
Astăzi, 
pe ordinea de zi 

în Marele

Sfat al Țării

O PROPUNERE CARE VINE DIN INIMA NOASTRĂ:

NICOLAE CEAUȘESCU - PREȘEDINTE AL ROMÂNIEI!
Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. privind instituirea iuncției de Președinte 

al Republicii Socialiste România și propunerea ca secretarul general al partidului 
să iie ales în această înaltă funcție au fost primite cu vie satisfacție și aprobare de
plină de întregul popor român. Dînd glas acestor sentimente, telegramele pe care le

publicăm în pagina a Il-a constituie o vibrantă subliniere a mandatului acordat 
celor ce astăzi, în numele nostru, al tuturor, sînt chemați să consfințească isto
rica alegere.

Proletari din toate țările, uniți-vă !

Astăzi, în jurul orei 11,15, 
posturile noastre de radio 

și televiziune vor transmite 
direct de la Palatul Marii 
Adunări Naționale ședința 
solemnă consacrată alegerii 

președintelui Republicii 
Socialiste România

INTERVIUL 
ACORDAT DE TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUSESCU 
unui grup 

de ziare italiene
(IN PAGINA A 6-A)

„în ce privește hotârîrea Plenarei 
Comitetului Central de a recomanda 
Marii Adunări Naționale alegerea mea 
ca președinte al Republicii Socialiste 
România, doresc sa asigur plenara, între
gul partid, întregul popor că îmi voi 
închina toate forțele pentru a servi cauza 
socialismului și comunismului în patria 
noastră, interesele bunăstării și fericirii 
poporului nostru. Voi face totul pentru a 
contribui, împreună cu întregul colectiv, 
cu întregul Comitet Central, cu întregul 
partid și popor la realizarea politicii 
de dezvoltare multilaterală a României 
socialiste, la întărirea poziției sale 
internaționale, la sporirea aportului ei 
la cauza păcii și colaborării între națiuni.“

NICOLAE CEAUȘESCU

ȘEDINȚA
CONSILIULUI DE STAT

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

LA PLENARA C.C. AL P.C.R.
Stimați tovarăși,Plenara Comitetului nostru Central a dezbătut probleme de o deosebită importantă pentru activitatea partidului și statului, pentru dezvoltarea e- conomiei, științei și culturii și, mai cu seamă, pentru ridicarea nivelului de viată, material și spiritual al întregului nostru popor.Am început cu adoptarea unor hotărîri de ordin organizatoric. S-a adoptat hotărîrea privind modificarea Statutului partidului, avînd drept scop asigurarea unei funcționări mai bune a organelor de partid și de stat, eliminarea unor paralelisme care se manifestau în activitatea noastră, simplificarea structurii organizatorice. Aceasta, fără nici o îndoială, va avea repercusiuni pozitive asupra activității de conducere, atît pe linie de partid cît și pe linie de stat.Totodată, prin hotărîrile a- doptate se pune mai multă ordine în respectarea prevederilor din Statut cu privire la rolul Comitetului? Executiv — organul care asigură conducerea întregii activități între plenare —, înlăturîndu-se unele neajunsuri, paralelisme și suprapuneri care s-au manifestat în această direcție. Aceste măsuri vor duce, fără îndoială, la creșterea rolului și Importanței Comitetului Executiv în conducerea întregii ac

tivități de partid, economice și de stat.Prin înființarea Biroului Permanent, compus de data a- ceasta din cadrele de conducere din sectoarele de bază de partid și de stat, se va asigura o mai bună corelare a diferitelor sectoare de activitate, o coordonare operativă și o îndrumare unitară a lor, eliminîn- du-se paralelisme și ședințe inutile. Crearea acestui Birou, pe principiile pe care 'le-am a- doptat astăzi, va trebui să ducă la o îmbunătățire de fond a activității de conducere, Ia soluționarea rapidă a problemelor multiple și complexe ce se pun în fața noastră.Toate aceste măsuri vor trebui să fie urmate de creșterea răspunderii în muncă a cadrelor de partid și de stat în toate sectoarele de activitate. Măsurile organizatorice luate vor trebui să fie urmate de înțelegerea, de către fiecare activist de partid și de stat, a faptului că în funcția sau în funcțiile încredințate are datoria să acționeze cu toată fermitatea, cu un înalt spirit de răspundere, pentru înfăptuirea neabătută a liniei generale a partidului, pentru realizarea sarcinilor încredințate de partid. Pornind de la toate a- cestea, fără nici o îndoială că rezultatul va trebui să fie creșterea și mai puternică a rolului politic conducător al 

partidului în toate domeniile de activitate.După cum știți, noi am pornit întotdeauna de la faptul că formele organizatorice nu sînt stabilite o dată pentru totdeauna, că ele trebuie să corespundă sarcinilor, și etapelor în care desfășurăm activitatea de organizare și conducere a partidului și statului. De aceea, trebuie să înțelegem că îmbunătățirea formelor de organizare, a structurii organizatorice și a metodelor de muncă este o necesitate și o sarcină permanentă. întotdeauna să pornim de la imperativul de a asigura unirea în cît mai bune condițiuni a eforturilor partidului și statului nostru, ale maselor populare, ale întregului popor în înfăptuirea politicii partidului de dezvoltare multilaterală a țării.în ce privește modificarea Constituției, așa după cum s-a arătat, aceasta a apărut necesară ca urmare a experienței și practicilor de pînă acum. în acest fel, se dă o formă legală unor realități impuse de viață, unor practici care și-au dovedit utilitatea și necesitatea, asigurînd mai buna funcționare, la nivel central, și la toate nivelurile, a organismului nostru de stat.Plenara a hotărît, de asemenea, o serie de măsuri pentru mai buna repartizare a 

forțelor partidului în diferite sectoare de activitate. în ce privește funcția de prim-mi- nistru, după cum s-a arătat astăzi dimineață, schimbarea a fost determinată de aprobarea cererii tovarășului Maurer de a fi pensionat, ca urmare a stării sănătății sale și a vîrstei înaintate. Multe din schimbările făcute astăzi au fost însă determinate și din necesitatea de a realiza o mai bună cuprindere a muncii în toate sectoarele — oricum, ele trebuiau să aibă loc.în ce privește hotărîrea plenarei Comitetului Central de a recomanda Marii Adunări Naționale alegerea mea ca președinte al Republicii Socialiste România, doresc să asigur plenara, întregul partid, întregul popor că îmi voi închina toate forțele pentru a servi cauza socialismului și comunismului în patria noastră, interesele bunăstării și fericirii poporului nostru. Voi face totul pentru a contribui, împreună cu întregul colectiv, cu întregul Comitet Central, cu întregul partid și popor la realizarea politicii de dezvoltare multilaterală a României socialiste, la întărirea poziției sale internaționale, la sporirea aportului ei la cauza păcii și colaborării între națiuni.
Stimați tovarăși,Plenara a dezbătut astăzi una din cele mai importante 

legi ale societății noastre, și anume aceea căreia îi revine rolul de a așeza pe o bază nouă retribuirea muncii. După cum se știe, sînt aproape 6 ani de cînd experimentăm noul sistem de retribuție. în toți acești ani, s-au adus o serie de modificări, s-au făcut multe îmbunătățiri ; de aceea, față de proiectul inițial, propunerile actuale conțin îmbunătățiri principiale care au modificat în mod radical proiectul. în primul rînd, în proiect se propune să renunțăm la noțiunea de salarizare și să introducem o noțiune nouă, care să oglindească noile relații de producție. Am considerat că este necesar să introducem această modificare ți- nînd seama că noțiunea de salarizare oglindește de fapt vechile relații de producție, bazate pe exploatare, pe existența proprietății private asupra mijloacelor de producție, în țara noastră — ca în toate țările socialiste — oamenii muncii au devenit, după cum e cunoscut, stăpîni pe mijloacele de producție, statornicind noi relații de producție. Este necesar să ținem seama de a- ceasta și să adoptăm noțiuni noi care. în măsur-a posibilului, să oglindească schimbările produse. Noua lege a retribuției trebuie să oglindească schimbările revoluționare pe-
(Continuare în pag. a lli-a)

In ziua de 27 martie 1974, a 
avut loc, la Palatul Republi
cii, ședința Consiliului de 
Stat, prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președinte
le Consiliului de Stat.

Consiliul de Stat a exami
nat și și-a însușit in unani
mitate proiectul de lege pri

PLENARA CONSILIULUI
NATIONAL AL FRONTULUI 

UNITĂȚII SOCIALISTE
Sub președinția tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU a avut 
loc, miercuri după-amiază, ple
nara Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste.

La ordinea de zi a plenarei: 
Modificările la Constituția Re
publicii Socialiste România, a- 
doptate de Plenara C.C. al P.C.R. 
din 25—26 martie 1974, supuse 
dezbaterii și în plenara Consiliu
lui Național al F.U.S.

La începutul lucrărilor a luat 
cuvîntul tovarășul Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., membru al Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste.

După cum vă este cunoscut — 
a spus tovarășul Gheorghe 
Pană — Plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român a aprobat la 26 martie 
a.c. propunerile referitoare la 
modificările unor prevederi ale 
Constituției Republicii Socialiste 
România, care prezintă însemnă
tate deosebită pentru dezvoltarea 
în continuare a întregii vieți po
litice, economice și sociale din 
patria noastră. în legătură cu a- 
ceastă istorică hotărîre, s-a sta
bilit să fie supusă aprobării Ma
rii Adunări Naționale propune
rea de a se institui înalta funcție 
de Președinte al Republicii So
cialiste România.

Complexitatea vieții noastre 
sociale și de stat atît pe plan 
intern, cît și pe planul relațiilor 
internaționale pune în mod fi
resc sarcini importante pe linia 
organizării centrale a activității 
de stat, care să răspundă cît mai 
deplin cerințelor înfăptuirii cu 
consecvență și la un nivel calita
tiv superior a obiectivelor edifi
cării societății socialiste româ
nești

în vederea realizării acestor o- 
biective fundamentale, Plenara 
Comitetului Central al P.C.R. a 
apreciat ca fiind necesară insti
tuirea funcției de Președinte al 
Republicii Socialiste România, 
care va continua șă păstreze în 
același timp și calitatea de pre
ședinte al Consiliului de Stat. 
Președintele Republicii Socialiste 
România va exercita o parte din 
atribuțiile ce revin Consiliului de 
Stat, atît în relațiile interne, cît 
și în relațiile internaționale.

în unanimitate, Plenara Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român a prezentai 
drept candidat pentru înalta 
funcție de Președinte al Repu
blicii Socialiste România pe se
cretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Rațiunea pentru care a fost 
făcută această propunere este 
aceea că tovarășul Nicolae 
Ceaușescu reprezintă cea mai 
proeminentă personalitate a na
țiunii noastre socialiste, omul 
care întruchipează calitățile cele 
mai înalte de conducător de par
tid și de stat, de patriot consec- 

vind modificarea Constituției 
Republicii Socialiste România, 
elaborat pe baza hotăririlor 
Plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
din 25—26 martie a.c., și a 
hotărît ca acest proiect să fie 
supus spre adoptare Marii A- 
dunări Naționale.

vent, de militant înflăcărat pen
tru cauza socialismului și comu
nismului în patria noastră, pen
tru libertatea și neatîrnarea 
României, pentru solidaritatea 
internaționalistă cu toate țările 
socialiste, cu toate forțele revo
luționare ale lumii.

Acestea sînt și motivele pentru 
care propun susținerea de către 
Consiliul Național al Frontului 
Unității Socialiste a candidaturii 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
conducătorul partidului și statu
lui nostru, cel mai iubit fiu al 
poporului român, în funcția de 
Președinte al Republicii Socia
liste România.

în cadrul dezbaterilor au luat 
cuvîntul tovarășii Traian Ștefă- 
nescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru proble
mele tineretului, Ludovic Faze- 
kas, președintele Consiliului ju
dețean Harghita al F.U.S., Miron 
Nicolescu, președintele Acade
miei Republicii Socialiste Româ
nia, Eleonora Mărculescu, pre
ședinta Comitetului județean 
al femeilor — Galați, Richard 
Winter, președintele Consiliului 
județean Sibiu al F.U.S., Toma 
Spiridon, maistru la Uzinele 
„1 Mai“ din Ploiești, Tincu An
ton, președintele Cooperativei a- 
gricole de producție din Palazu 
Mare — Constanța, Constantin 
Dăscălescu, președintele Consi
liului județean Galați al F.U.S.

Participanții la dezbateri — 
reprezentanți ai organizațiilor de 
masă și obștești, ai clasei mun
citoare, țărănimii și intelectuali
tății, ai oamenilor muncii ro
mâni, maghiari, germani — au 
susținut cu înflăcărare candidatu
ra tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru înalta funcție de Pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România, și-au manifestat încă 
o dată, și cu acest prilej, simță
mintele de dragoste, stimă, pre
țuire față de secretarul general 
al Partidului Comunist Român. 
In cuvîntul lor, ei au dat o înal
tă apreciere activității laborioa
se, plină de pasiune și dăruire, 
a conducătorului partidului și 
statului nostru pusă în slujba e- 
dificării societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, a înfloririi 
patriei și fericirii poporului, cau
zei socialismului și păcii în lume, 
subliniind că viața și munca ce
lui care conduce cu înțelepciune 
destinele națiunii române întru
chipează un strălucit exemplu 
pentru toți oamenii muncii din 
patria noastră. De numele to
varășului Nicolae Ceaușescu — 
au subliniat vorbitorii — sînt in
disolubil legate marile realizări 
obținute de România socialistă 
în construcția vieții noi pe pă- 
mîntul patriei noastre, în ridica
rea continuă a nivelului de civi
lizație și a bunăstării întregului 
popor, înaltul prestigiu de care 
se bucură țara noastră în lume.

1. — Plenara Consiliului Na-

Totodată, Consiliul de Stat, 
in unanimitate, și-a insușit 
hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. de a se propune Marii 
Adunări Naționale alegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, ca Președin
te al Republicii Socialiste 
România.

țional al Frontului Unității So
cialiste a hotărît în unanimitate 
să-și însușească propunerile 
adoptate de Plenara C.C. al 
P.C.R. cu privire la unele modi
ficări ale Constituției și, la rîn- 
dul său, a decis să recomande 
Marii Adunări Naționale legife
rarea lor.

2. — Exprimînd adeziunea de
plină a tuturor organizațiilor 
care alcătuiesc Frontul Unității 
Socialiste, a întregului nostru 
popor, Plenara Consiliului Națio
nal al F.U.S. și-a însușit cu un 
sentiment de profundă satisfacție 
și mîndrie patriotică hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 25— 
26 martie a.c. de a propune 
Marii Adunări Naționale alegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, în funcția de 
Președinte al Republicii Socialiste 
România.

în unanimitate, plenara Con
siliului Național al Frontului U- 
nității Socialiste a susținut can
didatura tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU pentru înalta func
ție de șef al statului român și a 
hotărît să propună, la rîndul său, 
Marii Adunări Naționale alege
rea secretarului general al parti
dului ca Președinte al Republicii 
Socialiste România.

3. —• Plenara Consiliului Na
țional al F.U.S. și-a însușit ho
tărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. cu 
privire la eliberarea tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer din func
ția de președinte al Consiliului 
de Miniștri, la cererea sa.

Plenara Consiliului Na
țional al F.U.S. și-a însușit ho
tărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
de a propune pentru funcția de 
președinte al Consiliului de Mi
niștri pe tovarășul Manea Mă- 
nescu.

Plenara Consiliului Na
țional al F.U.S. a hotărît ca pro
punerile respective să fie prezen
tate Marii Adunări Naționale și 
în numele Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste.

4. — Plenara Consiliului Na
țional al F.U.S. a hotărît convo
carea pentru ziua de 23 mai a 
Congresului Frontului Unității 
Socialiste.

în încheierea lucrărilor ple
narei, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Mulțumind pentru încrederea 
manifestată de Consiliul Națio
nal al Frontului Unității Socia
liste, prin votul pe care l-a dat, 
susținînd hotărîrea și propunerea 
Plenarei C.C. al P.C.R., tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a de
clarat în aplauzele entuziaste 
ale participanților, că va servi, 
ca și pînă acum, poporul, cauza 
socialismului și comunismului, 
dezvoltarea patriei noastre, creș
terea bunăstării și fericirii po
porului român, politica de cola
borare și pace cu toate națiunile 
lumii.
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O propunere care vine din inima noastră;

NICOLAE CEAUȘESCU
PREȘEDINTE AL ROMÂNIEI SOCIALISTE !

Telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general al Partidului Comunist Român

■ Vestea adoptării de către Plenara 
C.C. al P.C.R. a înțeleptei hotărîri 
de a propune Marii Adunări Naționale 
alegerea dumneavoastră, iubite 
tovarășe Nicolae Ceausescu, în înalta 
funcție de președinte al Republicii 
Socialiste România a fost primită 
de întregul popor român cu nemăr
ginită bucurie și mîndrie patriotică.

■ Satisfacția pe care o trăim, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, știind că astăzi 
veți fi ales președinte al țării, vine 
din convingerea că această înaltă 
funcție va fi îndeplinită de fiul cel 
mai iubit, devotat și înțelept al 
poporului nostru, talentat conducător, 
strălucit și consecvent luptător pentru 
victoria ideilor m ar xist-Ien in iste, 
patriot și internaționalist înflăcărat, 
eminent promotor al ideilor păcii și

cooperării în întreaga lume.

■ Cu ocazia istoricului moment de 
astăzi, în care vedem o garanție a 
succeselor noastre viitoare, vă urăm 
din toată inima, cu toată căldura, să 
ne trăiți ani multi, fericiți și rodnici, 
stimate tovarășe Ceaușescu, spre 
binele patriei noastre dragi, Repu

blica Socialistă România.

Vestea adoptării de către 
Plenară a înțeleptei hotărîri de 
a propune apropiatei sesiuni a 
Marii Adunări Naționale ale
gerea Dumneavoastră, scumpe 
tovarășe secretar general, în 
înalta funcție de președinte al 
Republicii Socialiste România 
a fost primită de noi toți cu o 
nemărginită bucurie și satisfac
ție, se spune in telegrama Co
mitetului județean Maramureș 
al P.C.R. și a Consiliului Popu
lar județean.

Comuniștii maramureșeni, toți 
locuitorii acestor străvechi me
leaguri ale patriei noastre so
cialiste. care au avut de multe 
ori prilejul de a se întilni și 
de a se sfătui direct cu dum
neavoastră, văd în această ho- 
târîre cea mai fidelă întru
chipare a propriilor lor ginduri 
și sentimente de . caldă și una
nimă prețuire, a proeminentei 
dumneavoastră personalități, a 
contribuției inestimabile ce o 
aduceți zi de zi, cu pasiune re
voluționară, tenacitate, curaj 
și nemărginită dăruire, la înăl
țarea României socialiste pe 
culmi tot mai înalte de. civili
zație și progres.

Pcrmiteți.-ne ca. in numele 
făuritorilor de bunuri materiale 
și spirituale de pe aceste pla
iuri, să vă adfesănh mult sti
mate tovarășe Ceaușescu, cele 
mai calde felicitări pentru înal
ta misiune pe care v-o încre
dințează acum partidul și să vă 
asigurăm că susținem din toa
tă inima această istorică hotă- 
rirc. care constituie o ■ nbuă și' 
strălucită recunoaștere a meri
telor nepieritoare ce le-ați câști
gat în fața partidului, a între
gului popor, prin -inegalabila- 
competență șt devotamentul ne
țărmurit cu care slujiți intere
sele națiunii noastre, cauză so
cialismului, colaborării și păcii 
in lume

Știm bine că mărețul program 
de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate, de 
accelerare a progresului mate
rial și spiritual al țării, cadrul 
și climatul autentic de manifes
tare a democrației socialiste, a 
valorilor eticii și echității so
cialiste. de afirmare nestinghe
rită a personalității umane sint 
legate pentru totdeauna de nu
mele dumneavoastră, care ați 
devenit pentru întregul partid, 
pentru întregul popor, simbolul 
cinstei, onoarei, demnității, o- 
meniei. al spiritului revo
luționar.

Minunatele idealuri pe care 
partidul. în frunte cu dumnea
voastră. le-a înfățișat poporului 
reprezintă aspirațiile și năzuin
țele cele mai fierbinți ale tutu
ror celor ce muncesc, iar epoca 
pe care o străbatem sub condu
cerea dumneavoastră va fi în
scrisă cu litere de aur in istoria 
neamului nostru și va fi pre
țuită cu venerație de generațiile 
ce ne vor urma.

îngrijindu-vă zi de zi de în
florirea națiunii noastre socia
liste, dumneavoastră, scumpe 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pur- 
tați, totodată, cu multă strălu
cire, pe toate meridianele glo
bului, mesajul de pace, priete
nie și solidaritate al poporului 
român, fiind considerat, pe bună 
dreptate, unul din cei mai de 
seamă conducători politici - ai 
lumii contemporane, pentru ho- 
tărirea și fermitatea cu care ac
ționați în vederea instaurării 
unor noi relații, de stimă și res
pect, între state, fără deosebire 
de orînduire socială.- pentru 
crearea unei lumi mai drepte și 
mai bune.

