizare.— Nu prea mai avem ce face cu ei. Am vrut să însămînțăm Ieri și nu s-a putut. Solul e tare și sămînța rămîne la suprafață. Așteptăm o ploaie. Poate cine știe...Ciudată optică. Să aștepți ploaia clnd tu nu-ți vezi capul de

treburi. Din cele 350 de hectare care trebuie insămînțate cu griu, au fost arate 200, și pregătite, doar 90. Și inginerul Pop declară că nu prea are ce face cu tractoriștii. Sintem siguri că dacă el ar fi stat mai mult de vorbă cu ei ar fi găsit destule soluții. Pentru că există pe un lot întins, care trebuie arat, bălegarul făcut grămezi. Dacă ar fi fost împrăștiat Ia timp (a început deja să se usuce și deci să-i scadă eficiența) s-ar fi putut acum ara și pregăti, în continuare, terenul. Insistăm asupra acestui lucru pentru că la Benesat se pare nu se întîmplă pentru prima oară. Anul acesta producția de griu planificată n-a fost realizată. O parte din cauze sînt și cele arătate mai sus, la care se mai adaugă altele care țin tot de o slabă organizare a muncii. Astfel au fost nevoiți să însămînțeze griu în tarlale unde a fost tot griu. Și asta datorită faptului că terenul n-a fost eliberat la timp.O judicioasă organizare a muncii se impune la Benesat cu maximă urgență. Cooperativa trebuie să fie acum, Ia ora fierbinte a bilanțului, un adevărat front de lucru. Iar oamenii să știe să-I dirijeze în așa fel îneît rezultatele obținute să se înscrie pe traiectoria recordurilor,
DUMITRU ION DINCA

Ședințe, ședințe, dar 

utilajele nu mai sosesc
Trimiteți de urgență utilajele restante la Vaslui, Montorii 

amină intrarea in funcțiune.le așteaptă. Orice întirziereO mare parte din utilajele care conform contractelor încheiate cu furnizorii erau așteptate la Vaslui cu mai multe luni în urmă, n-au sosit decît în parte în șantier. Vrem să aflăm mai întîi obligațiile neonorate și desigur numele și adresele acestor furnizori re_s- tanțieri. Să nu uităm că din cauza lor secția de carton asfaltat n-a intrat încă în funcțiune, iar cea de produse din vată minerală a fost dată în exploatare doar parțial. Ce măsuri a luat beneficiarul și Centrala materialelor de construcții pentru procurarea cît mai urgentă a acestor utilaje ?— Utilajele din import nece- itere pentru secția de carton asfaltat ne-au sosit, dar montajul nu poate Înainta din cauza unor utilaje nelivrate de o serie de întreprinderi din tară, ne spune directorul adjunct al întreprinderii, ing. Mihail Pluti. De Ia întreprinderea de pompe din București ne-au sosit doar 7 pompe din cele 28 pe care trebuiau să ni le trimită din aprilie. Alte utilaje, la fel de importante, fără de care nu putem asigura desfășurarea probelor .tehnologice nici la partea de carton celulozic așteptăm de la U.M.U.C. București, C.U.U.P.S. Suceava, U.U.P.S. Filiași, U.U.Ch. Rm. Vîlcea. Aceste întreprinderi 

aveau datoria să ne expedieze utilajele din aprilie. Sintem rugați să adresăm și prin intermediul ziarului un ultim apel acestor întreprinderi să expedieze cît mai repede cu putință, spre Vaslui toate utilajele și accesoriile aferente lor pe care n-au reușit să le livreze la timp.— Totuși, dacă am înțeles bine, chiar dacă veți primi aceste utilaje, ele asigură doar începerea producției de carton celulozic. Nu mi-ați vorbit nimic despre ultima fază a procesului tehnologic, asfaltarea cartonului. Să înțelegem de aici că acest capitol nu mai ridică probleme ?— O parte din utilajele pentru bitumare au termene de contractare necorelate cu data punerii în funcțiune, ne lămurește directorul adjunct. Ele trebuiau să fie demult sosite, dar conform contractelor le vom primi abia în ianuarie 1974. O situație asemănătoare este fi la secția produse din vată minerală. Aparatele de măsură și control aferente celor două linii tehnologice de aici trebuiau montate în martie trecut și au fost contractate pentru începutul anului viitor.Cele două linii de la secția produse din vată minerală sînt montate de 6 luni. Dar nu funcționează. Secția produce doar 

vată minerală, nu șl produse din vată, cum arată numele ei. Nu s-a putut face nimic în acest timp pentru procurarea A.M.C.-urilor necesare, pentru completarea utilajelor cu toate accesoriile lipsă ?— Ce lucruri atît de complicate mai trebuiesc pentru ca și partea finală a procesului tehnologic de la carton asfaltat să intre în funcțiune ? Sint chiar atît de greu de procurat ? Furnizorii lor nu le pot livra mai repede decît prevăd contractele ?— In urma intervențiilor noastre la „Independența" Sibiu s-a trecut la executarea în avans a serpentinelor necesare la bitumare, ne spune ing. Zaliaria Lazăr, inspector principal în cadrul Centralei materialelor de construcții. Furnizorul ne-a promis că cel tirziu la 5 octombrie ele vor fi în șantier. Și aparatele de măsură și control așteptate la secția produse din vată minerală vor sosi mai repede decît prevăd contractele. Conducerea întreprinderii „Automatica" București a înțeles că avem nevoie urgentă de ele și s-a angajat să ni le facă pină la sfîrșitul acestei luni. Dacă se țin de cuvînt, în octombrie va intra în producție Întreaga secție de vată. Am primit astfel de asigurări de !a întreprinderea de pompe București.

Deci se poate. Cu mal multă preocupare din partea Centralei materialelor de construcții și bineînțeles a Întreprinderii beneficiare. aceste probleme se puteau rezolva, desigur, ceva mai devreme.La ședințele de comandament, care se țin lanț la Vaslui, au participat de fiecare dată și reprezentanți al furnizorilor aflați în restanță. De fiecare dată s-au fixat termene 
Uzina de pompe răspundeUzina de pompe „Aversa" din București este citată printre furnizorii care nu și-au onorat la timp contractele privind construcțiile din Vaslui și Calafat. De ce această situație ? Mergem la fața locului și aflăm : afirmația că „Uzina de pompe București, trebuia să livreze acum citeva luni 6 pompe Hebe Filaturii și țesătoriei din Calafat..." nu este întemeiată. Directorul comercial al uzinei îmi prezintă o situație concludentă. Au fost contractate patru asemenea utilaje (contractul nr. 5/3730), toate livrate ; o pompă la 3 iulie cu avizul nr. 9265 și trei la 2 august, cu avizul 10 300. în cazul în care întreprinderea mai are nevoie de astfel de pompe este invitată să depună comandă. Există posibilități ca uzina să onoreze noile cereri in timp util. Așadar, atenție tovarăși de la Calafat !Nu discutăm aici despre corectitudinea celor afirmate ci întrebăm : unde sint totuși pompele livrate ?Rămine în discuție obligația față de Vaslui. Care este și în acest caz situația ?Ing. Dimitrie Grecov, directorul uzinei, ne declară : sintem în întirziere cu 20 de pompe. Problema a fost dezbătută de curind și s-a stabilit data de 28 septembrie cînd să fie livrate toate utilajele. Maiștrii, șefii de echipe, muncitorii sînt mobilizați in acest sens".Andrei Pănoiu, director comercial. „Din 27 de pompe 7 sînt cu termenele devansate. Am avut și greutăți. Mai avem. Pentru unele, beneficiarul nu ne-a asigurat motoarele. Ca să-l sprijinim în ce privește punerea în funcțiune a obiectivului am devansat foarte multe termene. Vom face și acum eforturi pentru a ne achita datoriile într-un termen foarte scurt".

LIDIA POPESCU

ferme de livrare a utilajelor, dar promisiunile au fost încălcate cu regularitate. Acum se pregătește o nouă ședință de comandament pentru a fixa — a cîta oară 7 — ultimele termene. Dar vor fi intr-adevăr ultimele ? Sau promisiunile furnizorilor vor fi încălcate din nou I
IUSTIN MORARU

Livrarea
(Urmare din pag. I)aferente primei capacități nu a dus la neglijarea celor aferente țesătoriei, ci și continuitatea pe cît posibil, păstrarea unui e- chilibru care să conducă la obținerea în paralel, a ritmurilor necesare pe această „ultimă 

sută de metri". Materializarea investițiilor despre care vorbeam.— Se cere menționat însă — ne spunea tovarășul Napoleon Gîrboveanu, șeful serviciului producție a Trustului de construcții industriale Craiova, antreprenorul general al lucrării — că deși pe șantierul de la Calafat preocupările pentru „intrarea" în graficele de execuție au dat roade, darea tn ex- 

utilajelorploatare la termenele stabilite ale celor două capacități e pusă încă sub semnul întrebării.— Care sînt motivele 7— In principal e vorba de un singur motiv și anume neres- pectarea obligațiilor contractuale de către furnizorii de u- tilaje. Uzina de pompe București, de pildă, trebuia să livreze încă de acum citeva luni 6 pompe Hebe. Nu a făcut-o nici pină la ora actuală și astfel alimentarea cu apă a întreprinderii constituie o problemă încă nerezolvată. De asemenea, Uzina „Unirea" Cluj, după ce a trimis cu întirziere — decada a III-a a lunii august — unele piese absolut necesare mașinii de răsucit, e în restanță cu tubulatura pneumatică pentru cele 4 mașini cu inele și cu o mașină de filat, iar întreprinderea de utilaje pentru industria u- șoară Tg. Mureș nu a livrat nici ținui din cele 598 războaie de țesut deși acestea aveau termen in trimestrele II și III 1973. Și aceasta fiind situația, montorii stau în gol de lucru, intrările în funcțiune, după cum spuneam, rămîn sub semnul întrebării.Te e de făcut pentru a evita eventualele întîrzieri în circuitul productiv al economiei naționale provocate de filatura si țesătoria din Calafat e lesne de înțeles. E în acest caz, ca ?i in altele pe care le consemnam în articolele noastre anterioare, e- forturile constructorilor de pe șantier trebuie să se întîlnească cu cele ale furnizorilor de utilaje, aceștia mobilizîndu-se la maximum pentru a-și onora cuvîntul dat la încheierea contractelor. Căci, ne gîndeam, dacă pentru constructori a fost posibilă grăbirea ritmului pînă la haremurile impuse de situația creată în urma apariției restanțelor, se impune ca și furnizorii să le urmeze pilda, numai astfel materializarea investiției fiind încheiată la termenele stabilite în planul de stat

IN PRIMELE RÎNDURI
Chemarea Comitetului Central al U.T.C. : „Tineretul-factor activ în Îndeplinirea cincinalului înainte de termen" a găsit un larg ecou in rindurile harnicilor uteciști metalurgiști din întreprinderile județului Hunedoara.Astfel, în cadrul Combinatului siderurgic, cuptorul nr. 1 de 400 tone șarjă de la oțelăria Martin a fost luat sub patronajul ute- ciștilor. Ei au reușit să producă peste plan 3 000 tone oțel in contul angajamentului anual, totodată au îmbunătățit calitatea dar mai ales sortimentul. Membrii echipei conduși de utecistul Cornel Bucur au reușit ca în 7 luni consecutiv să realizeze integral planul sortimental, redu- cînd considerabil pierderile tehnologice.Răspunzînd chemării tinerilor uteciști de la Reșița, uteciștii de la O.S.M. II și-au aprovizionat cuptorul nr. 1 numai cu fier vechi colectat de ei timp de 45 de zile. De asemenea colectivul uzinei cocsochimice, unde lucrează un număr mare de uteciști, a depus anul acesta eforturi stăruitoare pentru aprovizionarea ritmică a furnalelor cu cantități sporite de cocs metalurgic.Ca urmare, aici s-au produs, de la începutul anului, peste 25 000 tone cocs metalurgic. S-a desfășurat concomitent o activitate susținută pentru reducerea consumurilor specifice și a cheltuielilor materiale, astfel că acțiunile întreprinse pe această linie au condus la economisirea unor mari cantități de cărbune și semicocs, la realizarea a peste 5 milioane lei economii. Printre uteciștii fruntași ai Uzinei cocsochimice am remarcat pe muncitorii Chirbidic Nelu, Dămian Mircea, Spoială Victor și alții.Și la întreprinderea „Victoria" 

Călan uteciștii se află in primele rinduri. La cubiloul de 1 100 mm din cadrul turnătoriei I tinerii de aici dirijează ca adevărați maiștri in profesie procesul de topire și descărcare a agregatului ce are loc in flux continuu, datorită unui melanjor de colectare a fontei lichide. Astfel dozatorul Mihai Savu dovedește multă pricepere in stabilirea șarjelor care contribuie la calitatea fontei. Zilnic erup din acest cubilou aproape 60 de tone de fontă cu compoziție chimică mereu schimbată, in funcție de piesele ce vor fi turnate.Tinerii uteciști și-au dovedit hărnicia nu numai în producție ci și în acțiunile de muncă voluntar patriotică. Siderurgiștii Călanului în 3 zile au colectat și predat oțelăriilor peste 120 de tone fier vechi, evidențiindu-se organizațiile U.T.C. din secțiile mecanică, energetică, turnătorie și cocserie.La fel și tinerii uteciști din cadrul Combinatului siderurgic, Hunedoara, in cele 8 luni din acest an, au colectat și predat oțelăriilor mai mult de 24 000 tone fier vechi. Cei peste 500 000 lei obținuți în urma valorificării metalelor vechi au fost folosiți pentru organizarea unor activități culturale, sportive, excursii. Ei și-au adus contribuția și la înfrumusețarea orașului, a zonelor de agrement, bazelor sportive. S-au remarcat uteciștii Tăgîrță Eugen, Basica Petre, Plesiu Ion, Stan Constantin de la alimentarea oțelăriilor, Tîriș Constantin, Moroșan Vasile, Damian Ioan, Hăulică Ioan — centrala energetică și Ivăscan Constantin — fabrica de oxigen și mulți alții.
VASILE MOROȘAN
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Cînd scenografia 
ia locul realității
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PRO SI CONTRA

