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în anul celei de-a XXX-a aniversări a eliberării

și al Congresului al Xl-lea al P. C. R.

De ziua muncii, 
rodnic bilanț 
in marea 
întrecere

MINERALIERUL „MUSCEL" 
A FOST LANSAT CU 

ZECE Zi LE MAI DEVREME

(Amontrrte in pagc 3~c.

Tovarășul Nicolae Ceaușescti a primit
pe publicista egipteană Sakina El Sadat
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ie acest sens fiind apreciate ca 
acțiunile sincere ale unui prie
ten al poporului ețiptean și al 
celorlalte popoare arabe, ca o 
contribuție reali in direcția 
instaurării unei păci drepte și 
trai aice in această parte a lumii. 
Iată de ce. a spus publicista 
exipteani. alegerea tovarășului 
Xieolae Ceaușescu ea președinte 
al Repa Mirii Socialiste România 
a fost primită cu multe satisfac
ție in Egipt și de ceilalți prie
teni arabi.

Feltcitiod călduros pe secreta
rul general al Partidului Comu
nas* Român. Sakina El Sadat 
a urat președintelui Nicolae 
Ceausescu noi succese in acti

vitatea sa de mare răspundere 
pusă in slujba prosperității con
tinue a României socialiste și a 
poporului român.

Evocind convorbirile deosebit 
de cordiale pe care le-a avut, 
acum doi ani, la Cairo, eu pre
ședintele Anwar El Sadat, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a sub
liniat cu satisfacție faptul că în
țelegerile și acordurile conve
nite cu acest prilej se înfăp
tuiesc in bune condițiuni. A fost 
exprimată dorința României so
cialiste, a poporului român, de

(Continuare în pag. a V-a)

INTERVIUL 
acordat de către președintele 
Republicii Socialiste România,

NICOLAE CEAUȘESCU,
ziarului britanic „The

te î aprilie, tovarășul Nicolae 
al Parudalui Comunist Român.
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ca Rorrantex. doresc să subli
niez că politica noastră internă 
șt externă este elaborată de 
itac<reseie partidului și de Con
ferințele Naționale. Măsurile or
ez—ra tocire — de felul celor 
«ateHte recent, ca și de orice 
tei — nu pot și nu vor afecta 
seb nici o fot că politica gene
rală eternă și externă a țârii. 
Speră— insă că aceste modifi- 
«tei vor exercita o influență po- 
nt-vă. in sensul îndeplinirii 
>«te ferme a sarcinilor de dez
voltare economico-socială și de 
nîxare a bunăstării poporului, 
al ..-.făptu.r.: neabătute — ca sj 
p*nâ acum — a politicii exter
ne. de colaborare și pace cu 
toate statele lumii
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ÎNTREBARE : Am infeles 
ci noua lege pricind retri
buirea muncii urmărește, in
tre altele, reducerea diferen
ței intre nivelul maxim și ni
velul minim de retribuire a

Guardian"
muncitorilor. Care este sen» 
sul acestor măsuri ?

RĂSPUNS : Noua lege urmă
rește să asigure realizarea în 
viață a principiilor socialiste de 
retribuire a oamenilor muncii, 
corespunzător cu cantitatea și 
calitatea muncii, cu contribuția 
adusă la dezvoltarea generală a 
societății. Totodată, am urmă
rit reducerea raportului prea 
mare intre veniturile maxime 
și cele minime, prin creșterea 
mai substanțială a retribuțiilor 
mici. Prin acest raport — care 
in actuala lege va fi de circa 
1:6 — se urmărește să se asi
gure condițiile corespunzătoare 
de retribuire a tuturor catego
riilor de oameni ai muncii, po
trivit cu munca lor, fără a exa
gera veniturile unora. Pornim 
de la faptul că necesitățile oa
menilor sînt în multe privințe 
asemănătoare, că, o dată cu ri
dicarea nivelului de cultură, 
de calificare și specializare a 
muncitorilor, este necesar să 
crească și nivelul lor de retri
buire.

ÎNTREBARE: Conferința 
pentru securitate și coopera
re in Europa se apropie trep-

(Continuare în pag. a Vl-a)

• COLECTIVUL 
EXPLOATĂRII 

MINIERE ILBA, 
din județul Mara
mureș, și-a înde
plinit sarcinile de 
plan pentru peri
oada 1971—1974.

Cu prilejul obți
nerii acestui im
portant succes, Co
mitetul P.C.R. și 
Comitetul oameni
lor muncii de la 
Exploatar-sa minie
ră Ilba, din jude
țul Maramureș, au 
adresat o tele
gramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. 
Cuprinși de înal
te sentimente pa
triotice și dragoste 
față de alegerea 
dumneavoastră ca 
intiiul președinte al 
României socialiste 
— se scrie în te
legramă — munci
torii, inginerii și 
tehnicienii exploa
tării miniere Ilba 
s-au angajat să în
deplinească sarci
nile dc plan ale 
celui de-al patru
lea an al cincina
lului pină ia 10 
aprilie 1974. Vă ra

portăm acum că 
angajamentul luat 
a fost realizat încă 
pe data de 6 apri
lie 1974. închinăm 
această valoroasă 
realizare a mineri
lor noștri, cu deo
sebită stimă și de
votament, alegerii 
dumneavoastră in 
fruntea statului și 
poporului român, 
celei de-a XXX-a 
aniversări a elibe
rării patriei de 
sub dominația 
fascistă, precum și 
celui de-al Xl-lea 
Congres al Parti
dului Comunist 
Român.

• TRADUCÎND 
ÎN FAPTE indica
țiile date de t o- 
v a r ă ș u I Nicolae 
Ceaușescu cu pri
lejul vizitei de lu
cru făcute anul 
trecut la Combina
tul de fire sinte
tice din Iași, pe 
baza unor cerce
tări proprii, a fost 
realizată o capaci
tate de 400 tone 
pe an de folie po- 
liesterică.

Folia polieșterică 
se fabrică pentru 
prima dată in țară 
și are utilizări 
multiple in indus
tria electrotehnică 
și in alte domenii. 
Rezultatele obținu
te confirmă cali
tățile sale supe
rioare.

Rajgprtind aceas
tă realizare, colec
tivul combinatului 
a adresat o tele
gramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, 
in care se spune ; 
Vă rugăm, mult 
stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, 
să primiți din par
tea noastră, a celor 
care au contribuit 
la realizarea nou
lui produs al chi
miei românești, un 
eșantion de folie 
poliesterică, reali
zare pe care o în
chinăm celui mai 
iubit fiu al po
porului român, pri
mului președinte 
al Republicii So
cialiste România.

(Agerpres)

anotimp al hărniciei și dăruirii patriotice
Zile de munca oferite genaros de eteri în această vacanță de primăvară. Pretutindeni, zestrea de fru

mos este îmbogățită cu obiective noi. capătă valențe inedite. Ceea ce vâ prezentăm este doar o mărturie 
despre capacitatea de dăruie a oceste. categor.i de tineri.

Fotografia: VASILE RANGA

în toamna acestui an, un moment deosebit

in perfecționarea școlii românești

GENERALIZAREA PRIMEI TREPTE 
A ÎNVĂȚĂMÎNTULUI LICEAL

Plenara C.C. al P.C.R. din 18—19 iunie 1973, analizind mersul invățămintului românesc de toate 
gradele a stabilit, pe baza concepției teoretice și practice de mare însemnătate aparținînd secretaru
lui general al partidului, tovarășului NICOLAE CE AUȘESCU, coordonatele dezvoltării și perfecționării 
școlii noastre — proces pe carc-1 străbatem în prezent.

Una din prevederile de mare importanță ale hotăririi preciza: „Toți tinerii vor fi cuprinși în 
prima treaptă a invățămintului liceal, realizîndu-se, în acest mod, un învățămint obligatoriu unitar, 
cu durata de zece ani pentru întreaga generație pi nă la virsta de 16 ani“.

ÎN CURlND, în cadrul tradiționalelor Seri ale 

„Scînteii tineretului11 dedicate sportului

FESTIVALUL HANDBALULUI
A intrat în tradiție ca, în cadrul se

rilor „Scînteii tineretului", redacția 
noastră, în preajma marilor eveni
mente sportive sau cu ocazia unor suc
cese de răsunet internațional ale spor
tivilor noștri, să organizeze intilniri 
ale iubitorilor sportului cu marii per
formeri.

Magnifica victorie a handbaliștilor 
tricolori, cărora zilele trecute, președin
tele republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, le-a inminat inalte ordine 
și medalii, victorie repurtată, recent la 
Berlin — cîștigarea titlului mondial 
pentru a patra oară, performanță atit

de singulară în lumea sportului — ne 
obligă să receptăm puternicele ecouri 
venite din masa de iubitori ai sportu
lui și să organizăm, mai exact, să mij
locim o intilnire a campionilor mon
diali cu suporterii bucureșteni. Așadar, 
avînd sprijinul C.N.E.F.S., al Federa
ției de specialitate — care au salutat 
inițiativa ziarului nostru — sintem în 
măsură să-i anunțăm pe pasionații 
handbalului din București că intr-una 
din zilele următoare vor putea să-i re
vadă și să-i intervieveze pe „idolii se
micercului" într-o reuniune. inedită, 
care va avea loc în sala Floreasca.

IN NUMERELE VIITOARE ALE ZIARULUI NOSTRU VOM REVENI 
CU AMĂNUNTE PRIVIND PROGRAMUL FESTIVALULUI HANDBALULUI.

upâ cum s-a ca: *- 
nuntat. recent a 
hotărire a Cocstis- 
lu: de SCmsrr-. a 
stabilit măsuri.»
concrete priymd 

realizarea acestui obieehv. inert 
anul școlar 1974—1975 se va te- 
scrie in istoria școlii aaassre ea 
an in care întreaga generație te 
promovați ai clasei a VIII-» » 
școlii generale va fi cuprinsă ia 
anul 1 de liceu, la cursurile te 
zi. Prin aceasta. invâțărrur.t— 
obligatoriu de zece ani va pre
zenta următoarea structură: ci
clul I, primar, cu o durată te 
4 ani ; ciclul II. gimnazial, cu o 
durată de 4 ani ; ciclul HL pri
ma treaptă a liceului, cu o du
rată de doi ani. Se realizează, 
astfel, un învățămint obligator, i 
unitar, cu o durată de zece ani.

care pregătește multilateral ti- 
aeretuî pentru muncă și viață, 
pregătire ce-: Înlesnește adapta
rea te cerințele societății, un 
sporit grad de mobilitate profe- 
vorală in concordanță cu dez- 
■.'tucarea de perspectivă a eco- 
aateăei, științei, tehnicii și cul- 
■-uru- luceai, pe prima sa treap
tă. iși propune asigurarea unei 
asemenea pregătiri teoretice și 
practice a tineretului care să-i 
permită acestuia la absolvire, 
încadrarea intr-o activitate so- 
; -i--u:.iă. cu prioritate in pro- 
--rt_a materială, precum și 
cor.:..-luarea studiilor pe treapta 
a coua a liceului.

LUCRETIA LUSTIG

'Continuare in peg. a ll-a)

Vizita in țara noastră a ministrului 
tineretului și sportului din Republica

Tunisiană, Fouad M'Bazzaa
Luni la amiază a sosit, 

la București, Fouad 
M’Bazzaa, ministrul tine
retului și sportului din 
Republica Tunisiană, care 
face o vizită în România, 
la invitația ministrului 
pentru problemele tinere
tului din țara noastră. 
Oaspetele tunisian este 
însoțit de Taieb Sahbani, 
ambasadorul Tunisiei la 
București, Mahmoud Che- 
hata, director în Ministe
rul Tineretului și Sportu

lui, și Ben Sliman. atașat 
al cabinetului ministrului.

La sosirea in Capitală, 
delegația tunis^nâ a fost 
salutată de tovarășul ton 
Traian Ștefane seu. minis
trul pentru problemele ti
neretului, și Ghibu EmiL 
secretar al Consiliului Na
țional pentru Educație Fi
zică și Sport, de reprezen
tanți ai C.C. al U.T.C. și 
C.N.E.F.S.

în aceeași zi, ministrul 
tunisian a avut convor

biri cu ministrul român 
pentru problemele tinere
tului și cu general loco
tenent Marin Dragnea. 
pnm-vicepreședinte al 
C.N.LS .S. Desfășurate in
tr-o atmosferă caldă, 
prietenească, convorbirile 
au prilejuit un util schimb 
de opinii privind activi
tatea pe linie de tineret 
și sport din cele două 
țări, precum și posibili
tăți de dezvoltare a coo
perării bilaterale.

IN PAG. A 4-a
La rubrica „LITERA DE AUR" 
un articol de D. D. Roșea :

„SPECIALIZAREA SI 
CULTURA GENERA
LĂ"

r

Cu privire la convocarea Comitetului 
Politic Consultativ al statelor 

participante la Tratatul de la Varșovia
în conformitate cu înțelegerea 

realizată, la mijlocul lunii aprilie 
1974 la Varșovia va avea loc 
Consfătuirea ordinară a Comite

tului Politic Consultativ al sta^ 
telor participante la Tratatul d: 
la Varșovia.

ÎNTÎMPLARE SIMPLĂ
Un cetățean din nu mai știu ce parte a 

țării venise deunăzi să-si vadă fiul, care, 
absolvent de cîțiva ani al unei facultăți, lu
crează aici, în Capitală. Omul nu venise cu 
vreo treabă deosebită, îl minase așa, doar 
dorul de părinte și gîndul că ar putea a- 
juta băiatului, cîteva zile, la aran|area lo
cuinței pe care abia o primise.

L-a căutat, precum se înțelesese telefo
nic, la serviciu. Acolo, la poarta unui mare 
institut, unde fiul urma să vină șâ-i dea 
cheile locuinței, omul nostru trebui, să aș
tepte cîteva minute. Nu-i păru de loc rău ; 
fiindcă în răstimpul acesta putu 
să înțeleagă, din spusele por
tarului evident, nu numai în ce 
important loc lucrează fiul, ci 
și faptul că, deși fînăr, este 
oarecum cunoscut. Clipele a- 
cestea de așteptare îi mai oferiră o 
surpriză. Din cînd în cînd cîte un fînăr 
sau cite o tînără ieșeau pe poarta insti
tutului. N-o făceau, însă așa cum vă
zuse dumnealui prin alte părți, trecînd in
diferenți sau abia aruneînd o jumătate de 
salut omului de la poartă, care răspunde 
de intrări și ieșiri. Nu, aici nici un tînăr și 
nici o tînără nu trecea poarta institutului 
fără a-i adresa portarului o ceremonioasă 
strîngere de mină. Asupra întîmplătorului 
oaspete venit din provincie gestul acesta, 
mărunt în aparență produsese o puternică 
impresie. A rezumat-o, admirativ, în chiar pri

NICOLAE ARSENIE

ma conversație avută cu fiul în ziua aceea: 
„se vede <ă sînt băieți culți, cu pregătire. 
Frumos lucru să ai respect, pentru om, mai 
ales pentru omul simplu".

Aici aș putea pune punct și titlul s-ar 
justifica pe deplin. Numai că, iată, întîmpla- 
rea n-a vrut să fie totuși chiar atît de sim
pla. A doua zi provincialul părinte avea să 
frăiască și o altă surpriză : fiul a venit de 
la serviciu, pe neașteptate, înainte de ter
minarea programului. Nu se întîmplase ni
mic grav, fiului i se făcuse chef să plece și 
a plecat. în ciuda explicației, pe fața bă- 

trînului îngrijorarea stăruia : 
„bine, da ce-ai spus cînd ți-ai 
cerut învoire ?"
- Ce învoire, tată ? I La noi, 

nu merge așa, la noi e altă or
ganizare, i-am strîns mîna por

tarului și gata.
După care, devenind explicit pe de-a-n- 

tregul, îi spuse că, fiecare asemenea strîn
gere de mină îi aduce portarului un venit 
de cinci lei, că acesta e un adevărat șarla
tan, că are tarif fix, pe ore etc.

Bătrînul părinte parcă nici nu-l mai as
culta. îi reveniră în minte cuvintele pe care 
le spuse cu o zi mai înainte despre polite
țea unor tineri culți, cu pregătire și spuse, 
mai mult pentru mine : Bine băiete, dar 
cinstea voastră ?

Singura replică care i-a trădat amărăciu
nea.
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GENERALIZAREA
PRIMEI TREPTE

A ÎNVĂTĂMlNTULUI 
LICEAL

(Urmare din pag. I)

Pornind de la acest conside
rent, liceul este conceput cu 
profile largi. începînd cu anul 
școlar viitor el fiind diversificat 
in 8 tipuri, avind 24 profile, 
după cum urmează: liceul uma
nist cu profil umanist ; liceul 
real cu profil real : liceul in
dustrial cu profilele: mecanică, 
electrotehnică, chimie industria
lă, construcții, metalurgie, pre
lucrarea lemnului, industrii ali
mentare, textile și confecții, po
ligrafie, navigație, informatică ; 
liceul economic cu profilele e- 
conomic și alimentație publică ; 
liceul agricol și silvic cu profi
lele: agricol, mecanică agricolă, 
îmbunătățiri funciare și gospo
dărirea apelor, silvicultură și 
exploatări forestiere : liceul sa
nitar cu profil sanitar ; liceul 
pedagogic cu profil pedagogic ; 
Iieeu de artă cu profilele de 
muzică, arte plastice, coregrafie.

Potrivit prevederilor plenarei 
din iunie, liceele, pe prima lor 
treaptă, vor funcționa, acolo un
de situația o va cere, și cu fi
lialele aparținînd unui liceu de 
bază, aflat în apropiere. Filia
lele vor fi organizate în localu
rile școlilor generale, la orașe 
și sate, în localuri ale școlilor 
profesionale. In mediul rural, 
liceele funcționează cu profilele 
real. uman, mecanică și agricol, 
dar în comunele unde se află 
întreprinderi, ori în zonele unde 
se recrutează forță de muncă 
pentru industrie, se pot orga
niza și filiale cu profilul ramu
rilor respective : prelucrarea 
lemnului, construcții, textile, 
confecții etc. Am exemplificat, 
pentru a înțelege mai lesne 
principiul mobilității care gu- 

■vernează stabilirea pe plan lo
cal a profilelor liceelor și filia
lelor acestora, de ce prezintă 
at.it de m,are importanță ce
rința ca tinerii să se îndrepte 
prioritar spre profilele existen
te in rețeaua localităților lor.

Desigur, tinărul aflat in ul
tima clasă a școlii generale, va 
trebui să opteze pentru unul din 
profilele amintite, potrivit ap
titudinilor și dorințelor sale și 
care, preferabil, se școlarizează 
intr-un liceu din localitatea res
pectivă ori intr-o localitate a- 
propiată.

Hotărirea subliniază că este 
interzis a fi Încadrați in pro
ducție promovații clasei a VIII-a 
care n-au împlinit 16 ani pînă 
la data de 1 septembrie a.c. Cei 
care au împlinit 16 ani ori ii 
vor împlini pină Ia data amin
tită, pot opta fie pentru conti
nuarea studiilor pe prima treap
tă de liceu, fie pentru încadra
rea direct în producție ori pen
tru inscrierea in școli profesio
nale sau ucenicia la locul de 
muncă.

Se ridică, ca un aspect de in
teres pentru tineri, problema ad
miterii. Invățămîntul de zece 
ani fiind obligatoriu, admiterea 
pe prima treaptă de liceu se va 
face fără concurs. In situațiile 
în care, insă, la un anumit li
ceu numărul candidaților va de
păși cifra de școlarizare a aces
tuia, se va recurge la teste de 
aptitudini și probe de verificare 
a cunoștințelor la obiectele de 
profil. La liceele care școlari
zează în profesiuni a căror e- 
xercitare cere aptitudini speciale, 
se vor da teste de aptitudini (la 
liceele de artă, de pildă).

Totodată, trebuie să vegheze 
ca tinerii să nu se îndrepte spre 
meserii contraindicate stării să
nătății lor, amintind că la ad
mitere se va face un examen 
medical riguros.

Avind în vedere că, fa ora ac
tuală. învățămintul liceal consti
tuie veriga în care se hotărăște 
diferențierea pregătirii tinerilor 
pe specialități și profesiuni, o 
problemă importantă a consti
tuit-o — așa cum a stabilit ple
nara partidului din iunie, — 
optimizarea raportului între di
feritele tipuri de licee, corela
rea acestora pe plan local cu 
dezvoltarea economică și socială 
a județelor, precum și stabilirea 
unei proporții judicioase între

numărul elevilor care le frec
ventează. Astfel, pentru viito
rul an școlar vor fi transfor
mate și înființate un număr de 
174 licee, iar raportul cuprin
derii elevilor pe tipuri de liceu 
va fi următorul : numai 30 la 
sută din cei care vor urma 
prima treaptă de liceu vor fi 
cuprinși în liceele reale și 
umane și 70 la sută in liceele 
industriale, agricole, economice 
și de alte profile.

în aceste condiții, prezintă im
portanță modul cum se realizează 
orientarea profesională a elevi
lor, îndrumarea părinților, in
formarea acestora asupra posi
bilităților de opțiune pe care Ie 
au cei din clasa a VIII-a. Se 
cere deci un efort susținut, des
fășurarea unei activități de în
drumare cu fiecare elev in 
parte, intensificarea acțiunii de 
orientare profesională încă din 
aceste zile de vacanță. în acest 
scop, se preconizează organiza
rea la nivel local a unor comi
sii care să realizeze în mod ju
dicios orientarea profesională a 
tinerilor, prin discuții cu elevii, 
cu părinții acestora. Rolul co
misiilor este de a îndruma ele
vii spre profile de liceu și spe
cialități corespunzătoare aptitu
dinilor lor reale, precum și ți- 
nind seama de cerințele de ca
dre din zona respectivă, în ra
port cu rețeaua liceală pe care 
o organizează acea localitate.

