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Lucrările de primăvară

si de
JK

INIȚIATIVE, ANGAJARE, ÎMPLINIRI

IDEI CONVERTITE
ÎN ECONOMII

CINCINALI LI I" trebuie executate la timp
bună calitate!

— Lucrăm, ca electricieni, a- 
proape zilnic prin canalele de 
cable din halele de electroliză a 
aluminiului. Cu o lună in urmă, 
cîțiva dintre noi (Florea Vies
pe, Eugen Bunea, Dumitru Ște
fan și alții) au zis : zeci de tone 
de aluminiu, scurs sau deversat 
din cuvele de electroliză, zac in 
canale. Dacă l-am scoate de a- 
colo, am rezolva două lucruri : 
am debloca circuitele electrice 
și am realiza, in ‘ același timp, 
economii de sute de mii de lei. 
Au propus un plan de măsuri 
și l-au înaintat comitetului 
U.T.C. și conducerii întreprin
derii (Gheorghe Cocoș, secreta
rul organizației U.T.C. de la a- 
telierul electric).

— Inițiativa electricienilor a 
prins rădăcini și s-a extins. Am 
creat echipe de tineri și am sco
tocit metru cu metru intreprin-

derea. de la 
ia „depozit! 
Un prim bil tone de a-
1 urnim u rec O prună
cantitate din cele 500 de tone 
propusă pentru anul acesta 
(Florin StănctugeL secretarul 
comitetului U.T.C. al Intreprm 
derii de aluminiu Slatina).

— Problema cu tijele trebui 
intr-un fel rezolvată. Secția a 
nozi consumă 3 000 de bucă;: 
anual. Slatina trimite aluminiul 
la Găești și Călan. iar de acolo 
primește aceste piese necesare 
electrolizei. Cam costisitor. Ma
noperă și transport, plus ma
teria primă, adică vreo 2 800 lei 
bucata. Electricienii ne-au ofe
rit o soluție. Am construit un 
cuptor intre două hale ale sec
ției electroliză in care vom re
topi aluminiul și dețeurile re
coltate de tineri. Din el vom

Cu șantierele țării Rovinari
—■ legătură directă pj

Decernarea Drapelului Roșu
și a Diplomei de fruntaș pe țară

in întrecerea socialistă pe 1973
unor noi colective de munca

de primăvară — 
circa 3 000 hectare — deci, în 

tie cheie ale tuturor cul- 
. în această perioadă — 

p—« la 5 aprilie — nevoia de 
apă este nu rimă mai ales, cum 
spuneam. la semănăturile de 
toamnă, pe terenurile destinate 
pormnbului, ca regulă generală 
trebuind să se asigure dte 500— 
600 m-c. apă pe unitate de supra
față de gnu și legume, cite 800— 
1 000 m.c. la lucerna și 700 m.c. 
cazul udărilor de aprovizionare.

Rezultate mulțumitoare au ob
ținut pină acum — din cele 
care au obținut! — și coopera
tivele agricole din comunele Tu
dor Vladimirescu și Movila Mi
resii. Față de anul trecut cind 
peste 1000 hectare din supra
fața cooperativei din Tudor Vla
dimirescu aveau exces de umi
ditate iar 300 au fost lucii de 
apă. arăturile fiind executate în 
condiții extrem de defavorabile, 
anul acesta s-a pus din primul 
moment problema completării 
necesarului de apă în cazul 
griului și a pregătirii corespun
zătoare a pămintului pentru în
sămînțările de primăvară. Supra
fețele cu grîu și butași de sfe
clă au fost aproape în întregime 
udate, de luaj trecîndu-se cu 
toate forțele la udarea culturilor 
de primăvară. „Ar fi de necon
ceput ca avînd apa la îndemînă 
să ne permitem a întîrzia", ne-a 
declarat președintele cooperati
vei.

în același fel s-au exprimat și 
din cooperativele „Drum 
și „7 Noiembrie" din co-

muna Movila Miresii. Și aici 
prima udare este aproape termi
nată. Dar, în campania de pri
măvară nu se pune numai pro
blema folosirii raționale a siste
melor de irigații. Apa este una 
din „datele problemei", la fel 
de importantă fiind calitatea e- 
xecutării celorlalte lucrări. Nu 
am spus și executarea lor la 
timp deoarece faptul acesta nu 
mai comportă discuții.

în cooperativele unde am fost 
noi, suprafețele fiind irigate, 
tehnologiile de pregătire a so
lului și de semănat nu au fost 
schimbate din cauza umidității 
reduse, structura soiurilor și hi
brizilor a rămas aceeași, ampla
sarea culturilor — cea inițială. 
„Accentul cade pe desfășurarea 
normală a întregii campanii, 
pentru că de modul cum rezol
văm integral toate lucrările de
pinde rezultatul final", ne spune 
secretarul comitetului de partid 
din comuna Movila Miresii, to
varășul Petre Constantin. Afir
mația este susținută de operativa 
la zi: 696 hectare însămînțate 
la „Drum nou", 613 la .,7 No
iembrie". Practic, în afara po
rumbului, însămînțările din a- 
ceastă epocă au fost terminate. 
Operativa la zi mai evidențiază : 
udatul se face zi și noapte, .can
titățile de apă fiind asigurate 
conform normelor stabilite.

• Combinatul realizat, peste plan,
producția

siderurgîc Galați
La Casa de cultură a sindica

telor din Galați a avut loc. 
miercuri, festivitatea decernării 
Steagului Roșu și Diplomei de 
onoare colectivului Combinatu
lui Siderurgic—Galați, pentru 
locul intii ocupat in întrecerea 
socialistă desfășurată anul tre
cut.

Principalele realizări care au 
permis siderurgiștilor gălățeni 
să ocupe acest loc fruntaș au 
fost prezentate de ing. Corneliu 
Velincov, directorul general al 
combinatului. Lansind chemarea 
la întrecere, in 1973, către 
toate colectivele întreprinderi
lor siderurgice din țară — a 
spus vorbitorul — muncitorii, 
inginerii, tehnicienii, ceilalți oa
meni ai muncii din combinatul 
nostru, sub conducerea organe
lor și organizațiilor de partid, 
au acționat cu fermitate și răs
pundere pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan. 
Onorîndu-și angajamentele asu
mate, ei au realizat, anul tre
cut, peste plan o producție glo
bală în valoare de 174 milioane 
lei, o producție marfă evaluată 
la 236 milioane lei. Au fost 
asimilate 26 noi mărci de oțe
luri, s-a obținut o îmbunătă
țire simțitoare a calității produ
selor in paralel cu reducerea 
consumului de metal și cocs, au 
fost reduse cheltuielile de pro
ducție. Produsele combinatului 
gălățean au devenit tot mai 
competitive pe piața externă, 
sarcinile la export fiind depă
șite cu peste 43 milioane lei 
valută.

Pe primele trei luni ale aces-

tui an, s-au 
53 milioane lei la 
globală și 15,7 milioane lei la 
producția marfă.

Distincțiile de imitate frun
tașă pe țară au fost înmînate 
de Ștefan Pavel, secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R. 
Colectivul combins’-'-ii a fost 
felicitat, de asemenea, de Igi- 
nio Pavoni, adjunct al minis
trului industriei metalurgice, și 
Gheorghe Moca, secretar al co
mitetului județean de partid.

Cei prezenți la festivitate au 
adresat o telegramă C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spu
ne :Sub puternica impresie a 
istoricului eveniment al alege
rii dumneavoastră, tovarășe 
secretar general, în funcția de 
președinte al Republicii Socia
liste România, gălățenii, ală
turi de întregul popor, își ex
primă prin fapte prinosul lor 
de prețuire și aleasă dragoste 
pentru cel mai destoinic con
ducător al destinelor noastre 
socialiste, patriot înflăcărat, om 
politic clarvăzător și curajos, 
cu un aport important in viața 
politică internațională.

Sub același 
ceeași hotărire 
exemplul, de a 
faptă indicațiile 
fice, pe care le-au primit 
Ia dumneavoastră, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, comu
niștii, toți oamenii muncii de 
pe platforma siderurgică gălă- 
țeană iși reînnoiesc angajamen
tul de a-și amplifica eforturi
le, de a-și spori contribuția la 
opera de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvol-

imbold, cu a- 
de a vă urma 
transpune în 
precise, științi- 

de

(Continuare în pag. a 11-a)

OCTAVIAN MILEA 
NICOLAE ADAM

ARGUMENT
PENTRU O
TRADIȚIE

(Continuare în pag. a Ul-a)
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Un reportai de pe Șantierul național al tineretului de la Rovinari, intr-un moment de mare tensiune a muncii. Un 
reportaj despre tinerii care deprind statornica dragoste pentru meserie și vocație constructivă. Un reportaj despre o ex
periență inedită, insușită pe marile șantiere-școală ale țării.

In pagina a lll-a, reporterii noștri vă invită la cota 92 a ...Rovinarilor.

Înghesuit dinspre apus de 
umerii domoliți de ani ai Măci- 
nului, atent de departe la bel
șugul curs de apele Dunării 
înspre mare, platoul Niculițelului 
trimite valuri, mari valuri tecto
nice spre șesul năpîrlit de arșiță 
al pămîntului dobrogean. Se află 
aici, înti-un miazănoapte btn- 
tuit de legende cîteva așezări. Una 
s-a botezat cu numele înălțimii 
de care își leagă destinul, se 
cheamă tot Niculițel și faima ei 
se leagă mai mult de fructul 
butucilor cocoțați înspre povîr- 
nișuri, de acel miez licoros al 
ciorchinilor care împrăștie toam
na, greu toate celelalte mires
me aie locului.

S-a iscat și o vorbă, ciudată 
zicală pentru cine a pus pe lim
bă picătură din rodul podgorii
lor, cum că cine bea apă de Ni
culițel se leagă frate cu locurile

pentru totdeauna. Cit amestec 
are apa în această constanță nu 
știm, dar ea există, statornicia e 
dată verificată în biografia lo
calnicilor. Comuna are peste o 
mie de suflete. Am găsit-o în 
cumpăna dinspre primăvară a 
timpului, amestecîndu-și sufla
rea cu respirația ușurată a pă- 
mîntului intrat, încă o dată, în 
mare geneză a rodului. l-am 
aflat pe oamenii ei cînd sfinți
seră de săturat setea de rod a 
brazdei, împlîntînd acolo, pe 
cele peste 1 000 de hectare care 
alcătuiesc averea cooperativei, 
sămînță de grîu, ovăz, mazăre 
și tutun. Se terminase și discui
tul, iar acum ajutau puterea 
cîmpiei cu îngrășămînt, două

SOFIA SCORȚARU

(Continuare în pag. a Ul-a)

Dumneavoastră gîndiți, munciți, trăiți ca un tînăr comunist?

Întotdeauna m-am străduit
SĂ-MI STÂPlNESC FUARTE DINE MESERIA

Convorbire cu tovarășul CONSTANTIN DICU, 
inginer la Uzina „23 August" din Capitală

Pagina a 4-a

— Tovarășe Constantin Dicu, 
aflu că deși ați fost de două ori 
pe masa de operație lucrați, în 
continuare, în sectorul strict 
productiv, acolo unde răspunde
rea este decisivă. Mai puteți re
zista la solicitările profesiei, cu 
aceeași intensitate ?

— Bănuiesc că sinteți pasio
nat de meserie ca și mine: dacă 
cineva v-ar propune să lucrați 
la contabilitate. cum v-ați 
simți ? Ca să ajung aici, am 
muncit 17 ani. Acești ani sint 
coloana mea vertebrală.

— Ce făceați acum 17 ani ?

— Aveam 17 ani și terminam 
liceul intr-un orășel al cărui o- 
rizont nu-mi era clar inca. Re
țin ca pe un eveniment deose
bit, in viața acestuia, tirgurile, 
la care țăranii iși aduceau pri
sosul recoltei și făceau schimb 
de animale. Strungăria era pe 
atunci la modă ; constituia o 
noutate și se ciștiga bine. Așa 
m-am făcut strungar.

— N-ați vrut să urmați mai 
departe, la facultate ?

— Ba da. dar nu aveam cu ce 
să mă întrețin. Rămăsese în 
mine gindul de a mă duce

cîndva la facultate. în școala de 
strungari am trăit unul din e- 
venimentele vieții mele : m-am 
căsătorit cu o colegă de școală, 
cu care venisem aici din liceu. 
Am lucrat tot timpul școlii ; 
schimbul II și m. că dimineața 
aveam cursuri. Mi-amintesc că 
am lucrat și-n noaptea nuntit

— Erați de neiniocuit ?
— Nu cred. De altfel, tot aici 

mi s-a desfăcut contractul de 
muncă, pentru că lipsisem ne
motivat ; in ziua aceea am sus
ținut examenul de absolvire a 
școlii. Și pentru că bănuiesc că

mă veți întreba, nu m-am inte
resat niciodată de ce am fost 
tratat astfel. Probabil un acci
dent

— Sint opt ani (doi de școală 
tehnică și «ase de facultate) in 
care ați lucrat cel puțin două 
schimburi pe zi. Nu vi se pare 
c-ați exagerat 7

— Poate. Dar acesta era dru
mul meu. Putea să-1 străbată 
altcineva î Mi-a plăcut meseria;

ION andreita

(Continuare în pag. a ll-a)

ORIZONT
CULTURAL

• Cred în cultură și 
umanism, ele nu 
pot dispare !

• Un comisar acuză

• Curajul de a nu 
picta flori...

• „Singurătatea tră
gătorului la țintă"

• Debut regizoral :! 
Adrian Petringenaru

Pe teme ideologice

Adîncirea democrației în relațiile
» J

dintre state - deziderat
al lumii contemporane

In lumea de azi au loc o 
serie de procese și feno
mene cu caracter obiectiv 

care determină schimbări funda- 
mantaie in structura societății 
contemporane, mutații de an
vergură in raportul de forțe pe 
plan mondial in direcția crește
rii și întăririi forțelor păcii, a 
limitării ariei de manifestare a 
vechii politici imperialiste de 
foiță și dictat, cu implicații 
pozitive asupra creării unor 
condiții propice promovării unei 
politici de destindere și colabo
rare intre state.

Făcind o succintă prezentare 
a factorilor care determină a-

ceste mutații, trebuie să pornim 
mai intii de la procesul de con
solidare multilaterală a state
lor socialiste, ca rezultat al 
progreselor pe plan economic, 
științific și social, cu puternice 
rezonanțe pe planul creșterii 
forței și prestigiului socialismu
lui in lume, de la intensificarea, 
în ultimii ani, a activității in
ternaționale a acestor state, ceea 
ce influențează nemijlocit și po
zitiv cursul vieții internaționale.

Pe de altă parte, în lumea 
capitalistă s-au produs schim
bări profunde, au apărut noi 
centre economice și politice 
care au determinat o intensifi

care a contradicțiilor interimpe- 
rialiste, modificind raporturile 
existente în lumea capitalistă și 
contribuind, totodată, la dimi
nuarea caracterului de monopol 
al rolului jucat de S.U.A. în 
această lume.

O influență pozitivă asupra 
cursului vieții internaționale o 
are afirmarea tot mai puternică 
a independenței naționale a 
statelor, lupta popoarelor din- 
tr-o serie de state din Africa,

PETRE BARBULESCU

(Continuare în pag. a II-a)
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f. Trib u na A
Vuttivistului UIC.y
FONDUL DE EXPERIENȚĂ 

DE LA CARE TREBUIE 
SĂ PORNIM

îndeobște, formarea convinge
rilor materialist-dialectice despre 
lume și viață și, implicit, com
baterea fenomenului mistico-re- 
ligios în rîndul unor tineri, deși 
de fundamentală importanță în 
activitatea educativă a organiza
ției U.T.C., din punct de vede
re metodic are încă aspecte ne
rezolvate pe deplin. Afirmația o 
fac raportîndu-mă la eficiența 
muncii desfășurate. Odată con
statarea făcută, primul lucru ds 
Ia care am pornit în organizarea 
acțiunilor a fost că, fiind vorba 
de un fenomen cu străvechi o- 
bîrșii în conștiința oamenilor, 
conferințele, simpozioanele, dez
baterile pe teme de ateism își 
diminuează eficiența atîta vreme 
cît nu li se asigură un mediu 
fertil de explicare concretă a con
ținutului lor. Iată de ce Comite
tul județean Arad al U.T.C. a 
considerat că, pentru a-și aduce 
un substanțial aport în educarea 
materiali?t-științifică a tinerilor, 
este necesară o strînsă colaborare 
eu top' factorii educaționali, pe de 
o parte, și înarmarea întregului 
său activ cu multiple cunoștințe 
științifice și cu metodele cele 
mai eficiente în acest scop, pe 
de altă parte. Am pornit, în pri
mul rind, de la valorificarea cu
noștințelor politice de care dis
pune aparatul nostru județean, 
apoi, cu sprijinul organelor de 
partid, ne-am documentat asu
pra structurii fenomenului misti- 
co-religios, asupra ariei sale de 
răspîndire. Studiul întocmit pe 
baza acestei analize a fost mul
tiplicat și pus la dispoziția în
tregului activ U.T.C. Apoi, în ca

(Urmare din pag. I)

America Latină și Asia pentru 
preluarea în propriile mîini a 
bogățiilor lor naționale, pentru 
valorificarea acestora în propriul 
interes, precum și faptul că tot 
mai multe state, mai ales mici 
și mijlocii, mai mult sau mai 
puțin dezvoltate, se pronunță și 
acționează pentru o afirmare de 
sine stătătoare, independentă in 
viața internațională. Un rol im
portant în stabilirea cursului 
pozitiv al vieții internaționale îl 
au, de asemenea, mișcările de 
eliberare națională împotriva 
colonialismului și neocolonialis- 
mului, precum și procesul de 
creștere a conștiinței politice a 
popoarelor, sporirea rolului și 
influenței opiniei publice, al cla
sei muncitoare, al maselor 
populare în viața social-politică 
a statelor și, odată cu aceasta, 
sporirea influenței lor asupra 
politicii pe care guvernele o 
desfășoară pe plan internațional. 
Toate aceste schimbări care 
au avut și continuă să aibă loc 
pe plan internațional ilustrează 
afirmarea tot mai puternică a 
suveranității de stat in relațiile 
internaționale — aceasta fiind 
o cerință legică, obiectivă, un 
fenomen caracteristic procesului 
de democratizare a vieții in
ternaționale.

In lumea de azi promovarea 
unei politici de colabora
re internațională reprezin

tă o cerință majoră a progresu
lui omenirii, iar rezolvarea ma
rilor probleme care preocupă azi 
omenirea nu poate fi obținută 
decit prin participarea tuturor 
statelor lumii. Este, de altfel, un 
fapt cert că la dezbaterea diferi
telor aspecte pe care le ridică 
colaborarea și cooperarea inter
națională participă, în zilele 
noastre, un număr din ce în ce 
mai mare de state de dimensiuni, 
nivel de dezvoltare, putere etc. 
foarte diferite, angajate sau 
neangajate în alianțe militare 
și care aparțin unor sisteme so- 
cial-politice. de asemenea, dife
rite. în acest fel, un număr 
sporit de state îsi exprimă 
punctul de vedere propriu în 
d’ferite foruri internaționale, 
aducîndu-și contribuția prin 
propuneri concrete și soluții 
diferite în vederea întăririi păcii 
și securității, pentru dezvoltarea 
și intensificarea cooperării In
ternationale.

în fant. piatra unghiulară a 
promovării unor ranorturi de
mocratice în viața internaționa
lă o constituie tocmai crearea 
posibilităților largi de manifes
tare a voinței suverane a tutu
ror statelor de a participa cu 
drepturi depline, de pe poziții 
de egalitate, Ia dezbaterea și 
luarea hotărîrilor în toate pro
blemele vieții internaționale care 
prezintă interes pentru ele. Via
ța demonstrează eă în condițiile 
creșterii complexității și inter
dependenței fenomenelor inter
naționale, etnd pacea și securita
tea sînt indivizibile, un rol 
major în rezolvarea marilor 
probleme cu care este confrunta
tă omenirea revine statelor mici 
și mijlocii, care se afirmă ca o 

drul pregătirii politice a apara
tului, au loc consultații, dezba
teri care caută să pună în evi
dență caracterul fenomenului re
ligios, formele și metodele ce 
trebuie folosite pentru combate
rea sa. Cu asemenea prilejuri in
vităm adesea cadre de speciali
tate din partea cabinetului jude
țean de partid.