— INTERIOARELE
ÎN FILMUL ROMÂNESC —Victor Uiți amintea „ca lege supremă, totul să aibă dinamism, chiar.și decorul... Banalitatea asta e uitată prea des I".Ce se intîmplă însă în filmele noastre cu temă și mai ales cu subiect contemporan, credem că poate fi exemplificat, cu toate consecințele ce decurg de aici, cu ceea ce declara nu demult în revista „Cinema" în cadrul discuției „Decorul împotriva decorului ?" scenograful Virgil Moise : „Nu și scenograful. ca orice aeator, are dreptul să anticipeze puțin nu o modă ci un anume stil de viață ? Un stil care ar face realitatea mai frumoasă ? De ce nu 1". Aici se află cred, cauza pentru care în mare majoritate in filmele noastre ca subiecte contemporane, ambianta, decorul sint artificiale.Realitatea neputînd fi confundată cu o vitrină pe care un recuziter cu fonduri și „idei" o aranjează cît mai costisitor, nu înțelegem de ce se depun atitea eforturi inutile pentru a crea iluzia unui fast care să justifice nu realul ci o așa- zisă gîndire artistică.Vorbind despre scenografia multor filme românești se poate ommti - cuvîntul poate fi supărător dar din păcate este exact - de lipsa de profesionalitate a unora dintre cei care ț°u semnat decorurile. O greșită concepție mai dăinuie în cinematografia noastrâ în aceasta privință, aceea că scenograful trebuie să se vadă oricum. Și asta se intîmplă ades în ’ conrtra ideilor filmului. O recuzită greoaie, costume fanteziste, fel de fel de obiecte „frumoase" în sine și mai ales ach^iționate la prețuri mari au ajuns să justifice activitatea scenografului, o pretinsă estetică ambientală.Filmarea în codrul decorului natural sau in decorul reconstruit pe platou - ambele procedee existind încă de la ince- putunle, filmului - ,e știe că nu dă imediat valoare unui mm. Cine a înțeles că succesul neorealismului a constat doar in ieșirea echioeior de filmare in stradă se pare că n-a înțeles nimic nici din cinematografie, nici din scenografie, btrada nu era și nici nu este decor în sine. „Strada" neorea- liștilor însemna problemele unei realități explozive a societății italiene postbelice. Nu a cerut nimeni o poezie a sordidului, rafinamentul unei mizerii purtînd girul unui autentic de excepție, după cum nu dorim cînd este vorba de perso- naje contemporane pitorescul unor declasați. Dar cerem firesc interioarelor din filmele noastre, firesc, potrivit felului cum, de pildă, se îmbracă eroii.Cum nu mergem la cinema ca să aflăm ce îmbrăcăminte e la modă - pentru asta avem croitori și reviste de specialitate, - tot așa nu vrem să credem că expozițiile de mobilă s-au mutat de unde le știm locul, oe ecran.. Cum arătăm în viziunea scenografilor noștri, - noi și interioarele noastre — știm, sîntem îmbrăcați ca pentru o ceremonie pferpetuă, proaspăt rași, tunși de cinci minute și puși sa dialețțăm probleme reale, necazuri, bucurii, speranțe, să cerem sfatul și să acordăm încredere în niște interioare al I căror stil, scenograful bănuiește că ne face viața mai fru- ; moașă. Dncă mincăm la un restaurant, atunci acesta este 1 neapărat unul de lux — real sau construit pe platouri, — lac- tolwul parcă-i orohibit. Cînd olecăm în concediu atunci i neapărat somnolăm ziua pe plaiele la modă și noaptea mo- ." tăim în nțght-cluburile litoralului. Cheia, Borsecul, Slănicul Moldovei sau Călimăneștiul ne sînt strict interzise. Dacă ne plimbăw, n-avem prea mult de ales, doar două-trei artere Ccentraje ale Bucureștiului. Mai rău., nu sîntem lăsați în pace ■ nici la r»oi ,atrasă". De fapt ceea ce vedem în filme nu orea seamănă1 o locuințe, nimic nu trădează că acolo ar locui cineva, totul arată că un „ochi expert" și o mină spartă a aranjat totul adunînd de. ici de colo, golind consignațiile de mobilă stil si de alte obiecte mai mult ori mai nuțin decorative. Inaă circulă ideea : dacă-i decor, decor să fie... Sce- 1 nograful își face astfel meseria violentindu-ne atenția cu o recuzită pe care nu doar că nu o folosește dar nici nu o revendică roimeni. Crede că ne flatează în acest mod, dar „seducția" e la fel de ieftină și înooerantă ca trivialul „Să frăiti, dom' sef" cu care un vînzător iși însoțește prezentarea mărfii fără căutare.Recent, in „Parașutiștii* - decoruri Mircea Bogos - am văzut perplecsi că avem televiziune în culori, în „Draqostea începe vineri" - decorul Nicolae Drăgan - niște indivizi de-o eleganță de manechini flanau ca la o paradă a modei în niște interioare de lux încercînd să recupereze social o tînără nehotărîtă în ale vieții.Știm, realitatea nu se împrumută la preț fix cu ora, cu secvența, cu filmul, dar nici nu se falsifică conștient pentru a pretexta un efort de care nu avem nevoie - al scenografului ce-și ascunde nepriceperea duoă o recuzită de o dubioasă opulență. Avem nevoie de autenticitatea realului și nudele autenticitatea gustului snob, de mentalitatea poleirii realității. ., i TUDOR STANESCU
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I Cenaclul 
I „Flacăra11
IA contribui la crearea u- nui climat favorabil noilor
I valori, șanselor de ultim moment, celor ce vin, intr-un cadru de valori constituite și recunoscute, care să dea
Iprin ele însele garanția unui început de construcție stabilă. durabilă, contra impte-
Isiei curente de curgere intr-o albie fără țărmuri a ținui interminabil convoi de
I speranțe fără busolă — iată, pe scurt, ambiția noului cenaclu al Flăcării formulată cu caracteristica fermitate de
I decizie municipală de Adrian Păunescu, redactorul șef al revistei și conducătorul reu-
Iniunii de luni seara din strada Slătineanu. Cronicarul literar al revistei Flacăra, prozatorul Aurel Dragoș
IMunteanu și-a pus, la rindu-i, mari speranțe in calitatea cenaclului, menit, după opinia Ilui, să asedieze, asemenea unei oaze de verdeață, ,.l- mensul deșert literar" actual.
Iîn fine, după aprecierea concesivă a redactorului șef al Flăcării, s-a convenit că deșertul nu este imens ei doar

I plicticos și că nu e cazul să se facă un munte din(r-o biată movilă ș.a.m.d. Con- Icesie ce-i face onoare tumultuosului. intransigentului și spiritualului poet. E curioasă această monotonă repe-
Itare în forme, ele hotărîț inedite, originale, a opintirii de a schimba cu un cenaclu Isau cu o revistă sau cu o o- pinie fața lumii literare. Nu altceva găsim in toate decla
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rațiile-program existente In istoria formelor publice de viață literară, fie că sint ele reviste, cenacluri sau colocvii cu cititorii. Orice deschidere de cenaclu sau orice prim număr de revistă reia lumea de Ia capăt. Noua formă vrea să fie un început absolut. Ea nu continuă, nu duce mai departe, nu preia, nu valorifică : ea începe, face lumină, pune ordine Intr-un haos absolut, înverzește cu apele entuziasmului un „imens deșert". însă aici și acum nu e nici un motiv de scepticism prematur. Nimic nu se poate face fără entuziasm. Cu asigurarea unei singure și grele condiții : aceea ca entuziasmul, el însuși, să fie o formă a competenței. încăput pe mina proștilor sau binevoitorilor nepregătiți, entuziasmul devine o frină. Condus cu vervă dar și cu fermitate de Adrian Păunes- ctt (fără ca să fim de acord eu caracterul seminarian, bucurindu-se de participarea unui critic de talia Iui Șer- ban Cioculescu. precum și a unor tineri scriitori instruiți și combativi, cenacul Flăcării are toate șansele de a deveni un sediu al entuziasmului competent, un nou cadru de afirmare a tinerelor talente. Este adevărat insă că prima seară s-a desfășurat mai mult sub impresia puternică produsă de extraordinarele poeme patriotice citite de Ion Gheorghe și loan Alexandru. poeți reprezentativi ai liricii actuale.Versurile debutantului Ștefan Dumitrescu nu puteau, de aceea, să fie auzite fără o minimă comparație cu ale celor doi poeți. Oricum, ne-a făcut impresia unui poet

PLASTICĂ PREZENTE LA.APOLLO LA TEATRUL NAȚIONAL

„I. L. CARAGIALE"• CONSTANTIN PILIUȚĂ' nu urmărește impunerea unui stil, deși paradoxal, din elemente comune picturii moderne, și nu numai ei, inexpresive dacă am proceda la simpla lor enumerare. il dobindește. Crezul său, așa cum l-am putea formula în urma „lecturii" lucrărilor se identifică cu aspirația, dintot- deauna a picturii, aceea de a se dezvolta in vecinătatea realității, a unei realități accesibile simțurilor, re-dată in urma observării directe, atente. Piliuță este pictorul care poate ilustra, în chipul cel mai puțin ambiguu, filonul realist al picturii noastre. Pictura sa ne dă sentimentul unei depline libertăți, și, ciudat, niciodată nu zăbovim asupra constatării că pictorii pe care i-am putea așeza sub semnul vocației realiste sînt mult mai diverși și nuanțați (aș îndrăzni să spun mai neașteptați), decît cei ce evoluează in alte direcții.Principala calitate n pictorului Constantin Piliuță este sensibilitatea la aparențele exterioare. este, mai exact, vibrația lirică spontană, neîngreunată de metafore și divagații in fața solicitărilor lumii vizibile. Pictura sa este deci o pictură de observație, o pictură în care instinctul și simțul naturii, rămîne nealterat, o pictură situată la antipodul recilor construcții intelectuale, o pictură ce cultivă savoarea detaliilor și materiei în înțeles pictural, firește. Concentrarea, simplitatea imaginii, stilizarea sint totuși atît de conforme cu „modelul" incit ne apar mai puțin ca echivalență ambițioasă a constituirii unui cod stilistic propriu, cît mai mult un mod de a evita, în spiritul unei exprimări esențial plastice, descripția și naturalismul.Arta sa. dezvoltată pe traiectorii tradiționale (portret, peisaj, natură moartă etc.), este o artă echilibrată, senină, aspirină spre puritate și armonie, o ' artă care farmecă și îneîntă. Același lucru poate fi observat nu numai în semnificația imaginii, ci și in mijloacele (desen, culoare, compoziție) a căror expresivitate este exploatată în sensul purității lor intrinsece, mijloace echilibrate, integrate în corpul aceleiași lucrări cu remarcabil tact și discernămînt. Despre a-
DEBUT DORIN TUDORAN: Mic tratat de glorie

După citeva rafale ironice, de 
un rece sarcasm, țintind conven
ții și habitudini vidate, prin le
nea de a gîndi, de orice conți
nut semnificativ uman, deci după 
citeva scurte poezii inteligente, 
cu seînteierea metalic-albastră a 
pistoalelor-jucărie, piese existen
te mai ales în prima secțiune a 
cărții sale de debut, Mic tratat de glorie, Dorin Tudoran își re
găsește forța de a se abandona 
fluxului liric autentic al pasiunii, 
de a-și apleca urechea la acea 
tainică muzică de sirene ce în
vie lucrurile și transformă în 
spirite ființele lumii domesticite 
prin cunoașterea experimentală. 
Tonul caustic, de conversație 
tăioasă, mondenă, emis de o 
parte din piesele acestei cărți 
frumoase il prinde pe Dorin Tu
doran ca pe orice tînăr dezinvolt, 
dar rui-l definește, nu-i revelă 
autenticitatea, structura unică și 
impenetrabili. Căci trebuie re
amintit că ierarhia valorilor omu
lui în orizontul estetic nu se 
poate modifica peste noapte fără 
consecințe grave pentru ceea ce 
reprezintă el ca destin în lume:

destul de supravegheat, cu o reală capacitate (voință, vocație ?) de ilustrare a conceptelor și al cărui lirism este produsul unei elaborări uneori excesive. Formula este dificilă intrucit starea lirică pretinde a lansa probleme, poetul neezitînd să utilizeze conceptul, formularea abstractă („mări gnoseologice", ger cosmic, etc.). Aceasta nu poate fi in principiu respinsă, ci se poate spune doar că in mai multe rinduri este nepotrivită sau inutilă, impiedicind realizarea viziunii. Intervenția promptă a criticului Șerban Cioculescu a clarificat cu simplitate lucrurile după cum în mica dispută In jurul „sincerității" în artă același a pus chestiunea în termenii ei reali. De fapt, Intr-un cenaclu, Ia fel de însemnată cit ți lansarea unui nou poet ni se pare definirea sau rc- definirea termenilor și a criteriilor valorii pentru că nu impresia de necesitate este semnul calității unor versuri ci puterea de transfigurare și de simbolizare. Ce alt argument mai puternic am putea aduce decit poemul Ursul de Mihai Beniuc ascultat In interpretarea, atit de originală și ea, a lui Tudor Gheorghe ? Intenția de a „scutura praful" de pe valori mari, uitate sau ignorate pc nedrept este poate dintre cele mai demne de salutat. Un cenaclu este și un instrument de propagandă literară realizată în marginile adevărului și valorii. EI se poate impune în egală măsură prin ceea ce descoperă ca și prin ce selectează din ceea ce există. In ansamblu, selecția primei seri ne-a reamintit că avem o foarte hună poezie patriotică actuală căreia ii lipsește numai instrumentul de selecție care să o pună mai bine in valoare. Cenaclul are astfel și 

ceasta pictură calmă și ingenuă, se poate spune ceea ce Matisse a spus despre propria pictură, și anume că ea constituie ..o odihnă, un calmant cerebral, ceva asemănător cu un fotoliu bun care să-l odihneas

1. ONIȚĂcă (pe privitor — n.n.).de oboseala fizică". A-ți cîștiga adeziunea publicului, a fi conform cu propriile intenții și posibilități, cu propria vocație înseamnă oare atît de puțin, este oare un semn al superficialității ? Este Matisse, autorul rîndurilor citate, dar mai ales al operei sale, un artist superficial ?• Aceluiași filon realist putem încadra și sculptura IULIEI ONIȚĂ, una din cele mai pătrunzătoare și subtile portretiste ale artei noastre contemporane. Lucrările sale au ceva din noblețea și hieratica concentrare a lui Gheorghe Anghel, în tradiția căruia le-am situa, din adînca și omeneasca lor trăire. Iulia Oniță nu fabrică măști și „secretul" acestei izbînzi nu stă exclusiv în acuratețea și profunzimea cunoștințelor profesionale. în studiu atent, ce-i poate gira autenticitatea întreprinderii, cit într-o anumită a- titudine față de universul și problematica umană. Ea nu s-a plictisit să privească omul, să-i înțeleagă resortul intim al faptelor si trăirilor, să descifreze dramele și aspirațiile sale ; ea nu se sperie de impuritatea „minereului" supus analizei, din care se pricepe să extragă me

arta mare nu s-a născut și nici 
nu se va naște din combinarea 
noțiunilor abstracte, din ordo
narea programată a datelor de 
către un computer, ci ea va ri
dica mereu un semn de întreba
re, sugerînd poate și un răspuns, 
necunoscutului din noi, zonelor 
profunde, vitale care nu pot fi 
închise în recipientele aseptice 
ale silogismelor. De aceea vom 
spune că pot fi admirate astfel 
de poezii, ca, de pildă, Pasărea lyră, admirate pentru vioiciu
nea asociațiilor, pentru de
zinvoltura puțin cinică a spi
ritului, dar nu și iubite îndea
juns ca să rămlnă un bun, un 
rod al sufletului nostru. Căci, de 
regulă, poetul spiritual, cel ce 
profită de jocurile inteligenței, 
nu are curajul să fie inocent 
fiindcă nu vrea să fie luat de că
tre cititor drept ignorant și 
atunci capitulează, intră într-un 
fel de complicitate cu acesta din 
urmă pe principiul vaselor comu
nicante și evident că posibilul 
miracol inițial eșuează într-un 
schimb fermecător de amabilități 
informaționale.