Cadrele didactice vor avea 
posibilitatea să desfășoare și in 
perioada înscrierilor pentru pri
ma treaptă de liceu o acțiune de 
îndrumare, reorientîndu-i pe ti
nerii care au săvirșit o eroare 
in ceea ce privește opțiunea, 
ori — în condițiile în care se 
depășește cifra de școlarizare a 
liceului respectiv — îndrumîn- 
du-i pe candidați spre liceele 
apropiate și filialele acestora, 
de același profil sau de alt 
profil, care nu și-au completat 
locurile.

O atenție aparte va fi acor
dată fetelor. îndrumării lor spre 
meserii specifice ; se vor lua 
măsuri pentru a cuprinde cu 
precădere în liceele care pre
gătesc cadre în profesiuni pen
tru sectoare ce pot utiliza forță 
de muncă feminină, absolvente 
ale școlii generale.

Potrivit indicațiilor de partid, 
liceele vor avea o dublă subor
donare — atît a Ministe
rului Educației și învățămintu- 
lui cît și ministerelor de re
sort și a celorlalte organe cen
trale și locale. în funcție de 
profilul liceului. Faptul acesta 
are însemnătatea sa în buna 
desfășurare a procesului de in- 
vățămînt și, mai cu seamă, în 
ceea ce privește organizarea și 
îndrumarea competentă a prac
ticii de specialitate precum și a- 
sigurarea bazei materiale. Se 
preconizează, astfel, consolidarea 
unor unități școlare complexe, 
care să cuprindă liceul indus
trial. școala profesională de 
maiștri, școala postlicealâ. cursu
rile de calificare și de perfec
ționare, creindu-se posibilitatea 
asigurării unei baze materiale 
— ateliere, laboratoare, spații 
de practică în întreprinderi, pu
ternic consolidate.

în vederea generalizării pri
mei trepte a liceului, se stabi
lesc reglementări privind acor
darea burselor și a celorlalte 
forme de sprijin material pen
tru elevi : de reținut că vor pu
tea fi acordate burse, pe bază 
de contracte încheiate cu între
prinderi, acelor elevi care se 
angajează să lucreze, după ab
solvirea primei trepte de liceu, 
cel puțin cinci ani în întreprin
derea respectivă.

★
în rindurile de față nu am 

putut cuprinde in amănunt toate 
aspectele care se referă la rea
lizarea primei trepte a liceului. 
Cititorul nostru are însă posi
bilitatea să se adreseze ziaru
lui cu întrebări pe această te
mă ; vom oferi răspunsuri, 
informații, detalii, clarificări. 
Așteptăm întrebările voastre.

D.G.G.V. Dacă ai fost prin
tre primii patru la liceu, nu 
văd ce te-ar împiedica să fii 
și la Politehnică. Nu există 
contraindicații, deficitul mo
tor de care suferi nu te-a 
împiedicat totuși să frecven
tezi liceul, așa că vei putea 
urma și facultatea. Te-aș 
sfătui însă să alegi secția 
calculatoare, care mi se pare 
mai potrivită, electronica a- 
plicată parcă cere mai mult 
efort fizic. în orice caz, nu 
depanarea aparatelor TV. A- 
ceasta este intr-adevăr, con
traindicată. Deci, începe pre
gătirea și succes !

POPESCU CLAUDIU — 
Sibiu. Ministerul Turismului 
ne informează că Oficiul 
Național (sau județean) de 
Turism, care desfășoară acti
vitatea de turism internațio
nal, recrutează, selecționează 
și instruiește în fiecare an, 
potrivit cerințelor, candidații 
pentru funcția de ghid înso
țitor. Se cere virsta minimă 
de 18 ani. studii medii, cu
noașterea temeinică a unei 
limbi străine de circulație 
internațională. Operația de 
recrutare a început încă din 
toamna anului 1973, iar pen
tru București, de la l-X-1973. 
Interesați-vă deci la Oficiul 
județean de turism din Si
biu, care este situația. înca
drarea ca șofer pe autocare 
se face pe baza unei expe
riențe de 10 ani vechime în 
calitate de conducător auto 
pe mijloace grele de tran
sport.

IVASCHESCU ANIȘOARA 
Craiova : Nu, nu vă este 
îngăduit. M.E.I. ne informea
ză că absolvenții institutelor 
pedagogice pot fi înscriși 
pentru continuarea studiilor 
(firește la o facultate simila
ră celei absolvite) numai 
dacă lucrează nemijlocit in 
învățămint, în specialitate, 
la locul de muncă unde au 
fost repartizați sau dacă au 
fost transferați conform Sta
tutului personalului didactic 
și posedă dovada corespun
zătoare. Or, dumneavoastră, 
renunțind la repartiție, nu 
îndepliniți aceste condiții.

CĂRĂUȘU polixenia — 
Iași : Și noi așteptăm clari

ficări. Urmăriți ziarul în 
continuare.

CORINA MAGHERUȘAN 
— Bistrița : Stimată Corina, 
fă sport cît îți place, luptă 
dar mai departe pentru ega
litatea sexelor în materie de 
pilotaj și adresează federa
ției de specialitate reproșu
rile dumitale în legătură cu 
mijloacele de antrenament, 
dar iată sfatul meu : prega- 
tește-te serios la fizică și 
matematică, dar serios de
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tot, și prezintă-te la un in
stitut politehnic, acolo unde 
fetele și-au cucerit de mult 
egalitatea cu băieții. Intre 
noi fie zis. dacă ai pilota 
avionul după metoda pe care 
ai folosit-o pentru a numero
ta paginile amplei dumitale 
scrisori... eu aș ezita înain
te de a-ți fi pasager. Ni
mic nu te împiedică să fii 
pilot, parașutist sau cmar 
cosmonaut, dacă vei fi și ab
solvent de politehnică. Ei. 
iată-mă trecut in rindurile 
celor ce nu te ințeleg. Este 
riscul acestei rubrici. Nu 
poți mulțumi chiar pe toată 
lumea.

I. ARIDIA — J. Săveni — 
jud. Ialomița : Primul pas 
este bacalaureatul. Pentru

aceasta trebuie să fii absol
venta unui liceu. Apoi... te 
prezinți la concursul de ad
mitere... și gata. Dar dacă ai 
abia 14 ani, mai este timp, 
în orice caz, dacă vrei, vei 
reuși și nimeni nu te va pu
tea sili să „te lepezi" de a- 
ceastă meserie.

NECULA ELENA — Ama
ra, jud. Buzău : La nivel 
postliceal, ai putea urma o 
școală de stenodactilografie, 
secția secretar stenodactilo
graf. limba română și limbi 
străine, cursuri de zi, durata 
de studii — doi ani. Astfel 
de școli funcționează la 
București (str. Șerban Vodă 
nr. 22. telefon 14.00.92), Cra
iova (str. Caracal nr. 105). 
Se dă concurs la limba și li
teratura română (scris și o- 
ral). o limbă străină (rusă, 
engleză, franceză, germană, 
scris și oral). Ai. așadar, po
sibilitatea să nu te desparți 
de materiile care te intere-

IOÂCHIM NICOLAUS — 
Sibiu : îndrumătorul nu pre
vede o facultate sau o sec
ție specială de arheologie, 
dar pregătirea istorică este, 
fără îndoială, cea mai potri
vită (fac această precizare 
deoarece și studiile de arhi
tectură deschid calea spre 
arheologie). Consider că, cea 
mai potrivită cu aspirațiile 
la care te referi, este Facul
tatea de istorie-filozofie (sec
ția de istorie) din Cluj. Ma
teriile sint cele obișnuite la 
facultățile de istorie.

I. O. — Olt : Și eu spun 
tot ce ți-au spus respectivii 
tovarăși, oricum mai in mă
sură să cunoască răspunsul : 
să aștepți 1

DUMITRU ION — Buzău : 
Pentru a deveni ziarist, este 
necesar să fii licențiat al 
unei facultățL în cazul dumi
tale al Institutului de cultu
ră fizică și sport. Dacă ești 
bun la matematică, fizică și 
chimie, ar fi bine să urmezi 
un liceu de specialitate, dar 
te simți atras in prea multe 
direcții in același timp. Așa
dar. fixează-ți o preferință 
sau două (nu atît de nume
roase ca in scrisoarea de 
față) și mai scrie-mi. Atunci 
ne vom sfătui, ,.pe concret".

GRUPUL ȘCOLAR
AL ÎNTREPRINDERII DE AUTOCAMIOANE, BRAȘOV

str. Poienelor, nr. 5

PROSPECT
privind admiterea în liceul industrial de mecanică și in școala profe 

sională pentru anul școlar 1974—’975
Sesiunea iunie—iulie 1974

Pentru anul școlar 1974—1975 primim înscrieri de candidați la :

LICEUL INDUSTRIAL DE MECANICĂ

cbse’venli a 8 dose de scca'c genere ă promote cm zees* 
cn. Cond.dctiî pe.-.tru liceu - treapta I vor fi seJec* o*c* pe 
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conform instruction or M.EL

ȘCOALA PROFESIONALA — CURSURI DE ZI

1. Cu cbsolvenți a 10 c'cse de școc'ă generala, promoția cn 
școlar 1973-1974 pentru meseriile :

e electrician întreținere și reparații, 
e forjor,
o frezor, rabotor, mortezor,
e lăcătuș mecanic pentru industria construcțiilor de mașini, 
e sculer matrițer,
e strungar,
e turnător formator.

Durata de școlarizare pen-ru aceste meseni este de 2 
ani.

2. Cu absolvenți a 8 clase de școală generclă, promoții 
mai vechi, pentru meseri e :

• lăcătuș mecanic pentru industria construcțiilor de mașini, 
o frezor, rabotor, mortezor,
• strungar.

Durata de școlarizare pentru aceste meserii este de 3 ani.

Invitație la concert
în săptămina ce urmează instituțiile muzi- i parea unor artiști consacrați și a unor tineri în

calc ne oferă un program bogat și semnificativ scriși cert pe drumul afirmării recunoscute,
prin repertoriul ce va fi cintat și prin pârtiei- |

• VA INVITAM deci la Cluj 
unde, urmind șeriei concerte- 
lor-dezbatere bucureștene, joi 
11 aprilie ora 20, la sediul Fi
larmonicii, ansamblul „Ars 
nova" va susține un concert 
deosebit prin forma sa — con
cert urmat de discuții — (for
mă apreciată și care ciștigâ 
din ce în ce mai mult teren), 
cit și prin programul inedit. 
Vor fi prezentate numai lucrări 
ale unor compozitori români și 
străini, exprimind tendințe și 
orientări diverse in arta muzi
cală. Ansamblul „Ars nova", 
specializat, am putea spune, în 
muzica contemporană, va reuși 
fără îndoială să ne emoționeze 
prin tălmăcirea convingătoare 
a muzicii. în seara amintită 
vor putea fi audiate compoziții 
semnate de A. Rațiu, St. Nicu- 
lescu, Iranyi. O. Lasso. A. 
Vieru, Terenyi, Szermesyi și L. 
Beriot in execuția formației 
„Ars nova" sub bagheta muzi
cianului complex Cornel Țăra
nii, ale cărui reușite în inter
pretarea muzicii veacului nostru 
țin de poziția sa interioară de 
creator.

• LA CRAIOVA, miercuri 10 
aprilie, ora 19.30, in sala Ope
retei, o piemieră : opera ..Ră
pirea din Serai" de Mozart. 
Grația și subtilitatea muzicii a- 
cestui singspiel atit de simplă 
în complexitatea ei vor incinta 
credem pe auditori în interpre
tarea Anetei Bacă. Virginiei 
Mețian. Filimon Siminic, Gheor- 
ghe Stoichițescu, Constantin Ene 
și George Mamali. în viziunea 
regizorală a lui Hermann We
dekind (R.F. Germania) și sub 
conducerea muzicală a reputa
tului dirijor Theodor Costin,

• STAGIUNEA CAMERALA 
susținută de Conservatorul 
„George Enescu" din Iași con
tinuă pe scena Filarmonicii cu 
recitalul de pian oferit de Lu
cia Crăiță din Cluj care va in
terpreta lucrări de Bach, Schu
mann, Mendelsohn, solicitind o 
mare mobilitate tehnică și ex
presivă. Și, un concert mai pu
țin obișnuit, de mare atracție : 
Filarmonica ieșeană, vineri 12 
aprilie ora 19,30, este prezentă 
cu un festival Gershwin. Ex
traordinara fantezie armonică, 
culoarea timbrală in continuă 
schimbare, impetuozitatea ritmi
că și lirismul cantabil sint ci- 
teva caracteristici ale lucrărilor 
compozitorului american pe care 
orchestra condusă de Ion Ba
ciu, avindu-1 ca solist pe Dan 
Mizrahv, va ști să le reliefeze.

O FILARMONICA din Bacău 
ne oferă în această săptămina, 
un concert simfonic avindu-1 la 
pupitru pe tinărul Aurelian Bo- 
niș, aflat la inceputul carierei 
sale dirijorale. în program 
„Preludiul simfonic" de Mez- 
zetti, „Simfonia a IV-a" de 
Beethoven și „Concertul pentru 
pian și orchestră" în la minor 
de Schumann. solist Gabriel 
Amiraș, a cărui interpretare va 
lumina sensurile capodoperei ce 
se inscrie printre modelele ge
nului.

• ÎN ACEASTA SAPTAMI- 
NA, viața muzicală din Tîrgul 
Mureș e reprezentată printr-un 
program variat de concerte. 
Luni, 8 aprilie ora 20, orchestra 
simfonică va executa „Concer
tul pentru două viori și or
chestră" în re minor de J. Bach, 
în care rigoarea și echilibrul 
construcției se îmbină cu ex

presivitatea și calmul liniilor 
polifonice. „Simfonia I" de L. 
Beethoven, poartă deschisă că
tre edificiile nepieritoare dă
ruite umanității. ..Concertul 
grosso nr. 6" de B. Galuppi și 
„Concertul pentru vioară și or
chestră" de Tiberiu BaczyoL

Recitalul de lieduri din 11 a- 
prilie. reunește pe basul Ionel 
Pan tea și pianistul Ferdinant 
Weiss, intr-o seară de muzică 
ce se anunță plină de promi
siuni, universul poetic schuber- 
tian fiind atit de apropiat ce
lor doi artiști.

• DIRIJORUL Remus Geor
gescu va conduce la Timișoara 
un concert cu muzică prepon
derent romantică. cuprinzind 
„Simfonia IV-a- de Ceaikovski, 
„Concertul nr. 1“ de Chopin in
terpretat de pianistul sovietic 
Alex. Slobodeanik și „Simfonia 
cantabile" de Th. Grigoriu.

• ATENEUL ROM AN va găz
dui in 8 și 15 aprilie la ora 20 
2 recitaluri susținute de Dan 
Grigore și Eduardo Ricci, din 
ciclul Schubert—Brahms.

• UN FESTIVAL Haydn con
stituie programul excelentului 
cvartet „Philarmonia" in con
certul susținut la Sala mică a 
Palatului marți 9 aprilie. Tot 
aici tinărul violonist Eduard 
Popa in compania prestigioasă 
a lui Aurelian Octav Popa și 
a Alexandrinei Zorleanu va 
interpreta lucrări de J. S. Bach. 
George Enescu. I. Stravinsky și 
o primă audiție de Friedman 
Bach.

HRISANTA PETRESCU

CONDIȚII
DE ÎNSCRIERE
Pentru eanscursul de edm:- 

sioneM stat necesare urmâ-

1 Certificat die absolvire 
in original (pentru camhdații 
care solicită să intre in școa
la profesională)

1 Adeverință de absolvire 
a 8 clase pentru candidații la 
liceu.

4. Certificat de naștere (co
pie și original).

5. Fișa medicală in care să 
fie menționate: analiza sin- 
gelui ți examenul pulmonar, 
efectuate inainte de concurs.

6. Virsta candidaților la li
ceu să nu depășească 17 ani 
la 31 decembrie 1974.

7. Virsta candidaților la 
școala profesională să nu 
depășească 18 ani la 3Î de
cembrie 1974.

8. Se pot înscrie atît la 
liceu cit și la școala profe
sională băieți și fete.

9. înscrierile incep la 15 
iunie 1974.

Informații suplimentare se 
dau zilnic între orele 7—15, 
tel. 32 297.

DIRECȚIUNEA ȘCOLII

PE TEME CETĂȚENEȘTI

în scripte ospătar, în fapt organizator de compe

tiții • Pasiunea subită a I.C.S.A.P.-ului pentru 

sport • O îndeletnicire rentabilă : ridicatul „cu- 
glelor" (10 lei ora).

Am auzit, deseori, vorbindu-se 
de Ioan Alecu din Deva. La bu
fetul pe care-1 conduce găsești 
— se spune — întotdeauna o 
bere bună (chiar dacă la cele
lalte unități lipsește), un grătar 
proaspăt pe care poți să ți-1 a- 
legi singur. Cea mai grozavă 
veste despre crîșma lui nea 
Alecu am aflat-o, insă, zilele 
trecute cind un prieten, ca să 
mă prindă la un pahar, mi-a 
întins momeala : „Facem și o 
partidă de popice !“.

Am rămas nedumerit. Ce le
gătură are berea cu popicele ? 
Prietenul m-a privit cu lin calm 
imperturbabil și mi-a răspuns 
sec : „Uite că are, nu știi ?“

Ne îndreptăm spre bufetul din 
strada Eminescu. în local, ca și 
în curte, o sumedenie de con
sumatori. Luăm berea și intrăm 
direct în popicărie. Altfel nu mai 
prindem loc în formațiile care 
se constituie ad-hoc. Am sosit, 
totuși, prea tîrziu. Clientela s-a 
adunat din vreme și după toate 
aparențele nu este dispusă să 
plece. Disputele sint în toi. Unul 
a doborît cu o singură lovitură 
toate „cuglele" și ceilalți îl a- 
plaudă furtunos. A doua arun
care a fost însă, ratată. în mo
mentul cind și-a luat elan i s-a 
agățat puloverul într-una din 
lăzile cu băutură depozitate a- 
lături incit era cît pe-aci să pro
voace carambol. Coechipierul 
său. care bea tacticos dintr-o 
sticlă așteptînd să-i vină rindul,

au plecat să-și achite datoriile, 
i-a luat nervos bila din mină și 
s-a îndreptat vijelios spre pistă

Complexul comercial „Cozia" din Rm. V'tlcea.
Foto : O. PLEC AN

FESTIVALUL NAȚIONAL AL ARTEI STUDENȚEȘTI
IAȘI:

MESAJUL
FOLCLORULUI

O paradă a costumelor, a obi
ceiurilor și jocurilor populare a 
deschis recent la Iași seria spec
tacolelor folclorice aflate in con
curs la ediția a IX-a a Festiva
lului național al artei studen
țești. 28 de formații, reprezen- 
tind 16 centre universitare, 1100 
de studenți. o cascadă de pre
mii care definesc evoluția ante
rioară a fiecărui ansamblu, a 
desfășurării de forțe care im
plică ințelegerea exactă a sen
surilor de inalt patriotism cu
prinse în patrimoniul folcloru
lui românesc. Acestea sint da
tele de la care pornește, mani
festarea. Acestea sint motivele 
pe care ne bizuim considerind 
actuala întilnire ieșeană ca pe 
o confruntare prestigioasă în 
stașe să dovedească resursele de 
care dispun in această direcție 
studenții. Accesibilitatea ge.nu? 
lut pasiunea pentru spectacolul 
de folclor, a fo»t dovedită de 
primirea călduroasă, inclusă ți 
ea obiceiurilor locului, pe care 
locuitorii ieșeni au făcut-o par- 
ticipanților in timpul paradei. 
Juriul. întrunit sub președinția 
prof. dr. Dumitru Pop. cuprinde 
reprezentanți ai unor sfere dife
rite de procupări. Remarcăm 
prezența rapsodului popular Lă- 
cătiș Mihai din Cimpulung 
Moldovenesc, a elevei Carmen 
Bernic de la Liceul „M. Sado- 
veanu", a electricianului Mun- 
teanu Nicolae, de la Uzinele me
canice „Nicotină".

Timp de 3 zile, pe scena casei 
de cultură a tineretului și stu
denților, în fabricile și școlile 
lașului, in ambianța pitorească 
a împrejurimilor lui. soliștii și 
dansatorii ansamblurilor reunite 
în concurs, vor purta mesajul 
unei bogății de obiceiuri, mesa
jul sensibilității folclorului ro
mânesc.

COSTIN ANTONESCU

totul e in ordine, documentînd 
discret cu chitanțierul, după care 
responsabilul se reîntorcea sa
tisfăcut la ocupațiile sale. După 
cum aveam să aflăm ulterior, 
are toate motivele să se intere
seze direct de activitatea popi- 
căriei...

Această bază sportivă, rămasă 
nu se știe cum in proprietatea 
lui Ion Alecu, rotunjește sub
stanțial veniturile acestuia Ca 
să nu bată prea tare la ochi, 
responsabilul, om descurcăreț 
și inventiv, a închiriat-o între
prinderii comerciale de stat pen
tru alimentația publică de la 
care încasează anual, sub titlul 
de chirii, aproape toate venitu

COLOCVIUL DE LITERATURĂ

ÎN CIUDA SELECȚIEI
I

DEFECTUOASE ■ ■■

Organizat în 
lui pedagogic orădean, colocviul ,__ „„ ____ , „„„
de literatură a dat posibilitatea cenaclu fără discuții asupra tex- 
—■ la o primă impresie și con- ‘ ' 
fruntare cu textele — emiterii 
unor opinii favorabile asupra ma
terialelor prezentate. însă numai _______  y„ „ .„
la o primă impresie, căci luate matici sub care să se fi orga-
în totalitate textele, în special nizat colocviul l-a privat de uni
cele de poezie, au fost mediocre, tate, de coerență.

