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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUSESCU

• Delegația parlamentară argentiniană
Reustax. Șoca- La primire au luat parte to- 

Mmor. Constar.tinescu.
Mar;. Adunări Na- 

i Ș’.efar. Andrei. 
CC. a! P C-R- 
t fată Juan Carlos 
Beitramino. ambasa- 
oblicii Argentina la

pa

A
Mar

R
2

is tovarâ-

călduros mesaj de solidaritate 
și prietenie din partea președin
telui Republicii Argentina, ge
neral Juan Domingo Peron, îm
preună cu urări de noi și în
semnate succese.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru mesaj și a ru
gat pe oaspete ca, la înapoierea

(Continuare în pag. a V-a)

• Hans Jurgen Wischnewsky, președintele Grupului

interparlamentar din R. F. Germania

importante success in muncă
• Constructorii de mașini de 

ridicat și transportat din Timi
șoara au realizat, peste preve
derile planului la zi, o produc- 
ție-marfă a cărei valoare depă
șește 6,5 milioane lei. Sporurile 
de producfie înregistrate pină 
acum consemnează și îndepli
nirea angajamentelor asumate 
de ei în cinstea zilei de 1 Mal. 
Colectivul unității lucrează deja 
in contul lunii septembrie.

• întreprinderea „Ceramica’ 
din Jimbolia, una din marile 
unități ale industriei de mate
riale de construcții, a atins ni
velul producției marfă și globale 
planificat pe primele 4 luni ale 
anului. Pină la 1 mai, ceramiș- 
tii de aici și-au propus să reali
zeze suplimentar, numai prin 
folosirea cu randament sporit a 
capacităților tehnice și a spați
ilor de producție, aproape 3 
milioane țigle și 1.4 milioane 
cărămizi și blocuri ceramice.

• La tînăra întreprindere de 
utilaje și piese de schimb pen
tru industria ușoară din Boto
șani a început montajul primu
lui lot de zece războaie de țesut 
din cele 200 planificate a se 
realiza aici in prima jumătate 
a anului.

Colectivul unității s-a angajat, 
în cinstea zilei de 1 Mai. ca 
primul set de războaie purtind 
marca fabricii botoșănene să fie 
livrat beneficiarilor pină la 25 
aprilie.

Dîmbovița: TOATĂ ATENȚIA 
LUCRĂRILOR ÎN POMICULTURĂ

Scena este locul de 
modelare a măiestriei 

artistice si a conștiinței » » » 
politice

In județul Dîmbovița, unul din 
marile bazine pomicole, atenția 
este îndreptată către executarea 
lucrărilor specifice și a preve
nirii brumelor pe cele aproape 
17 000 hectare plantate.

Din datele furnizate de 
D.G.A.I.A.A. a județului rezultă 
că unitățile agricole coopera
tiste, mai ales cele din zona 
nordică, și-au asigurat din timp 
necesarul de materiale pentru 
combaterea brumei și înghețu
lui. Unitățile C.A.P. Mănești, 
Dragomirești, Colanu, Lucieni și 
Ungurenii de Tîrgoviște, de 
exemplu, și-au procurat și au 
dus în livezi păiș și gunoi de 
grajd, anvelope uzate, rumeguș, 
luminări fumigene etc. Totoda
tă, sistemele de irigat de care 
dispun lucrează din plin, avînd 
astfel un dublu efect: completa
rea necesarului de apă și menți
nerea unei temperaturi optime, 
în plantațiile clasice cum sint 
cele de la C.A.P. Văleni, Malu 
cu Flori, Hulubești, Valea Mare, 
de curînd întinerite, udarea se 
face cu gălețile. La aceste ac
țiuni, ne informează tovarășul 
Vasile Necula, președintele con
siliului tineret sătesc, au fost 
mobilizați uteciștii din unitățile

Ridicarea măiestriei pryferioite/e lat» Jeca ce 
gări. Grupul țccJpr da pe Lxgî

și localitățile respective, alcă
tuind echipe de intervenție.

In toate livezile, atit clasice, 
cît și intensive, unde se poate 
interveni cu mijloace mecani
zate se execută lucrări de în
treținere. Au fost introduse cul
tivatoare și discuri pentru dis
trugerea buruienilor și sparge
rea crustei, iar la pomii pe rod 
a inceput erbicidarea. Coopera
tiva agricolă de producție Co
lanu este un exemplu in acest 
sens. Ferma pomicolă de aici 
cuprinde 86 de hectare, în plan
tații intensive. Aici și lucrările 
se execută tot... intensiv. Tînăra 
ingineră Mariana Pușcașu alear
gă de la un lot la altul, dirijînd 
activitățile. Reușim să o prin
dem la Pomii Mari, o plantație 
pe rod de 31 hectare.

— Ne-am asigurat in întregi
me materialul fumigen. După 
cum observați se transportă ul
timele cantități. De azi am în
ceput ierbicidatul.

în timp ce primim informa
țiile necesare, mecanizatorul 
Aurel Moraru, împreună cu Ni- 
colae Stan și Vasile Radu au 
executat erbicidarea pe o bună 
parte din plantație. Dacă nu 
i-ar fi oprit cineva să le mai 

dea niște indica’.;; nu i-am E 
observat pe elevi; Tra.ar. Briză 
(venit tocmai de la Cooairi 
aici la bunici) și pe rând Ini. 
Ilie Păun care, agăța:: de hăț 
rile cailor, abia se vedeau d_n 
căruța eu paie-

— Elevii au... livada lor re 
explică inginera, șefa ferme.. 
Școala generală din Cola.-.u a 
luat in acord global 5 hectare 
din aceste plantații. Elevii au 
lucrat aici tot timpul sub :r- 
drumarea profesoarei Elena 
Huiu.

Paralel cu aceste lucrări la li
vada de la Girlă, pe cele 22 hec
tare, se execută irigatul pomilor 
pe toată suprafața. A fost sta
bilit un grafic pe întregul an in 
așa fel ca fiecare livadă să pr - 
mească cite 4 udări. Pentru a- 
ceasta -toate utilajele au fost 
puse in funcțiune. execu:indu-se 
5 puțuri de forare pentru al - 
mentarea cu apă, iar echipele de 
udare au fost organizate și asi
gură in două schimburi, a cite 
10 ore fiecare, operația.

OVIDIU MARIAN 
VASILE RAVESCU 
GH. CUCU

Convorbire cu EUGENIA POPOV1CI
•ertr» ai IA7C.

— Ce cencter ae teata- 
festănle aega-ura^ sâpcăsu- 
na aceass* âe i* ▼ f~ s&- 
mată tovarășă rector ?

Eug"c_a Popcvuc. : Artwter. 
științific. etfacMiT. Ca caracter 
divers, ea și pragnani catar 
șapte zile. La stata» »-aa 
prezentat sșectacvie taa aecaxU 
stagiune — _Laa»ea <■ • B*. 
„LaMaeizii*. -Baeătărâ- — ■■ 
recital de versuri al săntanșitar. 
o rală de filase reaBxate de cei 

de cinematografie. La tarrnrl 
au avut tac catocTli ștButzfaee 
eu • largă participare — cadre 
didactice, dar și suzdenu. — te
matica convorbirilor vuind edu
cația politieâ-estetieă prin tea
tru și film. Toate aceste Ma
nifestări ale săp<incitai aaaatee 
festive sint dedicate sărbăto 
rii celei de a 3b-a aniversări

După cum s-o a- 
nur.țat la Consfătu
irea Co>“ ier. - Po.- 
bc Consultativ oi sta
telor pc-tcpc~îe ia 
Tratata oe la Varșo
via au lost oaootate 
_ —~oc*e-e dedarotî. 
pe cc*e ie pu&căr 
in po^ina a VI-a:

• PENT1U O PACE 
TtAJNlCÂ Șl DREA»- 
TA IN ORIENTUL A 

PROPIATI

• PENTRU PACE 
TtAINKJk IN VIET
NAM PENTRU ASI
GURAREA DREPTURI
LOR JUSTE ALE PO
PORULUI VIETNA
MEZ!

• SA SE PUNĂ CA- 
PAT ARB/TRARIULUI 
£ POSECUTAJM DE
MOCRAȚILOR DIN 

OME!

— ImLatva dumneavoa- 
att* mtraneș.e, se pare, o 
largă aderiune.

E. P. Timp de șapte zile, Ia 
«tata» ori la institut, alături de 
prtaciorii și studenții actuali, 
*-*■ aflat oameni de teatru, 
regizări. actori, foști studenți 
at LA.T.CL. sau foști dascăli in 
suitul. Manifestările artistice 

au debutai eu un recital al ca
drelor didactice, de ieri și de 
ari : Ion Fînteșteanu, Radu Be- 
1 ran. Manets Sadova. Octavian 
Coteseu. Dem. Rădulescu, Geor
ge Carabin. Sandina Stan. Ele
na Negreanu. Programul se in-

VIORICA TANASESCU
•Continuare in pag. a IV-a)

S-ZtgE

• Parlamentarii americani Edward Derwinski și Hugh Scott

G S Dhillon, președintele ad-inter im 

al Consiliului Interparlamentar

• Senatorul mexican Alejandro Carrillo
Pmed-steie RepubLni Socia- 

hee tovarășul Mcoiae
a ponnt. \*incri 

ixi pe sectorul Ale- 
;andro CarrJto. președintele Co- 

pentru relații externe a 
Secatului mexican, membru al 
Coastinilui Interparlamentar și 
ai Comitetului Executiv al 
Uniunii Interparlamentare.

împărtășind deosebita satis
facție pe care o încearcă cu 
prilejul acestei întrevederi, 
oaspetele a arătat că îi revine 
plăcuta misiune de a transmite 
președintelui Nicolae Ceaușescu. 
poporului român, un cordial sa
lut din partea președintelui Me

de ACULIN CAZACU

In strategiile contempora
ne ale creșterii și dezvoltă
rii economice și sociale, re
surselor umane li se acordă 
un loc aparte. Calitativ și 
cantitativ. Sporirea ponderii 
muncii calificate in ansam
blul muncii sociale, exerci
tarea forței de muncă in con
diții de acord crescind in
tre sarcină și competență 
este un izvor de acumulare 
a bogăției. Dacă generalizăm 
acum invățămintul de 10 ani, 
dacă facem ca in prima 
treaptă a liceului să avem o 
rată de școlarizare maximă, 
de sută la sută, este tocmai 
pentru că vrem să ridicăm 
calitatea resurselor umane. 
Devenirea școlii noastre ca 
o școală a muncii, orientată 
spre producere, vizează ace
lași scop. In fond, dezidera
tul tradițional ai educației 
— formarea multilaterală a 
personalității — nu mai poa
te fi astăzi conceput decît 
in termenii activității social-

Mri:um.-i președintele 
âaspeU să transmită cancelaru- 
hn VdM Brandt un salut cor- 
taal șt ceie mai bune urări de 
sănătate și noi succese.

îr. i_zmri întrevederii. care 
s-a desfășurat intr-o ambianță 
cootataă. prietenească, a fost ex- 
printett. de —părți, satis- 
facria per’r'j evoluția pozitivă 
a re -a;, tor dintre Republica So- 
calasză Romăr. a ș. Republica 
Federală Germar.a. precum și 
dorința ca aceste relații să cu

cu un călduros salut 
tea prețedm'.elu. State
le ale Amenzii. Richard 
urin de sănătate și re

mind. președintele 
Ceaușescu a rugat pe 

să transmită președinte- 
hard Nixon un cordial 

cele mai bune urări.
Iinttae Nicolae Ceaușescu 
imentani americani au 

probleme privind rela- 
-,tre România și S.U.A., 
■rea evidențiind conți- 
r dezvoltare in ultimii

«.a: joc, urați participartții la 
această reuniune. El a relevat, 
de asemenea. că parlamentarii 
prezent: la aetittne au primit eu 
soit interes și satisfacție cuvin- 
tarea inaugurală rostită de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. a- 
pcecnnd-o ca o contribuție în
semnată la cristalizarea preocu
părilor de viitor ale Uniunii 
I~ T^rp3L*iam en țar*»

în timpul întrevederii, desfă
șurată intr-o ambianță cordială. 
Prietenească, au fost subliniate 
bunele relații existente intre Ro- 

xicului, Luis Echeverria Alva
rez. și a poporului mexican.

La rindul său, președintele 
României a transmis președin
telui Luis Echeverria Alvarez 
salutări călduroase, precum și 
cele mai bune urări poporului 
mexican.

Senatorul Alejandro Carrillo 
a subliniat stima și prețuirea 
de care se bucură poporul ro
mân, președintele Nicolae 
Ceaușescu. din partea poporu
lui mexican, pentru politica 
României pusă in slujba cauzei 
păcii, ințelegerii și cooperării 
internaționale.

în timpul întrevederii, au fost

RESURSE 
UMANE

mente utile. O personalitate 
ruptă de producere, de con
textul muncii este amputată, 
golită de seve, intoarsă spre 
sine intr-un soi de. intros
pecție care ii subminează fi
ințarea.

Acumularea și valorifica
rea resurselor umane este — 
neîndoielnic — o cerință ca
re își găsește satisfacerea în 
muncă, in cuprinderea unui 
număr cît mai mare de in
divizi în sferele producției 
și în dirijarea invățămîntu- 
lui spre producerea de for
ță de muncă, aptă de inte
grare profesională și socia
lă rapidă. In comparație cu 
1965, anul 1973 înregistra o 
creștere de aproape 40“/# a 
numărului de salariați. In 
perioada 1971-1973 ritmul me
diu anual de creștere al sa- 
lariaților a fost de 4,4 la 
sută. Industrializarea și ur
banizarea au făcut ca, din

(Continuare în pag. a IV-a) 

noască și pe viitor o dezvoltare 
ascendentă, pe multiple planuri, 
in avantajul reciproc al celor 
două țări și popoare. A fost re
levată importanța pe care o au 
lărgirea schimburilor comerciale, 
a cooperării economice și teh- 
nico-științifice dintre România 
și R.F. Germania, dezvoltarea a- 
cestor raporturi pe o bază echi
tabilă. reciproc avantajoasă, 
pentru îmbunătățirea climatului 
politic in Europa și crearea u- 
nor condiții favorabile realizării 
securității pe continentul nostru.

ani. precum și dorința comună 
ca. și in viitor. înțelegerea și 
colaborarea dintre cele două 
state, bazate pe deplina egali
tate in drepturi și respect 
reciproc, să urmeze un curs 
ascendent, corespunzător intere
selor popoarelor român și a- 
merican. cauzei păcii în lume.

A avut loc. de asemenea, un 
schimb de păreri asupra unor 
probleme ale vieții politice in
ternaționale actuale.

întrevederea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, prie
tenească.

mânia și India, contribuția pe 
care au adus-o intilnirile dintre 
conducătorii celor două țări la 
dezvoltarea pe multiple planuri 
a acestor relații, precum și po
sibilitățile de extindere in viitor 
a legăturilor de prietenie și co
laborare româno-indiene.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a rugat pe oaspete să transmită 
un cordial salut președintelui 
V. V. Giri și primului ministru. 
Indira Gandhi, împreună cu cele 
mai bune urări de prosperitate 
și pace poporului indian prieten.

relevate bunele relații româno- 
mexicane, posibilitățile pentru 
extinderea și diversificarea lor 
in viitor.

Abordindu-se unele probleme 
ale actualității internaționale, 
au fost subliniate de ambele 
părți cursul pozitiv spre destin
dere. precum și importanța efor
turilor ce se depun în direcția 
înfăptuirii unor pași concreți 
spre dezarmare, spre creare de 
zone denuclearizate In diferite 
regiuni ale lumii.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

ÎN NUMĂRUL
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• Hunedoara, 
scrisoare
de dragoste
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IERI, LA SALA
FLOREASCA Serile Scînteii tineretului

O atmosferă entuziastă și un punct deosebit de important din program^ 
CAMPIONILOR LUMII LA HANDBAL LI S-A DECERN AT ,,DIPLOMA DE ONOARE" A C.C. ALUJ-C-

In ziarul nostru din 2 aprilie 
era criticată neglijența de care 
dădea dovadă consiliul de con
ducere și inginerul-șef al coope
rativei agricole din Movileni, 
județul Galați, atitudinea lor 
față de pregătirea și desfășura
rea campaniei de irigații. în 
timp ce în altă parte oamenii 
suplineau lipsa unor sisteme de 
irigații sau numărul insuficient 
de motopompe și aspersoare că- 
rind apa cu cisternele sau cu 
gălețile, aici, la Movileni, mai 
bine de o treime din mijloacele 
mecanice necesare executării u- 
dărilor se aflau într-o stare de
plorabilă — 15 motopompe în 
atelierele de reparații ale unor 
stațiuni pentru mecanizarea a- 
griculturii, altele... rugineau la 
umbra nepăsării cu care tratau 
problema cei investiți cu răs
punderea coordonării tehnice Și 
administrative a sistemului de 
irigații. „Preocupările" de o 

toamnă și o iarnă n-au permis 
găsirea unităților dispuse să re
pare motopompele decît in ă 
doua jumătate a lnnii martie și 
prima decadă a lui aprilie, adică 
exact atunci cînd acestea tre-

Pe teme 
cetățenești 

buiau să funcționeze. Condfiic- 
tele stricate erau adunate in 
stive ; iar aspersoarele cu de
fecțiuni ocupau o bună parte 
dintr-un vechi grajd ; erau în
călcate obligațiile ce derivau din 
contractele încheiate, in primă
vara anului trecut, cu moto- 
pompiștii, — din decembrie re- 

nunțîndu-le acestora minimum 
garantat, cu alte cuvinte, renun- 
țînd la serviciile acestor oameni 
în a căror pregătire se investi
seră zeci și zeci de mii de lei, 
iar actuala conducere adminis
trativă și tehnică a tratat ca pe 
„a zecea spiță la căruță" pro
blema recrutării și instruirii a- 
cestor meseriași. în sat sint 
mulți tineri pregătiți in meseria 
de mecanizator, către care, insă, 
nimeni nu și-a îndreptat privi
rile. Se spera într-o primăvară 
cu precipitații normale care să 
ascundă intolerabila situație 
creată prin — scuzată fie-ne ex
presia — lenea de a gindi și de 
a acționa după cum interesele 
obștei o cer. Iar moleșala și de
zinteresul nu pot genera decit 
pagube ; pentru că pagubă in

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a ll-a) Relatarea pe larg a momentelor serii in numărul nostru de luni Fotografiile: v. ranga
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Cheambașu, Bănești. 
Da. fiind în clasa a

muncitoresc.
Foto; P. TÂNJALA

Adolescenții, la ora opțiunii profesionale
crăci scrise, cu care voi sinteți 
obișnuițl din timpul școlii. Dacă 
nu obții o medie care să-ți per
mită înscrierea la liceul ales 
inițial, pu înseamnă că nu mai 
devii, licean ; te poți înscrie 
imediat la un liceu unde locu
rile n-au fost completate, 
a fi supus altor probe, 
exista tovarăși care-i vor 
druma pe candidații rămași 
licee cu locuri disponibile.

Matei Alexandru, Pitești t 
Pentru a vă da lămuririle ce
rute âr fi trebuit să precizați 
ce profil de liceu dorește să 
urmeze fiul dumneavoastră. 
Cum însă ne spuneți că ați ci
tit articolul din ziarul nostru 
care preciza cum se face trece
rea Ia generalizarea primei 
trepte de lieeu (ați putut citi 
dealtfel și răspunsurile de mai 
sus), ați înțeles, credem, că in 
treapta întii de liceu elevii sint 
înscriși fără concurs de admi
tere. în situațiile excepționale, 
la care ne-am referit, probeie 
de verificarea cunoștințelor sint 
diferite, avîndu-se în vedere 
profilul liceului. Urmăriți în 
continuare ziarul nostru. Adre- 
sați-vă însă și comisiei de 
orientare profesională la In- 
Specfdratul școlar județean, dat 
fiindcă vă aflați la Pitești.