o funcțiune de antologare deloc neglijabilă.Adăugind la acestea dorința de a face din cenaclu locul de intilnire ai unor poeți, plasticieni. muzicieni, actori invitați să participe cu creații și idei și subliniind calitatea „intervențiilor" lui Tudor Gheorghe. Doru Stăn- culescu, Florian Pitiș avem imaginea primei seri. Ea nu poate fi insă completă fără a sublinia rolul Iui A- drian Păunescu, animatorul noului cenaclu, adversar pătimaș al dogmatismului. Sigur că declarația de război dogmatismului nu este suficientă și, dat afară pe o ușă, acesta poate reveni, chiar dacă în „formă" și nu în conținut. Ni s-a părut nepotrivită cu această declarație, cu nivelul poemelor citite, cu spiritul deschis al discuțiilor maniera punerii Ia punct, a intreruperii unor participant! ori introducerea stilului de seminarizare. Un cenaclu nu este o ședință o- perativă de producție și cu atît mai puțin o sesiune de examene oricît ne-ar plăcea să apelăm Ia astfel de comparații. Dar să nu lăsăm să se înțeleagă ceea ce nu dorim și să încheiem spunind că noul cenaclu a debutat excelent, întrunind toate condițiile pentru a deveni o formă de viață artistică autentică, eficace.
Debutul 

și neglijența 
receptăriiLa nici o revistă nu se observă o atitudine specială 

talul. strălucitor fără a cădea în sentimentalism și călduță idealizare, ea nu percepe o- mul ca pe o siluetă sau un profil. Ea nu inventează oameni, ci ii privește, croind o ipostază a lor cu mijloacele

artei. Ea nu creează eroi, ci chipuri pe care le smulge anonimatului, nu le substituie idei scrise cu majuscule (pentru că 

C. PILIUȚĂ (detaliu)n-are vocația alegorizării), condiția umană la nivelul căreia se plasează fiindu-i suficientă, cuprinzător evocatoare. Portretistica ocupă deci structural o zonă, și încă una bogată a creației sale, din care expoziția nu ne prezintă decit „mos

Dorin Tudoran, după ce și-a 
asigurat deci lectorul prin patru- 
cinci poezii că nu este un ig
norant (era oare nevoie?!) își 
regăsește forța să ooboare ino
cent, pur în adîncurile ființei 
sale, să se lepede de experiențele 
codificate, și să privească lumea 
cu ochiul uimit al topitului. 
Textele au o tăietură nesofistica
tă, de o melodioasă simplitate, 
contactul cu lumea se transfor
mă într-o nouă geneză în imagi
ne vizionară: „însîngerîndu-ți 
ochiul iată se naște lumea / tu 
string! în paltnă-o iarnă dar nu 
o poți topi, / o, cine-ți pltnge 
prețul și pentru ce dai seamă / 
poetule cu trupul rărit de erinii ? 
strălucitoare-i noaptea și parcă 
mîngîiată / de zborul unei pă
sări cu aripi de alcool / păzită 
pare luna de trupuri fără pată I 
poetule, vai, ochiul ți-e logodit 
de gol" (Rărit de erinii). Cele 
mai multe poezii de dragoste 
existente în partea a doua a vo
lumului Mic tratat de glorie 
transfigurează cenușa caldă a 
trupului în flacăra și lumina 
pură a idealului: „trupule, 
trupule, trupule / sceptica mea

față de cartea debutantului. O excepție, dar și aceea discutabilă, o oferă revista Tribuna care înțelege să discute volumele de debut pc larg, dar o face numai pentru membrii cenaclului literar legat de revista Tribuna. în alte părți, la alte reviste, atenția este discontinuă, etnd fenomenul nu este cu totul neglijat. O mostră cu valoare reprezentativă o oferă revista Ateneu la care niciodată alegerea cărților analizate în cronică sau prezentate in recenzii nu pare a fi dirijată de vreo idee coordonatoare. Cartea debutantului sau a autorului tînăr nu se bucură de nici o atenție. Observațiile noastre au in vedere colecția revistei de la începutul anului piuă la zi. La Argeș o mai veche inițiativă, aceea a rubricilor speciale pentru poezie, proză, critică, care însoțesc cronica literară, trece printr-o perioadă mai puțin autoritară. Chiar dacă nici înainte vreme, atenția acestor rubrici nu avea în primul rînd în vedere cartea de debut, ea nu ora aproape complet ignorată ca în prezent. Criza se pare e a întregii reviste mai înainte de a fi a acestei rubrici. Ceva mai bine par a sta lucrurile Ia revista Orizont. Numărul de volume de debut și de autori tineri recenzați este aici mai mare decît în alte părți și dacă recenziile nu oferă întotdeauna carantii de pricepere și obiectivitate absolut necesare în critică și. mai ales, cînd este vorba de începători. in schimb cronica lilerară a revistei se achită în mod remarcabil de sarcinile ce-i revin prin nana Iui C. Ungu- reann. Cităm aici cronicile lui Ia Nicolae Iona, Nicolae Damian, Corina Cristea. Petru Popescu și alții. Găsim în ele o apreciere echilibrată și 

tre", și aceasta, pentru că a considerat mai util a . expune preocupările ultimilor ani, un ciclu de compoziții tematice privind momente cruciale ale e- xistenței umane (nașterea, rnoar- tea, depășirea pragului adolescenței. ințeies ca o a doua naștere etc). în ciuda acestor predispoziții simbolice, viziunea rămîne funciar realistă, elementul dramaturgie fiind trupul omenesc și nu alte atribute și însemne exterioare. Dinamica, ritmul formelor sint cele ce sugerează tema. analog polifoniei simfonice, convertibilă de fapt intr-un sentiment dominant, limpede descifrabil, pregnant, deși nu apelează la procedee descriptîviste. Acest ciclu se înscrie, in esență, aceleiași preocupări, in care se simte, in plus, intenția generalizării. un patetism mai accentuat decit in creațiile anterioare. Nota dominantă fiind totuși aceeași, de gravitate, de sobrietate. de riguroasă cenzură a efuziunii lirice.Iulia Oniță se numără printre acei puțini sculptori care nu au părăsit modelajul, care uzează încă de expresivitatea unui material ca bronzul, care 

cultivă o artă articulată prin studiu consecvent și riguros, mizind pe forme clare, precise, îndelung gîndite și cizelate. (Galeriile de artă „Apollo", Calea Victoriei nr. 56).
C. R. CONSTANTINESCU 

vizuină / se-adună Doamne 
se-adună / pierderea mea de 
lumină / uită-mă iarăși mă uită I 
gîndule înger de ceară / trupu
le, trupule, trupule / fiară nă
prasnică fiară / trupule, trupule, 
trupele / treflă de vește
dă rigă / cine din cine mă stri
gă I trupule noapte virgină / 
trupule, trupule, trupule / pierderea mea de lumină" (Pierderea mea de lumină). Poetul este un 
prinț, un cavaler responsabil de 
gravitatea mesajului său : „eu 
vin către voi tulbure și bolnav / 
clătinîndu-mă de porunca pe 
care o port / apropiați-vă cu 
ochii în palme / precum cerșeto
rii cu degetele arse / de mone
dele calpe și întrebați-mă / prin 
coarnele berbecilor I sacrificați 
după ce au rodit lina de aur" 
(Cerere de grațiere), Mic tratat de glorie dovedește că Dorin 
Tudoran este un poet rafinat, 
stăpîn pe mijloacele sale, dar se 
va vedea mai clar că el este și 
important cînd își va publica în 
volum „Cîntec de trecut Akhe- 
tonul", din care citeva piese ex
cepționale au apărut în reviste.

DAN LAURENȚIU

o judecată care poate să conțină bune sugestii pentru autorii analizați. Din păcate majoritatea cărților de debut cad in raza recenzențiior de ocazie. Lipsa de autoritate a gestului critic nu este in sprijinul unei bune selecții a valorilor șl nu poate patrona creșterea unor autori aflați la începui de drum. Maladia este mai generală și o întîl- nim și Ia reviste mai prestigioase. Se detașează intre actualele rubrici ale României literare cea de proză susținută de Vaieriu Cristea și Sorin Titcl cărora cu mici excepții nu le-a scăpat în scurtul timp de la preluarea atribuțiilor vreo carte importantă. Plină de o înțelegere și un sentiment apreciativ salutar este cronica Iui Valeriu Cristea la o carte de debut foarte promițătoare ca Eternitate locală de Eugen ■Seceleanu, după cum Ia alt pol se situează. în mod justificat. opinia celuilalt cronicar la cartea de debut al iui Radu Mareș. De Ia începutul anului și pînă la zi. perioadă pe care am avut-o în vedere și pentru celelalte reviste citate, revista Luceafărul a închinat doar două cronici unor cărți de debut (Martorul de Gh. Schwartz și Complexul lucidității de Al. Căli- nescu), ceea ce este foarte puțin. în afara acestor două cronici alte cărți de debut, nu prea multe, sint tratate in cîteva profiluri semnate de Domîțian Cesereanu, fie la rubrica de recenzii susținută de Mircea Iorguleseu. care deși se remarcă printr-o lăudabilă oportunitate nu se poate lăuda și cu o tratare mai aprofundată a cărților recenzate. Care rămîne dec!
PRO ȘI CONTRA

„DONA DIANA"
de CAMIL PETRESCU

Această „comedie în gustul Renașterii", cum și-a subintitulat — nu fără o undă de maliție— Camil Petrescu adaptarea liberă după piesa Iui Moreto ..El desden com el desden", pare să se fi ivit în repertoriul actualei stagiuni a Naționalului bucureștean nu ca efect al unei politici repertoriale deliberate, ci mai mult dintr-o anumită conjunctură. Nu spunem aceasta pentru că textul ni s-ar părea lipsit de interes, sau pentru că spectacolul n-ar fi la înălțimea eforturilor și investițiilor morale si materiale presupuse de montarea lui. Dar atita vreme cît prima noastră scenă nu s-a dovedit — în ultimele stagiuni, cel puțin — la fel de ospitalieră I cu textele originale fundamen- | tale ale autorului — ne referim la „Suflete tari", „Jocul ielelor" sau „Danton" — această opțiune repertorială ne apare oarecum fortuită. Sigur că spectacolul trebuie judecat In afara acestor considerații, dar problema in sine se cere, după opinia noastră, semnalată.Camil Petrescu nu este primul scriitor tentat să prelucreze piesa lui Moreto. Dar rațiunile care au guvernat opțiunea lui au fost, evident, diferite de ale lui Moliere sau Gozzi. Textul autorului renascentist i-a oferit doar ideea, pretextul în funcție de care urma să-și construiască o demonstrație proprie. Cu cunoscuta-i apetență pentru dezbaterea intelectuală, Camil Petrescu urmărea și de această dată a- creditarea unei teze anume, în- trucitva polemică : aceea că rațiunea nu numai că nu exclude sentimentul, ci îl presupune, complementar, căci numai o atare ideală simbioză condiționează fericirea umană. Dar, curios. tocmai această idee este ilustrată destul de palid in spectacolul Naționalului.N-am putut reproșa regiei (Victor Moldovan, lareat al Premiului de Stat, asistat — surpriză ! — de... Coca Andro- nescu) lipsa de profesionalitate. Dimpotrivă, sînt în spectacol multe momente realizate cu si4- guranța profesionistului stăpîn pe uneltele sale. Dar perspectiva regiei asupra textului este, așa cum souneam. una de suprafață. „Dona Diana". rămîne, firește, o comedie și, ca atare, nu așteptam ca spectacolul să aibă densitatea ideatică a unei drame de Ibsen. Dar parcă o proiecție a problematicii acestei „Iove story" de epocă Intr-un orizont, fie și numai sugerat, de intelectualitate, se impunea. Așa, grija regiei pare să se fi limitat la a asigura un ritm zglobiu, ca Intr-o farsă oarecare de Calderon de la Barca. Cu această rezervă de principiu, vom consemna reușita direcției de scenă în ceea ce privește alcătuirea unei distribuții bune, omogene (de fapt, a unor distribuții, căci majoritatea rolurilor sint dublate sau chiar triplate) ca și mișcarea alertă, inspirată, In ton cu factura formală a piesei.Dintre lnterpreți s-a remarcat, în primul rind, Marian Hudac In rolul Iul Martin. Beneficiind, e drept, și de o par

si la le te

locul cărții de debut in paginile revistei Luceafărul, revistă care a dedicat, de altfel, în mod Ia fel de lăudabil și o anchetă problemei debutului și debutanților ? Cronica debuturilor din Amfiteatru a dispărut de mult. Am lăsat Ia sfirșit o altă revistă din țară, Convorbiri literare, pentru că atitudinea ei este superioară in bună măsură celorlalte reviste. Convorbirile au preluat ideea celor trei cronici paralele și o susțin cu o consecventă ce trebuie menționată. Cu intenția de a recenza fot ce apare mai important de sub tipar aceste trei rubrici acoperă un mare număr de titluri apărute. Cei trei semnatari. Daniel Dimi- triu, George Fruteanu și Al. Dobrescu, se achită nu numai destul de conștiincios de sarcina ce revine acestei rubrici dar și cu aplicație. Dintre ei se remarcă Al. Dobrescu pentru critică, care a și recenzat de altfel cele mai multe volume de debut într-un spirit responsabil chiar dacă intr-un stil polemic. Multe cărți apar și la poezie proză, dar ni se pare că rubrica de poezie volume- de debut sint totuși trata- prea sumar față de altele mai puțin interesante ale u- nor nedebutanți. în general, însă, putem spune că volumele debutanților nu se bucură în presa culturală și literară decît de recenzii în- tîmplătoare semnate de critici de ocazie sau lipsiți de autoritate. Nu este oare cazul să se treacă la altă atitudine față de cei care au nevoie de o reală îndrumare ?

I
I
I
I
I
I
I
I
I

M. COSTEA 

titură generoasă, excelentul comedian al Naționalului a fost admirabil prin vitalitate. prin variația, culoarea și inteligența jocului său. „Actorul — nota undeva creatorul „Donel Diana" — poate „face" pe oricine — numai pe inteligentul, nu". El bine, totul în jocul Iui Hudac a debordat de inteligență, de farmec, procurîndu-ne înalte satisfacții artistice.în rolul titular, am urmărit-o pe tînăra actriță Florina Cercei, care a rezistat dificultăților presupuse de un asemenea rol de întindere. Fizicul agreabil, temperamentul și aplombul au fost tot atitea calități evidente, chiar dacă uneori dicția i-a mai jucat feste, iar concentrarea n-a fost egală pe întreaga durată a spectacolului. Dovedindu-se mai receptiv decît regia la spiritul textului, Damian Crișmaru a conceput un Don Cezar complex, împrumutîndu-i ceva din febra lucidă a eroilor camilpe- trescieni, și a susținut cu consecvență și cu siguranță această versiune a personajului. Di- dona Popescu, in Dona Fer.i- cia, a făcut încă o dată dovada talentului ei, creionîndu-și personajul cu mijloace subtile, in- divindualizîndu-1 prin mimica de o savoare irezistibilă. Constantin Bărbuiescu, în Don Diego, a avut morga pei tonajului, în vreme ce Don Luis și Don Gaston, interpretați de Divin Crăciun și Emil Mureșan au fost conturați cu corectitudine. Tamara Crețuiescu — pe care o admirasem și în miniatura compozițională din „Un fluture pe lampă" — realizează și aici un personaj care se retine, In ciuda „subțirimii" rolului. In sfirșit, în Floreta, Mitzura Arghezi a suplinit cu intuiția și cu bogata-i experiență neajunsul determinat de împrejurarea că apare într-un rol de o asemenea factură cu 10 ani mai tîrziu decit s-ar fi cuvenit..Foarte frumoase, de o remarcabilă ingeniozitate funcțională. decorurile semnate de arh. Gheorghe Bedros, în vreme ce costumele concepute de Elena Ionescu s-au distins prin bun gust și rafinament, ca de altfel și ilustrația muzicală realizată de Carmen Păsculescu.
DORU MOȚOC

FILM

UN CADOU 
ÎNTÎRZIAT
După trei decenii ți jumă

tate — filmul este realizat în 
1937 — primul lung metraj 
de desene animate „ALBĂ 
CA ZĂPADA ȘI CEI 7 PI
TICI" cunoaște un constant 
succes la toate categoriile de 
public.