„Proza" s-a prezentat,' după 
opinia , noastră,, cel trial bine. 
„CIpitică" l-a confirmat pe tină- 
rul timișorean Lucian, Alexia, 
care de fapt nici el nu a fost 
prezent la lucrări. ■

în sfîrșit, credem că este ne
cesar ca potrivit calității lucră
rilor premiate revistele să le a- 
corde atenția lor. Revista „Fa
milia" s-a angajat încă din tim
pul lucrărilor să acorde o coloa- 

premiantu- 
său. Așțep- 
îhsă a ve- 
semnăturile 
Sorin Pre- 
i-a acor- 

(„Viața Stu-

sediul iristitutu- prea puțin edificatoare. . Ședin
țele de lucru, sub forma unui

- , telor, nu și-au aflat rostul pen-

simple înșiruiri hazardate de cu
vinte sau imagini. In acest con
text era de așteptat ca unele pro
ducții să treacă neobservate. De 
altfel, vina organizatorilor provine 
încă din momentul selectării ma
terialelor de către fiecare cen
tru universitar. Cum se pot ex
plica, de exemplu, absențele poe- 

...,i din 
literare 

și Crenguța

ților ieșeni, deja cunoscuți 
paginile multor reviste 
ca Paul Balahur 
Diaconescu ? Ti
nărul critic • Mi
hai Dinu Gheor
ghiu a fost res
pins la pre- 
selecție la Iași,

tru participanți, juriul oricum.de- 
liberind în afara acestor întru
niri. Probabil și lipsa unei fe

OPINII
nă 
ltd 
tăm 
dea 
lui 

care 
său

, . dar ajuns mai 
mult din întimplare la Oradea a 
fost totuși premiat. Aceste 
gretahile intimplări n-au' 
singulare, deoarece lucruri 
mănătoare s-au petrecut și ■ la 
București, unde dezorganizarea a 
făcut ca un întreg cerc de critică 
literată deja cunoscut prin seriozi
tatea lucrărilor pe care le prezin
tă (cercul activînd la Facultatea 
de limbă și literatură română sub 
îndrumarea lui E. Simian) nu. a 
avut nici un reprezentat, iar și
nele lucrări au fost prezentate de 
înlocuitori improvizați. Prezenta
rea la secția de dramaturgie și 
scenariu de film a unor lucrări 
de nivel submediocru a dus la ____ ....._ ,____ y.     _
neaco'darea vreunui premiu. sau 4 participanți meritorii pe

Era de așteptat ca formula de. . care juriul nu .a mai putut să-i . 
desfășurare a lucrărilor să cu
prindă discuții asupra fenome
nelor actuale din literatura noas
tră care îi preocupă pe tinerii 
scriitori și critici, singura masă 
rotundă organizată de revista 
„Familia" fiind insuficientă și

re- 
fost 
ase-

da in revista
dat premiul .......
dențească") și Constantin Ghiciu- 
lescu („Amfiteatru") de aseme
nea. Pentru a cunoaște în ade
văr opiniile tinerilor creatori, mo
dul cum privesc ei responsabili
tatea actului 'artistic, este nece
sară atît publicarea creațiilor 
celor mai valoroase, dar și a opi
niilor celor mai reprezentativi 
dintre acești creatori. In fond, 
scopul acestui colocviu a fost să 
depisteze pe eîțiva dintre aceștia 
și din acest punct de vedere cre
dem că putem anunța o reușită, 
parțială prin neparticiparea celor 
mai valoroși, dar o reușită. Chiar 
dacă între premianți și încă 3

”r pf

recompenseze a- existat: un vizi
bil decalaj, aceștia pot reprezen
ta speranțe pentru literatura ro* 
mâriedscă a anilor ce vin.

ANDREI ROMAN 
CONSTANTIN STAN

zele sportive, de a organiza 
competiții. Atribuțiile I.C.S.A.P.- 
ului sipt altele,, nu e cazul să le 
amintim aici. Se pare. insă, că 
ingerința nepoftită a întreprin-.. 
derii de alimentație publică in 
sfera sportului nu este nici în- 
tîmplătoare și nici lipsită de a- 
numite scopuri. Pe lingă vadul 
ce-1 creează bufetul arena adu
ce prin încasările pe care le 
realizează — 20 lei ora — im
portante venituri care acoperă, 
maschează, activitatea necores
punzătoare a.unor localuri, Iată 
de ce directorul I.C.S.A.P. Marin 
Bălescu, s-a arătat supărat cînd 
s-a pus problema cedării ’popi-
cariei unei asociații sportive.

„PASIONANTE ÎNTRECERI LA... 
CRlȘMA LUI NEA ALECU"

dar — vai 1 — n-a apucat să 
o arunce că a și căzut in urma 
ei, făcînd țăndări sticla. Tova
rășii de joacă s-au supărat. Din 
vina lui. au pierdut partida și 
acum trebuie să plătească 
„pinca", adică pariul. Cu toții 
au părăsit, resemnați, arena și 
între timp un chelner, devenit 
organizator de competiții spor
tive, și-a scos chitanțierul și a 
început să încaseze banii de la 
cei care vor juca în continuare. 
De mai multe ori pe aici a .tre
cut și nea Alecu, crișmarul, 
dornic să vadă cum merge trea
ba. Chelnerul ii făcea semn că

rile realizate. Nu ne pronunțăm 
acum dacă o persoană particu
lară poate să posede o popică
rie de pe urma .căreia obține 
foloase. Acest lucru sint che
mate să-l facă organele locale 
sub ochii cărora unitatea a 
funcționat ani in șir chiar și cu 
firmă particulară ! Să admitem 
situația că. de vreme ce popică- 
ria există, trebuie să i se dea 
o utilizare. Dar oare, tocmai 
I.C.S.A.P.-ul era cel chemat să 
o administreze ? Știm cu toții 
că există organisme specializate 
investite prin lege cu. obligația 
de a gospodări și întreține ba

— Cum mai fac planul?, a re
plicat dinsul, uitind că de fapt, 
planul se indeplinește prestînd. 
efectiv o activitate de deservire 
ireproșabilă și nu trăind de pe 
urma comercializării sportului.. 
Dacă se va continua în acest fel, 
nu este exclus ca intrind in res
taurantele din Deva să ți se spu
nă că nu poți fi servit deoarece 
ospătarii sint trimiși să suprave
gheze stadionul, bazinul de inot 
etc. Sportul, destinat să împli
nească personalitatea umană, s-o 
înalțe, nu poate avea vreo tan
gență cu circiuma. Ne surprinde 
faptul că in timp ce statul nos

tru face mari eforturj pentru a-i 
atrage pe cetățeni la practicarea 
educației fizice, în scopul dez
voltării' lor fizice armonioase, 
se mai găsesc oameni, care pro
cedează, exact in,yerș :. sub mas
ca sportului îi ademenesc spre 
consumul de băuturi' alcoolice, 

‘ Spre degradare. MuTți joacă po
pice în stare de ebrietate, ex- 
punindu-șe la pericole ce nu pot 
fi neglijate. Atmosfera mbrală 
este -șL'eă viciată? Urechile îți 
sint împănate cu metafore plas
tice greu de reprodus, însoțite 
de gesturi deocheate care nu con
tribuie în nici un fel la educarea 
celor tineri.. Aicfc. vin pentru a 
pierde tirnpul.și a face , ciubuc 
(ridicarea „cuglelor" se plătește 
cu 10 lei oră)'elevi de la grupu
rile școlare învecinate,' fiind în
curajați, astfel să absenteze de 
la cursuri, să deprindă de Iă fra
gedă vîrstă obiceiul micilor ciu
peli, a traiului ușor, fără mun
că. Bufetul ;și popieăria nu pot 
conviețui împreună. Ar li păcat, 
însă, ca tocmai aceasta din urmă 
să dispară, să fie sacrificată de 
dragul zeului Bachus ! Cea mai 
bună soluție ar constitui-o mu
tarea bufetului în cartierele noi 
din apropiere care duc lipsa u- 
nor unități de alimentație pu
blică. Pe deasupra, în condițiile . 
cind municipiul dispune de su
ficiente spații comerciale, este 
păgubitor ca o unitate să func
ționeze .intrro casă particulară 
— pentru car.e proprietarului i 
se bagă in buzunar anual 45 000 
lei — cind acești bani ar trebui 
să intre in visteria statului;

ALEX. BALGRADEAN

P. S. A inceput ediția de vară 
a „Cupei Tineretului". Printre 
competițiile pe care le cuprinde 
se numără și popicele. Am vrea 
să auzim că acest sport se p x- 
tică și in Deva, că întrecerile se 
dispută în mod gratuit chiar la 
popieăria liii neg Alecu — sin
gura din oraș, — care, între 
timp, a fost încredințată spre 
administrare unei asociații spor
tive. Sintem, cumva, prea ro
mantici ?
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RITMIJL DE MUNCĂ OPTIM
— Se vorbește din ce in ce mai mult despre criza de timp 

în viața omului contemporan, deci și a fanarului. Ir ce nă- 
surâ acest fenomen este real, in ce măsură i se eiogereazâ 
proporțiile ?

Răspunde conferențiar universitar ION RADU.
Universitatea „Babeș-Bolyei“ Cluj

— Dacă judecăm 
după ritmul trans
formărilor ce se 
produc în zilele 
noastre, după ca
dența accelerată 
de acumulare a 
noutăților într-o 
profesie sau alta, 
intr-un domeniu 
sau altul al știin
ței se poate vorbi 
în principiu de o 
„criză" continuă 
de timp. Se spune 
că volumul infor
mației științifice 
și tehnice crește 
după o lege expo
nențială ; dacă in 
anul 1850 apăreau 
1 000 de publicații 
periodice, în anul 
1900 numărul aces
tora era 10 000 iar 
în prezent apar 
1 000 000 de ase
menea publicații. 
Or, resursele noas
tre intelectuale și 
nervoase. ca și 
timpul de care 
dispunem, sint 
practic limitate. A- 
cest decalaj se tra
duce subiectiv prin 
conștiința unui de
ficit continuu de 
timp pe care-1 re
simt cei animați 
de dorința de a fi 
în pas cu cuceriri
le contemporane.

Dar conștiința u- 
nei „crize de timp" 
este, de fapt, în 
funcție de calen

darul ocupațiilor 
noastre, de terme
nele de scaden
ță care jalonează 
munca noastră cu
rentă.

în producție, 
timpul înseamnă 
piese, produse, lu
crări ce trebuie 
efectuate in anu
mite termene, ceea 
ce se transpune 
apoi in cote de sa
lariu realizat. Se 
instituie astfel un 
ritm de muncă a- 
vind drept suport 
indici sau repere 
obiective în timp, 
în ultima decadă 
a lunii sau a tri
mestrului — ca să 
nu mai vorbim de 
ultima lună a a- 
nului — timpul 
capătă altă valoa
re, cadența muncii 
este eventual mai 
accelerată, eveni
mentele interne 
secției sau între
prinderii se preci
pită oarecum și 
atunci lumea tră
iește sentimentul 
crizei de timp. 
Percepem timpul 
in funcție de den
sitatea evenimen
telor, a activități
lor pe care le e- 
fectuăm.

Un student se 
angajează într-o 
lucrare de diplo
mă și face o „nu

mărătoare inver
să" stimară, are 
să y~ :*** t 3 s?-
mestre la dispozi
ție: cantonați in re
pere mar rațt 
mulți îș-. amină 
„efortul de virf* 
pentru ultimul se
mestru din cele 3 
cind — presat de 
apropierea terme- 
nului — acuză 
mereu def ritul.
criza de timp. A- 
ceastă presiune a 
scadenței apropia
te. creează o ten
siune internă, un 
oarecare dezechi
libru. care se va 
răsfringe negativ 
in calitatea lucră
rii. Tînărul în 
cauză ajunge să 
se mulțumească cu 
puțin. iși reduce, 
cum se spune, ni
velul de aspirație. 
Este știut că rapi
ditatea și precizia 
(calitatea) sint pa
rametrii care nu 
se pot realiza si
multan la același 
nivel. Practic, o- 
mul acceptă să sa
crifice o parte din 
timp pentru cali
tate. iar. dacă nu 
posedă o aseme
nea rezervă de 
timp, atunci re
nunță la calitate.

Un tinăr nu esti
mează destul de

tee» ** r-t rr—

pertecta alwra 
este mai creu să 
înveți. Fiecare re
face *e cest pre- 
pria itinerarul iaă- 
tferii ia mancă, 
ceea ce este vala
bil și pentru acti
vități productive. 
Stăpinzrea. coc- 
trolul activității 
este o cucerire 
rv- time.

După cum se 
vede. ..criza de 
timp" se referă la 
modul in care 
ti nărui iși ..gospo
dărește" timpul, 
la un anumit ritm 
de muncă iar a- 
eesta depinde de 
densitatea eveni
mentelor. de sca
dențele care jalo
nează activitatea 
sa curentă. Pentru 
cine risipește timp 
pe itinerarii late
rale, „criza de 
timp" este doar 
un blazon, un afiș 
fără acoperire.

DE IA „OCUPAȚIE" IA „PROFESIE" 
IN MEDIUl RURAL
- In mediul rural există diverse forme de pregătire care 

duc la însușirea unor ocupații. în aceiași timp se desfă
șoară o activitate în forme organizatorice și de învățămînt 
adecvate, a căror absolvire conferă dreptul de a exercita 
o profesie. în ce constă, mai precis, acest nou aspect, care 
sînt avantajele sale ?

Răspunde conferențiar universitar dr. VIRGIL CONSTANTINESCU,
Universitatea București

— Este știut faptul că revoluția industri
ală desfășurată in secolele anterioare n-a a- 
fectat in nici un fel funcționalitatea activi
tății agrare și n-a presupus diferențieri ac
centuate în profilul ocupațiilor specifice co
munității rurale, ci a stimulat acea ordine 
uniformă și a întreținut acel caracter unic 
al activității producătoare ce se forma în 
virtutea deprinderilor personale și în baza 
experienței sintetizate de către generațiile 
anterioare. Nu se devenea agricultor, ci se 
năștea agricultor. De aceea nu se cerea o 
pregătire prealabilă de specialitate și nici 
nu se operau anumite investiții anume pen
tru obținerea unei calificări profesionale, ci 
ucenicia se efectua în cadrul mediului fami
lial, iar însușirea procedeelor de activitate 
agrară era o atribuție de factură paternală. 
Tatăl, așa cum atestă literatura de speciali
tate, era șef de întreprindere, conducător de 
familie și maestru de ucenicie pentru fiii săi, 
pe care-i iniția în regulile cerute de proce
sul întreținerii și valorificării speciilor agro
tehnice și pe care-i deprindea să devină a- 
gricultori. în situația acestui fapt, ocupația 
de agricultor se „moștenea", iar practica
rea ei era rezultatul unor stări „ereditare", 
motiv pentru care agricultura apărea ca o 
ocupație „destin". Se practica agricultura fi
indcă în direcția parentală toți erau agricul
tori și fiindcă lipsea o altă alternativă ocu- 
pațională.

Odată cu actuala revoluție științifico-teh- 
nică, agricultura depășește starea sa de fac
tură stagnantă și abandonează profilul său 
monofuncțional, trecindu-se de la practica
rea ei extensivă la forma de organizare in
tensivă, ceea ce a determinat o suită mar
cantă de mutații structurale și a generat o 
arie extinsă de reconvertiri ocupaționale. 
Este vorba, mai întii, de asimilarea unor teh
nici productive de factură industrială și de 
adaptarea unor procedee organizaționale, al
tele decit cele de factură tradițională, care 
se presupun a fi însușite, nu în practica acti
vității curente și nici în baza experienței pa
rentale, ci prin intermediul unui sistem insti- 
tuționalizat și intr-un cadru de pregătire or

ganizat. Aceasta se datorește faptului că a- 
chizițiile nu se pot acumula din suma expe
rienței empirice transmisă din generație în 
generație și nici din suficiența activității 
personale, ci dintr-un sistem stabil de in
formare procesuală și dintr-o suită continuă 
de forme de instruire specială. într-o astfel 
de situație, agricultorul nu mai apare ca un 
deținător de cunoștințe generale și nu se 
mai identifică cu suma completă de reguli 
care consacraseră pe ruralul de tip tradițio
nal, ci ne apare ca lucrător ce se impune a 
fi specializat și ca persoană a cărui profilare 
a devenit o strictă necesitate actuală. Din 
aceste motive, perioada actuală poate fi con
siderată ca perioada trecerii de la ocupația 
de agricultor la profesiile agricole, de la cu
noaștere prin experiență tradițională Ia cu
noaștere calificată. Un astfel de act se cere 
a fi operat, mai întii, la nivelul programei 
analitice școlare a ultimelor clase din mediul 
rural — unde se cer a fi incluse mai multe 
discipline de specialitate agrară și a se a- 
fecta un număr sporit- de ore practice pentru 
aplicarea cunoștințelor teoretice — astfel 
îneît la absolvirea școlii generale să existe 
posibilitatea de a obține o calificare de or
din profesional a viitoarelor contingente de 
lucrători agrari. Există suficiente sectoare 
productive în cadrul cooperativelor agricole 
de producție, precum și în cadrul întreprin
derilor agricole de stat unde se cer a se 
exercita activități calificate și apar in conti- 
tuare ramuri ale acestor unități care cer 
forță de muncă specializată : apicultura, a- 
vicultura, zootehnia, producția de sere etc, 
sint domenii de producție agrară cu carac
ter industrial, care presupun un accentuat 
proces de specializare personală și o acti
vitate de formare profesională.

Evident, aceste preocupări vor contribui 
substanțial la consolidarea potențialului de 
forță de muncă tînără în acest sector și. ast
fel, implicit, la sporirea ritmicității activită
ții de factură agrară, la asimilarea in con
diții optime a cuceririlor tehnico-științifice 
in domeniul respectiv.

Redactorul rubricii : ANDREI B.ARSAN

Iarsa trentă a f«a săracă ia r****r** **** «ar prț-

. c»xrat asUei. in anaae aaarie țării, dar Bai ales ia

I II —ai.i I a aței ia aat. Pnarn a saaăiaa acest ăe-
IHt al Biitia ia santaă arakO. Mm.uenă Agri-

Folosind toate mijloacele, apelind la toate resursele

IRIGAȚII —
PE SUPRAFEȚE CIT MAI MARI I

I Organizarea efectivă nu se

numerica
reduce doar

i se impune ta-

la înregistrarea
a agregatelor

• De ce circulă greu apa ? • Coliere care nu vin 

singure ți ...stanțe cu bucluc • Despre „problema" 
conductelor • ...Inițiativă pentru viitor.

In ultima tăpcămină lucrăto
rii unităților agricole din ju
dețul Botoșani și-an amplificat 
eforturile pentru a pune baze 
trainice recoltei din acest an. 
Din discuțiile avute cu ing. 
Mircea Feti, director general 
adjunct din cadrul D.GATA.A. 
Botoșani, reiese că. in vederea 
insămințării au fost pregătite 
peste 80 000 hectare teren. La 
ora cind apar aceste rinduri 
s-a incheiat complet insămin- 
țarea culturilor din epoca in- 
tîi, inclusiv sfecla de zahăr, 
urmind ca in maxim două zile 
să fie terminată și insămința- 
rea florii-soareiui pe cele 20 000 
hectare planificate. Paralel se 
continuă și lucrările de pregă
tire a patului germinativ 
cele 75 300 
insămințate 
asigurați că 
va permite 
rumbului sint luate toate mă
surile ca în maxim 8—10 zile 
să se incheie și această lucra
re. în prezent, datorită condi
țiilor de secetă existente, se 
urmărește ca toate utilajele 
pentru irigat să funcționeze Ia

pe 
hectare ce vor fi 

cu porumb. Sintem 
atunci cind solul 
insămințarea po-

MINERA;

LIERUL

„MUSCEL" 

CU ZECE 

ZILE_MA) 

DEVREME
La locul de naștere al cargou

rilor, la Șantierul naval din 
Calafi. evenimentele se succed 
cu repeziciune. Acum crteva zile 
un nou vas a fost lansat, peste 
citeva zile ca primi botezul apei 
și mineralierul MusceU de 
12500 tone die. Timpul de lu
cru aici este timp de afirmare 
pentru tineri, timp fn care se 
pregătesc noi succese. La secția 
I, de pildă, au extins su
dura mecanizată cu 20 la sută 
mai mult decit anul trecut, ceea 
ce le asiguri o spectaculoasă 
creștere a productivității muncii. 
Gindsnd ca adecărați gospodari 
și organizatori. au format echipe 
care s-au specializai pe anumite 
genuri de lucrări, folosesc me
tode noi in construcție OMm- 
blarea părților componente ale 
caselor, se preocupă cu multă 
seriozitate de ridicarea calificării. 
Și în fruntea acestor acțiuni, cu 
umărul și gfndul, sint tinerii.

Un car construit aproape nu
mai de tineri este și mineralie
rul .Afuscef. Este acum încă 
pe mal, dar numai la un pat 
de Dunăre, apa chemindu-1 cu 
promițătoare călătorii. Și este în
conjurat, pe o parte și pe alta, 
sus și jos de tineri, de tineri pe

TINERII AU AMENAJAT
UN LAC DE ACUMULARE

1100 ha. Pe președinta coopera
tivei, Maria Paturcă, și pe tehni
ciană Maria Vislleanu, secretara 
organizației 
le-am intilnit 
cumulare.

— Datorită

U.T.C. pe C.A.P. 
lingă lacul de a-

timpului secetos, 
ne explică Maria Pațurcă, am 
amenajat in această primăvară 
cu forțe proprii un lac de acu
mulare din care putem iriga o 
suprafață considerabilă de te
ren. Desigur că am avea nevoie 
de apă mai multă, dar sintem 
mulțumiți că am asigurat apa

spune eu. 
insămința- 
pe cele 90 
la floarea- 

gata.

lugim tocmai pentru a păstra 
apa in sol. Lucrările de insă- 
mînțări la noi continuă intr-un 
ritm bun, aș putea 
Adică am terminat 
rea sfeclei de zahăr 
ha planificate, iar
soarelui sîntem aproape 
Producțiile la hectar planifica
te a se obține anul acesta sint 
realizabile, dar se cere o orga
nizare perfectă a muncii, iar 
fiecare cooperator să execute 
lucrări de cea mai bună calita
te. Avem de toate, adică baza

materială este asigurată, acum 
totul depinde de felul cum 
știm să ne gospodărim, de hăr
nicia noastră. in realizarea 
producțiilor sporite la hectar.