Etapa a doua pe care o par
curgem este munca pe teren. A- 
vînd în vedere trăsăturile feno
menului religios, ideea precum
pănitoare în acțiunile întreprin
se este formarea unei noi stări 
de spirit, corespunzătoare gîndi- 
rii științifice despre lume și via
ță. Practica întîlnirii tinerilor cu 
brigăzile științifice, cu oamenii 
de știință, „Săptămînile științei 
și tehnicii, ale educației materia- 
list-științifice" au dobîndit un sta
tut permanent, cu precădere a- 
colo unde, potrivit documentării 
de care dispunem, fenomenele 
religioase sînt mai accentuate. în 
localitățile Lipova și Curtici, pre
cum și în zonele montane, Sebiș, 
Halmagiu, realizarea acțiunilor 
care au ca teme geneza, evoluția 
și starea unor fenomene natura
le și sociale, sînt, după caz, com
binate cu demonstrații practice 
susținute de un material docu
mentar consistent. Dealtfel, co
mitetul județean se străduie și 
ajută organizațiile U.T.C. din a- 
ceste zone pentru realizarea unei 
baze materiale proprii destinate 
acestui scop. Multe din căminele 
noastre pentru nefamiliști au fost 
dotate cu televizoare, cu abona
mente Ia ziare și reviste, iar unui 
număr de 20 de organizații co

puternică forță in procesul de de
mocratizare a vieții internațio
nale, de instaurare în raportu
rile dintre state a principiilor 
dreptului și echității. -Apreciez 
că țările mici și mijlocii, care 
sini vital interesate intr-o poli
tică de colaborare și pace, au 
de jucat un rol important in 
viața internațională de astăzi — 
arăta tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Pornim in aceas
tă apreciere și de la consideren
tul că incă multă vreme națiu
nile și statele naționale inde
pendente se vor menține și chiar 
se vor consolida ; in aceste con
diții crește cu atit mai mult 
rolul statelor mici și mijlocii in 
viața internațională, in soluțio
narea problemelor".

Pornind de la aceste consi
derente Partidul Comunist Ro
mân. România socialistă desfă
șoară o activitate deosebit de 
laborioasă și, in același timp, re
cunoscută. pentru promovarea 
in relațiile dintre state a unor 
raporturi democratice, bazate 

Deziderat al lumii 
contemporane

pe principiile legalității interna
ționale și a comandamentelor 
eticii, activitate ce se concreti
zează atit pe plan teoretic cit 
și pe plan practic. Trebuie re
marcat astfel, de la bun început, 
faptul că pornind de la analiza 
științifică, de pe pozițiile mate
rialismului dialectic și istoric, a 
realităților lumii contempora
ne. a proceselor, fenomenelor și 
tendințelor care se afirmă pe 
plan internațional, precum și a 
mutațiilor ce au ca rezultat 
schimbarea raportului de forțe 
în viața internațională. Partidul 
Comunist Român a tras și trage 
o serie de concluzii teoretice 
din care se desprinde cu clari
tate necesitatea acționării cu 
consecvență pentru dezvoltarea 
și consolidarea procesului de 
democratizare a relațiilor dintre 
state. Analizele și concluziile 
desprinse la congresele al IX- 
lea și al X-lea, ca și la Confe
rința Națională ale partidului 
sînt edificatoare în acest sens, 
îmbinînd bogata activitate teo
retică cu o susținută activitate 
practică, partidul și statul nos
tru aduc o contribuție însemna
tă la procesul nou. de demo
cratizare a relațiilor dintre 
state, la cauza păcii In lume.

Punînd în centrul politicii sale 
externe întărirea continuă a 
prieteniei, alianței și colaborării 
frățești cu toate țările socialis
te, țara noastră dezvoltă, tot
odată. relații de colaborare cu 
noile state independente, cu 
toate țările lumii, indiferent de 
orinduirea lor socială, pe baza 

munale le-au fost repartizate 
magnetofoane, pik-upuri. stații d* 
amplificare. în municipiul .Arad 
și în alte cinci localități din ju
deț se desfășoară o intensă mun
că pentru amenajarea cluburilor 
pentru tineret.

Ceea ce urmărim prin aceste 
acțiuni este să transmitem cu
noștințe și să formăm convingeri 
științifice. Alăturate lor, se si
tuează acelea menite să sensibi
lizeze psihicul tînărului, să for
meze noi atitudini în stare să le 
înfrunte pe cele tradiționale. Co
lectivele „Prietenii noului anga
jat" existente deja în toate ma
rile unități economice din județ, 
pe lingă că-i ajută pe tineri la 
integrarea în producție, sînt cele 
care organizează sărbătorirea în 
colectiv a unor evenimente din 
viața personală, începînd cu ziua 
de naștere și terminînd cu căsă
toria ori venirea pe lume a unui 
nou copil. în acest sens, aș mai 
aminti eforturile organizației 
noastre județene de a-i ajuta pe 
tinerii proaspăt căsătoriți sau a- 
flați înaintea căsătoriei. Astfel, în 
ultimele două luni, cinci perechi 
de tineri și-au oficiat căsătoria 
cu sprijinul organizației U.T.C., 
sub forma unor adevărate nunți 
uteciste.

Aprecierile făcute la adresa a- 
cestor inițiative, ca și creșterea 
numărului participanților la ele, 
ne-au determinat ca începînd cu 
acest an să generalizăm, pretu
tindeni unde este necesar, expe
riența de pină acum.

ROMULUS HAȚEGAX 
secretar al ComUetuliri 

județean Arad el U.TjC.

principiilor deplinei egalități in 
drepturi, respectului indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului in treburile in
terne. avantajului reciproc, 
nerecurgerii ia forță sau la ame
nințarea cu folosirea forței. 
Desfășurind o activitate laborioa
să de lărgire a relațiilor sale 
cu statele lumii pe baza acestor 
principii — șL trebuie amintit că 
țara noastră întreține relații di
plomatice cu peste 100 de state 
și relații economice cu peste 
110 — România aduce, in același 
timp, o substanțială contribuție 
la universalizarea relațiilor in
ternaționale și. implicit, la de
mocratizarea acestora.

La Conferința Națională din 
vara anului 1072. secreta
rul general al partidului, 

tovarășul Xjcelae Ceaușescu a 
prezentat o serie de propuneri 
concrete, reafirmindu-se hotâ- 
rirea României socialiste de a 
acționa in continuare in vederea 
statornicirii depline in viața in- 

temaționalâ a normelor și prin
cipiilor dreptului internațional. 
Dintre aceste propuneri amin
tim : realizarea unei înțelegeri 
depline intre toate statele cu 
privire la faptul că nici o pro
blemă care interesează un stai 
sau altul nu poate fi soluționată 
decit cu participarea tuturor ce
lor in cauză ; statuarea preve
derii ci orice încălcare a prin
cipiilor de egalitate, orice ames
tec in treburile interne ale altor 
state, și indeosebi, ale țărilor 
mici și mijlocii, vor fi conside
rate drept acte îndreptate împo
triva păcii și umanității : recu
noașterea dreptului sacru al tu
turor țărilor la libertate și su
veranitate, dreptul lor legitim 
de a se apăra cu toate mijloace
le. inclusiv cele militare. împo
triva oricăror încălcări ale aces
tui drept ; toate țările și in pri
mul rind cele mari, să declare 
că vor renunța la forță și Ia 
amenințarea cu forța Împotriva 
altor state, inclusiv Ia folosirea 
armelor nucleare și a rachetelor.

Acționînd cu consecvență și 
fermitate pentru transpunerea 
acestor propuneri în viață, 
România socialistă aduce o con
tribuție majoră la consolidarea 
procesului de democratizare a 
relațiilor dintre state. Folosind 
în acest scop o gamă largă de 
căi și mijloace, țara noastră 
manifestă un interes major 
pentru lărgirea și intensificarea 
relațiilor sale bilaterale.

Un rol de o deosebită impor
tanță în dezvoltarea relațiilor 
internaționale ale României, în

CINSTIRE MUNCII ÎNCREDERE
Noul centru medical de fonoaudio biologie fi chirurghie function ală O.R.L. din Capitală.

(Urmare din pag. I) 
de a transpune in viată 

cu dirzenie. pasiune si fermi
tate insuflețitoarea chemare pe 
care ați rostit-o in discursul 
dumneavoastră solemn, adresat 
țării, poporului român. nouă, 
tuturor făuritorilor viitorului 
luminos al României socialiste.

• întreprinderea 
agricolă de 
Ograda

stat

la se- 
județul

Miercuri după-amiază. 
diul I..A.S. Ograda, din 
Ialomița, a avut loc festivitatea 
decernării Steagului roșu și a 
DiDlomei de onoare pentru lo
cul I pe țară in întrecerea so
cialistă.

Au fost prezenți mecanizatori 
și muncitori agricoli fruntași, 
șefi de fermă, specialiști, acti
viști de partid.

Vorbind de succesele obținute 
în 1973. ing. Constantin Gib. di
rectorul intreprinderii. a arătat 
că. anul trecut, au fost livrate, 
peste plan. Ia fondul statului 
10 000 tone cereale, 550 tone 
carne. 4 500 hi lapte, realizindu- 
se astfel beneficii in valoare de 
16.5 milioane lei. Vorbitorul a 
subliniat că situarea unității 
pentru a doua oară consecutiv 
pe un Ioc de frunte in întrece
rea socialistă se datorește. in 
largă măsură, transpunerii in 
viață a prețioaselor recoman
dări făcnte de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu. eu prilejul 
vizitei de lucru in această între
prindere.

înminind distincțiile, tovarășul 
Gheorghe Petrescu, vicepreșe
dinte a! Consiliului Central al 
i'.GS.R.. i-a felicitat câldures 

diferite, ori sint 
In ciuda acestor

adinsrea si ccnsciidarea ’.or pe 
bara principiilor dreptului s-. 
echitățîi il au vizitele pe care 
tovarășm Nieolae Ceaușescu 
le-a întreprins in numeroase 
țări ale lumii — țări socialiste, 
țări angajate pe calea dezvoltă
rii independenței, țâri capitalis
te dezvoltate, de pe aproape toa
te continentele lumii. O deose
biți însemnătate de ordin prin
cipial au declarațiile comune, ca 
și alte documente comune, sem
nate cu prilejul unor asemeneâ 
vizite, precum si cu prilejul vi
zitelor unor șefi de state in 
tara noastră. Ducă cum se știe, 
’asemenea documente au fost 
semnate atit cu țări mici și mij
locii cit și cu mari puteri, după 
cum statele respective au nive
luri de dezvoltare diferite, sint 
situate in diferite zone geografi
ce ale lumii, aparțin unor alian
țe militare 
neangajate.
diferențieri, limbajul comun al 
principiilor dreptului interna
țional este menit să contribuie 
la statornicirea raporturilor noi 
între state. Ia promovarea pro
cesului universalizării și demo
cratizării acestor raporturi și, 
odată cu aceasta, la promovarea 
destinderii.

Participind alături de celelalte 
state socialiste la inițierea Con
ferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa. România 
socialistă a desfășurat, încă de 
la începutul dezbaterilor acestui 
for. o vie activitate in vederea 
găsirii unor soluții pentru în
făptuirea unui sistem de securi
tate europeană prin forme insti
tuționale corespunzătoare, de
mocratice. După cum este cu
noscut, încă în cadrul convorbi
rilor pregătitoare care au avut 
loc la Helsinki, țara noastră a 
susținut ca participarea tuturor 
statelor la conferință să se facă 
de pe poziții de strictă egali
tate. cu respectarea suveranită
ții și independenței naționale a 
fiecărui stat. Totodată țara noas
tră s-a preocupat de crearea 
unui cadru propice, democratic, 
în ceea ee privește regulile de 
procedură în organele conferin
ței. România a susținut propu
nerea ca 
conferinței 
consens și 
timp, ca în 
conferinței 
principiul 
altfel, a și

Ampla activitate desfășurată 
de România socialistă pentru 
promovarea în relațiile dintre 
state a principiilor dreptului și 
echității, pentru universalizarea 
și democratizarea acestor relații 
se bucură de o largă recunoaș
tere în lume. O contribuție hotă- 
ritoare la succesele obținute de 
țara noastră pe acest plan o 
are secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele republicii, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu. a cărui acti
vitate multilaterală în acest sens 
se bucură de stimă și apreciere 
în cele mai largi cercuri in
ternaționale. 

hotăririle în cadrul 
să fie luate prin 

a propus, în același 
conducerea lucrărilor 

să se folosească 
rotației ceea ce, de 
fost acceptat.

coiectzvu’ai a exprimat și to
varășul Marin Vasile, prim-se
cretar al Comitetului județean 
de partid Ialomița.

Part: ripanții la adunarea fes
tivă au adresat o telegramă 
C.C. al P.C.R.. tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. in care 
se spune printre altele: între
gul nostru colectiv, in frunte 
ea comuniștii. folosind acest 
prilej, vă adresează profunde 
mulțumiri pentru eforturile pe 
care Ie face partidul și statul 
nostru, pentru grija deosebită 
pe care o acordați agriculturii. 
Analizând cu răspundere posibi
litățile de care dispunem in 
lumina indicațiilor cuprinse in 
scrisoarea adresată lucrătorilor 
din agricultură si a expunerii 
prezentate la Conferința pe 
țară a cadrelor de conducere

• întreprinderea
Porțile

Ta sala Teatrului din municipiul Dro'oeta-Tumu Severin, a 
avut Ioc m.ercuri festivitatea decernăm Steagului roșu și Di- 

>i de unitate fruntașă pe țară ia întrecerea socialistă, pe 
1973. întreprinderii -Eleetroceotrale- Porțile de Fier, 
îneruîAlexandru Petrescu. directorul întreprinderii, a evi

denția: ia curintul său succesele dobi-dite in cursul anului tre
cu» de colectivul de muncitori și specialiști de la Porțile de Fier, 
îr. 1973. hidrocentrala de pe Dunăre a dat peste prevederile de 
pian 2SH milioane kilovați oră energie electrică, realrnnd un 

suplimentar ce 13.8 milioane Iei. Totodată, prin ecluza 
â s-a înregistrat cel mai mare trafic : aproape 19 j rai- 

Răspurtzind chemării Ia întrecere lansate la incepu- 
arest-u; an de întreprinderea -Electrocentrale" Craiova, colec- 

■■••• ~ ce la Porțile de Fier și-a propus ca anul acesta să obțină, 
pe» e prevederile de plan. 100 milioane kilovați energie electrical

Steagul roșu și Diploma de unitate fruntașă pe țară au fost 
laminate de tovarășul Constantin Mindreanu, secretar al Con- 
siuulin Central al U.G.S R.

Muncitorii, ing . ___ ___________ ,______________
felicitați apoi de tovarășii „Couatagiln BăbSlâu. ministrul ener- 
z . t'.eztr.ze. ș Iulian P’.-suaaru, frim-secretar al Comitetului 
județean Mehedinți al P.C.R. * •

PvtSeipuațu la adunarea festivă au adresat o telegramă C.C. 
al P.C.B- tovarășaM Xicoiae Ceaușescu. in care se spune prin
tre altele : Ccvv_5:. toți oarr.e-;: muncii de la întreprinderea 
-Făectrocentra'.e* Porțile de Fier, au primit cu nespus entu
ziasm și mindrie pam-.ct că. alături de întregul popor, alegerea 
damneuvoMM. su Murit tiu al patriei, ca președinte al Republi
cii Socialiste România.

Pentru noi. mnneitor::. inginerii și tehnicienii, care smulgem 
energia bătrânului Danubiu. transformind-o in lumină, inmina- 
rea de către dumneavoastră a înaltei distincții — Ordinul Mun
cii clasa I — constituie un motiv in plus de satisfacție și pro
fundă recunoștință. Vă mulțumim și de această dată pentru a- 
precierea caldă. îndemnurile mobilizatoare, indicațiile prețioase 
pe care le-am primit de fiecare dată cînd v-ați aflat in mijlocul 
nostru, ca și cele cuprinse in scrisoarea adresată cu ocazia rea
lizării cu un an mai devreme a parametrilor proiectați.

Subliniind că acordarea Steagului roșu și Diplomei de onoare 
reprezintă un nou stimulent in activitatea lor. in încheierea tele
gramei se spune : Nu ne vom precupeți forțele pentru punerea 
in valoare a întregului potențial uman și material de care dis
pune sistemul hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier, 
pentru a intimpina cu cinste cele două evenimente din acest 
an — a 30-a aniversare a eliberării patriei și cel de-al XI-lea 
Congres al partidului — pentru a realiza planul cincinal înainte 
de termen.

p.o

erii și tehnicienii de la Porțile de Fier au fost 
"|n Băbâlău. ministrul ener- 

'.m-secretar al Comitetului

M

Doi tineri muncitori fruntași de la C.I.L. Pitești, loan Bucșan 
fi Ilie Zugravu.

ÎNTOTDEAUNA

M-AM STRĂDUIT
(Urmare din pag. I)

doar așa. ca sufletul ; amnu
fost totdeauna hotărit s-o stăpi- 
nesc temeinic. M-am străduit și 
poate că intr-o oarecare măsură 
am și reușit.

— Se obișnuiește să se spună 
că în viața cuiva există mo
mente importante, mai puțin 
importante sau, pur și simplu, 
momente lipsite de importanță. 
Spuneți-mi un moment impor
tant din «iața dumneavoastră.

— Toate momentele din viața 
unui om sînt importante, fie ele 
de bucurie, de tristețe, de luptă, 
de izbîndă sau de eșec. Un mo
ment important pentru mine a 
fost cînd am venit la „23 Au
gust".

— Cînd ?
— Pe 21 octombrie 1961. ime

diat ce mi-am satisfăcut stagiul 
militar. La încadrare, in secția 
sculărie. am dat probă de lucru. 
Am obținut categoria a 6-a, fapt 
rar la vremea aceea.

— Cum apreciați dumnea
voastră pe tinărul comunist al 
anului 1974 : in uzina în care 
lucrați, dincolo de uzină ?

— Mi-e greu să dau o defini
ție. Sigur, trăsăturile profilului 
moral-politic 
zilelor noastre 
și importante. O insușire 
bază, insă, cred că trebuie 
fie înalta conștiință 
nală. 
îndeplinirea exemplară a sarci
nilor, receptivitatea la nou, in 
profesie. în viață. în concluzie, 
eu susțin că tot munca rămîne 
criteriul fundamental la care ne 
raportăm, iar datoria noastră 
este să ne însușim cit mai te
meinic meseria, s-o dezvoltăm, 
s-o perfecționăm continuu, per- 
fecț.ionîndu-ne pe noi înșine. Să 
nu ne lăsăm niciodată cuprinși 
de sentimentul viclean al auto- 
mulțumirii. Gîndul că m-aș pu
tea opri, fie și în mulțumire, 
mă cutremură.

— Cînd și eum ați ajuns Ia 
facultate ?

— în 1966. De fapt, dorisem 
din 1965. Cu un an în urmă lua
sem. cu nota maximă la lucra

al comunistului 
sînt numeroase 

de 
să 

profesio- 
responsabilitatea pentru

din agricultură, ne angajăm să 
obținem peste plan producții 
vegetale și animale in valoare 
de peste 16,5 milioane Iei și să 
depășim cu 5 milioane lei pla
nul de beneficii. Pentru aceas
ta. acționînd hotărit incă de la 
inceputul anului, pe primele 
trei luni am depășit planul la 
toti indicatorii și vă asigurăm, 
iubite tovarășe X ie • l ae 
Cea uș e s cu. că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru în
deplinirea exemplară a planului 
pe anul 1*74. pentru a intim- 
pina cea de-a Să-a aniversare 
a eliberării patriei și Congresul 
al XI-lea al P.CJL, cu rezultate 
tot mai bune, spre a contribui 
astfel la creșterea potențialului 
economic al patriei, la dezvol
tarea și înflorirea sa multilate
rală.

„Electrocentrale“
de Fier

rea de diplomă, și examenul de 
maistru. în 1965, insă, n-am 
reușit să obțin acea lună de 
concediu plătit, pentru studii. 
Era mult de muncă in secție — 
și-am ințeles. Student am de
venit. deci, in 1966. Acum am 
avut și cel dinții ghinion. într-o 
noapte am fost dus cu salvarea 
și operat imediat de ulcer per
forat. A fost greu, am lipsit trei 
luni de la școală, dar anul nu 
l-am pierdut. La uzină mi se 
creaseră condiții ; lucram numai 
în schimbul I. ca maistru. Că 
facultatea am făcut-o la seral.

— Soția ce părere avea, cu 
dinsa ce s-a mai petrecut intre 
timp ?