Ioana Opriși, comuna întor
suri, Dolj : Ne atragi atenția 
că n-am formulat nici măcar o 
frază în articolul referitor la 
generalizarea primei trepte de 
liceu, despre elevii clasei a 
IX-a a școlii generale. N-am 
făcut-o pentru că trecerea Ia 
treapta întii îi are in vedere ne 
elevii clasei a VIII-a a școlii 
generale. Elevii clasei a IX-a, 
deci și tu. își pot continua stu
diile' în clasa a X-a a școlii ge
nerale, în aceleași condiții ca și 
pînă acum, cunoscute deci ; ei 
âu posibilitatea să susțină și di
ferențe pentru forme de învă- 
țămînt, de asemenea cunoscute. 
Dacă n-au împlinit 17 ani, și 
doresc să se înscrie în anul I 
de liceu, elevii clasei a IX-a au 
această posibilitate. Acum ești 
mulțumită 7

Aron tateș. Sîmnihai de Pă
dure, Murteș: Ne scrii că ai dori 
sa urmezi cursurile unei. școli 
profesionale, dar ești in clasa 
a VIII-a și nu știi dacă ai acest 
drept ori nu. Bănuim că ai ci
tit în ziarul nostru articolul 
care explica faptul că, în viito
rul an școlar toți promOvații 
clasei a VIII-a a școlii gene
rale vor urma, obligatoriu, pri
ma treaptă de liceu. Există, 
însă, o excepție: cei care vor 
Împlini 16 ani pînă la absolvi
rea școlii (nu la 1 septembrie, 
cum. dintr-o eroare, a apărut . 
în ziarul nostru), nu vor fi o- 
bligați să urmeze prima treap
tă de liceu, puțind să se înca
dreze în producție, ori să se 
înscrie la o<școală profesională, 
sau la cursuri de calificare de 
scurtă durată. Se pâre. însă, că 
nu ești in această situație și că 
vei deveni licean, ca toți co
legii tăi. Ar fi bine să te adre
sezi comisiei de orientare șco
lară și profesională care, nu ne 
îndoim, s-a format ori se va 
forma în școala ta, pentru a te 
Sfătui cu membrii acesteia la 
ce liceu să te înscrii, ce profil 
«r fi potrivit aptitudinilor tale. 
Dacă vei urmări în continuare 
ziarul nostru, vei putea citi ar
ticole din care ai să afli mai 
pe larg că dorința ta de a do- 
bindi o meserie se poate realiza 
și in prima treaptă de liceu 
(mai ales dacă vei alege un li
ceu agricol ori industrial) iri- 
trucit in anii I și II de liceu 
vei face practică într-o meserie 
specifică profilului liceului, iar 
la absolvirea anului II, vei pu
tea să te încadrezi direct în 
producție, ori în cazul cînd 
aceasta va fi necesar — să ur
mezi un curs de calificare de 
scurtă durată în meseria în care 
te-ai inițiat deja în liceu, după 
cum vei putea urma o școală 
profesională. care, insă, la 
acea dată va avea o durată de 
ș-olarizare mai mică. Vei avea 
și posibilitatea să urmezi treap
ta a doua de liceu. Dar despre 
viitor vom mai avea timp să 
discutăm ; acum pregătește-te 
sufletește pentru pasul ce ur
mează : alegerea profilului li
ceului.

Sanda 
Prahova : 
VIII-a. vei face parte din pri
ma promoție care va urma 
treapta întii de liceu. Pentru 
amănunte, citește răspunsul dat 
lui Aron Lateș.

Ionica Chila, Movila Miresii, 
Brăila : Dacă vrei să urmezi 
un liceu cu profil umanist, in- 
teresează-te la școală, la comi
sia de orientare, unde va func
ționa un asemenea liceu, ori o 
filială a acestuia, mai apropiată 
de locuința ta. S-ar putea ca 
in viitorul an școlar, să existe 
o asemenea filială chiar în co
muna ta — dar noi, de aici, nu 
putem cunoaște acest lucru.

Te interesezi și de Condițiile 
de admitere. Începînd din vii
torul an școlar, prima treaptă de 
liceu fiind obligatorie. înscrie
re* în anul I se face fără con
curs de admitere. Numai in 
cazuri cu totul excepționale — 
dacă la un liceu vor fi mai 
mulți candidați pe un loc — se 
va recurge la probe de verifi
care a cunoștințelor. Sfatul pe 
care ți-I dăm ție și colegilor 
tăi. este să vă consultați cu di- 
riginții și profesorii, cu tova
rășii din conducerea scolii unde 
vă puteți înscrie dacă doriți să 
urmați un anumit profil de li
ceu. Ar fi păcat că, din necu
noașterea situației, să alegeți 
un liceu solicitat de mai mulți 
candidați, depășindu-se numă
rul de locuri, și să faceți efor
tul unor probe de verificarea 
cunoștințelor cînd poate că în 
apropiere se află un liceu de 
același profil, ori cu un profil 
care vi s-ar potrivi, la care nu 
s-au completat locurile. In ca
zul că, totuși, vei nimeri la un 
liceu unde vor fi mai mulți 
candidați pe un loc, — deși noi 
credem că nu se va întimpla 
ăsta — îți putem spune că la 
profilul pe care dorești să-l ur
mezi probele de verificarea 
cunoștințelor se vor da la dis
ciplinele cunoscute din anii tre- 
cuți, subiectele acestora fiind 
stabilite numai din materia 
clasei a VIII-a. Nu este vorba 
de un examen, ci doar de lu-

în
spre

Tuturor celor care ne-*u ce
rut lămuriri privind probele de 
aptitudini la liceele de artă : 
Pentru liceele de artă se cer 
Intr-adevăr probe de aptitudini, 
întrucit profesiile acestui do
meniu presupun aptitudini deo
sebite. în general, probele de 
aptitudini sint cele din anii tre- 
cuți. Astfel :

Liceele de muzică : execuția 
și interpretarea la instrumentul 
pentru care candidează a unui 
studiu și a unei piese din ma
terialul prevăzut în cîasa a 
VIII-a (școala generală de mu
zică) : dicteu melodic ; solfegiu 
lâ prima vedere și noțiuni de 
teorie legate de solfegiul dat :

Liceele de arte plastice: o 
lucrare de desen după natură 
(grup de obiecte) executată in 
creion sau cărbune ; o lucrare 
din imaginație, după o temă 
dată. executată in culoare 
(acuarelă, tempera, guașă, ulei 
etc.) sau modelaj 
(lut. plastilină, lemn.

Liceele de coregrafie : 
clasic ; dans de caracter, 
românesc. Fiecare probă 
eliminatorie.

Alte răspunsuri, într-un 
măr viitor.

sculptură 
metal) ; 

dans 
dans

LUCRETIA LUSTIG

••• Dar nici o lege nu permite ca pentru o critică
dreaptă să te plingi de calomnie

(Urmare din pag. I)

hambarul cooperativei și al țării 
înseamnă neutilizarea, în aceas
tă primăvară dificilă a siste
mului de irigații decit in pro
porție de 20—39 la sută, adop
tarea unor soluții simple prin 
care să se asigure aplicarea u- 
dărilor și pe suprafețele aflate 
în imediata vecinătate a siste
mului de irigații.

Sigur, nu toate aceste aspecte 
au fost prinse în articolul publi
cat, acela fiind doar un simplu 
raid de campanie întreprins in 
perimetrul sistemului de irigații 
Movileni—Nicorești—Tecuci, cu 
aproape 20 de unități benefi
ciare. Deși doar punctate, spe
ram ca sesizările noastre să de
clanșeze — în cazul celor aten
ționați — acea tonică analiză a 
propriei activități, urmată de 
măsuri energice, chibzuite și o- 
perative.

Numai că la Movileni. critica 
ziarului a declanșat o cu totul 
altă stare. Printr-o adresă ofi
cializată prin număr de înre- 
gistare și ștampilă, inginerul- 
șef ni s-a adresat : „Referitor la 
articolul publicat Gin „Scînteia 
tineretului" — n.a.) în numărul 
7733 din 2 aprilie 1974 și anume: 
APA NU VINE SINGURA PE 
CONDUCTE LA ASPERSOARE, 
vă facem cunoscut că se înain
tează acțiune Ia tribunal pentru 
calomnie pe de o parte iar pe 
de alta în trei zile de la data 
primirii cerem anchetă din par
tea dumneavoastră la fața lo
cului pentru a se stabili juste
țea afirmațiilor ți adevărații vi- 
novați”. Mărturisim că nu to
nul frazelor prin care tovarășul 
inginer-șef ni se adresa ne-a de
terminat să revenim la Movi
leni, pentru eă noi știam că rea
litatea era cea sesizată de noi, 
starea de lucruri puțind ii 
schimbată peste noapte, ci do
rința sinceră de a restringe nu
mărul celor suspectați și bla
mați de cătie inginerui-șef pen; 
tru faptul că au dat informații 
celor de la ziar.

Ne-am dus, și am refăcut 
pe-ndclete documentația. Am 
stat de vorbă cu oamenii și ani 
căutat răspuns la întrebarea : 
„cum se desfășoară activitatea 
in cadrul sistemului de irigații ?“ 
Trebuie s-u spunem de la în
ceput că atit cei criticați in ziar 
(președintele cooperativei, tova
rășul Ion Stoian, secretara co
mitetului U.T.C., tovarășa Au
rica fofoleanu) cit și secretarul 
comitetului comunal de partid, 
tovarășul Petrache Druțâ, au a- 
firmat că „cele scrise in ziar au 
fost juste, critica fiind, „dulce” 
in comparație, cu situația - anor
mală de la noi11. Numai ingine- 
rul-șef n-a fost și nu este con
vins că intirzierea și indecizia 
cu care au acționat dumnealor 
și in special dînsul, constituie 
cauza principală care a generat 
starea anormală intilnită in sec
torul de irigații. S-a „legat” la 
ochi crezînd că astfel se schim
bă situația, ajunsă acum chiar 
mai critică decit la începutul 
lunii aprilie. Și, înfuriat la cul
me, a uitat de situația din coo
perativă și ni s-a adresat nouă 
in termeni foarte drastici : „ce
rem anchetă la fața locului și 
despăgubiri morale și materia
le”. Pornit împotriva ziarului, 
nu discutăm aci alte motive, cl 
a pierdut din vedere faptul că, 
deși se află din ianuarie pe 
postul de inginer-șef (actualul 
președinte fiind ales abia cu o 
lună și ceva in urmă) pînă in 
martie — cind a intervenit cu 
hotărire comitetul de partid — 
dumnealui n-a intervenit in 
nici un l’el pentru repararea și 
revizuirea agregatelor- de asper
siune. A trecut și peste apre
cierea comitetului comunal de 
partid de Ia data de 28 martie 
conform căreia, cităm : se con
stată o neglijență totală din
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partea factorilor responsabili In 
ceea ce privește organizarea ac
tivității de irigații (care, dum
nealui ca inginer-șef. nu se 
consideră „factor responsabil” ? 
n.a.) dovedită in faptul că din 
totalul de 46 de motopompe — 
24 au fost deplasate in cimp și 
din acestea doar 8 funcționea
ză, la rindul lor și ele cu mari 
întreruperi. De asemenea, su
pravegherea tehnică e deficita
ră, iar numărul mecanicilor an
gajați e insuficient, sint doar 26 
din 40 necesari”. A „închis” •- 
cbii și in fața cifrelor aflate 
înscrise chiar în agenda dum
nealui (din care și-a concretizat 
răspunsul dat la unele întrebări 
formulate cu prilejul revenirii 
noastre la Movileni) : 21 de 
motopompe practic nu pot fi 
folosite din cauza reparațiilor 
formale ce le-au fost executate 
la S.M.A. Tecuci. Corod și Mo
vileni ; circa o treime dintre țe
vile pentru aspersiune sint ne
folosibile pentru că sint strimbe 
și sparte, au fost sustrase sau 
lipsesc pentru ele garniturile, 
nu dispunem de 15 furtuae ad
mise și de alte 15 furtune refu
lare ; 65 de aspersoare din ceie 
130 de care dispunem sint stri
cate ; avem încă un deficit de 
17 motopompiști.

Ne-am convins că tovarășul 
. Medeleanu mută ușor tirul cri
ticii către alții. Din ambiția de 
a dovedi ceior din sat cine este 
el. inginerul Gheorghe Mede
leanu, a chemat la ordine pe 
impoliticoșii ziariști care au în
drăznit să-l atace pe el care 
muncește cu suflet și ii duce in 
spate pe incompetenții de pre
ședinte și 
nu numai 
dar și pe cea de specialist hi
drotehnic, 
gațiile, de mecanic etc. etc. Fap
tele, ținuta etică și profesiona
lă, — ce reliefează o tristă 
mentalitate funcționărească — ii 
sint potrivnice. Tovarășul ingi
ner Medeleanu. scria președin- 
dele C.A.P. intr-o informare 
prezentată la comitetul comunal 
de partid, ține ședințe de plani
ficare de 2—3 ore. ședințe care 
se transformă in birfă și cear
tă. Considerăm că aceasta se 
datorează necunoașterii situației 
reale din teren. tovarășul 
umblind peste tot, dar neurmă
rind concret executarea sarcini
lor planificate seara. Mai mult 
decit atit. are o comportare ne
cuviincioasă față de subalterni 
și chiar față de colaboratori. în

de primar, care face 
munca de inginer-șef

de tehnician cu iri-

L-am ascultat la o recentă 
plenară a Comitetului județean 
Tulcea al U.T.C. și m-au impre
sionat conținutul, plinătatea 
spuselor sale. Ștefan Țăroi, in 
numele organizației U.T.C. de 
la Autobaza 3 Tulcea. al cărei 
secretar este, raporta despre 
acțiunile realizate, făcea propu
neri argumentate, aducea și su
punea plenarei idei interesante. 
M-am întrebat, atunci, cum a a- 
juns acest tinăr activist obștesc 
să cunoască atit de bine trebu
rile organizației. Răspunsul 
l-am aflat stind tndelung de 
vorbă cu tînărul mecanic au’O 
Ștefan Țăroi, la locul lui de 
muncă — la autobază — d!«cu- 
tînd și cu tovarășii. prietenii 
lui. tinerii din organizația 
U.T.C., cu alți oameni din În
treprindere.

Directorul Autobazei 3 — Tul
cea, tovarășul Marcel Șerbănes- 
cu. a fost primul care a ținut 
să-1 caracterizeze pe Ștefan Ță
roi :

— Nu sint aici decit de pu
tină vreme, dar pot să spun că 
inițiativele pornite de Ia tineri 
au contribuit din plin la rezul
tatele economice ale intrenrin- 
derîî. Tn ce-I privește pe Țăroi, 
am remarcat cit d* bine cu
noaște probleme** de producție, 
«poi hotărire*. dar ți tactul cu 
care știe să pună in fata ■•aș
tri problemele tinerilor.

Am retinv*. din spusele tova- 
rășubil ȘeîUă-.e«cn. ea • primă 
tr*iotă a competentei secreta
rului U.T.C. pe autobază. cu
noaștere*. Numai ața uteciștii 
și. in primul rind. secretarul 
lor. »u putut emite idei valabi
le. utile pentru procesul produc-

Întreprinderea „Independenta din Sibiu, căminul

tiv. numai așa s-au putut naște 
și finaliza inițiative ca „Proces 
minutului11, „O zi pe lună cu 
carburant economisit11 și altele, 
ulterior însușite și aplicate de 
tot personalul autobazei.

Ar fi și o a doua treaptă a 
competenței, excelenta informa
re dovedită de Ștefan Țăroi în 
privința fiecăruia dintre cei 156 
de uteciști ai organizației. Nu

faptelor...
e o cifră mare, dar trebuie să 
recunosc că a cunoaște nominal 
pe absolut toți membrii colecti
vului. a ști exact ce condiții de 
muncă și de viață are fiecare, 
ce studii, ce probleme persona
le este • performanță.

Așa am ajuns Ia discernerea 
celei de-a treia trepte a com
petenței — implicarea. Ștefan 
Tiro: se simte și este profund 
implicat in tot ce privește bu
nul mers al unității in care lu
crează și — prin aceasta — in 
activitatea și existența tuturor 
tovarășilor de muncă șt de or
ganizație. însăți această impU-

care este, de fapt, resortul in
tim, sursa morală a competen
ței secretarului U.T.C.

Aceeași forță interioară gene
rează intervenția fermă a orga
nizației în toate problemele pro
ducției, în toate chestiunile le
gate de viața personală a oa
menilor.

Aflu, astfel, despre condițiile 
optime de viață create aici ti
nerilor șoferi, despre modul în 
care, la inițiativa organizației 
U.T.C.. a fost rezolvată proble
ma celor vreo 30 de navetiști, 
despre clubul rezervat tinerilor 
de la autobază chiar în incinta 
căminului pentru nefamiliști și 
despre activitățile - impulsionate 

• aici de același Ștefan Țăroi. Sint 
fapte palpabile, fapte care dau 
o strălucire reală vorbelor, ar- 
gumentînd. în fond, prin ele în
sele. prestigiul secretarului 
U.T.C. Aceste fante au contri
buit, în ultitnă instanță, la li
mitarea fluctuației de personal, 
la legarea cadrelor tinere de lo
cul de muncă, la mai bune re
zultate în producție, deci. Și, 
ceea ce e mai important, cîști- 
gul numărul unu al acestor fap
te și atitudini este, cred, trans
punerea unor calități morale 
profunde în viața și activitatea 
întregii organizații, in viața și 
munca majorității uteciștilor 
care o rom nun.

Sint motivele care m-au fă
cut să văd eu adevărat în tină- 
rul muncitor tulcean un om 
demn de titlul ace«tei rubrici. 
Un om pe care toți uteciștii 
rare l-au ales il consideră, pen- 
t-u aceleași motive, un tovarăș 
de nădejde, un nrîefen adevărat.

OVTDIU PĂUN

Olimpiada 
elevilor

S-au încheiat . olimpiadele 
școlare de matematică, fizi
că, chimie, biologie, limba și 
literatura română, maghiară, 
germană, organizate de Mi
nisterul Educației și Invăță- 
mintului, în colaborare cu 
Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist și so
cietățile științifice ale cadre
lor didactice.

Aceste tradiționale între
ceri au reunit, la etapa fi
nală a ediției pe 1974, apro
ximativ . 1 600 de concurenți, 
selecționați din circa 150 000 
de participant la primele 
faze ale competițiilor.

Cu prilejul festivităților de 
închidere, care au avut loc 
Ia București, Cluj, Timișoara, 
Jibou, judeful Sălaj, și Si
ghișoara, ciștigătorilor le-au 
fost atribuite 208 premii și 
240 mențiuni.

De reținut că s-au distins, 
prin punctaje maxime, elevii 
Adrian Ocneanu. de la Liceul 
„Mihai Viteazu11, din Bucu
rești (la matematică), Gheor- 
ghița Boescu, de Ia Liceul 
industrial de chimie, din Pi
tești și Cezar Leșeanu, de la 
Liceul „Ștefan cel Mare11, din 
Suceava (la chimie). Cei cla
sați pe primele locuri ale 
olimpiadelor de matematică, 
fizică și chimie vor reprezen
ta elevii din țara noastră 
la olimpiadele internaționale.

ciui; SALONUL NAȚIONAL 
STUDENȚESC DE ARTĂ PLASTICĂ

Deschis între 29 martie— 
20 aprilie a.c. la Cluj, în ca
drul celei de-a IX-a ediții a 
Festivalului Național al Artei 
Studențești, Salonul național 
studențesc de artă plastică 
reunește lucrări ale studenți
lor din șase centre universita
re ale țării (București, Cluj, 
Timișoara, Craiova, Iași și 
Galați), într-o participare pe 
care, mărturisim, am fi do
rit-o mai amplă și nuli semni
ficativă. De pildă, studenții 
ultimelor două centre citate, 
ca și cei din București, 
mai mult o prezență simboli
că. Faptul a fost remarcat și 
de conf. unic. dr. Gheorghe 
Achiței — rectorul l.A.P. „N. 
Grigorescu" din București și 
președinte al juriului care 
sublinia că prezenta expoziție 
reprezintă numai o mică par
te din eforturile studenților

De pildă, studenții

au

creatori din institutele de ar
tă ale țării.