Tn numele muncitorilor, țăra
nilor, intelectualilor, al tuturor 
celor ce muncesc pe aceste pla
iuri. vă asigurăm că nu vom 
precupeți nici un efort pentru a 
ititîmpina cea de-a 30-a aniver
sare a eliberării țării și Con
gresul al Xl-lea al partidului cu 
succese tot mai mari în reali
zarea sarcinilor pe acest an, 
pentru a crea noi premise în
făptuirii angajamentului patrio
tic de a îndeplini prevederile 
actualului cincinal în patru ani 
și jumătate.

Alături de întregul popor, co
muniștii. toți oamenii ‘ muncii 
din județul Vîlcea — muncitori, 
țărani, intelectuali — au primit 
cu nespus entuziasm și elan pa
triotic propunerea făcută în Ple
nara C.C. al P.C.R. ca dumnea
voastră. fiul cel mai iubit al na
țiunii noastre socialiste, să fiți 
ales în funcția de înaltă răspun
dere pentru prosperitatea și vii
torul luminos al țării — pre
ședinte al republicii, se -spune 
în telegrama Comitetului jude
țean Vilcea al P.C.R.

întreaga dumneavoastră viață 
și activitate,. puse din cea mai.- 
fragedă vîrstă in slujba Idealu
rilor comuniste, constituie o pil
dă vie. măreață, de abnegație și 
sacrificiu, patos revoluționar, 
înaltă conștiință comunistă și 
clarviziune marxist-lenirristă. re
prezintă un adevărat simbol al 
contopirii propriului destin cu 
destinul neamului.

Anii de cînd vă aflați în frun
tea partidului și statului nostru 
se înscriu în istoria țării ca o 
perioadă unică prin prefacerile 
adinei pe care societatea noas

tră le-a cunoscut în toate sfe
rele vieții materiale și spiritua
le, prin avîntul fără precedent 
pe care l-a cunoscut România 
pe calea dezvoltării și înfloririi 
sale multilaterale, pe drumul e- 
dificării socialismului și comu
nismului.

Aceste succese de prestigiu 
sînt indisolubil legate de crește
rea rolului de forță politică con- 

. ducătoare a partidului în socie
tate, de contribuția dumneavoas
tră creatoare . la aplicarea în 
practică revoluționară, îrr con
dițiile concret istorice din țara 
noastră, a învățăturii marxist- 
leniniste. pe care ați îmbogățit-o 
cu teze și idei de o excepțională 
valoare.

Patriot și internaționalist în
flăcărat, numele dumneavoas
tră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. este legat astăzi dé 
nenumărate inițiative și de o 
activitate desfășurată cu o înal
tă competență și abnegație re
voluționară pentru extinderea și 
adîncireă relațiilor României cu 
toate țările socialiste. pentru 
promovarea unui spirit nou în 
relațiile cu toate statele lumii, 
pentru progresul și pacea ome
nirii, pentru o lume mai bună 
și mai dreaptă pe pămînt.

Exprimîndu-ne. din adîncul 
inimii adeziunea totală, dragos
tea și încrederea deplină în po
litica științifică și clarvăzătoare 
a partidului și statului nostru, 
al cărei promotor sînteți dum
neavoastră. vă asigurăm,.mult.iuT., 
bite tovarășe Nicolae Ceaiișe'scui 
că alături de întregul popor ne 
vom consacra toate forțele în
făptuirii neabătute a sarcinilor 
complexe care ne revin în acest 
an jubiliar — anul celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
patriei de sub jugul fascist și al 
celui de-al Xl-lea Congres al 
partidului — pentru a ne spori 
neîncetat contribuția noastră Ia 
edificarea socialismului și co
munismului pe pămîntul scump 
al patriei.

Comuniștii, toți oamenii mun
cii de pc meleagurile Mureșu
lui și ale Tirnavelor — romàni, 
maghiari, germani — se spune 
în telegrama Comitetului jude
țean Mureș al P.C.R. și a Con
siliului Popular Județean, au 
luat cunoștință cu deosebită sa
tisfacție și profundă bucurie de 
hotărîrea Plenarei Comitetului 
Central al partidului privind in
stituirea funcției de președinte 
al Republicii Socialiste Româ
nia. care corespunde pe deplin 
mersului istoriei noastre con
temporane. pentru realizarea 
mai judicioasă a atribuțiilor or
ganelor supreme ale puterii de 
stat, atît în relațiile interne, cit 
mai ales in cele internaționale. 
Ne exprimăm cele mai profunde 
sentimente de prețuire și adîn- 
că .recunoștință că Plenara C.C. 
al P.C.R. a hotărît să propună 
Marii Adunări Naționale alege
rea dumneavoastră, mult stima
lo și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. ca președinte al Re
publicii Socialiste România, ho- 
tărire pe care o susținem din 
adiricul inimilor noastre.

Bogata dumneavoastră activi
tate revoluționară de militant 
comunist, de patriot înflăcărat, 
clarviziunea cu care conduceți 
înfăptuirea programului com
plex al făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate, di
namismul, operativitatea, pro
funzimea și marea putere de 
muncă, spiritul dumneavoastră 
de dreptate și echitate sînt pen
tru noi. pentru toți comuniștii 
din județul Mureș, un model și 
un exemplu însuflețitor, pe care 
ne străduim să-1 urmăm în în
treaga noastră activitate.

De activitatea dumneavoastră, 
personalitate, proeminentă a 
mișcării comuniste și muncito
rești, a vieții politice interna
ționale. este determinat in mă
sură hotărîtoare prestigiul in
ternațional de care sé bucură 
astăzi România socialistă. Per
severența. fermitatea și clarvi
ziunea cu care conduceți desti
nele țării, consecvența cu care 
.promovați în relațiile interna
ționale principiile egalității de
pline în drepturi, neamestecului 
în treburile interne, respectării 
independenței și suveranității 
naționale, dreptul fiecărui popor 
de a-și hotărî soarta de sine 
stătător fac ca România socia
listă să se bucure de prestigiu 
și respect pe toate meridianele 
lumii.

Exprimîndu-ne încă o dată 
bucuria nemărginită, cele mai 
calde și alése sèntimënte pen
tru alegerea dumneavoastră in 
cea’ mai înaltă funcție de stat, 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, vă încredințăm că 
vă puteți bizui în întreaga dum
neavoastră activitate pe Orga
nizația de partid â județului 
Mureș, care constituie un deta
șament puternic al Partidului 
Comunist Român, profund ata
șat. politicii interne, și externe 
a partidului și statului, și care 
nil va precupeți nici un efort 
pentru a îndeplini exemplar 
sarcinile ce ne révin din hotă- 
rîrile Congresului al X-lea și 
Conferinței Naționale ale pârti- 

dului, pentru a cinsti cu. noi și 
importante succese a XXX-a 
aniversare a eliberării patriei și 
Congresul al Xl-lea al partidu
lui. aducindu-ne pe deplin con
tribuția la continua prosperitate 
și înflorire a scumpei noastre 
patrii — România socialistă.

Am aflat cu deosebită satis
facție de hotărîrea adoptată în 
unanimitate de plenara Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român de a propune 
Marii Adunări Naționale Siégé-, 
rea dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în inalta funcție de 
președinte al Republicii Socia
liste România, scrie în telegra
ma adresată de Comitetul orga
nizației de partid din Ministerul 
Economiei Forestiere și Mate
rialelor de Construcții.

Alături de întregul popor, né 
exprimăm totala adeziune față 
de această hotărire care con
sfințește unanima apreciere-, 
dragostea și stima de care vă 
bucurați pentru meritele excep
ționale dovedite in conducerea 
partidului și statului. Aceasta 
va avea un ecou deosebit de 
favorabil și pe plan internațio
nal, dat fiind activitatea neobo
sită pe care o depuneți in slujba 
idealurilor de pace și colabora
re intre toate popoarele lumii, 
remarcindu-vă ca una din per
sonalitățile politice eminente ale 
contemporaneității.

< Scumpe' tovarășe -Nicolae 
Ceaușestu —. scrie in continuare 
în telegramă — ne bucurăm 
din toată inima de hotărîrea a- 
doptată de plenară, aceasta 
consfințind transpunerea în fapt 
a Unei dorințe ce o nutream : 

■votul unanim dat de plenara 
C.C. al P.C.R., privind alegerea 
dv., în funcția de președinte al 
republicii este votul întregului 
nostru popor.. De numele dum
neavoastră. iubite tovarășe se
cretar general, sint legate astăzi 
toate realizările noastre atit pe 
plan intern cit și pe plan ex
tern.

Vă dorim multă sănătate, pu
tere de muncă și cele mai fru
moase succese in înalta funcție 
ce vi se încredințează de po
porul român. Asigurindu-vă de 
toată stima și considerația, co
muniștii și ceilalți oameni ai 
muncii din Ministerul Econo
miei Forestiere și Materialelor 
dé Construcții se angajează să 
nu precupețească nici un efort 
pentru traducerea în viață a 
politicii intèrne și externe a 
partidului, pentru înfăptuirea 
înainte de termen a cincinalului 
actual.

Hotărîrea unanimă a recentei 
plenare a C.C. al P.C.R. pentru 
desemnarea dumneavoastră ca 
președinte al Republicii Socia
liste România, se arată în tele
grama Consiliului de conducere 
și Comitetului organizației de 
partid ale Ministerului Comer
țului Interior, este expresia 
nețărmuritelor noastre senti
mente de stimă și dragoste pen
tru neobosita activitate pe care 
o desfășurați în fruntea parti
dului și statului, in vederea 
ridicării patriei socialiste pé noi 
culmi ale prosperității și civili-, 
zației socialiste.

înflorirea României, largul 
și indreptătitul prestigiu de care 
se bucură țara noastră în rinduî 
întregii umanități doritoare de 
pace și progres sînt strîns lega
te de numele și activitatea dum
neavoastră, de eminent condu
cător. de clarviziunea cu care 
scrutați viitorul, de realismul 
și spiritul constructiv în solu
ționarea problemelor contem
poraneității.

Mîndri de. desemnarea dum- 
peavoastră ca președinte al Re
publicii Socialiste România, co
muniștii, lucrătorii din Minis
terul Comerțului Interior țin să 
vă asigure și cu acest prilej, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vor munci cu abnegație, cu 
toată convingerea și energia 
pentru înfăptuirea neabătută a 
sarcinilor care le revin.

Sint greu de exprimat în cu
vinte emoția, satisfacția și sen
timentele de bucurie pe care 
le-aii simțit comuniștii și cei
lalți lucrători ai Ministerului 
Industriei Ușoare cind au luat 
cunoștință de hotărîrea plena
rei Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român cu pri
vire la propunerea ce urmează 
a fi făcută Marii Adunări Na
ționale de alegere a dumnea
voastră in funcția de președin
te al Republicii Socialiste 
România, se scrie în telegrama 
adresată de conducerea aces
tui minister.

Propunerea pentru funcția de 
președinte al patriei noastre, a 
celui mai iubit, stimat și apre
ciat fiu al poporului, este o 
garanție a succeselor noastre 
viitoare și ne insuflă sentimen
tul de Încredere în viitorul dez
voltării armonioase și rapide a 
țării.

Sîntem mîndri de conducăto
rul nostru clarvăzător, exigent, 
înflăcărat patriot, activist neobo

sit. energic și principial, care 
acționează cu dinamism pentru 
înfăptuirea neobosită, atit pe 
plan intern, cit și internațional 
a politicii statului nostru.

Comuniștii din industria ușoa
ră se angajează și cu această o- 
cazie să depună toată pricepe
rea și puterea lor de muncă 
pentru îndeplinirea hotăririlor- 
Congresului al X-lea al Parti
dului Comunist Român, ale Con
ferinței Naționale a partidului, 
demonstrindu-vă astfel, prin 
rezultatele obținute în muncă, 
atașamentul față de ' dumnea
voastră, iubitul nostru conducă
tor, și deplinul acord cu politica 
partidului și statului nostru.

Comuniștii; ceilalți lucrători 
din Ministerul Finanțelor, scrie 
intr-o Sită telegramă, au luat 
cunoștință cu profundă bucurie 
și deosebită satisfacție de hotă- 
rirea Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân de a vă desemna pentru 
înalta funcție de președinte. al 
Republicii Socialiste România.

Această măsură adoptată de 
plenara partidului se înscrie la 
loc de frunte in istoria poporu
lui nostru. Ea exprimă voința- 
întregului popor, care este mîn- 
dru să știe încredințată condu
cerea destinelor țării în mîinile 
celui mai devotat fiu al său, care 
reprezintă, totodată, personali
tatea cea mai remarcabilă a pa
triei noastre, de numele căruia 
sint legate .marile, succese obți-, 
nute în construcția socialismu
lui în țâra noastră și' uriașul 
prestigiu de care se bucură 
România socialistă pe toate me
ridianele lumii.

Ne exprimăm și cu acest pri
lej dragostea fierbinte pe care 
v-o purtăm, atașamentul nostru 
față de politica internă și exter
nă a partidului, calde și vii 
mulțumiri pentru grija și aten
ția pe care ne-ați acordat-o în
totdeauna.

Vă urăm. iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, sănătate și 
viață îndelungată pentru a vă 
aduce în continuare, cu aceeași 
neobosită energie creatoare, 
inestimabila dumneavoastră con
tribuție la mobilizarea tuturor 
energiilor națiunii. în numele 
idealurilor nobile ale progresu
lui și prosperității, pentru înflo
rirea și dezvoltarea patriei 
noastre, pentru fericirea și bu
năstarea întregului popor.

Apreciind că instituirea func
ției de președinte al republicii 
are o importanță covîrșitoare 
pentru infăDtuirea politicii in
terne și externe a partidului și 
Statului nostru, colectivul între
prinderii Optica Română scrie 
în telegrama sa :

Pentru noi toți cei ce mun
cim cu abnegație să traducem 
în viață politica partidului nos
tru, este o mare bucurie de a 
da glas sentimentelor noastre 
de satisfacție și deplină apro
bare că această înaltă funcție 
va fi îndeplinită de fiul cel mai 
iubit, devotat și înțelept al po
porului nostru, eminent condu
cător. patriot Înflăcărat și in
ternaționalist. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Ne exprimăm dragostea fier
binte, stima și respectul pe care 
vi le purtăm, mult iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu. pentru 
strălucita și neobosita dumnea
voastră activitate, izvorîtă din 
dorința înalt patriotică de a a- 
sigura poporului nostru un vii
tor fericit, pentru clarviziunea 
și spiritul realist cu care slu
jiți cele mai înalte idealuri de 
pace și progres în lume.

Alegerea dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, in funcția de 
președinte al republicii, consti
tuie pentru noi cea mai sigură 
garanție că politica internă și 
externă a partidului nostru va 
fi înfăptuită neabătut.

Animați de profundul dum
neavoastră patriotism, de încre
derea nețărmurită in justețea 
politicii interne și externe a par
tidului și statului nostru. pe 
care dumneavoastră stimate to
varășe secretar general o ex
primați cu înțelepciune și ne
clintită fermitate. ne conside
răm și mai puternic angajați 
pentru îndeplinirea planului 
cincinal în patru ani și jumă
tate.

Vă urăm din toată inima, cu 
toată căldura, viață Îndelunga
tă, sănătate, spre binele patriei 
noastre dragi. Republica Socia
listă România.

Colectivul de muncitori, in
gineri și tehnicieni din între
prinderea „Vulcan“-București 
se scrie într-o altă telegramă, a 
luat cunoștință de Hotărîrile 
Plenarei C.C. al P.C.R. cu deo
sebită bucurie și își exprimă a- 
tașamentul și adeziunea totală 
fată de măsurile adoptate.

Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. ca dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu să fiți propus 
președinte al Republicii Socia
liste România este pe deplin în
dreptățită, întrucît dumnea
voastră, prin activitatea ■ neo

bosită pe care o desfășurați, 
militați pentru realizarea celor 
mai nobile idealuri ale poporu
lui român.

In numele comuniștilor, al în
tregului colectiv al întreprinde
rii Vulcan, vă asigurăm că vom 
depune .toate eforturile pentru 
înflorirea și prosperitatea pa
triei noastre socialiste.

în telegrama adresată de co
muniștii de Ia întreprinderea 
„Unirea“ din București, se ex
primă bucuria și deplina ade
ziune a întregului colectiv de 
muncă față de propunerea Ple
narei C.C. al P.C.R. ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie ales 
în. înalta fuhct.ie de președinte al 
Republicii' Socialiste. România. 
...Ne angajăm cu toate forțele 
în efortul general al întregului 
nostru popor — se scrie în tele
gramă— de a îndeplini preve
derile acestui cincinal in , patru 
ani și jumătate, realizînd și-de
pășind planul la toți indicatorii 
in cinstea aniversării eliberării 
patriei și â celui de-ăl Xl-lea 
Congres al P.C.R.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
secretar generai, că vom depune 
toate eforturile, toată capacita
tea și priceperea noastră pentru 
realizarea tufurOr sarcinilor în
credințate de partid..

Ne manifestăm. adeziunea..de
plină față de hntărireâ ■ Plena
rei Comitetului Centraltal Parti
dului Comunist Român — subli
niază în telegrama sa colectivul 
de muncă al Țesătoriei de mă
tase și, cravate „Select“ din 
București — de ă propune Marii 
Adunări Naționale ca în cea 
mai înaltă funcție, aceea de pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România, să ’ fiți ales dumnea- -. 
voastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, fiul cel mai iubit al 
poporului nostru, care v-ați con
sacrat viața aplicării cu consec
vență a liniei generale a parti
dului, ridicării României pe 
treptele cele mai înalte ale civi
lizației. asigurării independenței. , 
și suveranității patriei noastre, 
triumfului păcii și dreptății in 
lume.

în telegrama adresată de co
lectivul Centralei industriale de 
medicamente, cosmetice, colo- 
ranți și lacuri București, se 
scrie : Luînd cunoștință de ho- 
tărirea Plenarei C.C. al P.C.R. 
de a propune Marii Adunări 
Naționale alegerea dumneavoas
tră iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ca președinte al Re
publicii Socialiste România, ini
mile noastre sint pline de ne- 

' mărginiță bucurie.
Aprobăm din adiricul ființei " 

noastre activitatea susținută și 
plină de roade pe care o des“ 
l'ășurați, amplificind sentimen
tele noastre de mîndrie patri
otică și adincă satisfacție, de 
considerație și recunoștință fa
ță de dumneavoastră care. in 
fruntea ‘ partidului și. statului 
nostru, exprimați fidel năzuin- ' 
țele și idealurile națiunii nbăs- 
tre socialiste.- .

Ne manifestăm adeziunea 
noastră totală față de propu
nerea făcută și ne angajăm, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să muncim fără a 
ne precupeți eforturile pen
tru a îndeplini și depăși anga
jamentele asumate de întregul 
nostru colectiv de muncă, de a 
îndeplini planul cincinal Îna
inte de.termen.

Exprimînd deosebita satisfac
ție față de hotărîrea plenarei 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român de a pro
pune Marii Adunări Naționale 
alegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu; ca președinte al Re
publicii, Socialiste România, co
lectivul întreprinderii textile „7 
Noiembrie“ din Capitală scrie, 
intre altele : Această hotărite 
încununează meritele dumnea
voastră deosebite. contribuția 
hotăritoare la elaborarea și apli
carea cu consecvență în viață 
a tuturor deciziilor ce anga
jează prezentul și Viitorul 
României socialiste, la soluțio
narea problemelor fundamen
tale ale dezvoltării economice a 
patriei noastre ți ridicarea pe 
această bază a nivelului de trai 
material și spiritual al celor ce 
muncesc, precum și aportul 
dumneavoastră, ca sol al prie
teniei și solidarității poporului 
român cu celelalte popoare ale 
lumii, la înfăptuirea Unei lumi 
mai bune și mai drepte.