— Concomitent cu lucrările 
campaniei de primăvară, in
tervine Maria Visileanu, tinerii 
organizației noastre, 74 la nu
măr au intreprins acțiuni de 
muncă patriotică care vin in 
sprijinul producției. Ei au fost 
aceia care au executat barajul 
de la Iacul de acumulare. Și vă 
pot spune că tinerii de la noi 
sint harnici și răspund 
deauna la chemările 
ției. Gheorghe Rișcu, 
Tomache, Elena E. 
Dumitru F. Batăr, 
Blezniuc sint doar cițiva din ti
nerii care se numără printre 
fruntași. Așa cum a arătat și 
tovarășa președintă, noi, tine
rii, alături de cei 600 coopera
tori, facem tot ce stă în posibi
litățile noastre ca Ia finele a- 
r.ului să obținem cele mai fru
moase producții Ia hectar, a- 
ceasta dînd dovada hărniciei 
noastre.

întot- 
organiza- 
Gheorghe 
Bulboacă, 
Maria I.

OVIDHJ MARIAN

La cota maximă a mineralierului tinerii: Vasile Xedelcu, Gheorghe Toma, C. Tutuianu și D.u- 
mitru Mircea.

schele, la mai multe nivele. Cei 
de sus îl vopsesc, cei de jos su
dează, execută ultimele lucrări 
de etanșure. Printre ei este și 
tînărul sudor Mihai Mihăiluță. 
Urcăm pe vas, trecem printre 
flăcările altor sudori și la pupa 
mineralierului îl intilmm pe Ion 
Iscu din brigada lui Marin Du
mitru. A învățat aici meseria pe 
care o practică de “ ară și la 
multe cargouri el cu flacăra sa 
au ars pentru aceeași donnță: tă 
execute vapoare mari cere «i 
poarte tricolorul pe mările șio- 
cecnele lumii.

La cota maximă a minerclie- 
rului. pe puntea superioară a 
navei. îl întilnim pe Vasile Ne- 
ădeu. împreună cu Gheorghe 
Torna, C. Țuțuianu și Dumitru 
Mircea, toți tineri din brigada 
pe care eL la fel de tinăr. o 
conduce. ..Lucrăm la acest vas 
din octombrie anul trecut, ne 
spsme. Am reușit ca in fiecare 
luni si ne depășim planul. In 
plus, mai avem «i satidacțu că 
Mircea Dumitru a învățat me
serie de la noi, fiind înainte uce
nic iar de o lună lucrător'.

De-a lungul Dunării, alte nave 
se afli în lucru. Și acolo, ca și 
aici, timpul de lucru al tinerilor

este timp de afirmare deplină. 
La două cargouri de 15 000 t.dw. 
muncesc cu elan brigăzile con
duse de 5 tineri de curind pro
movați în această funcție: N. 
Alexandru, Mircea Chioșa, Emil 
Bigu, Apostol Danea și Manole 
Trihnea. Toți s-au angajat, îm
preună cu brigăzile lor să pre
dea lucrările pe care le execută 
cu cel puțin 3 zile înainte de 
termenul planificat. Și fără în- 
doială, cor reuși, nu numai fiind

că încrederea care li s-a acordat 
îi obligă, ci și fiindcă tinerețea 
lor are mereu nevoie de noi și 
semnificative succese în muncă.

ION CHIRIC 
Fotografii : VASILE RANGA

X. R. O știre de ultimă oră 
sosită de la Galați ne anunță că 
mineralierul „Muscel" a primit 
între timp botezul apei. A se 
reține: cu 10 zile mai devreme.

Tînărul sudor Ion Iscu

lincezesc din cauza unor ches
tiuni nejustificate, deseori ridi
col de mărunte. La Stoienești, 
de pildă, așa cum ne informa 
inginerul șef Mircea Cismaru și 
de altfel cum ne-am convins și 
noi, în cimp, mai sînt încă la ora 
actuală „necazuri" cu amena
jarea canalelor. De la intrarea în 
funcțiune a sistemului (asta în
seamnă cîțiva ani buni), apa cir
culă foarte greu, iar spre una din 
extremități, o suprafață de peste 
60 ha. nu s-a irigat aproape 
niciodată. Rezolvarea unei pro
bleme într-adevăr dificile, aceea 
a asigurării numărului de moto- 
pompiști și a pregătirii utilaje
lor, nu poate suplini, la Stoie
nești, canalele împotmolite. Pînă 
la 4 aprilie nu irigaseră din cele 
300 de ha. decît 5, la legume.

Dacă în ce privește asigurarea 
motopompiștilor și starea agre
gatelor cooperatorii din Băbiciu 
se prezintă onorabil, la capitolul 
organizare efectivă lucrurile stau 
cu totul altfel. Deși aveau co
manda pentru apă făcută cu o 
săptămînă înainte, irigarea nu 
s-a putut începe din cauza ne- 
instalării celor două agregate ne
cesare repompării — atribuție 
a întreprinderii de exploatare a 
lucrărilor de îmbunătățiri fun
ciare. Inginerul șef Georgeta Miu 
ne-a asigurat că s-au descurcat, 
așa cum au putut, în propria 
„bucătărie". Asta ar fi să zicem 
vina altora. Inexplicabilă este 
însă „seninătatea" cu care tra
tează urgența acțiunii. Au asigu
rat pentru cele 45 de agregate 
conducte noi, de aluminiu. In 
schimb nu pot fi montate în 
cîmp din cauza lipsei unor mă
runte coliere necesare asamblă-
rii lor și pentru faptul că nu sînt 
numerotate. Oricum, aceste piese, 
oricît de banale ar fi ele, nu vin 
singure. Soluția trebuie s-o gă
sească tot cooperatorii pentru că 
pînă la 4 aprilie, prin aspersiune, 
nu se irigase nici un hectar, din 
cele 1 500 prevăzute.

Ritm lent de lucru am întîl- 
nit și Ia cooperativa din Gosta- 
vățu. Planul pe săptămînă de la 
1 la 6 aprilie prevedea irigarea 
a 108 ha. în schimb, în primele 
trei zile nu s-a putut face nimic 
din lipsă de ulei pentru moto- 
pompe. De asemenea, au întîrzi- 
at și preluarea conductelor de la 
Balș. în plus mai aveau de cu
rățat mai mult de 2 km. de ca
nal. Poate că statistica aceasta 
ar fi nesemnificativă pentru o 
eventuală balanță a lipsurilor. 
Dar avînd în vedere că supra
fața pe care o au de irigat re
prezintă 1303 ha și starea vre
mii nu-i deloc prielnică, nu mai 
poate fi loc și pentru justificări.

Pentru lucrătorii ogoarelor, a- 
cum, timpul nu iartă nimic. Și în 
această acțiune de mare am
ploare, anonimatul este intolera
bil pentru uteciști. Inițiativa de 
care vorbea Aurel Bondrescu, 
secretar al Comitetului județean 
Olt al U.T.C., nu trebuia lăsată 
la o parte. Instruirea elevilor din 
licee și școli pentru a putea ma
nevra motopompele și instalațiile 
auxiliare sistemului de irigat ar 
reprezenta un serios sprijin pen
tru cooperatori. Pîinea este a tu
turor, soluționarea problemelor 
trebuie să-i antreneze în aceeași 
măsură, pe toți.

DUMITRU ION DINCA

AU CĂRAT 
APA CU 

GĂLEȚILE...
Peste 14 000 de tineri din 

județul Ilfov au lucrat, duminică, 
la udarea pomilor plantați în 
primăvara aceasta, la irigarea 
altor întinse suprafețe de teren. 
16 750 de puieți au fost udați 
prin folosirea a peste 50 000 de 
găleți de apă scoasă din fîntîni 
sau adusă cu butoaiele din rîuri. 
Totodată, au fost decolmatați 
3 330 metri liniari de canale și 
au participat la irigarea a peste 
zece mii de hectare. La Armă- 
șești uteciștii au lucrat la ame
najarea unui baraj pentru crea
rea lacului de acumulare ce va 
permite irigarea a peste 200 de 
hectare, iar la Adunații Copă- 
ceni, Fundulea, Gostinu, Bănea- 
sa, Brănești au fost întinse 
aproape 50 de kilometri de con
ductă în vederea începerii udă
rii prin aspersiune. (G. F.).
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GUSTA FUCIKOVA
Sofia Eroului na

țional al Ceho
slovaciei, Julius 
Fucik, s-a născut în 
anul 1903, In micul 
orășel ceh Ostre- 
tiek. Urmează stu
diile Academiei co
merciale din Pra- 
ga. încă din anii a- 
dolescenței partici
pă la activitatea 
fracțiunii studen
țești din cadrul 
Partidului Comu
nist din Ceho
slovacia.

Devenită soție a 
ziaristului și acti
vistului de partid 
Julius Fucik, ea 
desfășoară o inten
să activitate în ca
drul P.C, din Ceho
slovacia in anii o- 
presiunii vechiului 
regim și ai teroa- 
rei fasciste. In 1942 
este arestată și in
ternată in lagărul 
de concentrare de 
la Ravensbriick.

După elih—are

își dedică o mare 
parte din activita
tea sa publicării u- 
nor lucrări ale so
țului ei printre care 
pe prim Ioc se si
tuează „Reportaj cu 
ștreangul de gît“ ; 
scrie, de asemenea, 
cărți proprii despre 
viața alături de so
țul ei: „Amintiri 
despre Julius Fu
cik" și „Viața îm
preună cu Julius 
Fucik".

De numeroși ani 
desfășoară o susți
nută activitate pe 
plan obștesc: este 
președintă a Consi
liului cehoslovac al 
femeilor, vicepre
ședintă a F.D.I.F. 
Strădaniile ei au 
fost răsplătite prin 
Medalia de aur a 
Consiliului mondial 
al păcii precum și 
prin numeroase 
inalte distincții ce
hoslovace și străine.

împreună cu

tovarășul de viață...
de GUSTA FUCIKOVA

Cred, mai presus de orice, că oamenii, în dru
mul lor prin viață, au nevoie unul de altul, de 
căldură și dăruire, de omenie și de spirit de so
lidaritate, fără de care n-ar putea exista nici oa
menii ca ființe sociale și nici „Everestul" ca afir
mare supremă omenească.

In ceea ce mă privește am avut apanajul de a 
mă afla numeroși ani din viața mea — cei mai 
grei, cei mai tntenși, cei mai luminoși — alături 
de un mare om, de comunistul Julius Fucik. J-am 
fost tovarășă de viață, de activitate comunistă 
ilegală, colaborator...

Împreună ne începusem urcușul pe drumul 
greu și aprig al luptei pentru viitorul țării noas
tre. Alături de tovarășul meu de viață am luptat 
numeroși ani. simțindu-i ori de cite ori mi-a fost 
greu sau oboseam, îmbărbătarea : ajutorul direct, 
cuvîntul de care aveam nevoie, gestul spontan iz
vorât dintr-o simțire comună, mărturie a focului 
răscolitor trezit de convingerile sale de care nu 
s-a dezis nici în fața călăilor. Ce om minunat a 
dispărut dintre noi — atît de tînăr, atît de de
vreme — în acea zi neagră de 8 septembrie 
1943.

...L-am cunoscut în perioada studenției; cola
boram, împreună cu alți studenți de stingă la 
„Rude Pravo“, organul Partidului Comunist din 
Cehoslovacia. In acei ani am devenit membră de 
partid, activind cu precădere în cadrul fracțiunii 
studențimii comuniste, Kostufra. Intre mine și 
Fucik s-a înfiripat o mare iubire, alimentată per
manent de convingerile noastre. In munca de 
partid ne găseam în acei ani de tinerețe matură 
suprema noastră împlinire umană. Pășeam ferm 
spre Everestul nostru!

In toți acei ani am trăit alături de soțul meu 
viața zbuciumată a unei familii de comuniști na- 
litanți. Împreună am participat la numeroase ac
țiuni greviste, am colaborat la publicații ca ,.Tvor
ba", „Pramen", „Kmen" și „Avangard", popu
larizing linia partidului în marile probleme ca-e 
interesau clasa muncitoare, țărănimea, intelectua
litatea... Deși, atît timp cit a trăit soțul meu 
ne-am simțit ca o singură ființă în crezul, munca 
și destinul nostru, a trebuit să trăim despărțițt. 
uneori, perioade destul de îndelungate. Pe mă
sură ce atnwsfera politică se încărca datorită 
creșterii pericolului fascist, Julius era nevoit să 
schimbe domiciliu după domiciliu, să părăsească 
o localitate după alta

După invadarea Cehoslovaciei de către hitle- 
riști, Julius își primejduiește viața mai mult ca 
oricînd. Conduce și redactează gazetele „Labor". 
„Ceske nooiny", „Ceske zena" și foaia satirică 
„Trnave vecek". Este epoca încinsă a unor grave 
evenimente cind condeiul său așterne pe hîriie 
articole de un militantism unic: „Trebuie să ac
ționăm !“ și „Sub steagul comunismului l". In 
acele săptămîni ne întîlneam fugar în cite o casă 
conspirativă, după care tînjeam din nou, cu gin- 
dul la viitoarea noastră intilnire. care acea să ne 
sporească dîrzenic în luptă. Cred că dragostea 
aprinsă a soțului meu m-a făcut să pot încinge 
atitea urgii vite mi-a hărăzit viața...

Pină cind într-o zi, la 24 aprilie 1942. a fost 
arestat. După puțin timp a venit și rîndul meu 
de a fi întemnițată. Nu vreau să mai evoc su
ferințele îndurate de mine la închisoarea Pankrac, 
apoi în cea din piața Carol, in lagărul de la Te
rezin și, în cele din urmă, în infernul din lagă
rul de concentrare de la Ravensbriick.

Îmi vin în minte ultimele săptămîni petrecute 
în aceeași închisoare cu Julius, la Pankrac, și a 
căror amintire mă învăluie și mă copleșesc. Chiar 
și în acele ore groaznice, cind ieșea bătut și tor
turat de la un interogatoriu — după care știa 
că avea să urmeze altul — nu și-a pierdut nici o 
fracțiune de secundă calitatea de om, găsind mo
dalitatea să-și exprime în felul său marea sa uma
nitate și iubirea pe care mi-o purta. De ziua mea. 
răzbind peste toate piedicile a reușit să-mi amin
tească și mie de acea zi — numai la onomastica 
mea nu-mi era gîndul! — făcînd să-mi ajungă 
un buchet de flori pictate pe un cartonaș și o 
urare. In acel gest l-am regăsit pe acel om iubi
tor și încrezător în semenii săi, care știa să te 
încurajeze și să te facă să renaști, în ciuda aspri
mii condițiilor.

Pentru că mă adresez unor oameni tineri, țin 
să remarc în rîndurile mele cum își configura el 
lesponsabilitatea comunistului față de semenii săi 
(prețuind sensul din întrebarea anchetei de față). 
In 1936, într-unul din articolele sale, Fucik scria: 
„Erou este acel om care în clipa următoare face 
ceea ce este necesar să realizezi în interesul so
cietății omenești". Sau prin ce cuvinte înțelegea 
să-și aprecieze un tovarăș de luptă : „Omul aces
ta are sufletul curat ; este foarte sensibil, modest 
și curajos. Gata să facă tot ce i se cere. Se cer 
lucruri mici și se cer lucruri mari. Și el le înde
plinește și pe unele și pe altele. Lucrează fără 
afectare și fără grabă, cu chibzuială, și nu cu

noaște frica. Pentru el totul apare ca un impera
tiv categoric. Așa trebuie să fie și orice discuție 
e fără rost".

Se cunoaște că după ce-am fost eliberată din 
lagărul de la Ravensbriick am vrut să știu de 
soarta soțului meu, despre care am aflat că a fost 
executat la Berlin. Am aflat, de asemenea, că aju
tat de un gardian care-i aducea în celulă hîrtie și 
creion și care scotea apoi pe ascuns din închi
soare foile cu însemnări, scrisese ceva în timpul 
cit rămăsese la Pankrac. Am reușit să dau de 
acest gardian. Am adunat filă cu filă notițele din 
închisoare ale lui Julius Fucik. Am aranjat in or
dine paginile numerotate, care fuseseră ascunse 
in diferite locuri, pe la diferite persoane. Așa a 
văzut lumina tiparului, in Cehoslovacia eliberată, 
cartea sa „Reportai cu ștreangul de Aceste 
manuscrise precum și altele, găsite ia anii urmă
tori, consemnează cit de mult se gitdea U noi. ie 
soție, la tovarășa de luptă și de viată : 
soția mea nu știe nimic despre *me Trasa izo
lată într-o celulă de care ne despărțea doar •» 
etaj. In durerea ei, r.u-șs pierduse speriind, pită 
in ziua cind, in timpul plimbării de dimineață, 
l-a șoptit o cednă că, in rzrm băiăuor crunte per
mite la interogatoriu, om murit in celulă. Gusta 
pășea prin curte, fără să-și dea seama de ceea 
ce se intimplă in jurul ei ; totul i se incirtaa pe 
dinaintea ochilpr; n-o putea tulbura nici supra
veghetoarea care o imșmgea la locul ei. lovmd-o 
in obraz. Oare ce vedeau, pe pereții alin ai ce
lulei, ochii ei fără Incriau. ochit ei mari și bum ? 
A doua zi m alt zvon: ci n-am murit de bătaie, 
dar că n-om mai putut suporta chinurile și că 
m-am rpînzurat in celulă.

Eu ziceam in acest timp pe o saltea soioasă și 
mă străduiam in fiecare dimineață aă mă întorc 
pe o parte și să ciut pentru Gusta cintecele care 
ii plăceau cel mai mult. Cum putea si nu le 
audă cind puneam in ele atita suflet ?

Acum știe de mine, iau aude cintecele, deși «in
tern departe unul de altui. Gardienii din 'închi
soare știu și s-au obișnuit șs ei cu gîndul că ce
luia 267 cintă, și nici nu mai bat la ușă, ca să 
fie liniște". Cit de bine imi sesizase trăirile cele 
mai intime!

Sau un alt manuscris: „Astăzi. capul și inima 
imi sint pline de Gusta, ființă nobilă, atît de sin
ceră și de decolată, tovarășa credincioasă a vieții 
mele frâmintate.

In toți acești ani. am lucrat ajutindu-ne unul 
pe altul, ca doi tovarăși. In toți acești ani ea a 
fost primul meu cititor și critic și mi-era greu 
să scriu cind nu simțeam asupra-mi privirea ei 
plină de duioșie. In toți acești ani am luptat umăr 
la umăr și am avut mult de luptat. In toți acești 
ani, am cutreierat mină-n mină locurile noastre 
favorite. Am trecut prin multe greutăți, am cu
noscut și multe bucurii, am fost bogați de bogă
ția săracilor, de ceea ce este inlăuntrul nostru.

Gustina ? Să vă spun cum e Gustina:
Cele ce urmează s-au întîmplat in luna iunie 

a anului trecut, în zilele stării de asediu. Ne-am 
recăzut șase săptămîni după arestarea noastră, 
după atitea zile chinuitoare de celulă izolată, cind 
mă credea mort. A fost chemată ca să mă „in
fluențeze".

„Concinge-i", i-a spus la confruntare șeful sec
țiunii. „Convingeți-l să-și bage mințile în cap. 
Dacă nu crea să se gindească la el, cel puțin să 
se gindească la dumneata. Vă dau o oră de gin- 
dire. Dacă ca continua să se incăpățineze, că vom 
împușca pe amindoi, cmtr în seara asta".

Gustina m-a mingîiat cu privirea și a zis:
„Domnule comisar, pentru mine asta nu este 

o amenințare; e tocmai ceea ce că cer: dacă-l 
omorîți pe el, omoriți-mă și pe mine".

Aceasta este Gustina : iubire și hotărîre".
De ce vă scriu toate acestea ? Voi apela din 

nou la Julius Fucik, care a știut să exprime cu 
forța sa neasemuită starea mea sufletească de as
tăzi, după atitea decenii de cind a plecat dintre 
noi: „Un singur lucru vă cer vouă, celor care 
veți supraviețui acestor timpuri: să nu uitați. Nu 
uitați nici pe cei buni, nici pe cei răi. Strîngeți 
cu răbdare mărturii despre cei care au căzut pen
tru ei și pentru voi. Va sosi ziua cind prezentul 
va deveni trecut, cind se va vorbi despre aceste 
timpuri mărețe și despre eroii anonimi, făuritori 
ai istoriei. Dar țineți minte : n-au existat eroi ano
nimi. Au fost doar oameni, fiecare cu numele lui, 
cu chipul lui, cu năzuințele și speranțele lui. Chi
nurile celui mai neînsemnat dintre ei n-au fost 
mai mici decît chinurile celui al cărui nume va 
intra în istorie. Fie ca pe cei căzuți în luptă să-i 
simțiți aproape de voi, ca pe niște prieteni, ca pe 
cineva care vă este drag, ca pe voi înșivă".

Acesta este, de altfel, mesajul pe care-l trimit 
tinerilor din România socialistă. Spre ziua de 
inline, spre „Everestul nostru" înaintăm împre
ună cu toți cei dragi nouă...

ISnema
UN COMISAR ACUZA î Patria 

(orele 9; 12; 15; 18; 21). București 
(orele 8,30; 11; 13.45; 16; 18,30: 21). 
Favorit (orele 9.15; 11,30; 13.45; 16; 
18.15; 20.30). Modem (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18.15: 20.30).

PĂDUREA SPÎNZURAȚILOR 
(ambele serii): Casa Fiimului 
(ora 18).

SECRETUL LUI BUDHA t Lu
ceafărul (orele 9; 11.15: 13,30: 18; 
18.15; 20.30)

LUPUL SINGURATIC : Doina 
(orele 12,45; 15: 17.30).

PROGRAM DE DESENE ANI
MATE PENTRU COPII : Doina 
(orele 9,45; 11.15).

PROGRAM DE DOCUMENTA
RE : Doina (ora 19.45).

CE DRUM SĂ ALEGI: Sala Pa
latului (orele 17.15; 20.15); Scala 
(orele 9; 1L15; 13,45: 16.15; 18.45; 
21.15). Capitol (orele 9: 11.15:
13.30; 16: 18 30 : 21).