— A terminat școala tehnică 
odată cu mine, secția electro
nică, și lucrează și acum ca teh
nician. între timp au venit co
piii. nu puteam urma împreună 
facultatea. Știți, așa sînt soțiile 
— și uneori nu uită să ne amin
tească : se sacrifică in favoarea 
bărbatului.

— Iar noi, bărbații, ce trebuie 
să înțelegem prin aceasta ?

— Ce trebuie ințeles. Că lu
crurile așa stau. Să le respec
tăm, deci, această demnitate.

— Vorbeați de copii...
— Da. am doi. Fata, Carmen, 

este în clasa a IV-a. Cătălin la 
grădiniță, in grupa mare.

— Cum a fost intimpinat a- 
casă tăticul inginer ?

— Cu o modestă, dar emoțio
nantă. sărbătoare în

— Dar Ia uzină ?
— Cit se poate de 

absolvit Institutul 
facultatea tehnologia 
(iilor de mașini, cu media 9, în 
1972. Aveam, deci, 11 ani de 
producție în uzină. Mi s-a în
credințat acum cea dinții mare 
răspundere : adjunct de șef de 
secție la mecanică. în martie 
1973 am fost promovat șef de 
secție coordonator la mecanică 
II sau prese și compresoare, 
cum îi mai spunem noi.

— Răspundere grea, de 
ducător.

— Foarte grea. Secția 
nouă. Montam utilajele __
mers. în același timp trebuia să 

familie.

bine. Am 
politehnic, 
construe-

con-

era 
din

i.Să-I pot vedea pe tata 
îmi povesti tinărul — a tre
buii să aștept două zile, el 
fiind atunci tn sala de rea* 
nimare a Spitalului județean 
din Tg. Jiu. Nimeni nu ere* 
dea că mai scapă, fusese o- 
perat la virsta de 74 de ani 
de perifonită. Eu eram însă 
încredințat că-I voi revedea 
și-l voi asculta vorbindu-mi 
despre cc-a pățit cl acolo. Ia 
spital, unde nu mai fusese 
niciodată fiindcă in toată 
ța Iui nu suferise încă 
ceva atit de grav incit 
fi luat cineva pe targa, 
trezit intins intr-un pat 
cu mari dureri și tiu 
nici o putere s-o întrebe pe 
soră ce s-a întîmplat. 1 s-a 
dat un medicament și din 
clipa aceea, tot ce pină mai 
adineauri ii supărase și-I fă-

via- 
de 

să-l 
S-a 
alb, 

avea

de VASILE BĂRAN

ales 
de 
nu

cuse să geamă se depărtase, 
ajunsese străin și fără im
portanță. Dar n-a trecut mult 
și durerile 11 făcură iarăși să 
se zvircolească. Mai 
noaptea trecea greu și 
durere leșina și nimeni 
credea că va mai ieși Ia lu
mina zilei. Numai eu cre
deam. Și credeam cu toată 
convingerea fiindcă mă bi- 
zuiam pe un fapt care atunci 
nu putea fi înțeles decit de 
mine. îl cunoșteam bine pe 
tata. Știam cit de puternic 
fusese și cit de îndrăgostit 
de viață. Dar ceea ce imi 
dădea incredere deplină că-I 
voi revedea sănătos se afla 
nu atit in ființa lui cit in 
cea a medicului care l-a o- 
perat și care-1 îngrijea. Me
dicul Ion Găvănescu. Știți 
dumneavoastră ce înseamnă 
să-ți spună un astfel de me
dic că nu mai e nici un pe
ricol ? M-a luat deoparte și 
mi-a spus : „Fii liniștit ! Nu 
mai e nici un pericol ! Tatăl 
dumitale e salvat !“

Cu senzația unei coinciden
țe plăcute am ținut neapărat 
să-l văd pe doctorul Ion Gă
vănescu, adică să-l revăd

putea pierde ?
putea. Dar oamenii noș- 

harnici, nu stau cu o- 
ceas. Privim uneori pe

face

țară, 
filo- 
boa-

te Îngrijești de oameni, să aibă 
de lucru, să nu piardă la sa
lariu.

— Se
- Se 

tri sînt 
chii pe 
geam să vedem dacă s-a lăsat 
noaptea, dacă au răsărit stelele. 
Sigur, exagerez oarecum, dar au 
fost — și sînt încă — perioade 
cînd se lucrează ore în șir și 
după program. Așa este la în
ceputul oricărei' trebi și oamenii 
înțeleg, se oferă singuri să dea 
o mină de ajutor in plus.

— La ora actuală cu ce vă o- 
eupați, tovarășe Dicu ?

— Aici e-aici. Iar am avut 
un ghinion. In octombrie, anul 
trecut, am fost dus din nou pe 
masa de operație. In uzină am 
revenit in ianuarie, anul acesta, 
cu recomandarea de-a nu 
eforturi.

— Și ?
— Vedeți, eu sînt de la 

fiu de țăran, și mai am o 
zofie : eu știu de acasă că 
la nu se vindecă în pat. ci mer- 
gind ; adică muncind. Asta am 
spus-o și tovarășului director 
general și inginerului șef : to
varăși. pe mine lăsați-mă inapoi, 
în secție, să-mi duc munca la 
bun sflrșit. Iar tovarășii m-au 
înțeles. Acum mă ocup cu orga
nizarea secției, de la definitiva
rea tuturor utilajelor, montarea 
și punerea lor în funcțiune, pină 
la asigurarea cu SDV-uri și o- 
mologarea de procese tehnolo
gice. pentru crearea condițiilor 
necesare desfășurării normale a 
fabricației. Este o muncă firea 
și de răspundere. Tn alte secții, 
la motoare de pildă, se fac pro
duse de serie ; oamenii acolo 
sint specializați pe operații și 
chiar pe faze de operații. In 
secția noastră, insă, pe un me
tru patrat nu întilnești două 
piese de același fel.

— Vă reproșați ceva, tovarășe 
inginer ?

— Nu puține. Sufăr cînd. nu 
din cauza mea niște lucruri nu 
se realizează. Ca să integrăm 
secția — răspund de un plan cu 
92 de măsuri — avem nevoie de 

fiindcă despre el vorbisem 
cu ani in urmă intr-o Însem
nare publicată in „Scinteia 
tineretului". Și mi-am adus 
aminte că deși pe atunci era 
destul de tinăr (la cițiva ani 
după absolvirea facultății dirt 
Cluj) a trebuii să transcriu 
in compunerea portretului 
său aprecieri care ar fi pu
tut privi mai degrabă un 
specialist cu o indelungată 
experiență profesională.

L-am găsit în cabinetul său 
de Ia spitalul județean. L-am 
întrebat, mai întii, ce-i face 
familia. Știam că, pe acea 
vreme, se căsătorise cu co
lega sa de facultate, Elena, 
actualmente medic la același 
spital. Au și o fiică, Mona 
Găvănescu, studentă Ia Insti
tutul Politehnic din Bucu
rești. Nu era insă timpul să 

vorbim prea mult. Peste cl- 
teva clipe trebuia să se pre
gătească pentru o nouă ope
rație.

— Grea ? l-am întrebat.
— în fiecare zi noi avem 

de făcut cel puțin cinci ope
rații grele, mi-a răspuns.

Dacă tot rămineani singur, 
l-am rugat să-mi lase citeva 
scrisori de la pacienți. Mi-a 
lăsat, Dintr-una desprind o 
intimplare care mă tulbură : 
o mașină se răstoarnă într-o 
prăpastie și toți pasagerii sint 
aduși la spital. Toți au fost 
operați și toți au fost pe de
plin încredințați că se vor 
face sănătoși. Și s-au făcut. 
Iar acum adresează calde 
mulțumiri doctorului Ion Gă
vănescu.

îmi reamintesc titlul ace
lei însemnări publicate eînd- 
va despre medicul Ion Gă
vănescu. 
chirurgie 
țean din 
rea".

Și mă 
după mulți 
ziar, considerîndu-1 pe 
plin justificat.

astăzi șeful secției 
a spitalului jude- 

Tg. Jiu : „încrede*

hotărăsc să-l reiau, 
ani, in același

colaborarea altor secții. Ei. mai 
există incă mentalitatea că îți 
este mai aproape cămașa ta de
cit a vecinului — și din cauza 
acestei mentalități se intimplâ 
să suferim cu toții, adică uzina 
in ansamblu.

— Atit ?
— Nu. Mai este ceva foarte 

important. Munca de conducă
tor, cum spuneam, este grea.. 
Trebuie să te împărți in o mie 
de părți și-n același timp să 
rămii tu. vertical in slujba pror 
ducției. Cu oamenii, insă, tre
buie să știi cum să te porți. 
Aici eu mai am de 
Uneori mă agit, 
și-mi mai scapă

învățat, 
mă aprind,

. . cite o vorbă 
nelalocul, ei. Regret apoi . dar 
înțeleg că regretul nu ajută. 
Cred că alături de oameni, cu 
sprijinul lor, am să reușesc să 
elimin această lacună. Așa cum 
nu-mi este niciodată rușine să 
învăț din experiența mai 
virstnicilor mei tovarăși de 
muncă, șă- ader la o idee, la o 
propunere bună, fără să roșesc 
că sint conducător.

— Pentru că veni vorba de 
nou, cum se simte noul in sec
ția dumneavoastră ?

— Sarcinile acestea care le a- 
vem, ceea ce facem noi acum 
constituie, intr-un fel, niște 
noutăți. Mai există încă menta
litatea de a rămihe datori fată 
de sistemul. I-aș numi, mește
șugăresc, față de ideea că așa 
au făcut și înaintașii noștri — . 
mentalitate care trebuie învinsă. 
Apelăm acum la procedee teh
nologice noi, care cer o anume 
ordine și disciplină și care, în
țelese și respectate, presupune o 
schimbare calitativă în om.

— în c< vă privește...
— în ce mă privește, m-am 

străduit totdeauna să-mi însu
șesc tot ce este nou și înaintat 
în profesie, șă-mi lărgesc conti
nuu orizontul cunoașterii știin
țifice și de cultură generală. 
Cred că efectul unei asemenea 
stări de spirit se poate deduce 
și din faptul că unele inovații 
ale mele au fost acceptate și a- 
plicate îh uzină la noi, în alte 
uzine din (ară. Chiar și la ora 
actuală, cînd avem foarte mult 
de muncă, mai găsesc citeva 
ceasuri din seară, ca împreună 
cu colegii mei, inginerii Mircea 
Vintilă și Paul' Blaer, să medi
tăm asupra tratatelor de spe
cialitate, a unor idei de ino
vații.

— Dacă 
eu 17 ani 
lepciunea 
proceda ?

— Am repeta interviul.

ar fi să vă intoareeți 
in urmă și cu ințe- 

de astăzi, cum ați
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Cu șantierele țării în legătură directă

Opțiunea profesională
— Considerați că se înregistrează mutat n codru —me

canismului tradițional de adoptare a dedxnior — core pri
vesc opțiunea profesională a b'nâruiui — ia faa ia con
temporană ?

Răspunde lector universitar dr. NICOLAE LUNGU
Crccenrtatea Borevtșes

— Se apreciază, in general, că familia con
temporană a devenit mai deschisă față de 
nou și, ca o reflectare a dinamicii relațiilor 
sociale mai puțin rigidă in ceea ce privește 
destinul celor mai tineri membri ai săi.

— în toate epocile istorice, familia a tre
buit să-și reconsidere vechea structură mo
rală tradițională și s-o ..acordeze" cu prin
cipiile etice din etapa dată. în raport cu ast
fel de cerințe, familia — ca cea mai Ezelă 
depozitară a valorilor social etice — a mani
festat întotdeauna o anumită rezervă. Așa se 
face că renunțarea la un anumit obicei «a a 
normă morală, devenite desuete, s-a efectuau 
la nivelul familiei, cu' unele întârzieri tați 
de mutațiile intervenite în sistemul refațHtew 
macrosociale. Și cea mai mare rezistentă la 
„înnoiri" opusă de familie a fost cea față de 
libertatea de opțiune asupra propriului des
tin (îndeosebi matrimonial și profesional, a 
membrilor săi tineri.

De altfel, această rezistență a familiei, in 
raport de emanciparea fiilor ei. a existat in 
toate timpurile și a generat acea permanentă 
„luptă dintre generații", in care ambele ta
bere de „combatanți" — părinți și tineri — 
luptau, unii pentru conservarea a ceea ce este 
tradițional, ceilalți pentru nou. Firește cu 
exagerări de ambele părți : părinții cooride- 
rau (și mai sînt părinți care consideră ast
fel !) că ceea ce au moștenit ca norme mo- ■ 
rale constituie singurele adevăruri solide, 
verificate, veșnice și imuabile și. ca urmare, 
se interpun în calea destinului social ai pro
priului copil ; iar unii tineri socotesc (fi mai 
sint tineri care socotesc astfel 1) că se pot 
lipsi de experiența părinților și, în consecin
ță, refuză „de plano" orice sfat din această 
direcție. Desigur că ne despart milenii de 
epocile cînd, din necesități biologice și so
ciale de supraviețuire, „pater ta.— .'..as' avea 
drept de viață și de moarte asupra prrgeru- 
turilor. Nu sîntem însă departe de re-nea 
bunicilor noștri, cind destinul ma~ —--a.1
sau chiar cel profesional al tinărului era Ișa- 
tărît încă din leagăn.

în epoca actuală, a revoluției tehnico-<ti- 
ințifice și a zborurilor cosmice, familia tre
buie să rămină tradițională in formă și să 
devină modernă in conținut. Prin „modem. - 
zarea" familiei trebuie să înțelegem partici- I

«ref tswsrtiwai i i rn i a i ulm ri

g.cal șrfrwra: â» ac eane soit a* fa-

tereseăe r ape-a,-- e isut tbx a. tz c*a- 
seonțâ. e* reerina* «rmif .mm**- 
or-.ectare , i irite »■ n i a —»—»
chiar de șecală sas ăe «grțr» «pena_- 
zate.

Consilieratul familial
Viața de familie a tinerilor, raporturile kx din acest puact 

de vedere cu societatea implică aspecte coopiesc, An*b- 
țiate.

Prezentăm opinia unui ps holog 
IOLANDA ȘOCNER-MITROFAK

— Constituirea și evoluția unei familii este 
un proces care privește nu numai destinul 
individual, ci o problemă cu largi rezonanțe 
și semnificații sociale. Grija pentru om ca
pătă forma supremă in subtila și dificila în
cercare de a-1 ajuta să se realizeze, nu doar 
pe plan profesional și civic, ci și ca indivi
dualitate afectivă. Care poate fi aportul psi
hologului in această privință ?

— Psihologul nu are dreptul să decidă în 
privința încheierii căsătoriei, dar are obliga
ția de a veghea asupra evoluției ei normale 
și de a face totul pentru a preintimpina și 
anihila tendințele ei destructive. In ultimul 
timp se vorbește tot mai mult despre „po
trivirea" și „nepotrivirea" psihologică dintre 
soți și despre consecințele nefaste ale aces
teia din urmă, in planul evoluției relațiilor 
conjugale. Divorțul continuă să fie mai mult 
decit o tristă tentație, o realitate dureroasă, 
a cărei scenă de desfășurare este cel mai 
adesea familia tinără.

— Este posibilă deci anticiparea cu un mi
nut mai devreme a ceea ce se va intîmpla 
cu cei doi parteneri după căsătorie ? Putem 
aprecia măsura în care inițial, se „potrivesc" 
ei psihic și, mai ales, măsura in care s-ar 
putea „modela" fiecare conform aspirațiilor 
celuilalt ? Putem oare stabili (măcar aproxi
mativ) cit se pot „investi" afectiv, moral și 
intelectual viitorii soți in căsnicie, cit de 
mult își corespund reciproc în planul exigen
țelor, dorințelor, concepțiilor de viață ?

— Consider că o analiză lucidă și un răs
puns competent în acest sens îl poate oferi 
într-o substanțială măsură psihologul, care, 
prin pregătirea și mijloacele sale științifice 
de cunoaștere și evaluare, oferă garanția 
unei „intervenții" de o reală eficacitate. El 
dispune de mari posibilități în a-i ajuta pe 
parteneri să se cunoască, să se aprecieze și 
să se apropie în mod real, în a-i stimula și 
învăța chiar să se „descopere" reciproc, pen
tru a se putea respecta și iubi cu adevărat. 
A învăța să devenim soți, a învăța nu doar 
să ne „jucăm" bine rolul, ci să-1 trăim, este 
un fapt posibil și necesar unei autentice vieți 
de familie.

Psihologul poate aprecia și interveni în de
licata și complicata țesătură a intimității su
fletești a cuplului, fără a impune schimbări 
radicale, ci doar insinuindu-se și influențînd 
cursul dezvoltării relațiilor conjugale, prin 
discuțiile și sfaturile sale.

Pe lingă observație și convorbire, discu
țiile de grup cu temă privind viața de fa
milie (și in general concepția despre viață), 
sociodrama, psihodrama, ca și testele de per
sonalitate (chestionare și tehnici proiective) 
sint modalități de investigare al căror secret 
de interpretare îl deține numai psihologul.

— în ce alte forme s-ar mai putea desfă
șura această activitate ?

— Evident pentru a-și putea desfășura e- 
ficient activitatea, psihologului care se ocupă 
de consilieratul conjugal este necesar să i se

K

creeze și cadrai —«5-c-r* 
Imperios necesar în aess sens st se pace 
ființarea unor cabtmene ăe reeriJere faaxs 
liali. care să fsncpooese «gri farsa ma 
sistem trimveiar :

1. Pe lingă «CoBe de «sare crr* «aae i 
căsătorii), in «copci iții * xoae exam, 
nări psihologice pcemartcaje. care să eo 
lueze șansele de re jrtă a* erpridsz. pre

pentru viitoarea viată de fa— < JWaiw 
conjugai poate coreate. o preaeecă - —~ 
și utilă tinerilor, ei ț—''vtj-er. w X X 
ția unui educator moraăzaoar. penare » 
ce. ci exercttind o lafiueuU ăe n* farsa

Cetești a celor do. pxctxzieT-
2. în cadrul ,«liriiririfar. ea ăe e

siliere și psihodiagnazâ a fax>_ ar ma 
drept scop as.gura.-ea ane v—-*— perma
nente a vieții conjugale, pe— exaneoe pe
riodice sau la cerere, ta vederea Jaminăm 
acomodării intre partener, r. a —isr 
în cuplu, precum ș. acordarea a-er eoamtG- 
tații competente in aotagfaaarea ereaaa*- 
leior conflicte ce interna pe parca:t-c tis- 
niciei. Activitatea de pribapragBaxae prer- 
timpinarea instalării eoaffietetez) facepatf la 
nivelul cabinetului de consiliere pre-.»—-a j 
se continuă in cadrul acestor ariaeM ca*- 
pletindu-se cu psihoterapia.

3. Deosebit de utilă ni se pare prezenta psi
hologului și in cadrul tribunale!*. CK'-rcra 
sa in analiza cauzelor unor dtvor-.- --- 
frecvența așa numitelor cazuri „nepafafafac 
de caracter") și evaluarea lor corectă sub as
pectul gravității, s-ar putea completa armo
nios cu intervenția lui pe linia impbedrii păr
ților și a ajutării lor in regăsirea ere-..- 
Activitatea actualelor comisii ce :—m--—• 
ar putea fi asimilată activității pribafa^at. 
în scopul creșterii eficienței ei.

Studiul familiei și asigurarea asistente; psi
hologice necesare constituirii șt evoluției es 
normale, poate și trebuie să cuprindă ua dia
pazon larg de 
lațiilor dintre 
rinți—copii.