Oricum, sîntem bucuroși să 
întîlnim în cadrul Salonului 
deschis la Cluj cîteva auten
tice talente, să surprindem 
dincolo de timiditățile și ri
giditățile inerente începutului, 
„personalități" descifrabile, 
de <o vădită originalitate.

Part nd a fi fost gîndit doar 
ea un fel de „gală a laurea- 
ților" (majoritatea expozanți
lor fiind deținători ai cite u- 
nui nediferențiat titlu de 
„laureat" al festivalului), ac-, 
tualul Salon național studen
țesc de artă plastică de la 
Cluj, ar fi putut evita cre
dem, o serie de lacune, între 
care, nu în ultimul rind, mo
dul de organizare.

BENONE NEAGOE

Laureatiis

PICTURA : 1. Ana Velea ____ „__ _____ _______
„Sărbătoare11, 2. Traian Zornoiiu — C.U. Timișoara pentru 
lucrarea „Sărbătoare11. 3. Paula Kottinger — C.U. Timișoara 
pentru lucrarea „Peisaj”, 4. Alexandru Raita — C.U. Timi
șoara pentru lucrarea „Șantier”.

SCULPI URA : 1. Alexandru Raita — C.U. Timișoara pen
tru lucrările de sculptură in lemn : „Germinație”. „Zburăto
rul”. „Simbol”.

GRAFICA : 1. Nagy Levente — C.U. Cluj pentru lucrările 
din ciclul „Omagiu aviatorilor".

Juriul a mai acordat o diplomă C.U. Timișoara pentru se
lecția lucrărilor prezentate.

Revista „Viața studențeasă" a acordat o diplomă Danielei 
Oravițeanu pentru lucrarea „Revoltă” (ulei pe pinză).

festivalului
C.U. Cluj pentru lucrarea

ț

majoritatea cazurilor arur.că 
vina pe alții, se opune la unele 
propuneri menite să contribuie 
la intirirea unității, deelarindu- 
se atotștiutor ți neascultir.d de 
nimen> nimic”.

Iată și alte detalii : marți 9 
aprilie, seara, comitetul execu
tiv al consiliului popular a pus 
in discuție problema folosirii 
la irigații a tuturor forțelor sa
tului. Deși anunțat din timp —, 
după dumnealui, in cimp ți *- 
casă la Tecuci trimițindu-se și 
autoturismul —. inginerul-țef a 
lipsit. Oare așa trebuia să pro
cedeze cadrul tehnic al coope
rativei. omul ale cărui răspun
deri derivă din chiar postura de 
reprezentant al statului in uni
tate ?

S-a stabilit, apei, ea fiecare 
membru al comitetului de par
tid. al consiliului de conducere 
și specialist, prin rotație, să a- 
sigure controlul ți îndrumarea 
celor ce lucrează. noaptea, la 
irigații. Toată lumea a procedat 
in consecință. Singurul care 
s-a sustras acestui efort a fost 
— eine credeți? — inginerul- 
șef. Care este, și in cazul aces
ta. rolul inginerului in coopera
tivă ?

S-a pus problema improvizării 
unor trasee de conducte care 
să permită udarea a 40 de hec
tare cu griu amplasat in afara 
perimetrului sistemului. Cine 
credeți că s-a opus ? Agronomul 
unității !... Dar credeți că toate 
acestea nu le știe și inginerul 
Gheorghe Medeleanu ? Le știe ! 
Dar întoarce capul să nu le vadă 
fiindcă, de, e vorba de și, cunt 
caută a se înțelege, e vorba de 
prestigiul său. Curat prestigiu 1

Cooperativa agricolă din Mo
vileni dispune de un pămint 
foarte fertil, aproape in totali
tate amplasat in sistem de iri
gații. Aici trebuie să se obțină 
producții ridicate. îndeosebi a- 
nul acesta cind rezervele de 
apă ale soiului sint mici, su
prafețele amenajate pentru iri
gații se cer folosite intensiv 
pînă la ultima palmă de pămint. 
Stăpiniți de acest gind redacto
rul nostru a semnalat, in ziarul 
din 2 aprilie, aceste deficiențe 
de organizare. Și tot același gind 
bun ne îndeamnă, și de această 
dată, să sugerăm celor de Ia 
Movileni o analiză profundă a 
activității din sistemul de iriga
ții, iar organelor agricole ju
dețene o intervenție intransi
gentă pentru a clarifica situația.

Situație care, de fapt, nouă, 
ni se pare destul de clară 1

I

Credința in diavol, ori sim
pla recunoaștere a existenței 
tui Satana ca „domn peste a- 
ceastă lume“ — ne întreabă P. 
Niță. tinăr muncitor din Bir- 
lad — nu implică oare in fapt 
o respingere a ideii de dum
nezeu atotputernic și implicit 
o anume stare de nereligiozi- 
tate 7” Subtilitatea întrebării 
obligă la o nuanțare corespun
zătoare a răspunsului negativ 
ce voi da. Credința în diavol 
nu este desigur prin nimic mai 
puțin (dimpotrivă chiar) misti- 
co-religioasă decit credința in 
dumnezeu : ele sint chiar com
plementare deoarece ideea de 
diavol acreditată de înseși 
scrierile religioase este meni
tă să confere o anume „dia
lectics* și tensiune actului prin 
care credinciosul recunoaște 
puterea de creație și stăpîni- 
re a lumii, proprie divinității. 
La întrebarea : „cine este, in 
definitiv diavolul 7” nu vom a- 
fla de aceea un răspuns „ela
borat* decit tot in textele re
ligioase : în cazul religiei iu- 
deo-creștine, in Scriptură. Bi
bliografia .. problemei* trimite 
astfel la Evanghelia după Ma
tei („Atunci Isus a fost dus de 
Duhul in pustie ca să fie ispi
tit de diavolul-1) ; Epistola lui 
Pavel către Efesenl („Și să nu 
dați prilej diavolului11...) ; Intiia 
epistolă sobornicească a iui Pe
tru („Fiți treji și vegheați ! Pen
tru că potrivnicul nostru, dia
volul dă tircoale ca un leu care 
răcnește și caută pe cine să 
înghită11) ; A doua epistolă a lui 
Pavel către Corinteni („Și nu 
este de mirare, căci chiar Sa
tana se preface intr-un înger 
de lumină11) ; Evanghelia după 
loan („voi aveți de tată pe 
diavol : și vreți să împliniți 
proftele tatălui vostru. El de 
la început a fost ucigaș11) ; E- 
vanghelia lui Luca („Isus Ie-a 
zis : Am văzut pe Satana că- 
zind ca un fulger din cer“) ; 
Apocalipsa (...„Și balaurul cel 
mare, șarpele cel vechi, nu
mit Diavolul și Satana, acela 
care înșală întreaga lume, a 
fost aruncat pe pămint11) ș.a.m.d.

Din cite se vede acest din 
urmă text, reia, intr-o formă 
mult agravată caracterizarea 
făcută diavolului în primele 
paragrafe ale vechiului testa
ment, respectiv la începutul 
cărții „Facerii11 (sau Geneza). 
Geneza descrie diavolul ca fi
ind șarpe... „mai șiret decit toa
te fiarele pămîntului pe care le 
făcuse Domnul Dumnezeu“(...) 
Prin șiretenia sa a îndupleca
t-o pe Eva să mănînce „rodul 
pomului din mijlocul grădinii11 
(...) respectiv din „fructul o- 
prit” al arborelui cunoașterii. 
Căci ....dumnezeu știe că în
ziua cind veți minca din el vi 
se vor deschide ochii și veți fi 
ca dumnezeu, cunoscind binele 
și răul11.

Tn partea veche a Scripturii, 
diavolul apare în ipostaza de 
șarpe șiret dar totodată d» fost 
„luceafăr strălucitor1' țl »>he-

forței 
bi-

ruvim ocrotitor11 de fapt dem
nitar ceresc, îndeaproape fami
liarizat cu cele pămintești cu
noscute îndeaproape și nu de 
la depărtări cerești. Numit 
cindva „Lucifer” (luceafăr).

Cuvintul Satana provine din 
limba ebraică și înseamnă : a- 
cuzator. potrivnic, dușman per
sonal al lui dumnezeu.

Intuind eventualitatea 
de persuasiune a imaginii
blice originare despre diavol. 
Noul Testament, după cum ară- 
tam.nu a precupețit nici un e- 
pitet defăimător Ia adresa Sata
nei : cu atît mai mult cu cit i 
se recunoaște calitatea de 
„dumnezeu al acestei lumi (pă- 
mîntești) ; interesat să-i atragă 
pe toți oamenii Ia pieire fă- 
cîndu-și-i sclavi. Religia crești
nă va atribui in consecință 
Diavolului răspunderea pentru 
toate cele relele și ispitele a-

știe din mitologia greacă. Zeu 
al focului fiind, a smuls focul 
din cer aducîndu-1 oamenilor 
pe pămint și inițiind astfel pri
ma civilizație umană 7 Tragedia 
eschiliană11, Prometeu înlănțuit 
este dintre cele dintîi care să 
fi revelat sensul profund uma
nist al mitului eroului pedepsit 
(Zeus, cu ajutorul Iui Hefaistos 
l-a înlănțuit pe Prometeu de o 
stincă în Caucaz lăsîndu-1 pra
dă neputincioasă unui vultur 
care-i devora ficatul) pentru re- . tul luciferic nu poate trăda va- 
vdlta sa împotriva zeilor și 
pentru ajutorul acordat propă
șirii oamenilor 7 Ulterior cultu
ra universală a valorificat sub 
multiple unghiuri de privire a- 
cest mit, întrucîtva asemănător 
cu cel privindu-1 pe Lucifer.

Se naște întrebarea : de ce 
nu a fost valorificat în conse
cință și LUCIFER pentru tră
săturile sale „pozitive11 aminti-

tre exercițiul iluzoriu al omului 
îndemnat spre lumea simțuri
lor, de o parte și golul metafi
zic care suplinește tărimul va
lorilor absolute de altă parte.

Lucifer nu-l neagă pe dum
nezeu pentru a-1 îndumnezei 
pe om — așa cum face Prome- 
teu. și cum o proclamă doar de
magogia diavolul — că-1 ispi
tește inclusiv cu vraja cunoaș
terii pentru a-1 batjocori apoi.

Este de înțeles astfel că mi-

iadului (de întrevăzut eventual 
in acest rit o revoltă explicabi
lă contra dogmei bisericești și 
asupririi exercitată de biserică). 
Se împărțeau apoi, fiecăruia, 
prafuri, alifii, băuturi magice 
(șe drogau, cum am zice astăzi 
și cum fac mulți hippy din zi
lele noastre n.a.). După ce-și 
făceau efectele, blesteme cum
plite erau rostite la adresa 
domnului. Toți se legau să păs
treze taina lor. După ce Satan 
își alegea fetele și fetițele cele 
mai bune, restul femeilor răni

■ de " 
rind și a celorlalți bărbați. în 
muzică de tamburine și de 
flaute. începea o horă freneti
că. Spate în spate, -fără a se 
vedea .^posedații” se roteau 
citva timp, goi, cu pletele tn 
vînt (și aceștia purtau, plete 
n.n.). Apoi se împerecheau la 
întîmplare. După puțină odih
nă, sarabanda reîncepea — pînă 
ce răsuna cîntatul cocoșului și 
fiecare, sleit de voluptate și de 
joc. se întorcea in taină acasă... 

Sabatul avea se pare multă 
asemănare cu unele mistere an
tice ți cu unele practici orien
tale. El se prezintă ca o conti
nuare a cultului lui Pan, . pe 
care Celții- il practicau in pă
duri străvechi ca. o protestare, 
contra creștinismului ce s-a 
statornicit pe meleagurile lor.

Așadar „frumusețea „diavolu
lui a fost întrecută doar .de lu- ' 
bricitatea pe care a inspirat-o. 
în numele lui Satan s-au ope
rat. < de asemenea, și ceremonia* 
luri cu conținut canibalic : masa
cre de copii și alte monstruozi
tăți. „Liturghia neagră11 apărută 
ca practică prin secolul al XIV- 
lea. continua rituri proprii unui 
canibalism de mult dispărut. 

■ Credința in diavol genera 
stări de psihologie socială — 
psihoze colective, credința în 
sucube și incube. adică In vizi
tele nocturne ale Diavolului,, 
care lua forma, masculină (su- 
cuba) sau feminină' (incubă) 
sau ambele in același timp.

Iențe culturale — din pricina 
negării valorilor — și nici va- nea în pradă vrăjitorilor 
lențe atee din pricina extazului 
obscurantist pe care-1 stimulea
ză. Voi invoca un exemplu is
toric pentru ilustrarea acestor 
din urmă spuse deși în chestiu
nea reabilitării diavolului se 
mai pot purta încă diverse dis
cuții în contradictoriu. Exem
plul se referă Ia una din varie-

Reabilitarea diavolului ?!
flate în calea omului pe pă
mint. Matei din cite am văzut 
arăta că Diavolul a îndrăznit 
să-l ispitească chiar pe Isus. 
fără să reușească însă : în ce
lelalte cazuri Izbutește adeseori.

Și cum să nu izbutească cind 
îi îndeamnă pe oameni spre cu
noaștere (după varianta ..gene
zei11) sau să trăiască „pofta tru
pului și simțurilor11 (după alte 
variante).

Luind prima variantă, drept 
premisă nu am putea vedea 
oare în mitul luciferic un con
ținut de aspirație omenească 
similar celui investit de gîndi- 
rea elină în mitul prometeic ? 
O atare întrebare ne-ar apro
pia intrucitvă de însăși sensul 
întrebării pusă de P. Niță.

LUCIFER Șl PROMETEU
Dumnezeu poate fi înfruntat, 

atotputernicia lui constituie o 
fantoșe. în religiile diferite de 
cea iudeo-creștină (islamismul 
nu trebuie prenumerat printre 
acestea, deoarece este toarte a- 
propiat de religia iudeică. res
pectiv de mozaism) descrierea 
diavolului în speță a „forțelor 
negative din ierarhia sacră, su
pranaturală11, permite adăuga
rea a noi „trăsături pozitive1' 
pe lingă cele enumerate mai 
sus. Devine oare prin toate a- 
cestea .,Lucifer11 un mit com
parabil cu cel privindu-1 pe 
Prometeu, care, după cum se

te mai înainte deși legenda u- 
nui Faust (reluată și de Goe
the) cel născut la Knittlingen 
și care-și vinde sufletul lui 
Mefistofelis in schimbul bunu
rilor pămintești. constituie o 
modalitate de reabilitare a dia
volului ! Cultura umanistă nu 
valorifică însă mitul luciferic 
din variate pricini, amplu fun
damentate. Voi releva doar cî- 
teva pe care le presupun că 
fiind mai semnificative : a) Sa
tana în esența sa prefigurată de 
variate 
iectare 
abject, 
om și 
simbolizează răul ; c) Lucifer a 
îmboldit omul spre cunoaștere 
ml pentru a face să propășeas- 
că omenirea, ci dintr-o nesăți
oasă dorință de răzbunare îm
potriva binelui ; d) de numele 
diavolului existenta și conștiin
ța comună a asociat cele mai 
negre superstiții și fărădelegi ; 
e) Satana este refractar pe tă- 
rimu! valorilor spirituale înal
te : el exaltă viața frustă in
stinctuală, bestială din om ; f) 
credință în diavol trebuie înțe
leasă ca obiect al unei stări re
ligioase împinsă la paroxismul 
ei mistic-obscurantișț. Astfel 
fenomenul religios se constituie 
într-o atare credință pe temeiul 
unui raport între termeni nega
tivi : raportul se stabilește in-

religii constituie o pro- 
a tot ceea ce este josnic, 
obscurantist, păcătos în 
omenire ; b) diavolul

tățile practicilor oculte legate 
de credința in diavol,

OCULTISMUL EROTIC ÎN 
EVUL MEDIU

Credința în diavol se asocia
ză de regulă cu credința în cele 
mai grosolane superstiții : vră
jitoria, magia neagră, spiritis
mul. prevestirea, astrologia s.a. 
în Evul mediu, credința in dia
vol — a cărui putere se Consi
deră că o intrece pe cea a lui 
dumnezeu —. era mai puternică 
decît în divinitate. Credulitatea 
maselor in povestirile oculte 
referitoare la manifestările sa- 
danice. permitea vrăjitorilor 
etc„ să organizeze ceremonia- 
luri de un misticism nestăvilit 
în adorarea lui Lucifer. Săba- 
durile constituiau atari ceremo
nii care îmbinau erotismul cu 
ocultismul sub semnul „magiei 
negre11. Iată cum descria un au
tor ritualul propriu unei atari 
ceremonii : sabadul se desfășu
ra de regulă intr-un loc retras, 
intr-un fund de pădure, lingă 
un cimitir sau lingă o spînzură- 
toare. în miez de noapte vrăji
tori și vrăjitoare soseau de pre
tutindeni călare pe mături. A- 
părea apoi, lâ invocația unei 
vrăjitoare goale. însuși Sâtan, 
conceput ca o făptură CU coar
ne. un fel de țap uriaș. îngenun- 
chiați în fața Diavolului. cei 
prezențl îl renegau pe dumne
zeu. jurau fidelitate prințului

Exemplele. constituie,
cred, argumente pentru . . care 
reabilitarea diavolului ește 
foarte anevoioasă, compromite
rea sa practică de-a lungul is
toriei obscurantismului fiind cu 
mult mai gravă decît compro
miterea sa teoretică în ășa zi
sele „Cărți sfinte11.

Să nu trecem însă eu vede
rea faptul că reînnoitul presti
giu al mitului luciferic într-o. 
anume literatură contemporană 
se leagă nemijlocit de ispita pe 
care o resimt unii tineri drept 
credincioși pentru „forțele . o- 
culte11 ale diavolului, pentru 
practici erotice de felul saba
turilor și in care erosul, drogul 
și superstiția sint îmbinate in
tr-un context pe cit de profan, 
pe atît de mistic.

Dr. H. CULEA

aaaS.it
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scrisoare do dragoste

Un reportaj despre Hunedoara nu poate 
fi decît o scrisoare de dragoste dacă re
porterul a trăit cîndva la Hunedoara. Nu 
poate fi altceva. Acest oraș-uzină, poate 
singurul nostru oraș-uzină, care, adesea, îi 
sperie pe cei ce pentru prima dată ii 
parcurg străzile, are o fascinație secretă 
are un fel de vrajă pe care n-o realizezi 
decît dacă ai trăit acolo, dacă ai respirat 
ți visat acolo.

Am revăzut Hunedoara și nu in primul 
rtnd pentru a scrie aceste rînduri, am par
curs străzile orașului, halele combinatului, 
am stat de vorbă cu oameni de diverse 
profesii și nu în primul rînd pentru a mă 
documenta ci pentru a mă regăsi.

Acolo, în orașul-uzină, rampă a atîtor 
vise, populat de o comunitate puternică, 
unită prin forța uluitoare a faptei bune, 
acolo înțelegi mai bine decît oriunde în 
altă parte, că socialismul nu-i înfăptuit 
de niște oameni oarecare, că miracolul 
României este opera unor oameni care, 
prin strădania lor, prin dăruirea lor, a- 
desea pînă la sacrificiul suprem, au pus 
cărămidă cu cărămidă pentru a ridica 
țara, că oamenii aceștia vorbesc despre 
perioada construcției ca despre cei mai 
frumoși ani ai vieții lor. Am vorbit cu 
Nicolae Mărculescu, Erou al Muncii So
cialiste. L-am rugat să povestească des
pre venirea lui la Hunedoara, despre Hu
nedoara acelor ani grei.