în aceste clipe de profundă 
semnificație pentru viața parti
dului și. statului nostru, munci
torii, tehnicienii ți inginerii în
treprinderii noastre se angajează 
să depună toate eforturile In 
vederea îndeplinirii exemplara 
a sarcinilor ce ne revin, contri
buind alături dă, întregul popor 
la realizarea planului cincinal 
Înainte de terrhen.
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I) trecute în țara noastră- să reflecte calitatea nouă a oamenilor muncii, aceeade proprietari și, in același timp, de producătoriai tuturor bunurilor materiale. Introducerea noțiunii de retribuire a muncii are o mare importanță principială și practică. Ea va trebui să ajute la eliminarea unor mentalități învechite privind poziția față de proprietatea obștească, față de mijloacele de producție, derivate din Vechile relații de producție, din vechiul sistem de relații dintre patroni și oamenii muncii, dintre capitaliști și muncitori. Ea va trebui să contribuie la dezvoltarea atitudinii noi^ față de proprietatea obștească, față de muncă. Fiind stăpîni ai mij- loacelor de producție, producătorii bunurilor materiale, oamenii muncii trebuie să țină . ;ama de faptul că asigurarea veniturilor lor directe depinde de asigurarea mijloacelor financiare și materiale necesare dezvoltării continue a forțelor de producție, a întregii societăți. Trebuie înțeles că această problemă este problema centrală a fiecărui colectiv, a fiecărei întreprinderi, a fiecărui om al muncii, a fiecărui cetățean al patriei noastre.O altă caracteristică principală a legii este afirmarea cu putere a principiilor socialiste de retribuire după calitatea și cantitatea muncii, înscrierea, de la început, în lege, a faptului că nimeni nu poate realiza venituri prin exploatarea muncii altora, că singura sursă de venit este munca utilă și necesară societății socialiste. Pornind de aici, fiecare este retribuit în raport cu cantitatea și calitatea muncii depuse, cu contribuția directă la dezvoltarea forțelor de producție, la înflorirea societății socialiste. Este de la sine înțeles că fondul de retribuire este nemijlocit legat de producția generală, de bunurile materiale pe care le producem, de produsul social, de venitul național, de raportul dintre fondul de consum și fondul de dezvoltare. Mărimea retribuției fiecăruia nu poate fi decît legată nemijlocit de fondurile generale de care dispunem într-o anumită etapă de dezvoltare a societății noastre.Ceea ce merită subliniat este consecvența cu care s-a urmărit, și se realizează în proiectul de lege prezentat, a- sigurarea unei mai bune corelări între veniturile mari și veniturile mici, realizarea u- nei retribuții mai echitabile, în urmă cu circa 20 de ani, între veniturile cele mai mici și cele mai mari era un ra- rt de unul la douăzeci, în 1S65 raportul acesta era de doisprezece la unul. Prin propunerile prezentate plenarei, acest raport va fi mai mic de șase la unul... Aceasta arată preocuparea consecventă de a realiza în viață hotărîrile Congresului al X-lea, ale Conferinței Naționale cu privire la crearea unui raport mai e- chitabil între veniturile mari și cele mici.După cum ați putut reține, așa cum am discutat și la plenara din noiembrie 1973, s-a acordat o atenție deosebită creșterii mai puternice a veniturilor mici. în mod special, prin hotărîrile plenarei din noiembrie 1973, asigurarea u- nui raport mai echitabil între venituri s-a creat pe seama creșterii mai puternice a veniturilor mici, realizîndu-se o sporire corespunzătoare a veniturilor mari, dar într-un^ raport mai echitabil. De măsurile privind creșterea veniturilor beneficiază, în primul rînd, tineretul, pentru că el este acela care, în primii ani de activitate, ocupă de regulă primele trepte din sistemul de retribuire. Ele constituie deci o expresie a preocupării de a asigura tineretului, în primii ani de activitate, condițiuni materiale mai bune, care să-i ormită să pășească în viață raport cu posibilitățile de re dispune astăzi societatea >astră.De asemenea, cred că au fost îținute măsurile privind sim- ificarea, față de primul pro- jet, a treptelor de retribuție, educerea unor trepte, crearea unui mai bun echilibru între diferite categorii, măsuri luate în scopul de a cointeresa mai mult oamenii muncii în efortul de ridicare a calificării. Cointeresarea este determinată de faptul că se poate ajunge, în diferite ramuri, la o diferențiere destul de însemnată între salariile mici și cele mari. O diferențiere mai mare nu cred că este indicată. Trebuie să a- vem grijă să nu producem 
o nouă discrepanță între veniturile mici și cele mari.

Trebuie să pornim de la necesitatea de a păstra raportul echitabil în condițiunile de astăzi, să nu-1 depășim din nou prin creșterea mai intensă a veniturilor mari. Diferențierea nu se poate face prin menținerea la un nivel scăzut a veniturilor mici și creșterea mai rapidă a celor de sus — aceasta ar duce . la dezechilibrul raportului pe care l-am stabilit. Trebuie avut însă în vedere că legea prevede posibilitatea acordului în toate sectoarele de activitate, inclusiv a acordului global. Aceasta permite ca, pe baza realizării producției fizice, veniturile să crească nelimitat, ca rezultat al creșterii producției. Sînt și astăzi muncitori care cîștigă de două ori mai mult decît alții din aceeași categorie. Posibilitatea cointeresării, pe baza obținerii unei producții suplimentare, există în toate ramurile de activitate, inclusiv în agricultură. Din toamnă a fost introdus și în sectorul minier un sistem simplu care leagă cîștigul de tona de cărbune livrată. Acesta este, realmente, un stimulent foarte puternic. Primind pentru fiecare tonă o anumită sumă, muncitorii pot obține venituri nelimitate în raport de producțiile suplimentare. Așa se și explică faptul că, dacă în 1973, nu s-a realizat planul, în primele luni ale acestui an s-a obținut, după cîte știu, o producție suplimentară.Deci, sistemul de retribuire prevede o serie de stimulente materiale directe, legate de producție. în această categorie intră și sistemul de premiere și celelalte forme pe care le cunoașteți. De aceea, aș aprecia că în forma actuală, în ce privește principiile și nivelele proiectul este corespunzător și putem să-l adoptăm ca atare.înțeleg faptul că fiecare vrea că treacă la o categorie superioară. Se pune, însă, întrebarea : ce să facem cu celelalte categorii ? Le trecem în jos sau le ridicăm și pe ele mai sus ? O nivelare între diferitele domenii de activitate nu se poate realiza ! Trecerea categoriilor de jos la cele de sus ar duce practic la nivelare. Desigur, fiecare ramură este importantă. Există însă deosebiri între ramuri. Una e să lucrezi în subteran, alta să lucrezi în metalurgie, alta să lucrezi în pădure. Nu subapreciem deloc rolul lucrătorilor din pădure, dar altă calificare se cere la tăiatul și fasonatul lemnelor și alta în electronică, în producția de mașini-unelte sau de utilaj chimic.Trebuie să judecăm lucrurile de pe poziția intereselor generale ale țării, ale tuturor oamenilor muncii ; de aceea, trebuie să așezăm raporturi juste între diferitele ramuri de activitate la un anumit moment dat. Sigur, se poate întîmpla ca peste zece ani să se schimbe raporturile. Nimic nu e veșnic. Clasificarea sau raportul de astăzi se poate schimba după un număr de ani. Actualmente, însă, în raport cu dezvoltarea diferitelor ramuri, considerăm că această clasificare este cea corespunzătoare. Ea va trebui să fie, desigur, periodic adaptată la schimbările ce se produc în fiecare ramură, în tehnicitatea sa, în importanța ei socială, în acest spirit am procedat și în prezent la stabilirea clasificărilor și corelărilor din proiect. Am avut în vedere să a- ducem, de pildă, o anumită corectură în industria textilă, ținînd seama de importanța ei și de faptul că acolo lucrează în majoritate femei — peste 80 la sută. Am dorit să subliniem preocuparea de a a- corda femeilor o mai mare a- tenție și din acest punct de vedere.în același timp, toate categoriile au primit aceeași majorare la limita de jos, în medie peste ceea ce era planificat de 180—200 lei. Deci, s-a obținut o ridicare generală a bazei, la toate categoriile. Este necesar să se renunțe la propunerea de trecere a unei ramuri sau alta la categorii superioare și să se adopte proiectul așa cum este prezentat.S-au făcut și alte propuneri și sugestii de care cred că va trebui să se țină seama. Mi se pare justă observația că s-a creat o prea mare fărâmițare a specialităților și meseriilor. De altfel, această problemă am discutat-o la plenara Comitetului Central din 1973, cînd am analizat problemele învăță- 

mîntului. S-a dat sarcină Ministerului învățămintului, ministerelor, de a trece la reducerea serioasă a fărâmițării specialităților, de a realiza o mai mare concentrare a lor, astfel ca specializarea să ofere posibilități mai mari oamenilor muncii de a trece dintr-un domeniu de activitate în altul. Deci, observațiile sînt juste și va trebui să realizăm cu consecvență hotărîrile luate de Comitetul Central în această direcție. S-a făcut ceva, după cît știu. Dar dacă problema s-a ridicat și astăzi, se pare că nu s-a făcut suficient. Trebuie să acționăm în continuare, cu mai multă fermitate și consecvență, în acest sens.Trebuie, de asemenea, să a- vem în vedere că, prin proiectul discutat astăzi, se asigură o apropiere simțitoare între veniturile oamenilor muncii din industrie și din celelalte ramuri ale economiei, în special ale țărănimii cooperatiste. Am introdus venitul garantat în sectorul cooperatist. Practic, pe baza creșterii producției agricole, prin acordul global, cooperatorii pot realiza venituri mult mai mari decît venitul garantat. Anul trecut, unii cooperatori au realizat venituri care au depășit veniturile realizate în industrie, înseși veniturile garantate a- propie și așează pe o bază nouă raporturile între veniturile din industrie și agricultură. Dar, pe baza activității concrete de producție, cooperatorii pot realiza venituri nelimitate. Ținînd seama și de condițiile specifice ale vieții din sate, în comparație cu cerințele oamenilor muncii din orașe, putem spune că, în fond, apropierea este mult mai mare. Această realitate oglindește, de asemenea, preocuparea consecventă a conducerii partidului și statului de a crea condiții pentru creșterea corespunzătoare, proporțională, a veniturilor tuturor oamenilor muncii, pentru asigurarea unor raporturi cît mai juste între venituri, în raport cu importanța și contribuția fiecărui sector de activitate.Analizat de pe aceste poziții, pornind de la interesele generale, de la necesitatea înfăptuirii neabătute a politicii partidului de creștere continuă a nivelului de trai material și spiritual al tuturor oamenilor muncii, proiectul pe care l-am discutat astăzi corespunde etapei actuale și Directivelor Congresului al X-lea și Conferinței Naționale ale partidului.Desigur, nu trebuie să scăpăm niciodată din vedere că ridicarea continuă a bunăstării materiale și spirituale depinde de felul în care se realizează prevederile programului de dezvoltare economico- socială a țării, de creșterea rapidă a forțelor de producție, a producției materiale, în toate sectoarele de activitate. Rezultatele pe care le-am obținut pînă acum au permis să prevedem pentru acest cincinal o creștere mai mare a retribuției decît am avut în vedere la elaborarea planului, și a- ceasta în condițiunile menținerii creșterii prețurilor la produsele de consum în limitele stabilite prin plan. Veniturile oamenilor muncii vor fi cu aproape 2 procente mai mari decît am avut în vedere inițial, desigur, cu condiția înfăptuirii în întregime a sarcinilor pe anii 1974 și 1975.Ținînd seama de spiritul și orientarea proiectului de lege, putem spune, fără nici o exagerare, că el reprezintă și pe plan internațional o afirmare puternică a principiilor eticii și echității socialiste. Sîntem printre puținele țări din lume care adoptă o asemenea lege, ce așează pe baze noi, principiale, întregul sistem de retribuție a muncii, atît în industrie, cît și în agricultură. Fără îndoială că dezvoltarea viitoare economico-socială, creș- • terea forțelor de producție, înflorirea întregii noastre societăți vor duce la sporirea continuă a veniturilor. In a- cest cadru există — repet — posibilitatea ca o ramură sau alta, într-o anumită etapă a dezvoltării noastre, să treacă pe un loc superior, iar alta să rămînă mai în urmă. Așa se întîmplă în întreaga lume.Este necesar să înțelegem 

că în toate domeniile se impune aplicarea principiilor retribuției după muncă, după cantitatea și calitatea muncii. De aceea, apare necesar ca a- cest principiu să fie aplicat și în domeniul învățămîntu- lui. Se propune un număr destul de mare de niveluri între ramuri. Acest lucru este just. Oare între inginerul-eco- nomist și inginerul electronist din aceeași întreprindere nu există deosebire ? Există — și proiectul de lege, întregul sistem de retribuție oglindesc această deosebire. între profesorul de economie politică și cel de electronică nu există deosebire ? Sînt deosebiri între eforturile pe care le impun diferite specialități. A a- șeza retribuția în raport cu aceste eforturi nu înseamnă a subaprecia un domeniu sau altul. Dacă am judeca astfel, ar însemna că subapreciem un șir de ramuri ca electronica, mecanica și altele și a- preciem numai pe mineri, pentru că ei au, astăzi, retribuția cea mai mare. Deci, a- cest raționament nu stă în picioare. Trebuie să avem în vedere că și în învățămînt există deosebiri între eforturile ce se cer într-un domeniu și altul. Eu nu sînt împotriva sportului, de exemplu, dar este echitabil ca profesorul de sport să fie retribuit ca și profesorul de fizică ? ! Este o apropiere de nume între educație fizică și știința fizică, dar între conținutul lor este o mare deosebire. Consider că trebuie să aplicăm și în învățămînt, consecvent și rațional, principiul retribuției după cantitatea și calitatea muncii, după importanța pe care o are în economia noastră, în dezvoltarea societății o ramură sau alta. Diferențierea a- ceasta este necesară și trebuie s-o realizăm ! Ea se face însă nu prin reducerea veniturilor vreunei categorii de profesori, ci printr-o creștere ceva mai mică a veniturilor la unele specialități pentru a se realiza o diferențiere — practic de 5 la sută — în vederea respectării principiului general. Aceasta este necesar cu atît mai mult cu cît noi mergem spre o mai strînsă contopire a științei cu învățămîn- tul, a producției cu învăță- mîntul. Noi cerem cadrelor din facultățile tehnice să participe mai mult la activitatea de producție; le punem sarcini mai mari, le cerem eforturi mai mari.Nu înseamnă aceasta, desigur, că am subaprecia științele sociale, că am subaprecia, de pildă, rolul materialismului dialectic și istoric, care constituie, pînă la urmă, baza științifică a dezvoltării societății omenești, concepția noastră despre lume. Dar una este a înțelege importanța acestei concepții, și alta este a așeza sistemul de retribuire pe principiile eticii și echității socialiste. Aceasta reprezintă tot o cerință — și încă o cerință elementară — a materialismului dialectic și istoric, a marxism-leninismului, aplicat concret și corect. Desigur, dacă o anumită specialitate este așezată bine sau nu, aceasta trebuie să mai a- nalizăm, pînă cînd vom supune legea votului Marii Adunări Naționale. Dar acest principiu trebuie să-l adoptăm neapărat în lege.Adoptînd proiectul de lege, trebuie să pornim de la necesitatea de a lua toate măsurile pentru întărirea disciplinei și ordinii în toate domeniile de activitate, să acordăm mai multă atenție creșterii nivelului de calificare și, totodată, ridicării conștiinței oamenilor muncii. Trebuie să înțelegem că, întotdeauna, în orice societate — și cu atît mai mult în societatea socialistă — stimulentul material nu este unicul. Este necesar să acordăm mai multă atenție atît stimulentelor morale cît și activității educative de ridicare a conștiinței socialiste a oamenilor muncii, care trebuie să înțeleagă limpede că lucrează pentru ei, pentru a-și făuri o viață mai bună, așa cum doresc. Numai stimulentul material, de orice fel, și oricît ar fi acesta, nu rezolvă problema. El trebuie împletit strîns cu stimulentul moral, cu educația socia

listă, Cu toții, de la secretarul general al partidului, de la președintele Consiliului de Stat, și pînă la ultimul om al muncii, trebuie să înțelegem că făurirea bunăstării societății, a poporului, depinde de dezvoltarea forțelor de producție. Fiecare trebuie să acționeze în domeniul său de activitate pentru a da cît mai mult societății; nu trebuie numai să cerem de la societate, așezîndu-ne pe poziții revendicative. Este necesar să înțelegem că bunăstarea fiecăruia depinde de mijloacele materiale pe care le avem la un moment dat. Aceste mijloace nu le putem repartiza în mod egal, ci proporțional cu activitatea fiecăruia, evitînd, desigur, creșterea exagerată a diferențierii. Pornind de aici, fiecare trebuie să înțeleagă faptul că are răspunderea și datoria șă acționeze cu toată fermitatea pentru înfăptuirea sarcinilor trasate de Congres, de Conferința Națională, de plenarele Comitetului Central. Numai așa vom putea asigura înfăptuirea programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, vom crea condiții pentru făurirea comunismului în România !în ceea ce privește Legea sistematizării, aceasta vine să dea, cu întîrziere destul de mare — trebuie să spun a- ceasta și autocritic — putere de lege hotărîrilor Congresului și Conferinței Naționale. De fapt, ea va da putere de lege hotărîrilor Conferinței Naționale din 1967, pentru că încă atunci am stabilit principiile și sarcinile legii și măsurile de sistematizare. Au trecut 7 ani — am pierdut mult timp în care puteam face o serie de lucruri cu rezultate bune. De aceea, este necesar să acționăm acum cu toată fermitatea pentru înfăptuirea prevederilor Legii privind sistematizarea orașelor și satelor patriei noastre. Este necesar să punem cu ho- tărîre capăt anarhiei în așezarea localităților, în construcțiile sociale — și industriale și agricole. Să punem capăt risipei pămîntului care, așa cum am mai menționat nu o dată, constituie bunul național al întregului popor, indiferent de proprietate, și trebuie tratat ca atare. Este necesar să trecem cu hotărîre Ia restrîngerea orașelor, să interzicem orice construcție în afara zonelor ce vor fi delimitate și, treptat, să asigurăm demolarea locuințelor aflate dincolo de perimetrele stabilite. Avem în vedere să se realizeze acest proces într-o perioadă de 15—20 ani. Ceea ce se impune în momentul de față este delimitarea perime- trelor și interzicerea construcțiilor în afara acestor perimetre. Trebuie să părăsim concepțiile unor arhitecți și constructori, ale unor tovarăși ce lucrează în domeniul sistematizării și care sînt menite să ducă la risipă de teren. Țări dezvoltate, cu suprafețe de pămînt pe cap de locuitor de cîteva ori mai mari ca ale României, construiesc într-un regim de densitate foarte mare. Trebuie să înțelegem cu toții, în mod corespunzător a- ceastă problemă ! Ea se pune în orașe și se pune, de asemenea, la sate.In proiectul de lege s-au făcut o serie de propuneri privind atribuirea loturilor pentru locuința personală. Nu doresc să facem acum calcule, pentru a vedea cîte oi pot încăpea în suprafețele de teren atribuite. Dar dacă se vor lua măsuri să se construiască și în sat case cu două nivele, va rămîne de două ori mai mult teren. Ar fi bine să existe atîtea oi cîte vor încăpea în perimetrele prevăzute. Deocamdată, nu de suprafețe ducem lipsă, ci de oi. Nu vor încăpea oile ? Vom găsi teren pentru ele ! Nu se pune problema de a nu construi pentru cazarea de vară în pajiște și pășuni. Această problemă nu se tratează în lege, pentru că obiectul ei nu acesta este, ci sistematizarea satelor. Trebuie să ținem seama și de practica veche, de experiența 