De remarcat 
râtul conjugal
simpla formulare a unor idei generoase. el 
reprezentind o realitate ftmcțioaaU. o nece
sitate a civilizației actuale. în condițiile rid- 
ternului nostru socialist, supremă expresie a 
răspunderii sociale față de fericirea indrei- 
duală, psihologul poate deveni cu atit nu. 
mult o prezență activă, creatoare, gata să-si 
asume imensa responsabilitate a îmbunătăți
rii structurii și relațiilor familiale. Vrute «t, 
entuziasmul, curajul, dorința de a se face re
almente util și competența psihologului ar fi 
de dorit să se conjuge cu acordarea unui 
credit moral și social al cărui prim pas ar 
fi instituționalizarea formei și cadrul-, său 
de activitate.

că. pe plan mondial. co~ s..*~ 
a încetat demult să nat Ce

Redactorul rubricii : ANDREI BÂRS AN

la. cota. 92

Aa as M

"Parare ân paf. O

At, t ctroa b aaeăcni =»-

b Um* — arme tț, b 
pip 17*9

«-» piioat OM cai uai in •• 
ratfaapU să-x c*<e fa ba* 
rostat, p' I-*» auri tfaar pe bca- 
rțe «fatere br, sap «a cern» ri

bteță p 4eteie ecra aa ta fa- 
torc do* fa pneg de rirbitee-f 
aă-p cadă păriafx, d ea rimn 
bagi ei, raxdfiad si p«ai fa gue 
«causșa, si prtgiutjci p ai aș
tepte rodul, tmfS, cara iți fac 
detona de ge-ne-cție eu tot ce 
înseamnă ea nou p exigent, 
chiar pe păminful care le-a știut

• O solufie constructiva impresionantă • Avansuri 

la pozițiile cheie * 2 000 de tineri calificați pe șantier

• „Mai greu dar mai interesant" • Experiența iși

spune cuvintul

om» J-m» faribdl b rr-x«>? X

■tab» Sdhafe. șef da feretri. 
fa eAatfzW oșafas 44 «

taacir» riW racu-teie uvatoru- 
hs. Cri re* e-cx cenșnat fi 
paafa* re* bW âmpfa" tpua 

«PCK faafari (P C3 lucru

ai «O cea- Si fazr-adeoăr. !•- 
•merW reanafaa X sade se Zu- 
rencni iar» — rxpf* eene-

âabr cdr «o Hide. Fe plat- 
fimi p b dkene ia^zsn tie 
ttniaiei Jt 92 de metri șa

pe heace metre pgtret tomtit 
b «secai pledantei de montai.- 
K ooae-c. Cfirru mea erte 
âimăaetî de explicația mgme- 
•nini - _Ain tieeere pie precis ce 
are de Had'. Tâlmdceam tpu- 
teie taie ia aaăieririe, bund or-

gesccre. dnăplind, cooperare, 
reepoetebiliLite. Și poate, gin- 
deam eu coborind de la cota 92, 
kdo metrii străbătuți zilnic pe 
certicaU de către tinărul ingi
ner ie rmejte in aed tot uman al 
comtructorilor. care lasă in urma 
lor monumentele impresionante 
ăe cicslixației și progresului.

Am intrat in incinta centralei, 
unde montajul turbinelor 3 ți 4 
se desfățoară din plin, animat de 
ritmul bun imprimat în ultima 
periccdă. Strstem atrași de ope
rațiunea de centra/ a rotorului de 
incită presiune. Sub îndrumarea 
maistrului Ilie Dobre ți a șefu
lui de echipă Constantin Azam- 
firei (care colaborează de 15 ani 
pe marile șantiere) cițica turbi-

niști tineri, între care ți ucenicii 
Vasile Lolea și Constantin Bo- 
loloi, execută cu exactitate fie
care etapă a montajului. Profi
tăm de un moment de odihnă ca 
să obținem opinia maistrului.

— Sint lucrări deosebite, cum 
n-am întîlnit nicăieri în cei 23 
de ani de șantier. Cu toate că 
tehnologia este nouă, tinerii 
și-au insușit-o repede asta a 
redus handicapul lipsei de expe
riență în acest sens.

— Grupuri ca astea n-am 
montat niciodată. E mai greu, 
dar ți mult mai interesant, com
pletau și montorii turbiniști 
yiarcel Pisică și Crăciun Bera de 
la grupul 4.

Fascinația ineditului naște o 
nouă experiență pe structura ce
lei existente, aprinde ambiția de 
a-ți măsura propriile forțe. Și de 
aici tinerii ciștigă, pas cu pas, 
fiecare cotă a profesiei. Cei care 
au „urcat" astfel, pînă la cota 92 
a Rovinarilor, și mai sus, se de- 
săvîrșesc ca oameni demni de a 
pune temeliile celor mai mari 
edificii socialiste.

VASILE RÂVESCU 
Foto: O. PLEC AN
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JLa tot ceea ce s-a construit 
fa coautni — școlile, dispensâ
nd, rr.z-czme'e sătești, căminul 
culiu-al — tinerii au fast în 
frunte, ne spunea loan Terțiș.

Acum urmează să-și construiască 
un stadion, o merită din plin și 
avem și cu ce să-l facem, am 
scos anul trecut mai mult decit 
ne așteptam și asta întii și-ntii 
pentru cum au muncit băieții 
noștri. Cine nu-i cunoaște pe 
loan Grigoraș, Marcel Miron, 
Nicolae Cerșenban, Pamfilia Io- 
nescu. Elena Cerșenban și mă 
tem c-a lungesc, dar toți tinerii 
merită amintiți cînd se face bi
lanțul hărniciei!“

Belșugul — prim și liotăritor 
argument pentru statornicie. Se 
ciștigă bine la Niculițel și asta 
înseamnă, intr-o imparțială con
diționare că se muncește bine, 
se trăieșe bine. Fața satalui si-a 
adăugat la ulițele rinduite gos- 
podărețte și străjuite de sutele 
de pomi plantați de uteciști, ci- 
teva sute de case noi.

E o tradiție, mi se spune, ca 
fiecare generație să-și marcheze 
definitiva rcmînere în vatra sa
tului. sădind pomi, întărind, la 
fiecare întoarcere umbra de ră
coare crescută printre semnele 
de trăinicie ale Niculitelului.

E o tradiție și ^corul privighe
torilor', împletit din avroape o 
sută de coci pe sunetul cîntecu- 
lui dobrogean, aducător și el de 
faimă a ținutului, e o tradiție 
jocul de oină, în care se înfruntă 
încă părinții cu feciorii, e o tra
diție, măiastră țesătură a cocoa
șelor de Niculițel, e o tradiție 
ca tot omul născut în buza nă
păstuită de arșiță a podișului să 
prefacă în rodnicie lucrul znîi- 
nilor sale, iar statornica vredni
cie a tinerilor de aici este cel 
mai viu dintre argumentele aces
tei tradiții.

LUCRĂRILE
DE PRIMĂVARĂ

(Urmare din pag. 1)

In avans față de grafic se află 
ferma legumicolă de la C.A.P. 
„Drum nou". Au fost’însămân
țate i ceapa arpagic, ceapa stu- 
fat, verdețurile, cartofii ; răsa
dul din solarii este pregătit cu 
atenție, în următoarele 10—15 
zile unnînd a fi plantate în 
cîmp ; au fost. executate tăiatul 
și deslegatul la vie; sub con
ducerea șefului fermei, inginer 
Chibarian Haig, Cooperatorii lu
crează „de calitatea întîia".

La C.A.P. Tudor Vladimirescu, 
unitate agricolă dintre cele frun
tașe pe județ, zilnic sînt în cîmp 
aproape 300 de cooperatori. 
Sfecla și cartofii au fost însă- 
mînțate, acum fiind la rînd 
floarea-soarelui. Au fost pregă
tite — discuit, grăpat, fertilizat, 
udat — suprafețele pe care au 
fost și sînt însămînțate culturile 
de primăvară. Cooperatorii de 
aici sînt specializați în lucrările 
pe care le execută, majoritatea 
lucrînd la aceleași culturi de ani 
de zile.

Cum reiese din recoltele ani
lor trecuți, din ce s-a întreprins 
pînă acum, organizarea eficientă 
a forței de muncă este o condi
ție permanentă a cooperativei.

Toate forțele sînt în cîmp, ni 
s-a spus. Am văzut. De altfel, 
viind să intrăm în sediul coope
rativei agricole de producție, 
ușa de la intrare era încuiată. 
Ni s-a părut absolut normal.
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de a nu picta
PLASTICA Un comisar acuză

Interviu cu JEAN ROUSSELOT,
președintele Asociației oamenilor de litere francezi

♦ ♦♦

Ne-a vizitat țara, la invitația Uniunii scriitorilor din România, 
una dintre personalitățile de prim rang ale culturii franceze 
contemporane, domnul Jean Rousselot, președintele Asociației 
oamenilor de litere francezi, organizație vastă, care cuprinde 
peste cinci mii de membri — scriitori de limbă franceză din 
Franța, Elveția, Canada, Belgia, Algeria, Maroc. Societatea — 
cum afirmă domnul Rousselot — „este o organizație activă, mi
litantă. care luptă pentru obținerea unor condiții social-politice 
mai bune pentru oamenii de litere, in sensul libertății de crea
ție, în sensul asigurării de drepturi și libertăți economice. Este 
o organizație de tip sindicalist, deschisă pentru toți scriitorii pro
gresiști de limbă franceză". Progresist și militant el însuși, dom
nul Rousselot are o biografie la fel de bogată ca isăși opera 
domniei sale : peste optzeci de cărți din cele mai dife
rite domenii ale culturii umaniste, cărți de poezie și romane, 
eseuri, studii de artă plastică și muzicale, piese de teatru și sce
narii pentru radio și televiziune. In ceea ce privește cultura, 
Jean Rousselot se afirmă ca un observator lucid, dar care este 
departe de a-și fi pierdut optimismul. Iată, de altfel, citeva din
tre opiniile exprimate in timpul unei convorbiri de acest tip.

— Vorbeați Ia o intîlnire 
cu un grup de scriitori ro
mâni despre marea producție 
de carte franceză — pe de-o 
parte — ți despre apetitul 
tot mai scăzut pentru litera
tură, pe de alta. Nu este la 
mijloc un paradox ? La ur
ma urmei, toate aceste 
se vind, de vreme ce 
tipăresc și continuă a 
părite ?

— Se vind, desigur, și

cărți 
se și 
fi ti-

— Se vind, desigur, și încă 
rapid. Ceea ce ar trebui să știți 
dumneavoastră este că natura 
cărților care se tipăresc s-a 
schimbat. Nu mai primează car
tea de imaginație, creația pură. 
Se citește cartea de informație, 
indiferent de domeniu : politic, 
economic, astronomic, astrologie 
chiar. Omenirea „suferă" de o 
curiozitate fundamentală, vrea 
să știe tot. Veți spune poate că 
nu este normal — nu știu dacă 
este normal, este insă fatal. O- 
perele de creație pură, care sînt 
opere de cunoaștere superioară, 
sublimată, psihologică, nu sînt 
acum cele mai urgente. Urgentă 
este informația. Să vă dau un 
exemplu : cartea care a înregis
trat cel mai mare succes de pu
blic anul trecut în Franța este o 
carte despre China. De altfel 
francezii sint interesați în cel 
mai înalt grad — ca toată lumea 
— de politic. Iau de reper anul 
trecut, pentru că fenomenul s-a 
manifestat aproape cu brutali
tate. și iată de ce. întotdeauna 
cel care obținea premiul Gon
court avea asigurată o vinzare 
rapidă, se tipărea in cel puțin 
o sută de mii de exemplare. 
Brusc, anul trecut nu s-a mai 
întimplat asta și nu din pricină 
că romanul premiat ar fi fost 
mai slab decit altele. In schimb, 
au mari succese de librărie 
cărți care reprezintă — sau pre
tind că reprezintă — cronica u- 
nor întimplări trăite direct, re
ale. Chiar dacă sint scrise 
crabii, cum ar fi de pildă 
„Papillon" care era de 
subliteratură. in urmă cu 
truzeci de ani să zicem, 
n-ar fi fost publicat așa ceva. 
Aerul de autenticitate al lui 
„Papillon" i-a asigurat notorie
tatea. Lumea se interesează din 
ce în ce mai puțin de scriitură, 
vrea să afle ceva util, rapid, 
fără complicații. Este uluitor ce 
succes înregistrează, cel puțin 
în Franța literatura de vulgari
zare științifică, astrologia...

— Franța cea înțeleaptă ? 
Patria enciclopediștilor și a 
clasicismului literar, lipsită 
de stil ?

— Să nu dați 
media, e lipsit 
dacă e adevărat, 
o realitate necesară, pe 
trebuie s-o acceptăm ca atare. 
Da. Franța literară nu mai are 
stil, cel puțin deocamdată. De 
altfel, scriitorii trebuie să se a- 
dapteze. Robbe-Grillet a devenit 
cineast — și vă dau exemplul 
lui pentru că e mai notoriu. 
Oamenii mai în virstă, de veche 
formație se adaptează mai greu, 
tinerii care vin nici nu cunosc 
alt stil. Din păcate, din ferici
re... Oricum, tehnica literară s-a 
schimbat. Eu însumi scriu alt
fel, mai concis, mai nervos 
poate, mai... informativ.

— Vorbeați de tehnică li
terară, de opera de ficțiune. 
Totuși, ultimele curente, și 
încă cele mai introspective, 
cele mai greu abordabile 
s-au născut la Paris. Noul 
roman de pildă. Se vorbește 
acum de un „nou — nou 
roman", și mai abscons, și 
mai închis în sine și in teh
nica sa și intr-o structură de
loc informativă. Este o re
acție — bună, rea, — de a- 
părare ?

— Probabil, dar trebuie văzut

de ce ne apărăm. De public ? 
Asta e catastrofal, și nu în felul 
acesta se ciștigă o bătălie. Cine 
crezi dumneata că a citit in 
Franța operele „noului roman ?" 
Nimeni. O mie-două cititori, în 
Franța înseamnă nimeni. Noto
rietatea europeană vine de a- 
colo că Parisul iți păstrează 
prestigiul cultural, și tot ce se 
intimplă acolo se află imediat. 
Dar e fals. Ceea ce se citește în 
Franța este tot literatura care 
se face cum s-a făcut întotdea
una in Franța.

— In condițiile acestea, situa
ția poeziei...

— A, poezia ! Trebuie să știți 
că din acest punct de vedere li
teratura franceză este un mare 
paradox. Poezie nu s-a citit 
niciodată în Franța. Franceza 
este o limbă analitică, care nu 
suportă vagul, metafora — și to
tuși Franța a dat cîțiva din cei 
mai mari poeți ai lumii. Dar 
Baudelaire n-a scos in viața lui 
decit două ediții infime, Rim
baud r.ici una, despre Leutre- 
amont n-auzise nimeni in timpul 
vieții sale. Victor Hugo 
dacă n-ar fi scris decit 
sa poezie, n-ar fi avut 
să trăiască.

— Dumneavoastră, 
nule Rousselot ați scris și 
publicat peste treizeci de vo
lume de poezie ! înseamnă 
că s-au citit, nu ?

— Vorbeam de o situație de 
masă.

— Ei bine, spuneați ei nu

TEATRU

însuși, 
marea 

din ce

dom-

rezistența de tipul noului ro
man este soluția. Știți alta ?

— Sigur, ar fi vorba de acea 
operă de culturalizare armoni
oasă pe care dumneavoastră, ță
rile socialiste, o faceți. In oc
cident administrațiile, statul, nu 
sint interesate de fenomenul cul
tural și consecințele sale, res
ponsabilii sociali nu-și pun pro
bleme legate de faptul că un 
jucător de bassball, de pildă, 
este mai cunoscut ca Faulkner 
sau Scott Fitzgerald pe care 
dumneavoastră mi-ați spus că-l 
iubiți atit de mult. Am să vă 
dau două exemple cu miez — un 
miez destul de trist. Două ex
periențe directe. Am fost invi
tat intr-o țară nordică să vor
besc studenților despre noul ro
man. despre care a fost vorba 
și acum. Ei bine, studenții mă 
așteptau, am încercat să le spun 
cite ceva, erau vreo douăzeci cu 
toții — dar dintre ei nimeni 
n-auzise de Flaubert... A doua 
intimplare. care și ea spune 
multe, are un aer de glumă. O 
distinsă personalitate de la Sor- 
bona m-a invitat odată să vor
besc. tot studenților, despre Sha
kespeare intrucit eu am tradus 
in Franța sonetele shakespea
riene. I-am răspuns domnului X 
că, fiu de om sărac, mi-a fost 
interzisă Sorbonna in tinerețe 
și că mă tem că dacă intru a- 
cum, la bătrinețe, o să-mi cadă 
plafonul in cap. Personalitatea 
n-a avut humor și mi-a trîntit 
telefonul — dar mă întreb dacă 
avea vreun motiv să aibă...

— Socotiți această situație 
de tranzit, sau imuabilă ?

— Dumnezeu știe ! Dar dum
nezeu nu există. Nimic nu este 
imuabil și in nici un caz nu 
cred in dispariția culturii, in 
dispariția umanismului.

— Care ar fi, după dum
neavoastră, tipul de umanism 
contemporan ?

— Umanismul socialist, desi
gur. Cred in socialism, am cre
zut toată viața, am luptat și lupt 
pentru asta. Socialismul este 
singura societate care poate re
zolva problemele grave aje so
cietății contemporane.

Pictura Măriei Gruici 
putea fi asimilată orfismu- 
lut Primatul culorii asupra 
construcției compoziționale, 
utilizarea tonurilor pure, in
tense. luminoase. armonia 
ritmurilor muzicale, divaga
ția poetică nonșalantă asu
pra unui motiv predilect ne 
îndreptățesc situarea in fa
milia spirituală a unui De
launay sau Kupka. Firește, 
cu distanțarea de rigoare in 
timp. Motivul, se Înțelege, 
stilizat, simplificat (pentru a 
se adresa mai lesne sensibi
lității omului modem), pare 
desprins din pictura clasică 
franceză. Păduri poetice, 
vertige de trupuri feminine 
goale în atitudinea 
lor grații, în sfirșit. 
punere-' de mic si 
paradis terestru. Și 
registrul afectiv ;

celebre- 
. o „pro- 

del: cat 
totul. in 

______ ____ al ur.u: 
Franțois Boucher (chiar mai 
senin decit il știm).

Pictura calmă, lipsită de 
stridențe a Măriei Gnuci. 
menaiatoare a habitudinilor 
noastre vizuale, implică. to
tuși. și gesturi de curaj. Este

vorba de curajul de a r.u 
picta flori (temă caracteris
tică picturii feminine) și, cu
rajul. cum mărturisea chiar 
artista, de a reprezenta nu- 
duri.

Expoziția de la sala Kalin- 
deru mai cuprinde și citeva 
compoziții, de mari dimen
siuni. ce ne amintesc, mai 
ales in portretele cornilor, de 
Tonitza. Către mari dimen
siuni pare a se îndrepta in 
viitor pictorița și nu vedem 
“iei o discrepantă, dar ab
solut nici una. intre acestea 
si tonalitatea lirismului său 
discret caracterizat prin tan
drețe si directă efuziune. 
Secretul de a tace din mic 
mare l-au descifrat si artiș
tii si. sintem convinși, vor 
găsi ei soiuri: convingătoare, 
de elevat nivel artistic. Re
comandăm vizitatorilor a- 
ceastf „lectură* deconectan
tă care este expoziția Mă
riei Gruici. senină, străluci
toare. frumoasă in toate ac- 
cepuunile cuvintului.

Q R- CONSTA XTINES CV

Preocupat de îmbinarea carac
teristicilor filmului istoric cu cele 
ale filmului politic și polițist, re
gizorul Sergiu Nicolaescu conti
nuă în „Un comisar acuză" sti
lul cunoscut din „Cu mîinile 
curate" și „Ultimul cartuș". 
După ce a debutat ca documen
tarist, ca regizor de lung metra
je artistice de mare amploare 
precum „Dacii" și „Mihai Vi
teazul" și ca interpret, Sergiu 
Xicolaescu ne apare în ultimul 
sou film și in calitate de scena
rist (după ce a oferit subiectul 
filmuiui semnează tcenariul ală
turi de un grup din care fac 
parte Vintilă Corbul, Eugen Bu
tada ji Mi'cea Gindilă).

Filmul se inspiră din fapte 
reale petrecute în perioada în 
care terorismul legionar ajunse
se. în toamna anului 1940. la 
paroxism. Este vorba în primul 
rînd de evenimentele din noaptea 
de 26 spre 27 noiembrie cind 
legionarii dintr-o „echipă a mor- 
ții" de tristă faimă ucid mișe
lește in închisoarea Jilava 65 de 
deținuți în zece minute. Asasi
nate care cor culmina apoi cu 
împușcarea a două proeminente 
personalități ale timpului: isto
ricul Vicolae lorga și economis
tul Virgil Madgearu.

Este pentru prima dată cind 
această „pagină neagră" din is
toria poporului român este de-

Intervin realizat de 
SMARANDA JELESCV

mascator ilustrată în cinemato
grafia noastră deși perioada a 
mai fost vag tatonată în „Cerul 
n-are gratii". Prima parte a fil
mului, masacrul de la Jilava 
(denumire schimbată din motive 
ce ne scapă în Viraga) declan
șează un conflict interesant ce 
ne arată atît mecanismul odiosu
lui sistem de guvernare legio
nar, în care crima era unicul in
strument de exercitare al puterii, 
cit și intrigile de culise dintre 
nefasta mișcare teroristă a Gărzii 
de fier și dictatura antonescia- 
nă. Doar o simplă nuanțare tac
tică, o diferență de mijloace 
deosebea cele două orientări 
confruntate in întîietatea pentru 
trădarea intereselor naționale, 
pentru aservirea țării planurilor 
criminale ale hitlerismului în 
expansiune.