TINEREȚE FĂRĂ BĂTRlNETE: 
Lumina (orele 9; 11.15; 13.30; 16; 
18.30; 20.45).

RIO LOBO : Festival (orele 9; 
11.15: 13.38; 16: 18,30: *1). Exeel- 
sior (orele 9; 11.15: 13.30: 16; 18.38; 
21). Melodia (orele 0: 11.15; 13.30; 
16: 18.38: 20.45)

PĂCALĂ: Volga (orele 9; 11.45; 
14^8: 17.38: 28.15): Moșilor (orele 
9: 12.30; 18; 19.30): Flacăra (oreie 
9: 11.45; 14.30; 16.13: 20).

LE MANS - Victoria (orele XJ0; 
11; 13.30: 18: 1840: 21). Buseri 
(orele 0: U 15: 13 30: 1« 18.15:
20.30), Aurora (orele 9: 1145: 1X38: 
15.45: 18: 29.15).

TARUL IVAN 151 SCHIMBĂ 
PROFESIA î Bucegl (orele 15.45: 
18: 20.15).

PORȚILE ALBASTRE ALE 
ORAȘULUI : Cotroceni (orele 14: 
16: 18: 20). Centra! (orele 0.15: 
11.30 13.45: 16: 18.15 : 20.30)

CEA MAI FRUMOASA SEARĂ 
DIN VIATA MEA : Grivlta ferele 
9: 11.15: 13.30: 16: 1X15 : 20.30).

BĂRBAȚI FĂRĂ OCUPAȚIE • 
Rahova (orele 15.30; 18: 20.15).

CIDUL : Gloria (orele 0: 12.39; 
16.15: 19.45). Flamura (orele •: 
12.30: 16: 19.30).

VARĂ TÎRZIE t Ferentari (ore* o 
15.30: 13: 20.15).

FANTASTICA AVENTURĂ A 
LUT „NEPTUN- • Dada (orele 0; 
11.15; 13.30: 16: 18 15: 30.30) Ura 
(ora 15.30).

CEATA : Lira forele 10: 20 ÎT). 
CINTECUL NORVEGIEI : Dra

mul Sării (orele 15.30: 10).
DINCOLO DE msiPUlU : Pro

gresul (orele 15.30: 18: 20.15).
AURUL NEGRU DIN 0«LARO-

MA : Unirea (orele ISC: 1«:
20.15) .

AL ȘAPTELEA CARTUȘ : Re
cea (orele 16: 18: W). rtorearea 
(orele 1S.S9: 18: 28.15)

JOE KTDD • crinzasl (orele l«:
15.15) .

călărețul fara cap : «o- 
(orele 1SM- 18: »in

MARELE VALS : Popular (orele 
1S.30: 19b

PROPRrETARn : Cosmos Ccmle 
15,30; 18: 20.15).

JUCĂTORUL : Viitorul tore
20.15) .

DOT PE UX BAT.AXSOAR : 
Viitorul (orele 15.»: ID.

PRINȚUL BOB : Vltan (erele 
15»: .5: 29.15)

CHEMAREA STRĂBUNILOR : 
Manca (Orele 15.»: 18: »15t.

CERUL: înfrățirea (orele li»: 
18: 29.15).

O FLOARE ST DOI GRĂDI
NARI : Arta (orele 11: Ii». 1»

PEOCRAMUL 1
TeiepeonU : *.c* — Altern - DEa 

târnele aetaczr^cr. EmiKane de 
Ruanda Ba:e-e. s.» — Antzjate

Specializam și cultura generală
S

int adesea invitat la a- 
dunări ale studenților 
și orice întîlnira cu ti
nerii mei prieteni îmi 

aduce prilejul unor bucurii. 
Este vorba de satisfacțiile 
dascălului care descifrează la 
studenții săi preocupări seri
oase, mature, preocupări care 
dau mari frumuseți si sub
stanță solidă anilor de uce
nicie științifică.

Sarcinile studenției nu sint 
deloc ușoare. E drept că a- 
tunci cind tu. student, n-ai 
mari pretenții de la tine, poți 
spune simplu: „am fost la 
curs, la seminar, am învățat 
pentru examen, deci mi-am 
făcut datoria". Dacă gîndești 
asa, firește, poți spune că stu
denția este ușoară. Din feri
cire foarte puțini gîndesc ast
fel. Cei mai mulți dintre ti
nerii cuprinși în activitatea 
universitară sint animați de 
dorința de a beneficia la 
maximum de tot ceea ce le 
oferă institutul de învițămint 
superior pentru formarea loi 
multilaterală. Nu o dată i-am 
auzit pe aceștia dezbătind cu 
seriozitate o chestiune foarte 
importantă: dacă e de ețunș 
să ai o bună specializare, să fii 
stă pin pe profesiunea ta, sau 
e nevoie de mai mult. Ră<- 
punsul este fără echivoc: e 
nevoie de mult mai mult.

Specializarea s-a născut în 
r-ooca modernă, ca urma-e n 
dezvoltării imșșetuoase a ști- 
infelor și in același timp a 
r-azme-itării lor în numerove 
litKtpli-te. Tinirpl core și-a a- 
Ies șsrofesiwsea și se pregă
tește s-o practice, fie in pro
ducție, fie în monea de cer-

de D. A.
cetare nu poate și nu are 
dreptul să neglijeze nimic 
din ceea ce i se oferă pentru 
o specializare foarte trainică. 
Procesul de învățămînt în fa
cultate îi asigură tînărului 
căile directoare spre această 
specializare. O muncă plină 
de seriozitate din primul an 
de facultate pînă la absolvire, 
tenacitatea în studiu, însuși
rea deopotrivă de temeinică a 
fiecărei discipline cuprinsă în

ROȘCA
numi „vedere scurtă". Defi
ciență păgubitoare prin fap
tul că specialistul pierde din 
vedere legăturile specialității 
sale cu specialitățile învecina
te și, firește, legăturile feno
menelor studiate de prima cu 
cele studiate de acestea din 
urmă. Pierzînd din vedere a- 
ceste legături, specialistul 
vede trunchiat însuși feno
menul pe care l-a supus in
vestigației sale științifice. Prin

programa de învățămînt sint 
mijloacele cele mai sigure 
pentru ceea ce numim noi 
formarea bazei specializării. 
Muncind în acest fel, tînărul 
șxoate deveni inginer agro
nom bun, un chimist cu o 
serioasă pregătire, un chirurg 
desăvîrșit. Dar numai atît. Și 
este prea puțin. Alături de 
marile avantaje despre care 
am vorbit, specializarea ex
tremă prezintă și neajunsuri 
notabile pe care tînărul tre
buie să le cunoască pentru a 
le evita in perioada formației 
’ale profesionale. Dacă îngră
direa efortului de investigație 
și cunoaștere la un domeniu 
cit mai restriru asigură o in
tensă luminare a respectivu
lui domeniu, această îngrădi
re poate duce la ceea ce aș

urmare, în astfel de condiții 
câștigul obținut prin speciali
zarea extremă suferă o dimi
nuare tocmai datorită extre
mei specializări.

Ce avem de făcut ? vor 
întreba studenții citind aceste 
rînduri. Rețete nu pot fi date. 
Ar fi greșit s-o fac. Le pot 
spune doar cîteva lucruri a- 
supra cărora e bine să se gîn- 
dească cu atenție. Oricît de 
mult îi solicită pregătirea 
strictă pentru specialitatea a- 
leasă, fiecărui tînăr ti rămîne 
acel „timp al său" în afara 
cursurilor și seminariilor, a 
pregătirii pentru examene pe 
care poate să-l folosească așa 
cum dorește. Poate este un a- 
mănunt ceea ce voi spune 
mai departe, dar eu insist a- 
supra lui. Tocmai acest „timp

al său" este poate cel mai 
important pentru întregirea 
absolut necesară a pregătirii 
pe care ți-o mijlocește studiul 
obligatoriu în facultate. Și 
timpul acesta trebuie bine 
utilizat. Mai tîrziu, tînărul 
va avea mulțumirea sufle
tească să constate că, de 
fapt, altfel nici nu putea fi 
folosit timpul rămas în afara 
obligațiilor universitare.

Nu se poate, gîndindu-te la 
tine, la formarea ta, să nu 
simți nevoia interioară de a 
folosi toate posibilitățile pen
tru întregirea ta ca om cu o 
multilaterală și armonioasă 
pregătire. Mai este nevoie 
însă de un efort pe care tî
nărul trebuie neapărat să-l 
facă. Să selecteze cu grijă ce 
anume din marele tezaur al 
culturii naționale și univer
sale e mai de preț pentru 
formarea sa. Căci ar fi o ab
surditate să crezi că poți citi 
toată literatura, că poți vedea 
toate spectacolele, că poți 
audia toate concertele, că 
poți avea contact cu toate fe
nomenele. culturale contempo
rane. Aceasta nu se poate, și 
nici nu este nevoie. Necesar 
este să-ți îmbogățești mintea 
și sufletul doar cu acele va
lor culturale și artistice care, 
alături de pregătirea de spe
cialitate, te întregesc pe tine 
ca om, ca specialist — ca om 
al epocii socialiste.

*) Articol apărut în 
„Scinteia tineretului" nr. 
4 486 din 19 octombrie 
1963.

aaoUră: Cărți si dmm-zr: Mdove- 
nteae; 18.» — Curs de InM ger
man*. Lecția «T: ItJ» — Curs de 

fnaeezS Lecția K: 11.» — 
VL-rtele peliculei _ magar:-. bi
lunar de cuitur* ctnesnatograT.e*; 
18.» — Fotial: Steaua București _ 
O F K Beograd. Transmisiune di
rect* de 'js stadionul „Steaua*. Co
mentator Cristian Tooescu: 17.C — 
Curs de Hrnb* rus*. Lecția 86 : 
18 15 — Curs de limba engleză. 
Lecția «: 1*.C — Lecții TV pen
tru lucrătorii dir. agriculturi: 
I» » — de ier. ..In pădure*; 
UJa — Tele’umal: ».» — Avan- 
pre.-n:eri: »«3 — Revista eeono- 
mfe» TV; »» — Teatru TV: Ts- 
te-ta comediei. Renașterea !MM>* 
n* : ccmmedla. commedj* del? 
a—e. Snec-aeoi cu p»jb?c tmn«- 
■H db> sala ..Comedia* a Tea
tralul National .J. L. Ca.-agiale*; 
»J5 _ M de ore.

PROGR AMUL 2
«88 _ rum serial: „Oameni !s- 

<-srtt* — producție a studiourilor 
-E-^une din Ljubljana. Eni- 

«zsdele: .Operația MM* șl ȘFcko 
•= - 2i.se — Telex: »,55 — 

Anehet* TV: „Marea problem* 
a., nrofieemelor mărunte*: 21.35 
— Deoeee RataaM: 21.88 — Cer-

pe tar*

Mihaela Dumbravă și Adrian Georgescu în „Lena", de Ariasto 
(in românește de Ștefan Crudu și Al. Cerna-Rădulescu), specta
col cu public din ciclul „Istoria comediei", transmis, astă seară, 
din sala Comedia a Teatrului Național „Ion Luca Caragiale". Se 
va mai transmite și un fragment din „Nu puneți dragostea la 
încercare", de George Carabin, după un scenariu de Basilio To- 
catelli. Adaptare pentru televiziune și regia artistică: Cornel Popa.

Ciudat scriitor, dintre cei 
mai interesanți, dintre cei 
mai inegali, surprinzător și 
mereu apt de a da surprize 
Ion Băiești. Scriind teatru, el 
este aproape un personaj, de
loc comun, cu apetența sa 
pentru starea de tensiune pe 
care o conține imprevizibilul 
— imprevizibilul unui autor. 
El face umor „gras", hoho
tește o țară întreagă — pînă 
la refuz — cu televizatul 
„Tanța și Costel" — după 
care dă „Iertarea", „Maiorul 
și moartea", „Acceleratorul", 
„Chițimia", continuînd, para
lel, să facă satiră cu persona
je de mahala sau ticuri de 
mahala, ironizînd tot și toate, 
pe rine însuși mai ales și mai 
ales în ultima vreme. S-ar 
putea chiar ca în secret Ion 
Băieșu să cultive o răutate 
superioară, scriitoricească, 
chiar față de noi, spectatorii 
îi cititorii săi. Prinși în plasa 
lui de umor amabil și satiră 
cu poante verbale și crochiuri 
de caracter în genul carica
turii de cotidian, ne urcă 
brusc in sfera superioară a 
moralului, ne propune o gra
vă și profundă meditație asu
pra vieții și face asta cu du
ritate aproape, atrăgîndu-ne 
atenția sever că literatura, în 
nici o formă a ei, nu e deloc 
o glumă. Extraordinar este că 
arta sa, în aceste treceri care 
altfel ar descumpăni cu totul 
echilibrul scriiturii unui autor 
minor — este perfectă. Cel

puțin, în cele mai de seamă 
scrieri ale lui Ion Băieșu. Îmi 
amintesc stupefacția mea de 
cititor în fața povestirii „Ma
iorul și moartea" pe care am 
citit-o intr-un număr de re
vistă literară, și care se des
fășura impecabil, sobru, dar 
fără surprize fundamentale, 
pină în final, cind moartea 
maiorului (ratată deplorabil în 
filmul cu totul mediocru al

„EXPERIMENT C-8“

REACȚII ÎN LANȚ
Succesul și calitatea activită

ții implică, in același timp, 
rezolvarea unor dificultăți 
de ordin administrativ-gos- 
podăresc. Și tocmai aici exis
tă neglijențele cele mai mari 
acumulate de-a lungul anilor, 
așa incit clubul este nevoit să 
lupte, deocamdată, ți cu neca
zuri care ii întrec, adeseori, po
sibilitățile combative. Las Ia o 
parte faptul că sint necesare 
zugrăveli, redistribuiri de spa
ții. lucrări ingenioase de zidărie 
pentru reintergarea unor încă
peri in circuitul practicii cultu
rale. o redecorare adecvată a 
interioarelor. Dar lipsesc proiec
toarele. difuzoarele, microfoa
nele. redresorii p»ntru aparatul 
de proiecție pe 35 tr.m. ansam
blul ..Bucur" nu are costume, 
ÎBstalația de aer condiționat 
este ca și inexistentă și. puse 
una peste alta, toate cile ar 
trebui făcute, dau unei eventua
le note de cheltuieli, proporții 
neliniștitoare. In felul acesta, 
oricit de bine chibzuit arr fi 
programul manifestărilor cultu
ral-educative, și astăzi el a do- 
bindit o densitate ceva mat 
mare decit in trecuiul apropiat, 
nu știi niciodată din care parte 
se poate ivi obstacolul.

O a doua categorie de proble
me aș putea-a numi a bunelor 
relații. Mi se pare esențial să 
existe o dorință comună de a 
îndrepta ceea ce așteaptă de 
prea multă vreme, netndreptat. 
Elementele componente ale unei 
asemenea ambianțe ar trebui să 
fie subordonate uneia și ace
leiași norme — colaborarea 
constructivă, fie că discutăm 
despre organizații și instituții 
din partea cărora se speră in
tr-o mină de ajutor, de publi
cul clubului „Modern" sau de 
personalul salariat al acestuia. 
O tendință in genere pozitivă, 
din acest punct de vedere, se 
simte. Au apărut modalități de 
expresie noi, atrăgătoare, in 
programul clubului. Conținutul 
altor acțiuni mai vechi s-a îm

bogățit. a devenit mai complex. 
Testările intreprinse pe par
cursul săptăminilor de „experi
ment C8“ dau siguranța succe
sului unor idei pentru care se 
caută căi practice de circulație. 
Se ivesc tineri și tinere, gata 
să contribuie prin muncă patrio
tică la amenajări altfel suficient 
de costisitoare, sau la organiza
rea și urmărirea desfășurării ac
tivităților fără pretenția de 
a fi, cum se zice, „stimu
lați" pentru așa ceva. Con
solidarea acestei tendințe cere 
timp, răbdare, tact, pricepe
rea de a lucra cu oamenii, 
de a ști cum, cind și cu ce să

Corespondență

de la Modern-club

răspunzi dorințelor pc care țl le 
adresează. Cere stăruințe înde
lungi nentru a statornici în con
științele tinerilor convingerea 
că așezămintul le aparține, că 
simtnl lor gospodăresc, inteli
gența și imaginația lor trebuie 
să fie aici suverane. Pentru că 
s-a făcut prea puțin pentru ca 
tinerii să știe si să creadă că 
acest club este al lor !

Desigur. în acest angrenai 
există și soluții mai puțin la 
fndemina clubului. în3ă accesi
bile de la nivelul comitetului 
municipal V.T.C. sau de la nive
lul autorităților din sector, în 
măsura în care comitetul U.T.C. 
ai sectorului se bucură de pres
tigiu, audiență, solicitudine în 
fața acestora. Asemenea soluții, 
n-ai încotro, trebuie să le aș
tepți. Constat, însă, că, pînă și 
acea parte a căilor practice exis
tente în interior este uneori, 
in chip inexplicabil, așteptată 
să vină tot de undeva, din afa
ra clubului, din afara activului 
obștesc ori salariat al sectorului. 
Situația de pină acum, nici nu

poate conduce, din păcate, la o 
altă concluzie. Să mă explic. 
La 15 februarie, secretariatul 
comitetului U.T.C. al sectorului 
8 hotăra să se treacă „imediat" 
la înfăptuirea unui plan de mă
suri ..privind îmbunătățirea acti
vității ce se desfășoară in cadrul 
„Modern Clubului". Cauze, unele 
obiective, altele subiective asu
pra cărora nu vom stărui acum, 
au făcut să rămină deocamdată, 
neinfăptuită, o parte destul de 
însemnată a termenelor și pre
vederilor înscrise in acest plan 
de măsuri. Reacție in lanț — 
luna martie a fost, aproape in 
intregime, un dolce farniente și 
pentru metodiștii clubului : car
navalul mărțișorului nu s-a 
deosebit prea mult de o seară 
de dans fără sare și piper, ma- 
tineul duminical s-a transformat 
dintr-o dezbatere anunțată pu
blic. într-o proiecție cinemato
grafică oarecare, proporja de 
eșecuri totale din motive abso
lut subiective, de pildă, in ca
zul primei decade a lunii fiind 
de 2 din 3.

„Nu mi s-a explicat exact 
cum să procedez, susținea me
todistul in cauză, dacă mi se 
cere ceva precis, oricît ar fi de 
greu, cu mine se merge la sigur. 
Se poate încerca". Patru zile la 
rînd după această promisiune 
am tot încercat. Proporția ac
țiunilor nereușite a crescut in 
timpul cu pricina pînă la 2 
din 5. O dată pentru că publi
cul fusese prea restrîns și „e 
păcat să-ți desfășori forțele nu
mai pentru 40 de oameni", a 
doua oară pentru că cineva ar 
fi strigat „la dans, copii !“ in- 
curcind buna organizare, a treia 
oară fiindcă filmul programat 
rămăsese intr-un birou „și eu 
nu aveam cheia" etc.

într-o seară, iată-ne constrînși 
să acceptăm și un public re- 
strins. Ce e drept tinerii cereau 
bilete de intrare insă nu știau 
că magazionera uitase să pună 
la dispoziția casierului vînzător 
de serviciu un număr suficient 
de carnete. în sfirșit, la un mo
ment dat, o interpretare prea 
pătimașă și nu intru totul justi
ficată a legislației financiare în 
chestiunea preluării unor obiec
te de înverifer, era gata, gata si 
ducă la destrămarea formației 
de dansuri „Bucur", nucleul an-

Acolo Ion Băieșu, se expune 
pe sine șl vederile sale asu
pra spectactdogiei într-o nes
tăvilită poftă de rîs și șagă, 
exersînd toate fațetele umo
rului și ironiei, parodiind 
chiar tipul de reclamă occi
dentală, luîndu-ne pe noi, cei 
din stal peste picior, discre- 
ditîndu-se amabil — toate 
astea pentru cine citește în 
fugă. In fapt, dacă înlăturăm

NOTE’NOT E»N O TE

Moralitatea
structurală 
a teatrului

cărui singur merit era pre
zența marelui actor Dinică) 
dă o cu totul altă deschidere 
întregii povestiri, dă o cu to
tul altă înfățișare morală fap
telor expuse sec, ca-ntr-un 
dosar de anchetă.

Această regie „avant la le- 
tre" se vădește în noua pune
re în scenă a unei piese de ale 
sale, și anițme „Chițimia", 
poate cea mal bună, încă de 
la caietul program de sală.

gardul spoit al vorbelor cu 
cimilituri, leopardul de din
colo sare spectaculos, totul 
este articulat sever, cu un 
ochi deschis dureros de clar 
asupra lumii și artei care o 
esențializează. Chiar acolo, în 
veselul text dintr-un caiet 
program. Este tehnica sa pre
ferată, piesa însăși nu este 
altceva Primul aci care se 
desfășoară intr-un perma
nent hohot de rîs, e drept, u-

neorî crispat, pregătește ten
siunea ulterioară, spectatori, 
cărora li se impune starea de 
spirit a comediei, sint nevoiți 
să și-o schimbe și asta nu 
era prevestit de nimic, decît 
poate de fața chinuită, de 
biet animal învins și hăituit a 
lui Octaviân Cotescu, în unul 
dintre cele mai bune roluri 
ale carierei sale. Interferența 
dintre fantastic și real — 
practic, izbitura, ca într-o ce
lebră simfonie — se pro
duce dintr-o dată, cu un 
șoc, alchimia de drama
turg prin care totul are echi
libru și firesc îi aparține au
torului, ce este important e 
faptul că moralul se impune 
liniștit, ca suveran și absolut 
personaj și idee. Contrastul, 
prevăzut, programat, este toc
mai între tehnica dramatur
gies insolită, spectaculoasă, 
ambiguă, și claritatea la fel 
programatică a mobilului pie
sei : minciuna, raptul — de 
identitate, de idei, de frumu
sețe și de adevăr — se pe
depsește cu moartea adevă
rată, care este cea morală.