îndelungată pe care o avem în această privință. Va trebui să revedem anumite probleme concrete în lege, dar pornind de la aceste principii, de la aceste criterii. Să lăsăm mai mult loc pentru a cultiva cereale, plante tehnice și furaje. Pămîntul, nu ne gîndim să-l exportăm nicăieri. Ne gîndim ca județul respectiv, cooperativa respectivă să cultive pe el cereale și furaje pentru a putea asigura hrana oamenilor și a animalelor. în discutarea acestui proiect trebuie să pornim de la necesitatea de a introduce ordine desăvîrșită, de a pune capăt risipei în gospodărirea pămîntului.Crearea noilor centre urbane ce se propun în lege, sistematizarea generală a comunelor, ridicarea lor economică și socială vor determina transformări fundamentale în viața satelor, a țărănimii, a oamenilor muncii din întreaga țară. Realizarea acestor obiective, care, fără îndoială, nu se vor realiza în cîțiva ani, c? în cîteva cincinale, în 15—20 de 'ani, constituie o problemă esențială a societății noastre. De aceea, trebuie să începem Să acționăm de pe acum, în mod conștient, în vederea acestei dezvoltări viitoare. Pe această cale se vor ridica nivelul de civilizație și condițiile generale de viață la sate, iar apropierea condițiunilor de viață de la sate de cele de la orașe este, după cum știți, o cerință fundamentală a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, a creării condițiunilor pentru trecerea spre comunism. Noi privim socialismul și comunismul ca o societate dezvoltată, cu un înalt nivel de organizare, o societate menită să asigure omului condițiunile cele mai bune de viață.Am discutat în plenară tezele și planul de măsuri cu privire Ia sărbătorirea a 30 de ani de la răsturnarea dictaturii militaro-fasciste, de la eliberarea țării de sub dominația fascistă, de la momentul cînd poporul român a început să-și ia soarta în propriile mîini1, să treacă la transformări democratice, revoluționare și apoi la făurirea socialismului iu România.Așa cum s-a arătat în plenară, legat de această aniversare sînt multe momente — printre care cele privind crearea sindicatelor, activitatea ilegală a partidului, constituirea în 1944, deci acum 30 de ani, a Frontului Unic Muncitoresc la 1 Mai — care vor trebui să-și ocupe locul corespunzător și să fie sărbătorite așa cum se cuvine. Constituirea Frontului Unic Muncitoresc ă jucat un rol hotă- rîtor în unirea tuturor forțelor democratice, în creșterea autorității partidului nostru în alianță cu partidul socialist, a autorității clasei muncitoare. Pe această bază partidul a putut colabora cu celelalte forțe patriotice, inclusiv cu armata, cu palatul, în realizarea obiectivelor de importanță națională. Toate aceste momente trebuie să-și găsească reflectarea corespunzătoare și să se bucure de atenția cuvenită, ținîndu-se seama de rolul și importanța pe care le-au avut. Sînt de acord că nu trebuie să ne oprim la 23 August, pentru că aceasta constituie doar un moment, ci să reflectăm măsurile luate de partid pentru reorganizarea sa legală, pentru reorganizarea sindicatului, a tineretului, femeilor, a tuturor organizațiilor care, în condițiunile războiului1, ale : luptei pentru transformarea democratică a țării, au asigurat triumful deplin al obiectivelor partidului, au creat condițiile pentru dezvoltarea viitoare a întregii societăți, pentru înfăptuirea transformărilor care au avut loc în țara noastră.Oamenii muncii, întregul popor trebuie să pornească cu hotărîre la fapte, pentru a în- tîmpina această măreață sărbătoare națională cu succese cît mai mari în toate domeniile de activitate. Putem vorbi, desigur, mult despre însemnătatea acestui eveniment. Pînă la urmă, ceea ce este hotărî- tor este ca această sărbătoare să o întîmpinăm cu înfăptui

rea în bune condițiuni a sarcinilor planului pe acest an. Aceasta va crea condiții pentru aplicarea, începînd cu vara acestui an, a măsurilor de ridicare a nivelului de trai al întregului nostru popor. A- vem toate condițiunile pentru aceasta. în acest spirit trebuie să acționăm, astfel să desfășurăm întreaga noastră activitate !Am discutat în plenară problemele legate de compoziția partidului și de politica de promovare a cadrelor. Avem, după cum se vede, un partid puternic, care numără peste 2 300 000 de membri, cu o compoziție bună. Aproape 48 la sută din membrii partidului sînt muncitori și peste 22 la sută țărani — ceea ce arată că circa 70 la sută din efectivul partidului îl reprezintă oamenii muncii care lucrează nemijlocit în sfera producției, muncitorii și țăranii. Aceasta oglindește preocuparea permanentă a partidului, a conducerii sale de a asigura o creștere sănătoasă a compoziției ținînd seama de faptul că forța principală a producției materiale o reprezintă clasa muncitoare și țărănimea. Este normal ca și în partid, clasa muncitoare și țărănimea — deci producătorii de bunuri materiale — să ocupe locul pe care îl au în societate. Acordăm, și vom acorda și în viitor, atenția corespunzătoare compoziției muncitorești a partidului nostru. Nu neglijăm în nici un fel — și din date reiese clar aceasta — primirea în partid a intelectualității din toate sectoarele de activitate. Astăzi, intelectualitatea nouă, în strînsă a- lianță cu muncitorii, cu țărănimea, contribuie în mod activ la înfăptuirea programului general de dezvoltare a societății socialiste românești.Avem rezultate bune în politica de cadre, deși mai sînt lipsuri pe care avem în vedere să le lichidăm. Nu doresc acum să vorbesc de calificare, ci numai de promovarea cadrelor în diferite sectoare de activitate. Avem o situație bună în conducerea multor întreprinderi în care se promovează cu curaj tinerii. De altfel, însăși situația. întreprinderilor respective, unde vîrsta medie este de 20-22-23 de ani, impune acest lucru. Nu în suficientă măsură însă ne preocupăm de a asigura o împrospătare continuă a cadrelor superioare. Trebuie să spunem deschis că în anumite domenii, numărul cadrelor prea în vîrstă e mare, și a- cesta nu este un lucru bun. Desigur, e foarte bun proverbul românesc care spune că „atunci cînd nu ai un bătrîn să-l cumperi“. Trebuie să îmbinăm însă experiența celor mai în vîrstă cu elanul tineretului. Trebuie să facem o politică corespunzătoare de cadre, spre a nu ajunge, la un moment dat, la o ruptură între generații, ci, dimpotrivă, la un proces normal de creștere a cadrelor. Aceasta presupune să aplicăm cu mai multă consecvență legile țării pe care noi le-am adoptat, dar pe care trebuie să le respectăm. Chiar ieri discutam cu tovarășii : acum 25 de ani, un prim-secretar de județ avea 25—28 de ani. Acum, cînd trebuie să numim un prim-secretar care are 35—40 de ani spunem că e prea tînăr ! Dar de ce oare ? Trebuie să așteptăm să depășească 50 de ani ca să fie prim-secretar ? Am dat un exemplu, dar acest lucru este valabil și în alte domenii.Este necesar, de asemenea, să fim mai consecvenți în a- plicarea principiilor pe care le-am adoptat privind schimbarea periodică a unor tovarăși dintr-un sector în altul de muncă. Desigur, nu prea des, dar nici prea rar. Trebuie să înțelegem că legile naturii acționează cîteodată mai ferm decît legile făcute de om ; ele nu țin seama de dorințele de a trece într-o categorie sau alta. Din păcate, nu se pot modifica aceste legi, de aceea trebuie să ducem o politică de cadre corespunzătoare, în toate domeniile de activitate, ținînd seama de dezvoltarea viitoare, de cerința asigurării forțelor necesare mersului înainte al societății noastre, în această privință, cred că va trebui să tragem anumite 

învățăminte, să aducem corecturi în activitatea noastră.Legat de activitatea de partid, trebuie să întărim controlul, organizarea muncii, să pe preocupăm permanent de creșterea rolului conducător al partidului în fiecare domeniu de activitate, de îndeplinirea de către fiecare membru de partid a sarcinilor și răspunderilor ce-i revin.Am dezbătut astăzi multe probleme legate de perfecționarea muncii noastre. De a- ceea, doresc să menționez necesitatea creării în continuare a cadrului organizatoric corespunzător participării maselor populare la conducerea societății, dezvoltării democrației de partid, a democrației socialiste în general. Pornim de la faptul că problemele complexe ce se pun în conducerea societății nu se pot soluționa decît în strînsă legătură cu întregul partid, cu participarea activă a întregului partid, a întregului nostru popor. Aceasta constituie o latură esențială a muncii noastre, o cerință a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, a creării condițiilor pentru trecerea spre comunism.Trebuie, totodată, să ne ocupăm mai mult de activitatea ideologică și educativă. Avem în acest sens o hotărîre specială a Plenarei din 1971, avem hotărîrile Conferinței Naționale. Am obținut unele rezultate, dar trebuie spus că mai avem încă mult de făcut pentru a realiza programul ideologic și educativ al partidului nostru. Așa cum am menționat mai înainte, problema dezvoltării societății noastre este strîns legată de creșterea conștiinței maselor largi populare, de ridicarea nivelului ideologic și politic al comuniștilor, de dezvoltarea conștiinței socialiste a tuturor cetățenilor, a tineretului în special. întregul popor trebuie să acționeze în mod conștient — tot mai conștient — pentru îndeplinirea programului de transformare revoluționară a societății noastre. Să fim con- știenți că realizările pe care le avem, victoria socialismului în țara noastră nu înseamnă cîtuși de puțin că de acum putem sta liniștiți. Este necesar să intensificăm continuu activitatea în toate domeniile, inclusiv în domeniul ideologic, să acționăm cu fermitate pentru a ține permanent trează vigilența revoluționară a partidului, a tineretului, a întregului nostru popor. Sîntem. un partid revoluționar și trebuie să rămînem în permanență un partid revoluționar. Partidul nostru trebuie să deschidă întotdeauna cale noului, să lupte cu hotărîre împotriva vechiului, pentru triumful principiilor socialiste și comuniste în țara noastră, acționînd, totodată, pentru a contribui la afirmarea socialismului pe plan mondial, la înfăptuirea unei politici internaționale noi, bazată pe egalitate, respect și întrajutorare între toate popoarele lumii. Numai în măsura în care partidul nostru, toate organizațiile noastre — sindicatul, tineretul, femeile, uniunile de creatori — vor ști să rămînă permanent pe aceste poziții, să acționeze în spiritul marxism- leninismului, al materialismului dialectic și istoric, în spirit revoluționar, numai în a- ceastă măsură avem garanția înfăptuirii cu succes a programului pe care îl avem și a programului ce urmează să-I adoptăm la Congresul al Xl-lea.în încheiere, aș dori să-mi exprim convingerea că toți membrii Comitetului Central, întregul activ de partid și de stat, toți comuniștii vor acționa cu hotărîre pentru ca, în strînsă legătură cu masele populare, cu întregul popor, să asigurăm înfăptuirea programului elaborat de Congresul al X-lea, dezvoltarea mai intensă și mai rapidă a țării noastre pe calea bunăstării și fericirii.Cu aceste gînduri doresc să închei, urînd întregului nostru partid și întregului nostru popor, în frunte cu clasa muncitoare, succese tot mai mari în îndeplinirea sarcinilor ce ne stau în față, dorindu-vă și dumneavoastră succes în întreaga activitate, multă sănătate și fericire ! (Aplauze 
puternice, prelungite).
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Imperativele educării

»film» I

PĂCALĂ
Festivalul național al artei studențești

Teatrul
Național 

și publicul 
tînăr

COLOCVIUL DE LITERATURĂ
- Tineri Artiști *

ORADEA. Concepută ca o intilnire competiti
va a studenților condeieri, întilnirea de la Ora
dea conținea în programul ei acoperirea unei 
sfere largi de probleme legate de temele lite-

raturii acestor tineri, de nivelul scrisului lor.
Intre două ședințe de deliberare, am solicitat 

cîtorva membri ai juriului opinii asupra produc
țiilor prezentate la colocviu.

în multe țări, sociologi și pedagogi au trecut la prospectarea publicului de teatru din viitorul apropiat și rezultatele n-au fost optimiste. Marșul mass-mediei continuă pe plan general : pretutindeni serialele TV golesc sălile de teatru, peste tot muzica ușoară, ascultată la radio, e preferată multor activități artistice. Doar spectacolul sportiv își mai păstrează adepții - dacă, bineînțeles, nu e televizat. Sociologii dau anual cifre - mondiale, continentale etc. - dar se limitează la constatări. Ca dealtfel și psihologii, care observă tendința formării unui public pasiv, lipsit de obișnuința comunicării. Ca și educatorii care remarcă insuficiența contribuției exclusive a mass-mediei la alcătuirea unui fond spiritual elevat. în fine, oamenii de teatru consideră că, spre deosebire de televiziune sau cinematografie, spectacolul de teatru înseamnă pentru adolescenți evenimentul ieșit din comun, puternic marcat, „momentul de elită", cum spune Grotowski. Și în timp ce constatările, observațiile, considerațiile - generale - se repetă, se suprapun, devin truisme, sălile de teatru sînt tot mai rar frecventate de tineri. Naționalul bucureștean nu face excepție, deși el ar trebui să fie primul căutat de adolescenți pentru „momentele de elită". Depășirea stadiului constatativ, se impune, deci cauzele - reale - ale absenței publicului tînăr trebuie căutate, probabil nu de sociologi, psihologi și nici chiar de educatori. Primul pas cred că a fost făcut de directorul Teatrului Național, Radu Beligan, care declara într-un interviu : „M-am întrebat totdeauna, privind autobuzele supraîncărcate cu mii de tineri in drum spre stadioane, m-am întrebat ce trupă de teatru, cu ce staruri ale lumii ar putea egala asemenea unanimitate. Mă gîndeam, așadar, care e secretul acestei uriașe preferințe pentru spectacolul sportiv și cred că l-am descoperit : aici publicul cunoaște regulile jocului !". Motivația, nu numai observația - pertinentă - merită toată atenția pentru viitor, Naționalul urmărește scopuri artistice și ideologice clare dar, pentru a fi atinse, din relația cu publicul nu poate lipsi imperativul educării. Instituțiile noastre dramatice - mai ales - au -evoie de un public avizat, prima scenă, care, într-adevăr su știe „regulile jocului", cum știu iubitorii de fotbal regulile sportului preferat. Cine ar trebui să facă educația pentru ieatru ? în mod normal școala, dar n-o face. Atunci, cine poate zdruncina apatia școlii, zădărnicia constatărilor seci și a procentelor înghețate ? Teatrul. Teatrul Național, în primul rînd, care de fapt inaugura această inițiativă în stagiunea 1929—1930, deschizînd a doua sală, Studioul, în intenția sprijinirii literaturii originale și a educării elevilor, școlarilor. Ani de-a rîndul au ținut aici cursuri și conferințe despre istoria teatrului, dramaturgia, arta actorului, oameni de cultură ca Tudor Vianu, Ion Marin Sadoveanu, Alice Voi; nescu. Astăzi, noul Național bucureștean va deschide și el a doua sală, care ar putea fi folosită și pentru formarea specializată, poate chiar sistematică a publicului tînăr. Procedeul e uzitat în multe țări cu mișcare teatrală puternică : în Anglia, de pildă, Teatrul Național are o filială pentru tineret, Young Vie, care, între altele, predă frecvent lecții de artă teatrală. Teatrul nostru Național ar putea utiliza experiențe fructuoase organizînd sesiuni în timpul vacanțelor, cînd pe afiș să figureze nu spectacole ci acțiuni de formare teatrală’, cu participarea tinerilor spectatori. Sînt teatre în Europa care organizează cicluri de 2 săptămîni - exclusiv pentru adolescenți de la 15—18 ani — unde prelegerile de regie, scenografie, actorie sînt conexate cu demonstrații din repetițiile unui spectacol aflat în, pregătire. Există companii 'unde se alcătuiesc echipe mici care merg în școli, uzine, licee ; aci în mijlocul tinerilor, chiar a copiilor, ele țin lecții de „reguli ale jocului" teatral. Naționalul bucureștean, cu un colectiv atît de larg și de dotat ar putea alcătui oricînd o mică trupă mobilă, destinată unor „turnee" instructive ca cea de la „Royal Shakespeare Company" : patru-cinci actori și un regizor interpretează in scoli, de pildă, o scenă din „Căsătoria" de Gogol. Conducătorul spectacolului avertizează publicul că vor interpreta întîi, să zicem, în genul farsă ; se reia apoi aceeași sce- nâ, cu explicații, în genul „grande-style" al comediei franceze etc. E demonstrată, astfel, diferența stilurilor, se explica „pe viu" ce înseamnă concepție spectaculară, în ce constă contribuția regizorului, munca actorilor.Desigur, prelegerile din istoria teatrului românesc și uni; versal ar putea fi reluate cu brio de personalități ale culturii noastre eventual în Sala mică din noua și frumoasa clădire, in plus, însă, Naționalul bucureștean are acum toate condițiile să adauge acestor modalități altele mai noi, mai dinamice- Căci pînă acum lecțiile, prelegerile, conferințele - strict teoretice - se limitau la noi doar la istoria dramaturgiei. Or, remarca justificată a maestrului Radu Beligan viza alte carențe existente în cunoștințele tinerilor spectatori de teatru : regulile jocului, adică legile practicării unei arte. Iubim și urmăm ceea ce cunoaștem ; pentru a fi deprinși să frecventeze o artă care educă și înalță, tinerii trebuie s-o cunoască din timp. Altminteri, după ce vor vizita impunătorul edificiu din Piața Universității elevii, tinerii muncitori, studenții îl vor privi pe dinafară, din treacăt. Și vor continua duminica să ia autobuzele numai către stadion, să vadă fotbal, unde sigur cunosc regulile jocului. Sau vor urmări sîmbăta „jocul" trecătorilor eroi din serialele TV, sau își vor îndrepta preferințele tot în exclusivitate către starurile muzicii ușoare transmisă de radio, de televiziune. Iar sociologii vor continua să constate că mass-media rămîne imbatabilă.
VIORICA TANASESCU

• D. R. POPESCU :
Parcurgi»d materialele acestui 

colocviu am remarcat că proza 
este cea mai bună Absolut toate 
lucrările citite se impun și clacă 
nu toate vor fi premiate asta se 
datorează in exclusivitate faptu
lui că nu sînt atîtea premii cîte 
proze s-au citit. în afara listei 
premiaților rămîn cel puțin pa
tru oameni cu calități la fel de 
certe ca și cei premiați. Asta nu 
Înseamnă că nu vor scrie bine și 
in continuare. Un premiu este egal 
cu un premiu și nu cu o carieră. 
După părerea mea. premiul este 
doar o etapă în afirmarea unei 
cariere. Dumneata mă întrebi de 
masa aceea rotundă, organizată în 
cadrul colocviului. Cred că indi
ferent de ce au vorbit important 
rămîne ceea ce au scris. Coloc
viul acesta a impus cîțiva critici 
metodici, scrupulos! și i-a impus 
prin cele ce au scris. Este o cer
titudine Scriu mai bine decît vor
besc și asta dovedește o obiecti
vare a elaborării produselor sem
nate cu numele acestei generații.

Colocviul orădean mi se pare ex
celent ca formulă și a fost exce
lent și In substanță.

• ALEXANDRU 
ANDRIJOIU :

La masa rotundă organizată în 
cadrul colocviului cu titlul su
gestiv — Creativitate și angajare 
In literatura română ; prezențe li
terare studențești — m-aș fi bu
curat să tnttlnesc opinii care să 
ilustreze dificultățile reale, fra
zele optative ale scriitorilor stu- 
denți. Cînd spun dificultăți reale, 
mă refer și la un dialog, polemic

chiar. între generații, Ia modul în 
care acești tineri pe care îi știm 
entuziaști și deschiși unor iniția
tive impresionante, știu să-și plă
mădească singuri un destin lite
rar. Argumentul meu este revista 
clujeană Echinox“, o revistă fă
cută aproape integral de studenți 
și făcută bine.

Această Intilnire de la Oradea 
va impune în mod sigur cîteva 
talente asupra cărora juriul s-a 
orientat cu seriozitate Eu am pro
pus chiar cîtorva edituri ca. în 
eventualitatea în care aceste ta
lente se vor prezenta cu volume 
de debut, editurile respective să 
le consemneze titlul de laureat al 
unui asemenea colocviu Mi s-a 
răspuns, și pe bună dreptate, că 
lucrul este posibil în măsura In 
care talentul justifică afirmarea.

Astfel de întilniri, ca cea orga
nizată în cadrul ..F.N.A.S.“, slnt 
nu numai folositoare, dar creează 
precedentul unor discuții fructu
oase atit pentru scriitorii studenți 
cit. și pentru noi. la fel de intere
sați să constatăm profunzimea 
scriiturii lor și eventualele clauze 
ale unei colaborări eficiente.

• EUGEN SIMION :
Colocviul a reprezentat un suc

ces prin el însuși, pentru că aici 
studenții au trăit și au discutat 
timp de trei zile problemele lite
raturii actuale și problemele spe
ciale ale creatorului tînăr. Am 
remarcat, de pildă, că poeții ur
mează modele anterioare ca de 
pildă Nichita Stănescu. Toan Ale
xandru, Ion Gheorghe. Marin So
resc».

N-am sesizat semne noi, dife
rențe de stil față de precedentele 
arătate. Poate că poezia deceniu
lui șapte a absorbit pentru o bu

cată de vreme izvoarele lirismului. 
Poate ! Dar nu este nimic sigur. 
Sigur este doar faptul că proza 
s-a prezentat excelent. Ca și cri
tica de altfel. Sînt genuri pilot. 
Curioasă (explicabilă totuși) pre
ferința pentru proza de tip fan
tastic. Tinerii sînt interesați de 
construcția rom.anescă Aș re
marca pe Constantin Stan. Mihai 
Andrei și pe Ion BOloț. Cei preo
cupați de critică sînt interesați de 
metodele moderne de analiză U- 
neori le aplică nediferențiat. Ex
plicabil. Poate din rînd urile lor se 
vor recruta mîine acei cronicari 
instruiți și onești de care litera
tura română actuală are atîta ne
voie. Sînt satisfăcut că studenții 
de la Facultatea de filologie din 
București, unde sînt profesor, s-au 
prezentat în mod foarte onorabil. 
Ca o caracteristică generală am 
remarcat ambiția tinerilor, a căror 
vîrstă gravitează astăzi în jurul 
a douăzeci de ani. de a-și asuma 
cu responsabilitate problemele li
teraturii. Este un semn de matu
ritate. în fond, gindind la proble
mele literaturii ei își gîndesc pro
priul viitor și destinul lor inte
lectual.

• CONSTANTA 
BUZEA :

Dan Damaschin. Dana Duma, 
Dinu Adani slnt cei trei poeți că
rora cu certitudine Je prevăd un 
viitor. Ei sînt aproape formați, 
au un stil propriu, Îngrijit, clar, 
care îi detașează de ceilalți poeți 
prezenți la colocviu.