„ALBA CA ZĂPADA Șl 
CEI 7 PITICI" a fost de la 
hun început un eveniment ar
tistic în care regăsim nu nu
mai procedeele experimentate 
de renumitul cineast în seria 
scurtmetrajelor sale ce au 
ca personaje principale șo
ricelul Mikey, rățoiul Do
nald, cafelul Goofy dar 
revedem și linia directoare a 
zecilor și sutelor de filme a- 
nirnate de lung metraj reali
zate ulterior. „Stilul" lui Dis
ney a rămas, datorită simpli
tății sale narative și a unui 
inegalabil optimism, un model 
sirguincios imitat de citeva 
generații de animatori.

Dincolo de imensa și jus
tificata lui popularitate, — 
statisticile amintesc de peste 
300 000 000 de spectatori — 
reluarea pe marele ecrane a 
filmului „ALBA CA ZĂPA
DA Șl CEI 7 PITICI" acre
ditează o idee exprimată ades 
de cinefili: reintrarea în cir
cuitul sălilor de cinematograf 
a unor valoroase filme reali
zate cu decenii în urmă.

ALADIN ȘI LAMPA FER
MECATĂ, regizat de Jean 
Image, este tot un lung me
traj de desene animate, fidel 
tradiției lui Disney (dar cu 
destule lacune în ceea ce pri
vește fantezia desenului și a 
umorului), un bun film inspi
rat din legendele celor 1001 
nopți.

Aceste două filme dedicate 
în primul rînd micilor spec
tatori, par totuși un cadou în- 
lirziat dacă ne gindim la pro
gramarea lor spre sfirșitul va
canței de vară...

T. S.



„SC1NTEIA TINERETULUI" pag, 7 SlMBÂTĂ 22 SEPTEMBRIE 1973

Prof. ADINA SOCA- 
CIU, Pitești :

„Stimate redactor, 
am 30 de ani și totuși mă 
socotesc incă printre fide
lele dv. cititoare, încă mai 
cred că rubrica „De la om 
la om" mi se adresează și 
mie, sensibilitatea mea vi
brează adeseori citind-o. 
Recent, am citit scrisoarea 
Seniei Popescu, 21 de ani, 
salariată la oficiul P.T.T.R. 
din Stolnici, Argeș. M-a 
impresionat mult cazul ei, 
cazul unei fete de 16 ani 
care se căsătorește și care, 
în scurt timp apoi, pără
sită de soț, nu-și poate 
reveni de pe urma lovi
turii primite. Sigur, răs
punsul dv. a fost omenesc, 
cald, potrivit situației. In
tr-adevăr, numai timpul — 
„medic excelent", cum 
spuneți — o va vindeca 
pe nefericita fată, numai 
puterea ei de a aștepta 
scurgerea timpului o poate 
ajuta. Dar, analizind ca
zul Seniei ceva mai amă
nunțit și privind în trecut, 
nu pot să nu mă întreb : 
oare părinții fetei n-au 
nici o răspundere, ' chiar 
dacă ceea ce a făcut ea a 
fost fără știrea lor ? Ori- 
cît ar fi rubrica aceasta 
adresată nouă, celor ti
neri, (sau încă tineri) n-ar 
fi deloc rău să stăm cîte- 
odată de vorbă și despre 
părinții noștri. Nu ca să-i 
„judecăm". Iubirea noas
tră pentru ei ne cere însă 
să le spunem . adevărul.Cred. N-a fost însă din partea mea ceea ce s-ar numi o scăpare din vedere a acestui aspect al cazului pe care îl propunea discuției nefericirea Seniei. Puținul, atita cit il am. „fler psihologic", cum a numit Ra- Jea o anume perspicacitate, m-a făcut să văd in scrisoarea Seniei nu numai o grabă de a mărturisi ce i s-a întîmplat. ci și una de a fi consiliată în timpul cel nai scurt. I-am publicat deci scrisoarea la numai cî- ;eva zile după ce am primit-o și am răspuns la numai citeva clipe după ce am citit-o. Așadar, timpul pe care; i l-am recomandat Seniei ca bun sfătuitor, pe mine m-a lipsit de această calitate a sa. Fără îndoială, ai dreptate. Pentru actele unei fete de 16 ani nu poate răspunde numai ea. în numele iubirii noastre pentru părinți și pentru toți cei care contribuie la educația noastră, sîntem obligați să spunem adevărul pînă la capăt. Nu puțini adolescenți sint în primejdia de a face un pas greșit fiindcă părinții, profesorii, îți iau prea repede privirea de pe ei. La 16 ani, desigur, nu mai ești la virsta jocului cu păpușa, dar părinții, profesorii. cu acea grijă și căldură de care vorbeai, trebuie să te convingă că, deopotrivă, nu ești nici la virsta întemeierii unui cămin. Din păcate însă destui educatori, vehiculînd principii sănătoase în multe alte domenii, au în această privință o părere pe care prea adeseori le-o contrazice viața, pentru ea să nu renunțe la ea. Dintr-un teanc de scrisori primit recent, una m-a cutremurat. Citez o singură frază : „Am 15 ani (...) și sint bătută în fiecare zi că nu vreau să mă mărit, părinții mei găsindu-mi un băiat care mă vrea, dar el le spune că nu-s coaptă și ei mă bat ca să mă coc..." Ce-ai face în situația mea 7 Cum ai convinge niște oameni care au toate'datele de a se considera copți — mă refer la unii părinți?— că n-ar strica să mai aștepte puțin vremea culesului. ? . .

SILVIU BUC1U, Bucu
rești :

„ ...n-am împlinit încă 
23 de ani f-i am fost de 
toate: ajutor de ospătar, 
bișnițar, vînzător de loz în

Se poate să mă înșel, dar nu mi se pare. încă n-ai fost taxator I.T.B., îngrijitor de elefanți, toreador, critic muzical, arbitru de fotbal, pescuitor de balene. Dar în ritmul în care îți schimbi meseriile, ai să apuci și vremea să fii și ce n-ai fost, așa că poți cumpăra încă de pe acum hîrtia pentru roman.P.S. : Zilele de plată la Fondul literar sînt miercurea și vinerea !
AL. DUMBRAVĂ, Băi- 

lești, Dolj:

„Vă trimit o poezie inAm găsit cea de a doua alternativă mult mai atrăgătoare.
„Stimate O.P.-L,

st sint tînără (am peste 
50 de ani) dar urmăresc 
cu regularitate rubrica „De 

Așa stînd lucrurile, sint 
sigură că Senia Popescu, 
dacă ar fi fost înconjurată 
de mai multă căldură și 
grijă din partea mamei ei, 
dacă ar fi fost mai insis
tent prevenită și educată 
în spiritul unei exigențe 
mai mari, n-ar fi făcut pa
sul greșit. Este aproape 
inexplicabil ca o elevă 
bună, care intră la liceu 
cu media 8,83, care pă
șește în clasa a X-a plină 
de bucuria de a învăța, să 
nu fie capabilă să-și dea 
seama că o dragoste ful
gerătoare, la 16 ani, nu 
trebuie să se finalizeze după două luni într-o că
sătorie. Avem de a face cu 
ceva mai grav decît nebunia vîrstei. La o analiză 
mai atentă nu se poate să 
nu observăm o lipsă de 
personalitate provenită 
dintr-o neglijență a educa
torilor : mama Seniei, di
riginta, profesorii acestei 
fete. Bineînțeles, dv. v-ați 
adresat ei, căci ea este 
acuma necăjită, dar nu 
credeți că primind o ase
menea scrisoare de la o 
tînără care fusese o fetiță 
bună și silitoare, merita un 
răspuns—semnal de alar
mă pentru părinți și alti 
factori educativi care de 
multe ori uită că o fată 
de 16 ani e. totuși, un co
pil ce ar mai trebui min- 
gîiat și încurajat cu căl
dură, pentru a nu căuta 
această căldură în altă 
parte ?" 

plic, inspector de piață, 
pictor amator, dansator 
(...). Nu vi se pare că aș 
putea să scriu un roman 
cu atita experiență de 
viată ?" 

spirată de sport. O puteți 
publica la rubrica respec
tivi, sau dacă o socotiți 
slabă, s-o aruncați." 
la om la om", bucurtn- 
du-mă lucrurile frumoase 
și întriitîndu-mă cele mai 
puțin frumoase din viața 

tinerilor. Despre un caz, 
din păcate, mai puțin 
frumos, vreau să vă 
scriu. Pe strada unde locu
iesc, o tînără pe care am 
văzut-o crescînd, s-a că
sătorit cu un anume Mur
gii Viorel, în anul 1969. 
In 1970, Viorel a plecat 
militar. Soția sa aștepta 
un copil. Întors acasă, Vio
rel a găsit un flăcău zdra
văn și sănătos, mîndria 
întregii familii care este 
strada noast-ă. o stradă de 
oameni muncitori și prie
tenoși. După alti doi ani, 
soția îi dăruiește aceluiaș 
părinte încă un băiat și o 
fetiță. Cum îngrijirea a 
trei copii nu este chiar 
lucrul cel mai simplu din 
lume, soția lui Viorel a re-
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nunțat la serviciu. Nu poți 
sacrifica niște copii — am 
sfătuit-o noi — pentru un 
ban în plus, chiar dacă 
de acest ban ai nevoie. Un 
copil poate crește și fără 
ciocolată, dar fără grijă 
nu (...) Din cîte știu, Mur
ga Viorel lucrează la 
l.C.M. 3 din str. Lipscani 
nr. 4, ca muncitor califi
cat. El a uitat însă — și 
la 25 de ani ar trebui să 
aibă o „memorie" mai 
bună — că este soț și tată 
și are o responsabilitate. 
Drept care nu vine pe 
acasă decît cînd are toane. 
Dar ceea ce este mai grav, 
el nu dă soției și copiilor 
nici un ban, nu dă nici 
măcar alocația de stat 
pentru copii pe care și-o 
însușește fără jenă. Soția 
și copiii sînt întreținuți de 
bunică, o femeie în vîrstă 
care, pensionară acum, mai 
muncește cu ziua pe unde 
găsește de lucru. Mai 
mult, chiar în timpul cînd 
soția sa trebuia să nască 
ultimul copil, Viorel a gă-Și pe mine mă doare — și acesta este motivul pentru care public scrisoarea, rugind pe cei în putere și în drept să nu rămină indiferenți.

OCTAVIAN CON- 
STANTINESCU, student, 
Cluj :

„Se știe (povestea e 
cam veche) că Zeus i-a 
constrâns pe Castor și Po
lux să trăiască o zi în 
O limp și una în Infern. 
Insidios, Zeus s-a gindit 
mai puțin la supliciile pe 
care cei doi prieteni fai
moși aveau să le îndure 
pe meleagurile lui Sca
raoțchi, cit la chinurile 
derivând tocmai din, ne- 
sfîrștta alternanță dintre 
mirificul domeniu al zei
lor și băile în căldarea de 
smoală topită. Cum însă 
nu-i primul și nici ultimul 
lucru pe care pămtntenii 
îl învață de la nemuritori, 
rafinata perfidie a lui 
Zeus și-a continuat exis
tența printre noi, aerul 

și de cuviință să dispară, 
pe ea ajutînd-o noi, veci
nii, cum am putut și ne-am 
priceput: am chemat ma
șina salvării, am pregătit 
cele necesare unui aseme
nea moment. Cînd nou- 
născuta a împlinit șapte 
zile, a apărut și tatăl ei, 
așa, ca un străin oarecare. 
Venise să se intereseze 
cînd va încasa 1 000 de 
lei, hani ce. se acordă la 
nașterea, celui de al treilea 
copil. Cum nu i s-au dat 
actele pentru ridicarea su
mei pomenite, s-a supărat 
— tot el s-a supărat I — 
și de atunci nu s-a mai 
interesat în nici un fel de 
soție și oopii.

V-am scris cu multă 
amărăciune cele de mai 

de OCTAV PANCU-IAȘI

sus, dar și cu credința că 
Viorel Murgu mai poate 
fi ajutat să se trezească Ut 
realitate. Îmi repugnă de
lațiunea și nu cred că 
scriindu-vă am făcut față 
de Viorel un act reproba
bil. V-am scris fiind con
vinsă că ceea ce nu poate 
un om — respectiv eu sau 
altcineva de pe strada 
noastră, poate opinia pu
blică. Nu vreau să vă ră
pesc timpul cu teorii, însă 
sînt nevoită, relatând acest 
caz, să vă spun că nu 
mi-am pierdut optimismul 
în legătură cu rezolvarea 
lui, tocmai fiindcă trăim 
într-o țară a omeniei și a 
dreptății. Nu ne este ni
mănui indiferent dacă ci
neva este nefericit și tre
buie să facem totul pentru 
ca cei ce provoacă nefe
ricirea cuiva să-și dea 
seama că pot fi trași la 
răspundere. Mă doare su
fletul pentru soția și co
piii lui Viorel, și mă doare 
sufletul și pentru că el și-a 
pierdut omenia." 
vieții moderne priindu-i și 
neafectînd-o cresctnda dis
creditare a vechilor povești 
în lumea contemporană. 
Pentru că, în fond, ce ne 
deranjează cel mai mult în 
calitatea noastră de supor
teri sportivi este, firește, 
nu faptul ci echipa noas
tră cîștigă (pentru asta 
doar ne consumăm) și nici 
că ea pierde (ceea ce e 
profund moral în sport) ci 
faptul că nu apucăm bine 
să ne bucurăm de o vic
torie și trebuie să facem 
uz de batistă spre a ne 
șterge lacrimile înfrângerii 
— și nu apucăm să ne 
obișnuim cum se cuvine cu 
gîndul insuccesului, că iar 
ne îmbătăm sorbind nec
tar din cupa fericirii. Dar, 
mă rog, să spunem că tot 
ce se petrece cu noi ca 
suporteri sportivi este din

colo de bine și de rău, 
inextricabil și inefabil. Insă 
o anumită trăsătură moș
tenită de la 7-eus, o trăsă
tură căreia pe românește 
i se zice „una caldă, una 
rece, își manifestă prezența 
și în zone mai simplu de 
diagnosticat, mai puțin 
imponderabile. O aseme
nea zonă ar fi iubirea (...) 
Fata pe care o îndrăgescE de prisos să-ți spun că scrisoarea ta m-a bine dispus. Și tot de prisos e. să-mi închipui, că dacă ți-aș răspunde glumind, te-ai putea supăra (ca mulți alții). Deci : fă-o să înțeleagă pe fata care ți-e dragă că Zeus. în numele iubirii și ambiției sale. în momentul cînd a simțit ceva mai mult pentru Leda, a făcut ce-a făcut, s-a dat peste cap și s-a prefăcut în lebădă. Doamne. și ce lebădă constantă a fost Zeus I Nu și-a îngăduit să fie o zi pasăre rară și alta gîscă..