Iar aceasta este dreptul și 
datoria dintotdeauna a tea
trului, iar aceasta este însăși 
condiția lui de a fi.

Ion Băieșu iubește și res
pectă teatrul cu toate că, sau 
în ciuda faptului că — pen
tru a-i împrumuta stilul — îl 
face.

SMARANDA JELESCU

samblului folcloric în formare. 
Și așa mai departe.

E de neînțeles. Există cu pri
sosință subiecte pentru exerciții 
organizatorice transformatoare. 
Sint încă destule treburi nere
zolvate și pentru fiecare din ele 
doar energiile conjugate ale în
tregului personal începind cu 
electricianul și isprăvind cu di
rectorul pot da rezultatele pozi
tive așteptate. Acum, mai mult 
decît oricind este nevoie ca oa
menii să se arate întreprinzători, 
ambițioși, perseverenți, animați 
de spirit practic. E greu să ac
cepți premisa că cineva se aș
teaptă să beneficieze cu ceva de 
pe urma lincezelii sau a mani
festărilor de orgoliu excesiv ca
re poate duce la orgolii absurde, 
afirmații de tipul „nu sint che
mat să mi se comunice oficial 
că am o responsabilitate la cu
tare acțiune programată, nu spun 
nici eu că am ideile mele, refe
ritoare Ia materializarea aceste
ia, n-are decît să se aleagă pra
ful de ea“. E cu atît mai greu 
de înțeles și de acceptat, cu c.t 
fiecare din cei 10 sau 11 saia- 
riați ai clubului, sint teoretic de 
acord că drumul spre țintă își 
are punctul cardinal în unitatea 
constructivă de idei și de acț.uue 
în principiile comuniste ale 
muncii colective, ale relațiilor 
tovărășești, de respect și intr-a
jutorare reciprocă. Și atunci 7

MIRCEA TACCIU
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Primire
la tovarășul 

Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

a extinde conlucrarea multilate
rală dintre cele două țări și 
popoare.

în continuare, președintele 
Nicolae Ceaușescu a răspuns la 
unele intrebări ale publicistei 
egiptene privind poziția Româ
niei față de situația din Orien
tul Mijlociu, evoluția relațiilor 
româno-egiptene, precum și in 
legătură cu experiența țării 
noastre in construirea societății 
socialiste multilateral dezvolta
te in domeniul lărgirii continue 
a colaborării economice interna
ționale.

întrevederea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă de caldă 
cordialitate.

AGENDA
Cu prilejul celei de-a 37-a a- 

niversări a Partidului Socialist 
Arab Baas, ambasadorul Repu
blicii Irak la București. Ahmed 
Hussein Al-Samarrai. a oferit, 
luni seara, o recepție.

Au participat Gheorghe Ră- 
dulescu. membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vice- 
prim-ministru al guvernului. 
Cornel Burtică, membru suple
ant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. a! 
P.C.R., activiști de partid, alte 
persoane oficiale.

Au fost prezenți Ș-fi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
la București și alțt membri ai 
corpului diplomatic.

Luni a plecat spre Moseeva 
o delegație de activiști ai 
P.C.R. condusă de tovarășul 
Constantin Potingă. adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.. 
care. la invitația C.C. al 
P.C.U.S., va efectua o vizită in 
schimb de experiență in Uniu- 
nga Sovietică.

O delegație economică din 
Trinidad-Tobago, condusă de 
Eugenio Moore, consilier econo
mic al primului ministru, face 
o vizită in țara noastră.

Oaspeții au avut convorbiri cu 
membri ai conducerii Ministeru
lui Comerțului Exterior. Mi
nisterului Industriei Chimice. 
Ministerului Minelor. Petrolului 
și Geologiei, Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini 
Grele. Ministerului Transportu
rilor și Telecomunicațiilor.

în timpul convorbirilor, au 
fost abordate probleme privind 
relațiile economice, dezvoltarea 
colaborării și cooperării 
miee. dintre România 
nidad-Tobago.

econo- 
și Trt-

Conte-La Bacău a avut loc 
rința județeană a inginerilor și 
tehnicienilor. Cu acest prilej, 
participanții au trimis C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU o telegramă in 
care se spune, printre altele :

Pentru noi, toți cei ce mun
cim cu abnegație și dăruire 
pentru a traduce exemplar in 
viață sarcinile ce ne revin în 
accelerarea progresului tehnic 
și economic al județului, este 
un prilej deosebit de a vă fe
licita călduros pentru alegerea 
dumneavoastră in funcția de 
președinte al Republicii Socia
liste România-

Exprimindu-ne din adincul 
inimii adeziunea totală, dra
gostea și Încrederea deplină în 
politica științifică și clarvăză
toare a partidului și statului 
nostru, al cărui promotor sin- 
teți dumneavoastră, conștienți 
de importantele sarcini ce sint 
puse in fața intelectualității 
tehnice și economice de către 
partid, comisiile inginerilor și 
tehnicienilor, intreg corpul teh- 
nico-ingineresc și economic din 
județul Bacău, se angajează in 
fața dumneavoastră să rezolve 
efectiv și responsabil proble
mele privind mecanizarea și 
automatizare proceselor de pro
ducție, asimilarea de noi pro
duse. introducerea in producție 
a-rezultatelor cercetării științi
fice, îmbunătățirea calității pro
duselor, folosirea mai deplină a 
capacităților și spațiilor de pro
ducție.publicitate pubiicitate• publicitate■ publicitate• publicitate-publici o ub lie it a te* n u b 1 i c it at e
PÎNĂ LA 15 MAI SE DESFĂȘOARĂ■
Magazinele cooperativelor de consum sînt

bine aprovizionate cu un sortiment bogat de

țesături, tricotaje și confecții de sezon (par

desie, impermeabile, sacouri), încălțăminte

ușoară pentru adulți și copii, articole de ga
■

lanterie și marochinerie
■

VIZITAT! MAGAZINELE COOPERATIVELOR■
DE CONSUM I

i

ÎNTREPRINDEREA
FRIGOTEHNICA

BUCUREȘTI
str. Ion Maiorescu nr. 45, sectorul 3, telefon 
35 00 90 — 35 43 55, angajează în condițiile le

gii nr. 12/1971 :
• Muncitori necalificați în vîrstă de 16—18 

ani sau de 21—40 de ani absolvenți ai școlii ge
nerale 8 (7) sau 10 clase, pentru calificare.

Se primesc candidați din toate județele țării. 
De asemenea, mai angajează :

Inginer T.C.N.
Desenator tehnic instalații 
Incărcători-descărcători 
Achizitori piese auto 
Achizitori piese utilaje frig 
Tinichigii
Vopsitori 
Tîmplari

Condiții conform Legii 1211971.
Orice informații se primesc zilnic la sediul întreprin

derii între orele 7—15.

Mesaje de felicitare
adresate președintelui României,

NICOLAE CEAUȘESCU
Dispute...

Pe traseele turistice

'-a

ale vacanței
•-ana ciliâ <fca Tg. rtr

Peste 2M060 de ete-ri au m- 
teptat nerăbdători vacanta pen
tru a pomi pe drumurile ce 
cunoaștere ale patrtet. in excursii 
și drumeții pregătite dia vreste. 
La această oră. multa dintre ei 
isi poartă pași: și eiatecul ia 
toate colțurile țării. Actîtm2e 
turistice propriu-zise. organizate 
in mod special pe toată această 
perioadă de către Biroul ie tu
rism per.tru tineret, agențiile «î 
sectoarele de tunsa. eereurt-e 
de turism ale organizau-Jar 
U.T.C- sint corelate cu ampie 
activități cultura:-educative,
sportive și distractive.

Cele mai multe acțiuni turis
tice (este cazul să amintim și de 
taberele organizate pentru 6 200 
de elevi), poartă amprenta at
mosferei generată de sărbăto
rirea celor două mari evenimen
te politice ale anului : a XXX-a 
aniversare a eliberării patriej și 
Congresul al XI-lea al. P.C.R. 
Este firesc să predomine acțiu
nile organizate la Muzeul de 
istorie a partidului comunist, 
a mișcării revoluționare și de
mocratice din România, la Mu
zeul Doftana. la casele memo
riale, la locurile și monumen
tele ce mențin vie amintirea 
luptei și activității Partidului 
Comunist Român pentru o pa
trie liberă și prosperă. Este sem
nificativ faptul că peste 15 000 
de elevi din țară vor vizita în 
acest scop Bucureștiul. „Trenu
rile vacanței" au început deja 
să circule pe asemenea itinera- 
rii. Două asemenea trenuri ii 
vor purta la Doftana. pen
tru a aduce omagiul lor fier
binte comuniștilor jertfiți în 
luptă, sub zidurile închisorii, 
pe cei 2 000 de elevi bra
șoveni. Pentru cei 1700 e- 
levi brăileni, Teatrul Național 
va prezenta și două spectacole 
speciale, ilustrind asemenea e- 

museeăor. 1 ttr ■aă-

evrea BB de eăevL Ca jBaaacfle 
varaaOet* vor vmria VaJeu Pra- 
bova *i mazeri DaCtane r pei~« 

_9crăzri« ea imn*, esze *e- 
aerical sub eare M* de «fcs4 *■ 
jadecui Cocsr-zma *ur lae+e-șn 
la tars! ceașchzu rtctisăd easeve 

lupta PCR in această parte a 
tării. PtocestiuL leagăn al ane: 
puternice trudiți: revototăsmare 
muncitorești, va avea ca oaspeți 
5 000 elev: din scoT.’.e prahove
ne. Acțiunile întreprinse de ele
vii din Covăsită, români și ma 
ghiari. inmănunchiate in ricin 
rile ..Pe urmele insurecției ar 
mate", vor urma trasee jalonate 
de localitățile București. Plo
iești. Tr. Severin. Oradea Cluj. 
Sighetul Marmației și altele. Un 
mare număr de elevi și-au fixat 
ea loc de desfășurare a unor 
activități Mausoleul de la Mă- 
rășești.

Nu există județ in care să nu 
se organizeze a=emer.ea acțiuni 
turistice. Cele de mai sus sint 
doar eiteva exemplificări. Agen
da turistică de vacanță consem
nează. de asemenea, un impre
sionant număr de excursii ți 
drumeții tematice. Iată un sin
gur argument. Sectorul de tu
rism al comitetului județean 
Botoșani al U.T.C. a programat, 
prin cercurile de turism, in afa
ra excursiilor de acest feL care 
antrenează peste 1 000 de eievî. 
drumeții Ia casele memoriale 
,.Mihai Eminescu". -George E- 
nescu". Muzeul J907- din Flă- 
minzi etc.

Foarte multe asemenea ac
țiuni sint dedicate orientării 
profesionale și documentări.

Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Cu ocazia alegerii dumneavoastră in magistratura supremă a 
Repubheii Socialiste România, vă prezint, in numele poporului 
angolez luptător si al partidului său. Frontul Național pentru 
Eliberarea Azgolei, precum și in numele meu personal. rule 
mele felia-ân.

Sirtt convins că veți continua să conduceți poporul dumnea
voastră ca același dinamism ți aceeași înțelepciune, care au 
caracterizat Întotdeauna activitatea dumneavoastră.

O* cea mai înaltă considerat june.
HOLDEN ROBERTO

Președintele Frontul 
pentru Eliberarea

Excelenței Sale 
NICOLAE CEAUSESCU

Socialiste
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La ingrijirea 
monumentelor

să se ra
ra fi mai 

i-osebî in Mol- 
Dobrogea. Otterua. Mun- 
Bennt. is sadul Transil- 
cr.ae vor cădea ploi tem- 

rest. pios locale. In 
ate ș; nordul Mol- 

Vin: potrivit 
nordic. Tempera- 

ime vor oscila intre 
2 grade in estul Tran- 
s. nordul Moldovei și 

—2 si —7 grade in rest, 
maximele intre -r5 și +15

Iu B-rjrești vremea se va 
rări. Cerul va fi mai mult no- 
ro«. temperatura minimă fiind 
cuprinsă intre —3 și —5 grade, 
tar maxima intre -FIO și +12 
grade.

Fotbal XXIII. Comentariul etapei

30 000 de tineri, viitori comandanți de grupă, organizați în 92 de 
tabere de instruire și odihnă, și-au început, ieri, activitatea

COMANDANȚII DE GRUPA
LA PREGĂTIRE

Ieri și-au deschis porțile ta
berele de pregătire metodică a 
elevilor selecționați pentru 
funcția de comandanți de grupă, 
la ciclul iutii de instruire. în 
cele 92 de astfel de tabere de 
instruire și odihnă. răspindite 
pe intreg teritoriul țării, și-au 
dat intilnire 30 000 de elevi, din
tre cei mai destoinici, recoman
dați pentru calitățile lor. să de
vină comandanți de grupă. Ei . 
vor dedica acestei activități 5■ 
zile din vacanța de primăvară, 
in perioada 8—12 aprilie in
clusiv. Trebuie remarcat faptul 
că viitorii comandanți de grupă 
sint elevi din actuala clasă a 
VlII-a, majoritatea dintre ei răs- 
punzind de activitatea de pregă
tire a patriei in cadrul coman
damentelor pionierești, iar cei
lalți sint elevi care au aptitudini 
în acest domeniu și obțin rezul
tate bune la învățătură. „Cartie
rele generale" ale taberelor sînt 
fixate in localuri corespunzătoa
re unde li se asigură condiții 
de cazare și hrană optime.

Programul pe care îl au de 
îndeplinit prevede activități de 
orientare turistică (4 ore), in
strucția tragerii (5 ore), instruc
ția de front (5 ore), pregătire 
A.L.A. (3 ore), iar restul timpu-

fără menajamente
mai activ părindu-ni-se Bălăci
— iar înaintarea nu s-a impus. 
Marcu a intrat, ca de obicei, 
prea rar „tn scenă", Țarălungă, 
el singur s-a complicat cînd a 
avut balonul. L-am reținut pe 
„veteranul" Oblemenco cu cîteva 
pase de mare maestru, dar care 
n-au fost valorificate pe măsură. 
Meciul acesta, ca și rezultatul, 
rămine ca un punct de referință 
fi de„ cotitură in campionatul 
nostru rare se-ncinge cu fiecare 
etapă. Priciți clasamentul: pe ul
tima datată. Politehnica Ivi — 
de echipa clasată pe locul 10 — 
CS.M. Reșița. nu o desparte de- 
eH 5 puncte! Și ce zestre efe
meră snt 5 puncte in cmnpio- 
•etul nostru! Pentru ci... Pentru 
că Rousdid, dură an meri bun, 
• abo*rt. Cel puțin Neagu, 
proaspăt ales cl hă V. Sttnes- 
vuUPț a pirul, duminică, o 
pc~odv a aiacanfuhu de clasă. 
F-C- Argeș decme o echipă ca- 
pririanai. Alături de argeșeni, na 
de mnk rrrHirfi pretendenți ia 
ădu. reșițems cunosc, se pere. 
«■» deda de formă: rtte-ei vie-

» a oorriior nu pot să 
slices*.. Surprinde plăcut 

ă «I btezgu'.ui 
r. In stirpe, stu-

p pe teren propriu — 
imerit primele doad 

pr-r.— H retur, H fața „șepcilor 
roșu* — cu care înregistrează, 
de elitei. șs prima esetorie acasă
— ier teci-m for, țerocmrii de
pe preiau Stime», ne arată din 
•ou ci exf de focal pe
cere-l in prima psrie a

m — in retur ei
rază, de regulă, cele mai 
puncte. Macnd lor tn fața 

echsoei foi lUdutpnu ne-a arătat 
ci nu ea remss4at la ideea de 
e ngp-^sețm m primul eșalon ai 
țtri. Mi se pare, totuși, că pri
me se nntturi. fn alb. pent-^s 
dsebie B. au dat-o ieșenii. 
S’eeaa parr-«r îmbrăca o haină 
ce ms-i cine bine. E drept, la 
Iași a reczsperet ceva din tere
nul pierdut, iar Teacă ți-a fă
cut, cu aplomb, apariția in tri- 
bana presei. In Copou, situat la

Iui, tinerii și-l vor petrece cu 
activități cultural-educative, 
sportive și recreative. Un ac
cent deosebit se va 
ne pe pregătirea 
generală unde sînt 
exerciții libere de 
rotări și extensii 
flexii, extensii și 
trunchiului, elemente 
toapărare, alergări pe te
ren variat cu trecerea obstaco
lelor etc. în tabere ei iși vor 
însuși, de asemenea, multe de
prinderi gospodărești, utile in 
muncă și în viață, vor invăța să 
fie ordonați și disciplinați. Pre
gătiți și instruiți in modul cel 
mai exigent de către instructori 
cu o înaltă competență — acti
viști U.T.C., cadre didactice și 
militare — viitorii comandanți 
de grupă vor deveni, la rindul 
lor, instructori pasionați care 
împreună cu colegii din școală 
se vor pregăti nu numai ca buni 
apărători ai patriei, ci și ca ce
tățeni și oameni ai muncii 
care-și subordonează idealurile 
de viață edificării societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
apărării, dacă e nevoie 
sacrificiului suprem, a 
rilor revoluționare ale 
lui. Sint sentimente și 

pu- 
fizică 

prevăzute 
gimnastică, 
<Jc brațe, 

rotari ale 
de au- 

Pe

cu prețul 
cuceri- 

poporu- 
legămint

altitudine, a scăpat de guturaiul 
care-l contractase cu ocazia ce
lor două meciuri de la București 
urmărite cu febră (un punct, din 
4!) — indisponibilitate ce avea 
să determine o absență de marcă 
de la plenara Comitetului fede
ral. In încheiere oferim cititori
lor o statistică, prilej de reflec
ție mai ales pentru olteni: în re
tur, Dinamo, a obținut cele mai 
multe puncte: trei victorii aca
să și trei „nule" in deplasare 
(Constanța, Tg. Mureș și Bra
șov), toate trei la scor alb 1 ?

Intervine o a doua întrerupere 
a campionatului, ultima și cea 
mai lungă — trei săptămini — 
m vederea turneului din Ameri
ca de Sud. O bună ocazie pen
tru pregătire și meditație. Mai 
ales pentru formațiile care ocupă 
poziții de la jumătatea clasamen
tului in jos. In orice caz, atit în 
partea lui superioară, cit șt în 
zona fierbinte, unde se dă lupta 
pentru evitarea retrogradării, 
urmărirea continuă!

VASILE CABULEA

• Echipa Steaua București a 
riști gat turneul internațional 
masculin de handbal desfășurat 
Ia Budapesta, terminind neîn
vinsă competiția.

în ultimul meci susținut, 
handbaliștii români au învins 
cu scorul de 21—14 (11—9) for
mația Ferencvaros Budapesta.

• La No vi Sad au continuat 
competițiile pe echipe din ca
drul campionatelor europene de 
tenis de masă. în concursul fe
minin se vor intilni in semifi
nale : Ungaria cu Anglia și 
U.R.S.S. cu Cehoslovacia. For
mația României, care a învins 
ieri cu 3—0 echipa Greciei, s-a 
clasat pe locul trei in grupa A 
și va juca In compania selec
ționatei Iugoslaviei in turneul 
pentru locurile 5—8.

Semifinalele campionatului 
masculin vor opune următoa
rele echipe : Suedia — Cehoslo
vacia și Ungaria — Iugoslavia. 
Echipa României va intilni Da
nemarca in turneul pentru 
locurile 9—12.

de credință exprimate ieri, 
in toate cele 92 de tabere, de 
către reprezentanții celor 30 000 
de viitori comandanți de grupă. 
Deschise într-un cadru festiv, 
in prezența unor activiști de 
partid și de stat, a instructorilor 
și comandanților, ele au fost 
marcate. în același timp, de an
gajamente solemne că progra
mul taberei va fi respectat și 
îndeplinit intocmai.

• Cimpina
La Grupul școlar petrol din 

Cimpina peste 300 de tineri 
elevi, ai claselor a VlII-a din 
județul Prahova, s-au constituit 
pentru 5 zile într-o tabără de 
pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei. Viitorii coman
danți de grupe la ciclul I de pre
gătire — fete și băieți — au 
avut prezenți, în mijlocul lor, la 
festivitatea de deschiderere pe 
tovarășul Titus Deac. șef de sec
ție la Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, 
reprezentanți ai Ministerului 
Apărării Naționale, activiști de 
partid și U.T.C. Un călduros sa
lut le-a adresat participanților 
Gabriel Grădinaru din partea 
tinerilor care participă la pre
gătirea tineretului pentru apă
rarea patriei.

Prima zi a avut un program 
bogat și variat. Orelor de di
mineață de pregătire de specia
litate — instrucție de front, a 
tragerii, orientare turistică, pre
gătire fizică și ALA — li s-au 
alăturat cele de după-amiază in 
care activitățile sportive și cul
turale au avut un profund ca
racter recreativ.

în același ritm, de seriozitate 
și maturitate utecistă, vor con
tinua activitățile și în celelalte 
zile sub indrumarea comandan
tului taberei. Andrei Hortopan 
și a celorlalte cadre didactice și 
militare.

ION TOMESCU

• Ploiești
Sintem martorii festivității de 

deschidere, in comun, a celor 
două tabere : de la Centrul șco
lar chimie, pentru băieți, și 
Liceul industrial de chimie pen
tru fete — din Ploiești. 700 de 
tineri sint aliniați pe o platformă 
de beton. O ploaie măruntă le 
biciuie fețele, dar ei par mîn- 
dri și neclintiți în careul uni
formelor albastre. Tovarășul 
Titus Deac, șeful secției sport, 
turism și pregătire pentru apă
rarea patriei a C.C. al U.T.C. 
primește, mai întîi, raportul 
după care le adresează un căl
duros salut din partea C.C. al 
U.T.C., urîndu-le succes in ac
tivitatea lor, prezentîndu-le, în 
același timp, cîteva din cerin
țele programului și subliniind 
însemnătatea acestei activități în 
contextul procesului de educare 
socialistă și patriotică a tinerei 
generații. Apoi, comandanții ce
lor două tabere, activiștii 
U.T.C.. Gheorghe Crăciun și Ro
mulus Jai, ordonă executarea 
programului de înălțarea drape
lului după care se citește pri
mul ordin de zi și se trece, de 
îndată. Ia executarea programu
lui primei zile de tabără.

c. v.
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NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

tat de sfirșitul celei de-a 
doua etape. După părerea 
dumneavoastră, ar trebui ți
nută o nouă conferință de a- 
cest gen în viitorul apropiat!1 

RĂSPUNS : România a acor
dat și acordă o mare atenție 
Conferinței general-europene. 
Noi așteptăm ca in cadrul con
ferinței să se adopte documente 
care să așeze relațiile dintre 
statele continentului pe princi
pii noi, de egalitate, respect, 
neamestec în treburile interne 
și, totodată, să creeze cadrul 
unei largi colaborări multilate
rale in toate domeniile de ac
tivitate, eliminîndu-se toate 
restricțiile existente.