Comisarul de poliție Moldo
van este numit să ancheteze și 
— pentru a liniști opinia publică 
inspăimîntată de valul de crime 
dezlănțuit de purtătorii cămășilor 
verzi — să încheie un raport 
fals care să indice ca vinovați nu 
pe asasinii legionari, ci pe deți- 
nuții comuniști. Nu era numai o 
mușamalizare a unor sîngeroase 
represiuni cit o abjectă diversiu
ne politică menită să canalizeze 
indignarea populației tocmai 
asupra acelora ce din totdeauna 
s-au ridicat la luptă pentru apă
rarea țării, asupra comuniștilor.

Un document din epocă al 
Partidului Comunist Român in
titulat „De la regimul legionar la 
dictatura militară" arăta cu 
exactitate planurile criminale ale 
guvernanților kgionaro-antones- 
cieni: „Ei vor încerca să înece 
în singe orice rezistență a mase
lor celor ce muncesc, împotriva 
asupririi și jefuirii lor nemaipo
menit de barbare și să umple 
închisorile și lagărele de concen
trare cu noi mii și zeci de mii 
de muncitori, țărani, intelectuali".

Ancheta întreprinsă de comisar 
nu numai că nu duce la rezulta
tele scontate de superiorii săi, 
dar sfîrșește prin a face din po
lițistul apolitic un simpatizant al 
adevărului, al comuniștilor. Va 
face din el omul care în numele 
dreptății să acuze regimul te
rorist. Din această cauză, pentru 
salvarea aparențelor nu este des
tituit, ci numit intr-un serviciu 
secundar în timp ce este indicat 
unui comando legionar ca viitoa-

re victimă. Cu acest comando 
comisarul Moldovan duce un 
război pe cont propriu intr-o 
lungă confruntare armată ce re
prezintă a doua jumătate a fil
mului: Ca și Miclovan din „Cu 
mîinile curate", comisarul din 
acest film — rol interpretat tot 
de Sergiu Nicolaescu — își „re
zolvă" ancheta pedepsind vino
vății fără ajutorul justiției. Lu
cru justificat într-o perioadă în 
care această justiție era controla
tă de aceleași elemente ce dez- 
lănțuiseră crima la scara unei 
țări întregi.

Dar această „rezolvare", de 
unul singur, se transformă din 
păcate intr-un spectaculos inutil 
amintind nu atît realitățile epo
cii cit „împrumuturile" mai mult 
decit vizibile din răfuielile 
gangsterești. 
fiind chiar 
„Bonnie and Clyi 
prima parte 
pregnanța caracteristică a filmu
lui istoric și politic, ultima parte 
se transformă intr-un film poli
țist oarecare cu exacerbate re
plici între pistoale și puști auto
mate. Una a fost, și ne-a înfăți
șat filmul la început, Bucureștiul 
aflat sub spaima dezmățului cri
minal al gărzilor de fier și una 
ni se arată aici, un fel de 
Chicago de provincie cu exerciții 
de cascadorie automobilistică. 
Știam că Sergiu Nicolaescu poa
te să regizeze asemenea secven
țe „dinamice", ne-o dovedise cu 
prisosință în ultimele sale două 
filme, dar am fi dorit ca tempe
ramentul său să și-l pună în 
slujba subiectului, nu invers. Mai 
ales că acest subiect invita la o 
gravă și matură reconstituire 
istorică și mai puțin, ori deloc, 
la exercițiu de stil pe teme date 
de alte realități și alte cinema
tografii...

In distribuția filmului, alături 
de Amza Pellea în rolul unui 
muncitor comunist, convingător 
în pofida unei economii de date 
impuse de partitura oferită de 
scenariu, Gheorghe Dinică și 
Jean Constantin din nou foarte 
buni, redemonstrindu-ne calități 
actoricești de care filmele noas
tre au atita nevoie. De notat și 
cascadorul Mircea Fascu intr-un 
rol secundar memorabil, comisa
rul adjunct.

Finalul filmului 
o pastișă după 

Hyde", Dacă în 
a sa subiectul are
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PORȚILE ALBASTRE ALE O- 
RASULUI: Central (orele 9,13;
11,30; 13.43; 16; 18.15; 20,30); Volga 
(orele 9; 11,13: 13.30; 15,45; 18;
20.15).

UN COMISAR ACUZA: Patria 
(orele 9; 12: 15; 18; 21): Gloria 
(orele 8.45; 11.15; 13,30; 15,45; 18.15; 
20,30); București (orele 8.30; 11;
13.13; 16; 18,30; 21)

LE MANS : Gri vița (orele 9; 
11.15: 13,30; 16; 18,15; 20,30); Mo
dern (orele 9; 11.15; 13.30; 16;
18,15; 20,30).

TARUL IVAN ÎȘI SCHIMBA 
PROFESIUNEA; Victoria (orele 9; 
11.15; 13.30; 16: 18.15; 20,30); Casa 
Filmului (orele 15; 17; 20).

BĂRBAȚI FĂRĂ OCUPAȚIE S 
Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30).

CIDUL: Scala (orele 9; 12.45;
16,30; 20,15); Melodia (orele 8: 
12,30; 16; 19.30); Excelsior (orele 
9; 12,30; 16: 19.30).

PĂCALĂ: Sala Palatului (orele 
17; 20,15); Capitol (orele 9,30; 
12,30: 17; 20); Aurora (orele

• CLUJ
O moară părăsită la poale de 

munte, adăpost pasager pentru 
cîțiva studenți plecați in ex
cursie. Sfirșit de 'ară și de fa
cultate petrecut aici, tatii mono
ton, cu o veselie cam căznită. 
Un joc de-a vacanța fără bucu
rie cit timp nu e jucat cu mima 
deschisă, nn joc purificator apoi, 
prin sinceritate. Vasile Rebreann 
și Mircea Zaciu plasează acți
unea acestei piese intr-un loc cu 
totul nespectaculos (nici bar, 
nici sondă care ardei scot perso
najul tinăr din șablon (nici pro
totipul clamoros eroic, nici ju
nele apatic, dezabuzat) observa
ția lucidă înlocuind stereotipul. 
Ei nu pun în discuție cusururi 
banale ale tinerilor, 
ales neliniști ale 
transferate tinerei 
Autorii dezbat cu 
probleme morale cu 
mai largi decit ne-am obișnuit. 
Tema piesei „Singurătatea tră
gătorului la țintă" vizează în 
principal primejdia arivismu
lui ivită și la o virstă tî- 
nără, la început de carieră, de
formările morale care-1 deter
mină și care-1 urmează: egoismul, 
uscăciunea sufletească, alienarea. 
Piesa este o pledoarie pentru 
trăire adevărată, dăruire gene
roasă. aspirație către puritate. 
Dar în afară de acest 
demn „Singurătatea 
lui la țintă0 conține și 
serios avertisment cu 
dresă — generația nouă, ca și cea 
anterioară. Obiectivul: conse
cințele unor grave greșeli de

sau mai 
maturilor, 
generații, 

sinceritate 
implicații

nobil în- 
trăgătoru- 
un foarte 
dublă a-

9; 11.30; 14; 16,45; 19,45); BuzeșH 
(orele 9; 12.30; 16; 19,30).

RIO LOBO: Luceafărul (orele 
8 30; 11: 13.30; 16; 18,30; 21); Fes
tival (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21); Favorit (orele 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18,15; 20.45).

AL ȘAPTELEA CARTUȘ: Uni
rea (orele 15.45; 18; 20,15); Moși
lor (orele 9; 11.15: 13.30; 16: 18,15: 
20.30).

CEA MAI FRUMOASA SEARĂ 
DIN VIATA ME Ai Flamura (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30).

ÎNTOARCEREA LUI MAGEL
LAN: Drumul Sării (orele 16; 18: 
20)

CHEMAREA STRĂBUNILOR : 
Doina (orele 12.45; 15; 17,30; 19.45); 
Lira (orele 15 30; 18; 20,15).

PROGRAM DE DESENE ANI
MATE: Doina (orele 9.45; 11.15).

PROPRIETARII; Munca (orele 
16: 18: 20).

MOARA CU NOROC: Viitorul 
(orele 15.30: 18: 20 15).

C1NTECUL NORVEGIEI: Bucegl 
(orele 16: 19.15).

NU TRISA, DRAGĂ: Crlngașl 
(orele 16; 18 15).

AURUL NEGRU DIN OKLA
HOMA: Dacia (orele 9; 11.15:
13,30; 16; 18.15; 20,30).

PRINȚUL BOB; Popular (orele 
15.30; 18; 20,15).

de VASILE REBREANU și MIRCEA ZACIU
comportament, ce se pot mani
festa reciproc. Tineri dezamăgiți 
de părinți, profesori, prin 
cordanța dintre ceea ce susțin 
ta viata publică si atitudinea 
din viața pnvată. Jocul cu prin
cipialitatea purtată de unii ma
turi ca o mască in activitatea 
profesională și obștească dar 
scoasă apoi in particular, ta fa
milie; acest joc poate ucide la ti
neri încrederea in oameni, in 
judecata dreaptă, credința cin
stită in idealuri. Pe de altă parte, 
dezamăgirea produsă părinților 
de acei copii care, izbutind să 
se realizeze nu-i mai recunosc 
sau, mai grav, de acei care cu ani 
în urmă, din așa-zisă grijă pen
tru „puritatea" dosarului, rupeau 
relațiile cu familia cind o soco
teau stavilă în calea ascensiu
nii. Sancțiunea acelor care 
înșeală încrederea. speranța, 
așteptările se produce 
„Singurătatea 1 
țintă" pe plan uman și 
între altele, chiar singurătatea. 
Tatăl prefăcut, tînărul arivist, 
lipsit de orice scrupule, fie că-și 
înțeleg vina, fie că nu, rămîn 
singuri. Tematica interesantă, 
după cum se vede, lezată însă 
de discursivitate: în piesă 
se explică prea mult și prea a- 
mănunțit, se revine prea des 
asupra semnificației morale 
a fiecărei atitudini, chiar cind 
ea rezultă cu claritate. Cert, tex
tul ar putea fi concentrat, iar ci
titorul sau spectatorul lăsat 
să tragă și singur măcar citeva 
concluzii. In spectacolul Naționa
lului clujean aceste scăderi 
nu afectează însă ritmul vioi,

necon-

produce în 
trăgătorului la 

e,

interpretarea sinceră, alura ti
nerească, gestul spontan. Re
gizorul Victor Tudor Popa, 
credincios textului, i-a subliniat 
cu claritate ideile și a adăugat 
reprezentației vioiciune, umor. 
El a condus un mănunchi de ti
neri actori foarte talentați, toți 
in mare și vădit progres profe
sional. Nicolae Iliescu, de pildă, 
interpret cu alese aptitudini, a- 
tit în dramă cit și în comedie, 
evoluează excelent, aici având 
absolut toate calitățile persona
jului : sensibilitate, forță de in
teriorizare, finețe spirituală. 
Foarte convingător, de aseme
nea, Anton Tauf în rolul dificil 
al tînărului arivist, dificil și pen
tru că regia a propus un tip cu 
totul „negativ". Jocul lui mo
dem, echilibrat, a fost cu toa
te acestea remarcabil. Foarte 
amuzanți, alți doi tineri ac
tori Dorel Vișan (un bun co
median), ca și Bucur Stan. Foarte 
autentici Totu Coloman, Ion Ma
rian, Gheorghe Junca în rolul 
unor țărani ardeleni, drepți și cu 
judecată. Carmen Galin a avut 
partitura cea mai grea și cea 
mai amplă, singurul personaj fe
minin și totodată raisoneurul 
piesei. Autorii au făcut însă per
sonajul eam sentențios, fata e 
totdeauna gravă și parcă cea mai 
puțin tinără. Totuși, Carmen Ga
lin, cu farmecul ei bine cunos
cut, depășește postura de aspru 
anchetator adăugind partiturii ei 
justițiare un fior de poezie, 
transmis mai ales de ea și de 
Nicolae Ilieseu.

VIORICA TANASESCU

• ARAD

zor.
recon- 

pe- 
acestei dez- 

reconstituirea 
nu acțiunea 

ți conflictele

Pîesa autorilor clujeni se vrea 
n partitură despre niște tineri 
din zilele noastre șt vrea să ne 
spună un lucru foarte frumos 
și foarte fundamental : viața 
trebuie clădită pe adevăr și cin
ste și pe luptă dreaptă. Din ne
fericire toate astea le aflăm 
dintr-o discuție mult prea lun
gă ce-și propune să
stituie niște evenimente 
trecute înaintea 
bateri. Deci 
unor acțiuni, 
propriu zisă 
pe care orice acțiune le naște. 
Această carență de construcție 
lipsește piesa de o structură 
dramatică in acțiune, cu un 
conflict fe se naște și se des
fășoară in timpul piesei. al 
spectacolului, la care actorii și 
spectatorii să devină partici- 
panți sau martori.

Depășind, după părerea noa
stră, această lipsă de 
a textului, regizorul 
rean Sergiu Savin 
un spectacol ce se 
valoric deasupra acestuia, re
marcabil intii de toate prin at
mosferă.

Această atmosferă susținută 
de valențele funcționale și poe
tice ale scenografiei (Maria 
Hațeganu — Birea) regizorul o 
declanșează chiar de la începu
tul spectacolului prin punerea 
într-o relație tensionată a per
sonajelor Ea și Filip.

Dintre interpreți nu ne-a con
vins Ion Abrudan în rolul Fi-

conflict 
timișo- 
creează 

situează

lip. îi lipsește ironia, degaja
rea și o detașare superioară, 
poate foarte personală, pe care 
am intuit că le are Fitip în 
textul autorilor. Probabil că 
în rolul Iui Eugen, Ion Abru- 
dan se descurca cu mai multă 
ușurință decit Eugen Harizome. 
mult prea matur in mijlocul 
unor tineri. Și dacă tot ne-am 
lansat in redistribuirea roluri
lor ne permitem să mai adău
găm că soluția Filip era Nicolae 
Barosa- bine cenzurat de regi- 

Lăudabilă munca regizo
rului cu Mariana Vasile — o 
tinără din corpul ansamblu — 
distribuită in Ea. Sintem con
vinși că in rindul actrițelor 
profesioniste pe care le are la 
ora actuală teatrul arădan nu 
există o acoperire mai bună pen
tru rolul acesta. Mariana Vasi
le nu acoperă întreaga dimen
siune a personajului dar din
colo de exigențe prea mari în 
spectacolul arădan interpretarea 
ei se menține pe linia de plu
tire a celorlalte personaje — 
ceea ce nu e deloc puțin. Ne-a 
surprins nesiguranța de amator 
debutant a lui Theo Cojocaru. 
cu atit mai mult cu cit ceea ce 
îl pune să facă regizorul ni se 
pare foarte just pe linia perso
najului. Artistul emerit Dorel 
Uriățeanu face unul din cele 
mai sincere personaje din cite 
le-am văzut realizate de dom
nia sa pe scena 
rolul țăranului 
tatăl lui Eugen, 
se prea înțelege

Oricum, spectacolul 
tuie unul din cele mai convin
gătoare dezbateri despre tineri 
și tinerețe care pot fi văzute 
la ora actuală pe scenele noa
stre.

Critic, regizor de film de ani
mație și documentare artistice, 
pentru „ÎN PĂDUREA LUI 
ION" a obținut in 1970 la cu
noscutul festival internațional 
de la Mamaia „Pelicanul de ar
gint". ADRIAN PETRINGENA
RU debutează in filmul de lung 
metraj ca regizor al filmului 
„TATĂL RISIPITOR" după un 
scenariu de Eugen Barbu.

— Inițial era vorba de ecra
nizarea uneia din nuvelele an
tologice ale literaturii noastre, 
„Pe ploaie" de Eugen Barbu. Am 
și propus un sinopsis Casei de 
filme nr. 5 pe care directorul ei, 
Dumitru Fernoagă. l-a acceptat...

— „TATĂL RISIPITOR", la 
care ați terminat de filmat in
terioarele, este anunțat ca o e- 
cranizare' atit a nuvelei amin
tite cit și a alteia, datorate a- 
celuiași autor, „Oaie și ai săi". 
In plus, filmul este realizat la 
Casa nr. 3...

— Totul a fost firesc, ambele 
nuvele aveau același autor, în
fățișau aceeași lume, același 
spațiu. Cei trei din „Pe ploaie" 
s-au alăturat celor ai lui „Oaie". 
După multe variante, se știe cit 
este de lung drumul unui film 
de la idee la scenariu, drumul 
de la text literar la platou, s-a 
ajuns la ultima variantă cea in
titulată „TATĂL RISIPITOR" 
pe care o regizez acum. Schim
barea caselor de filme, schim
barea producătoi-ilor este o pro-

blemă secundară explicabilă de 
intrarea mai devreme in pro
ducție a filmului pe care-1 
vreau să-I prezint în cinstea ce
lei de a XXX-a aniversări, in 
preajma zilei de 23 August.

— Debutului dumneavoastră 
regizoral i se alătură și citeva 
debuturi actoricești.

— în primul rînd il amintesc 
pe Toma Caragiu...

— Ca debut ?
— Da, un debut. Lui Toma 

Caragiu scenariu și filmul ii o- 
feră pentru prima dată o par
titură complexă în care bine 
cunoscutul interpret încearcă, și 
pot să afirm că reușește cu brio, 
un rol cu totul deosebit față de 
întinsa lui filmografie. Nu sint 
singurul care cred în excepțio
nala lui disponibilitate actori
cească, sînt doar primul cineast 
ce-i oferă, pe deplin incredin- 
tat de succes, un mare rol, cel 
al bătrinului Oaie. Fiii săi vor 
fi interpretați de : Gheorghe 
Dinică și de doi tineri actori, 
Radu Iscuș — de la Teatrul na
țional „I. L. Caragiale" — și 
Florin Zamfirescu. de la Teatrul 
„Giulești". Din distribuție mai 
fac parte Leopoldina Bălănuță, 
Marga Barbu, Vasile Nițulescu, 
Aristide Teică. Imaginea apar
ține foarte bunului operator care 
este Gheorghe Viorel Todan.

arădană, in 
presupus a fi 

Păcat că nu 
ce spune.

consti-

ION ANDRID

FANTASTICA AVENTURĂ A 
LUI „NEPTUN": Giulești (orele 
15.30; 18; 20.15); Flacăra (orele 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18: 20,15).

CĂLĂREȚUL FĂRĂ CAP: Arta 
(orele 15.30: 18; 20,15)

MARELE VALS; Ferentari ta
rele 16; 19,15).

DINCOLO DE NISIPURI: Vitan 
(orele 15.30; 18; 20.15).

TORA, TORA. TORA: Cotrocerii; 
(orele 16; 19).

MISTERIOASA PRĂBUȘIRE : 
Cosmos tarele 15.30: 18; 20.15); 
Progresul (orele 15,30: 18; 20.15).

INSULA MISTERIOASA: Flo-
reasca (orele 15.30: 18: 20.15).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI: Pacea (orele 11: 15.30: 19).

FLUTURII SÎNT LIBERI: Raho
va (orele 15,30; 18: 20.15).

SAMURAIUL (ora 14.30); AL 
2-LEA SUFLU (ora 16,30): MI
KAEL (ora 18.45): UIMITORUL
DR. CLITTERHOUSE (ora 20.45), 
rulează la Cinemateca „Union".

9,00 — Știri; 9,05 — Incognito — 
program de varietăți muzicale ;
9.55 — Melodia zilei: ÎN ORAȘUL 
ATÎT DE VISAT de N. Kircules- 
cu; 10,00 — Divertls-club; 11,00 — 
Profil pe portativ _ Lucky Mari
nescu; 11,20 — Mici piege instru
mentale; 11,30 — Muzica și gestul. 
Teatrul muzical: Japonia; 12.00 — 
știri; 12,05 — Muzică de cameră;
12.55 — Melodia zilei; 13,00 — în
chiderea emisiunii; 17,00 — știrile 
după-amlezii; 17,05 — Alo, Radio !
— muzică ușoară la cerere: 18,00
— Șapte zile, șapte arte. Cinema; 
18.10 _ Selecțiuni din operete ; 
18.30 — Patru capricii de Gyorgy 
Kurtag; 18.55 — Melodia zilei; 19,00

— în direct... de la Clubul Insti
tutului de Medicină și Farmacie 
din București. Seară pentru tine
ret; 19.30 — Știri; 19.35 — Casa de 
discuri „Mercury"; 20,00 — Teatru 
radiofonic: PROBA CONFRUNTĂ
RII de Mesterhazy Lajos; 21.12 — 
Radiofonorama. Muzică ușoară ; 
22,00 — Radiojurnal. Buletin me
teorologic. Sport; 22.30 — Melodia 
zilei; 22,35 — Vedete ale muzicii 
ușoare: 23.15 — Poetica. Letay La
jos: 23.20 — Pagini din opera Ca
valerul rozelor de Richard Strauss; 
23.55—24 — Ultimele știri.