BOGDAN MIHAILA, doresc, îmi răspund: nu 
„La 25 de ani am cu- se poate I Stimez refuzul

noscut destule fete, dar 
cele pe care le apreciez cel 
mai mult sînt fetele căro
ra, cerîndu-le ceva ce nu 
le stă în putință sau nuJust. Nu poți, în principiu vorbind, refuza pe cineva fără să-(i explici de ce. Nu-ul pretinde motivări, simpla lui rostire nu face doi bani dacă e lipsită de exDlicații logice, convingătoare. Raportindu-și existența la secolul vitezei, Bernard Shaw — observ că azi sint cam livresc — lansa butada că. grăbit să trăiască, se ferește să spună nu deoarece i-ar răpi prea mult timp să explice, rațiunea care l-a pus în situația să rostească acest cel mai scurt dintre cuvinte. De aceea, probabil, sint atîtea fete (și atîția băieți !) care, grăbiți. incapabili sau plictisiți să te lămurească de ce nu sînt de acord cu o anume solicitare - răspund da. Personal, fac alergie la promisiunile fără aconerire, la tergiversări. Adevărul, loialitatea, cit de dur.?, sînt nu numai suporlabile, dar. în ultimă instanță, tonice.

ANA BANU, București: 
„ ...am aproape 16 ani. 

Am renunțat la școalăRîndurile de mai sus sint rezumatul meu la o scrisoare de patru pagini. Evident, rezumatele au avantajele și dezavantajele lor. Dezavantajul acestui rezumat constă în faptul că cititorul nu poate parcurge o epistolă patetică, folosind termeni de soiul ăsta : „sînteți ultima mea speranță", „căsătorindu-mă atît de devreme nu mi-am dat seama că...“, „marea dragoste mi-am găsit-o singură, dar cine mă ajută s-o păstrez ?“ etc. Cum tovarășa Ana Banu mi-a dat adresa ei exactă, — o stradă din sectorul II — am cerut sprijinul Uniunii Tineretului Comunist, municipiul București, comitetul sectorului II. Și iată răspunsul primit sub semnătura, dacă am descifrat-o exact, a primului secretar :„Ca răspuns la scrisoarea dv., din care reiese că tînără Ana Banu fără ocupație, solicită ajutor pentru încadrarea în muncă, vă informăm că tovarășa a fost chemată Ia sediul comitetului U.T.C., sectorul II. In urma discuțiilor cu dinsa, a reieșit că nu posedă acte privind stabilirea în Capitală ți că este căsătorită nelegitim cu un tînăr care lucrează lă Atelierele centrale I.T.B., care, la rîndul său, nu posedă acte de stabilire în București. Tovarășa Ana Banu nu avea nici 16 arii împliniți, vîrstă care i-ar fi permis să se încadreze într-un loc de muncă. Cu toate acestea, noi am discutat cu conducerea Țesătoriei „Suveica" ți am fost asigurați că va fi angajată la această întreprindere, la data cind va împlini 16 ani. Tovarășa Banu s-a declarat mulțumită, urmînd ca la data respectivă să se prezinte la sediul nostru, apoi la muncă".Știu, stimați tovarăși uteciști, că primiți multe scrisori de mulțumire pentru omenia voastră, dar sper să nu vă pară superfluă și gratitudinea mea.
Pe sîmbăta viitoare ! 

se poartă cu mine precum 
stăpânul Olimpului cu Cas
tor și Polux. O zi e tandră, 
alta acră, o zi e veselă, 
alta tristă, o zi îmi spune 
că mă iubește, alta că nu 
reprezint nimic pentru ea 
(...) Ce-i de făcut, stimate 
domn, cînd ești doar un 
biet, muritor, locuiești la 
Cluj și nu în spații mitice, 
cu o asemenea fată ?"

pentru loialitatea lui, pen
tru faptul că ambiționează 
să devină o noțiune știin
țifică, fundamentată pe 
argumente." 

fiindcă m-am căsătorit, 
dar ne descurcăm foarte 
greu și vreau să muncesc."

Intre 23-29 septembrie 

„Săptămîna 
Crucii Roșii"Tradiționala „Săptămină a Crucii Roșii" se desfășoară în acest an intre 23 și 29 septembrie, avînd ca obiectiv de bază donarea onorifică de singe. Pornind de la pre- miza că. astăzi în terapeutica medicală, singele ocupă un loc central și în multe cazuri este singurul remediu care poate salva viața omului suferind, organizațiile de Cruce Roșie își intensifică eforturile pentru convingerea cetățenilor de a dona onorific o mică parte din singele lor, conștienți fiind că acesta poate duce la salvarea unei vieți omenești.De subliniat participarea deosebită la aceste acțiuni a unor organizații ale țJ.T.C. din localități cum sint : Oradea, Salonta. Beiuș. Turda. Dej, Cimpia Turzii. București, Agnita și Cisnădie. Sibiu, Ilia, Lupeni, Petrila, Petroșeni, Sîghetul Marma- ției, Borșa din județul Maramureș etc. Acțiunile de donare onorifică vor fi precedate de întîlniri între cei care, in suferință fiind, au primit sînge și cei care, cu totul dezinteresat, au donat sînge ; cu ocazia acestor întîlniri vor fi decernate și insignele „donator onorific" și „donator de onoare".Alte acțiuni și manifestări ce vor fi organizate : concursurile „Sanitarii pri- cepuți", între oosturile de prim ajutor de la Liceele „Nicolae Bălcescu" și „Zinca Golescu" din Pitești. „Vlaicu Vodă" din Curtea de Argeș, cele din Pucioasa și Tîrgoviș- te. Tg. Jiu etc. ; pentru tinerele mame se organizează concursuri cu tema : „Copilul sănătos și armonios dezvoltat". într-o serie de cluburi ale tineretului au loc expuneri pe teme ca : pericolul abuzului de alcool și tutun (Galați. Abrud-Alba, Brăila), întîlniri ale medicilor specialiști cu tinerii tn scopul lămuririi unor probleme pe probleme de dermatologie, ginecologie, veno- rologie. De remarcat că. în acest an. Săptămîna Crucii Roșii coincide cu perioada de deschidere a cursurilor de surori de Cruce Roșie și cu începerea anului II în învă- țămîntul respectiv. Astfel alte sute și sute de tinere casnice și din producție vor putea să se instruiască la un nivel corespunzător, pentru a-și putea ajuta și îrigrijî familia, prietenii, colegii de muncă în caz de nevoie.

TELEGRAMETovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis președintelui Republicii Mali, colonel MOUSSA TRAORE, următoarea tele- - gramă :Cea de-a XIII-a aniversare a sărbătorii naționale a Republicii ț Mali imi ofc-ră deosebita plăcere să vă transmit, în numele Consiliului de Stat, al guvernului, poporului român și al meu personal, sincere felicitări și urări de sănătate și fericire Excelenței Voastre, iar poporului tnaliari prieten bunăstare și progres.îmi exprim încrederea că în viitor relațiile româno-maliene vor cunoaște o continuă dezvoltare in interesul celor două po- , poare, al păcii și colaborării internaționale.

Tovarășul Emil Bodnaraș, vicepreședinte al Consiliului de Stat, a primit, vineri dimineața, pe Dragoliub Budimovski, secretarul pentru informații al Consiliului Executiv Federal al R.S.'F. Iugoslavia, care se află într-o vizită în țara noastră.La primire a participat Nicolae Ghenea. adjunct al ministrului afacerilor externe.A fost de față Iso Njegovan, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.
Cu prilejul apropiatei sărbători naționale a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, vineri a fost deschisă la Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România, expoziția documentară „30 de ani ai Iugoslaviei socialiste".La vernisaj au participat tovarășii Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, Dumitru Popes

cu, membru al Comitetului Executiv,- secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Mih- nea Gheorghiu, membru al C.C. al P.C.R.. președintele Academiei de Științe Sociale și Politice, Dumitru Turcuș. adjunct de șef de secție la C.C. al- P.C.R.. Nicolae Ghenea, adjunct al ministrului afacerilor exter-' ne, activiști de partid și de stat’, reprezentanți ai unor instituții centrale și' organizații obștești, . oameni de știință, artă și cultură, ziariști, un numeros public;Au luat parte, de asemenea, Dragoliub Budimovski, secretar pentru informații al Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia. Iso Njegovan, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, Barborici Boștian, secretar pentru informații al Consiliului Executiv al R.S. Slovenia, membri ai ambasadei.Cu acest prilej Mihnea Gheorghiu, și Dragoliub Budimovski, au rostit cuvîntări.După vernisaj, cei prezenți au vizionat o gală de filme documentare iugoslave.
Unde merg tinerii

la șocul timpului și altor 
a căror natură n-o discu- 
s-a pornit este subtilă și

dese, nu pot fi amplasate

CRONICA
U.T.C.Ieri a părăsit Capitala, în- dreptîndu-se spre Paris, o delegație a Uniunii Tineretului Comunist, condusă de tovarășul Vasile Nicolcioiu, secretar al C.C. al U.T.C., care va participa la o Conferință internațională de solidaritate cu lupta poporului ți tineretului din Chile.

(Urmare din pag. 1)
astfel obținută cu harta fizică și funcțională a edificiilor so
ciale și culturale. „Sociograma" și „culturograma" obținute nu 
coincideau. S-a impus și s-a operat soluția redispunerii unor 
instituții culturale. Rezultatele, firave la început, au fost apoi 
spectaculoase : gradul de frecventare a instituțiilor a crescut 
considerabil, anume stări de marginalitate s-au redus, at
mosfera convivă a cîștigat în acurateță. Nu știu cît de 
rezistente au fost aceste rezultate 
factori contrari și foarte frecvenți, 
tăm acum. Dar ideea de la care 
majoră.

Instituțiile de cultură, mereu mai 
oricum și oriunde. Trebuie să se țină seama de faptul că lo
calitățile noastre au conservat anume tradiții ale formelor de 
conviețuire și de consumare a timpului pentru destindere. 
Că, între altele, tradiția „corso"-ului nu este deloc de negli
jat. Nu-i greu de observat, mergînd într-un oraș sau altul, că 
anume focare ale culturii de masă se află undeva, destul de 
departe de strada — „corso* pe care oamenii și-o rezervă, 
cu nealterată îndărătnicie și spontaneitate pentru plimbările 
și „șuetele" cotidiene, în timpul liber. Nu-i greu de observat 
că absența autorității instituției de cultură acolo, în miezul 
furnicarului „corso", favorizează unele acte deplasate, fără 
spirit civic, ale unor tineri refractari la normă și bunăcuviință.

Instituțiile de cultură nu pot sta pasive, așteptind să le 
vină amatorii într-o doară sau „mobilizați" de voie de nevoie. 
Dacă vor să aibă maximă funcționalitate, atunci se cere să 
penetreze cu impulsurile lor spre mediile sociale, să-și trimită 
oamenii în teren, acolo unde pot fi explorate și satisfăcute 
nevoi și trebuințe. Și, în caz de nevoie, să-și deplaseze acti
vitățile intre oameni, acolo unde sint ei strinși, acolo unde vin 
prin firea lucrurilor.

Imi place ,,corso"-ul, îmi plac oamenii aceștia tineri care 
se string seară de seară pe spații uneori foarte înguste. Dar 
nu-mi place că acolo nu se face, de cele mai multe ori, 
decît o plimbare fără știre, o oră, două, trei și mai multe. 
Că lipsește faptul de cultură majoră, că lipsește instituția 
educației de masă, cu fluxurile sale de influență. Atenție, 
așadar, la atmosfera „corso", atît de răspîndită la noi. Nu 
este un fapt social minor, ei un fapt foarte semnificativ, mai 
cu seamă pentru stările de urbanitate complexă. Este un fapt 
cu proporții de masă. Am numărat, într-o seară, pe un „cor
so* dens, ciți oameni, majoritate tineri, au trecut prin drep
tul meu într-un sfert de oră. Aproape 400.

Așadar...

Program competiționalATLETISM. La Constanța, pe stadionul „1 Mai" are loc un interesant meci triunghiular Intre reprezentativele masculine ale României, Belgiei și Norvegiei, întrecerile se desfășoară azi și mîine de la orele 16.FOTBAL. Duminică, în Capitală și în țară are loc o nouă e- tapă din „Cupa României". Azi, de la ora 13, la Ploiești va avea loc o interesantă după-amiază fotbalistică. Tot azi. în Giulești de la ora 16, Rapid întîlnește intr-un meci de verificare Lotul de tineret (sub 23 de ani).RUGBI. Duminică începe o nouă ediție a campionatului național, fiind programată prima etapă. în Capitală, vor avea loc meciurile : teren Parcul copilului. de la ora 9. Grivița Roșie — Chimia Năvodari, iar în continuare Sportul studențesc — Dinamo ; teren Vulcan, de la ora 9, Vulcan — Politehnica Iași. In țară : Farul — Steaua, Universitatea Timișoara — C.S.M. Sibiu, Rulmentul Bîrlad — Agronomia Cluj, Știința Petroșani — Gloria.HANDBAL. în cadrul „Cupei de toamnă". în Capitală au loc următoarele jocuri : azi, teren Tineretului, ora 17, I.E.F.S. — Univ. București (f.). iar mîine, teren Dinamo, ora 15.30, Confecția București — Textila Buhuși ora 16.45, Dinamo — Steaua (m). în țară : masculin : C.S.U. Galați — Univ. București, Dinamo- Brașov — S. C. Bacău ; Minaur Baia Mare — Independența Sibiu, A.S.A. Tg. Mureș — „U" Cluj. C.S.M. Reșița — Politehnica Timișoara, feminin : Univ. Iași — Rapid, Univ. Timișoara — Mureș Tg. Mureș, C.S.M. Sibiu — Rulmentul Brașov. Constructorul Timișoara — Voința Odorhei.TALERE. Azi și mîine pe poligonul Tunari, In cadrul „Cupei Olimpia" va avea loc tradițio

nala Întrecere cu arma de vinâ- toare.LUPTE, Mîine la Baia Mare și Buzău au loc întrecerile fazei de zonă a campionatului republican Divizia A la greco- romane.CICLISM. Azi de la ora 16, pe Velodromul Dinamo, are loc proba de 1 000 m. cu start de pe IOC. din cadrul campionatului național de pistă. întrecerile vor a- vea loc pînă pe data de 27 septembrie.HOCHEI. Azi și mîine pe patinoarul ,,23 August" din Capitală au loc meciuri din cadrul „Cupei României".BOX. începind de luni, 24 septembrie, pînă pe data de 28 septembrie, are loc etapa de zona a campionatului individual de seniori. in orașele Iași, Craiova, Tr. Severin și Arad.JUDO. Azi de la ora 16 și mîine de la ora 9, In sala de a- tletism „23 August" are loc etapa municipală a campionatului republican. rezervat juniorilor.OINĂ. Azi și mîine au loc zonele campionatului republican, după următorul program : ia Va'slui, se tntîlnesc campioanele județelor Suceava, Botoșani, lași, Bacău și Vrancea, iar la Roman, campioanele județelor Neamț, Galați, Brăila, Constanța, Tulcea și Prahova.POPICE. Azi și mîine are Ioc prima etapă a diviziei republicane. în Capitală se Intilnese echipele masculine Constructorul București — Constructorul Galați, Gloria — Rapid și formațiile feminine Rapid — Voința.
ACȚIUNI DE MASA. în toate cela 8 sectoare ale Capitalei, mîine au loc „Crosuri de toamnă".