— Am venit cu un grup f ormat din 29 de 
brigadieri, după ce cunoscusem șantierele 
de la Agnita, Bumbești și Snagov. Am ve
nit în martie. In 8 mai au venit alți 400 
de la Snagov, Apaca și Bumbești. Alții de 
la Agnita. Venirea mea aici a fost și o 
dorință. La începui m-au îngrozit furna
lele, flăcările, era un iad pentru mine. 
Bătrînu Bocan însă a știut să ne struneas
că, să ne învețe. Am fost ajutor de încăr
cător, din '50 am coborît la tipar, ajutor 
de topitor, cauperist, maistru, acum sînt 
maistru principal.

Dacă ne mai întîlnim noi cei din gru
pul de 29 ? Cum să nu. Sîntem prieteni, 
prieteni de familie acuma, copiii se cunosc 
între ei, așa cum sînt Costache, cauperist 
aici, Adrian Mihai de la secția I, Petrescu 
de la O.S.M. II, Ionescu de la O.S.M. I. 
Am mai rămas doar 11...

Am crescut la Hunedoara. Aici m-am 
călit, aici am învățat să mă comport, să 
muncesc, aici am devenit comunist. Am fa
milie, mi-am făcut casă, iar băiatul este 
în anul trei la Politehnică. Eu m-am rea
lizat. Mă consider un om realizat.

Acest titlu de Erou al Muncii Socialiste 
îl datorez colectivului în care am lucrat: 
Pîrlea, Brea, Iancu, Țîrlea, Arghius, Gheor- 
ghe, Puținelu, Hagea, Brezu, Buciu, Vasile.

Voi ieși la pensie. Trebuie să plec cu 
strîngerea de mină a celor mai tineri. La 
un moment dat, s-a pus problema să aban
donez furnalul. Acum șapte ani. Am avut 
o creștere bruscă de oxid de carbon în 
singe. Le-am spus tuturor că dacă mă des
part de furnal, de colectivul în care m-am 
format, eu mor mai repede dacă aș sta 
undeva la aer. i

Pe inginerul Nicanor Sciuca l-am găsit 
. acasă.

— Ne amintim, cum am putea să nu 
ne amintim cum a fost. Cum se întuneca 
ți-era frică să te duci acasă. Totuși 
n-am dezarmat. Am suportat noroa
iele, ne-am certat, ne-am împăcat, 
ne-am chinuit, am muncit și s-a fă
cut. Ce spuneam noi că .o să facem, uite 
că după ani de zile putem arăta cu degetul, 
ne putem plimba în pantofi nu în cizme.

La Hunedoara am fost trimis. Eu am fă
cut parte din al doilea eșalon.

Înaintea noastră a venit alt lot, cu alte 
sarcini, ei au venit pentru a organiza acti
vitatea politică. Primii au fost Gică Moldo
van, Vintilă și alți muncitori de la Malaxa. 
Abia în 1950 a venit al doilea lot, de con
structori, de organizatori ai producției. De 
multe ori aparatul pe care îl aveai la dispo
ziție era neputincios. Trebuia tu să te zbați 
să împingi lucrurile prin exemplul personal, 
prin toate, să te așezi în fruntea tuturor ac
țiunilor și adesea era riscant. Asta a fost 
Hunedoara. In Hunedoara au fost injectați 

mulți tineri în formații de brigadieri cu 
niște constructori foarte buni; Garduș, de 
exemplu.

Întrunind, la un moment dat, majoritatea, 
brigadierii au imprimat acțiunilor tempera
mentul lor. Ei constituiau elementul revolu
ționar, așa că într-o perioadă relativ scurtă, 
la Hunedoara a apărut un cetățean nou, 
capabil să respecte ceea ce tot el făcuse. 
Nu demarcam politicul de social pentru a 
putea spune: Vine partidul 1 Partidul ve
nea și confirma ceea ce făceam noi, par
tidul era cu noi și eram cu toții acolo. 
Hunedpara a format cadre. Galațiul este 
plin de specialiști hunedoreni, la fel 
Tîrgoviștea. Pe orice șantier al țării gă
sești un om care și-a început sau și-a 
desăvîrșit meseria la Hunedoara. Hu
nedoara a fost o școală națională 
care a creat cadre credincioase ță
rii, orinduirii noastre. S-au format niște 
buni cetățeni aici, niște buni meseriași. 
Nu înîmplător s-au acordat atîtea decorații.

Faptul că mă număr printre cei care 
au ridicat Hunedoara de azi, îmi dă sen
timentul împlinirii, mă simt ca un țăran 
care, punîndu-și gospodăria la punct, aș
teaptă iarna cu o plăcere secretă.

★
Dificultățile acelor ani nu sînt reținute 

ca înîmplări în sine. Oamenii văd in ele 
prețul realizărilor de azi. Vorbesc despre 
acei ani ca despre un examen greu dar 
trecut cu bine. Ei nu se bat cu pumnii în 
piept, tonul lor nu-i de laudă și nu-i tra

tează cu superioritate pe cei care trăiesc 
la „aer". Mai curînd sînt fericiți că soar
ta le-a oferit șansa de a face ceva extra
ordinar în viața lor, să construiască un 
oraș sau, cum zicea Nicolae Mărculescu, 
un adevărat grinar al țării. Cind zic 
mai mult oțel, nuri multă fontă și lami
nate, zic mai multă pîine, mai multă carne, 
mai multă cultură.

Perioada '50—'54 a fost o perioadă de 
construcție intensă, dar și de formare a 
unor concepții înaintate la tineri, de dez
voltare a atașamentului față de cauza par
tidului, pentru înfăptuirea unei societăți 
în care personalitatea umană să capete va
lențe noi. Populația a crescut enorm. De 
la 6 000 la 80 000. Numărul elevilor de azi 
este de două ori mai mare decît al popu
lației de atunci.

Pentru că odată locuisem la „Blocul 2 
Central", l-am căuat pe administrator. Se 
numește Hans Ettinger și a venit la Hu
nedoara în 1946, din 1950 fiind adminis
trator de cămine muncitorești. El știe că, 
chiar dacă a lucrat puțin timp în combi
nat, este tot al Hunedoarei. Mi-a spus: 
Dacă am trăit aici anii aceia grei ai con
strucției, după ce totul a fost gata, nu mi-a 
mai venit să plec, l-am cunoscut pe oa
menii din barăci, pe cei care acuma oon- 
duc fabrica și multe alte șantiere ale țării.

Dar nu puteam părăsi orașul fără a-i 
întîlni pe cei născuți în anul Eliberării și 
care acuma, după absolvirea școlilor, s-au 

întors acasă pentru a desăvîrși strălucirea 
orașului de la poalele Chizidului. La mo
dernul bluming de 1300, care la darea 
lui în exploatare (1969) era o premieră 
mondială în materie, l-am cunoscut pe in
ginerul Ladislau Hajos, energeticul-șef al 
laminorului.

— Mi-e foarte ușor să vorbesc despre 
cei născuți în 1944, pentru că aproape 
toți colegii mei de clasă lucrează aici la 
combinat. La un moment dat, aici la 1 300, 
lucram șase. Doi ingineri și patru tehni
cieni electroniști. In birou a intrat Lucian 
Mirescu. Au fost colegi de bancă. I-am 
rugat să-mi dea detalii despre ceilalți.

— Wili este inginer la proiectări, la fel 
Ani și Jana. Horea Hanciu este la aprovi
zionare, Mihaele Curcubătă și Valentin 
Berbecaru sînt profesori. Viță și Marcu, 
de asemenea, lucrează aici, la Hunedoara. 
Noi doi ne-am căsătorit cu foste colege de 
clasă. Îmi place să cred că am fost pro
moția cea mai reprezentativă de pînă 
acuma. Eram doar prima promoție a Hu
nedoarei moderne. Cu noi începe altă po
veste, o poveste cu multe tranzistoare, cu 
multe tablouri de comandă. Nu știu dacă 
va fi la fel de spectaculoasă ca aceea a 
părinților noștri, dar este sigur că va fi a 
noastră și va fi o poveste cu mult oțel, cu 
un oțel la fel de bun ca cele mai bune 
oțeluri din lume.

MIRCEA POPA

Toată atenția lucrărilor in pomicultură
• Oamenii muncii din agri

cultura județului Suceava au
Mncheiat, in ziua de 19 aprilie 
plantarea cartofului pe întreaga 
suprafață planificată, de peste 
20 000 hectare, lucrarea fiind e- 
xecutată, in condiții de bună 
calitate, cu un avans de aproape 
o lună față de anul trecut.

Cu acest prilej. Biroul Comi
tetului județean Suceava al 
P.C.R. a adresat o telegramă Co
mitetului Central al partidului 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
in care se spune :

înregistrarea acestui succes se 
datorește responsabilității cu 
care lucrătorii ogoarelor suce
vene — muncitori, țărani coo
peratori, mecanizatori, specia
liști — au muncit și muncesc 
pentru a traduce în viață indi
cațiile dumneavoastră, tovarășe 
secretar general, date la confe
rința pe țară a cadrelor de con
ducere din agricultură, pentru a 
răspunde prin fapte însufleți- 
toarei chemări de a realiza in 
acest an producții record.

Oamenii muncii din agricul
tura județului vă asigură, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
sînt hotăriți ca, sub conducerea 
comuniștilor, dovedind hărnicie 
și înalt spirit gospodăresc, să 
facă tot ce depinde de ei pentru 
ca de pe o suprafață de 9100 
hectare să obțină cel puțin 30 
tone cartofi la hectar, să desfă
șoare o activitate intensă pen
tru a încheia in condiții optime 
însămînțarea tuturor culturilor, 
să nu-și precupețească nici un 
efort pentru învingerea secetei, 
conștienți fiind că astfel contri
buie la creșterea avuției națio
nale, a bunăstării întregului 
popor.

• La Movileni, județul Ga
lați, au început lucrările de 
construcție a unui complex in- 
tercooperatist pentru creșterea 
și ingrâșarea tineretului taurin, 
prevăzut să livreze anual 2 000 
tone came. După același proiect 
vor mai fi construite in județ 
alte două unități similare, la 
Vinători și Foltești, iar la Mo
vileni va mai fi ridicat un com
plex — cu o capacitate de 30 000 
de capete — pentru creșterea și 
ingrășarea porcilor.

Lucrările noilor obiective 
zootehnice au fost încredințate 
grupului de șantiere pentru 
construcții de acest gen din 
Galați.

La ferma pomicolă a C.A.P. Colanu, din județul Dîmbovița, se combate înghețul și bru
mele căzute în aceste zile.

Foto: GH. CUCU

Brașov: Situația cartofilor.

Plantatul decurge bine.
Cine însă va îngriji cultu
rile după ce vor răsări ?

Argeș: Elevii cooperatori și 
terenurile lor roditoare

In aceste zile, se lucrează intens Ia încheierea plan
tării cartofilor și la continuarea însămințării porumbu
lui. In privința cartofilor, capitol la care Brașovul re
prezintă un bazin de producție de primă mărime al 
tării, la mijlocul acestei săptămini, aceștia erau intro
duși sub brazdă pe aproape 8 800 hectare, dar pină la îndeplini
rea cifrei planificate mai sint de realizat peste 2 300 hectare. 
Această restanță provine dintr-un număr de unități relativ mic 
deoarece in cele mai multe cooperative agricole, cum sînt cele 
din Codlea, Vulcan, Ghimbav, Stupini, Cristian, Hărman și altele, 
lucrarea a fost încheiată cu indice calitativ superior. La coope
rativa agricolă din Recea, de pildă, mai sint insă de plantat 
peste 350 hectare, la Lisa 300, la Săcele 250, iar la Berivoi peste 
200 hectare. Este adevărat, aici suprafețele cultivate sint mari, 
intre 450 și 860 hectare, dar se și dispune de mașini mai multe, 
de brațe de muncă mai numeroase. Adevărata cauză a rămi- 
nerii in urmă constă in folosirea insuficientă a timpului bun de 
lucru, a tractoarelor și a mașinilor de plantat.

Oricum, cartofii vor fi plantați pe întreaga suprafață planifi
cată. Deși pînă la răsărirea și dezvoltarea lor va mai trece o 
bucată de timp, se pune însă încă de pe acum problema îngri
jirii acestei culturi. De ce ridicăm acest aspect ? Pentru că mai 
sint încă unități în care suprafețele de cartofi n-au fost repar
tizate membrilor cooperatori pe baza acordului global. La C.A.P, 
din Dacia, de pildă, n-au fost angajate lucrări pentru cartofi pe 
nici un hectar din suprafața existentă. Deabia acum „Sfatul o- 
meniei“ a hotărit să acționeze mai energic și mai sistematic pen
tru lămurirea oamenilor, a femeilor in special (din 405 locuitori 
apți de muncă doar 14 sînt bărbați) pentru a încheia angaja
mente de lucru la cartofi și porumb. Ana Bucerzan, secretara 
comitetului comunal al U.T.C., membră a acestui „Sfat al ome
niei" ne spunea că se va merge din casă in casă pentru lămu
rire de la om Ia om și nu se poate să nu se înregistreze niște 
rezultate. Nu ne indoim de acest lucru, dar de ce nu s-a acțio
nat mai din vreme ? Pentru că, iată, la Vulcan, datorită apli
cării unei inițiative pe plan local, în strînsă corelație cu condi
țiile existente, aproape întreaga suprafață de 220 hectare culti
vată cu cartofi a fost repartizată prin acord global. Cum ? S-a 
lansat deviza: „Fiecare salariat să lucreze cîte un hectar de car
tofi". îndemnul se adresa nu numai salariaților din instituțiile co
munei, ci și celor care domiciliază in comună dar lucrează în 
întreprinderile brașovene. Și pentru a convinge, primii care s-au 
angajat au fost cei care conduc destinele comunei: Stelian Ioana, 
secretarul comitetului comunal de partid, și primarul comunei, 
Nicolae Fulea, locțiitorul acestuia, Ion țintea, vicepreședintele 
Consiliului popular, Ilie Băieșu, secretarul Consiliului popular. 
Ion Bujgoi, inginerul șef al cooperativei agricole de producție, 
Ștefan Șerban, președintele cooperativei de consum și alții. A- 
tunci cind s-a pornit această acțiune, firește, argumentul avea 
și acoperirea exemplului personal. Din 130 de oameni cu care 
se discutase, 125 răspunseseră în mod favorabil, prețuind cîte 
un hectar de cartofi.

Tovarășul Gheorghe Tătaru, președintele consiliului Tineret 
sătesc ne aduce la cunoștință faptul că și in alte comune, 
mai ales in cele in care ființează asociațiile navetiștilor, 8 la 
număr, se aplică acest gen de acoperire cu forță de muncă a 
necesarului cooperativelor agricole de producție. Deci există și 
alte căi prin care se poate suplini un deficit de forță de muncă ! 
Trebuie insă să se acționeze cu mai multă perseverență, iar cei 
care o fac, să se înarmeze cu argumente de genul celor de la 
Vulcan.

OCTAVIAN MILEA

O inițiativă a uteciștilor din 
cîteva școli generale argeșene 
se așează parcă de la sine la 
începutul acestor insemnări 
despre munca patriotică desfă
șurată in zilele vacanței de 
primăvară de elevii din județ. 
Despre ce este vorba ?

Uteciștii din clasele a VII-a și 
a VIII-a ale școlilor generale 
din comunele Birla, Izvorul și 
Ștefan cel Mare au hotărit să-și 
asume răspunderea tuturor lu
crărilor agricole de pe o anume 
suprafață de teren aparținînd 
cooperativelor agricole — ca o 
contribuție a lor la întărirea 
economică a unităților respecti
ve. Astfel, elevii din Izvorul și 
Ștefan cel Mare s-au angajat să 
cultive sfeclă furajeră pe cite 
25 ha teren ; in plus, elevii din 
comuna Ștefan cel Mare au 
plantat 6 hectare cu pruni, in 
timp ce clasa a VII-a din Izvo
rul și-a luat obligația de a în
griji și 5 ha de vie. Colegii lor 
din comuna Birla au preluat 
executarea lucrărilor de pe 50 
ha semănate cu porumb și au 
decis să-și aducă o contribuție 
serioasă la creșterea viermilor 
de mătase ; în acest scop au 
adus 1 500 de duzi din pădure 
și i-au plantat în curtea cămi
nului cultural, pe ulițele comu
nei și pe locurile nefolosite, 
apropiindu-și astfel baza fu
rajeră necesară. Trecerea.lotu
rilor în sarcina elevilor s-a 
făcut cu tot protocolul de ri
goare ceea ce echivalează cu un 
veritabil contract în care obli
gațiile sint precis delimitate — 
de-o parte fiind cele de muncă, 
asigurarea calității lucrărilor și 
a recoltelor, de cealaltă parte 
fiind retribuția, convenită în 
acord global. Comitetul județean 
al U.T.C., care a încurajat ini
țiativa elevilor și care-i va spri
jini pînă la culegerea roadelor, 
urmărește acest experiment în
deaproape, în ideea generaliză
rii sale în anul următor.

Vacanța de primăvară a fost 
pentru elevii din cele trei co
mune o perioadă de vîrf în 
munca agricolă, desfășurată atît 
în microfermele școlare cit și pe 
loturile ce le-au fost încredința
te. In ceea ce ne privește vom 
mai reveni pînă la culesul po
rumbului, a sfeclei și a strugu
rilor, scriind despre elevii- 
cooperatori.

Cum au răspuns ceilalți elevi 
din județ chemării de a ajuta 
la bătălia pentru recolta aces
tui an ?

La Topoloveni, din prima zi 
a vacanței, zilnic cite 50 de 
elevi ai liceului din localitate 
au lucrat in vie ; alții au cu
rățat 100 ha de izlaz. Sistemul 
de irigații de la C.A.P. Bascov 
n-a mai fost folosit de 7 ani. 
Pentru decolmatare au venit în 
ajutor elevii liceelor „Al. Odo- 
bescu" și german și, intr-o săp- 
tămină, a fost curățat pe toată 
lungimea lui. Aici au muncit 
insă numai băieții. Fetele au 
plivit răsadurile. Tot pentru 
munci agricole de sezon s-au 
deplasat elevi în comunele 
Costești și Ștefănești. Dacă la 
Costești conducerea C.A.P. a 
asigurat front de lucru elevilor 
în vie, la legatul viței, la Ște-- 
fănești însă, aproape o sută de 
elevi au mutat de colo, colo 
niște conducte de la instalația 
de ploaie — treabă de 15 mi
nute. Conducerea C.A.P. le-a 
solicitat ajutorul, le-a asigurat 
transportul, a „uitat" insă să le 
pregătească uneltele pentru 
muncă !

în agricultură au muncit ele
vii tuturor școlilor generale din 
comune — in microferme, la 
curățat izlazuri și pășuni, în 
vii, la plantarea pomilor fruc
tiferi. peste tot unde a fost 
nevoie de ajutorul lor.

Cei rămași în orașe au avut 
la. rîndul lor obiective concrete. 
In Pitești, elevii Liceului „N. 
Bălcescu" au muncit pe șantie
rul „Fortuna" in două schim
buri, dimineața și după-amiaza, 
in timp ce colegii de la „Zinca 
Golescu" au executat lucrări de 
amenajare și înfrumusețare in 
Parcul tineretului. In cartierele 
Tnvale și Războieni precum și 
in centrul orașului s-au plantat 
arbuști, trandafiri și s-a făcut 
necesara toaletă de primăvară 
a spațiilor verzi. La Curtea de 
Argeș elevii și-au adus contri- 
buția la lucrările de înfrumuse- 
tare a orașului ; elevi ai Liceu
lui „Vlaicu Vodă" au muncit 
pe șantierul viitoarei fabrici de 
faianța^ In sfirșit, fiecare zi de 
vacanță a adunat în Cimpulung 
Peste 200 de elevi la muncă 
patriotică. Cei de la liceele nr. 2 
„Dinicu Golescu" și industrial 
au curățat izlazuri și pășuni în 
cadrul C.A.P. ; elevii Grupului 
școlar I.M.M. și-au amenajat 
propria lor bază sportivă ; elevii 
Liceului pedagogic au semănat 
cartofii în ferma didactică ; cei 
mai mici, din școlile generale au 
muncit in parcurile orașului.