Ne pronunțăm pentru reali
zarea la nivel inalt a celei de-a 
treia etape, spre a marca în
semnătatea istorică a acestei 
conferințe, care deschide o eră 
nouă în colaborarea dintre sta
tele europene și, deci, in dez
voltarea vieții internaționale.

în ce privește problema unei 
noi conferințe, pornim de la 
faptul că în Europa rămin încă 
multe probleme de soluționat, 
că actuala conferință constituie 
doar începutul așezării relații
lor pe principii noi ; ca atare, 
ne pronunțăm pentru constitui
rea organismului permanent 
care să asigure menținerea con
tactelor dintre statele partici
pante la conferință și să orga
nizeze — atunci cînd se va a- 
junge la un acord prin consen
sul tuturor statelor — noi re
uniuni care, fără nici o îndoia
lă, vor mai fi necesare în vii
tor. Cînd vor avea loc aseme
nea conferințe, este greu de 
spus ; dar pentru a asigura în
făptuirea unei securități reale, 
inclusiv pentru a soluționa pro
blemele dezarmării și alte pro
bleme care se mai pun in Eu
ropa, sînt necesare o serie de 
reuniuni — și este în interesul 
tuturor popoarelor ca ele să 
aibă loc și în viitor.

ÎNTREBARE: Ce rol con
siderați că trebuie să joace 
țările mici și mijlocii în ve
derea găsirii unei soluții pen
tru criza din Orientul Apro
piat ? Ar fi necesar ca ele 
să ia parte la Conferința de 
pace de la Geneva ?

RĂSPUNS: în ce privește 
problemele Orientului Mijlociu, 
România s-a pronunțat in mod 
constant pentru soluționarea pe 
cale politică a conflictului, in 
spiritul rezoluțiilor Consiliului 
de Securitate. Am considerat în
totdeauna că aceasta presupune 
retragerea Israelului din terito
riile arabe ocupate in urma răz
boiului din 1967, realizarea unor 
asemenea înțelegeri care să ga
ranteze integritatea și suverani
tatea tuturor statelor din zonă.

Totodată, am considerat că 
este necesar să se asigure po
porului palestinian dreptul la 
autodeterminare, ceea ce presu
pune să aibă posibilitatea de 
a-și organiza viața in concor
danță cu năzuințele sale națio
nale, inclusiv dreptul de a-și 
constitui un stat propriu inde
pendent.

Pornind de aici, apreciem că 
in realizarea acestor obiective 
trebuie să acționeze in primul 
rind țările direct interesate, dar 
și alte state, inclusiv țările mici 
și mijlocii, îndeosebi din Euro
pa și Africa, interesate in reali
zarea unei păci drepte și trai
nice în Orientul Mijlociu.

Este de înțeles că acordăm o 
mare însemnătate rolului Uniu
nii Sovietice și Statelor Unite, 
dar apreciem, în același timp, 
că și alte state — așa cum am 
menționat — pot și trebuie să-și 
aducă contribuția la soluționa
rea conflictului. în acest sens, 
considerăm că ar fi deosebit de 
utilă și ar exercita o influență 
favorabilă în direcția unei re
glementări corespunzătoare a si
tuației din Orientul Mijlociu 
participarea și a altor state mici 
și mijlocii, din Europa și Africa 
îndeosebi, la Conferința de pace 
de la Geneva.

ÎNTREBARE: Care sînt, 
după părerea dumneavoastră, 
perspectivele cooperării mul
tilaterale în Balcani ?

RĂSPUNS: Noi privim pro
blemele cooperării multilaterale 
între țările din Balcani in con
textul înfăptuirii securității eu
ropene, ca o parte integrantă a 
realizării unor relații noi pe 
continent. Pornim de la faptul 
că în trecut țările balcanice au 
fost folosite de marile puteri 
imperialiste în scopul promovă
rii unei politici de dominație. 
De aceea, considerăm că aceste 
popoare trebuie să pornească 
acum de la propriile lor intere
se, ceea ce presupune concen
trarea eforturilor fiecărei na
țiuni din Balcani în direcția 
dezvoltării economico-sociale, a 
consolidării independenței și 
suveranității, a unei cooperări 
strînse între ele, precum și cu 
alte state. Numai pe această 
cale, aceste state — care, mai 
toate, se află intr-un stadiu mai 
redus de dezvoltare — vor pu
tea obține ridicarea nivelului 
lor economic și social, creșterea 
bunăstării generale a popoa
relor lor. Crearea unei zone a 
păcii și colaborării în Balcani 
este o necesitate obiectivă atit 
pentru progresul și bunăstarea 
acestor popoare, cit și pentru 
pace în Europa și în întreaga 
lume.

ÎNTREBARE: Au trecut 
25 de ani de la. întemeierea 
C.A.E..R. Se împlinesc 10 ani 
de cînd o plenară a Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Bomân a respins 
ideea unui organ unic de pla
nificare pentru toate țările 
C.A.E.R. Cum apreciați dez
voltarea C.A.E.R. în ultimii 
10 ani și care sînt principalele 
beneficii ventru România re- 
zultînd din programul ac
tual de integrare în cadrul 
C.A.E.R. ?

RĂSPUNS: într-adevăr, împli
nirea a 25 de ani de la înteme
ierea C.A.E.R., printre ai cărui 
inițiatori a fost și România, o- 
feră prilejul unei retrospective 
asupra rezultatelor obținute. 
Trebuie să menționez că încă 
de la început, în statutul de con
stituire, s-a avut în vedere în
temeierea relațiilor dintre țările 
socialiste pe principii noi, de

întrajutorare, de egalitate, care 
să permită o dezvoltare mai ra
pidă a fiecărei țări in parte șt, 
totodată, a tuturor țărilor mem
bre. Apreciez că această colabo
rare a avut ți are o importantă 
mare pentru fiecare țară parti
cipantă la C.A.E.R. deci ți pen
tru România.

Desigur, pe parcurs s-au ridi
cat și se ridică noi probleme le
gate de evoluția raporturilor e- 
conomice. de găsirea de noi for
me de colaborare intre care și 
probleme privind constituirea u- 
nor organisme supcanațfociale. 
Faptul că se pun in discuție o 
serie de probleme nu constituie, 
in sine, un factor care să afecteze 
cu ceva interesele vreunei tări. 
Este ți normal ca. la un moment 
dat să se caute căile cele mai 
potrivite pentru dezvoltarea co
laborări: și să se discute asupra 
lor. După cum se știe, au fost 
create o serie de organizați: de 
cooperare cu caracter interna
țional in diferite dorr.er.:.. s-au 
constituit societăți mixte. în 
realizarea unor asemenea acțiuni 
se pornește de la faptul că Ia 
ele participă acele țări care sS=* 
interesate intr-o formă sau alta, 
intr-un domeniu sau altui de 
activitate.

Se înfăptuiește și o coordo
nare a planurilor de dezvoltare 
ale țărilor participante, in vede
rea găsirii celor mai bune so
luții și a unei mai strînse co
laborări in asigurarea atit a ma
teriilor prime, cit p a schim
bului reciproc de produse.

Noi considerăm că toate aces
te forme, inclusiv coordonarea 
planurilor de dezvoltare ecooo- 
mico-socială. corespund intere
selor fiecărei țări ți dezvoltării 
in ansamblu a țărilor care fac 
parte din CĂ.E.R. Fără îndo
ială, in acest domeniu pomim 
de la prevederile din statut ți 
din Programul complex, adop
tat in 1971 Ia București, care 
precizează că toate aceste for
me de colaborare nu trebuie să 
afecteze suveranitatea, planul u- 
nic național al fiecărei țări.

Totodată, ne pronunțăm ferm 
pentru dezvoltarea relațiilor e- 
conomice cu toate țările socia
liste, cu toate celelalte state ale 
lumii, fără deosebire de ociz- 
duire socială.

ÎNTREBARE : Ați acea e- 
mabilitqtea să ne faceți o 
prezentare detaliată a pozi
ției României pricind proble
ma reducerii reciproce de 
trupe în Europa ?

RĂSPUNS : România s-a pro
nunțat și se pronunță pentru a- 
bordarea largă a problemelor 
dezarmării, a problemelor re
ducerii trupelor, pentru desffin- 
țarea bazelor militare dm Eu
ropa și instaurarea unor rela
ții noi. Considerăm că prezerna 
trupelor străine pe teritoriile al
tor state nu este necesară și nu 
aduce mai multă securitate, m. 
dimpotrivă, menține surse de 
încordare și pericole de con
flicte.

Pornind de la aceste conside
rente. România a botărit să 
participe la Conferința de la 
Viena. care iși propune să so
luționeze numai probleme le
gate de centrul Europei. Am 
considerat că trebuie să se în
ceapă cu ceva — cu măsuri 
chiar parțiale, limitate — că 
merită să acționăm pentru a se 
trece la unele măsuri concrete 
de reducere a trupelor străine 
de pe teritoriul altor state și 
a celor naționale, ca un început 
in vederea realizării de noi mă
suri care să se extindă și in 
alte zone, in sfirșit Ia întreaga 
Europă, și a atingerii obiective
lor finale despre care am vor
bit.

Ținind seama de importanța 
problemei reducerii trupelor, a- 
preciem că opinia publică eu
ropeană ar trebui să fie infor
mată mai des și mai amplu 
asupra discuțiilor care se poar
tă, și să se preocupe mai mult 
de felul in care se acționează 
pentru realizarea acestor obiec
tive.

ÎNTREBARE : Considerați 
că momentul este oportun 
pentru o nouă consfătuire a 
tuturor partidelor comuniste 
și muncitorești din lume ?

RĂSPUNS : In ultimul timp 
se discută din ce in ce mai 
mult despre organizarea unei 
noi consfătuiri a partidelor co
muniste și muncitorești. Aceas
tă discuție poate fi considerată 
ca un lucru firesc, ținind sea
ma de faptul că o asemenea 
reuniune trebuie să întruneas
că o adeziune largă și că parti
dele iși pot exprima diferite pă
reri cu privire la oportunitatea 
sau inoportunitatea ei.

în ce îl privește. Partidul Co
munist Român acționează pen
tru dezvoltarea largă a contac
telor cu toate partidele comu
niste și muncitorești, precum ți 
cu alte partide socialiste, social- 
democrate. mișcări de eliberare 
și forțe progresiste din lume.

Apreciem că reuniunile in
ternaționale pot juca un rol im- 
Dortant în clarificarea unor pro
bleme ale dezvoltării contemoo- 
rane. în orientarea mai bună a 
luDtei de eliberare, pentru pro
gres social și pace, cu condiția 
ca ele să fie organizate pe baza 
deplinei egalități, cu participa
rea tuturor partidelor și să nu 
adopte documente sau hotăriri 
care să lezeze indeoendența. 
dreptul fiecărui partid de a-și 
elabora linia sa generală în con
cordanță cu condițiile concret» 
din tara în care iși desfășoară 
activitatea. Noi pornim de la 
faptul că orice reuniune inter
națională trebuie să contribuie 
la o mai bună colaborare, la în
tărirea solidarității, deci să ex
cludă criticarea sau condamna
rea vreunui partid. Pornind de 
la aceasta, considerăm că tre
buie depuse încă eforturi sus
ținute pentru a se crea condi
țiile necesare unei reuniuni in
ternaționale. Aceasta necesită o 
perioadă destul de lungă, ceea 
ce face ca — după părerea noas
tră — să nu se pună problema 
organizării imediate a unei a- 
semen°a reuniuni.

ÎNTREBARE : In condiții
le actuale ale consultărilor 
strînse între cele mai puter
nice state din lume, Statele 
Unite ale Americii și Uniu
nea Sovietică, care sînt, după

părerea dumneavoastră, inte
resele prioritare ale țărilor 
mid p muloch ?

RĂSPUNS : (tentactete ți coe- 
sultârUe strînse dintre Umucea 
Sovietică £ Statele Unite coc- 
sutme un factor pozitiv in di
recția tfezvoităni relațulor din
tre cele două state, a accentuă
rii cursului dețSnderii — re
zultat al acth.ttăț^ maselor largi 
populare ți a forțelor progresis
te <En întreaga lume.

Remmoscir d rotai pe cart II 
Joacă in viața mtematională U- 
r.iunea Se--, etică țt Seattle Uni
te. ca Si alte state mar_ cum 
este China populară, precum ți 
alte țări dm Europa ți Asia, 
coasiderăm. in același timp că 
soi rtiocarea marilor probleme 
in mterexul tutor oc popoarelor, 
al cauzei destiaderti ți păcii ta 
se poate realiza «ferit cu parti
ciparea tuturor statelor, in spi
ritul depiepet egalități in crep- 
tnri.

Pot.,-pd de Ia faptul că ma
joritatea tărișor mm; ți mijlo
ci: sznt țâri in curs de dezvol
tare. apreciem că acestea tre- 
bcce să joace tm roi toc mai 
important tn nașa in tema t: octa
lă. ta aotefcararea muritor pro
fite—ie care preocupă astăzi o- 
mer-.rea. fimd fcect interesate 
iz afirmarea aoticr principii 
care să ascgsre mdepezder.ța si 
satura—tatea :_t— ce statelor, 
uz raport juv ți eeiitafed in
tre preturile matenAor prime 
St pcețac-te produselor imbiitria 
te — cauMMI de pngreu not 
rapid țâriior ia turs de dez- 
veitare.

ÎNTREBARE: Ce aspecte 
sie cooperăm româno-bnSe- 
mca O don si fie dezvoltate 
ta praaW riad.*

RĂSTUNS : Doresc să subu- 
mez că apreciem ta mod deo- 
setat fapt _ că ia --ite—n am 
relație mntre România £ 
Marea Brttame ac czrcscxrt o 
dezvoltare -ortnrsă uocaider 
că extsăă tacă multe domrr,.; 
in care țărue noastre poc să ct>- 
ladoreze cu rezmtate buze. Am 
in vedere moperarea T-a; stric
tă ta dnrtr—ci mdostnal. m- 
ctasrr ta crearea uaar socsetăți 
mixte cooperarea ia domeniul 
agmeci. cooperarea pe terțe 
peețe. care să pornească de la 
rea.-zr-ea ia .mădiți; -nai bime a

te pe cete mai aat tofinotegi. 
Aceasta presupune, desigur, șt 
cooperarea tehruco-ștrrțificâ ți 
culturală, care să țmă pasul cu 
dezvoitarea din dome mul econo-
BEÎC

Fără ririrxaă. este n-e-resară 
— •> tarta st se resfiaeae — 
o coiabarare g. ma: bust in ia- 
fârizrea •ec-umâți’ europene, a 
use poem de pace £ cola
borare intemapocală.

ÎNTREBARE : Cînd dum- 
neocoeetri efi aabet ia rimio-

ia căderea noamta»
oeîi stai hese și e riddn

R.ASPUN S : Partidul cocsa- 
mst ță-a desfășurat, intr-ade
văr. o parte msrmnatâ a KUn- 
tății sale, pant ta EUberare — 
de fapt. 30 de am — in condi
ții de ilegalitate ți teroare. Dar. 
după cum se țue. expsoatarea 
ți asuprirea sociala ș. capoca-â 
au dus întotdeauna ia mtenst- 
ficarea luptei pentru lichidarea 
lor ș: pentru crearea unor con
diții noi de viață, pentru in
staurarea unor relațu poc. în
temeiate pe dreptate soma-ă ți 
națională. De altfel. ance 
transformare in societatea ome
nească a fost rezuilariil cne. a- 
semenea lupte. In această 
prii.r.tă. ge-terarie s-«
aflat mtotdeaura in prime
le rindurî- Ața s-a inttm- 
plat și in România. -nriuerv 
in perioada dintre cete acuă 
războaie mormăie. In ase me 
nea împrejurări am intrat șt am 
început,să acționez in —ișrarea 
revoluționară, in partidul comu
nist : așa s-a angajat tizăra ge
nerație din Românca in lupta 
pentru transformarea revoiupo- 
nară a societății.

ÎNTREBARE: Intrea»
lume admiri pobtice inde
pendentă a Rcmâ-^ei Este 
neindoielmc ci Românie e 
creat o cale a sa propne in 
acest sens. Mukore h se pete 
însă ci sistemul intern dm 
România nu este atit de dr'e- 
rit de cel al cedstdor dum
neavoastră dm C-K-E-R. Este 
acesta un fenomen temporar, 
sau ne putem aștepte le 
schimbări care si creeze po
sibilitatea unea socudim ro
mânesc ?

RĂSPUNS: Vedeți, trebuie 
cunoscută istoria româmlcr pen
tru a înțelege de ce sistem 
atit de consecvenți in apărarea 
independentei ți suveramtâtii 
naționale. Timp de aproape 5W 
de ani poporul nostru a fost 
sub dominația străină șt a dus 
aproape ar. de an lupte grele 
pentru a-și cuceri independența 
națională : de aceea, el prețu
iește și dorește să-și asigure 
independența ți suveramtatea 
ta dezvoltarea sa.

În ce privește problema orin- 
duirii sociale din România, noi 
am luptat ți am realizat o socie
tate socialistă in care am lichi
dat exploatarea omului de că
tre om și proprietatea privată 
asupra mijloacelor de produc
ție. am înfăptuit in relațiile so
ciale principiile de dreptate ți 

•echitate. Noi considerăm că a- 
ceste principii sint de fapt obli
gatorii pentru orice popor care 
iți propune sâ făurească o nouă 
orir.duire socială. Nu se poate 
vorbi de socialism fără a reali
za in practică principiile socia
liste ale relațiilor de producție 
ți de repartiție a veniturilor 
in societate in raport cu mun
ca fiecăruia. Desigur. formele 
de înfăptuire a acestor princi
pii pot să difere și vor fi în
totdeauna diferite de la o țară 
la alta, de la o etapă la alta, 
în funcție de tradiții, de condi
țiile istorice, inclusiv de gradul 
de dezvoltare economico-socială

a fiecărui popor. Intr-o țară 
dezvoltată din punct de vedere 
economic, care a trece pe câ

tor mai molt sau mai pupz 
apropiat — priaăpfite aodalMe 
vor fi realizate in forme cores
punzătoare situației cm acea 
tari ți in condiții mult mai 
bane dect acelea ia care s-au 
înfăptuit in Român.a. care a 
pornit de la ua nivel scăzut de 
dezvoltare.

România a fost ți este iacă 
cblcgată să depună efortul! man 
pentru dezsxltarea ecococnei. 
pentru a ajunge, ia circa lă— U 
ani, la nrveîul tăriior dezvoltate 
din ponct fc oMere IntatriaL 
Infiptucrea prmcp-ilcr tonalis- 
te ir. plemtndmea .or presupcoe 
exîs^nța unei forțe ecoeoca.ce. 
a producții de bonuri m-
tenale ți spirituale care să poa
tă satisface din plin necesitățile 
tuturor membrilor socsetătu- Ri
dicarea gradului de dezvoltare 
a forțelor de producție, reduce
rea ponderii țărănimii ți creț- 
terea r.umărulu: muncitorilor 
ți tehnicienilor in producția de 
bunuri materiale vor schimbi 
ia mod radical ți raportul intre 
forțele «ocale, vor dace la »- 
propiere intre condițiile de 
muncă din industrie ți agricul
tură. intre munca munctocicc 
ți cea a intelectualilor. In per
spectivă. Oră nici o îndoială, 
ți structura societății romăreșt: 
ți condițiile de manifestare a 
socialismului vor evolua in ra
port cu dezvoltarea generală a 
țării. Noi ne străduim să acțio
năm in mod conștient pentru a 
grăbi aceste transformări ia via
ța societăți: noastre.

ÎNTREBARE : tW dirstre e- 
biectsceie principale pe cere și 
le-a propus Partidul Comumst 
Român este dezvoltarea demo
crației socialiste. Ce rol, ce pen- 
dere acordați ta acest p-ocer 
așa-numitei posibilități de cnticâ 
ta codrul opiniei publice ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr. ne 
preocupăm foarte mult de crea
rea celui mai corespunzător ca
dru de dezvoltare a democra
ției socialiste, pommd de la 
faptul că noua orinduire socia
lă nu poate fi construită decit 
cu participarea activă a Tate- 
loc largi populare ți in folosul 
acestora.

După părerea noastră. am 
creat un cadru destui de larg 
de participare directă a mase
lor populare la conducerea di
feritelor sectoare de activitate, 
prin instituirea cotniteteâor ți 
consiliilor oamerilor munci din 
întreprinderi ți instituții, crea
rea organelor colegiale de con
ducere Ia nivelul ministerelor și 
ai Cocsilralui de Mnuțtru prm 
creșterea roiului Maru Ate-Ări 
Naționale ți introducerea prin
cipiului dezbatem largi a tutu
ror problemelor am cu specia
liști; ți cadrele din diferite do- 
meuu de activitate, cri ți ca 
masele largi populare.

în cadrul tu tim pi acestor tor- 
tue. are toc o dezbatere temei- 
tata ți se manifestă o cntică 
largă a neajunsuntar. a diferi
tei or stări de iun uri negative, 
ia vederea lirfudăni iar ți a 
bcbtmălâun: actmtării. Dacă 

stu- 

du«nr cete «fin Congresele parti
dului. dm cadrul Coufermțelor 
Napocale sau deu coas&mînie 
centrale — au putea constata 
că dezbaterile critice depășesc 
cu mult pe ceie asemănătoare 
care au toc ia țările din Apus. 
Iz cadru; presei, radxxxiiz. te
leviziunii sriri, de asemenea.
promovate cooecvest pozițiile 
entice fată de diferite stări de 
luma, negative, «te lipsuri, in 
vederea mobdizărir eforturilor 
maselor popolare la lichidarea 
neajszsmriice. medusiv critici <ii- 
recte ți măsuri împotriva ace- 
ioca care sta: vmovați de ase
menea stări «te lucruri.