Opinii consemnate d* 
COSTIN ANTONESCU

Actorul 
NIKY 
WOLCZ

Se »pune despre el ci este 
un actor special. în măsura 
in care această formulă nu 
traduce neputința explicării 
personalității sale artistice, 
este adevărat. „Special“ este, 
de pildă, actorul unui singur 
tip de roluri sau al unui sin
gur rol. Niky Wolcz nu este 
special in sensul acesta. El 
este mimul. A făcut actorie 
de teatru si de film, regie de 
teatru si pantomimă. Deși 
pare derulant, acest slalom 
printre sectoare artistice n-a 
făcut decit să evidențieze 
constanța mijloacelor și ob- 
sesiilor sale. Pretutindeni 
mijloacele lui erau ale mi
mului, iar obsesiile erau ale 
actorului meditind patetic a- 
supra condiției sale și asu
pra teatrului.

Un chip uimit, aruncind a- 
supra lumii o privire cerce
tătoare. O rostire aproape 
albă a replicilor, niciodată 
căutat aforistică, dar comu- 
nicind mesaje esențiale. Un 
joc discret. care stăpinește 
sala prin abila evitare a de
suetelor efecte-capcană. O 
victorie asupra cabotinaju- 
lui.

Cu aceste deconcertant de 
simple mijloace, Niky Wolcz 
a reușit să pătrundă în greu 
accesibilul univers de sufe
rință și boală al „Mantalei“ 
lui Gogol. F.1 a priceput și a 
știut să comunice înțelesuri
le acestei lumi-hățiș.

El a fost maestrul de cere
monii din piesa lui Biichner. 
„Eeonce și Lena“. învăța ma
nierele elegante pe un prinț 
plictisit și era deznădăjduit

că nu poate să-l Învețe sen
timente. El stăpinea acea lu
me a jucăriilor grațioase și 
fragile, ehinuindu-se să în
chipuie patima și zbuciumul 
omenesc. Era o meditație a- 
supra condiției actorului.

Spectacolul său de la Ti
mișoara, „Fedru“, arunca 
punți de înțelegere asupra 
„Dialogurilor“ lui Plafon. F.1 
patina cu îndeminare pe 
gheața ideilor. F.1 descoperea 
in spatele înghețatului sistem 
calde gînduri asupra rostului 
omului în lume. El nu are 
nevoie de fardul alb al clow- 
nului. I*e scenă el nu ride 
și nu plinge. EI este Risul 
sau Plinsul. S-ar putea cre
de că deosehita grijă pen
tru gest, atenția acordată 
mișcării, vin din neîncrede
rea în cuvint. El stăpinește 
mai bine gestul, încearcă să 
obțină de la el un revelator 
plus de cunoaștere. Gesturi
le lui închipuie gînduri, sen
timente, stări. Prezența cu
vintelor este presupusă in 
preajma spectatorilor, ele 
plutesc in mesajele încărcate 
de semnificații pe care le 
primim.

Trupul lui arde ca o lumi
nare cu flacăra pe dinăuntru, 
dar. ciudat, această ardere 
produce lumină.

DANA DUMA

PĂCALĂ : Excelslor (orele 9 ; 
12 30 ; 16 ; 19,30), Capitol (orele 9 ; 
11',45 ; 14.30 ; 17.15 ; 20). Melodia 
(orele 8.45 ; 11,30 ; 14.15 ; 17 ; 20), 
Gloria (orele 9 ; 11,45 : 14,30 ; 17,15 ; 
20).

PORȚILE ALBASTRE ALE 
ORAȘULUI: Patria (orele 9.30 ; 
12 ; 14 30 ; 17 ; 20). Grivița (orele 
9 ; 11,15 ; 13.30 ; 18 : 18,15 ; 20,30),
Casa Filmului (orele 14.30; 16,30).

CIDUL : Scala (orele 9; 12.45;
18,30; 20,15). Festival (orele 9; 
12 45; 16.30; 20.15). Favorit (orele 
*; 12,30-, 16 15: 20). Modern (orele 
9; 12.30; 16: 19.45).

RIO LOBO : Sala Palatului
(orele 17.15 ; 20,15). Luceafărul 
(orele 8.30 ; 11 ; 13,15 ; 16 ; 13.30 ; 
Si)

AL ȘAPTELEA CARTUȘ : Cen
tral (orele 9.15; 11,30; 13.45; 16;
18.15; 20,30). Dacia (orele 9; 11.15;
13.30; 16: 13 15; 20,30). Aurora (ore
le 9; 11.15; 13.30: 15.45: 18: 20.15).

I.E MANS București (orele 
S30; 11; 13.15; 15; 18.30; 21)

PROPRIETARII : Lira (orele 
15 30; 18; 20.15), Popular (orele 
15.30; 18; 20,15).

CEA MAI FRUMOASA SEARA 
DIN VIAȚA MEA ; Victoria (orele 
9; 11.15; 13,30; 16; 18.15; 20.30)

CEAȚA : Lumina (orele 9; 11,15; 
13 30; 16; 18.30; 20,45).

FANTASTICA AVENTURA A 
LUI NEPTUN" : Buzești (orele 
9; 11,15; 13,30: 16; 18.15; 20.30).

NUNTA : Viitorul (orele 16; 18; 
20).

CHEMAREA STRĂBUNILOR : 
Bucegl (orele 15,30; 18; 20,15). 
Flamura (orele 9; 11.15: 13.30; 16; 
18.15; 20,30).

ÎNTOARCEREA LUI MAGE
LLAN : Cotrocenl (orele 14; 16; 
18: 20).

MARELE VALS : Doina (orele 
12.30: 16: 19.30) — Program de 
desene animate — orele 9.45;
11.15) .

MISTERIOASA PRĂBUȘIRE s 
Unirea (orele 15.30; 18; 20.15).

TRECĂTOARELE IUBIRI : Fe
rentari (orele 15.30; 13: 20.15).

OMUL CU CREIERUL TRANS
PLANTAT : Drumul Sării (orele 
15.30: 18; 20 15).

AURUL NEGRU DIN OKLAHO- 
MA : Giulești (orele 15.30; 18;
20.15) , Floreasca (orele 15.30; 13;

SALONUL DE UMOR

Critica la obiect, 
dar lipsită 
de obiect

Două capcane pin- 
desc arta : ne-price- 
perea și prea-price- 
perea. Caricatura, 
gen popular, are a 
se teme mai ales de 
cea de pe urmă. Ti 
se arată, de pildă, 
un șofer care bea, 
un tătic care nu știe 
să rezolve temele 
fiului, o femeie căsă
torită cu un libret 
de economii, un pic
tor care studiază o 
vacă și pictează un 
cerc, un țap care 
iese, plouat, dintr-o 
ședință, un vainbuș 
care toarnă apă in 
vin (bănuim că e 
vainbuș căci, altfel, 
cine ar mai putea 
„trata“ băutura ?). 
un mecanic auto 
care se arată foarte 
interesat de ugerul 
(!) unui trabant, 
ș.a.m.d. Vezi toate 
acestea, pricepi unde 
vrea să bată umoris
tul și nu rîzi. Sau 
nu devii furios. Ră- 
mîi doar indiferent. 
Firește, n-au dispă
rut încă alcoolicii 
(adică șoferii). pă
rinții cu greșite con
cepții pedagogice, 
cochetele cu suflet 
de cămătar, pictorii 
căzuți în păcatul de 
les-realitate, ședin-

tomanii puși pe des
coperirea țapului, 
vainbușii și meca
nicii auto necinstiți. 
Firește, n-au dispă
rut și caricaturiștii 
noștri i-au înfierat, 
cit de cit. . corect. 
Ceea ce lipsește este 
doar umorul, și. e 
de mirare pentru 
oameni pe care-i 
știam (sau ne plăcea 
să-i știm), veseli. Să 
fim bine înțeleși, nu 
la ținuta grafică ne 
referim. în multe ca
zuri excelentă, ci la 
încetineala gîndului, 
la previzibilitatea și 
stereotipia reacțiilor, 
la faptul că par 
inspirate de lecturi 
și nu de pulsul e- 
xistenței cotidiene. 
Sesizăm destul de 
limpede că așa stau 
lucrurile, și nu alt
fel. că desenatorul 
de caricaturi trebuie 
să fie numai în ul
timul rînd plastician. 
și, în primul rînd, 
gazetar, eseist, psi
holog. sociolog etc., 
etc. — și cu toate a- 
cestea. să recunoaș
tem, ne mai îndoim 
întrucîtva. Nu cum
va defectele noastre 
au un fel de stereo
tipie, asemănătoare 
reflexelor conditio-

nate ? Ori au ten
dința, pozitivă, spre 
estompare ? Sînt, 
oare, din ce în ce 
mai omogen ameste
cate. și asimilate, de 
către calități ? Un 
scriitor a trăit in 
iarna trecută, cum 
singur declară. o 
singură întîmplare 
mai serioasă : pier
derea căciulii și a 
mănușilor. Ce i se 
mai putea întîmpla 
atunci unui carica
turist ? Să nu i se 
dea restul corect 
pentru un bilet de 
autobuz (și aceasta 
rar), să fie stropit 
de o mașină, să i se 
încarce nota de pla
tă Ia restaurant (din 
greșeală), să 1 se 
scuture covoarele în 
cap de la balcon (fie 
și cu intenție) ? Și, 
apoi, ce facem cu 
progresul științei, 
cum să-și sincroni- 
nizeze pasul cu el. 
caricaturistul ? Oa
menii de știință fac 
rachetă, stații, sate
liți. scriitorii, litera
tură științifico-fan- 
tastică. conferen
țiarii, conferințe pe 
teme adecvate ur
mate de lieduri, e- 
levii referate etc.

Caricaturistul a în
chipuit și el ceva cu 
multe mîini și pi
cioare. cu un corp 
gelatinos și perforat 
ca un șvaițer, zicîn- 
du-i : „Miss Uni
vers“.

Vedeți, la toate a- 
ceste lucruri ar tre
bui să mai reflec
tăm înainte de a da 
un verdict. Dar din
tre toate cîte se pot 
spune în apărarea 
caricaturistului ți al 
genului practicat 
două ipoteze le res
ping din capul locu
lui. Prima, cu pri
vire la o presupusă 
criză a genului, căci 
oricit de optimiști 
am fi. nu cred că 
vreodată caricatura 
va deveni o oglindă 
a virtuților, ți dacă 
așa va fi. totuși, se 
va pricepe ea să 
descopere ți să bi- 
ciuiască rafinatul vi
ciu de a face exce
siv de mult bine, de 
a fi excesiv de sin
cer, excesiv d® dar
nic. de modest. de 
cumpătat în alimen
tație. Și, a doua, cu 
privire la o presu
pusă prudență a ca- 
ricaturiștilor, care ar 
putea face ți altceva, 
cum insinuează post-

fatatorul catalogului, 
dar care conduși de 
o Înțelepciune popu
lară. știu, chipurile, 
ce se întîmplă cînd 
..zvîrli cu piatra în
tr-un cîine și nime
rești o față biseri
cească“. N-o cred, ți 
as dori tuturor să 
sufere cit suferă ca
ricaturistul de pe 
urma caricaturii.

In actualul Salon 
de umor sînt și cîteva 
lucruri bune. Mă 
gîndesc la inspiratele 
desene semnate de 
cei doi Andronic, de 
Cik Damadian. Eu
gen Taru. Matty, 
Ion Dogar-Marinescu, 
Bour. Șt. Cocioabă. 
Mihai Grosu. Con
stantin Ciosu ș.a. 
Sînt și lucruri mai 
mult decit discuta
bile (unele de-a 
dreptul de prost gust) 
și aș enumera aici 
deopotrivă unele lu
crări de grafică ca și 
obiectele de umor 
(pălăria contra vui
tului pentru oameni 
cu chelie, radioul- 
cărămidă, zarul din 
care iese un vierme, 
geamantanul cu oul 
lui Columb etc). Nu 
intenționăm să fa
cem o critică cu 
bucata. Intenționăm

numai să atragem a- 
tenția asupra nive
lului la care se cul
tivă umorul. Atît.

Se ride, pe aici, pe 
colo, mi se poate re
plica. Semn bun, dar 
și semn rău. voi 
răspunde. Și iată de 
ce. Risul ne absolvă, 
ne scoate din cate
goria vizaților și ne 
plasează, cum să 
spun, în acea jumă
tate a omenirii care 
ride de cealaltă. Nu 
cred că am atins 
nici tăria de carac
ter și nici subtilita
tea disimulării per
fecte în fața carica
turii. Au existat, și 
există, probabil, oa
meni îndreptați prin 
caricatură. Menirea 
ei constă, cred. în 
primul rînd. în des
coperirea celor ce 
nu intră în catego

riile amintite, a celor 
mai mulți, care prin 
enervarea provocată 
de înțepătură, devin 
ridicoli. Ridem de 
subiectul caricaturii, 
dar ridem mai cu 
folos de aceștia din 
urmă. Iată de ce. zic, 
e bine să ridem ți 
totodată nu e bine 
să ridem. E bine 
pentru că „sarcina 
umoriștilor pe lume, 
cum scrie același 
post-fațator. e să ri
dice mereu coeficien
tul de voioșie pe cap 
de locuitor“, ți nu e 
bine, pentru că u- 
moristul e. adesea, 
și prea abstract și 
și prea călduț. Cam 
în maniera „dar mai 
sînt și unii care...“.

C. R. CON- 
5TANTINESCU

P.S. Trei nedumeriri (mai noi și mai 
vechi).

I. De ee mulți caricaturițti semnează cu 
num* de detergenți (Demol, Hoval, Uni- 
pan. Fim ete, etc,) ?

J. De ee sînt promovate in acest dome
niu, eu atita timiditate ți prudență, fe
meile ?

3. De ee nu slnt promovați și neprofe- 
sioniștii ? Nu poate exista și un umor d* 
amatori, și incă de bună calitate ?

20 15), Moșilor (orele 9; 11.15;
13.30; 16; 18,15; 20.30).

CAPCANA : Pacea (orei* 15.30; 
17.43; 20).

CĂLĂREȚUL FÄRA CAP ; Vol
ga (orele 9; 11.15: 13.30: 15,45; 
18.15; 20,30), Flacăra (orei* 9:
1115; 13.30; 15,45; 18; 20,15).

PRINȚUL BOB : Progresul (ore
le 15.30; 18; 20.15).

INSULA MISTERIOASA : Crtti- 
gași (orele 16: 19.15).

DACII : Munca (orele 16; 13; 20).
CÎNTECUL NORVEGIEI : Arta 

(orele 10 30; 14; 16.45; 20).
DOSARE DE MULT UITATE I 

Cosmos (orele 18: 20,15).
STMON TEMPLER ; Cosmoa (ora 

15.30).
BUNA SEARA. DOAMNA 

CAMPBELL : Vitan (orei* 16.30: 
18: 20,15).

DINCOLO DE NISIPURI î Raho
va (orele 15.30; 18; 20.15).

VARA TÎRZIE : înfrățirea (orele 
16; 18; 20).

PENTRU UN SĂRUT (ora 14.30). 
COMOARA DIN SIERRA MAD3E 
(ora 16,30): ÎNGERUL (ora 18.45): 
OROLOGIUL AMBERSONILOR 
(oi* 20.45), rulează la Cinemateca 
„Union“.

Opera Română : GISELLE — ora 
19: Teatrul de Operetă : MĂTUȘA 
MEA, FAUSTINA — ora 19.30; 
Teatrul Național (Sala Mare) : 
COANA CHIBIȚA _ ora 19.30; 
(Sala Comedia) : PĂRINȚII TE
RIBILI — ora 20; Teatrul ..Lucia 
Sturdza Bulandra“ (Sala Studio) : 
NOILE SUFERINȚE ALE TlNĂ- 
RULUI ,.W" - ora 20: Teatrul 
„C. I. Noitara" (Sala Magheru) ;
AICI A DORMIT GEORGE

WASHINGTON — ora 19.30: (Sal* 
Studio) : HOTELUL ASTENICI
LOR — ora 20; T«»truJ de Come
die : PREȘUL — ora 20; Teatrul 
Mic : VIAȚA E CA UN VAGON ?
— or* 19.30; Teatrul Giulești ;
SIMBĂTA LA VERITAS — ora 
19.30; Teatrul Evreiesc de Stat : 
MERSELE DUBROVNER — ora 
19.30: Teatrul „Ion Vasilescu“ t EU 
SÎNT TATĂL COPIILOR — ora 
19.30: Studioul I.A.T.C. : BUCĂ
TĂRIA — ora 20; Teatrul ,.C. Tă- 
nase“ (Sala Savoy) : PARDON .. 
SCUZAȚI .. BONSOAR — ora 
19.30; (Sala Victoria) : VINO SĂ 
NE VEZI DISEARĂ — ora 19.30; 
Teatrul „Țăndărică“ (Sala Victo
ria) : ȘORICEI.UI. ȘI PĂPUȘA — 
ora 15: (Sala Academia) : UN BĂ
IAT ISTEȚ șr UN REGE NĂTĂ- 
FLEȚ — ora 17; Ansamblul ..Rap
sodia Romăn*“ : MELEAGURI
FERMECATE — ora 19,30: Circul 
..Globtis" : INTILNIRE LA CIRC
— orele 16 și 19.30.

adio
PROGRAMUL III

9.00 _ Știri; 9.05 — Incognito — 
program de varietăți muzicale ; 
9.55 _ Melodia zilei: CÎNTECUL 
ANILOR de Florentin Delmar; 
10,00 — Diverti» club; 11.00 — Pro
fil pe portativ: Mărgărită Nikolo- 
va: 11.20 — Piese instrumentale ; 
11,30 — Muzica și gestul; 12,00 — 
Știri; 12.05 — Invitație în fono
tecă: 12.55 — Melodia zilei; 13.00 
— închiderea emisiunii de dimi
neață; 17,00 — Știrile după-amie- 
zii; 17.05 —. Alo, Radio! — muzi
că ușoară la cererea ascultători
lor; 18.00 — șapte, zile, șapte 
arte: Cinema: 18.10 — Lucrări 
simfonice: 18.55 — Melodia zilei: 
19,00 — în direct... de lg Clubul

tineretului din Brăila Joia me
seriilor: 19.30 — știri: 19.35 —
Casa de discuri C.B.S.: 20.00 — 
Teatru radiofonic: ..Apa limpede 
ca o dimineață de vară“ de V. 
Frunză; 20.42 — Recital de operă; 
2i,oo — Radio-fono-rama: 22.00 
Radiojurnal. Buletin meteorolo
gic. Sport; 22,30 __ Melodia zilei; 
2'2.35 — Vedete ale muzicii ușoare; 
23.15 — Poetica: Tlarie Hinovea- 
nu; 23,20 — Fragmente din opere; 
28.55—24.00 — Ultimele știri.

PROGRAMUL I

18.00—17.00 — Teleșcoală : 17.30
— Telex ; 17.35 — Curs de limbă 
germană. Lecția 8« ; 18,05 —• Tele- 
glob. Luxemburg — oțel și turism. 
Reportaj de M. Murgu și L. Pe- 
nescu : 18.25 — întrebări și răs
punsuri. Urbanizare. Cultură și 
religie : 18.55 — Film serial pen
tru copii : ..George“. Episodul 
..George, vedeiă de cinema“ ; 19.20
— 1001 de seri : Calimero : 19,30
— Telejurnal ; 20.00 — Sear$ pen-

Pentru regizorul Geo Saizescu 
a cărui filmografie, exceptînd 
„La porțile pămîntului", e dedi
cată comediei cinematografice, 
un subiect inspirat de un perso
naj reprezentativ pentru umorul 
nostru popular, Păcală, îl aștepta 
ca un examen al maturității pro
fesionale.

Snoavele cu Păcală oferă atit. 
un comic de situații cit și unul 
de moravuri, ele avînd o pro
fundă semnificație socială. Ceea 
ce era Nastrătin Hogea pentru 
lumea islamică. Bertotdo pentru 
Italia Renașterii sau TUI Buho- 
glindă pentru Evul mediu occi
dental este întruchipat in folclo
rul românesc de Păcală, perso
naj hazliu ți justițiar în același 
timp pentru că el nu numai că 
satirizează necinstea, lenea ți 
prostia, dar devine ți un execu
tor al înțelepciunii poporului. în- 
tîmplările cu tîle ale lui Păcală 
se desfășoară în toată plenitudi
nea registrului comic, de la umo
rul subtil, la batjocura vehemen
tă, ele trec ți prin autoironie 
pentru că toate faptele sale sem
nifică pedagogia artistică a unei 
autentice pravile de morală prac
tică.

Ademenitor de simplu, un su
biect „Păcală“ devine foarte grav 
prin profunzimea lui, snoavele 
care-l au erou depășind învesti
tura efemeră a glumei, replica lor 
mucalită fiind, totdeauna un rțiif- 
loc ți deloc un scop.