M. VIDRAȘCU
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„Tovarășe redactor, 
sînt elevul brașovean Viniciu Gali și ca pe toți cei din 
generația mea, mă frămîntă multe probleme. Printre 
acestea, un loc important îl ocupă relațiile de prietenie 
dintre tineri. Eu mi-am pus această întrebare și o să 
vă spun pe urmă de ce mi-am pus-o: Poate exista, la 
vîrsta mea — am. 17 ani — legături de adevărată prie
tenie între doi băieți sau un băiat și o fată ? (Vă rog 
să specificați că eu am subliniat cuvîntul adevărată !). 
De ce mă întreb eu așa ? Pentru că într-un manual 
(Nu-i chiar manual, ci „Dicționarul de etică pentru tine
ret", m-am dumirit eu, o.p.-i.l. citesc că „prietenia este 
o formă a raporturilor personale care apar în relațiile 
de conviețuire, în activitățile desfășurate în comun etc. 
și se bazează pe cunoaștere reciprocă, încredere, stimă 
și devotament". Eu am cunoscut în vara anului trecut, 
Intr-o tabără V.T.C. o fată. Am cunoscut-o abia în ul
tima zi de tabără. Ea este din Cluj. Cînd s-a* închis 
tabăra ea a plecat acasă, eu la Brașov. Am început 
să ne scriem. La început ne scriam mai rar. acum nu 
trec două zile ca să nu purtăm corespondență. Amîn- 
doi considerăm că sîntem unul pentru celălalt cel mai 
bun prieten. Dar ce „conviețuire" am avut noi doi ? 
Și ce „cunoaștere reciprocă" ? „Încrederea, stima și 
devotamentul" s-au născut împărtășindu-ne gîndurtie 
de la distanță. Vorbim — adică ne scriem — despre 
școală, despre cărți, despre sport, despre familiile 
noastre. Eu am mulți colegi, fete și băieți, dar simt că 
această fată din Cluj îmi este cea mai bună prietenă. 
Cu ea mă înțeleg cel mai bine. Ei, în primul rînd, v*i 
de multe ori numai ei îi împărtășesc necazurile și bu
curiile. Ea, la fel. Îmi scrie că numai în mine are în
credere (...). Colegii mei rid. Spun că asta nu-i prie
tenie adevărată. Că după o cunoștință de o zi, nu poate 
exista prietenie. Manualul din care am redat cete de 
mai sus mi l-a dat colegul A.S. tocmai ca să-mi arate 
că greșesc socotind prietenie ceva care nu e (...)".

Dragul meu, 
ta e 
atit 
n-ai 
ani. 
zici 
cum 
făcute ca să ne raportăm 
viața la ele, ci ca să ne 
ajute să pătrundem sen- 
nul principal al unor ex
presii. Viața nu poate fi 
raportată decît la viață, 
în principiu, desigur, ra
porturile de prietenie e 
firesc să se zămislească 
în relații de conviețui: e, 
în activități desfășurate în 
comun. Dar privite în
tr-un cadru mai larg, a- 
ceste relații de convie
țuire nu presupun întâl
niri diurne sau activități 
desfășurate în comun, *n 
sensul unei profesii co
mune. Te-ar surprinde și 
ai acuza de lipsă de sin
ceritate rindurile unui să 
zicem tînăr, strungar din 
Bîrlad, adresate unui tînăr 
lăcătuș din Brăila, despre 
care a aflat din presă că 
a făcut o inovație, rîn- 
duri care ar începe așa : 
„Prietene, te felicit pen
tru..." ? Nu cred. N-ai sta 
să despici firul de păr 
în patru apelînd la dic
ționar și ajungînd la con
cluzia că tînărul strungar 
a folosit eronat cuvîntul 
prieten, deoarece nu con
viețuiește și n-are o ac
tivitate comună cu lăcătu
șul. Amindoi trăiesc în 
colectivitatea noastră, se

~ . scrisoarea
pe cît de matură, pe 
de naivă. Dar dacă 
fi așa, n-ai avea 17 
Manualele —■ cum 
tu — dicționarul — 
constat eu — nu-s

simt legați unul de al
tul prin faptele lor, prin 
idealurile lor. Dar să re
vin la tine. Prietenia ta 
cu fata din Cluj, în po
fida rîsului unor colegi, o 
poți considera adevărată, 
de vreme ce distanța în 
kilometri care vă despar
te nu anihilează, ci, dim
potrivă, vă apropie prin 
sentimente comune, prin 
dorința de a vă comuni
ca reciproc cum trăiți, 
cum învățați, ce visați, 
în finalul scrisorii tale, pe 
care nu l-am mai redat, 
îți exprimi temerea că 
frămîntarea ta s-ar putea 
să mă plictisească. îți răs
pund nu numai ție: nici 
o corespondență nu mă 
plictisește. Unele mă bu
cură, altele mă întristea
ză, nu mă sfiesc să spun 
că altele mă și enervea
ză. în clipa cînd o sin
gură dată mă va încerca 
plictisul — ceea ce, în 
treaba pe care o fac eu 
aici ar fi sinonim cu bla
zarea — n-aș aștepta re
proșul redacției, ci aș în
cropi eu însumi o cinsti
tă cerere de a fi înlocuit. 
Cineva, nu știu cine, am 
o memorie de doi bani, 
zicea că plictiseala e un 
fel de prohod pe care ți-1 
cînți singur. N-am voce, 
însă cînd îmi vine să-mi 
cînt ceva, aleg întot
deauna acele partituri 
care îmi dau sentimentul 
că sînt viu.

ROD1CA ARNĂVTU, satul Capu-Codrului. Suceava:
Am 24 de ani și sînt absolventă a liceului agri

col special din Nedelea, promoția 1971. fără examen 
de bacalaureat. Am avut multe necazuri care nu 
mi-au îngăduit să dau acest examen, însă fac toate 
eforturile să-l susțin în vara aceasta. Am fost căsăto
rită, dar de doi ani sînt despărțită și am un copil pe 
care trebuie să-l cresc. Ca urmare a unei poliomelite 
contractate în copilărie, sufăr și de o infirmitate. Acum 
doi ani, după ce s-a produs ruptura între mine 
și soțul meu, am fost internată in spital și supusă unei 
grele intervenții chirurgicale. Cum am părăsit spitalul, 
m-am prezentat la Oficiul forțelor de muncă din orașul 
Gura Humorului spre a solicita un loc de muncă. N-am 
fost ajutată. Multe luni am bătut la ușa acestui oficiu

fără rezultat. In vara anului 1972, am aflat că la Com
plexul de deshidratare a cartofilor din Păltinoasa sini 
locuri vacante de calculator, telefonist și laborant. Am 
făcut cerere pentru un post de calculator, muncă ce-mi 
permitea să stau pe un scaun, într-un cuvînt, cu toată 
infirmitatea mea, îi puteam face față. Cererea mi-a fost 
respinsă, oferindu-mi-se un post de muncitoare necali- 
ficată. Am acceptat și am lucrat cinci luni în trei schim
buri, muncind în picioare și venind acasă sfîrșită de 
oboseală. N-am dezarmat. Doream să-mi înving infir
mitatea, dar ea era mai tare ca mine. Intr-o zi picioa
rele nu m-au mai ajutat. Am fost silită să renunț la o 
muncă foarte grea, însă fot pe atît de necesară pentru 
existența mea. Mi s-a oferit apoi un post de vînzător 
volant la loz în plic. Din lac în puț... Pe urmă am 
fost chemată să ocup un loc de mandatar C.E.C., cu ju
mătate de normă, și neavînd vechime, fără alocație 
pentru copil... Pe scurt: de doi ani duc o viață grea.

alături de ea voi fi fericit, că despărțirea noastră nu va 
fi niciodată posibilă. Și a venit și timpul ca, emoțio
nați, să rostim amindoi în fața ofițerului stării civile : 
DA ! Ce frumos a fost / Mergeam braț la braț, nu, nu 
mergeam — dansam pe stradă, cîntam, toată lumea 
era a noastră. Eram siguri că toată viața va fi așa... 
Dar cît m-am înșelatI Mama soției mele nu se putea 
împăca cu gîndul că fiica ei nu s-a căsătorit cu un 
inginer. Și a izbutit să-i bage asta în cap și Tanței (ca 
s-o numesc într-un fel pe soția mea). După șapte luni 
de la căsătorie, Tanța a început să-mi spună că ea, 
contabilă, se simte înjosită să trăiască lingă un simplii 
mecanic... (Fac o paranteză: nu-s doar absolvent al 
unei școli profesionale, am terminat și liceul!).

Poate nu mă adresam dv., lăsam ca lucrurile să con
ținute așa cum vrea viața, lăsam ca soția mea, puter
nic influiențată de mama ei, să plece din casa noastră, 
iar eu să-mi duc crucea.... Dar în curînd vom deveni

Tovarășe redactor, n-ați putea să mă ajutați ? Vă re
pet : am un copil pe care îl cresc. De doi ani de cînd 
sînt despărțită de soțul meu, n-am avut nici măcar po
sibilitatea materială să-l chem în fața judecății, pretin- 
zîndu-i pe drept pensia alimentară pentru copil. Ce n-au 
făcut alții pentru mine, ați 
nu ca persoană particulară, 
care îl scot oameni tineri și

Oamenii tineri și ini
moși din redacția ziaru
lui mi-au smuls scrisoa
rea din mînă și nu știu 
ce-au făcut și ce-au dres, 
dar de curînd m-am tre
zit cu un plic purtînd an
tetul Uniunii Tineretului 
Comunist, Comitetul ju
dețean Suceava, în care 
am găsit, sub semnătura 
secretarului Roman Ste- 
cyk, următoarea scrisoare:

„Am luat legătura cu 
organele locale din ora
șul Gura Humorului 'și 
s-a stabilit ca tovarășa 
Rodica Amăutu să fie în
cadrată într-un post co
respunzător situației sale, 
la noua Filatură de bum
bac din localitae".

E un text scurt, lapi
dar, așa cum obișnuiesc 
să se exprime oamenii o- 
cupați cu sute de pro
bleme. dar care sînt ocu
pați cu sute de probleme 
tocmai fiindcă sînt oa
meni. Bucuriei lor de a-și 
ajuta un semen nu-i dau 
glas, citesc poezie, dar nu 
tac poezie, fericirea lor 
nu e să tzîmbițeze că an 
făcut ceva, d să facă 
ceva, raportind apoi con-

NAE NICOLAE ȘURUBEL. comuna Ovidiu. Con
stanța :

Am incept prin a urma cursurile unei școli pro
fesionale de mecanici, școală pe care am absolcit-o în 
1968. Aproape de stirșitul școlii, am cunoscut o fată 
de care m-am apropiat sufletește, treptat opărind intre 
noi sentimentul iubirii. Anii au trecut și odată cu ei 
și relațiile dintre noi au devenit mai trainice. Trăiam 
cu intensitate sentimentul iubirii, credeam că numai

putea face dv. ? Spun dv. 
mă adresez unui ziar pe 

inimoși (...)“.
știincios că „luînd legătu
ra cu... s-a stabilit ca...“. 
Și „luînd legătura cu..." 
nu înseamnă un simplu 
telefon, și „s-a stabilit 
ca..." nu înseamnă întot
deauna un acord realiza
bil bătînd din palme... 
Sînt mereu în criză de 
timp (și de spațiu), însă 
nu pot încheia acest răs
puns fără să adaug că, 
împins de curiozitate, l-am 
întrebat pe un activist al 
unui comitet județean 
U.T.C., venit la Bucu
rești să se opereze de ca
taractă, omul care, la ru
gămintea redacției, a re
zolvat un caz foarte com
plicat. cîtă vreme i-a tre
buit să rezolve acest caz. 
M-a privit uimit, de par
că l-aș fi interogat ce pă
rere are 
pariția 
Munții 
n-am. 
lună_

în legătură cu a- 
ozeneurilor ~in 

Vrancea : ..Habar 
O săpâmînă_ o
Asta vi se pare 

important ? Totul e că 
băiatul ăla căruia i s-a 
rezolvat situația, știe — și 
nimeni n-o să-i poată 
scoate din cap — că tră
iește aici, la noi, azi

RESURSE UMANE
(Urmare din pag. I)

1918 și pină in prezent să 
asistăm, practic, la aproape 
o dublare a populației ur
bane, care reprezintă acum 
42>/t din totalul populației. 
Aproape 60*/» din venitul na
tional este datorat indus
triei, sferă care cuprinde 
peste 26*/> din populația o- 
cuDată. Sint doar citeva cifre 
care, fie și parțial, atestă un 
dinamism țâră precedent al 
resurselor umane, o creștere 
deosebită a potențialului u- 
man activ al țării. La aceas
ta a contribuit in mare mă
sură și invățămintul, ai că
rui indicatori și-au multipli
cat vertiginos valorile, in- 
Ir-un timp istoricește scurt. 
Eforturile societății noastre, 
in acest sens, au fost și sint 
mari. Ele nu puteau da roa
de fără neîntrerupta pildă 
de hărnicie și încordare a 
milioane de oameni. O hăr
nicie care și-a înnodat firele 
de-a lungul a 30 de ani de 
muncă eliberată, care nu o 
dată a avut de înfruntat di
ficultăți ee păreau insurmon
tabile.

In fața tabloului hărniciei, 
absenta și evadarea din 
muncă, parazitarea mascată 
de îngăduință și sacrificiul 
matern sau patern, disimu-

larea lenei prin intenția ne
materializată de a face un 
prin aspirația care depășeș
te forțe personale si. nesa- 
tisfăculă. se rostofolește in 
letargie pină la virate înain
tate. pălesc total și iși dez
văluie un necondiționat ana
cronism. Tinerii care nu tar 
nimic, care consumă fără 
a produce ceva, care bat 
cimpii in jurul șantierelor, 
care așteaptă nu se știe ce. 
in timp ce oferta de muncă 
este largă și generoasă, a- 
daugă un păgubitor procent 
la resursele umane nevalori
ficate. S-a scris nu o dată 
despre parazitismul juvenil 
de diferite feluri, dar mai 
ales despre eel cu trupul și 
cu mintea. S-au întreprins si 
unele măsuri de îndreptare, 
cam timide și cam incon
stante.

Este timpul sâ se treacă, 
metodic, cu fermitate și cu 
răspundere nedezmințite 
punerea in mișcare 
energii care zac și 
ează in așternutul 
leneviei. Integrarea 
nâ a tuturor celor 
muncă este imperios cerută 
de mersul nostru înainte. No 
place să auzim despre 
sebite fapte de muncă 
tinerilor muncitori, să 
dem atractive acțiuni

la 
a unor 
involu- 

moale al 
in sarci- 
apți de

den- 
ale 
ve- 

cul-

tural-artistice puse la cale 
și alimentate de nteciști. in- 
tr-un loc «an altul. Dar toi 
atit ne-ar place să-i știm 
pe activiștii organizațiilor de 
tineret, pe toți uteciștii, pâ- 
trnnzind mai mult 
operativ in sferele 
tismului. dislocindu-l pas cn 
pas. reducindu-i cuprinderea. 
Sarcina încadrării in produc
ție a tinerilor care își con
sumă parazitar existența nn 
poate reveni doar oficiilor 
pentru forțele de muncă. 
Este și o sarcină de natură 
educativă, care necesită cu
noașterea îndeaproape a rea
lității. tratarea atentă și bo- 
tărită a fiecărui caz in parte, 
pătrunderea corintului de 
ordine al moralității comu
niste in inima străzii și car
tierului. in fiecare casă 
care există cite unul 
trăiește din truda 
sau părinților.

.Am ajuns la un 
conștiință care nu 
poate ingădai trecerea eu 
nepăsare pe lingă mentalită
țile rare alimentează parazi
tismul. Iar lichidarea acestor 
mentalități, implicit a expre
siei lor materiale, este pu 
numai un act de principiu, 
ci și un izvor de amplificare 
și punere in mișcare a tutu
ror resurselor umane.

și mai 
parazi-

ta 
care 

fratiiar

TREI SCRISORI SECRETE t 
Patria (orele 9: 11,30; 14: 16.30; 
1»: 21,151.

UN COMISAR ACUZA : Excel
sior (orele 9: 11,15: 13.30: 16: 13.15:
20.30) Melodia (orele 9; 11.15;
13,30: 16; 18 30; 20.45). Flamura
(orele 9; 11.15: 13 30: 16; 18 15:
20.30) .

VALEA PRAFULUI DE PUȘCA : 
Luceafărul rorele 9; 11.15, 13.30;
ÎS: 18.30 . 20 45). București (orele 
9: II 15: 13.30: 16.10: 18.45. îl)

SAMB1ZANGA : Central (orele 
9.15: 11.30. 13.45: 16. 19.151 20.30).

FLOAREA UE PIATRA Doina 
(orele 0.30: 11.30: 1.3,43: t6; 18. — 
la ora 20 nroaram de (time docu
mentare)

CE DRUM SA ALEGI Scala 
(orele 9: 11 15. tS<5: 10.15. 18.15: 
21 15). Capitol (orele 9: 11.15; 13.30; 
15: 13.30 21) Favorit (orele 9 15: 
1 1 30. 13 45: IS; 18,15 : 20.30).

ÎNTOARCEREA LUI MAGELAN :

Lumina (orele 9: 11.15: 13.30: io; 
18.30: 20.45).

RIO LOBO : Festival (orele 9: 
11.15: 13.39; 16: 18.30; 211. Buiești 
(orele 9; 11.15: 13.30; 16: 18.15;
20.30). Gloria (orele 8,45: 11.15; 
13 30: 15.45. 18.15; 20.30). Modern
(orele 9; 11.15: 13.30; 18; 18.30; 
20.45)

C1DUL : Victoria (orele 9: 12.30: 
1615; 19,45). Grivița (orele 9; 
12.30; 16; 19.15). Aurora (Orele 9; 
12 15: 16. 19.15)

MONOLOG : Viitorul (ora 20.30).
MERY POPPINS Viitorul ic

rele 9: 12: 15: 17.45).
PACALA : Bucegi (orele 10; 13; 

16: 19.15), Giuleștl (orele 10: 16; 
19.15). Arta (orele 11,45; 14,30;
17.15; 20).

LE MANS ■ Volsa (orele »: 
11 15: 13.30: 15 45: 18: 20.15) Fla
căra (orele 9: 11.15. 13 3»; 15.45:
18: 20 151

PORȚILE ALBASTRE ALE 
ORAȘULUI : Dacia (orele o;
11.15; 13.30; 16; 18.15. 20.39) Dra
mul Șărij (orele 15.30. 18: 20.15).

ROMEO SI IUI IFTA : Rahova 
(orele 10: 15.30: 18.30)

PROPRIETARII ; Pacea (orele 
16, 18; 20).

Cu leopardul să nu te joci
niciodată

r-ați 
parti- 

din

fizice

părinți. Am visat de ani și ani să am un copil, să 
merg cu el de mină, să-l învăț ce e bine și ce e rău... 
Șt acum căminul nostru se destramă. Nu-mi găsesc li
niștea sufletească. Cum mă voi simți eu știind că am 
un copil care e departe de mine, care va rosti cuvîntul 
tată fără să știe ce înseamnă ? Ce explicații îi va 
da mama lui cînd va întreba micuțul unde e tatăl său?

Nu subapreciez posibilitatea dv. de a-mi răspunde, 
dîndu-mi un 
mele un sfat 
rilor".

De acord.

sfat bun, sau, mai bine zis, dind soției 
bun. Aș vrea însă să aflu părerea citito-

Supun seri- soarea discuției cititori
lor.

VIORICA M„ 17 ani, elevă. București :
„(...). Eram în stația de la Stejarul. Un băiat din trolei
buzul 92 mi-a făcut din mină, l-am făcut și eu. Era 
foarte drăguț. Am rămas în stație, poate, poate se în
toarce. Dar n-a fost așa (...)“.

Poate, poate nu-i vina 
lui. O fi vrut să se 
toarcă, dar n-a avut 
ce. E hazardat să 
vestești sentimente, 
ele și de simplă simpatie,

în- 
cu 
in- 
fie

în băieți zăriți în trolei
buze. Dorința lor de a se 
întoarce la tine nu gă
sește ecoul cuvenit în su
fletul îtebiștilor...