GABRIEL FLOREA

începe și la noi să se simtă explozia turismului rural, formulă inedită, insolită chiar și mult controversată, la început, pentru ca acum să devină, în țările puternic industrializate, un boom de proporții: se construiesc sate liliput, ca pentru filmări de epocă, se încearcă reactualizarea arhitecturii țărănești tradiționale, se Împrumută din muzee obiecte de inventar gospodăresc spre a fi multiplicate, se caută bă- trini care au știut odată să frăminte lutul, să cioplească lemnul etc.Prin hotărirea de a declara (experimental) primele unsprezece sate turistice, Ministerul Turismului confirmă și ideea menționată mai sus, dar și potențialul de valori autentice, practic inepuizabil, al satului românesc contemporan. Avem încă localități cu arhitectură, obiceiuri, folclor și meșteșuguri rămase din moși-xtrămoși. Sini Încă destui artiștii care creează după legile nescrise ale patrimoniului nostru de culori și forme. E bun acest început de oficializare a locurilor despre care nu știau decit unii specialiști, colecționari șl drumeți notorii, care se abăteau mult de ia șoselele prea des bătute, de regulă din fuga mașinii. Știu că unora nu le va conveni observația mea, dar nn merit deosebit In redescoperirea acestui tezaur 11 au 

pionierii expediționari, ei, în jurnalele lor de bord descriind de-a fir a păr zilele și orele petrecute lingă roata unui olar, la o nuntă ca-n povești, aproape de moara veche de apă sau observîn- du-I pe lutierul care-și alege lemnul de cint ciocănind brazii inalți. In caietele deschise seara, la lumina lanternei din cort, acești tineri cutezători au scris adevărate monografii ale unor meșteșuguri, localități, familii. Cunoscute incet, încet, aceste locuri au devenit obiective turistiee ; casele pictate din

LA HOȚEA
de Valentin Hossu — Longin

Ciocănești! Bistriței Aurii, satele de olari Oboga și Hurez, porțile monumentale de pe Iza și Mara, Săpința cu „Cimitirul vesel" și cergile invirstate, colecția de linguri sculptate a unui profesor din Cimpulung Moldovenescș.a.m.d.Un astfel de popas l-am făcut la Nicoară Hoțea, din Sat Șugatag. Tot ce înseamnă acum cojoc maramureșan, din mltnile Iul a ieșit. Așa și ajung vizitatorii la el : văd superba țesătură cu lină și oglinzi pe subțirea piele de oaie neagră și întreabă cine le-a făcut, răspunsul fiind același — Hoțea din Șugatag. Casa cojocarului nu-1 trecută in nici nn ghid, dar de vizitat e vizitată a- proape zilnic, neexisttnd 

grup mai mare sau simplu trecător pe drumul dintre Baia Mare și Sighet să nu-i bată la ușă. Iată ce scrie intr-un reportaj scriitoarea suedeză Anna Lorentz, după ce a fost oaspetele acestei familii (împreună cu peste 30 de turiști) : „Dulciuri de mai multe feluri, țuică, vin — zimbete deschise, cuvinte prietenoase ; ne simțim imediat ca niște vechi cunoștințe de-ale familiei Hoțea. Soția sa ne arată colecțiile ei de țesături, broderii, covoare, bluze brodate. Intrasem într-un muzeu veri

tabil. „Fantastic !" exclamau femeile din Suedia". Ce vreți o recunoaștere mai sinceră și directă despre ospitalitatea și frumusețea acestei case ? Cît despre meșteșugul patronului Casei vorbesc numeroasele diplome, ciști- gate Ia diferite concursuri de creație populară, Nicoară Hoțea cosind in mii de chipuri pieile, broderia și simțul Îmbinării culorilor fiind cîștigul Iui suprem, tntr-o euritmie greu previzibilă. In „cartea de onoare" a casei sint scrise aprecieri dintre cele mai calde in multe limbi ale pămtntului : francezul Alecis Massinet notează : „Pentru ospitalitatea voastră, grupul de francezi vă mulțumește din inimă" ; etnogra

ful norvegian Bijon Vezen- tan : „Satisfăcut in plan spiritual, în extremul nord românesc. Simț al ritmului — predominant față de cromatism. Multă dăruire — ce rar !“ ; dr. Mohamed Bayt, adjunctul ministrului rezervelor naționale din Iran : „In această vară frumoasă am vizitat casa care păstrează obiceiuri străvechi. Sînt foarte mulțumit de ocazia avur- tă“ ; artistul Liviu Ciulei : „Artistului Nicoară Hoțea ii mulțumesc pentru mîinile lui in care se prelungește sufletul maramureșan". Și citatele s-ar putea prelungi pe multe coloane...Deci, un meșter consacrat ’ și o casă-muzeu totdeauna deschisă. Se întimplă insă un fapt cel puțin bizar i această casă ie află la distanță de cam 100 m de șosea, pe ■ o uliță unde vara-i praful de o palmă, iar toamna și primăvara noroiul urcă pînă-n glezne. Cu un an în urmă, s-au adus citeva camioane cu pietriș pentru pavarea Ci, a Venit de la județ , un specialist în drumuri, dar suta aceea de metri tot așâ a rămas. Dacă comuna ar avea alte zece obiective turistice de cel puțin aceeași valoare, s-sir mâi putea da o explicație, care să nu șchioapete.. Dar așa ? Primăriei chiar nu-i pasă ? S-ar cuveni șl aici (precum e la Săpința, unde trăiește faimosul cioplitor, pictor și poet Ion Stan Pă- traș, sau ca Ia Vadul Izeî, satul constructorului de porți maramureșene Gh. Borodi) să existe mai multă atenție și solicitudine față de creatorul care a dus faima Șugg- taguiui pînă dincolo de Carpați și Dunăre. Aici s-ar putea deschide o școală de cojocari unică în țară. Dacă noi toți ne mindrim cu el, forurile locale de ce tac 7

StMBATA, 22 SEPTEMBRIE 1973 
PROGRAMUL I

9.00 A fost odată ca niciodată... 
Povestirile piticului Bimbo (II).
9.30 O viață pentru o idee (re
luare) Constantin Micuiescu. 10,00 
Telex. 10,05 Orele mării emisiu
ne muzicaL-coregrafiqă (reluare).
10.30 Roman foileton : Verișoara 
Bette, reluare III. 11,10 Muzică 
populară cu Ioană Crăciun. 11,25 
Selectiuni din albumul duminical. 
12,00 Telejurnal. 16,00 Telex. 16,05 
Caleidoscop cultural-artistic. Emi
siune de informație și actualitate 
literară, teatrală, cinematografică 
și plasticâ. 16,25 Avanpremieră.
16.30 Emisiune în limba germană. 
18,15 Ritm, tinerețe, dans. 19.00 
Săptămîna Crucii Roșii. 19,15 Pu
blicitate. , lft.30 1091 de seri. Istețul 
Motor-Mouse (VI). 19,30 Telejurnal 
— Cincinalul înainte de termen. 
1973 — an. hQtărîtor. 20,00 Cîntecul 
săptămîhii. HOra tinereții. 20,05 52 
de initiative în’ 52 de săptămîni. 
La pupitrul de comandă —• con
știința socialistă ! 20,15' Tele-enci- 
clopedia. 20.55 Publicitate. 21,00 
Film, serial : MANNIX. 21,50 De 
la Dunăre la... Gange, recital de 
muzică ușoară indiană susținut de 
NargHita. 22,30 Telejurnal. Sport. 
22,50 Cîntece populare șî romanțe 
cu Ion Lui can.
PROGRAMUL II

16.00 Filîn serial : MAREA IU
BIRE A LUI BALZAC (reluarea 
episodului II) ■— Străina. 16,50 
Universitatea TV. ,17,2p Telex. 17,25 
Despre cometă de I„ L.Caragiale. 
17,35 Cîntece și joctrri populare 
interpretate de Ansamblul Centru
lui Universitar din București. 18.05 
Film -artstic : ARENA AERIANA;
DUMINICA. 23 SEPTEMBRIE 1973 
PROGRAMUL I

8,00 Bună dimineața. 8,30 Crava
tele • roșii. 9,25 Film serial 3 
DAKȚA-RI. 9,50 Viața satului. 
11.00 Emisiune în limba maghiară.
12.30 De strajă patriei. 13.00 Al
bum duminical. 16,10 Film serial : 
ARTHUR. Episodul X. 16,35 Maga
zin sportiv.- Atletism : România— 
R.F.G.—Polonia • (feminin) și 
România—Belgia—Norvegia (mas
culin). Transmisiuni de la Varșo
via și București. Fotbal : Crusa
ders Belfast—Dinamo București ; 
Fenerbahce Istambul-—F.C. Ar
geș ; T.S.K.A. Sofia—Wacker Inn
sbruck ; Vasas Budapesta—Sun
derland- Selecțiuni înregistrate de 
la Belfast, Istambul, Sofia și 
Budapesta. 18.40 Drumuri în isto
rie. Piatra Neamț — vestigii isto
rice. 18,55 Vetre folclorice. Clntec 
pe Nera. 19,15 Publicitate. 19,20 
1001 de seri. Istețul Motor-Mouse 
(VII). 19.30 Telejurnal. Săptămîna 
politică internă și internațională 
în imagini. 20,10 Reportajul săptă

mânii. La mijlocul Văii Carasu. 
20,30 Film artistic. Texasul de 
peste gîrlă cu Alain Delon și Dean- 
Martin. Premieră pe țară. 22.10 
Telejurr;al. Sport. — „
PROGRAMUL II

11.00—13,00 , Pagini din istoria 
simfoniei (partea a Il-a). 20.10 
Eroi îndrăgiți, de copii : OTTI. 
20,40 Panoramic științific. 21,05 
De pe scenele lirice ale țării. Se- ’ 
lecțiuni din opereta ,,Ana Lugo- 
jana“ de Filaret Barbu. 22,00 Film 
serial : MANNIX — reluare.

SÎMBATA 22 SEPTEMBRIE 1973 
PROGRAMUL III

9,00 — Știri. 9.05 — Incognito — ' 
program de varietăți muzicale. 
9,55 — Melodia zilei : ,.Zilele“ de 
Marius Teicu. 10,00 — Turist-club. L 
11.00 — Știință și tehnică. 11,10 — ■ 
Profil pe portativ. Iacob Mureșia- 
nu. 11.30 — Opereta „Viață pari
ziană" de Offenbach (selecțiuni). 
12,00 — Transmisiuni directe din 
țară. 12,10 — Invitație în fonotecă
— muzică ușoară. 12.55 — Melodia 
zilei. 13,00 — închiderea emisiu
nii de dimineață. 17.00 — Știrile 
după-amiezii. 17.05 — Alo, Radio !
— muzică ușoară la cererea as
cultătorilor. 18,00 — Șapte zile, 
șapte arte. Muzică. 18,10 — Ascul
tătorii ne propun. 18.55 — Melodia 
zilei. 19,00 — Tunelul timpului... 
liber — emisiune muzical-distrac- 
tivăi 21,00 — Sîmbătă seara, dans. 
22,00 — Radiojurnal buletin me
teorologic. sport. 22.30 — Melodia 
zilei. 22,35 — Vedete ale muzicii 
ușoare. 23,15 — Poetica. Octavian 
Georgescu. 23.20 — Din operetele 
lui .Paul Abraham. 23.55—24,00 — 
Ultimele știri.
DUMINICA. 23 SEPTEMBRIE 1973 
PROGRAMUL III

9,00 Știri. 9.05 Incognito — pro
gram de varietăți muzicale. 9.55 
Melodia zilei : .,Cine te-a adus în • 
calea mea“ de G. Grigoriu. 10.00 
Clubul invitaților. 11.00 Știință și • 
tehnică. 11.10 Profil pe portativ *
— Charles Aznavour. 11.30 Tranzis
tor melodii. 12.00 Invitație în fono
tecă. 12,55 Melodia zilei. 13.00 Tn- ’ 
chiderea emisiunii de dimineață. 
17.00 Știrile după-amiezii. 17,05 
Alo, Radio ! — rrihzică ușoară ja 
cererea ascultătorilor. 18,00 Sânte 
zile, șapte arte. Dans. 18.10 Dublu 
recital : Doina Badea și Demis 
Roussos. 18.55 Melodia zilei. 19.00 
Romanțe și cîntece de petrecere. 
19,30, Știri- 19,35 Poemul simfonic . 
..Moarte și t.ranșfiguratie'* de Ri
chard Strauss. 20.00 Teatru radio
fonie. ,.Un domn pribeag" de 
Nicolae Iorga. 21.00 Radio-suner- 
top — gala locurilor I — 22.00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic. 
22,10 Panoramic sportiv. 22,30 Me*-" 
lodia zilei. 22,35 Vedete ale muzicii 
ușoare. 23.15 Poetica : N. Dum
bravă. 23.20 Jazz-portret. 23,55— 
24,00 Ultimele știri.



de peste hotare A I i I

0 vizită istorică, PROBLEMELE EDUCAȚIEI AGENDA

contribuție de seamă la 
amplificarea legăturilor 

româno-peruane

statului ro- cu onorurile prestigioase cu sincera

Bilanțul etapei peruane a vizitei pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu a între- prins-o în America Latină este, fără îndoială, remarcabil. Peru a făcut o strălucită primire șefului mân, întâmpinat cuvenite unei personalități șibucurie dăruită prietenilor a- devărați. Zilele petrecute pe acest pămint pe care a înflorit civilizația incașă și care a lăsat umanității mărturii emoționante despre puterea creatoare a locuitorilor săi din îndepărtate timpuri, au fost bogate in convorbiri, contacte, întâlniri menite să amplifice legăturile româno- peruane, să extindă o colaborare care învinge distanțele geografice și își demonstrează, practic, fertilitatea. Poporul peruan, pășind pe drumul înnoirilor sociale și realizing transformări importante, bazate pe luarea în considerare a specificului național. a exprimat interesul său deosebit, simpatia socialistă, tuiește o structivă, unei vieți mai drepte. Aclamațiile care i-au însoțit pretutindeni pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa Elena Ceaușescu, cuvintele de a- ieasă prețuire și profundă stimă rostite Ia adresa președintelui Consiliului de Stat, reflectă puternicul răsunet al operei înfăptuite de poporul român, ai politicii lucide promovate de sta- al activității care o desfă- nosirupe- Jar- ro- 1-ani oară

admirația și față dc România țară care înfăp- vastă operă con- făurind edificiul noi, mai bune și

tul nostru, neobosite pe șoară conducătorul iubit. Primul ministru ruan, Edgardp Mercado Yin, declara ziariștilor mâni : „Personal, acum cunoscut pentru prima pe președintele țării dumneavoastră. Este un om de stat cu mare clarviziune, care cunoaște pină in detalii problemele și soluțiile date acestor probleme in România. Are o putere de pătrundere deosebită în esența realităților cu cnre ia contact pe continentul latino-american.. în discuțiile cu domnia sa, am avut convingerea că există o sinceră dorință de a se stabili cu Peru o amplă și fructuoasă colaborare". Convorbirile pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a avut cu președintele Juan Velasco Alvarado, cu celelalte oficialități peruane, au abordat în principal problema lărgirii pe mai departe a legăturilor dintre țările noastre. Aceste convorbiri, desfășurate sub auspiciile u- nei prietenii cordiale și ale înțelegerii reciproce, au relevat dorința comună de a investiga modalitățile de amplificare a colaborării ro- mâno-peruane, de a asigura valorificarea pe deplin a multiplelor posibilități existente în acest sens. O expresie fidelă a acestei dorințe, născută din aspirațiile popoarelor român și peruan, o constituie semnarea Declarației comune a președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a președintelui Republicii Peru, general de divizie lasco Alvarados semnată Ia Lima un document cu semnificații care stadiul atins în evoluția pozitivă a relațiilor româno-pe- ruane, perspectivele acestor relații, hotărîrea conducătorilor României și Perului, a popoarelor lor, de a dezvolta și mai mult raporturile de prietenie, respect reciproc și cooperare dintre cele două state, de a promova intensificarea contactelor pe baza trainică a respectării principiilor și normelor dreptului și justiției internaționale. Importantul document ilustrează aceste principii : suveranitatea și independenta statelor ; deplina egalitate în drepturi a tuturor statelor, incluzind dreptul lor de a participa, fără discriminare, la examinarea și soluționarea tuturor problemelor internaționale care Ie privesc ; dreptul inalienabil al fiecărui popor de a-și hotărî, stabili și dezvolta, de sine stătător, sistemul său politic, e- conomic, social și cultural, conform caracteristicilor și condițiilor proprii, voinței și intereselor sale, fără nici un amestec din afară ; dreptul suveran, inalienabil și imprescriptibil al fiecărui stat de a folosi toate resursele sale materiale și celelalte resurse conform intereselor sale naționale fără nici un obstacol extern ; neinterven-