Noi pornim de la faptul că 
ț; societatea socialistă se con- 
strtnește toc cu oameni, iar oa- 
mem; au plusurile ți minusu
rile lor, că ți ia societatea so
cialistă apar greșeli, apar chiar 
coctradrițn «. trebuie acționat 
cu bocărtre pentru preinump;- 
ttarea ți lichidarea acestora, 
fari face impresia că uzii ju- 
«tecă Ia cod idealist socialis
mul. ooestdermd că odată cu 
trecerea la social’vn totul va 
merge de ia sine, fără greutăți, 
fără lipsuri — ți se întreabă 
de ce »e intimplâ un lucru sau 
sltul intr-o tară socialistă ; ei 
uită că și acolo au Ioc transfor
mări sociale, inaptuite tot ce 
earner.-- eu calttâțîte ți minu
surile lor, așa cum sint ei peste 
toL

Unii ne reproșează, spre e- 
xempiu. că nu am fi denxxrați 
deoarece nu lăsăm să se difu
zeze la România orice fel de 
filme, de cărți — chiar dacă au 
tm caracter fascist. Oare in a- 
ceasta constă democrația ?

Fără nici o izdoîală. noi sin- 
tem în mtidul cel mai botărit 
împotriva oricăror forme de ma- 
rufestare a concepțiilor rasiste, 
fasciste, de inegalitate intre oa
meni. «ie asuprire națională și 
socială ți le combatem cu toa
tă energia. Noi considerăm că 
aceasta răspunde iztrutotul ce
rințelor adei ărate; democrații 
socialiste, a cărei esență con
stă in asigurarea condițiilor li
sta reale participări a poporu
lui Ia conducerea societății.

In același timp, luăm din cul
tura universală tot ce este mai 
bun, tot ce este valoare auten
tică. Ca să dau numai un e- 
xempîu, cred că Shakespeare se 
joacă astăzi in România tot atit 
cit ți in Anglia, dacă nu chiar 
mai mult

în încheiere, aș cori să folo
sesc acest prilej pentru a tran
smite cititorilor ziarului dum
neavoastră, întregului popor bri
tanic, cele mai calde urări de 
prosperitate, fericire și pace.

Pentru o Europă
a păcii și securității
încheierea reuniunii de la Bruxelles
La Bruxelles s-au inebeiat duminică lucrările reuniunii Co

mitetului internațional al opiniei publice pentru securitate și 
<o»P«r>re in Europa, la care au participat reprezentanți a 26 de 
comitete si grupuri naționale ale opiniei publice din țări eu
ropene, printre care și România.

în final. participanțiî au 
acnptat. prin consens, o aecria- 
zație care cuprinde principalele 
cerințe actuale ale opiniei pu
blice europene privind înfăptui
rea securității și cooperăm pe 
continent Apreciind rezultatele 
obținute pir.ă acum, de«darația 
subliniază că este vorba despre 
un proces pozitiv care reclamă, 
in continuare, intensificarea e- 
forturilor întregii opinii publice 
europene, participarea tuturor 
statelor — mari, mijlocii și mici 
— la opera de transformare a 
Europei intr-un continent al pă
cii și cooperării. Este exprima
tă. de asemenea, convingerea că 
in viața internațională se im
pune respectarea riguroasă a 
principiilor fundamentale de re
lații interstatale, principii asu
pra cărora s-a căzut de acord la 
reuniunea de Ia Helsinki și se 
află in prezent în faza formulă
rii lor definitive 
la Geneva.

Refiectind un 
al popoarelor 
cercurilor largi ale opiniei pu
blice, documentul evidențiază 
că o adevărată securitate nu 
poate fi întemeiată pe cursa 
înarmărilor și cere guvernelor 
participante la Conferința gene- 
ral-europeană să adopte măsuri 
in domeniul destinderii politice, 
subliniind d acestea trebuie să 
fie comnietate cu măsuri de 
dezangajare militară și de 
ricnr-u-p deschizind astfel 
perroectiva lichidării blocurilor 
militare antagoniste, a eliberă
rii ponoareior europene de po
vara grea a cheltuielilor milita
re. precum si perspectiva creă
ri; condițiilor de ameliorare 
zeneralâ a nivelului de trai. 
Declarația Comitetului interna
tional cheamă toate guvernele, 
pari amentele. tortele politice, 
sindicatele. marile organizații 
sociale, toate curentele de opi
nie publică să acționeze în fa
voarea încheierii ramde a fa
zei a doua a Conferinței gene
ral-europene. pentru a se trece 
ia faza ei finală. în lunile ur
mătoare : să insiste ca opinia 
publică să fie informată mai pe 
larz și obiectiv asupra ansam- 
btalui Problemelor puse în dis
cuție : să ceară ca faza a treia

și cooperare să se desfășoare la 
cel mai inalt nivel; să conside
re actuala Conferință general- 
europeană 
al întregului prtx^s. ceea 
evidențiază necesitatea de 
crea, la finele conferinței, 
organism cu caracter consulta
tiv, care să asigure continuita
tea procesului» de edificare a 
securității și <x»perării pe con
tinent

<a fiind un element 
ce 
a 

un

întrevederile

la sesiunea de

deziderat vital 
europene, al

F. Mitterrand
candidat comun

al forțelor 
de stînga
din Franța

idatura sa
a-
la

al
Denxxraților pentru

• COMITETUL CENTRAL 
Urut
Repcbî.că. precum și reprezen
tanții să: io Adunarea Naționa
lă — a anunțat Alexandre San- 
gibnetzL secretar general al 
partidului — au botărit să spri
jine «andrdatura lui Jacques 
Chanar.-DelT.as la președinția 
Franței. Chaban-Delrcas și-a a- 
nunțat joia trecută, intenția de 
a candida ca reprezentant al a- 
cestui partid

• DUPĂ CUM .ANUNȚĂ A- 
GENTIĂ DE ȘTIRI libiana 
.ĂRNA*. Consilia! Comanda
mentului Revoluției din Libia a 
adoptat fc boiânre meniU să 
permită rol—etatai Meaner El 
Geddafi să se coaaarre activită
ții politice șă organizatorice, 
fără ea aceasta să afecteze fane- 
ția sa de coanwf-ti suprem al 
forțelor armate libiene. Potrivit 
ziarului _AI Fajr Al Jadid*. 
schimbările intervenite nn afec
tează autoritatea și atribuțiile 
Consiliului Cetnandamestului 
Revoluției din Libia.

Conform hetăririi. primul mi
nistru va fi însărcinat eu noi 
probleme politice și administra
tive. printre care primirea scri
sorilor de acreditare ale șefilor 
misiunilor diplomatice, tatimpi- 
narea șefilor de stat la sosirea 
acestora in vizitele in Libia.

Arestări in Spania
• ZIARUI ..LHUMANTTE-, 

de luni, publică o informație 
din Madrid in care se arată că 
„știri provenind de la Direcția 
renerală a securității mențio
nează că trei militanți ai Parti

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA : București. Piața „Sctnteii*. Tel : 17 SO it 17 SO 20 Abonamentele se tac I» oficiile poștale și «IlfurorU din tntrerrinderi și Instituții 
Cititorii din străinătate pot tace abonamente prin „ROMPRESFILATELIA" — Serviciul Import Export Presă — București — Calea Griviței nr. S4—«S P.O.B. — 2001.

• REUNIT LA ALGER, 
Consiliul de administrație al 
societății mixte „Mifergui — 
Nimba", creată în scopul pu
nerii ir. valoare a unui im
portant zăcămînt de minereu 
de fier din Republica Gui
neea, a aprobat, în unanimi
tate, participarea românească 
la activitatea acestei socie
tăți, din care mai fac parte, 
pe lingă societăți din Repu
blica Guineea, întreprinderi 
din Algeria, - 
slavia, Liberia, 
alte Întreprinderi europene și 
japoneze.

Participarea României la 
activitatea societății mixte 
„Mifergui — Nimba" este o 
urmare a înțelegerilor stabi
lite de președinții Nicolae 
Ceaușescu și Ahmed Sekou 
Toure, cu prilejul vizitei o- 
ficiale efectuate în Republi
ca Guineea de șeful statului 
român.

Orientul
Apropiat

R.S.F. Iugo-
Nigeria, și

de externe român le 0. N. U ■

DAMASC 8 (Agerpres). — 
Potrivit unui purtător de cu- 
vînt militar de la Damasc, re
luat de agențiile internaționale 
de presă, artileria antiaeriană 
siriană a doborît, luni, un apa
rat aparținind unei formațiuni 
de avioane israeliene care a în
cercat. la ora 11,50 (ora locală), 
să pătrundă în spațiul aerian 
al Siriei, in regiunea muntelui 
Hermon. Avionul israelian a 
fost văzut prăbușindu-se în flă
cări deasupra unei regiuni din 
sudul Libanului.

Tot luni, la Damasc s-a a- 
nuntat că tancurile siriene au 
angajat o luptă cu tancurile 
israeliene în mai multe puncte 
ale frontului, concomitent înre- 
gistrîndu-se puternice dueluri 
de artilerie.

în cursul nopții de duminică 
spre luni, forțele siriene și-au 
continuat luptele cu o unitate 
israeliană care a atacat, dumi
nică. pozițiile înaintate siriene 
de pe muntele Hermon.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Soâaliste România. 
George Macovescu, conducătorul 
delegației țării noastre la sesiu
nea extraordinară a Adunării 
Generale a Națiunilor Unite, a 
avut luni o întrevedere cu 
seCTetarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, căruia 
transmis un salut cordial 
partea președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu. Mulțumind 
pentru mesaj, Kurt Waldheim 
a transmis președintelui țării 
noastre expresia înaltelor sale 
sentimente de stimă și apre
ciere.

în cursul întrevederii au fost 
abordate o serie de probleme 
majore aflate in atenția comu
nității internaționale 
nizației, intre care 
europeană și situația 
tul Apropiat, precum 
înscrise pe agenda 
extraordinare a O.N.U. De ase
menea, a fost evidențiată evo-

i-a 
din

și a orga- 
securitatea 
din Orien- 
și punctele 

sesiunii

luția pozitivă a colaborării din
tre țara noastră și O.N.U.

Ministrul afacerilor externe al 
țării noastre a avut, de aseme
nea, o întrevedere cu președin
tele sesiunii extraordinare a 
Adunării Generale a Națiunilor 
Unite, Leopoldo Benites (Ecua
dor). S-a procedat la o trecere 
in revistă a problemelor mate
riilor prime și dezvoltării, care 
vor constitui obiectivele esenția
le ale dezbaterilor sesiunii 
extraordinare. Totodată, au fost 
evocate rezultatele pozitive ale 
vizitei președintelui Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, în Ecuador.

In aceeași zi, George Maco- 
vescu, a avut o întîlnire de lu
cru cu secretarul general ad
junct al O.N.U., Antonio Carril
lo Flores, 
Conferinței 
lației de Ia 
întîlnirii, a 
pregătirilor 
București, 
O.N.U., cit

TEL AVIV 8 (Agerpres). — 
Comandamentul militar de la 
Tel Aviv a afirmat că trupele 
siriene și-au reluat. luni, focul 
de artilerie și de tancuri împo
triva pozițiilor israeliene de la 
linia de încetare a focului de 
pe înălțimile Golan. Incidentele 
dintre cele două părți s-au ex
tins _ de-a lungul întregii linii 
de încetare a focului din re
giune.

Totodată, la Tel Aviv ș-a a- 
nuntat că echipajul unui avion 
israelian. care survola luni 
muntele Hermon, a fost silit să 
abandoneze aparatul din cauza 
unor defecțiuni tehnice și să 
sară cu parașuta deasupra unei 
regiuni din sudul Libanului.

secretar general al 
mondiale a popu- 
București. în cursul 
fost analizat stadiul 

conferinței de la 
ce se fac atît 

și în România.
la

BEIRUT 8 (Agerpres). — Mi
nisterul Apărării de la Beirut «I* 
confirmat că un avion israelian 
de tip „Phantom" s-a prăbușit, 
luni. în regiunea Arkoub. din 
sudul Libanului, după ce fusese 
lovit de artileria antiaeriană si
riană — transmit agențiile de 
presă. Cei doi piloți ai apara
tului. care l-au abandonat in 
timpul zborului, au fo-st captu
rați de forțele armate libaneze.

Raporturile dintre Lon
dra și partenerii săi din 
Piața Comună se găsesc 
sub semnul incertitudi
nilor generate de inter
venția lui James Calla
ghan la ultima reuniune 
ministerială a „celor 
nouă* și de indiscrețiile 
ziarului „Le Monde", 
prompt dezmințite de Fo
reign Office.

otidiannl parizian 
LE MONDE a pu
blicat un raport a- 
tribuit ambasadoru
lui acreditat Ia
Londra ai uneia

din țările membre ale Pieței Co
mune in care se afirmă că Ja
mes Callaghan, conducătorul
laburist al diplomației britanice, 
ar aprecia că retragerea Angliei 
din C.E.E. este „inevitabilă". 
Raportul se referă la convorbi
rea avută de Callaghan cu am
basadorul vest-german la Lon
dra și cu ambasadorii a două 
țări din Benelux. Autorul rapor
tului ar fi „unul din cei trei in
terlocutori" ai ministrului bri-> 
tanic. în esență, potrivit acestui 
document, Callaghan ar fi pesi
mist in privința șanselor de a 
se menține Anglia in C.E.E., 
pretinzind că părerile laburiști
lor și cele ale „comunitarilor" nu 
ar fi „conciliabiie". Se atribuie 
lui Callaghan cuvintele : „Mar
ja 
de 
de
ce 
că 
bilă*. Pe malurile Tamisei, un 
purtător de cuvint al Foreign 
Office a declarat ca fiind în în
tregime falsă informația potri
vit căreia Callaghan ar fi decia-

mea de manevră este extrem 
strimtă. N-am nici o dorință 
a părăsi Comunitatea, ceea 
nu mă împiedică să mă tem 
aceasta ar putea fi inevita-

dului Comunist din Spania, in
tre care doi membri ai Comite
tului Central, au fost arestați". 
Comunicatul citează numele lui 
Francisco Romero Marin, care 
a activat in ilegalitate sub nu
mele de Francisco Andres Gon
zales, precum și pe Carlos Al
berto Saenz de Santa Maria și 
pe soția acestuia, Pilar Bravo 
Castells.

Londra si ceilalți 8
> a

Sir

renegocierea 
Ia C.E.E. nu 
va face cu- 
britanic ra- 
consideră a-

rat că părăsirea C.E.E. de către 
Anglia este „inevitabilă". O zi 
mai tîrziu, LE MONDE confir
ma informația sa precizind că 
discuția in cauză ar fi avut loc 
cu ocazia dineului oferit de am
basadorul Republicii Federale 
Germania în onoarea lui 
Alec Douglas Home.

Disputa rămine deschisă. Pro
blema nu este, însă, cea a au
tenticității celor citeva fraze a- 
tribuite lui James Callaghan, ci 
a intențiilor pe care guvernul 
Wilson le are în privința rela
țiilor cu C.E.E. La reuniunea 
Consiliului ministerial ai C.E.E., 
Callaghan a exprimat limpede 
hotărirea guvernului său de a 
cere renegocierea termenilor a- 
derării Angliei la Piața Comună. 
Totul a fost extrem de clar. Au 
existat chiar unii comentatori 
(ziarul FINANCIAL TIMES) 
care I-au criticat pe ministrul 
laburist pentru „brutalitatea" to
nului său. Callaghan a afirmat 
că in cazul in care 
condițiilor aderării 
va reuși „guvernul 
noscute poporului 
țiunile pentru care
ceste condiții inacceptabile și va 
iniția consultări pentru a afla 
dacă este de dorit ca Marea Bri- 
tanie să renegocieze retragerea 
sa din comunitate". Pentru Lon
dra obiectivele renegocierii ar 
fi potrivit formulărilor agenției 
FRANCE PRESSE : modificarea 
politicii agricole pentru a men
ține accesul la piața vest-euro- 
peană a producătorilor cu preț 
de cost scăzut ; respingerea ta
xelor vărsate in bugetul comu
nitar de statele membre, taxe 
din care se constituie „resursele 
proprii" ale Pieței Comune ; re
fuzul unei uniuni economice și 
monetare care prin natura ei să 
antreneze o rată de șomaj ridi
cată ; menținerea prerogativelor 
parlamentului britanic asunra 
propriei economii naționale Co
mentatorul agenției FRANCE 
PRESSE observa că exponentul 
laburist a insistat asupra faptu
lui că obiectivul său nu este 
aceia de a purta tratative asu
pra retragerii din C.E.E., ci de 
a ameliora condițiile „partici
pării britanice la o comunitate 
întărită". După părerea ziarului 
DAILY MAIL, intervenția nou
lui secretar al Foreign Office „a

dat o lovitură brutală Pieței Co
mune în momentul in care a- 
ceasta este la pămint".

Parisul a reacționat ferm prin 
glasul ministrului de externe 
Jobert : „Noi am acceptat să 
plătim prețul cuvenit pentru in
trarea Marii Britanii in Piața 
Comună. Nu vedem necesitatea 
de a plăti un preț suplimentar 
pentru menținerea ei in cadrul 
acesteia...". O serie de colegi ai 
lui Callaghan au semnalat, in 
termeni care reflectau unghiuri 
de vedere diverse, necesitatea 
de a se respecta tratatele și an
gajamentele semnate, în mod 
deosebit prevederile Tratatului 
de Ia Roma. Joop Den Uyl, pre
mierul olandez, s-a arătat mai 
nuanțat : „Noi nu vedem nici un 
inconvenient într-o eventuală 
renegociere a condițiilor aderă
rii Angliei Ia Piața Comună, 
dacă ea intervine în cadrul a- 
cordurilor 
Scheel s-a 
în calitate 
Consiliului 
C.E.E. cerînd să se evite 
mejtlia unei paralizări a Comu
nității" și subliniind : „Timpul 
analizei critice a trecut. Tre
buie luate hotăriri pentru a 
depăși stagnarea Europei (oc
cidentale)".

Din mulțimea comentariilor 
pe marginea reuniunii de Ia Lu
xemburg a Consiliului ministe
rial al C.E.E. se degajă ideea că 
Piața Comună se află intr-un 
proces de stagnare care riscă să 
aibă repercusiuni asupra an
samblului proiectelor vest-eu- 
ropene. Clarificarea raporturilor 
dintre Londra și ceilalți parte
neri din C.E.E. este indispensa
bilă pentru a se avansa în direc
ția obiectivelor comunitare și 
pentru a se defini pozițiile Pie
ței Comune in complexele trata
tive ale viitorului imediat. In 
plus, un element de natură să 
amplifice pesimismul îl repre
zintă dificultățile economice. 
Ultimul raport al Comisiei 
C.E.E. semnalează perspectiva 
ca în 1974, „cei nouă" să cu
noască o accelerare generală a 
inflației, o degradare a balan
ței de plăți, o încetinire a ex
pansiunii 
compiică 
complicate

existente". Waiter 
adresat „celor nouă" 
de președinte al 

ministerial al 
„pri-

economice. Ceea ce 
problemele oricum 
ale Pieței Comune.

EUGENIU OBREA

kian au fost destituiți și înlo- 
cuiți cu alte cinci personalități 
kurde — anunță agențiile MEN 
și France Presse. în baza ace
luiași decret, Ministerul pentru 
Problemele Nordului a fost des
ființat, ca urmare a intrării în 
vigoare a legii cu privire la a- 
cordarea autonomiei regiunii 
Kurdistanului irakian.
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Convorbirile ungaro—
vest-germane

• AGENȚIA M.T.I. anunță 
că la Budapesta au început, luni, 
convorbirile oficiale dintre mi
nistrul afacerilor externe al R.P. 
Ungare. Frigyes Puja, și omt>- 
logul său vest-german, Walter 
ScheeL

• PREȘEDINTELE IRAKU
LUI. Hassan Al Bakr, a emis 
un decret in baza căruia cină 
miniștri kurzi din guvernul ira-

• SENATORUL DEMOCRAT 
american Edward Kennedy, aflat 
în vizită la Bonn, a avut între
vederi cu cancelarul Willy 
Brandt și alte oficialități vest- 
germane in cursul cărora au 
fost discutate probleme privind 
dezvoltarea economică a țărilor 
Europei occidentale, reducerea 
trupelor americane staționate pe 
teritoriul R.F.G., relațiile Est- 
Vest.

• LA BRATISLAVA s-au în
cheiat lucrările celei de-a IX-a 
intilniri a organelor guverna
mentale de turism din Bulga

ria, Cehoslovacia, Cuba, R. D. 
Germană, Mongolia, Polonia, 
România, Ungaria și U.R.S.S. în 
cadrul întilnirii au fost dezbă
tute posibilitățile existente pen
tru lărgirea și diversificarea co
laborării in domeniul turismu
lui.

Ștefan Olszowski 
la Londra
• ȘTEFAN OLSZOWSKI, mi

nistrul afacerilor externe al R.P. 
Polone, aflat într-o vizită ofi
cială la Londra a fost primit de 
premierul Harold Wilson și a 
conferit cu omologul său brita
nic, James Callaghan.

Un trib „cîntâreț"
• ÎN REGIUNEA unde se 

întilnesc frontierele Braziliei, 
Columbiei și Republicii Peru 
trăiește un mic trib de indieni 
Ticunas, cunoscut sub numele 
de „indienii cîntăreți". Acest 
nume iși are originea în faptul 
că avind un bagaj mic de cu
vinte, indienii se exprimă into- 
nind în mod diferit Vocalele și 
dind astfel diferite înțelesuri a- 
celuiași cuvint.
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