ROMUL DUȘAN, județul Arad :
„ (...). Împlinesc în curînd 39 de ani, sînt inginer 

agronom. Am rămas un fidel cititor al ziarului tine
retului, deși nu mai sînt tînăr, ânt căsătorit din I960. 
(...). Am aflat din „Scînieia tineretului" că Organiza
ția pionierilor împlinește un sfert de veac de la înfiin
țare. Eu. luindn-mă cu treburile mele, n-am ținut so
coteala. (...). Am făcut parte din prima promoție de 
pionieri, primind cravata roșie în iunie 1949. apoi am 
fost trimis în prima tabără pionierească de la Lipova.

Am păstrat cravata mea de ptonier și acum, la a 
25-a aniversare a organizației, creau s-o dăruiesc unui 
copil care urmează să fie făcut pionier. Dm păcate eu 
nu om copii, că le-aș fi dăruit-o lor. Xu-i o cravată 
de mătase, ci una de bumbac, dar eu am purtat-o cu 
cinste. Mi-a fost legptâ la șzt mtr-un cămin de copii 
orfani, eu necunoscindu-mi nici pini azi părinții. Cu 
ea am dat examen de intrare în hceu. am scos-o de la 
gît cînd am fost făcut utecist (_). Am terminat facul
tatea la București cu media 10 Vreau s-o dăruiesc 
unui copil, așa simt eu că

Mă emoționează sim
țirea dv. Luați legătura CU 
Consiliul județean Arad al 
Organizației pionierilor. 
Lnîndu-vă cu treburile.

trebuie (...)“.
n-ați ținut socoteala ani
lor. dar ați rămas pionier, 
îmi dați voie să vă salut 
voios ?

Pe simbăta viitoare '

— Ce experiență 
propus să urmăriți in 
cular, in expediția 
Africa ?

— Limitele psihice și
ale omului in condiții neobiș
nuite.

— Pină unde credeți că se 
iuțind aceste limite ?

— E imposibil de spus. Noi 
am străbătut zeci de mii de 
kilometri în cele șase luni cit 
a durat expediția în Africa, prin 
locuri uneori neumblate, supor- 
tînd supliciul căldurilor de 
pină la 45 de grade. N-am dor
mit nici o noapte în hotel, 
n-am servit nici o masă Ia 
restaurant, am cheltuit puțin, 
am căutat să ne descurcăm cum 
puteam în natura destul de vi
tregă. Am obosit, am ajuns aca
să istoviți, am pierdut din greu
tate dar nici unul nu ne-am 
îmbolnăvit. Buna dispoziție, în
crederea. tonusul de viață nu 
ne-au părăsit nici o clipă.

Expediția științifică româ
nească în Africa, condusă de 
profesorul Nicolae Bodnariuc, 
membru corespondent al Acade
miei. avea să fie prima încercare 
de această amploare a oamenilor 
noștri de știință. S-a plecat din 
fața Universității din Cluj — 
opt cercetători cu două micro
buze TV și un IMS — cu direc
ția Dakar, renumitul port pe 
coastele tropicale ale Atlanticu
lui. De aici expediția s-a 
afundat în tainele continentu
lui.

— Biologii noștri și-au în
ceput cercetările la gurile de 
vărsare ale Senegalului în 
ocean — își reamintește docto
rul Sever Popa — colecționînd 
probe din flora ți micro-fauna 
subacvatică a acestei delte pu
țin explorate. Ne-a emoționat 
pe toți destăinuirea profesoru
lui Bodnariuc : „De cînd eram 
copil, fascinat de lectura unor 
cărți de călătorie, am visat să 
ajung aici. Azi, la 58 de ani, 
iată, îmi văd visul cu ochii".

— Am ținut direcția Est — 
continuă Sever Popa — pentru 
a cunoaște măreții munți Ru
venzori. Cîteva zile mai tîrziu 
înaintam spre Kampala, capita
la Republicii Uganda. După vi
zitarea ei doream să vedem re
zervația de flatnengi de la 
Nakourou. Este un peisaj im
presionant, cu sute de mii de 
păsări — balerine, 
grațioase. Cum mai spuneam, 
din pricina secetei și a călduri
lor mari, am văzut în drumul 
nostru puține animale sălbatice. 
De aceea ne grăbeam, acum 
cind mai aveam puțin de stat 
pe pămintul african, spre par
cul național Tzokn din Kenya, 
unde se zice că trăiesc 
animalele din lume. De 
ne-am îndreptat către 
Mombasa Dentru a ne îmbarca 
pentru Kuweit. Spre plăcuta 
noastră surpriză in port ara 
găsit chiar un vas românesc.

— Ca profesionist, ce inte
res a prezentat peatru dv. 
această expediție ?

— Am făcut observații Ia 
starea epidemică, am cercetat 
morbiditatea anumitor zone și 
regiuni, am văzut pe viu as
pecte ale bolilor 
pivelor cum ar fi 
iui, malaria etc.

— Acum vă 
vestiți peripețiile prin 
ați trecut.

biînde si

toate 
aici 

portul

specifice tro- 
boala somnu-

las să-mi po-
care

(Urmare din pag. I)

cheie cu un spectacol dat de 
absolvenții I.A.T.C. : Tudor
Gbeorțbe, care va ciuta bala
de. Miriam Răducanu, care va 
dansa. Florin Piersic, Ion Ca- 
ramitru și mulți alții, care vor 
recita versuri sau vor interpre
ta monologuri, cuplete»

— Programul cuprinde, in
tr-adevăr. teme interesante 
de dezbatere: „Tipuri și 
stiluri interpretative în tea
trul românesc contempo
ran", „Modalități de expri
mare politică in teatrul din 
România", „Studenții și prac
tica scenei", „Tradiții, pre
zențe și perspective ale școlii 
românești de film".

E. P. : Cele peste 30 de co
municări susținute de profesori, 
de studenți precum și discuții
le însoțitoare, sint. sperăm, 
un bun prilej de analiză 
a activității noastre din ultime
le decenii. Anul 
plinesc 29 de ani 
cinematografie in 
ciioul institutului 
25 de stagiuni. Ne oprim 
desigur asupra realizărilor, ma- 
nifestind întreaga noastră grati
tudine față de partid și de stat, 
eare ne-au indrumat și ajutat 
sâ dezvoltăm 
tistie in acești 
cialism. Dar 
succeselor, nu 
vim atent și lucid perspective
le muncii noastre, căile de per
fecționare, metodele 
prin care să putem răspunde 
prompt și calificat cerințelor

politice, sociale, artistice, toi 
mai mari, ale societății noastre.

— Ce considerați imediat 
perfectibil in activitatea 
I.A.T.C. ’

E. P. : Totul. Folosirea mij
loacelor puse la dispoziție de 
un invățămint modern, studioul 
dotat cu mijloace audio-vizuale.

fapt e astăzi la fel de firesc 
ea și gratuitatea invățămintului, 
ea și bursele acordate studenți
lor. sau asigurarea angajamen
tului după absolvirea facultății.

— Cum ați studiat dv. ?
P. : Acum patru decenii 
am absolvit eu, cursurile 

ani

E. 
cind 
conservatorului durau trei

Scena este locul de
modelare a măiestriei

acesta se im- 
de invățăminl 
România, slu- 
numără astăzi 

Ne

invățămintul ar- 
39 de ani de so- 
făcind bilanțul 

uităm să pri-

de lucru

Interlocutor; Sever Popa 
profesia : medic, doctor 
muncă : Clinica stomatologică Cluj; pasiuni 

extraprofesionale : sportul și călătoriile

; vîrsta : 34 de ani; 
în știință ; locul de

sau studioul de teatru, sau in
stituirea unui plan de produc
ție cinematografică. Dar nu nu
mai atit ; e nevoie de un plus 
de tenacitate in urmărirea ac
tivității practice a acestor stu
diouri. a producțiilor arlistiee 
obținute aici. E nevoie de un 
plus de exigență in asimilarea 
rezolvărilor științifice, în per
fecționarea tehnică a pregătirii 
tinerilor, absolut necesară 
seriei noastre.

— Care, firește, se 
obține prin practică.

E. P. : Și care se exercită 
de 25 de ani in studioul nostru, 
primul teatru studențesc din 
istoria invățămintului teatral 
românesc. Studiou care stirnește 
totdeauna admirația multor 
oaspeți străini, cum au fost de 
pildă : Michele. Morgan. Aspa- 
sia. Mavromati. Jean Darcante. 
secretar general al I.T.I. Acest

me-

pot

și aveau numai două discipli
ne : istoria teatrului și 
strie artistică. Nici 
de cursuri practice ea 
care, vorbire, impostație.
to. dans clasic și modern de 
estetică, limbi străine, ca astăzi. 
Nici vorbă de burse, studiou, an
gajament la absolvire. După trei 
ani puteai fi angajat, după cum 
puteai si șoma. Eu am avut no
rocul să fiu admisă 
trul Național, 
cut figurație 10 
de-a rindul am 
de Nottara in
III-lea“ rostind o replică de pa
tru cuvinte. Eram insă, perma
nent pe scenă. Am învățat enorm 
in acei ani îndelungați de figu
rație, ca și in rolurile mici. 
N-am refuzat niciodată un rol, 
orieit ar fi fost de neînsemnat, 
f iindcă totul e să ai prilejul să 
fii pe scenă. Fiindeă practica

măie- 
vorbă 
miș- 
can-

in Tea- 
unde am tă- 

ani. Stagiuni 
„jucat" alături 

„Richard al

copii : George. Episodul ..Un os 
cu bucluc". 20.25 Mai aveți o în
trebare ? 21.00 Selectiuni din opera 
..Pescuitorii de perle". 21.30 Film 
serial : Columbo.

FANTASTICA AVENTURA A 
LUI „NEPTUN* t Unirea (orele 
15.45: 18: 20.15).

CĂLĂREȚUL FARA CAP : Lira 
(orele 15.30: 18; 20.15).

INSULA MISTERIOASA : Fe
rentari (orele 15.30: 18: 20.15).

SECRETUL LUI BUDHA F1O- 
reasea (orele 15.30: 18; 39.15).

OMUL CU CREIERUL TRANS
PLANTAT ; Cotrocenl (orele 14; 
16: 20)

TARUL IVAN IS) SCHIMBA 
PROFESIA ; Moșilor (orele 9; 
11.15: 13.30: 16: 18 . 20.15).

SIMON TEM°LAR INTERVINE: 
Crfngași (orele 16: 18.15).

AL ȘAPTELEA CARTUȘ : 
Munca (orele 16; 18: 20) Progre
sul (ora 15.30).

CEAȚA : Progresul (orele 18;
20.15)

AURUL NEGRU DIN OKLAHO

MA : Cosmos (orele 15.30: 18; 
29.15).

MISIUNEA SECRETA A MAIO
RULUI COOK : Vitan (orele 15.30; 
18: 20.15).

LOVE STORY I Popular (orele 
15 s»; 18: 20 15).

CHEMAREA STRĂBUNILOR : 
înfrățirea (orele 15.30; 18; 20.15).

SlMBATA, 20 APRILIE 1974
PROGRAMUL I

9.00 O viață pentru o idee : Ca
rol Davila. 9.30 Film serial ; 
Eneida. 10.25 Cintece si jocuri 
populare. 10,40 Telecinemateca (re
luare). 16.00 Finalele campionate

lor naționale de natație. 17,15 
Telex. 17.20 Caleidoscop cultural- 
artistic 17.40 Din țările socialiste. 
17.50 Familia. Anul mondial al 
populației. Omul in fața viitoru
lui. 18.20 Tinerii și muzica lor. 
19.00 Bună seara vacanță. 19.20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
1 Mai 1974 — sub semnul anului 
jubiliar. 20.00 Cîntecul săptămînii. 
..Dulce tară românească" de Noru 
Demetriad 20 05 Teleenciclopedia. 
20.45 Publicitate. 20,50 Film serial 
Columbo : Sah și mat.- 21,45 Tele
jurnal. 21.55 Săptăm.ina sportivă. 
22.15 Marele premiu al Eurovi- 
ziunii 1974.

DUMINICA. 21 APRILIE 1974 
PROGRAMUL I

8.30 Gimnastica pentru toți. 
8.40 Cravatele roșii. 9.35 Film se
rial pentru copii : Comoara dill 
13 case. Episodul XII. 10,00 Viața

satului 11,13 Biruit-au gîndul. 
..Un riu ce se pornește" — Iosif 
Vulcan. 11.40 Bucuriile muzieii. 
12.30 De strajă patriei. 13.00 Album 
duminical. 15,00 Magazin sportiv. 
16.20 Drumuri în istorie. Istorie 
pe Mureș. 16,40 Film serial : 17 
clipe ale unei primăveri. 17.50 Cel 
mai bun. . continuă ! Eraisîur.e- 
concurs de cultură generală și 
piegătire multilaterală. 18.50 Mu
zică populară. 19.00 Lumea copi
ilor : Circul. 19.30 Tetejurnal.
Săptămtna politică internă și in
ternațională în imagini. 20.00 An
tena TV. vă aparține. Brașovul 
cîntă. Brașovul rîde. 22.00 Tele
jurnal 22.15 Duminica sportivă.
PROGRAMUL II

10.00—11,40 Matineu simfonic. 
Concertul Orchestrei simfonice a 
Filarmonicii de Stat „George 
Enescu". 20,00 Film serial pentru

— Nu-i simplu. Pe drumuri 
necunoscute și atit de grele se 
întimplă multe și felurite pe
ripeții. De pildă, in Nordul Ca
merunului pur și simplu ne-am 
pierdut unul de altul. De-abia 
după șase ore ne-am regăsit 
pentru că drumul ni-1 alegeam, 
fiecare din cele trei echipaje, 
după . . .
era să ținem direcția stabilită. 
Altădată ne aflam în teritoriul 
unei țări unde tocmai avuseseră 
loc schimbări politice. Am fost 
opriți de soldați. Erau oameni 
simpli, dar spiritul adevărului 
și dreptății este foarte viu la 
acești locuitori. Le-am arătat 
cine sîntem. de unde venim și 
in ce scop sintem acolo. Actele 
și vizele noastre erau, fără în
doială, în regulă. dar altceva i-a 
impresionat cel mai mult. Le-am 
spus că sînt medic și le-am 
arătat un caiet în care notasem, 
așa cum obișnuiam. toate trata
mentele medicale pe care le-am 
aplicat prin satele și 
prin care am trecut, 
atît de impresionați 
știau ce să facă pentru 
să răspundă omeniei, 
multă omenie. „Cinstea — zicea 
ofițerul cu care am discutat — 
este biletul de trecere prin 
Africa africanilor". Am străbă
tut alte țări ale 
Ne-am întîlnit cu 
și populații și 
ne-am convins de

aprecieri proprii. Totul

triburile
Au fost 
incit nu 
noi, cum 
cu mai

continentului. 
alte popoare 

pretutindeni 
acest adevăr.

— In ce constă știința în
țelegerii cu oamenii necu- 
noseuți ?

— în corectitudine, cinste și 
respect. Fără îndoială, ne deo
sebim unii de alții. Există doar 
diferențe pe planul cunoașterii.. 
Nici măcar a civilizației, ci a 
cunoașterii pur și simplu pen
tru că civilizația e și în func
ție de cum o înțelege fiecare 
popor. Corectitudinea, cinstea și 
respectul însă- sint la toți la tel 
de prețuite. Printr-o asemenea 
atitudine și comportare îți 
apropii oamenii și ei sînt gala 
să-ți arate toată frumusețea și 
noblețea caracterului lor. Am 
trăit în sudul Nigerului printre 
oameni care nu cunosc Încă 
banul. nu-i interesează nici 
măcar aurul. Mindria, demnita
tea și justiția insă reprezintă 
pentru ei trăinicia socială. In 
sudul Africii centrale am trăit 
printre pigmei. Vorbesc cintind, 
sint săraci dar omenoși și fe
riciți de oasfieți Au vrut să ne 
dea ceva daruri, dar n-aveau ce. 
în schimb, ne-au învățat cum 
să umblăm prin junglă, cum să 
culegem fructe, cum să ne ferim 
de animale. Dușmanul 
mai rău este leopardul 
îl întîlnesc deseori 
crengile copacilor. Este 
mal viclean, te îndeamnă parcă 
să te apropii și să-l mingii pen
tru ca apoi să te atace. De a- 
ceea, pigmeii au o vorbă : eu 
leopardul să nu te joci nici
odată. NTA NVGINA N’INGWE 
în limba lor. Ne-au spus-o’ și 
nouă la plecare ca pe un sfat.

lor cel 
pe care 
printre 

un ani-

artistică e vitală. Chiar forma
rea etică, civică, a linărului 
actor e legată indestructibil de 
activitatea practică, de relația 
directă cu spectatorul. Din a- 
cest motiv eu consider studioul 
un laborator extrem de util 
pentru formarea artistului, o 
anexă a școlii, nu un podium 
de afirmare a personalității de
finite și definitive.

— tin fel de repetiție ge
nerală cu publicul, înaintea 
marilor confruntări viitoare.

E. P. : Mai exact, un loc de 
ucenicie, de dobindire a expe
rienței profesioniste, cu un ceas 
înainte de a deveni profesio
nist. legătura necesară a stu
diului cu practica. De aceea, 
eu consider că aceste condiții 
puse de statul nostru la dispo
ziția studenților și profesorilor 
trebuie folosite cu toată răspun
derea. Sigur, se poate mențio
na că in aceste două decenii 
la studioul institutului s-au 
prezentat 189 de spectacole, ci
fră ce poate rivaliza cu un tea
tru profesionist, că repertoriul 
a fost în general bine ales și 
echilibrat, că aici s-au produs 
și experimente valoroase. Im
portant mi se pare insă acum, 
rolul tui in verificarea științifi
că a talentelor. în valorificarea 
tehnică a posibilităților artisti
ce ale tinerilor. Și la fel de im
portant. modelarea caracterelor, 
a conștiinței politice și mo
rale. a spiritului de discer- 
nămînt necesar viitorului sluji
tor al scenei. Ceea ce, in acest 
moment bilanțier, ne îndeamnă 
la asumarea unor noi și sporite 
obligații.

DUMINICĂ, 21 APRILIE 1974
Teatrul de Operetă : SUZANA 

— ora 10.30; MĂTUȘA MEA, 
FAUSTINA — ora 19,3»; Teatrul 
Național (Sala Mare) ; ZODIA 
TAURULUI — ora 19,30; (Sala 
Comedia) ; DONA DIANA — ora 
10.30: SĂ NU-ȚI FACI PRĂVĂLIE 
CU SCARA — ora 19.30; Teatrul 
..Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : CASA DE MODE — 
ora 10: PYGMALION _ ora 15; 
CHIȚ1MIA - ora 20; (Sala Stu
dio) ; A 12-A NOAPTE — ora 10; 
NOILE SUFERINȚE ALE TÎNA- 
RULUI ..W" - orele 15 și 20: 
Teatrul de Comedie ; PREȘUL — 
ora 10: BUFFALO BILL Șt IN
DIENII — ora 19; Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala Magberu) ; BUNĂ

Și de multe ori, un sfat bun 
este mai valoros decît orice alt 
dar.

— Vă ascult mai departe, 
tovarășe doctor. Care a fost 
proba de „foe" a Africii ?

— Drumul intre Kai și Bama
ko in Nord-Vestul Republicii 
Mali. Un drum lung de 639 
kilometri. Zic eu. drum, dar 
asta nu înseamnă că acolo ar fi 
construit cineva un drum. Eu 
îl spun cu sensul de călătorie. 
Am mers șapte zile și șapte 
nopți prin albii de rîuri secate, 
prin ochiuri de nisip, prin focu
rile din brusele (stepe) africa
ne, prin nisipuri mișcătoare, 
prin mlaștini, am forțat ape, am 
urcat și coborît pante grele- 
Nimeni, niciodată n-a mai tre
cut cu mașini pe aici. Poliția 
din Kai ne-a rugat să nu în
cercăm că nu se poate. Treizeci 
de kilometri ne-au însoțit cu 
mașinile ca să ne convingă să 
renunțăm. Pentru noi ăsta era 
cel mai scurt drum. Făceam ds 
dimineața pină seara cite 60 de 
kilometri, nu mai mult, dar 
înaintam și eram mulțumiți. 
Cind am ajuns la Bamako, oa
menii ne priveau ca pe alte 
minuni. Nimeni n-a mai intrat 
în oraș cu mașinile din direcția 
aceea. Dar această probă a fo/l 
mai grea pentru mașini poafe 
deci.t pentru noi.