Scenariul filmului semnat de 
Dumitru Radu Popescu ți de 
Geo Saizescu s-a oprit asupra 
cîtorva momente ale ciclului fol
cloric Păcală, transferă din ne
cesități impuse de dramaturgie o 
parte din personalitatea eroului 
unui personaj feminin botezat 
Păcălița. Dacă lui Păcală îi ră
mîne să ne apară, pe rînd, în 
postura fratelui mai mic care 
smulge ușa din țîțini ți o poartă 
apoi în spate (pentru că i s-a 
spus s-o tragă după el), a naivu
lui ce vinde vaca unui copac, « 
șiretului înfruntind hoții cu arma 
inteligenței. Păcălitei îi rămîne ți 
ei. două ocazii în care să pedep
sească prosti» ți setea de înavu
țire.

Interpretat de Sebastian Pa- 
paiani, personajul lui Păcală cu
cerește atît prin cunoscuta spon
taneitate ți inventivitate a acto
rului, cit ți datorită bogatei parti
turi oferite. La al douăzecelea 
său rol cinematografic Sebastian 
Papaiani este un interpret pe 
deplin format, capabil ți să „sal
veze“ un rol ți să-l onoreze. 
Păcală face parte din această ul
timă categorie.

In filmul lui Geo Saizescu gă
sim ți autenticitatea umorului 
popular dar ți, ca un fel de 
exercițiu pentru mina stingă, 
destule momente de lirism exte
rior, o poetizare cam forțată a 
cadrului.

Cele mai bune secvențe ale 
filmului sînt acelea în care regi
zorul ți-a adecvat cinematografic, 
direct ți firesc, comicului popu
lar : discuția lui Păcală cu frații 
săi sub uța ce-i adăpostea de 
ploaie (în rolurile fraților, Cozma 
Brațoveanu a excelat pe linia 
unui umor blajin, moldovenesc, 
iar Aurel Cioranu a dezamăgit 
printr-o crispare greu de înțeles), 
„tocmeala“ eroului cu stejarul ca 
ți răzbunarea ce-a urmat, prostia 
adjectivată din schimbul de op'~ o 
nii făcut de cîteva notahilită ° 
rurale ale timpului asupra locu
lui în care, ca pedeapsă, trebuie 
aruncat în apă sacul purtîndu-l 
pe Păcală...

Transferul de personalitate 
efectuat în film de la cunoscutul 
erou popular la Păcălița, intere
sant in intenție, nu a fost din 
păcate finalizat datorită unor 
carențe ce vizează deopotrivă 
partitura, ctt ți interpretarea ei. 
Cînd personaj liric, ostentativ li
ric, cînd palidă dublură comică, 
Păcălița ni s-a părut un personaj 
nerealizat.

Faptul că filmul este hun mai 
ales în. partea a doua poate fi ex
plicat de optica discutabilă a regi
zorului care-ți vede eroul, după 
cum declara, „un Don Quijote 
în luptă cu morile de vînt“. Su
blimul lui Păcală este de altă 
natură decît cel al cunoscutului 
visător iberic. Păcală, e bineînțe
les mai „realist“, el nu se luptă 
cu mori de vînt metaforice, ci cu 
strâmbăturile unei realități.

TUDOR STĂNESCU

tru tineret. Turneul emblamelor ; 
20.00 — itinerar patriotic pentru 
tineret. Concurs închinat celei de 
a XXX-a aniversări a eliberării 
patriei de sub jugul fascist și ce
lui’ de al Xl-lea Congres al Par
tidului Comunist Român. Organi
zatori : C.C. al. U.T.C. și redacția 
emisiunilor pentru tineret Etapa
T. Participă echipele reprezentati
ve ale județelor Cluj. Covasna. 
Harghita și Mureș. Transmisiune 
directă de la Baia Mare. Realiza
tor Emil Ghițulescu ; 21 05 — De 
joi pînă joi. Rubrică de’ știri d:n 
viata tineretului și organizațiilor
U. T.C. ; 21.10 — Vedetele muncii. 
Reportaj-anchetă realizat de Cris
tian Thau. despre cîștigătorii o- 
limpiadelor și concursurilor pro
fesionale, despre tinerii care se 
disting în muncă ; 21,30 — Steaua 
fără nume. Emisiune-concurs pen
tru tineri interpreți de muzică 
ușoară ; 32.15 — 24 de ort

PROGRAMUL II

20.00 — jConeeritu] orchestrei sim
fonice a Radioteleviziunii’ în pau
ză : Telex. Prin muzee, fi expozi
ții : 22.05 — File din cartea urau- 
lui. Film de vingtoare.
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A apărut revista 
„LUMEA"

Tovarășul Ion Pățan. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, ministrul comerțului exte
rior, a primit, miercuri, dupâ- 
amiâză, delegația oamenilor de 
afaceri din Japonia, condusă de 
Hisashi Murata, vicepreședinte
le firmei „Mitsui“.

în cursul întrevederii, au fost 
abordate probleme privind re
lațiile de colaborare și coope
rare dintre cele două țări, mo
dalitățile de promovare a aces
tora în viitor.

A fost de față Masso KSnă- 
zawa, ambasadorul Japoniei la 
București.

★
în aceeași zi, membrii delega

ției au fost primiți de președin
tele Băncii Române de Comerț 
Exterior, Vasile Voloșeniuc, au 
purtat convorbiri cu reprezen
tanți ai conducerii unor între
prinderi românești de comerț 
exterior din domeniul chimiei 
și petrochimiei, industriilor 
Ușoară și alimentară. Membrii 
delegației au vizitat,, de aseme
nea. unele. întreprinderi indus
triale bucureștene.

tote

Tabere de vacanță 
pentru elevi

— Se apropie vacanța de pri
măvară. V-am ruga, tovarășe 
Stelian Ciurez, în calitatea dum
neavoastră de organizator de 
turism al agenției B.T.T. a mu
nicipiului București, să ne pre
zentați citeva dintre acțiunile 
turistice destinate elevilor.

— în vacanța de primăvară, 
elevii bucureșteni vOr beneficia 
dé péstë 500 de locuri in tabe
re montane. Astfel, intre 6 și 12 
aprilie și 12 și 18 aprilie, vom 
organiza la Piciul Rece și la 
cabanele Susai și Caraiman se
rii de odihnă. Ele vor fi des
chise tuturor amatorilor de dru
meții și sport din școlile gene
rale. profesionale, tehnice sau 
din liceele teoretice și de spe
cialitate din Capitală.

— Ce „atracții“ oferă B.T.T.- 
nl elevilor în aceste tabere ?

— Pentru vizitatorii stațiunii 
Pirîul Rece sint prevăzute 
excursii la cabanele din zona 
Predeal, Timiș, Munții Baiului, 
Masivul Postăvarul, precum și în 
orașele Brașov. Bran (cu vizita
rea castelului Sinaia) sau Buș
teni. în ceea ce ii privește pe 
elevii cé iși vor avea „baza“ la 
cabanele Susai sau Caraiman, 
aceștia vor avea la dispoziție 
Cursuri de inițiere în practica
rea schiului (desigur, sub în
drumarea unor instructori cali
ficați). de orientare turistică, 
drumeții pe platoul incă înzăpe
zit al Bucegilor etc. Nu vor 
lipsi, bineînțeles, serile distrac
tive, jocurile, precum și tradiți
onalul ..Carnaval al munților“.

îi invit, de altfel, pe cei inte
resați să ni se adreseze direct 
pentru alte amănunte la telefo
nul 14.42.00.

PETRE JUNIE

„Omagiu eroilor 
de la Oituz"

Aproape 3 000 de tineri din 
orășele și comunele județului 
Bacău au venit în localitatea 
Oituz să cinstească gloria celor 
care s-au jertfit pentru patrie. 
Festivitatea, organizată împreu
nă cu detașamente ale gărzilor 
patriotice a fost marcată de 
momente emoționante. 50 de ti-

Astăzi, a apărut nr. 14 al re
vistei „Lumeâ“. Reținem din 
sumarul revistei studiul consa
crat rolului tot mai activ al ță
rilor mici și mijlocii în viața in
ternațională. în continuare, re
vista publică, în exclusivitate, 
două ample convorbiri : cu Emi
lio Rabasa, ministrul de externe 
al Mexicului, și cu senatorul 
Hubert Humphrey, fostul vice
președinte al Statelor Unite. 
Rubrica „Din țările socialismu
lui“ conține, in acest număr, 
corespondențe din Moscova. So
fia, Belgrad. Hanoi. Dialogului 
dintre Statele Unite și Europa 
occidentală îi sint consacrate 
mai multe pagini de comentarii.

O recenzie consacrată celui 
de-al treilea volum dedicat is
toriei reprezentanțelor diploma
tice ale României, 'note de că
lătorie din Lugano. rubrica 
„Răspundem cititorilor“ oferă 
cititorilor lectură diversă.

VÀ R.EÂMINTI1M
SERILE „SC1NTEII TINERLTULlì“

Săptânîîna aceasta la „Modern Club"
Sîmbătă 30 martie. Orele 19,30 sala de specta

cole a Clubului Modern din Bulevardul Bucu
reștii Noi tir. 48. găzduiește o nouă ediție a 
serilor pe care ziarul le organizează pentru ci
titorii săi. Vă oferim azi posibilitatea de a face 
cunoștință cu cițiva din realizatorii programu
lui de sîmbătă seara

• VICTOR IANCULESCU, istructorul forma
ției de dansuri populare „Bucur“.

— E simplu pentru reporter să constate că 
formația de dansuri pe care o conduci a dobindiț 
rezultate dintre cele mâi bune de-a lungul ani 
lor.

— E simplu, firește, mai greu este să îndrep
tățești cu fapte o asemenea concluzie. în ceea 
ce ne privește, voi aminti rtumai citeva din mo 
mentele mai semnificative ale evoluției noastre 
Formația și-a dovedit calitățile încă din 1971 
La cel de-al 10-lea concurs pe țară al forma
țiilor de amatori am obținut un premiu la faza 
municipală. Anul trecut am efectuat un turneu 
de o lună în Republica Populară Bulgaria. Dis
punem azi de un repertoriu bogat de dansuri

populare oltenești, ardelenești, din Oaș, din 
Cîrnpia Dunării. „Sucitoarele“ dans pe care îl 
vom prezenta Ia spectacolul de sîmbătă al Se
rilor ,.Scinteli tineretului“, dans specific zone
lor transilvănene inibină intr-un mod spectacu
los ritmul si muzica.

• SORIN NOVAC, RUSU GRIGORIAN, 
GHEORGHE PAȘCA elevi in anul doi decora
tori. Școala de specialitate post-liceală de arhi
tectură și sistematizare. Cei trei tineri ale că
ror nume le-am consemnat acum nu fac parte 
din orchestră sau din formațiile de dansuri, nu 
vor recita poezii și nu vor interpreta pentru 
dvs. piese vocale de muzică ușoară. Și cu toate 
acestea vor fi prezenți pe scenă. în ce fel '! 
Foarte simplu. Pentru că ei sint autorii decoru
lui pe care ii veți vedea în momentul cind se 
vor aprinde reflectoarele și se va trage cortina. 
Lipsit de prețiozități, sobru și totuși nu fără 
eleganță, decorul acestora ilustrează pe viu uti
litatea disciplinei, „decoruri interioare“ pentru 
care cei trei se pregătesc in prezent.

neri au primit in acest cadru 
solemn și sărbătoresc carnetul 
de U.T.C. Comitetul jpdețean 
Bacău al U.T.C. a inminat .30 
de diplômé celor care au Obți
nut rezultate meritorii in activi
tatea de pregătire pentru apă
rarea patriei. Tinerii comunei 
Nicolae Bălcescu, au primit, 
pentru a doua oară, steagul de 
Centru fruntaș în pregătirea 
pentru apărarea patriei. Detașa
mente de tineri și subunități de 
gărzi patriotice au participat 
apoi Ia un exercițiu tactic eta- 
lîndu-și deprinderile și măies
tria în activitatea de pregătire 
pentru apărarea țării.

O descoperire surprinză
toare a „Cutezătorilor"

După 7 ani, de cind tinărul 
arheolog N. Vlasa din Cluj, des
coperă tăblițele de lut ars cu 
inscripții de la Tărtăria — mai 
vechi cu 12 secole decît cele 
din Summer, despre care ziarul 
londonez „Times“ scria că civi
lizația omenirii a început din 
Carpații României, e rindul u- 
nor pionieri de la Școala gene
rală nr. 200 din București, con
duși de profesoara Florica Ște- 
fănescu, să facă o descoperire 
tot atit de importantă — o așe
zare dacică, cu mai multe stra
turi de cultură, care se întinde

ÎN EDITURA POLITICA A APĂRUT (sub egida 
Institutului de studii istorice și social-politice de 

pe lîngâ C.C. al P.C.R.) :

„întrebări și răspunsuri 
pe teme din istoria 

Partidului Comunist Român
și a mișcării muncitorești 

din România“
Volumul, care este destinat 

cercurilor de istorie de nivel 
mediu și elementar ale învă- 
țămintului ideologic, prezin
tă evoluția mișcării munci
torești și a Partidului politic 
al clasei muncitoare de la 
naștere pină in zilele noas
tre. rolul lor în transformă
rile structurale petrecute in 
viața Societății românești.

pe o perioadă de 6 500 ani 
(i.e.n.).

Este prima descoperire de 
acest fel. aparținind culturii 
„Criș“.

Aici s-a identificat o bucată 
de lut ars cu urme de ampren
te digitale ale aritistului din ne
olitic. Meșterul dac iși incerca 
lutul înainte de a începe mode
lajul, așa cum procedează și as
tăzi sculptorii și ceramiștii cind 
iși pregătesc materialul de lucru.

Elevii, pionierii și uteciștii, 
constituiți în echipajul „Protai- 
ssa III“ vor urma o a treia ex
pediție. în colaborare cu Mu
zeul de istorie al Republicii So
cialiste România. în prezent, 
elevii Școlii generale nr. 200 din 
Capitală se pregătesc pentru vii
toarele cercetări, organizînd vi
zite documentare la muzeul a- 
mint.it. discuții cu arheologi etc.

CONSTANTIN IORDACHE

Tinerii și filmul românesc
în aceste zile la cinematogra

fele din Capitală continuă să 
se organizeze o serie de mani
festări menite să popularizeze 
cele mai recente pelicule româ
nești, precum și cele care se 
referă la istoria patriei. La 
„Grivița“ tinerii spectatori, ma
joritatea de la Uzinele „Grivița 
roșie“, au fost prezenți la pre
miera filmului „Porțile albastre 
ale orașului“. La cinematograful 
„Viitorul“, studenții bucureșteni 
au purtat un dialog cu realiza
tori ai filmului „Dincolo de 
nisipuri“, continuînd astfel, dez

Volumul, reflectînd rezul
tatele cercetării istorice mar
xiste din țara noastră, apre
cierile și concluziile formula
te în documentele actuale ale 
partidului nostru, este de o 
reală utilitate atît pentru 
propagandiști cit și pentru 
cursanți.

baterile din ciclul .,De la roman 
la film“. Elevii ucenici de la 
UREMOAS au participat la o 
prezentare a filmului ..Dragostea 
începe vineri“ etc. Acțiunile de 
acest gen continuă și astăzi. Cu 
începere de la orele 14, ucenicii 
de la „Dîmbovița“ sint invitați 
la Clubul lucrătorilor din co
merț unde se va prezenta filmul 
„Proprietarii“. La Muzeul de 
istorie națională, in cadrul ci
clului „Bătălii celebre“, este 
programată vizionarea filmului 
„Baladă pentru Măriuca“, pre
cedată de expunerea tovarășu
lui general maior Ion Cupșa.

w@UB@a
Atenție, brumă !

Vremea va fi în general fru
moasă. cu cer variabil. mai 
mult senin noaptea. înnourări 
accentuate în a doua parte a 
intervalului în vestul țării și 
Dobrogea. Vîntul va sufla slab 
pină la potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 
—4 și +6 grade, mai coborite 
în estul Transilvaniei, iar ma
ximele între +4 și +16 grade, 
mai coborite pe litoral. în ju
mătatea de est se va produce 
brumă.

în București, vremea va avea 
aceleași caracteristici. Minimele 
vor. oscila intre zero și + 2 gra
de, iar maximele între +18 și 
+ 20 grade.

FOTBAL: XXI — 0 etapă cu rezultate și meciuri inegale

E, oare, vorba 
de spirit ofensiv ?

Diagrama etapei
Dinamo — U.T.A. 4—1 (1—0). 

Dumitrache a înscris de două 
ori (min. 34 și min. 57) și Dudu 
Georgescu cu capul in min. 66 
și in min. 89 din lovitură de la 
11 m„ iar pentru oaspeți a 
marcat Kun (min. 82).

Poli. Iași — Univ. Craiova 
3—4 (1—2). Pentru studenții
craioveni au marcat Deselnicu 
(min. 19). Țarălungă de două 
ori (în min. 39 și în min. 55) și 
Mârcu. (min. 76). iar pentru 
gazde au marcat Lupulescu de 
două ori (min. 45 și în min. 80). 
Niculescu autogol (min. 63).

C.S.M. Reșița — C.F.R. Clui 
0—0. Gazdele au dominat cu 
autoritate, ratind mai multe o- 
cazii favorabile prin Beldeanu, 
Pușcaș și Doru Popescu. La ti- 
nefet-rezerve s-ă înregistrat tot 
un scor alb.

F.C. Constanța — Poli. Timi
șoara 3—3 (2—2). Vigu (min. 
14) din lovitură liberă de Ia 
18 m., Mărculescu (min. 38) și
Constantinescu (min. 65) au 
marcat pentru gazde, iar cele 
trei goluri ale studenților timi
șoreni au fost semnate de Svr- 
dan (in min. 16. min. 43 și min. 
78).

Jiul — Petrolul o—0. Pioieș- 
tenii a-au apărat, cu ardoare 
smulgînd un punct prețios în 
deplasare.

S.C. Bacău — Sportul studen
țesc 1—0 (0—0). Sore finalul 
partidei DembrovsChi (min. 80) 
a înscris golul victoriei băcăua
nilor.

„U" Cluj — Rapid 0—0. Clu
jenii au dominat majoritatea 
timpului, dar ineficace. La ti- 
nerct-rezerve. Rapid a ciștigat 
cu 3—1.

F.C. Argeș — Steagul roșu 
1—2 (1—1). Brașovenii au des
chis scorul prin Șerbănoiu (min. 
9). iar Jercan a egalat (min. 28) 
transformind o lovitură de la 11 
m. După pauză. Pescaru (min. 
52) a semnat golul victoriei pen
tru oaspeți.

Steaua — A.S.A. Tg. Mureș 
1-1 (o—l). Varodi a deschis 
scorul in min. 12, iar Năstase a 
egalat in min. 58.

CLASAMENT
Univ Craiova 21 13 4 4 43—23 30
Dinamo 21 10 5 fi 30—22 25
F.C. Constanța 21 10 4 7 35—25 24
Steaua 21 9 5 7 27—20 23
F.C. Argeș 21 10 3 8 32—32 23
U.T.A. 21 10 3 8 23—24 23
Steagul roșu 21 9 4 8 24—18 22
C.S.M Reșița 2L 7 8 8 20—25 22
A.S.A." Tg. M. 21 9 4 8 27—33 22
,.U* Cluj 21 8 5 8 18—17 21
Jiu! 2t 8 4 9 26—24 20
Poli. Timișoara 21 6 8 7 22—24 20
Sp. studențesc 21 8 3 10 28—26 19
Rapid 21 8 fi 9 19—26 18
Petrolul 21 8 5 10 18—27 17
C.F.R. Cluj 21 fi 5 10 21—35 17
S.C. Bacău 21 fi 4 11 21—31 16
Poli. Iași 21 7 2 12 22—33 16

Etapa viitoare
(31 martie)

Rapid — Steaua, Sportul stu
dențesc — Dinamo (se dispută 
în cuplaj, pe stadionul „23 Au
gust“, de la oră 16) Universita
tea Craiova — „U" Cluj. Poli
tehnica Timișoara — Politehnica 
Iași. Petrolul Ploiești — C.S.M. 
Reșița, Steagul roșu Brașov — 
F. C. Constanta. Jiul Petroșani 
— U.T.A., C. F. R. Cluj — S. C. 
Bacău și A.S.A. Tîrgu Mureș — 
F. C. Argeș.