Opera Română: VĂPAIA — ora
19; Teatrul de Operetă: VOIEVO

DUL ȚIGANILOR — ora 19,30; 
Teatrul Național (Sala Mare) - 
BECKET _ ora 19.30; (Sala Co
media): DONA DIANA — ora 20; 
Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu): CHITIMIA
— ora 20: (Sala Studio): NOILE 
SUFERINȚE ALE TÎNĂRULUI 
„W“ _ ora 20; Teatrul de Co
medie : VOLPONE (premieră)
— ora 20; Teatrul „C I. Not- 
tara" (Sala Magheru): ADIO 
CHARLIE — ora 19.30; (Sala Stu
dio): HAMLET — ora 19; Teatrul 
Mic: VIAȚA E CA UN VAGON — 
ora 19.30: Teatrul Giulești: CO
MEDIE CU OLTENI — ora 19,30; 
Teatrul Evreiesc de Stat: O SEA
RĂ VESELA — ora 19.30; Teatrul 
,.Ion Vasilescu": EU SÎNT TATĂL 
COPIILOR — ora 19,30; Teatrul 
,.C. Tănase" (Sala Savoy): PAR
DON. . SCUZAȚI... BONSOAR — 
ora 19.30: (Sala Victoria): VINO 
SĂ NE VEZI DISEARĂ _ ora

S. TUDOR

19,30; Teatrul „Ion Creangă" (la 
Sala Studio a Teatrului Național): 
NOTA ZERO CA PURTARE — ora 
19.30; Teatrul Țăndărică (sala Vic
toria) : ȘORICELUL ȘI PĂPUȘA
— ora 15; (Sala Academia)- DE 
CE A FURAT ZMEUL MINGEA
— ora 17; Ansamblul Rapsodia
Română: MELEAGURI FERME
CATE — ora 19,30; Circul Globus: 
ÎNTÎLNIRE LA CIRC _ ora 19.30.

PROGRAMUL 1

Teleșcoală — 16.00 — Științe so
ciale (consultații). Elemente de 
materialism și dialectică în filo
zofia antică; 16,20 — Fizică (anul 
IV). Fascicule șl ioni. Plasma ; 
16.40 — Botanica (clasa a V-a) 
Floarea-soarelui; 16,50 _ Geogra
fie (clasa a V-a). Fenomene cars
tice; 17.30 — Telex; 17.35 — Curs 
de limbă germană. Lecția 87; 18.05 
— La sud de Balaton — film do
cumentar; 18,25 — Universitatea

TV.: 19.00 — Film serial pentru 
copii: „George". Episodul „Ursu
lețul lui George"; 19,25 — 1001 de 
seri: Bugs Bunny și prietenii săi: 
19.30 — Telejurnal; 20,00 — Seară 
pentru tineret. — , Cind uzina
vine în școală" ; 20,10 — „De
joi pînă joi" — rubrică de 
știri din viața și activitatea tine
retului. a organizațiilor U.T.C.; 
20,15 — „Trăinicia familiei" (II). 
în emisiunea de astăzi vă pre
zentăm ancheta .Regrete tirzii": 
20,35 — „Tinerii lui ’74 în dialog 
cu tinerii lui ’44“ — un film dez
batere cu participarea tovarășului 
Dumitru Baciu, director de stu
dii la grupul școlar 1.0 R.; 20,53 
— Teletop; 21.40 -r Mai aveți o 
întrebare ? _ „Omul în Cosmos". 
Cit poate trăi omul În spațiul 
cosmic 7; 22.25 — 24 de ore.

PROGRAMUL 2

20.00 — Concertul simfonic al 
orchestrei Radiotelevlziunii. Diri
jor: Emanuel Elenescu. Solist: 
Ghidon Kremer (U.R.S.S.) în 
pauză: Telex. Bucureștiul necu
noscut: Vila cu clopoței: 22,05 — 
Telerama — Cintecele primăverii.

t
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Mesaje de felicitare
adresate președintelui României

NICOLAE CEAUȘESCU

Cu prilejul celei de-a 29-a 
aniversări a Ungariei 
de sub jugul fascist

Excelenței Sale 
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste România
Am aflat cu mare bucurie despre alegerea in funcția supremă 

a țării dumneavoastră. Această desemnare reprezintă o consa
crare a eforturilor pe care le-ați desfășurat pentru triumfa! so
cialismului și bunăstării poporului prieten al Românie:, pentru 
cauza păcii.

îmi face o deosebită plăcere să fiu interpretul poporului con- 
golez, al partidului, al Consiliului de Stat și al guvernului pen
tru a vă adresa sincere și călduroase felicitări.

Cu cea mai inaltă considerație.
Comandant ALARIEN N" GOU.ABI 

Președintele Comitetului Central al 
Partidului Congelez al Muncii 

Președintele Republicii
Șeful Statului 

Președintele Consiliului de Stat

Excelenței Sale 
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

t cu plăcere că Excelența Voastră a preluat recent 
înalta funcție de președinte «1 Republicii Sociaiiste România.

Cu această ocazie de bun augur, aș dori să vă exprim felicită
rile mele călduroase, precum și ferma convingere că relațiile 
prietenește care din fericire există intre cele două țări ale 
noastre, ac vor întări £ mai mult in viitor.

HIROHITO

Am «Cat

Excelenței Sale 
Domnului NICOLAE CEAUSESCU. 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia alegerii in funcția supremă a țârii DuniaexvoMtrâ. 

am deosebita onoare de a adresa Excelențe» Vome, fa* insnele 
poporului zairez reunit in cadrul Mișcării Populare a Revolu
ției. în numele Consiliului Executiv Național «; m mmm te meu 
personal, sincere și călduroase felicitări.

Sînt convins că noile dumneavoastră funcțiuni vcr întări ft mai 
mult legăturile de cooperare care unesc atit de fenăt țărcâe 
noastre prietene, in interesul superior al popoarelor noaftre.

Cu cea mai inaltă considerație. 
General de corp de armată 

MOBUTU SESE SEKO KUKU NGBENDT WA ZA BANGA 
Președintele Republicii Zair

Vă transei :".em cele mai 
Iriiirea înalte cv-nseai» 5

Regia» IflAANA 
și 

Pnațal BERNHARD

ssucxie

Exr
e psc 
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU. 

Președintele Republicii Socialiste Uniri» 
BUCUREȘTI 

Cu ocazia alegerii dumneavoastră in funcția de prepedtaie al 
Republicii Socialiste România, sint deosebit de feric: ci vă 
adresez cele mai călduroase felicitări și urările mele cele me£ 
sincere pentru prosperitatea poporului RomânieL Stat coasta* 
că această alegere va permite României să aducă o contribuție 
și mai mare la soluționarea importantelor probleme care staa 
in fața națiunilor.

De asemenea, sint fericit de perspectiva raporturi! m frix- 
tuoase pe care voi avea ocazia sâ le întrețin cu dumneavoariză. 
ca reprezentant al statului român in relațiile întesnattanale.

Cu foarte inaltă considerat»* 
FELIX HOUPHOUET BOIGNY 
Președintele Coastei de Fildes

Excelenței Sale 
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
Doresc să vă felicit cu ocazia alegeri: dumneavoastră ca pre

ședinte al Republicii Socialiste România. Sint convin* că. fob 
conducerea înțeleaptă și competentă a Exceler.-.e. Voastre, re-*- 
țiile dintre cele două țări ale noastre se vor dezvolta in oc- 
tinuare.

Tovarășului SICOLtE CEAVSESCV 
Președintele Republicii Socialiste fir '

BUCUREȘTI
Stimate tovarășe Ceauțescu. Bunul Federației Mowfcaăe a Ti

neretului Democrat folosește fericitul prilej al aâegazfl daaaea- 
voastră ca președinte al Republicii Socialiste Romani» pentru 
a vă transmite cele mai călduroasa felicitări și cele mai bust 
urări de succes in această funcție de înaltă responsab-.’.iute.

întilnirea pe care am avut-o cu dumneavoastră, cu cite- a tari 
in urmă, cu ocazia reuniunii Comitetului Executiv ai FMDT_ 
ce a avut loc la București, ne-a permis să remarcăm o dată 
mai mult, cu mare satisfacție, atenția deosebită pe care o acor
dați rolului activ al tineretului in societate și in viața politică 
internațională, precum și Federației Mondiale a Tineretului 
Democrat, in cadrul mișcării tineretului. Vă adresăm urările 
noastre de multă sănătate și deplin succes in activitatea pe 
care o desfășurați spre binele României socialiste și sir.tem 
încredințați că poporul român iși va continua mersul înainte 
pe calea edificării societății socialiste multilateral dezvoltare, a 
statornicirii unui climat de pace, de securitate și cooperare intre 
popoare.

PIERRO LAPICCIRELLA. 
președinte al F.M.T.D.

Excelenței Sale 
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste România 
BUCUREȘTI

Cu ocazia preluării funcției de președinte al Republicii So
cialiste România, ingăduiți-mi. Excelență, să vă transmit, din 
partea Centrului european pentru Invățămintul Superior, cele 
mai sincere felicitări și urări in îndeplinirea inaltei misiuni ce 
v-a fost incredințată spre bunăstarea și fericirea poporului 
român.

ERIK MANFRED RIBBING 
Director al Centrului European pentru 

Invățămintul Superior

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România 

BUCUREȘTI
Asociația culturală Belgia-România vă adresează cele mai 

călduroase felicitări cu ocazia alegerii dumneavoastră in funcția 
de președinte al Republicii Socialiste România.

Asociația este convinsă că, fiind investit cu încrederea poporu
lui român, eforturile dumneavoastră vor contribui la realizarea 
obiectivelor menite să ducă la securitate, dezarmare generală și 
la instaurarea unei păci durabile in lume.

JEAN TAILLARD 
Secretar General

Z®*

Câkhxaes*»

ex

rea

ta

de cnrtta'țtate ș. cooperare tehnică eficienți ca j: pini 
prezent.

S. A. CHEDID 
Directorat Centrului de Informare 

al OlN.L. din București

Excelentei Sale
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI 

Apreciez profund actul dumneavoastră istoric de instituire a 
sceptrulm prezidențial.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul MANEA MANESCU, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste România, au trimis tovarășu
lui JANOS RADAR, prim-secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, tovarășului PAL LO- 
SONCZI, președintele Consiliului Prezidențial al Republicii 
Populare Ungare, și tovarășului JENO FOCK. președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii Populare Ungare, următoarea 
telegramă :

Stimați tovarăși.
Cu prilejul celei de-a XXIX-a aniversări a eliberării Unga

riei. in numele Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Socialiste România, al poporului român și al nostru personal, 
vă • adresăm dumneavoastră și poporului ungar un cald salut 
tovărășesc și cordiale felicitări.

Poporul român cunoaște și se bucură sincer de realizările în
semnate obținute de poporul ungar. sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, in construirea noii orinduiri sociale 
in R. P. Ungară, in dezvoltarea economiei, științei și culturii, 
in ridicarea nivelului de trai material s: spiritual

Constatind cu satisfacție evoluția ascendentă a velațuior fră
țești multilaterale dintre Partidul Comunist Român și Partidul 
Muncitoresc Socialist Ungar, dintre Republica Socialistă Roma
nia și Republica Popinară Ungară. ne exprimăm și cu acest pri
lej convingerea noastră că prietenia, colaborarea si cooperarea 
pe multiple planuri dintre cele două țâri se vor dezvxxta con
tinuu. pe bara tramică a pnnaptiior marmsm-îer.iusm’—ui și 
intemationalisnalm mriahw in interesul popertuu; român 
poporului ungar, al utatăti: țârilor socialiste, pentru triumful 
cauzei pun: și sociaLsmulc: ia lume.

Cu prilejul sărbători; national-» a Repcbuxi Popctare Ungare, 
vă dontn dmaneavoastră șt poporului ungar, vecin ș. prieten, 
succese ș- mai mari în edificare* Ungariei snrialtge.

♦ ♦

lare Ungare la Bucureș~:- Fe

nn rocte-.i. in saloanele xnb-i- 
taSrr cu prilejul ceiei de-a S-a 

de sub jugi fasesu
La cocteil au partx.pc txra- 

rășci Gbeorgbe Pană, membru 
ai Coemtetn^ F^— — r secre- 
tzr al CC «1 PCR. Gbeorgbe 
Oprea. :eprt**cmte al^Cacsi- 

r-â al Mami
Adunări Nauecaje. Traian Du-

♦
Tomrtaol Atrsc Coasta.-.-.- 

ne-en— pn*e£ctex Kir_ Adu
nări Nxaccaie a Republic-; 
Socxabsre Rer—ar-a. a adresat 
tasari‘ăa Apru AntaL pce- 
peAnacle Aăaoâd de Stat a 
Repubderi Populare Ungare, a 
«jfCirâ de felxzsare c* pri- 
Jejui celti de-» »-i an. ver sir: 
a eUberăru Ungar.»; de sun 

fanar-
♦

Consflbd Nat; --a! al Frontului 
Unitâti: Socialiste Consiliul
Central al Uniunii Generale a

Subrartetar ân Ror-ă ■ ia. Coo- 
sUrai National al Femeilor. Co- 
mnetu: Natiocri pentru Apăra
re* Păcu s Caeuteml foștilor 

anufaseșt: in Repc- 
btina Socxnstâ Rr—ă~a an trt- 
=-s 'eSegrante de feli-tare or- 
gan-zau^x s-mlare dm Reuu- 
bixa Pc'pcdarâ Ungară cu peile- 
jul cele: de-a 2S-a aniversări a 
rhbe ~âru Ungarie: de sub jugul 
faacst. •

C: «cazat cele: de-a ®-a a- 
tuversa., a eLberâm Ungariei 
de sub jugul fascist, ambasa
dorul acesta tăr. la București. 
F ermr Kartia. a depus, miercuri 
dtameată. o cocoană de Cori la 
Moem-.enttd ertxtar luptei pen- 
—: Ebertatea poporului și a pa- 
tneu pe-.tru socjlism

Oi arela^i prilej, ambasado
rul R. P. Ungare a dzpcs o co
roană de flori la Monumentul 
erotice sorteuci.

♦
La invitați* comitetelor jude

țene Bekes. Hajdu-Bihor. Sza- 
boles-Szatmar și Csongrad ale 
Paruduiu; Munctocesc Socialist 
Ungar, delegații ale comitetelor 
jucetee* Arad. Bihor. Satu 
Mare. Timiș ale Partidului Co- 
mtr-..st Român au plecat in țara 
vecină și prietenă pentru a par
ticipa la festiviiâ’.ile prilejuite 
de cea de-a 29-a aniversare a 
eliberării Ungariei de sub jugul 
fascist.

Felicitări adresate președintelui 
Consiliului de Miniștri al 

Republicii Socialiste România
Tovarășul Manea Mănescu, 

președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, a primit, cu prilejul 
alegerii sale in această funcție, 
telegrame de felicitare din par
tea : președintelui Consiliului 
de Miniștri al R.P. Albania, 
Mehmet Shehu, primului minis
tru al Belgiei. Edmond Lebur- 
ton, președintelui Consiliului 
de Miniștri al R.P. Bulgaria, 
Stanko Todorov, președintelui 
Guvernului R.S. Cehoslovace. 
Lubomir Strougal, președintelui 
Republicii Cipru, arhiepiscopul 
Makarios, președintelui Consi
liului Administrativ al R.P.D. 
Coreene. Kim Ir. primului mi
nistru al Republicii Elene, 
Adamandios Androutsopoulos, 
președintelui Consiliului de 
Miniștri al Republicii Finlan
da. Kalevi Sorsa. ministrului 
economiei și finanțelor al Re
publicii Franceze. Valery Gis- 
card d"Estaing. vicepreședinte
lui Consiliului de Miniștri,

președintele Comisiei de Stat 
a Planificării al R.D. Germa
ne, Gerhard Schurer, primului 
ministru al Republicii India, 
Indira Gandhi, ministrului pla
nificării. tehnologiei și econo
miei al Republicii India, D. P. 
Dhar, primului ministru al 
Iranului, Amir Abbas Hoveyda, 
primului ministru al Israelului, 
Golda Meir, președintelui Con
siliului de Miniștri al Repu
blicii Italiene. Mariano Rumor, 
primului ministru al Japoniei. 
Kakuei Tanaka. președintelui 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Mongole. Jumjaaghiin Țeden- 
bal, primului ministru al Re
publicii Tunisiene. Hedi Noui- 
ra. președintelui Consiliului de 
Miniștri al R.P. Ungare, Jeno 
Fock. președintelui Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., Alexei 
Kosighin, președintelui Consi
liului de Miniștri al R.D. Viet
nam, Fam Van Dong, secreta
rului Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc (C.A.E.R.), 
N. Faddeev.

In legătură cu incetarea din viață
a președintelui Republicii Franceze,

Georges Pompidou
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a trimis domnului ALAIN POHER, președintele 
Senatului, însărcinat in mod provizoriu cu funcțiile președinte
lui Republicii Franceze, următoarea telegramă :

Am afla.t cu multă tristețe vestea încetării din viață a pre
ședintelui Republicii Franceze, Georges Pompidou. împărtășim 
durerea poporului francez, care pierde o mare personalitate.

Ca președinte al Republicii Franceze, Georges Pompidou, a 
adus o contribuție importantă la întărirea și dezvoltarea rela
țiilor de prietenie tradițională româno-franceze. Vizita pe care 
am realizat-o in 1970 in Franța, convorbirile pe care le-am avut 
cu regretatul președinte au constituit o etapă importantă în 
adincirea acestor relații, contribuind la întărirea securității eu
ropene. la stabilirea unui climat de pace și înțelegere între 
popoare.

întregul popor român mi se alătură în a vă exprima senti
mentele mele de compasiune și cele mai sincere condoleanțe.

Președintele Republicii Socialiste România. NICOLAE 
CEAUȘESCU. a trimis o telegramă, doamnei CLAUDE POM
PIDOU. in care se spâne i

Soția mea și cu mine am aflat cu multă tristețe despre înce
tarea din viață a președintelui Republicii Franceze, Georges 
Pompidou.

Această veste tragică ne-a mișcat profund.
Păsirez o vie amintire intilnirilor și convorbirilor pe care 

le-am avut cu președintele Georges Pompidou in Franța, in 
1974. ș: contribuției de seamă aduse de regretatul președinte la 
dezvoltarea relațiilor de prietenie dintre România și Franța.

Vă rog să primiți sentimentele noastre de compasiune și cele 
mai sincere condoleanțe.

Prezentări de condoleanțe 

la Ambasada Franței
In după-amiaza zilei de 3 a- 

ptilie. ia Ambasada Republicii 
Franceze. tovarășii Manea 
Mănescu. președintele Consiliu
lui de Miniștri. Ștefan Voitec. 
••-.cerreședmie al Consiliului de 
de Stat. Miron Constantinescu. 
presedmte’.e Marii Adunări Na
ționale. Gbeorghe Radulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri. Constantin S’.ătescu. 
secretar ul ' Consiliului de Stat, 
Flore* Dumitrescu, ministrul fi
nanțelor. Nicalae M. Nicolac, 
ministru secretar de stat la Mi
nisterul Comerțului Exterior, și 
Vanle Gliga. adjunct al minis
trului afacerilor externe, au ex
primat condoleanțe ambasado
rului Francis Levasseur, in le
gătură cu incetarea din viață a 
președintelui Republicii Fran
ceze, Georges Pompidou.

★

Conducătorii de stat au păs
trat un moment de reculegere 
in fața portretului îndoliat al 
lui Georges Pompidou, și au 
semnat in Cartea de condo
leanțe.

★
în aceeași zi. au venit Ia se

diul Ambasadei Republicii Fran
ceze. pentru a prezenta condo
leanțe. reprezentanți ai condu
cerii unor ministere și institu
ții centrale, ai Grupului parla
mentar român pentru relații de 
prietenie România-Franța, oa
meni de știință și cultură.

★
Au mai prezentat condoleanțe 

șefi ai misiunilor diplomatice a- 
creditați la București și alți 
membri ai corpului diplomatic.