Juan Ve- Declarațla constituie profunde ilustrează

ția unui stat sau grup de state, directă sau indirectă și sub nici un motiv, în afacerile interne sau externe ale altui stat ; inviolabilitatea frontierelor statale și a integrității teritoriale a altor state: obligația statelor dea se abține în relațiile internaționale de la orice constrîn- gere politică, economică, militară sau de altă natură, precum și de la amenințarea cu forța sau de la recurgerea Ia torța ; obligația de a reglementa mijloace inerent al tuturor statelor la autoapărare individuală sau colectivă : dreptul și obligația statelor de a coopera intre ele în diverse domenii Pentru a favoriza progresul economic, social și cultural al tuturor națiunilor și, special, al j" " dezvoltare. Documentul, prin prevederile sale, este de natura să stimuleze dezvoltarea în continuare, mereu ascendentă, a relațiilor roniâuo- peruane, ca și promovarea In. internațională aprincipiilor noi, democratice ale raporturilor dintre state, indispensabile pentru o conlucrare pașnică in concor- danță. deplină cu imperati- vele păcii și înțelegerii intre popoare. Aceste principii au o deosebită rezonanță America Latină, ale cărui popoare poartă aprigă bătălie pentru a stăpine pe destinele lor.Dialogul româno-peruan nivel înalt a relevat hotări- rea comună de a intensifica schimburile dintre țările noastre, de a diversifica structura lor și a lărgi cooperarea economică. Comunicatul oficial, dat publicității la încheierea vizitei, consemnează satisfacția exprimată m legătură cu constituirea comisiei mixte româno-peruane menită să intensifice relațiile economice și de cooperare tehnică. Cu prilejul vizitei au fost semnate nouă acorduri și contracte care pun o bază trainică unei colaborări rodnice. Tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia că „din convorbirile cu președintele Velasco, cu primul ministru, cu mai mulți miniștri din domeniile economice, am ajuns la concluzia ca există multe domenii în care popoarele noastre pot să . stabilească o colaborare activă". Șeful statului român aprecia că vizita in Peru constituie „un moment important pentru dezvoltarea viitoare a relațiilor de colaborare pe toate planurile între popoarele noastre".La rindul său, președintele Alvarado a spus : vizita dumneavoastră, nule președinte, inalță nificația relațiilor cinde dintre cele două uni ale noastre, bazate autentică și bogată tradiție culturală. Ea a servit pentru a culmina negocieri rodniee prin care am concretizat, ea un fericit augur al unei colaborări și mai pozitive și mai ample în viitor, participarea comună a celor guverne ale noastre i iecte importante, dezvoltarea minieră, triaiă și feroviară a lui".Schimbul de păreri conducătorii români ruani a abordat șl probleme de interes comun ale vieții internaționale. Turul de orizont al realităților mondiale a relevat satisfacția față de rezultatele obținute in procesul destinderii și pentru faptul că s-au găsit soluții pe calea negocierilor în unele probleme internaționale. S-a afirmat, cu acest prilej, convingerea celor doi președinți că adincirea colaborării dintre România și Peru contribuie nu numai la stringerea legăturilor existente intre cele două țări, ci și la lupta pe care toate duc pentru a independență multilaterală.Vizita în Peru a tovarășului Nicolae Ceaușescu reprezintă un eveniment de o însemnătate istorică în cronica relațiilor dintre țările noastre. Tînăra generație a României socialiste ca și întregul nostru popor salută rezultatele acestei vizite, contribuție de deosebită importanță la cauza păcii și înțelegerii Intre popoare, la a- firmarea idealurilor nobile de libertate, independență și progres social, la întărirea solidarității între popoarele ee luptă pentru a fi singurele stăpîne ale soartei lor.M. RAMURA

diferendele prin pașnice ; dreptul

in țărilor în curs de

incontinent o fila

„Astăzi, dom- sem- cres- nați- pe o

două în pro- privind indus- Peru-dintre »i P«-

popoarele o obține deplina și dezvoltare

ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ
CONFERINȚA DE LA GENEVA

ILa Palatul Wilson din Geneva continuă lucrările celei de-a 34-a sesiuni a Conferinței internaționale a educației, la care participă circa 350 de delegați din 65 de țări, între care și România. Pe ordinea de zi a reuniunii figurează o dezbatere generală consacrată marilor probleme ale educației in lume și examinarea, in particular, a legăturilor existente intre educație, formare și integrare în muncă, cu referire specială la învățămintul secundar. Adresind un salut participanților, directorul general al UNESCO, Rene Maheu, a subliniat că, în condițiile extinderii școlarizării obligatorii dincolo de nivelul primar, învățămintul secundar se află în fața unor noi probleme, privind îndeosebi specializarea profesională a tineretului. în acest sens, el s-a pronunțat pentru o mai strin- să legătură a invățămîntului cu viața, in favoarea căutării unor soluții de ansamblu pentru marile probleme pe care le pune dezvoltarea educației intr-o lume in plină evoluție. Discuțiile sesiunii, se desfășoară pe baza raportului UNESCO, elaborat de o comisie sub îndrumarea lui Edgar Faure, privitor Ia educația în lume, care enumera o serie de \ evoluții încurajatoare înregistrate in acest domeniu între anii / 1960—1970.
Măsuri menite a favoriza 
destinderea pe continent
Cuvîntul unui delegat român într-o subcomisie

I

i
I
!
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a Conferinței pentru securitate șl cooperare in EuropaGENEVA 21 — Corespondentul Agerpres, Cor- neliu Vlad, transmite : Vineri au continuat activitățile in diverse organe de lucru ale Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa.în subcomisia care se ocupă de aspectele militare ale securității s-au desfășurat, în continuare, dezbaterile asupra măsurilor care ar urma să fie a- doptate pentru creșterea încrederii și întărirea stabilității pe continent. în cadrul discuțiilor, reprezentantul țării noastre, Romulus Neagu, a prezentat propunerea României, ca, in ansamblul măsurilor preconizate pe planul sporirii încrederii și consolidării stabilității în Europa, să fie incluse notificarea prealabilă a marilor manevre militare și a marilor mișcări de trupe, schimburile de observatori la manevrele militare și renunțarea la amplasarea de arme nucleare pe teritoriul altor state. Aceste prevederi ar urma să facă parte din documentul preconizat a fi a- doptat de Conferință privind dezangajarea militară și dezarmarea în Europa. în cuvintul său, reprezentantul român a evidențiat faptul că dezangajarea militară și dezarmarea pe continent, eliminarea cauzelor care pot genera un nou război, constituie o problemă fundamentală a edificării sistemului de securitate in Europa. Problemele militare fac parte integrantă din conceptul de securitate pe care ștatele participante la conferință s-au angajat să-l traducă în viață. Desigur însă, a subliniat vorbitorul, realizarea dezangajării militare și dezarmării reprezintă un proces complex care reclamă eforturi susținute și îndelungate din partea tuturor statelor. Pentru început se pot adopta și înfăptui o serie de măsuri parțiale, care,

urmate apoi de alte acțiuni, pot conduce la realizarea obiectivului final de transformare a Europei într-o zonă a păcii, securității și cooperării, liberă de pericolul oricărei ingerințe din afară în treburile interne ale statelor, care să excludă folosirea forței sau amenințarea cu forța. în acest sens, de o importanță deosebită ar fi oprirea cursei înarmărilor și, în special, a cursei înarmărilor nucleare, renunțarea de a amplasa arme nucleare pe teritoriul state.Punctul de vedere al niei în această problemă primit cu interes de ] panți, fiind apreciat tribuție pozitivă la zînd definirea celor căi de realizare a militare în Europa.Au ținut, de asemenea, ședințe subcomisia pentru problemele principiilor relațiilor dintre state, precum și cele consacrate diferitelor aspecte ale cooperării economice,' tehnico-științifice și culturale.

altorRomâ- a fost părticică o con- efortul vi- mai bune destinderii

ÎA/C

BEIRUT: Interes
pentru exponatele

româneștiExpoziția de produse Industriale românești deschisă la Palatul U.N.E.S.C.O. din Beirut se bucură de multă atenție in rîndul publicului libanez, al oamenilor de afaceri.Ceremonia de inaugurare, Ia cere a participat și ministrul economiei naționale al Libanului, Nazib Bizri, a fost larg reflectată in presa din Beirut, ziarele publicind relatări și fotografii de la acest eveniment. Numeroși locuitori ai capitalei libaneze vizitează, în aceste zile, expoziția românească, manifestin- du-și Interesul pentru bogata paletă de exponate din standurile organizate de 15 societăți de comerț exterior din țara noastră.

SESIUNII
O.N.Uîntrunindu-se sub conducerea președintelui Adunării Generale, ambasadorul Leopoldo Benites, Comitetul general al Adunării — alcătuit din președinții celor șapte comitete principale și cei 17 vicepreședinți — a procedat la definitivarea agendei sesiunii și repartizarea problemelor, pentru a fi discutate, în plenul Adunării Generale sau in comitete. De asemenea, Comitetul general a făcut o serie de recomandări referitoare la organizarea sesiunii. Din cele 104 puncte înscrise pe ordinea de zi provizorie, Comitetul general a recomandat fără nici o obiecție, ca lista de probleme care va fi supusă spre aprobare Adunării Generale să cuprindă 101 puncte, în privința celorlalte trei probleme — avind un caracter juridic — s-a hotărît ca ele să fie deocamdată aminate.Un punct referitor la problema coreeană, care a fost reportat de la sesiunea precedentă, este recomandat printr-un proiect ... _______ ...semnat de 30 de state, între care și România.în baza rezoluției adoptate anul trecut în unanimitate de plenara Adunării Generale, punctul propus atunci de România. referitor la creșterea rolului O.N.U., a fost înscris automat pe agenda actualei sesiuni. Comitetul general a recomandat Adunării să aprobe această problemă pentru dezbaterile din plenară.în ce privește organizarea celei de-a 28-a sesiuni. Comitetul general a adresat Adunării Generale o serie de recomandări și de sugestii, intre care : încheierea sesiunii la data de 18 decembrie ; încheierea dezbaterilor generale, care încep luni — la 10 octombrie.

♦Primul ministru al Pakistanului, Zulfikar Aii Bhutto, a rostit, joi după-amiază. un discurs de la tribuna Adunării Generale, în care s-a referit la o serie de probleme internaționale. între care evoluția situației în sub- continentul indian.Premierul pakistanez a evocat cu acest prilej inițiativele constituționale și parlamentare întreprinse pină acum, precum și acțiunile menite să conducă la reglementarea tuturor problemelor cu caracter umanitar și social interesînd Pakistanul, India și Republica Bangladesh.

și sprijinit de rezoluție

Deși castanii au înflorit pentru a doua oară și vremea a fost neobișnuit de caldă pentru începutul a- cestui septembrie, a fost suficientă o ploaie căzută peste noapte ca să schimbe totul, a- nunțind anotimpul care, calendaristic, se instalase deja. Văzut din Valea cerbilor, Hradul praghez, proiectat pe cerul înnorat, pare o cetate pustie, încremenită de vreme. Doar turiștii, pe care frigul, instalat peste noapte, n-a reușit să-i țină în hotel, străbat Hradul, dornici să vadă capodopere ale artei gotice.Zgomotele de tîrnă- cop și de lopată, lovind ritmic pămintul, ce răzbat dintr-o grădină îndepărtată a castelului, arată că a- colo se muncește. Și gindul te poartă Ia o echipă de arheologi... De fapt, sînt studenții praghezi, mulți dintre ei viitori arheologi care, organizați în brigăzi de muncă, au participat, în cele trei luni de vacanță. Ia cercetările arheologice și Ia amenajarea grădinilor din interiorul castelului.„Lucrările din incinta Hradului — ne spune dr. Libuse Ma- tuszczykovâ, conducătoarea brigăzilor studențești de la Castelul praghez — sint foarte ample și prezintă interes republican. La

ele participă studenți din toate centrele universitare : Praga, Bratislava, Brno, iar ca sectoare de activitate amintesc : reconstrucția unor monumente și obiective de pe te- ritoriul castelului, a- menajarea grădinilor și a parcurilor a- eestuia, săpăturile arheologice. Sint trei serii de cite o lună, în care lucrează aproximativ 300 de stu-

■ecolele IX și X.Intr-o altă parte a castelului, in Valea Cerbilor, studenții muncesc intens : taie copaci bătrini, amenajează panta. plantează pomi tineri. Ni se pare semnificativ faptul că tinerii și-au propus să amenajeze, alături de vechea „grădină regală", „grădina republicii", care să o întreacă nu numai in suprafață, dar
Studenții cehoslovaci
la muncă patriotică
denți pe vară".Pe o suprafață de a- proxiniativ un kilometru pătrat, Ia un metru și jumătate sub nivelul pămîntului, o brigadă de 20 de student), sub îndrumarea dr. Smetanka de la Institutul de arheologie din Praga, cu unelte ce amintesc de jucăriile minuscule ale copiilor, scormonesc cu atenție pămintul. Ochiuri de furmă dreptunghiulară, de mărimea unui om, la adincimi de peste doi metri, arată că strădania studenților a fost încununată de succes. Aflăm că au fost scoase la iveală prețioase relicve din

și în splendoare. Planurile acestei grădini, realizate de studenții Facultății de agronomie din Lednice, se materializează prin contribuția studenților de Ia facultățile de construcții, filozofic, arheologie, agronomie. Hărnicia și optimismul erau prezente pretutindeni unde lucrau brigăzile studențești.Discuția cu inginer K. Matuszczyk, de la secția învățămint superior a Comitetului Central al Uniunii Socialiste a Tineretului, ne-a întregit imaginea despre brigăzile de muncă ale studenților.„Această inițiativă care aparține C.C. al