Teribil de fluctuantă e forma echipelor fi starea eficacității. T)e 
la zece goluri, în etapa trecută, la 24 in cea de ieri. Să fie vorba 
de o revenire, pe prim plan, a spiritului ofensiv ? Nu cred. In trei 
partide nu s-a înscris nici un gol! Un meci mai interesant doar 
prin prisma rezultatului, a fost cel de la lași. Oltenii s-au trezit, 
se pare, la timp. In orice caz alternanta oceasta. una rece, una 
caldă nu e un semn bun fi înfocăților suporteri din Bănie le pro
voacă dureri, de cap, de inimă... E drept, in Dealul Copoului a 
plouat cu goluri: un sfert din totalul etapei. Liderul a recupe
rat frumos din terenul pierdut fi se menține, în continuare, la 
distanța apreciabilă de 5 puncte. în schimb, învinșii craiovenilor 
sint trimiși pe ultimul loc. Greu îi mai văd salvîndu-se. Tot c.e-i 
posibil ca decizia lor să o fi semnat tocmai colegii lor din Cra
iova. Preluarea lanternei este, de fapt, efectul fi al unei coinci
dente : înfringerda lor și victoria băcăuanilor — prima în acest 
retur. Șl ca să rămînem cu speculațiile — fi’ește, pur teoretice — 
fot în zona cea mai fierbinte a campionatului, vom menționa re
zultatul bun obținut, la Reșița, de feroviarii clujeni. Ei au recu
perat punctul pierdut acasă, 3—3. în toamnă. Rapidul realizează 
și el un „nul“ nesperat în fata unii’ echipe care începuse să-fi 
revină. După declarația observatorului federal, Robert Cosmoc, 
clujenii au făcut un joc frumos, dar au fost ineficace în fața porții, 
in timp ce rapidiștii au smuls acest punct prețios datorită apă
rării în care a excelat tinărul fi ambițiosul Marin Florin. Și aici 
avem de-a face cu o similitudine perfectă, cu o împărțire echita
bilă a punctelor : la București, în primul meci, s-a înregistrat ace
lași rezultat: 0—0. Scor mare fi surpriză la Constanta: Poli Timi
șoara face zile grele fruntașelor clasamentului: după ce etapa pre
cedentă, cucerește un punct de la lider, în fieful acestuia, ieri re
petă figura, pe litoral, consacrîndti-l pe „bătrînul“ Surdan 
drept un veritabil hat-triek. Surpriza etapei s-a produs la Pitești. 
Echipa care talona, îndeaproape, formația craioveană. a capotat 
;n fața unui tearn pus mai mult pe șicane, pe încurcat socote
lile. Nu e o simplă poveste, pentru argeșeni, „complexul Steagul 
roșu“... Dobrin se ceartă cu arbitrul, primește cartonașul galben, 
în loc să-l fi pus în umbră, sîmbătă, pe Bereta.

Am văzut meciul de pe Dinamo. După o repriză mai anostă 
a urmat o alta mult mai dinamică, mai clară, mai ofensivă. 
U.T.A., revelația campionatului, n-a putut alinia o formafie com
pletă — au lipsit Broșovschi și Axente — iar doi dintre compo- 
nenți, Domide și Purima, au jucat accidentați, deci, sub poten
țialul lor normal. Cu toată severitatea scorului s-a remarcat din 
nou Kun ca un fotbalist de clasă internațională, Domide ne-a de
monstrat că rămîne acela.p dispecer inteligent, iar lorgulescu că 
este un portar inspirat și temerar. A fost, vizibil progresul echipei 
Dinamo. Dumitrăche șt Dudu Georgescu au înlăturat, de astă 
dată, obstacolele întîlnite spre poartă cu r> : mult succes, Radu 
Nunweiller rămîne omul fără de care nu se poate. Dinu imprimă 
bărbăție și spirit Ofensiv echipei, iar Lucescu auzind că se caută 
extreme pentru națională și-a depus, din nou, candidatura. Ră
mîne, pe mai departe, o extremă de meserie de al cărei joc poate 
depinde valoarea evoluției de ansamblu a unei echipe.

Cu cele șapte puncte cucerite de oaspeți putem aprecia că nu 
este nici pe departe jucat acest campionat. Vremea surprizelor 
abia se anunță.

V. căbclia

BOX:

„Criteriul tineretului“
în „Sala sporturilor“ din Ga

lați s-a disputat ieri seară prima 
gală din cadrul celei de-a 5-a 
ediții a competiției de box „Cri
teriul tineretului“, organizată de 
ziarul „Munca“, în colaborare cu 
federația română de specialitate, 
C.J.E.F.S. și consiliul județean 
al sindicatelor.

Cei peste 1 500 de spectatori, 
prezenți în tribune, au urmării 
întîlniri de un bun nivel tehnic, 
în care tinerii* pugiliști și-au 
disputat cu ardoare victoria.

în, cel mai spectaculos meci al 
reuniunii, Constantin Buzducea- 
nu (categoria cocoș) l-a întrecut 
la puncte pe Jenei Vancea. în 

limitele categoriei grea, Constan
tin Dafinoiu a obținut victoria 
prin ko, în repriza a Iî-a, în 
fața lui Marin Galiș.

Alte rezultate : categoria mij
locie: Grigore Sasu învinge la 
puncte pe GheOrghe Bucur; 
Aurel Slan dispune la puncte de 
Nicolae Chipirog ; categoria se- 
mimijlocie: Damian Cimpoieșu 
învinge la puncte pe Florian 
Chițeseu; categoria ușoară : Ca- 
rol Hajnal învinge prin abandon, 
în repriza I, pe Nicolae Nico- 
laev.

Cea de-a doua reuniune semi
finală se va disputa astăzi, la 
Brăila.

• Campionatul mondial de 
hochei pe gheață (grupa B) a 
continuat la patinoarul artifi
cial „Tivoli“ din Liubliana cu 
disputarea meciurilor din etapa 
a 5-a.

Reprezentativa României â 
întilnit selecționata Norvegiei, 
pe care a învins-o cu scorul de 
4—1 (3—0, 0—1, 1—0). Victoria 
hocheiștilor români a fost de
cisă în primele 20 de minute de 
joc. cind, la capătul unor re
petate acțiuni ofensive, au în
scris trei goluri, prin Bașa 
(min. 5), Pană (min. 7) și 
Axinte (min. 20). Cel de-al pa
trulea gol al formației române 
a fost marcat în minutul 49 de 
Varga.

în alte două partide disputate 
s-âu înregistrat următoarele re
zultate : S.U.A,—Austria 6—0 
(0—0. 2—0. 4—0) ; R. F. Germa
nia—Olanda 5—3 (0—2, 2—0,
3-1).

Astăzi este zi de odihnă pen
tru toate echipele.

Campionatul se reia vineri cu 
următoarele meciuri : Austria— 
Olanda ; Norvegia—Japonia ; 
România—S.U.A. și Iugosla
via—R. F. Germania.

• Marți noaptea, tirziu. la 
Liubliana. in cadrul campiona
tului mondial de hochei pe 
gheață (grupa B). s-au întilnit 
echipele R.F. Germania și Ro
mâniei. Hocheiștii vest-germani 
au terminat învingători cu sco
rul de 6-3 (2-0, 1-1, 3—2).

• Pe stadionul „1 Mai“ din
Pitești, în prezență a péste 
15 000 de spectatori, s-a dispu
tat ieri după-amiază meciul in
ternațional amical de fotbal 
dintre echipele reprezentative 
de juniori ale României și Bra
ziliei. Partida s-a încheiat la 
egalitate : 1—1 (1—0). Golul
formației române a fost marcat 
de Augustin, iar oaspeții ău 
egalat prin golul înscris de 
Gutterer.

• La Talni Desert (California) 
se desfășoară un turneu de te
nis contînd pentru Circuitul 
W.C.T. (grupa verde). Ion Ti
riac (România) 'a debutat cu o 
victorie, întrecindu-l cu 6—4,
6— 2 pe japonezul J. Kamiwa- 
zumi. Americanul Roscoe Tan
ner l-a eliminat în mod sur
prinzător cu 6—3, 7—5 pe sue
dezul Björn Borg.

• în turneul internațional de 
tenis de la Tempe (Arizona), 
jucătorul român Ion Sântei a 
obținut o frumoasă victorie in 
primul tur eliminîndu-1 cu 7—5,
7— 6 pe americanul John Byron. 
Bob Folz (S.U.A.) a ciștigat cu 
6—3, 7—6 în fața danezului Lèrs 
Eldstroem, iar cehoslovacul Jan 
Pisezky a dispus cu 6—3. 6—2 
de americanul Mike Wilkinson.

• Turneul internațional de 
tenis de la Rotterdam contind 
pentru Circuitul W.C.T. a pro
gramat noi întîlniri din primul 
tur. Australianul Allen Stone a 
obținut o surprinzătoare victo
rie cu 6—3, 1—6. 7—5 in fața 
lui Ilie Năstase. O mare surpri
ză a furnizat olandezul Rolf 
Thung care l-a eliminat cu 7—6. 
6—2 pe australianul John 
Alexander.

• Boxerul american de cu
loare George Foreman și-a apă
rat titlul de campion mondial 
la categoria „grea“ invingîndu-1 
marți noaptea la Caracas prin 
ko tehnic in repriza a doua pe 
șalangerul său Ken Norton. Tn- 
tilnirea care s-a desfășurat pe 
ringul arenei „Poliedre“ în pre
zenta a 8 000 de spectatori a 
constituit o simplă formalitate 
pentru fostul campion olimpie 
din Mexic. Posedind lovituri dâ 
o forță deosebită. Foreman 1-â 
dominat copios pe Norton, de la 
mijlocul reprizei întiia. In 
rundul doi. Foreman a plasat 
un upercut și apoi o directă la 
figură trimițindu-1 la podea pe 
Norton.

PELL produs cosmetic

AMAR
de concepție
românească

Cosmetica reprezintă o îmbinare a artei cu știința. Ne-am convins de 
asia prin folosința gamei foarte diverse <le produse, ale căror caracteristici 
așează laolaltă estetica și medicina. Cele mai multe — în parte i-am infor
mat pe cititorii noștri și eu alte prilejuri — sint prezentate și desfăcute 
in unitatea specializată a întreprinderii „Miraj", de pe Calea Victoriei, 
București. De curind, in magazinul amintit a intrat o gamă de produse 
cosmetice PF.LL-AMAR, rcprezenlînd, de astă dată, o concepție originală 
românească (a dr. lonescu Călinești) <ic valorificare a principiilor active 
flin nămolurile sâprdpelice, zăcăminte naturale ale lacurilor din țara noastră. 
Calitățile deosebite ale acestor produse, determinate de substanțe organice, 
enzimale și oligoelementele dc proveniență vegetală, animală și minerală, 
rezidă in exercitarea asupra epidermei â unei acțiuni tonice, antiinflamatorie, 
hidratantă. favorizează metabolismul celular și regenerarea țesutului.

De pildă, loțiunea tonică pentru ten, are un efect pozitiv, mai ales la 
tenurile acneice, favorizind reducerea, eliminarea și cicatrizarea microabce- 
selor. Aplicarea se face zilnic prin tamponarea tenului cu vată îmbibată in 
loțiune.

Pell-amar, emulsie hidratantă se recomandă mai ales pentru acțiunea 
de reechilibrare a hidrofilei țesutului, redindu-i suplețea și elasticitatea. 
Totodată, constituie și bază de machiaj. Se 
nea tonică pentru ten.

Un alt produs din această „familie“ 
concepută ca o emulsie fină. Efectul asupra 
protejare împotriva intemperiilor, emoliență și netezime.

Pehtru seară, după demachiere, este indicată crema nutritivă de 
noapte, complet absorbită de piele.

Un produs antirid, din aceeași gamă, este crema emoliență pentru 
ochi, eare aplicată dimineața, in strat subțire in jurul ochilor, previne for
marea ridurilor.

Șamponul pentru păr combate seboreea, mătreața, căderea și decolo- 
rarea podoabei capilare. Există și un spumant de baie Pell-amar cu efect de 
înviorare și de tonificare a pielii, avind și acțiune sedativă.

In curind vor apare și alte produse din gama Pell-amar, aflate in 
pregătire Ia întreprinderea de produse cosmetice „Miraj“.

aplică după ce s-a folosit loțiu-

este și crema hidratantă de zi, 
tenului se resimte in elasticitate,
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BIROUL ÎNVĂȚĂMINT AL ÎNTREPRINDERII 
DE CONFECȚII Șl TRICOTAJE BUCUREȘTI 

cu sediul in B-dul Armata Poporului nr. 7, sec.
7, face zilnic înscrieri pentru 

cursurile de calificare 
cu durata de 3 luni

Se primesc tineri și tinere de 15 1/2-25 ani, 
pentru a se califica în meseria de confecționer 
la mașină.

La terminarea cursurilor, absolvenții primesc 
certificat de muncitor calificat.

Pe perioada școlarizării, cursanții primesc o 
indemnizație lunară de 400 lei.

Candidații cu domiciliul stabil în București, 
sau pînă la 50 Km de București, absolvenți a 
cel puțin 8 clase se pot prezenta la Biroul în- 
vățămînt cu următoarele acte :

— Adeverință sau certificat de 8 clase ț
— Adeverință de |a C.A.P. sau repartiție de 

la Forțele de Muncă
— Originalul și copia după certificatul de 

naștere
— Buletinul de identitate
— Micro și analiza sîngelui
Mijloace de transport sînt : autobuze : 36, 

74,80, troleibuze: 90 și 93 ; tramvaie : 13 și 25.

STATIA DE UTILAJ TRANSPORT BUCUREȘTI,cu sediul în Bd. Preciziei nr. 13, sector 7, capătul tramva ielor 13 și 25, autobuz 74, Cartierul Militari,
•à
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RECRUTEAZĂ TINERInâscuți în anii 1953-1954, 1955 și seriei 1.VI.74 să aibă împliniți 1956 (la data începeri:17 ani și jumătate).
PENTRU CALIFICARE ÎN MESERIA

DE ȘOFERI PROFESIONIȘTICursurile de calificare se vor desfășura în orașele Ro man și Rîmnicu Vîlcea cu începere efe la 1 iunie 1974;Pe timpul școlarizării, candidaților li se asigură condiții de masă și cazare gratuit.Candidații trebuie să prezinte următoarele acte :Certificat de naștere (copie legalizată prin notariat) ;Certificat de studii (minimum 8 cl. elementare, copie legalizată prin notariat);Certificat medical tip eliberat de Policlinica „Ana Ipătescu" (București) ;Declarație tip ;Cerere tip ;Certificat cazier judiciar (miliție) țTrei fotografii 3x4.Formularele tip se găsesc de vînzare la toate birourile de copiat acte.De asemenea, angajăm șoferi pentru auto Bucegi și DAC. Se asigură cazare, indemnizație de șantier și masa la cantină contra cost.
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INTERVIUL
ACORDAT DE TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Piccinini
După cum s-a mai anunțat, laDupă cum s-a mai anunțat, la 22 martie a.c., tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit pe publicistul italian Franco Piccinini, căruia 
i-a acordat următorul interviu pentru un grup de ziare italiene :pentru un grup de ziare italiene :

ÎNTREBARE : Care este 
părerea Dumneavoastră in 
legătură cu stadiul actual 
perspectivele dezvoltării re
lațiilor economice și cultura
le dintre România și Italia ?

RĂSPUNS : Relațiile dintre 
România și Italia au cunoscut 
in ultimii ani. o dezvoltare pu
ternică. Vizita pe care am fă
cut-o anul trecut în Italia, con
vorbirile cu președintele Leone 
și alți oameni politici italieni, 
acordurile realizate cu;<acel pri
lej au creat o baajț și mai 
bună 'pentru extinderea acestor 
relații de 
că există 
pentru ca 
se obțină 
accentuată 
mice, științifice, 
extindere a colaborării 
România și Italia în toate do
meniile de activitate.

ță și la amenințarea cu forța în 
relațiile dintre statele conti
nentului.

In general, considerăm că a- 
ceastă conferință europeană tre
buie să pună bazele unei coo
perări noi intre state în toate 
domeniile de activitate, ceea ce 
va marca un moment de im
portanță istorică pentru conti
nentul european, cit și pentru 
întreaga lume.

din țara noastră este însușirea 
cit mai temeinică a cuceririlor 
științei și tehnicii, pregătirea 
din toate punctele de vedere 
pentru a fi în măsură să par
ticipe activ la înfăptuirea pro
gramului actual și să asigure 
continuarea în viitor a politicii 
de înflorire a României socia
liste.

ÎNTREBARE : Cum apre- 
ciați vizitele pe care le-ați 
efectuat in țările arabe și in 
America Latină ? Care sînt 
principalele rezultate ale a- 
cestor vizite ?

colaborare. Apreciez 
condiții favorabile 

în anii următori să 
o dezvoltare mai 
a relațiilor econo- 

culturale, o 
dintre

ÎNTREBARE : Care este 
poziția României în legătură 
cu actuala fază și perspecti
vele situației din Orientul 
Mijlociu ?

ÎNTREBARE: Care sînt în 
prezent relațiile României cu 
țările Pieței Comune ?

RĂSPUNS : România întreți
ne cu țările membre ale Pie
ței Comune relații de colabo
rare foarte largi. După cum se 
știe, țările Pieței Comune au 
acordat României, începînd din 
acest an, preferințe tarifare ge
neralizate. Sperăm că aceasta 
va favoriza dezvoltarea in 
continuare a schimburilor co
merciale reciproce, înlesnind 
pătrunderea mărfurilor româ
nești în țările Pieței Comune, 
în aceleași condiții ca și pro
dusele altor state.

România se pronunță con
stant pentru un comerț inter
național, fără bariere și discri
minări, pentru extinderea con
tinuă a colaborării economice 
cu toate țările pe 
nei egalități și 
reciproc.

baza depli- 
avantajului

RASPUNS : România consi
deră că trebuie depuse efor
turi susținute de către toate 
statele pentru a se ajunge la 
realizarea unei păci trainice și 
drepte în Orientul Mijlociu.

Am salutat cu multă satisfac
ție acordul de dezangajare din
tre Republica Arabă Egipt și 
Israel. Considerăm că este ne
cesar să se ajungă la o ase
menea dezangajare și între ce
lelalte state arabe și Israel, 
ceea ce va crea condiții priel
nice pentru desfășurarea cu 
succes a lucrărilor conferinței 
de la Geneva cu privire la 
rientul Mijlociu.

Apreciem că trebuie să se 
jungă la retragerea totală 
trupelor israeliene din terito
riile arabe ocupate, la reali
zarea unor asemenea înțelegeri 
care să garanteze integritatea 
și suveranitatea tuturor statelor 
din această zonă.

Totodată, considerăm că o so
luție trainică în Orientul Mij
lociu presupune rezolvarea pro
blemei poporului palestinian, 
căruia trebuie să i se asigure 
dreptul la autodeterminare, să 
i se creeze condiții pentru a-și 
putea organiza viața corespun
zător năzuințelor sale.

o-
a-
a

Care esteÎNTREBARE:
poziția română față de Con
ferința pentru securitate eu
ropeană ? Ce așteaptă ~ 
nia de la această 
rință.

Rotnâ- 
Confe-

ÎNTREBARE : Ce gîndiți 
despre tineretul român ? Care 
sînt problemele care-l pre
ocupă în prezent și viitor ?

RĂSPUNS : Vizitele recente 
din mai multe țări arabe, din 
țările Americii Latine și din 
unele țări ale Africii au consti
tuit o manifestare a relațiilor 
de prietenie dintre România și 
toate aceste state, au repre
zentat, în același timp, o expre
sie a solidarității în lupta îm
potriva politicii imperialiste de 
forță și dictat, împotriva colo
nialismului și neocolonialismu- 
lui, pentru respectarea dreptu
lui fiecărui popor de a fi stă- 
pin pe bogățiile naționale, de 
a-și putea făuri viața în mod 
liber, fără nici un amestec din 
afară.

Totodată în cursul acestor vi
zite, in toate statele s-au iden
tificat noi posibilități și s-au 
încheiat acorduri concrete cu 
privire la cooperarea economi
că, tehnico-științifică și cultu
rală, s-au adoptat declarații, iar 
în două dintre țările recent vi
zitate — în Argentina și Gui
neea — s-au semnat și tratate 
de prietenie și colaborare, care 
așează relațiile dintre România 
și aceste țări pe principiile trai
nice ale egalității, respectului 
reciproc, cooperării în toate do
meniile de activitate.

Iată de ce pot spune că și a- 
ceste vizite — ca și vizitele 
efectuate anterior în ațte țări, 
inclusiv în Italia — s-au înche
iat cu rezultate foarte bune, 
ceea ce constituie o contribu
ție, după părerea noastră, nu 
numai la cauza prieteniei din
tre România și aceste țări, dar 
și la cauza prieteniei și cola
borării internaționale.

Modernul complex sanitar din orașul Baku.U.R.S.S. :

Delegația economică română
primită de premierul Kuweitului

Delegația economică română, 
condusă de Ion M. Nicolae, ad
junct al ministrului industriei 
chimice, a fost primită de șei- 
cul Jaber Al Ahmad Al Jaber 
Al Sabah, prim-ministru al Ku
weitului și prinț moștenitor, ce 
ține locul emirului Sabah Al 
Salem Al Sabah, care, în pre
zent, lipsește din țară.