★
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 

România. MANEA MANESCU, a trimis primului ministru al 
Republici^ Franceze. PIERRE MESSMER, următoarea telegramă:

Am aflat cu profundă durere că președintele Georges 
Pompidou a încetat din viață.

Personalitate politică de prestigiu, președintelui Pompidou îi 
păstrăm o vie amintire pentru contribuția sa la dezvoltarea 
tradiționalelor relații de prietenie dintre România și Franța, 
în numele guvernului Republicii Socialiste România și al meu 
personal vă adresez cele mai sincere condoleanțe și rugămintea 
de a exprima sentimentele noastre de compasiune doamnei 
Pompidou.

Miniștri al Republicii Socialiste

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Senegal, LEO
POLD SEDAR SENGHOR, următoarea telegramă :

Sărbătorirea celei de-a XlV-a aniversări a proclamării inde
pendenței Republicii Senegal imi oferă deosebita plăcere să vă 
transmit, in numele Consiliului de Stat, al guvernului, poporului 
român și al meu personal, cele mai cordiale felicitări și cele 
mai bune urări de sănătate și fericire Excelenței Voastre, iar 
poporului senegalez prieten noi succese pe calea progresului și 
bunăstării.

Amintindu-mi cu mare plăcere de întilnirea și convorbirile 
avute la Dakar in anul 1973, imi exprim încrederea că relațiile 
româno-senegaleze vor cunoaște o continuă dezvoltare, în inte
resul popoarelor noastre, al păcii și colaborării internaționale.

Tovarășul Miron Constantines
cu, președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialis
te România, a primit, cu prile
jul alegerii sale in această 
funcție, telegrame de felicitare 
din partea președintelui Adu
nării Populare a R.P. Albania, 
IIjaz Reka, președintelui Adu
nării Populare a R.P. Bulgaria. 
Vladimir Bonev, președintelui 
Knessetului din Israel, Israel 
Ișaiahu, președintelui Marelui 
Hural Popular al R.P. Mongole, 
Niamîn Luvsanciultem. mareșa
lului Seimului R.P. Polone, Sta
nislaw Guewa, președintelui 
Consiliului Poporului al Repu
blicii Arabe Siriene, Moha
mmad Aii Alhalabi, președinte

lui Sovietului Uniunii și pre
ședintelui Sovietului Naționali
tăților ale Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. — A. Șitikov și I. 
Nasriddinova. președintelui Co
mitetului Permanent al A- 
dunării Naționale a R.D. Viet
nam, Truong Chinh.

* MIERCURI, a părăsit Capi
tala, plecind la Moscova, de
legația Republicii Socialiste 
România condusă de tovară
șul Emil Drăgănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, pentru a 
participa la ședința Comitetului 
C.A.E.R. pentru colaborare in 
domeniul activității de planifi
care.
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deschis pînâ la 15 mai in toate unitățile comer
ciale, cind se pot procura diverse articole 

specifice sezonului:
confecții femei, bărbați, copii (pardesie, 
sacouri, scurte, raglane etc.)
ciorapi sintetici femei 
tricotaje,
ștergare coir, precum și
aspiratoare
motorete
mașini de cusut tip masă și tip mobilă 
frigidere cu compresor.

Multe mărfuri de sezon se desfac și cu pre
țuri reduse.
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ROMÂNIA FILM—PREZINTĂ 
în cadrul programului 

MARI SUCCESE ALE ECRANULUI 
filmul american 

LUMINILE ORAȘULUI 
Regia, muzica și rolul principal: 

CHARLIE CHAPLIN

în curind pe ecrane

CONCURSURI DE ADMITERE
ÎN INSTITUȚIILE MILITARE 

DE ÎNVĂTĂMÎNT
Ministerul Apărării Naționale organizează concursuri de 

admitere pentru anul școlar 1974/1975 în următoarele in
stituții militare de învățămînt:

ACADEMIA MILITARĂ
Concursul de admitere se organizează pentru facultățile 

tehnice în specialitățile :
- Ingineri : tancuri și auto : artilerie ; armament aviație ; 

avioane și motoare ; radioelectronică ; transmisiuni ; con
strucții.
- Subingineri: tancuri.
INSTITUTUL DE MEDICINA $1 FARMACIE BUCUREȘTI, 

pentru secția militară.
INSTITUTUL DE MARINA „MIRCEA CEL BĂTRÎN", 

pentru specialitățile : punte ; electromecanici.
ȘCOLI MILITARE DE OFIȚERI ACTIVI.

Toate armele (specialitățile), mai puțin muzică. 
ȘCOLI MILITARE DE MAIȘTRI Șl SUBOFIȚERI.

Toate armele (specialitățile), mai puțin muzică.
LICEE MILITARE : de cultură generală - profil real și in

dustrial pentru marină.
Tinerii care doresc să participe la concursul de admitere 

la una din aceste instituții militare de învățămînt vor de
pune cereri de înscriere la centrele militare județene pe 
raza cărora domiciliază, pînâ la 20.04.1974.

Pentru relații suplimentare, cei interesați se pot adresa 
centrelor militare județene (de sector) pe raza cărora 
locuiesc.

: Locuri la odihnă ș 
? pe litoral! :

■
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OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM din întreaga țară au 
pus in vînzare bilete la odihnă pentru stațiunile de pe li
toral, în serii de 12 zile, cu începere de la data de 14 
mai a.c.

De la această dată pină la 30 iunie, tarifele sint reduse 
față de perioada următoare.

Posesorii biletelor la odihnă obținute prin oficiile jude
țene de turism beneficiază de reducere cu 50% la tariful 
de transport pe C.F.R.

Procurarea acestora se face la sediile tuturor oficiilor 
județene de turism din țară și la filialele întreprinderii de 
turism, hoteluri și restaurante din București.

PUBLITURISM

a



Necesitatea unor noi măsuri Vizita
VIRSTA COMUNAîn domeniul dezarmării nucleare TINEREȚEA

După încetarea
din viață a președintelui 

Georges Pompidou

CUViNTAREA REPREZENTANTULUI ROMÂNIEI IN COMITE
TUL PREGĂTITOR AL CONFERINȚEI PENTRU EXAMINAREA 
APLICĂRII TRATATULUI PRIVIND NEPROLIFERAREA ARMELOR 

NUCLEARE

La Geneva continuă lucrările 
Comitetului pregătitor al Confe
rinței pentru examinarea apli
cării Tratatului privind neproli- 
ferarea armelor nucleare.

Luînd cuvintul in ședința de 
marți a Comitetului, reprezen
tantul țării noastre, ambasado
rul Constantin Ene. a declarat :

„România a participat de o 
manieră activă la negocierile 
pentru elaborarea Tratatului 
privind neproliferarea armelor 
nucleare, prezentind propuneri 
concrete tinzînd să amelioreze 
textul inițial al acestui acord".

Ratificînd Tratatul de nepro- 
liferare ■—a declarat delegatul 
țării noastre —, România a con
siderat că acest acord constituie 
un prim pas pe calea măsurilor 
destinate să limiteze și să lichi
deze dezvpltarea cursei înarmă
rilor atomice. In același timp, 
România a subliniat necesitatea 
ca acest pas să fie urmat, cit 
mai repede posibil, de noi mă
suri în domeniul dezarmării, al 
utilizării pașnice a energiei a- 
tomice, al creșterii securității 
statelor care au renunțat la 
producerea și achiziționarea ar
melor nucleare.

România, a arătat in conti
nuare vorbitorul, acordă o mare 
importanță pregătirii și desfă
șurării apropiatei conferințe, 
rolului pe care aceasta, ca și ce
le care o vor urma, trebuie 
să-l joace ca mijloc de verifi
care colectivă pentru toate sta
tele părți, cu privire la maniera 
în care fiecare dintre ele iși, în
deplinește obligațiile asumate 
și participă la cooperarea în ve
derea realizării obiectivelor 
tratatului.

Obiectivul conferinței este 
deci de a identifica, conveni și a 
pune in aplicare măsurile de 
ordin politic, juridic și mate-

rial, de natură a asigura rea
lizarea integrală a tratatului. In 
acest sens, apreciem că o im
portanță deosebită revine adop
tării măsurilor pentru aplicarea 
dispozițiilor Tratatului privind 
dezarmarea, dreptul tuturor sta
telor părți de a dezvolta cerce
tarea științifică, producerea și 
utilizarea energiei nucleare in 
scopuri pașnice, asigurarea ac
cesului, fără nici o ingrădire, la 
cooperarea in acest domeniu, 
participarea la cel mai larg 
schimb de echipamente, mate
riale și informații, obținerea a- 
vantajelor care decurg din a- 
plicarea pașnică a exploziilor 
nucleare. •

In ceea ce privește modul de 
organizare a conferinței, dele
gația română se pronunță în 
favoarea unei proceduri demo
cratice pentru desfășurarea lu
crărilor de natură să permită 
participarea egală a tuturor sta
telor părți la dezbaterile asu
pra tuturor problemelor în dis
cuție. la elaborarea și adopta
rea hotărîrilor conferinței, prin 
consens, în vederea atingerii o- 
biectivelor sale.

Considerăm — a declarat re
prezentantul român — că acest 
comitet trebuie să formuleze și 
să supună hotărîrii conferinței 
propuneri privind ordinea de 
zi, procedura de lucru, princi
palele documente care trebuie 
să fie adoptate, probleme de or
ganizare și financiare etc. Dată 
fiind importanța lucrărilor a- 
cestui comitet, delegația româ
nă subliniază necesitatea apli
cării principiului participării di
recte, în condiții de egalitate, a 
tuturor statelor care fac parte 
din acest organism, fără nici o 
diferență, dacă ele sint nuclea
re sau nenucleare, depozitare 
sau nu ale tratatului.

Gustav Husak l-a primit
pe ministrul afacerilor
~ A •

externe al României
Gustav Husak, secretar 

ral al C.C. al P.C. din 
slovacia, 1

gene- 
__  __ __ Ceho

slovacia, l-a primit, miercuri 
după-amiază, pe George Maco
vescu, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste 
România.

Ministrul român a transmis 
secretarului general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia un căl
duros salut, urări de sănătate 
și fericire din partea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

La rindul său, tovarășul 
Gustav Husak a transmis tova- 

* rășului Nicolae Ceaușescu sa
lutări cordiale, cele mai bune 
urări de noi succese, multă să
nătate și fericire.

Secretarul general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia_ și-a ex
primat convingerea că relațiile 
de prietenie tradițională dintre 
Partidul Comunist din Ceho
slovacia și Partidul Comunist 
Român, dintre popoarele celor 
două țări socialiste și prietene 
se vor dezvolta continuu, in fo
losul cauzei păcii și socialismu
lui.

La primire, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, prieteneas
că, a participat Vasil Bilak, 
membru al Prezidiului, secretar 
al C.C. al P.C. din Cehoslova
cia.

rești și Teodor Haș, ambasado
rul României la Praga.

★
Marți și miercuri, tovarășul 

George Macovescu a vizitat în
treprinderi din orașele Liberec, 
Jablonec și Podebrady.

Președintele
I

Central al

A ORAȘELOR
reprezentantului

P. C. R.

★
în aceeași zi, ministrul afa

cerilor externe al României a 
fost primit de președintele gu
vernului R. S. Cehoslovace, 
Lubomir Strougal.

La ambele primiri au fost de 
față Bohuslav Chnoupek, minis
trul de externe al R. S. Ceho
slovace, Miroslav Sulek, amba
sadorul Cehoslovaciei Ia Bucu-
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Dunaujvaros e un 
oraș nou. Kecskemet — 
are sute de ani de cind 
a fost atestat centru 
urbanistic. Dunaujva
ros e brăzdat de străzi 
drepte, blocurile sea
mănă intre ele, nimeni 
n-a împiedicat rigla 
edililor să dirijeze si
metric coordonatele 
componente ale orașu
lui. La Kecskemet, sis
tematizarea a avut de 
înfruntat rezistența ta
cită a edificiilor care, 
biruind timpul, și-au 
impus, prin vigoare și 
pitoresc, dreptul la e- 
xistență in continuare, 
silind planșeta proiec- 
tanților să țină seama 
de ele, să le asigure 
locul in armonia re
centă a urbei.

Dunaujvaros și Kec
skemet, atit de diferite 
ca vîrstă și înfățișare, 
se intîlnesc pe magis
trala prezentului nrin- 
tr-un argument simi
lar : tinerețea. Tine
rețea conținută in e- 
forturile de adaptare 
a unor spații destinate 
altădată exclusiv lu
crării pămintului și 
păstoritului, la marea 
industrie ; tinerețea 
ințeleasă in cel mai 
propriu fel cu putintă. 
prin creșterea și in
struirea planificată a 
reprezentanților aces
tei generații ; tinere
țea, marcă a entuzias
mului și elanului cu 
care localnicii din am
bele orașe se confrun
tă cu timpul de astăzi, 
pregătindu-se să facă 
față exigențelor vii»* 
rului.

Dunaujvaros are >m 
Institut Politehnic, la 
Kecskemet funcționea
ză o școală tehnică 
superioară și două in
stitute.

Andrasz Klein oslo 
cel mai vechi activist 
al Comitetului orășe
nesc KISZ din Dn- 
naujvaros. Ferencz N#- 
meth, cel mai tinăr 
prim secretar al jude
țului Bacs-Kiskun, cn 
reședința la Kecske
met. Destinul oame
nilor, se împletește e- 
xemplar cu traiectoria 
insăși a locurilor, cu 
istoria devenirii și »- 
jungerii lor. „Cind am

1953 —
And ras z

venit aici, in 
iși amintește 
Klein — Dunaujvaros 
abia incepuse să se ri
dice. Pot spune că am 
crescut odată cu cl. 
m-am format în timp 
ce el însuși se apro
pia de statutul de ur
be modernă. Aici am 
terminat școala 
nică, apoi 
la Combinatul 
lurgic, ocupindu-mă in 
paralel de aprofunda
rea analizei matematl-

teh- 
am intrai 

Hirta-

pot Împiedica să-mi 
«mintesc cutare sau 
cutare amănunt intim- 
plat in timpul înălță
rii unui bloc, al plan
tării pomilor dintr-un 
parc sau altuL al pa- 
vării unei străzi. Nat 
tinerii am pus foarte 
serios umerii ia toate 
acestea".

Acum, in Dunaujva
ros trăiesc și învață, 
muncesc și creează 
peste 21 de mii de ti
neri. Piko Mihăly Vas-

însemnări
din R. P. Ungară

ce. N-am avut nici
odată sentimentul că 
e destul pentru un om 
tinăr să-și cunoască 
și să-și iubească pro
fesia. ~ 
mult, se poate 
mult, iar acest 
mult a fost pentru 
ne munca politică. .,— 
activat în organizația 
de tineret încă de pe 
vremea cind eram e 
lev, apoi la Combinat 
am fost ales secretarul 
de comitet și în cele 
din urmă, adică de na- 
tru ani încoace, răs
pund de munca poli
tică in cadrul Comite
tului orășenesc KISZ. 
Cînd vă spuneam eă 
am crescut cu orașul 
nu era vorba de o me
taforă. Vedeți, mers 
pe stradă și nu mă

Trebuie mai 
mai 
mai 
mi- 
Am

mu este montor auto. 
Măndoszi F erenez,
specialist in turnarea 
la cald. Pinter Istvan 
Instalator electric, Vâ- 
go Păi, strungar. Atti
la Iuhasz — instalator 
mecanic. .Anul acesta 
vor deveni studenți. 
învață nu pentru a-și 
modifica pur și simplu 
condiția, invață pentru 
a se întoarce la locul 
de muncă capabili să 
răspundă cu plus de 
competență Ia exigen
țele mereu sporite ale 
Combinatului metalur
gic, una din cele mai 
dezvoltate întreprin
deri de acest fel al 
Ungariei

Pentru Ferenc Ne
meth. cea mai 
bătălie de pină acum 
a fost de ordin de
monstrativ: el, cel mai

socialiste.

grea

tinăr prim secretar de 
județ din tară, a tre
buit să argumenteze 
prin fapte eă 1a 24 de 
ani un om poate răs
punde de 28 de mii de 
tineri : .„Acum două 
decenii in Kecskemet, 
ca și in întregul județ 
de altfel, nu exista nici 
• unitate industrială. 
Cind s-au investit aici 
fonduri pentru crea
rea primelor fabrici și 
uzine, am fost puși in 
fața unei încercări 
dintre cele mai difi
cile : formarea cadre
lor. obișnuirea lor cu 
disciplina și răspunde-, 
rea procesului de pro-’ 
ducție. pe scurt, tot 
ceea ce implică ade
vărata tradiție munci
torească, pe care noi 
trebuia s-o suplinim 
printr-o 
cativă 
mare finețe, 
să lucreze 
băieți și fete din că
tune risipite Ia zeci de 
kilometri unul de al
tul. Prea ușor n-a fost 
și incă nu putem spu
ne că e intru totul de- 
săvirșit acest proces 
de formare a oameni
lor pe care l-am în
ceput acum 20 de ani... 
Congresul partidului a 
hotărit extinderea me
canizării și automati
zării în toate proce
sele de producție, se 
impune deci o specia
lizare mai strictă a 
lucrătorilor, continua
rea, pentru o mare 
parte din ei, a proce
sului de instrucție. 
Kecskemât-ul are două 
institute de învăță- 
mînt superior și o 
școală profesională de 
înaltă calificare. Peste 
40 la sută din tinerii 
noștri sint înmatricu
lați la una din aceste 
forme de invățămint".

...Dunaujvaros și 
Kecskemet. Două o- 
rașe de pe harta Un
gariei, despărțite prin 
distanțe in timp, de 
suie de ani, și in spa
țiu de sute de kilome
tri. Unite, prin tinere
țea care le definește, 
înfrățite prin izbinda 
unui temeinic racord 
la prezent.

continuarea vizitei pe careIn cMtinuarea vizitei pe care 
• întreprinde in R.F.G., tovară
șul Ștefan .Andrei, secretar al 
C.C. al P.CJL s-a intilnit, 
miercuri, cu Holger Boerner, 
secretar general al P.S.D.. și cu 
H. E. Dtngels. șeful secției re
lații externe a P.S.D. Au fost 
discutate, eu acest prilej, pro
bleme ale relațiilor dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Social-Democrat. ale 
raporturilor dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Federală Germania.

La discuții, desfășurate într-o 
atmosferă prietenească, a parti
cipat Constantin Oancea. amba
sadorul României in R.F.G.

muncă edu- 
intensă, de 

Veneau 
la oraș

SOFIA SCORȚARU

Consiliului
U.G.S.R.

primit de președintele Siriei
Hafez Al Assad, 

Republicii Arabe 
general al

La 3 aprilie, 
președintele 
Siriene, secretar _ 
Partidului Baas Arab Socialist, 
l-a primit de Mihai Dalea, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale al Sindicate
lor din România.

Cu acest prilej, tovarășul 
Mihai Dalea a transmis șefului 
statului sirian un mesaj de 
caldă prietenie din partea to
varășului 
secretar 
Comunist 
Republicii

Președintele Hafez Al Assad 
a adresat mulțumirile sale 
călduroase pentru mesajul pri
mit, transmițînd președintelui 
Nicolae Ceaușescu cele mai 
bune urări de fericire persona
lă și de prosperitate poporului 
rbmân prieten. Șeful statului 
sirian a evocat cu multă plă
cere momentele importantului

Nicolae Ceaușescu, 
general' al Partidului 
Român, președintele 
Socialiste România.

eveniment în istoria relațiilor 
dintre cele două țări — vizita 
întreprinsă in luna februarie 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în Republica Arabă Siriană, 
subliniind cu profundă satis
facție că acordurile de coope
rare româno-siriene încheiate 
in cursul acestei vizite prind 
viață, concretizîndu-se în mul
tiple domenii, în interesul am
belor state și popoare, 
colaborării internaționale, 
fost evidențiată, totodată, 
seninătatea contactelor 
Partidul 
Partidul 
dintre 
din cele
unei mai bune cunoașteri și a 
schimbului de experiență, con
tribuția acestora la întărirea 
legăturilor dintre România și 
Siria.

Primirea s-a desfășurat 
tr-o atmosferă 
caldă prietenie, 
zează relațiile româno-siriene.

în cadrul manifestărilor 
dedicate celei de-a 30-a ani
versări a eliberării patriei de 
sub jugul fascist a avut loc 
la Ambasada română din Re
publica Federală Germania o 
seară românească. Au fost 
prezentate 
șează frumusețile 
ale României, 
viața cotidiană 
țării noastre, 
bucurat de un 
ces in rindul numeroșilor zia
riști vest-germani și repre
zentanți ai firmelor din 
R.F.G. care organizează că
lătorii turistice și concedii 
in România, prezenți la a- 
ceastă manifestare.