— înțeleg. în 
dumneavoastră, 
pediționari. ați 
încercări și mai dificile.

— Se . 
tr-adevăr, acest lucru. îmi re
amintesc 
M’Bomou, __ ________ r
al Zairului. Pod nu era. iar bacul 
se stricase. Prin vad era imposi
bilă trecerea. Aveam două alter
native. Sau găsim soluția tra
versării sau ne întoarcem îna
poi și luăm alt drum. Nu în
drăzneam să ne gindim însă la 
întoarcere. Aceasta însemna 859 
de kilometri și, firește, nu pe 
asfaltul unei autostrăzi. Ne-am 
concentrat în găsirea modalită
ții traversării. Nu era deloc 
simplu, temperatura era de 
40 de grade iar umiditatea 
atmosferică ajunsese ,1a 75
la sută. îmi dădeam sea
ma că ne paște primejdia șocu
lui caloric. Eram foarte aproape 
de el. Din cauza supraîncălzirii, 
procesele - ■ • -
rează. Umbra nu 
mic acolo.
dea parcă _ __ _
conjurați de un incendiu, 
în riu nu se putea face. Ca ... 
die eram conștient că trebuie «ă 
ne grăbim, că trebuie să pără
sim acest loc in cel mult 5—6 
zile. după care n-am mai fi 
putut rezista. Ar fi cedat și ner
vii și inima.

— Cura s-au comportai oa
menii din

— Eroic. ___
mult mă temeam de tovarășei 
profesor Bodnariuc pentru că 
era mai în virstă decît noi. dar 
a rezistat peste tot mai bine 
decît alții. L-am și întrebat de 
unde atîta rezistență. Mi-a spus 
că de cînd era student călăto
rește în permanență 
pe munți, prin deltă, 
rile apelor pentru 
sale biologice. Acolo 
nat, s-a călit.

Am căzut de acord

acest caz, că 
cei opt ex- 
treeut prin

poate spune, in

traversarea riului 
un afluent uriaș

fiziologice se 
valora 

Aerul ne 
am fi fost

alte- 
ni- 
ar- 
in- 

Baie 
mr-

grup ?
Nu greșesc. Mai

prin țară, 
pe cursu- 

cercetări'e 
s-a antre-

Am căzut de acord că trebuie 
să improvizăm un pod plutitor 
din pirogi puse una lingă al'a 
iar pește ele seînduri. De upd-j 
însă pirogi ? De unde scinduri. 
mai ales ? Ne-am deplasat în 
satul cel mai apropiat și am 
vorbit cu șeful, arătîndu-i in ce 
situație ne aflăm. S-a arătat 
gata sâ ne ajute. Toți oamenii 
s-au oferit să ne dea pirogile. 
Ne mai lipseau scîndurile. care 
aici sînt o raritate. în sfirșit. 
am găsit un negustor cu care 
ne-am înțeles. Avea copilul bol
nav și i l-am tratat — așa că 
ne-a oferit scîndurile gratis. 
Urma să-i plătim numai pe ace
lea care se rup. Cind să facem 
podul, alt necaz. Oamenii nu 
erau de acord să le punem pi
rogile lingă ale altora pentru 
că fiecare credea că a lui este 
mai presus, mai bună și mai 
frumoasă. Le-am explicat că 
altfel nu ne pot ajuta. Au con
simțit^ Trei zile au vislit în rit
mul cîntecului pentru a-și sin
croniza mișcările — acești oa
meni minunați — pină ce ultima 
mașină și ultimul dintre noi am 
pus piciorul dincolo.

Chinurile prin care am trecut 
în cele șase zile cit a durat pre
gătirea traversării și traversa
rea le-am uitat. Ne-a rămas 
însă în inimă și amintire rara 
generozitate a oamenilor de pe 
malul M’Bomou-lui.

ROMULUS LAL

SEARA. DOMNULE WILDE — o-a 
10; HOTELUL ASTENICILOR — 
ora 15.30: PARADISUL — ora 
19,30: (Sala Studio) : GAIȚELE — 
ora 19: Teatrul Mic : VIAȚA E CA 
UN VAGON? — ora 10 30; A 
OPTA MINUNE _ ora 19.30: Tea
trul Giulești : SÎMBATĂ LA 
VERITAS — ora 10 ; COMEDIE CU 
OLTENI — ora 15: COPACII 
MOR TN PICIOARE - ora 19 30: 
Studioul de Teatru al I.A.TC • 
LUMEA CÎT O FI — ora 11: 
LABDACIZII — ora 20: Teatrul 
..Ion Vasilescu" : EU SÎNT TA
TĂL COPIILOR — orele 10 si 
19.30: Teatrul „Ion Creangă" :
PINOCCHIO — ora 10 : NOTA 
ZERO LA PURTARE - ora 19.30: 
Teatrul ..Țăndărică" (Sala Vio
ria) : BU-ALI - ora 11: (Sala 
Academia) : PUNGUȚA CU DCI 
BANI — ora 11: Teatrul ,.C. Tă- 
nase" (Sala Savov) ; PARDON . 
SCUZAȚI .. BONSOAR ’ - ora 
19: (Sala Victoria) : GROAPA — 
ora 19: Ansamblul Raosodia Ro
mână" ; MELEAGURI FERMECA
TE — ora 19.30: Circul ..Globul: 
INTÎLNIRE LA CIRC — orele 10; 
16 și 19,30.
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

® Delegația parlamentară argentiniană

CEA DE-A DOUA CONFERINȚĂ 
NAȚIONALĂ A CREATORILOR

DIN CINEMATOGRAFIE
(Urmare din pag. I) 

în patrie, să transmită președin
telui Juan Domingo Peron cele 
mai bune urări de sănătate și 
succes în activitatea sa.

Evocînd recenta vizită pe 
care președintele Nicolae 
Ceaușescu a făcut-0 în țara sa, 
conducătorul delegației parla
mentare argentiniene a subliniat 
că acest eveniment, cît și con
vorbirile dintre președinții 
României și Argentinei au 
exercitat o puternică influență

Lucrările Comisiilor
Uniunii Interparlamentare

Vineri s-au încheiat lucrările 
comisiilor Uniunii Interparla
mentare.

în cadrul dezbaterilor din co
misii, au fost exprimate apre
cieri elogioase la adresa cuvin- 
tării inaugurale rostită marți de 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
cuvintare al cărei conținut sub
stanțial constituie o puternică 
încurajare a eforturilor parla
mentarilor pentru înțelegere, 
prietenie și cooperare intre toa
te statele lumii.

în incheierea lucrărilor lor, 
comisiile și-au ales președinții 
și vice-președinții. care vor 
conduce dezbaterile in perioada 
următoare.

Comisia pentru studiul proble
melor politice, securității și de
zarmării a avut pe ordinea de 
zi pregătirea unui proiect de re
zoluție pe tema intensificării 
eforturilor menite să ducă la 
limitarea și încetarea cursei 
înarmărilor, la dezarmare. ca 
parte componentă a destinderii 
internaționale. în intervențiile 
lor, numeroși parlamentari au 
relevat actualitatea stringentă a 
realizării dezarmării generale, 
in primul rind a celei nucleare, 
și a încetării cursei înarmărilor.

Subliniind contribuția parla
mentarilor români la eforturile 
generale dedicate incetării 
cursei inarmărilor și înfăptuirii 
dezarmării, deputatul Ion Măr- 
gineanu a scos in evidență fap
tul că grupul parlamentar ro
mân acționează conform politi
cii consecvente și principiale a 
statului român, politică orienta
tă ferm spre înfăptuirea dezan
gajării militare și dezarmării, 
sporirea încrederii intre state.

în Comisia pentru studiul 
problemelor economice și so
ciale, vorbitorii au exprimat 
preocuparea ce se manifestă in 
țările lor față de penuria de 
energie și materii prime susți- 
nind. totodată, necesitatea gă
sirii unor noi surse in vederea 
completării necesarului de ener
gie al lumii, precum și a unor 
soluții echitabile pentru toa
te națiunile, atit pentru eta
pele următoare cît și de lungă 
perspectivă. S-a relevat, de ase
menea, importanța creării unui 
nou sistem de relații economice 
Interstatale, care să se bazeze 
pe egalitatea in drepturi și a- 
vantaj reciproc, pe dreptul su
veran al țărilor în curs de dez
voltare de a dispune de proprii
le materii prime și resurse, con
form aspirațiilor și necesităților 
lor de dezvoltare. S-a subliniat 
rolul pe care trebuie să-1 joace 
Organizația Națiunilor Unite și 
organismele sale specializate.

Deputatul Ioan Ursu a abor
dat problemele penuriei de e- 
nergie în contextul necesității 
afirmării dreptului suveran al 
fiecărui stat de a folosi avuții
le sale naturale și toate cele
lalte resurse, conform intere
selor naționale. El a relevat că 
interesul României pentru spo
rirea potențialului energetic nu 
este o preocupare de conjunc
tură. ci o politică constantă, ca
re se reflectă în mod concret in 
asigurarea dezvoltării continue 
economice și sociale a țării 
noastre, in ritmul și la nivelul 
stabilit prin obiectivele înscrise 
în planurile de stat curente și 
de perspectivă.

La tema — dezbătută în ca

asupra dezvoltării relațiilor de 
prietenie dintre popoarele ar
gentinian și român, a colaboră
rii multilaterale dintre cele 
două state.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a arătat că păstrează o vie 
amintire intilnirilor avute cu 
președintele Peron, cu persona
lități ale vieții politice, precum 
și cu muncitorii, țăranii și in
telectualii argentinieni.

în timpul convorbirii a fost 
exprimată dorința comună de a 

drul aceleiași comisii — privind 
consecințele economice și so
ciale ale unor chestiuni de or
din demografic, vorbitorii au 
scos in evidență faptul că intre 
evoluția demografică și condi
țiile sociale și economice in ca
re trăiesc oamenii există o ștrin- 
să interdependență.

în această ordine de ide:, de
putatul Roman Moldovan a *- 
rătat că. prin conținutul lor, 
condițiile din fiecare țară im
pun politici demografice dife
rite și că, ir. acest sens. nu pu
tem vorbi de o politică demo
grafică. general valabilă. H a 
evidențiat faptul că măsurile de 
politică demografică din a- 
nii construcției socialiste din 
România urmăresc să in
fluențeze fenomenele demo
grafice in sensul creștet >1 
populației : in această ordine de 
idei, s-a evidenția: conceptul 
țării noastre in sensul că popu
lația este un factor _ esențial al 
dinamismului și forței produc
tive a societății.

în cadrul Comisiei pentru e- 
ducație. știință și cultură, par- 
ticipanții la dezbaterea proble
mei privind educarea tineretu
lui in spiritul înțelegerii, co
operării și păcii internaționale 
au subliniat necesitatea intensi
ficării preocupărilor in acest do
meniu. Ei au insistat asupra F* 
deii că tineretul poate și tre
buie să aducă o mai mare coo- 
tribuție la progresul lumii con
temporane. la așezarea relații
lor internaționale pe respecta
rea principiilor suveranității ri 
independenței naționale, ejab- 
tații in drepturi, neamestecului 
In treburile interne. în vederea 
unei cooperări pașnice intre toa- 
te statele lumii — indiferent de 
mărimea, nivelul de dezvoltare 
și regimul lor social-politic.

în cadrul dezbaterilor a fost 
elogiată contribuția deosebită a- 
dusă de România la abordarea 
problemelor tinerei generații în 
forurile internaționale, inițiati
vele concrete pe care Ie-a luat 
tara noastră in acest domeniu 
la O.N.U. și alte organisme in
ternaționale.

în intervenția sa. deputatul 
Mircea Angelescu a relevat im
portanța pe care o acordă sta
tul român identificării tineretu
lui cu aspirațiile de pace și pro
gres ale lumii contemporane, 
ceea ce își găsește expresia in 
bogata contribuție a României 
la înscrierea pe agenda preocu
părilor comunității internațio
nale a problematicii pregătirii și 
educării tinerei generații. Pre
zintă o deosebită importanță 
practică in prezent — a sous 
vorbitorul — concentrarea efor
turilor în direcția aplicării prin
cipiilor enunțate și a măsurilor 
cuprinse în documentele adopta
te de O.N.U.. de celelalte insti
tuții și organizații internaționa
le in diferite domenii privind 
tineretul, elaborării unei Carte 
privând tineretul, organizării de 
reuniuni internaționale cu par
ticiparea tinerei generații și a 
organizațiilor sale.

Tn cadrul dezbaterilor Comi
siei pentru studiul problemelor 
parlamentare. juridice și ale 
drepturilor omului asupra temei 
..Formele și metodele de parti
cipare a corpului electoral la 
procesul legislativ parlamen

se acționa ferm pentru înfăp
tuirea Înțelegerilor convenite, a 
tratatului și acordurilor înche
iate recent. subliniindu-se că 
aceste documente așează pe o 
bază trainică tradiționalele re
lații dintre cele două țări și, 
totodată, constituie o Contribu
ție de seamă la dezvoltarea 
cooperării internaționale, a în
țelegerii și păcii în lume.

întrevederea s-a desfășurat 
îr.tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

tar-. participant» au subliniat 
importanța deosebită a acesteia 
pentru afirmarea cit mai largă 
a democratismului in societatea 
contemporană.

în comisie a fost apreciată 
practica statornicită in România 
de a pune in discuția opiniei 
public* cele mai importante pro- : 
iede de legi. înainte de a fi 
Supuse dezbaterii și adaptării 
de către Marea Adunare Națio
nali.

Deputatul Ioan Ceterchi a a- 
rttat ia intervenea sa că sis
temul politic al României se 
dezvoltă pe coordonatele afir- i 
mării ferme si consecvente a I 
democratitmuaui — cerință o- 
biectivâ a făuririi societății so
cialiste nrnRCstera’. dezvoltate 
— în taste domeniile vieții so
ciale. fundamentării științifice a 
măsurilor și actelor conducerii 
economice, «odaie și politice la 
toate nivețef* st împletirii tot 
mai s~-.se a democrației repre- 
rmttarive și ftreet# m cadrul 
procesului dialectic r unitar de 
creștere a roiului organelor re- 
prezentauve. fi in primei rind 
a pariaroertUluL aHt jri de atra- 
•erea în formele cele mai di
verse. a maselor la conducerea 
statului și societății.

Caanisia peatm teritoriile ae- 

etaiee * Hcius pe crdt"»S <â 
de zi tma <E~ chestiunile cate 
preocupă coenaoataxea tnterra- 
rissaU — r. acu.—ne prii ipfi » 
tnâsuri -senite «â pceăâaâ S. «â 
sizsâe oraee Jar-a S» dheri- 
■tira«re roriațJL trfeoseM a a- < 
pureMsduhB. Tipplir sgîite si C- 
mwrik acestei prrbîem» an

de vorbitori.
în corintul său. deputatul ro

mân Eduard Eisenburger a sub
liniat sprijinul pe care Româ
nia 11 acordă mișcărilor de eli
berare națională, solidaritatea ei 
militantă cu lupta popoarelor 
pentru autodeterminare, expri- 
mind. totodată, convingerea că 
adoptarea de către Uniunea In
terparlamentară a unui docu
ment. care să condamne rasis
mul si apartheidul și să cheme 
statele la acțiune pentru elimi
narea acestor anacronisme de 
pe planeta noastră, ar eor.rti'ui , 
o contribuție importantă la eli
minarea din viață internațională 
a unuia dintre cele mai grele 
obstacole in calea Păcii st pro
gresului general al popoareier. 
în acest sens, srupu! român 
este de oărere că s-ar putea lua 
în considerație si organizarea de 
către Uniunea Interparlamenta
ră a unei reuniuni speciale con
secrate problemelor eradicării 
colonialismului, rasismului ș. 
apartheidului.

♦
Simbătă. la Palatul Mani A- . 

dunări Naționale, au loc lucră- • 
rile. Consiliului Interparlame.-.- . 
tar. pe agenda căruia figurează 
un mare număr de probleme le
gate de activitatea Comitetului 
Executiv al Uniunii Interparla
mentare. pregătirea sesiunii de 
toamnă de la Tokio și a celei 
de a doua Conferințe interpar
lamentare pentru securitate si 
cooperare In Europa, un raport 
de activitate a! secretarului ge
neral al Uniunii Interparlamen
tare etc.

Mesaj de felicitare 
adresat 

președintelui României, 
NICOLAE CEAUSESCU»

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU, 
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule Președinte,
Cu prilejul alegerii dumneavoastră în înalta funcție de pre

ședinte al Republicii Socialiste România. îmi este deosebit de 
plăcut de a vă adresa, in numele Consiliului de conducere al 
Asociației de prietenie Finlanda—România. întrunit in plenară, 
al tuturor membrilor asociației, precum și al meu personal 
calde felicitări și urări de noi. succese în îndeplinirea înaltei 
dumneavoastră misiuni.

Asociația de prietenie Finlanda—România va depune în con
tinuare eforturi in vederea lărgirii relațiilor prietenești dintre 
câle două țări și popoare ale noastre.

Primiți domnule președinte asigurarea deplinei mele consi- 
derațiuni.

VILHO SIIVOLA, 
artist emerit, 

președinte al Asociației de prietenie 
Finlanda—România

TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii 

Socialiste România, a primit din partea președintelui Republi
cii Venezuela, CARLOS ANDRES PEREZ, următoarea tele
gramă :

Vă rog să-mi scuzați intirzierea cu care răspund la mesajul 
Dumneavoastră de felicitare. Vă mulțumesc călduros pentru 
amabilele cuvinte de felicitare pe care ați avut bunăvoința de 
a mi le transmite cu ocazia instalării în funcția de președinte 
al țării mele.

Smt convins că excelentele relații de prietenie intre cele două 
țări ale noastre se vor intări și mai mult in țimpul guver
nării mele.

Primiri la Consiliul de Miniștri
Primul ministru al guvernu

lui. tovarășul Manea Mănescu, 
a primit, succesiv, in cursul zi
lei de vineri, pe parlamentarii 
Mata Carlos Canache, prim-vice- 
președinte al Camerei Deputa- 
ților din Republica Venezuela, 
și pe Sadok Makaddem. pre
ședintele Adunării Naționale a 
Republicii Tunisiene, șefii dele
gațiilor din aceste țâri ia lucră
rile sesiunii de primăvară a 
Uniunii Interparlamentare, care 
se desfășoară la București.

în cadrul convorbirilor, care 
au avu: loc cu acest prilej. des
fășurate Intr-o atmosferă cor
dială. au fost abordate proble
me privind relative Ror.âniei 
cu cele două țări in domenii de 
interes tonrtr

La ccew-ter. aa parririnat 
depmațu Tudor P—**' 1 a Tu- 

. To-arășul Manea Sânesen
ȘH - ela.—TH 1 raiSSni <L- țLTV&I
ReprDBcii Socialiste Rrmarta a 
primit, cu ocazia alegerii sale 
in această ftmcȚe. telegrame oe 
felicitare dir. part*a prințul 
ministru al Republicii Sri 
Lar.ka. Sirimavo R D. Bar.âa- 
ranaike. vice-prsr.;erului Repu
blicii Arabe Egipt, dr. Abdel 
Kader Batem, precum st din 
partea președintelui Companiei 
americane _Gulf 0-1 Corpora
tion*. James E. Lee.