în cursul convorbirilor, des
fășurate într-o atmosferă caldă, 
prietenească, a fost transmis 
un mesaj de salut din partea 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia și a președintelui Consiliu
lui de Miniștri. Mulțumind pen
tru mesajul primit, premierul 
kuweitian a rugat să i se trans
mită președintelui Nicolae 
Ceaușescu, din partea emirului 
Sabah Al Salem Al Sabah și 
din partea sa, personal, urări 
de sănătate și fericire, precum

și dorința sinceră de cooperare 
cu România, atit în ceea 
privește dezvoltarea 
bilaterale, cit și în 
consolidării păcii și al progre
sului în lume. In mod deosebit, 
primul ministru kuweitian a 
apreciat poziția și activitatea 
României pentru soluționarea 
conflictului din Orientul Apro
piat.

De asemenea, Jaber Al Ah
mad Al Jaber a apreciat ca 
deosebit de utile intilnirile în
tre șefii de stat și de guverne 
și, in acest sens, în numele 
emirului Sabah Al Salem Al 
Sabah, a adresat șefului sta
tului român, precum și pri
mului ministru invitația de a 
vizita Kuweitul în cursul aces
tui an. În același timp, primul 
ministru kuweitian a transmis 
dorința emirului și a sa perso
nal de a vizita România.

ce 
relațiilor 
domeniul

și cooperare în Europa
Declarația ministrului de externe Ahti Karjalainen

Ministrul de externe al Fin
landei, Ahti Karjalainen, a a- 
nunțat, într-o declarație de 
presă, că țara sa este gata să 
găzduiască cea de-a treia fază 
a Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa, în luna 
iulie a acestui an. El a adugat 
că Finlanda apreciază că este

Lucrările

recomandabil să se evite prelun
girea nejustificată a lucrărilor 
celei de-a doua faze a Confe
rinței, care se desfășoară, în pre
zent, la Geneva.

Karjalainen s-a pronunțat, de 
asemenea, în favoarea organiză
rii celei de-a treia și ultime 
faze a Conferinței la cel mai 
înalt nivel posibil.

Consiliului

După două zile de dezba
teri, Senatul italian a acor
dat, miercuri, votul de încre
dere noului guvern, condus 
de Mariano Rumor. 183 sena
tori au votat in favoarea gu
vernului, iar 119 contra.

Dezbaterile din Senat n-au 
adus elemente noi în com
parație cu cele din Ca
mera Deputaților, reprezen
tanții grupurilor parlamen
tare ale principalelor forma
ții politice exprimînd punc
tele de vedere cunoscute in 
legătură cu liniile de acțiune 
ale noului cabinet, precum și 
cu principalele prevederi ale 
declarației-program prezen
tate de premierul Rumor, la 
mijlocul săptămînii trecute.

După obținerea învestiturii 
în ambele camere ale Parla
mentului, se așteaptă ca, încă 
în cursul acestei săptămini, 
noul guvern să anunțe unele 
măsuri de natură să înfrunte 
actualele dificultăți econo
mice.

Marea Britanie: reacții la 
noului bugetprevederile

Presa britanică de 
miercuri consacră ample 
comentarii prevederilor 
noului buget, prezentat 
cu o zi în urmă in Ca
mera Comunelor de către 
ministrul de finanțe la
burist, Denis Healey.

RĂSPUNS: 
lutat activitatea 
perea lucrărilor 
general-europene 
activ ia lucrările 
rarea documentelor 
principiile relațiilor dintre țări
le europene. Apreciem că rezul
tatele de pină acum sînt bune 
și că există perspective pentru 
încheierea cu succes a Confe
rinței general-europene. Noi 
așteptăm ca la Conferință să se 
statueze principii care să așeze 
relațiile pe bază de deplină 
egalitate, de respect al inde
pendenței, suveranității, de 
neamestec în treburile interne, 
de avantaj reciproc, să se a- 
dopte de către toate țările ho- 
tărîrea de a se renunța la for-

a sa-România 
pentru înce- 

Conferinței 
și participă 

pentru elabo- 
privind

RĂSPUNS : Trebuie să spun 
că tineretul român este un par
ticipant activ la întreaga operă 
de transformare revoluționară a 
societății, la realizarea progra
mului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te în România. Dau o înaltă 
apreciere activității și poziției 
tineretului român, în toate pro
blemele. Desigur, preocupările 
tineretului sint strîns legate de 
preocupările generale ale între
gii noastre națiuni pentru dez
voltarea mai rapidă a econo
miei, științei, culturii, pentru 
ridicarea generală a României 
la nivelul țărilor dezvoltate din 
punct de vedere economic, pen
tru înfăptuirea măsurilor de 
ridicare a nivelului de trai ma
terial și spiritual al întregului 
popor.

Ceea ce preocupă tineretul

ÎNTREBARE : Care sînt 
relațiile României cu Vati
canul și ce ne puteți spune 
despre perspectivele acestor 
relații ?

RĂSPUNS : Deși nu întreți
nem relații diplomatice, aș pu
tea spune că raporturile dintre 
România și Vatican sînt bune. 
Dealtfel, după cum se știe, în 
cursul vizitei pe care am efec
tuat-o în Italia, am făcut și o 
vizită specială la Vatican. A- 
preciem că, în lumina efortu
rilor pentru înfăptuirea secu
rității europene, a unei lumi 
mai drepte, mai bune, 
perspective de a extinde și 
volta relațiile 
tre România

sînt 
dez- 
din-de colaborare 

și Vatican.
★

încheiere, să 
ziarelor 

întregului popor ita-

Aș dori, în 
cititorilor 
voastră, 
lian, multă prosperitate și pace.

urez 
dumnea-

SESIUNEA COMISIEI
ECONOMICE A O.N.U. PENTRU
ASIA SI EXTREMUL ORIENT

»

In capitala Republicii Sri Lanka au început, miercuri, in pre
zența a peste 500 de delegați din țările membre și observatori 
ai unor state din zonă, lucrările sesiunii anuale a Comisiei Eco
nomice a O.N.U. pentru Asia și Extremul Orient

în contextul apropiatei reu
niuni extraordinare a Adunării 
Generale a O.N.U., sesiunea din 
acest an a E.C.A.F.E. are o 
semnificație specială, deoarece 
problemele economice cu carac
ter regional, care fac obiectul 
discuțiilor, preocupă deopotrivă 
marea majoritate a țărilor lumii 
— criza de energie, situația pre
țurilor la materiile prime, coope
rarea in vederea dezvoltării, ra
porturile economice și comer
ciale între țările in curs de dez
voltare și țările industrializate. 
Ca probleme specifice, înscrise 
pe agenda dezbaterilor, figurează 
armonizarea intre statele mem
bre a tehnicilor de planificare 
și dezvoltare industrială, valo
rificarea resurselor naturale în 
interesul propriei dezvoltări, 
stabilizarea prețurilor și asigu
rarea continuității livrărilor re
ciproce de alimente și materii 
de bază, crearea unui fond co
mun adițional pentru finanțarea 
programelor lor de dezvoltare 
economică și socială aflate la 
dispoziția Băncii asiatice de dez
voltare.

Ca documente de lucru pre
zentate sesiunii de către secre
tariatul E.C.A.F.E. se află rapor
tul cu privire la situația econo-

Apropiat
DAMASC 27 (Agerpres). — 

Un comunicat militar dat publi
cității la Damasc informează că, 
miercuri dimineața, între unități 
de artilerie și de tancuri israelie
ne și siriene din zona înălțimilor 
Golan au avut loc noi ciocniri. 
Aceasta este a 16-a zi cind în 
zonă au loc incidente armate.

Astfel, ziarul „Times" apre
ciază că „în acest buget există 
numeroase elemente care meri
tă să fie susținute. Bugetul pre
zentat de Healey — continuă 
ziarul — fixează două obiecti
ve : pe de o parte, încearcă să 
amelioreze deficitul balanței de 
plăți și să relanseze economia, 
iar pe de altă parte, s-a urmă
rit anunțarea unui buget suscep
tibil să obțină și acordul sindi
catelor“.

Ziarul „Daily Telegraph", de 
orientare conservatoare, consi
deră că noul buget al guvernu-

lui laburist este prudent, neutru 
și. într-o anumită măsură, ur
mărește frinarea inflației. Zia
rul apreciază că deși bugetul 
laburist vizează majorarea sala
riilor categoriilor mai puțin fa
vorizate ale populației, pentru 
industrie 
sumbre 
tr-un comentariu apărut în zia
rul „Morning Star“, organul 
Partidului Comunist din Marea 
Britanie, se apreciază că, deși 
timide, măsurile anunțate de 
ministrul finanțelor constituie 
un pas într-o direcție bună. 
John Gollan, secretar general al 
P.C. din Marea Britanie, a apre
ciat, într-o declarație publicată 
de ziarul citat, „părțile pozitive 
ale bugetului“, menționind insă 
că „va provoca îngrijorare fap
tul că sporirea impozitelor indi
recte și a celor directe va lovi 
și pe mulți oameni ai muncii“.

„perspectivele sînt 
și neliniștitoare“. în-

In capitala tunisiană 
continuă lucrările celei 
de-a 61-a sesiuni a Con
siliului Ligii Arabe, care 
reunește miniștrii arabi 
ai afacerilor externe.

miercuri ale Consiliului Ligii au 
fost consacrate discutării datei 
și locului viitoarei reuniuni ara
be la nivel înalt, precum și pro
punerii privind organizarea unui 
dialog arabo-vest-europeean.

Dilema „Concorde“ la Londra

A continuă sau a nu
Cele cinci comisii de lucru 

formate marți — politică, eco
nomică, juridică, administrativ- 
financiară și social-culturală — 
și-au început activitatea in ve
derea elaborării documentelor 
ce vor fi supuse aprobării șefi
lor de delegații în ședință ple
nară. Comisia pentru problemele 
politice, constituită din miniștrii 
de externe prezenți la sesiune, 
a examinat, în ședință cu ușile 
închise, punctul de pe ordinea 
de zi referitor la situația poli
tică și militară din Orientul A- 
propiat.

Într-o declarație reluată de a- 
genția M.E.N., Sayad Nofal, se
cretar general adjunct al Ligii 
Arabe, a afirmat că lucrările de

Potrivit agențiilor United 
Press Internațional și France 
Presse, secretarul general aJ 
Ligii Arabe, Mahmoud Riad, 
a acordat un interviu coti
dianului tunisian „LA PRES
SE“ în care, referindu-se la 
discuțiile dintre Statele U- 
nite și Europa occidentală in 
legătură cu Orientul Mijlo
ciu, a declarat : „Noi 
tem gata să cooperăm 
toate țările și nu numai 
vest-europenii și americanii, 
în toate domeniile, și nu nu
mai in cel al energiei, ci și 
în cele ale culturii și tehno
logiei".

continuă ?

sin- 
cu 
cu

TUNISIA : Vedere din capitala țării - Tunis.

Anthony Wedgwood- 
Benn, ministrul britanic 
al industriei a anunțat în 
Camera Comunelor câ 
va efectua la 29 martie 
o vizită la Paris pentru a 
aborda, 
membri ai guvernului 
francez, probleme legate 
de viitorul supersonicu
lui „Concorde".

împreună cu

dent, mai moderați din cauza 
funcției sale) a făcut-o noul mi
nistru laburist al industriei 
Wedgwood Benn atunci cind 
după studierea dosarului Con
corde, spunea luni în Camera 
Comunelor că „situația financi
ară a proiectului este mai proas
tă decît s-ar fi putut imagina“.

Construcția Iui „Concorde“ a 
înghițit pină acum peste 3 mi
liarde de dolari. Evaluările ini
țiale care prevedeau comenzi 
pentru minimum 60 și maximum 
100 de aparate s-au dovedit a fi 
total fanteziste. Problemele ri
dicate de poluarea atmosferică

și bine plasată“. Un argument 
în plus în acest sens îl consti
tuie și faptul că, urmare a spo
ririi prețului carburanților, pu
nerea în exploatare, chiar și 
numai a unui număr redus de 
aparate „Concorde“ va face o 
„gaură“ respectabilă în venitu
rile Iui „British Airway“ și „Air 
France“, „gaură“ ce va trebui 
acoperită de stat (direcțiunea 
comercială a companiei „Air 
France“ a și anunțat că exploa
tarea celor cinci aparate „Con
corde“ comandate va provoca un 
deficit anual de minimum 28 de 
milioane de dolari).

mică a țărilor membre pe anul 
1973 și un studiu asupra situa
ției învățămîntului și a posibi
lităților de plasare, în sfera pro
ducției și în funcțiile de condu
cere, a cadrelor naționale.

Lucrările sesiunii vor dura a- 
proximativ două săptămîni.

Fiecare al patrulea locui
tor al R.P.D. Coreene se 
pregătește în școli de grade 
diferite. Dacă înainte de eli
berare în țară nu exista nici 
tui institut de învățămint su
perior, in prezent își desfă
șoară activitatea 140 de di
verse institute și peste 500 
de școli tehnice. Se dezvol
tă in permanență rețeaua de 
filiale serale și prin cores
pondență ale instituțiilor ști
ințifice și tehnice. Pe lingă 
marile unități industriale au 
luat ființă institute tehnice.

Din 1967, anul introducerii 
în toate școlile a sistemului 
de învățămînt politehnic de 
9 ani, numărul cadrelor de 
specialiști a crescut conside
rabil. Din aprilie anul aces
ta vor începe să fie introdu
se sistemul de învățămînt 
generalizat de 10 ani și o 
pregătire preșcolară de un 
an. O formă foarte populară, 
îndeosebi in mediul rural, o 
reprezintă cercurile de auto- 
•pregătire tehnică. în pre
zent, in agricultura R.P.D. 
Coreene lucrează 100 000 de 
specialiști.
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Sâptâmîna comerțului 
mondial

PREȘEDINTELE S.U.A., Ri- 
chard Nixon, a proclamat săp- 
tămina care va începe la 20 mai 
drept „Săptămînă a comerțului 
mondial". Cu acest prilej, el a 
relevat că schimburile comercia
le deschise pot contribui Ia sta
bilitate și armonie in lume, 
precum și la reducerea cauzelor 
de tensiune internațională.

O DELEGAȚIE a Frontului 
Unit Național al Cambodgiei 
(FUNC) și a Guvernului Regal 
de Uniune Națională (GRUNC), 
condusă de Khieu Samphan, 
vicepremier și ministrul apă
rării naționale al GRUNC, se 
află într-o vizită în Republica 
Democrată Vietnam.

DELEGAȚIILE Societăți
lor de Cruce Roșie ale 
R.P.D. Coreene și Coreei de 
Sud au convenit — la propu
nerea părții R.P.D. Coreene 
— să se întrunească în șe
dință. pentru continuarea 
convorbirilor. Ia data de 3 
aprilie, la Panmun.ion — a- 
nuntă agenția A.C.T.C.

Poziția președintelui 
Ciprului

• ÎNTR-UN INTERVIU pu
blicat miercuri de presa ciprio
tă, președintele Ciprului, arhi
episcopul Makarios, s-a pronun
țat din nou împotriva unei solu
ții federale a problemei ciprio

te, care, după opinia sa, ar con
stitui „preludiul împărțirii insu
lei“. El a apreciat că, în urmă
toarele luni, convorbirile dintre 
comunitățile greacă și turcă vor 
trebui să ajungă la un rezultat.

PARTICIPANȚII LA LUCRĂ
RILE celei de-a Xl-a sesiuni a 
Consiliului Organizației de so
lidaritate a popoarelor afro- 
asiatice (O.S.P.A.A.) au adoptat 
o rezoluție cu privire la situația 
din Asia și căile de întărire a 
păcii, colaborării și securității 
pe continent, în care este subli
niată necesitatea asigurării unei 
păci trainice în această zonă a 
lumii.

A fost adoptată, de asemenea, 
o rezoluție referitoare la situa
ția de pe continentul african, 
care exprimă solidaritatea par-

A. n termeni 
chestiunea 
mează a fi 
tă este așa-numi- 
tul „raport secret 
Bloch“. Acest do

cument, elaborat de generalul 
René Bloch, directorul centru
lui de cercetări aerospațiale din 
Landes, se ocupă de ceea ce 
TIMES denumește „încercarea 
aproape disperată și aproape 
imposibilă de a salva ceea ce 
se mai poate din pro
iectul Concorde“. în esență, 
„raportul Bloch“ prevede „îm
bunătățirea din mers“ a unor 
caracteristici ale avionului, 
mărirea razei de zbor prin a- 
dăugarea unor rezervoare su
plimentare de carburanți și mo
dificarea motoarelor, reducerea 
zgomotului. Costul suplimentar 
al acestor ameliorări s-ar ridica, 
potrivit unor evaluări incomple
te la nu mai puțin de 800 mili
oane dolari (care ar trebui in
vestiți în proporție egală de gu
vernele francez și britanic). O 
asemenea cifră a fost, desigur, 
de natură să amplifice reticen
țele, oarecum mari ale Londrei 
in privința continuării unui 
proiect pe care presa britanică 
îl denumește „cel mai mare de
zastru financiar din istoria 
postbelică a Angliei" (GUAR- 
DIAN). De fapt, o remarcă a- 
proape identică (în termeni, evi-

I
oficiali, 

care ur- 
dezbătu-

ticipanților cu lupta popoarelor 
din Africa pentru lichidarea ră
mășițelor colonialismului, neo- 
colonialismului și rasismului.

EXPOZIȚIA „THEODOR 
PALLADY“ continuă să în
registreze un succes de pres
tigiu în Franța. După ce a 
atras un numeros public la 
Paris și la Marsilia, expozi
ția este găzduită acum de 
orașul Bordeaux. Articolele 
apărute în diverse ziare și 
reviste franceze subliniază 
marea valoare a operelor ar
tistului român și contribuția 
sa la cunoașterea reciprocă 
între popoarele celor două 
țări.

și sonoră ca și de penuria de car
buranți au făcut ca lista de op
țiuni să se reducă dramatic. 
Practic din cele 76 de opțiuni 
inițiale au rămas în picioare 
doar nouă definitive (cinci apa
rate solicitate de compania bri
tanică „British Airways“ și pa
tru aparate solicitate de compa
nia franceză „Air France“). Este 
de pe acum foarte clar, așa cum 
apreciază experții, că banii in
vestiți în „Concorde“ nu vor fi 
niciodată amortizați. Potrivit e- 
valuăriior specialiștilor englezi 
citați de FINANCIAL TIMES 
„dacă nu se vor mai face noi 
investiții guvernele britanic și 
francez vor avea să-și impartă 
o pierdere de cîte un miliard de 
dolari“. în raport cu aceste ci
fre și în raport cu perspectiva 
pierderii de noi sume în cazul 
dezvoltării proiectului, 
unei opriri pur și simplu 
struirii de noi avioane 
corde“ (circa 300 milioane 
ar fi, cum estimează 
experți 
TIMES

costul 
a con- 
„Con- 
dolari) 
aceiași

citați de FINANCIAL 
„o investiție neglijabilă

A continua sau a nu continua 
proiectul ? Hamletiana întrebare 
pe care și-o pune guvernul bri
tanic este dificilă. Nu trebuie 
desigur uitat că 20 000 de mun
citori și tehnicieni englezi sint 
angrenați în construcția super
sonicului și că actualmente Ma
rea Britanie e confruntată cu 
problema asigurării locurilor de 
muncă. Este insă foarte clar că 
presiunile pentru abandonarea 
proiectului sînt mari și că, în 
genere, britanicii ' 
te ambalarea în 
Wedgwood Benn 
teleagă sensul și cadrul convor
birilor pe care le va avea vi
neri la Paris cu interlocutorii 
lui francezi atunci cind a de
clarat ziariștilor : „Estimările 
raportului Bloch despre necesi
tatea unor alte investiții sint 
atit de inspăimintătoare incit 
ele vor îndîrji și mai mult po
ziția acelora, mulți la număr, 
din Anglia care gindesc că pro
iectul trebuie abandonat“.

doresc să evi- 
noi cheltuieli, 

a lăsat să se in-

EM. RUCAR

Dolarul din nou 
subevaluat

MINISTRUL DE FINANȚE al 
S.U.A., George Shultz, a decla
rat marți seara, la o conferință 
de presă, că dolarul este din 
nou subevaluat, probabil din 
cauza instabilității prețului pe
trolului și a crizei de energie. 
„Ne aflăm, a spus el, într-o si
tuație în care dolarul trebuie 
să evolueze în jurul centrului 
de gravitate constituit de pari
tatea stabilită după cea de-a 
doua devalorizare a lui“.

a unui nou tratat asupra Cana
lului Panama. Se apreciază că 
aceste convorbiri sint consacrate 
pregătirii condițiilor pentru o 
nouă rundă de negocieri între 
reprezentanții permanenți ai 
celor două state la negocieri.

După secetă... ploi 
torențiale

• PE INSULA CONTADORA 
din Pacific au început convor
biri între delegații ale S.U.A. și 
Republicii Panama, cu privire la 
realizarea intre cele două părți

PLOI TORENȚIALE s-au a- 
bătut asupra provinciilor afec
tate de secetă din Etiopia, pro- 
vocind pagube materiale și a- 
menințind recolta viitoare, a- 
nunță agenția France Presse. 
Cele mai grave inundații au fost 
semnalate în provincia Wolo 
(la nord de Addis Abeba), unde 
se află cantonați 10 000 de refu- 
giați.
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