U.S.T. — se află la al treilea an de realizare. Primele brigăzi au luat naștere experimental. Acum, anual, participă circa 30 000 de studenți, adică 35-40 la sută din e- fectivul studenților din R. S. Cehoslovacă. Fiecare dintre brigăzile studențești de muncă patriotică nu cuprinde mai mult de 20 de membri, conducătorul ei fiind desemnat dintre aceștia. O atenție cordăm timpului vitățile tractive .Împletite cu cele sportive și turistice, în cele multe cazuri, se ___in comun cu întreprinderile in care lucrează studenții.In această vară studenții și-au adus contribuția la o serie de importante lucrări. Rezultate foarte bune am obținut în domeniul construcțiilor, in special in construirea grajdurilor pentru a- nimale din fermele a- gricole. Bilanțul rezultatelor din această vară nu s-a făcut încă — subliniază interlocutorul nostru. Dar valoarea muncii patriotice prestate de studenți anul trecui s-a ridicat la ci te va zeci de milioane de coroane".

deosebită a- organizării liber. Actl- cultural-dis-
mai fac

ADINA PĂUN

Praga, septembrie 1973

Proteste împotriva represiunilor din Chile
CONTINUĂ REZISTENȚA ÎMPOTRIVA PUCIȘTILOR„Informațiile din provinciile chiliene — scrie ziarul „Washington Post" — vorbesc despre o vinătoare nemiloasă împotriva adepților lui Salvador Allende. Sint arestați nu numai chilieni, ci și străini. în capitala țării au loc descinderi pentru căutarea persoanelor suspecte". Un alt ziar american — „New York Times" —, citind informații primite de la corespondenții săi, relevă condițiile inumane în care sint deținute mai multe mii de persoane.Pentru a împiedica plecarea în străinătate a unor persoane care se opun regimului militar reacționar, junta a ordonat companiilor aeriene, agențiilor de voiaj și întreprinderilor de transport să furnizeze poliției

Un important act pozitiv
Primirea in O.N.U. a celor doua 

state germane
Primirea în rîndul Or

ganizației Națiunilor U- 
nite, în calitate de mem
bri cu drepturi depline, 
a celor două state ger
mane — Republica De
mocrata Germană și 
Republica Federală 
Germania— constituie 
un eveniment remarca
bil, un act de mare im
portanță internațională.Evenimentul acesta, cu care a debutat in mod fericit cea de-a 28-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U., se înscrie ca un pas notabil pe drumul înfăptuirii imperativului universalității Organizației Națiunilor Unite, ca o contribuție efectivă la sporirea prestigiului și eficacității organizației mondiale. Intr-un context mai larg, primirea in O.N.U. a celor două state germane se încadrează in amplul proces de normalizare a vieții internaționale, de promovare a normelor dreptului internațional in relațiile dintre state, de promovare a destinderii, păcii și securității pe continentul european și in lumea întreagă.Tineretul, împreună cu întreaga opinie publică românească, salută cu satisfacție acest important act pozitiv. Satisfacția noastră este cu atit mai vie cu cit România s-a pronunțat cu consecvență și fermitate, de ani de zile, pentru admiterea cu

drepturi depline a celor două state germane în O.N.U. și în alte organizații mondiale, Ia întreaga viață internațională. în mod consecvent, țara noastră și-a exprimat, ani de-a rindul, punctul de vedere că participarea cu drepturi egale, deplină și activă a celor două state germane se impune ca o cerință a vieții internaționale, că această participare corespunde atît intereselor R.D.G. și R.F.G., cit și destinderii în Europa, securității pe continentul nostru, destinderii și cooperării pe plan mondial. Pornind de la cerințele normalizării relațiilor internaționale, dc la imperativul participării tuturor statelor — indiferent de mărime și de orînduire socială — la rezolvarea problemelor care preocupă omenirea. România a relevat în repetate rînduri necesitatea de a se asigura condițiile pentru ca R. D. Germană și R.F. Germania, state cu un important potențial economic și liman, să-și poată aduce contribuția la înfăptuirea securității și colaborării în lume.Poporul nostru bucurie crearea mocrate Germane — primul al muncitorilor și țăranilor germani. Intre România și R.D.G. s-au statornicit și se dezvoltă legături de prietenie și colaborare frățească, legături consfințite in Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală semnat a- nul trecut la București. Așa cum este cunoscut, România'a sprijinit și sprijină neabătut afirmarea nestingherită a R.D.G. pe plan mondial, recunoașterea R.D. Germane de către toate statele pe baza dreptului internațional

Europa ți* salutat Republicii
încuDe- stat

și participarea ei cu drepturi e- gale la viata internațională. Ca prieteni ai primului stat al muncitorilor și țăranilor germani, ne bucură faptul că in prezent Republica Democrată Germană întreține relații diplomatice cu peste 90 de state, ne bucură prestigiul internațional crescînd al acestei țări socialiste, prestigiu care-și găsește o nouă și puternică afirmare în primirea în O.N.U.Militind cu dinamism și perseverență pentru promovarea unor relații normale între țările europene, pentru accentuarea cursului spre destindere, înțelegere și cooperare pe continentul european, țara noastră a stabilit în 1967 relații diplomatice cu Republica Federală Germania. Viața, realitățile, desfășurarea ulterioară a evenimentelor a relevat atît justețea acestei acțî- ■ uni a României, cit și inriurirca puternică, pozitivă pe care ea a avut-o in stimularea procesului de destindere in Europa. Dezvoltarea relațiilor reciproce multilaterale dintre Republica Socialistă România și Republica Federală Germania constituie o contribuție la cauza păcii și colaborării pe continentul nostru și in lume.Exprimindu-și satisfacția pentru primirea celor două state germane în O.N.U., opinia publică din țara noastră își afirmă convingerea că acest important act pozitiv internațional va contribui la consolidarea climatului de înțelegere și cooperare în Europa și în lume, la sporirea rolului Națiunilor Unite în menținerea și întărirea păcii și securității mondiale.P. nicoara

„toate informațiile necesare asupra pasagerilor", cu 24 de ore Înainte ca aceștia să părăsească țara. La 20 septembrie, autoritățile militare au publicat o nouă listă, cuprinzînd numele unor personalități de stingă, cărora li se cere să se prezinte la Ministerul Apărării, in conformitate cu hotăririle anunțate anterior. Citind o declarație a ministrului peruan de externe, agențiile Reuter și France Presse informează că mai mulți membri ai Unității Populare. între care fostul ministru al pescuitului, Humberto Martone, și Jaime Suarez, fost ministru de interne, s-au refugiat la Ambasada Perului din Santiago de Chile.Represiunea declanșată de dictatura militară împotriva ziariștilor și a intelectualilor chilieni a fost demascată de un post de radio clandestin, captat in Argentina, în apropierea graniței cu Chile. După cum relevă agenția Prensa Latina, postul de radio a anunțat moartea lui Alberto Gamboa, cunoscut ziarist și director al ziarului „Clarin", menționînd că acesta a fost ucis în locuința sa de către forțele militare. Arătînd că mii de chilieni au fost uciși după lovitura de stat, postul de radio șl-a încheiat emisiunea lansind tuturor forțelor care se opun juntei militare apelul de a se regrupa, sub lozinca : „Noi sintem majoritatea și vom învinge !“.Referitor la rezistența armată a poporului chilian, mai multe comunicate și declarații ale unor purtători de cuvint ai juntei, reluate de agențiile Reuter și France Presse, au recunoscut descoperirea unor noi „focare de rezistență" în comuna muncitorească San Miguel, de la periferia orașului Santiago, in localitatea Panguipulli, din provincia Valvidia, precum și o tentativă de atac la baza aeriană „Ceiro Moreno", din apropiere de Valparaiso.Referindu-se la o convorbire prin telefon cu consilierul ambasadei olandeze în capitala chiliana, cotidianul „Algemen en Dagblad", care apare la Rotterdam. relevă că focare de rezistență continuă să existe la Santiago și că aici sînt înregistrate schimburi de focuri in fiecare noapte. „Militarii — a declarat consilierul ambasadei olandeze — se comportă cu o bru-

talitate de neconceput față de oricine le opune rezistență".
MOSCOVA 21 (Agerpres). 

— O declarație a guvernului 
sovietic, difuzată vineri seara 
de agenția TASS, anunță ru
perea de către Uniunea Sovie
tică a relațiilor diplomatice 
cu Chile.La Încheierea reuniunii extraordinare a Prezidiului Consiliului Mondial al Păcii, care a avut loc la Moscova, a fost dată publicității o declarație de solidaritate cu poporul chilian. După ce se evidențiază personalitatea președintelui Salvador Allende, fervent apărător al independenței naționale, militant de seamă pentru destinderea internațională, in declarație se cere încetarea imediată a crimelor și vărsărilor de singe din Chile și se lansează apelul la „o vastă mișcare de solidaritate internațională".într-un comunicat dat publicității la Dar Es Salaam, guvernul Tanzaniei iși exprimă indignarea față de asasinarea președintelui Allende și de lovitura de stat militară din Chile.Un purtător de cuvint al Ministerului de Externe al Somaliei a dat publicității declarația de solidaritate a guvernului și poporului somalez cu lupta maselor populare chiliene pentru libertate și justiție socială. Sprijinim dreptul inalienabil al acestei țări de a fi deplin suverană asupra resurselor naturale.Consiliul Prezidențial și guvernul Republicii Populare Democratice a Yemenului au dat publicității o declarație în care condamnă lovitura militară de stat din Chile și iși exprimă solidaritatea cu lupta eroică a p' porului chilian.Comitetul Central al Partidului Democratic din Guineea a condamnat vehement acțiunea imperialismului și a reacțiunii interne împotriva Republicii Chile și a poporului chilian.Conducerea națională a Partidului BAAS din Siria condamnă lovitura de stat din Chile și exprimă speranța că poporul și forțele naționale chiliene vor do- bindi victoria în lupta lor pentru cucerirea libertății naționale și pentru suveranitate asupra resurselor naționale ce le aparțin.
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• COMITETUL Popular al R.P.D. Coreene a numit, prin decrete, pe Li Gun Mo, Chong Jun Gi și Hong Song Nam vicepremieri ai Consiliului Administrativ al R.P.D.C. — informează agenția A.C.T.C., care relatează, totodată, că, potrivit decretului, lui Hong Song Nam îi revine și funcția de președinte al Comitetului de Stat al Planificării.Se anunță, de asemenea, că Hong Von Gil a fost eliberat din postul de vicppremier al Consiliului Administrativ și numit secretar al Consiliului.

cretarul general al T.U.C., Murray, a declarat că nu a apărut nici un element nou în . guvernului și că nu a primit din partea premierului nici o asigurare definitivă privind problemele ridicate de reprezentanții sindicatelor.O nouă întrevedere în cadrul acestor consultări este prevăzută să aibă loc la 27 septembrie.

poziția ierea unui nou acord privind cheltuielile pentru întreținerea trupelor americane în R.F.G.Observatorii politici apreciază că în cadrul actualelor negocieri nu s-au înregistrat progrese, ur- mind ca o nouă rundă de convorbiri să aibă loc. Data la care acestea se vor tine — probabil la Bonn — nu a fost Încă stabilită.

• GUVERNELE R. D. Vietnam și Maltei au hotărît să se recunoască reciproc, începînd cu data de 20 septembrie, în scopul dezvoltării relațiilor de prietenie între cele două țări — anunță agenția V.N.A., referin- du-se la un comunicat al M.A.E. al R.D.V.
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TINERETUL
REPUBLICII MALICu prilejul celui de-al X-lea Festival Mondial de Ia Berlin l-am cunoscut pe Saydou Bâ, secretar al organizației de tineret din Mali.Publicăm astăzi, cu ocazia celei de-a 13-a aniversări a proclamării independenței Republicii Mali convorbirea avută, care se referă la obiectivele economice și sociale ce stau in prezent în fața poporului din țara sa și angajarea tineretului în realizarea acestora.„In urmă eu patru ani — ne spune interlocutorul — guvernul Republicii Mali a lansat programul trienal de redresare economică și financiară a țării, care are ca obiectiv principal relansarea economiei naționale : dezvoltarea sectorului agricol, consolidarea sectorului de stat, promovarea tu- l rismului, consolidarea infrastructurii transporturilor. Tinere- : ful tarii mol a ac(a îy* nr»țrA**t —î’— s—*—»— —’--s

LONDRA: PROGRAMUL 
ANTIINFLAȚIONIST

• SENATUL american a a- probat vineri, cu 78 de voturi pentru și șapte contra, numirea lui Henry Kissinger ca secretar de stat al S.U.A., anunțată președintele Richard Nixon 22 august.
RELAȚII DIPLOMATICE 

R. D. VIETNAM-JAPONIA

de la
• PRIMUL ministru britanic, Edward Heath, a avut joi seara o întrevedere cu reprezentanții sindicatelor, în cadrul consultărilor întreprinse de guvern privind aplicarea fazei a treia a programului antiinflaționist.La sfirșitul intrevederii, se-

in-• LA WASHINGTON s-au cheiat convorbirile dintre reprezentanții Statelor Unite și R. F. Germania în legătură cu înclie-

• AGENȚIA V.N.A. informează că, în urma negocierilor desfășurate la Paris între reprezentanții guvernului R. D. Vietnam și guvernului Japoniei, cele două părți, în dorința de a dezvolta raporturile bilaterale, au convenit să stabilească relații diplomatice și să facă schimb de ambasadori.

• SUPERSONICUL franco- britanic „Concorde", aflat în- tr-un turneu demonstrativ în țări ale celor două continente americane, a aterizat joi pe noul aeroport Dallas — Fort Worth, venind de la Caracas. Pentru a parcurge această distanță, aparatului i-a fost necesar aproximativ jumătate din timpul în care acoperă ruta a- vioanele convenționale subsonice. Constructorii acordă vizitei o importanță deosebită, la Dallas aflîndu-se cartierul general al firmei „Braniff International" — singura din S.U.A. care mai păstrează opțiuni pentru achiziționarea aparatului.
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tul țării mele este în prezent angajat în eforturile întregului popor de a transpune în viață aceste obiective, care vor conduce Ia progresul economic și social în Republica Mali. Aș putea aprecia contribuția tinerilor Ia realizarea marilor operațiuni denumite Segou (orez) și Mopti (mei) lansate in domeniul agriculturii, destinate să acopere deficitul in domeniul produselor alimentare. Succese cu adevărat apreciabile au înregistrat tinerii din domeniul zootehniei, succese care contribuie la revalorizarea șeptelului nostru, unul din cele mai importante din Africa.în ultimii ani. in Mali a sporit numărul unităților industriale care contribuie din plin Ia valorificarea produselor noastre agricole. Ceea ce merită subliniat este că aceste întreprinderi sint conduse de cadre indigene, fapt care pină în urmă cu ani de zile nu-1 întâlneam. Formarea cadrelor naționale este o altă preocupare a guvernului țării mele. Aceste cadre care incep să aibă responsabilități in economie, finanțe, pe pian social și politic sint tinere, dornice să contribuie la progresul țării, la ridicarea bunăstării întregului popor.Tineretul din Republica Mali înțelege că rolul său in societate este de a lupta împotriva subdezvoltării, a analfabetismului, de a sprijini lupta popoarelor africane împotriva colonialismului și neocolonialismului, a discriminării rasiale a tuturor formelor de exploatare și asuprire. In felul acesta contribuie la menținerea păcii pe continentul african și in întreaga lume".
GH. SPRINȚEROIU
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