Demisia șefului Statului 
major al armatei 

israeliene

Priorități
senegaleze
Intr-o amiază de decembrie, cînd razele 

de foc ale soarelui scurtau umbrele clădi
rilor moderne, am poposit la extremitatea 
peninsulei Capul Verde. Dinspre Atlantic, 
briza in rafale primăvăratice îndulcea ca
nicula, apropiind-o parcă de un început de 
vară de pe la noi. în acea 
noastre ne-au oferit un tur 
oprindu-ne mai mult printre 
Universității din Dakar.

în timp ce pășeam pe aleile mărginind 
sediile rectoratului, decanatelor, diferitelor 
facultăți și ale bibliotecii, îmi notam in 
grabă detalii privind locul pe care-1 ocupă 
în Senegal pregătirea cadrelor, în strînsă 
corelare cu dezvoltarea economică, socială 
și culturală a țării. Potrivit relatărilor gaz
delor noastre, cel de al patrulea plan de 
patru ani, la a cărei îndeplinire se trecuse 
în iulie 1973. prevede obiective deosebite 
pentru viitorul tinărului stat. Pentru a a- 
tinge un ritm de creștere anual de 5 la 
sută, sint prevăzute investiții, pentru echi
pament industrial, insumind 26 miliarde 
franci C.F.A. Se are în vedere implantarea 
de noi unități industriale, atît în zonele 
deja mai dezvoltate, cit și in altele, în care 
industria nu și-a făcut încă apariția. Ast
fel, in afara unei rafinării, în apropiere de

Conferința 
pentru securitate

și cooperare 
in Europa

în această săptămină, în 
ganele conferinței

or- 
general-eu- 

ropene pentru securitate și coo
perare care se ocupă de proble
mele cooperării economice, re
prezentanții țărilor meditera
neene neparticipante, — Algeria 
Tunisia, Israel, Egipt, Maroc și 
Siria — au expus punctele de 
vedere ale guvernelor lor cu 
privire la schimburile comer
ciale, cooperarea industrială, 
cooperarea țehnico-științifică, 
protecția mediului înconjurător 
și la alte sectoare ale activității 
economice.

In intervențiile și în documen
tele prezentate de reprezentan
ții țărilor, amintite au fost sub- 

economiceliniate legăturile ____ .......
strinse existente tradițional in
tre Europa și nordul Africii în 
domeniile discutate, noile di
mensiuni pe care aceste legături 
le capătă in epoca contempo
rană.

Pronunțindu-se pentru lărgi
rea raporturilor lor de coope
rare cu țările europene, repre
zentanții țărilor mediteraneene 
neparticipante la conferință au 
evidențiat necesitatea diversifi- 
căt-ii și intensificării schimburi
lor comerciale, așezării acestora 
pe baze noi. echitabile, prin eli
minarea obstacolelor și discri
minărilor existente. Totodată, ei 
s-au pronunțat pentru lărgirea 
sferei și îmbogățirea conținutu
lui sistemului de preferințe de 
care beneficiază țările in curs 
de dezvoltare.

filme ce infăți- 
■“ turistice 
aspecte din 
a cetățenilor 
Filmele s-au 
deosebit suc-

Generalul David Elazar și-a 
prezentat, marți noaptea, demi
sia* din funcția de șef al Sta
tului major al armatei israelie- 
ne. după ce o recomandare in 
acest sens fusese făcută in pri
mul raport al comisiei guverna
mentale însărcinate cu cerce
tarea unor aspecte privind 
războiul arabo-israelian din oc
tombrie 1973 — transmit agen
țiile Reuter, 
ternational și

United Press In- 
Associated Press.

al 
A 

în- 
dintre 

Comunist Român și 
Baas Arab Socialist, 

organizațiile obștești 
două țări, în vederea

NAȚIUNILE UNITE

A
încheierea dezbaterilor asupra

problemei rhodesiene

in- 
cordială, de 
ce caracteri-

Comitetul O.N.U. pentru de
colonizare și-a incheiat dezba
terile asupra problemei rhode
siene, începute 
fost adoptate 
care condamnă 
lui rasist din 
siunile săvirșite

la 22 martie. Au 
două rezoluții 
politica regimu- 
Rhodesia. repre- 

impotriva po-

zi, gazdele 
al orașului, 
construcțiile

Dakar, a unor întreprinderi metalurgice, 
preconizează construirea unor fabrici tex
tile, de băuturi gazoase, a unor abatoare 
moderne, a unor unități de industrie chi
mică. Fonduri importante vor fi alocate, de 
asemenea, exploatărilor miniere, materia
lelor de construcții, energeticii, transportu
rilor, telecomunicațiilor. în strinsă legătură 
cu aceste perspective s-au înființat școli se
cundare, tehnice, profesionale, facultăți 
care, prin numărul crescînd al absolvenți
lor, vor putea să satisfacă mereu mai mult 
cerințele impuse de actualul plan de patru 
ani. în perioada 1969—1971 au fost adoptate 
o serie de hotăriri menite a apropia și mai 
mult invățămintul de etapa de parcurs in 
următorii ani. Printre altele a fost creat 
Institutul universitar de tehnologie, al că
rui obiectiv este pregătirea cadrelor teh
nice, cu studii medii, și realizarea condi
țiilor ca, în acest institut, să poată fi între
prinse studii și cercetări de către profesori 
și studenți, la cererea serviciilor publice

se

sau a unor întreprinderi. Absolvenții au 
posibilitatea ca, potrivit specializării, să 
profeseze în domeniile electromecanicii, 
electronicii, mecanicii, construcțiilor, chi
miei industriale, tehnologiei alimentare etc. 
Admiterea se face pe bază de concurs, in 
limita locurilor disponibile — locuri pe 
care, in fiecare an, autoritățile le fixează 
luînd in considerație nevoile existente. De 
mai mulți ani, se manifestă in Senegal o 
preocupare îndreptată spre cuprinderea 
unui număr din ce in ce mai mare de ab
solvenți de liceu într-o rețea postliceală, 
capabilă să dea acestora o calificare profe
sională superioară. Creșterea numărului de 
școli de specialitate post-liceale a fost im
pusă și de procesul de „senegalizare" a ca
drelor, proces care solicită fiecărui anga
jat autohton o pregătire adecvată, care să 
corespundă sarcinilor de serviciu. Centrul 
de studii a științelor și tehnicilor de infor
mare, Școala de bibliotecari și documenta
riști, Centrul de formare și perfecționare 
administrativă. Școala națională de poștă 
și telecomunicații, Școala națională de ma
rină, sint alte exemple care confirmă dez
voltarea învățămîntului mediu de speciali
tate in Senegal. O bună parte a acestor 
centre de invățămint funcționează in in
cinta prestigioasei Universități din Dakar, 
cursurile fiind asigurate de cadre didactice 
cu experiență, de specialiști din producție.

...La înapoiere, din Piața Independenței 
spre Complexul turistic Diarama, aveam să 
intilnim firmele altor școli ; o confirmare 
in imagini a unor eforturi pe drumul pro
gresului și prosperității.

porului Zimbabwe și violarea 
de către unele guverne străine 
a rezoluțiilor O.N.U. privind 
sancțiunile împotriva regimului 
rasist rbodesian.

Prima rezoluție cere Consi
liului de Securitate să ia in 
considerare intensificarea sanc
țiunilor împotriva Rhodesiei ia 
așa fel incit să Ce incluse și 
măsuri prevăzute de articolul 41 

• al Cartei O.N.U., care autori
zează Consiliul să folosească 
forța pentru a menține pacea. 
Documentul cere S.U.A. să în
ceteze importul de crom și ni
chel rbodesian. iar Portugaliei 
și Africii de sud — să înceteze 
orice colaborare cu Rhodesia, 
în concluzie, această rezoluție 
lansează apelul de a se ..între
prinde toate măsurile efective 
cu scopul de a se pune capăt 
regimului ilegal, minoritar și 
rasist din Rhodesia" și de a se 
asigura drepturile umane și po
litice ale populației rhodesiene.

In. cea de-a doua rezoluție se 
arată că Rhodesia „nu va fi 
independentă înainte de a se 
instaura in țară o conducere a 
majorității" și se cere Marii 
Britanii să intervină pentru 
expulzarea din Rhodesia — fosta 
ei colonie 
africane și 
lor politici, 
imigrărilor.
de reașezare a populației afri
cane. convocarea unei conferințe 
naționale 
gar.izarea 
vederea 
universaL
cuză Marea Britanie pentru re
fuzarea documentelor de călă
torie membrilor mișcării de eli
berare națională și sindicatelor 
naționale africane Zimbabwe.

— a forțelor sud- 
eliberarea deținuți- 

pentru încetarea 
oprirea procesului

constituționale și or- 
unui referendum in 
introducerii votului 
Această rezoluție a-

IOAN TIMOFTE
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Consiliul de Miniștri al Fran
ței s-a Întrunit, miercuri, sub 
președinția primului ministru, 
Pierre Messmer, pentru a anali
za situația creată după înceta
rea din viață a președintelui 
Republicii Franceze, Georges 
Pompidou.

La sfîrșitul ședinței, a fost dat 
publicității un comunicat oficial 
în care se arată că, respectînd 
dorința președintelui Pompidou 
și la cererea familiei sale, a 
fost fixat un serviciu religios 
pentru ziua de joi ; vor asista 
membrii familiei, membrii gu
vernului și colaboratorii apro- 
piați ai președintelui. înhuma
rea va avea loc la Orvilliers, la 
50 km de Paris, în cadrul unei 
ceremonii strict familiale.

O ceremonie solemnă de oma
giu președintelui Georges Pom
pidou va avea loc simbătă. la 
ora 10.00 GMT, la Catedrala 
Notre-Dame din Paris, la care

★
Opinia publică din țara noas

tră a aflat cu adincă 
vestea încetării din 
președintelui Franței, 
Pompidou.

Eminent om politic 
Georges Pompidou a 
contribuție importantă 
cirea și diversificarea 
relații existente pe 
planuri intre Franța și 
nia, continuind, in acest fel, 
politica predecesorului său, 
Charles De Gaulle, și asigurind 
aplicarea înțelegerilor stabilite 
cu prilejul vizitei pe care a- 
cesta din urmă a efectuat-o în 
luna mai 1968, in țara noastră.

Un moment de referință in 
istoria relațiilor româno-fran- 
ceze l-a constituit, după cum 
se știe, vizita pe care pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a 
efectuat-o la Paris în iunie 
1970. Documentele semnate cu 
acest prilej au dat un nou im
puls lărgirii conlucrării pașni
ce, dezvoltării 
multilaterale dintre cele 
țări și

tristețe 
viață a 
Georges

de stat, 
adus o 

la adin- 
bunelor 

multiple 
Româ-

raporturilor 
două 

popoare, in interesul
★

franceză de miercuri 
numeroase comentarii 

vieții și activității

Presa 
inserează 
consacrate 
președintelui Republicii France
ze, Georges Pompidou. Făcin- 
du-se ecoul durerii resimțite de 
poporul francez, ziarele evocă 
imaginea omului de stat care a 
reușit să mențină cu fermitate 
cirma țării pină in ultimele 
zile ale existenței sale.

Numeroși comentatori subli
niază, în primul rînd. rolul im
portant jucat de fostul pre
ședinte in viața politică a Fran
ței, contribuția sa la o serie de 
evenimente internaționale. A- 
mintind că biografia sa politică 
a fost strîns legată de activita
tea generalului Charles de 
Gaulle, o serie de comentatori 
îl descriu pe președintele 
Georges Pompidou ca pe un 
apropiat colaborator și un con
tinuator al politicii ilustrului 
său predecesor. Sint subliniate, 
totodată, meritele fostului șef 
de stat în aplicarea unei poli
tici externe originale. Astfel, 
cotidianul „France-Soir“ scoate 
în relief aportul deosebit pe

vor asista membri ai guvernu
lui, ai Parlamentului și ai dele
gațiilor străine.

Simbătă va fi declarată zi de 
doliu. Conform uzanțelor, toate 
drapelele vor fi coborite in 
berna pînă la sfîrșitul lunii.

La Palatul Elysee a fost des
chis un registru de condoleanțe.

Consiliul de Miniștri se va în
truni din nou vineri la Palatul 
Elysăe.

*

★
Tot miercuri, s-a întrunit și 

Consiliul Constituțional francez, 
care a hotărit desemnarea ofi
cială a președintelui Senatului, 
Alain Poher, în funcția de pre
ședinte interimar al Republicii 
Franceze. Alain Poher va rămi- 
ne în această funcție pînă la a- 
legerea noului președinte al ță
rii, alegere care, potrivit preve
derilor constituționale, urmează 
să aibă loc între 22 aprilie și 7 
mai.

★
lor, al păcii și destinderii in
ternaționale. într-o cuvîntare 
rostită cu prilejul vizitei șe
fului statului român in Fran
ța, șeful statului francez iși 
exprima dorința oa relațiile 
dintre țările noastre să devină 
exemplare.

Președintele Pompidou s-a 
pronunțat, de asemenea, con
secvent pentru respectarea și 
promovarea dreptului popoare
lor la o viață liberă și suvera
nă, acționînd, totodată, pentru 
dezvoltarea unor relații priete
nești și de cooperare cu toate 
țările. El a militat pentru a- 
plicarea, în politica externă, a 
principiilor și normelor drep
tului internațional.

Exprimîndu-ne sentimentele 
de tristețe pentru pierderea 
suferită de poporul francez, 
sperăm că relațiile de priete
nie și colaborare dintre Româ
nia și Franța se 
în continuare, 
ambelor popoare, 
cii și

vor dezvolta 
în beneficiul 
al cauzei pă- 
internaționale. 

(Agerpres)
★ -4

Georges Pompidou l-a 
în menținerea și afir- 
independenței naționale a

destinderii

ITALIA. Demonstrație a oamenilor muncii din Bologna în semn 
de protest față de creșterea prețurilor la principalele produse 

alimentare.

Alegerile de la 31 
martie pentru reînnoirea 
landtagului din Salzburg 
s-au încheiat, după cum 
s-a anunțat, cu un regres 
al Partidului Socialist 
Austriac al cancelarului 
Bruno Kreisky, care a 
înregistrat 36 la sută din 
voturi față de 40,4 la 
sută la alegerile anteri
oare

imp de zece ani, 
cele două mari 
partide austriece, 
socialiștii și popu- 
liștii, se aflaseră Ia 
egalitate in landta- 

gul salzburghez, in ultima legis
latură deținind fiecare cîte 15 
mandate, celelalte șase aflin- 
du-se in posesia liberalilor. In 
urma scrutinului de duminică, 
populiștii obțin 18 locuri, socia
liștii 13, iar liberalii 5.

Pierderea a două mandate în 
parlamentul acestei provincii nu 
ar fi de natură să alarmeze in 
mod deosebit forurile conducă
toare ale partidului austriac de 
guvernămint. La nivel național, 
P.S.A. continuă să dispună de 
baza solidă a victoriei conclu
dente de la alegerile generale 
din 1971. Pe plan economic și 
social, Austria a beneficiat in

★
care 
adus 
marea 
Franței, precum și opoziția sa 
fermă față de ideea de supra- 
naționalitate.

Alte ziare, printre care „ța 
Nation", „Le Monde" și 
„Combat" consacră comentariile 
lor, în special, eforturilor neo
bosite întreprinse de Georges 
Pompidou în direcția menține
rii unui climat de cooperare, 
înțelegere, destindere și pace 
pe continentul european, cit și 
in întreaga lume.

★
Ziarele publică, de asemenea, 

declarația primului ministru 
francez, Pierre Messmer, în care 
se spune : „Franța a luat cu
noștință in această seară cu o 
imensă durere despre decesul 
lui Georges Pompidou, pre
ședintele Republicii. Salutăm cu 
respect curajul unui om care, 
în ciuda bolii sale, și-a asumat 
în deplină luciditate datoria de 
șef de stat pînă în ajunul 
morții sale".

Cancelarul R.F. Germania, 
Willy Brandt, a făcut o de
clarație de presă în care s-a 
referit la situația internă a 
partidului și la alte proble
me ale politicii interne și 
externe a R.F.G. El a sub
liniat, astfel, necesitatea ca 
membrii Partidului Social- 
Democrat — principala for
mațiune politică a coaliției 
guvernamentale — să-și 
stringă rindurile. Brandt a 
arătat că această coeziune a 
devenit cu atit mai necesa
ră, cu cit P.S.D. a suferit 
mai multe eșecuri succesive 
in recentele alegeri parțiale 
desfășurate in landurile Re- 
nania-Palatinat, Renania de 
Nord-Westfalia și Schle
swig-Holstein.

Willy Brandt a cerut ca 
P.S.D. să rămină unit pen
tru îndeplinirea rolului său 
în stat și în societate. A

Testul de la Salzburg
anii guvernării „monocolore" 
socialiste de o conjunctură in 
general favorabilă, caracterizată 
printr-un ritm de creștere eco
nomică superior mediei țărilor 
occidentale (6 la sută în 1973), o 
rată relativ bună a productivi
tății muncii (4,7 Ia sută in 1972, 
5,1 la sută în 1973) și succese 
notabile in activitatea de in
vestiții și export. Anul trecut, 
presa austriacă inregistra cu sa
tisfacție faptul că Austria ajun
sese din urmă Anglia in 
vește produsul social pe 
locuitor. La acestea se 
dăuga reformele sociale 
de guvernul Kreisky și

ce pri- 
cap de 
pot a- 
inițiate 

. , politica 
sa externă orientată stabil spre 
sprijinirea eforturilor generale 
care se depun în prezent in di
recția instaurării unui climat 
de destindere, securitate și coo- 

... a- 
că 
de
a- 
că

perare în Europa. Cu toate 
cestea, se poate aprecia 
P.S.A. nu va trata regresul 
la Salzburg cu ușurință, și 
ceasta în primul rînd pentru 
nu este vorba de un caz izolat. 
Intr-adevăr, cu excepția princi
palului lor fief, Viena, unde in 
octombrie 1973 socialiștii au cîș- 
tigat trei mandate, ocupind 66 
din cele 100 de locuri ale con
siliului municipal, Ia majorita
tea alegerilor locale organizate 
în ultimii ani P.S.A. a înregis
trat un recul sau o stagnare a 
numărului de voturi.

Redresarea 
alegerile 
mai _ _ _ ___
Cel puțin in zonele predomi
nant rurale, rezervorul lor tra
dițional, această tendință este 
netă. In parte, revirimentul 
populist are loc pe seama pozi
țiilor micului partid liberal, 
care nu a reușit să-și realizeze 
visul de a deveni o a treia forță 
cu pondere în viața politică a 
statului, precum analogul său

populiștilor după 
generale din 1971 nu 

poate fi pusă la îndoială.

vest-german. In condițiile in 
care morfologia politică austri
acă se apropie din ce in ce mai 
mult de modelul bipartizan, 
succesul unuia dintre marile 
partide echivalează de regulă cu 
regresul celuilalt. Polarizarea 
pare să favorizeze în prezent 
pe populiști, deși trebuie avute 
in vedere și mobilurile diferite 
care acționează in cadrul alege
rilor locale față de cele gene
rale.

Pierderea unei părți a spriji
nului obținut de P.S.A. la ale
gerile generale din 1971 este le
gată, fără îndoială, de o serie 
de factori cojuncturali defavo
rabili partidului de guvernă
mint. Și aceștia există, in ciuda 
tabloului in general satisfăcător 
schițat mai sus. La loc de frunte 
se situează evoluția îngrijoră
toare a prețurilor, rata inflației 
atingind cote neobișnuite pen
tru Austria (peste șapte la sută 
în 1973). Măsurile adoptate de 
guvern pentru frinarea tendin
țelor inflaționiste, printre care 
dubla reevaluare a șilingului, 
s-au repercutat nefavorabil asu
pra uneia din principalele sur
se de venituri ale țării — turis
mul. Pe lingă efectele inflațio
niste, criza energetică a făcut 
să apară la orizont și posibili
tatea unei incetiniri vizibile a 
ritmului de dezvoltare a econo
miei, alimentind sentimentele de 
teamă ale populației.

In perspectiva alegerilor ge
nerale din toamna anului viitor 
(și, în octombrie 1974, a celor 
pentru Iandtagurile din Austria 
de Jos și Vorarlberg), redresarea 
populistă, confirmată de rezul
tatele scrutinului 
constituie 
firește, nu 
vederea.

salzburghez, 
un avertisment care, 
va putea fi trecut cu

BAZIL ȘTEFAN
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