Vineri a p’-ecat in R. ?. Chi
neză un grup tcristăc român, 
alcătuit din activiști de part.L. 
cendes de tm aria îl Cnsan 
Adalbert, memeru al CC al

tâluM Județean Bâlnp Kâsând 
al P.CJL. care va tace • vmta 
de prietenie in această tară.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni. erau prezent. Dumitru 
Turcus. ad-ianct de secție al 
CC. al PjCR_ P activiști de 
partid.

A fost prezent, de asemenea. 
Li Tîn-ciuaa. antbxssdorui R F 
Chineze la București s. menum 
ai ambasadei.

Vineri la Palatul Merii Adu
nări Naționale, au avut loc :n- 
tilniri ale ur.er parlamentari «rt 
Anglia. Austria ș: Franța — 
participanți la lucrările sesiu
nii de primăvară a Uniutut 
Interparlamentare — cu de
putat: romani, membri ai
Comitetelor de conducere ale 
grupurilor parlamentare pentru 
relații de prietenie cu țănle 
respective.

Au fost de față ambasadorul 
Venezuelei, Juan Uslar Pietri, 
și. respectiv, ambasadorul Tu
nisiei, Taieb Sahbani.

Cea de-a XXIX-a sesiune 
a Comisiei Economice 
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âficarea șiga iun durabile, ide 
înlăturarea barierelor care mai

Vineri s-a încheiat in Capi
tală cea de-a doua conferință 
națională a creatorilor din ci
nematografie. care a prilejuit 
un rodnic schimb dc opinii pri
vind probleme de mare actua
litate ale cinematografiei roma
nești. activitatea desfășurată de 
Asociația cineaștilor și perspec
tivele artei filmului, mijloc de 
ridicare a conștiinței comuniste 
și de îmbogățire a universului 
spiritual al constructorilor so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Tn deschiderea ședinței s-a 
trecut Ia ultimul punct al or- 
dinei de zi a conferinței — a- 
legerea noilor organe de con
ducere ale Asociației cineaști
lor. Adunarea generală a ales 
pe regizorul Ion Popescu-Gopo 
ca președinte al Asociației ci
neaștilor. Pe baza propunerilor 
făcute in cadrul celor zece sec
ții ale Asociației, delegații au 
ales. apoi. Consiliul Asociației, 
alcătuit din 51 de membri și 
Comisia de cenzori.

în aceeași ședință, au fost a- 
probate. totodată, modificările 
la statutul A.C.I.N.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, participanții la con
ferință au aprobat textul unei 
telegrame adresate Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU.

★
Reunindu-se în prima sa șe

dință. Consiliul Asociației ci
neaștilor a ales Biroul Aso
ciației. Din birou fac parte : 
președinte — Ion Popescu Go- 
po ; vicepreședinți — Mircea 
Mureșan și loan Grigorescu ; 
secretari — Nicu Stan și Ti
tus Mesaroș ; membri — Mar
eei Bogos. Elisabeta Bostan. Lu-
eian Bratu. Dumitru Fernoagă, 
Manuela Gheorghiu, Manole 
Marcus, Eeaterina Oproiu, Dan 
Pița, Constantin Pivniceru. Geo 
Saizescu.

climatului politic euro- 
’apt relevat de altfel și 
fesurarea lucrărilor Con- 

pentru securitate si co
de la Geneva In acest 

. s-a exprimat speranța 
că rezultatele de la Geneva vor 
da un nou impuls activității 
C.E.E- vor stimula si mai pu

ie cooperarea pe multiple 
uri pe continentul nostru, in 
rul progresului tuturor po- 
yIof.

cadrul derisateri’.or pe mar- 
a -joor probleme 

sesiunea a fost 
de preocupările

fa

speci- 
mar- 
țări-

> as
pecte ale sistemului financiar și 
monetar internațional și ale pro
bleme: energiei și materiilor 
prime. Tn contextul sublinierii 
necesității concertării eforturi
lor in aceste domenii, expune
rile de poziții au reliefat un 
larg consens eu privâre la im
perativul democratizării re
ia’-.lor economice interna
ționale și așezarea lor pe 
noi baze echitabile, in inte
resul țârilor in curs de dezvol
tare. al progresului economic și 
social al tuturor națiunilor, al 
afirmării dreptului popoarelor 
de a fi stăpine pe propriile lor 
bogății si resurse și a dispune 
de ele in mod suveran.

Au fost examinate. totoda
tă progresele înregistrate în 
lărgirea cooperării și colaboră
rii in domeniile transporturilor, 
industriei chimice, fabricării o- 
țelului. in agricultură și altele.

Comitetului Centrai 
al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Stimate și iubite tovarășe Ceaușescu.
A doua Conferință națională a creatorilor din cinematografie 

a constituit un moment de importanță și semnificație deosebită 
pentru cineaștii din țara noastră.

Vă exprimăm, și cu acest prilej, sentimentul nostru de satis
facție și mindrie patriotică pentru alegerea dumneavoastră, pe 
baza voinței întregului popor, in inalta funcție de președinte al 
Republicii Socialiste România. Primiți, vă rugăm, ea pe o do
vadă de dragoste, devotament și supremă încredere, omagiul 
fierbinte al membrilor Asociației Cineaștilor. Acordarea excep
ționalei răspunderi pe care v-a incredințat-o poporul nostru de 
a-i fi conducător și călăuzitor pe drumul glorios al edifieării 
socialismului in scumpa noastră patrie este pentru noi un viu 
și permanent imbold in munca de zi cu zi.

Cea de-a doua Conferință națională a creatorilor din cine
matografie a dezbătui problemele legate de ridicarea artei ci
nematografice naționale pe o treaptă superioară, de orientarea 
sa către o tematică inspirată din viața tumultuoasă a societății 
noastre socialiste, din tradițiile glorioase de luptă ale poporu
lui. clasei muncitoare și Partidului nostru Comunist.

Călăuziți de prețioasele dumneavoastră îndrumări și indicații 
in legătură cu dezvoltarea și eficiența filmului românesc, ani
mați de spirit partinic, de inallâ răspundere patriotică, noi, 
participanții la conferință, ne angajăm să depunem toate efor
turile pentru a face să crească rolul educativ al operelor noas
tre cinematografice, să luptăm necontenit pentru afirmarea per
sonalității filmului românesc atit pe plan național, cit și peste 
hotare.

Ne angajăm să facem din arta noastră un puternic instrument 
pus in slujba idealurilor societății noastre socialiste, idealuri pe 
care dumneavoastră personal ie promovați cu ințelepciune și 
consecvență.

Ne angajăm, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. să facem to
tul pentru depășirea slăbiciunilor care mai persistă în produc
ția națională de filme, in activitatea Asociației cineaștilor, să 
perfecționăm continuu munca noastră, pentru ca astfel să ridi
căm opera cinematografică la nivelul exigențelor mereu cres- 
cinde ale publicului spectator.

Cu prilejul celei de-a doua conferințe — in anul celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării patriei și al celui de-al XI-lea 
Congres — noi, cineaștii, vă asigurăm incă o dată de atașamen
tul nostru fierbinte, de devotamentul și dragostea nețărmurită 
pe care le avem pentru partid, pentru conducerea sa înțeleaptă, 
reafirmindu-ne hotărirea de a realiza opere cinematografice 
inspirate din viața și istoria poporului, demne de marile sale, 
victorii, de strălucirea de astăzi și de miine a României Socia
liste.

Vă rugăm, iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. să 
considerați angajamentele noastre ca pe un legămint de credință 
partidului, dumneavoastră personal, națiunii noastre socialiste, 
patriei române.

în ceea ce privește comerțul, in
teresul participantilor s-a ma
nifestat pentru accentuarea libe
ralizării acestuia. înlăturarea 
restricțiilor discriminatorii care 
mai există. în acest sens a fost 
saiutat faptul că modificările 
survenite au dus Ia includerea 
pe agenda sesiunii a unor pro
bleme prioritare ca de exem
plu : cooperarea și colaborarea 
șumțifică și tehnologică, dezvol
tarea comerțului și colaborarea 
industrială, relațiile economice 
pe termen lung și problemele 
mediului înconjurător.

Abordind problema cooperării 
economice europene. Luben Pe
trov (Bulgaria). Rudolf Martins 
(Austria). Jaroslav Knizka 
(Cehoslovacia), Zoia Mironova 
(U.R.S.S.). Per Vigmostad (Nor
vegia) au ținut să sublinieze că 
această colaborare trebuie să se 
desfășoare in conformitate cu 
principiile neamestecului în tre
burile interne, ale avantajului 
reciproc și egalității depline în 
drepturi, că ea trebuie promo
vată intre toate țările pe mul- 
tinie planuri. Zoia Mironova 
(U.R.S.S.). de pildă, a subliniat 
că sarcina principală a C.E.E. 
ramir.e promovarea cooperării 
multilaterale, a dezvoltării re- 
lațiilor de colaborare, fără ba
riere discriminatorii. Un aspect 
important al cooperării, a rele
vat vorbitoarea, este colabora
rea tehnico-științifică. și Uniu
nea Sovietică este gata sâ îm
părtășească experiența sa în d;- 
ferite domenii. La rindul său, 
W. Tapley Bennett (S.U.A.) a 
relevat că astăzi există condiții 
deosebit de favorabile pentru 
intensificarea cooperării existen
te in Europa și pentru căutarea 
de noi căi în vederea extinderii 
ei.

Ca un exemplu de cooperare 
fructuoasă, pe baze reciproc a- 
vanlajoase, delegații din Norve
gia și Austria au menționat re
lațiile cu țările socialiste. în
deosebi cu România. Relațiile 
Norvegiei cu România, a spus 
Per Vigmostad. sint excelente. 
Țara mea are un mare respect 
pentru politica externă a Româ
niei. pentru eforturile sale con
stante de a promova coopera
rea și ințelegerea in Europa. La 

rindul său. reprezentantul Aus
triei, Rudolf Martins, a subli
niat că țara sa întreține relații 
foarte bune cu România, fapt 
care constituie un factor pozi
tiv in contextul continentului 
european.

în același context, reprezen
tantul R.D.G., Ewald Moldt. a 
arătat că un model de coope
rare economică intre națiuni ii 
oferă C.A.E.R.-U1. organizație 
care are la bază principiile su
veranității naționale, egalității 
in drepturi și avantajului reci
proc. Colaborarea in cadrul 
C.A.E.R.. a subliniat el. a con
tribuit la dezvoltarea în ritm 
susținut a țărilor socialiste mem
bre. Aceeași opinie a fost avan
sată de reprezentanții Bulga
riei. Cehoslovaciei, Bielorusei, 
Ucraineil care au relevat, de 
asemenea, succesele obținute de 
țările socialiste în edificarea 
progresului economic.

Problema schimbului de teh
nologii a reținut atenția a nu
meroși vorbitori, care au ținut 
să releve importanța acesteia 
pentru dezvoltarea economi
că a națiunilor, pentru pro
gresul general al societă
ții umane. Milos Lalovic, re
prezentantul Iugoslaviei, a a- 
rătat. legat de aceasta, că este 
necesar să se constituie un nou 
cod de conduită in ceea ce pri
vește transferul internațional de 
cunoștințe științifice și tehnice 
care să aibă in vedere înlesni
rea accesului la tehnologie.

Abordind actuala situație din 
domeniul energiei și al materii
lor prime, delegatul Franței, 
Pierre Bernard Couste, a pro
pus înscrierea acestei chestiuni 
ca o problemă prioritară in pre
ocupările C.E.E. Reprezentantul 
Turciei, A.C. Kirca. s-a referit 
pe larg la această chestiune re- 
levind importanța eforturilor 
internaționale in vederea găsi
rii de soluții, pentru exploatare 
rațională a resurselor de ener
gie. respectindu-se, in primul 
rind. dreptul țărilor posesoare 
de a dispune asupra lor. con
form intereselor lor proprii de 
dezvoltare.

Dezbateri rodnice au avut loc 
in aceeași zi in cadrul unor co
mitete de specialitate ale C.E.E.

Lucrările sesiunii continuă.
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3*PĂRINȚI, REȚINEȚI !
Restaurantele pensiune pentru elevi conti

nuă să pună la dispoziție pentru copiii dum
neavoastră meniuri variate la prețuri accesi
bile.

• RESTAURANTUL CIȘMIGIU,
Bd, Gh. Gheorghiu-Dej nr. 21, telefon 1561 70

• RESTAURANTUL UNIVERSITĂȚII, 
Bd. Republicii nr. 8 telefon 13 98 23

• RESTAURANTUL FEROVIARUL,
Calea Griviței nr. 214“216, telefon 18 58 63

• RESTAURANTUL PAJURA,
Str. Păjurei nr. 13, telefon 67 00 35

• RESTAURANTUL GIURGIULUI,
Șos. Giurgiului nr. 118, telefon 85 78 20

• RESTAURANTUL MEDIAȘ,
Șos. Mihai Bravu nr. 95, telefon 35 00 10

• BUFETUL RĂZOARE,
Str. Constantin Brîncoveanu 45, telefon
83 30 96

7 LEI TREI FELURI DE PREPARATE
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REGIONALA DE CAI FERATE BUCUREȘTI 
ține examen de admitere la Grupul Școlar 

C. F. R. București, pentru cursurile de calificare 
în următoarele meserii:

1. - IMPIEGAT DE MIȘCARE
înscrierile se fac la Grupul Școlar București în condițiile :
• vîrsto maximă 43 ani (bărbații ;
• absolvenți liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat;
• stagiul militar satisfăcut;
• Domiciliul pe raza Regionalei C.F.R. București;
• examenul se susține la matemafică și 1. română, țscris și 

oral), Io data de 11 mai 1974.

2. - MECANIC AJUTOR Șl FOCHIST LOCOMOTIVĂ
• examen de două ori pe Jună;
Condiții de inscriere :
• vîrsta maximă 43 ani;
• stagiul militar satisfăcut;
• absolvenți școală profesională, profil metal sau electro

tehnic ;
• stagiul de meseriaș, 18 luni în activități specifice con

strucțiilor de mașini ;
• domiciliul pînă la 60 km de depoul tinde se face în

scrierea ; (București, Ploieșt');
• examenul se va da la matematică și tehnica meseriei (fi

zică) scris și oral.
3 - ACAR, MANEVRANȚI VAGOANE. Examene săptămâ

nale la : Grupul Școlar București și stațiile mari C.F.R.

Condiții de înscriere :
• vîrsta între 18-43 ani (bărbați);
• absolvenți a cel puțin 4 clase elementare;
• examenul se va da la I. română, scris și oral ;
• domiciliul pe raza Regionalei C.F.R, București.
Actele necesare înscrierii la toate școlile :
• cerere de înscriere ;
• certificat de naștere ; căsătorie;
• certificat de naștere pentru copii;
• actul de studii în original ;
• dovadă de la policlinica sau dispensarul de care apar

ține, că nu suferă de boli cronice ;
• certificatul de cazier judiciar ;
• livretul militar;
• copie de pe cartea de muncă.

Înscrierile pentru acari — manevranți se fac la toate sta
țiile de pe raza Regionalei C. F. București și Grupul Școlar, 
pentru mecanici ajutori și fochiști se fac prin depourile : Bucu
rești Triaj. București călători și Ploiești.

Elevii absolvenți beneficiază de toate drepturile atribuite 
salariaților C.F.R.

Relații suplimentare se vor ce-e la Grupul Școlar din Calea 
Griviței nr. 343. sectorul 8. București, telefon 17 20 60 sau 
17 18 80, interior 32 45 sau 43 42.
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j întreprinderea [
] energo-reparații t

B-dul Mărășești nr. 2, lingă Parcul Libertății,

] ANGAJEAZĂ t 

urgent maiștri in specialitățile: oțelăric și 
turnătorie, prin transfer in interesul serviciului sau prin

; CONCURS, conform Legii nr. 121971. ,
De asemenea, mai angajează: oțelari, termiști-trotamen- 

tiști, turnători-formatori, strungari, frezori, rectificatori, 
curățitori-sablatori, ungător, ascuțitori scule, debitatori ma
teriale, mașiniști pod rulant cu autorizație I.S.C.I.R., sculer 
S.D.V., zidari-șamotori, primitori-distribuitori, sudori, repa
rator AMC-uri, șoferi, controlori tehnici de calitate pentru 
turnătorie forjă și prelucrări mecanice și muncitori neca
lificați.

Angajarea se face atit pentru sediul din b-dul Mărășești 
| nr. 2, sector 5, autobuze: 32 și 33, tramvai 7 ți 12, stația 

j Parcul Libertății, cît ți pentru modernul sediu din Vitan 
1 b-dul Energeticienilor nr. 2, sector 4, capătul autobuzului 35.
_ Relații suplimentare se pot obține la biroul personal, te- 
J lefon: 23.26.40.
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Pentru o pace trainică și dreaptă 
în Orientul Apropiat!

Republica Populară Bulgaria, 
Republica Socialistă Cehoslova
că, Republica Democrată Ger
mană, Republica Populară Po
lonă, Republica Socialistă Ro
mânia, Republica Populară Un
gară și Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste, reprezen
tate la Consfătuirea Comitetu
lui Politic Consultativ al state
lor participante la Tratatul de 
la Varșovia, constată că Orien
tul Apropiat continuă să rămi- 
nă un focar periculos de încor
dare internațională. Folosind 
sprijinul forțelor imperialiste 
externe, Israelul continuă să 
promoveze o politică agresivă, 
refuză cu încăpățînare să în
deplinească rezoluțiile O.N.U., 
să elibereze teritoriile arabe 
ocupate in 1967, încalcă în mod 
grosolan drepturile naționale le
gitime ale popoarelor arabe.

Declanșarea operațiunilor mi
litare în octombrie 1973 a ară
tat încă o dată întregul pericol 
exploziv al situației din aceas
tă regiune, existență unei sur
se permanente de amenințări la 
adresa păcii generale. In cursul 
acestor evenimente, a fost con
firmată importanța principială 
a prieteniei și colaborării state
lor arabe cu țările socialiste.

Participanții la Consfătuire 
relevă importanța Conferinței 
de pace de la Geneva cu privi
re la Orientul Apropiat, nece
sitatea participării la aceasta a 
tuturor statelor direct intere

sate, precum și a reprezentan
ților poporului arab palestinian, 
și consideră că continuarea lu
crărilor acesteia trebuie să du
că, înainte de toate, la soluțio
narea problemelor cheie ale re
glementării din Orientul Apro
piat — retragerea trupelor 
israeliene din toate teritoriile 
arabe ocupate, asigurarea drep
turilor legitime ale poporului 
arab palestinian în conformitate 
cu năzuințele sale naționale și 
garantarea securității, integrită
ții și suveranității tuturor sta
telor din această zonă.

Statele participante la Con
sfătuire sint gata să-și intensi
fice activitatea pentru a contri
bui Ia reglementarea politică a 
conflictului .și cheamă toate sta
tele să-și aducă contribuția ia 
stabilirea unei păci drepte și 
trainice în Orientul Apropiat. 
Considerînd înțelegerea cu pri
vire la dezangajarea militară ca 
un prim pas preliminar pe ca
lea reglementării generale a 
problemei Orientului Apropiat, 
participanții la Consfătuire a- 
preciază că aceasta trebuie să 
fie neapărat urmată de alți pași 
îndreptați spre realizarea tutu
ror prevederilor rezoluțiilor Con
siliului de Securitate din 22 no
iembrie 1967 și 22 octombrie 
1973. O contribuție pozitivă la 
menținerea păcii în această re
giune aduce prezența Forțelor 
de urgență ale O.N.U.

Statele socialiste participante 
la Consfătuire sprijină ferm și

neabătut lupta popoarelor arabe 
împotriva politicii imperialiste 
de agresiune, pentru o pace 
dreaptă și trainică, pentru asi
gurarea dezvoltării lor libere, a 
progresului lor social și econo
mic. Realizarea acestor obiecti
ve importante ale dezvoltării 
sociale este indisolubil legată de 
lupta împotriva acelor forțe ca
re caută să abată popoarele a- 
rabe de la calea progresistă, să 
le aducă din nou în dependența 
politică și economică a forțelor 
imperialiste.

In țările socialiste popoarele 
țărilor arabe au prieteni cre
dincioși, care au fost și rămin 
alături de ele atit in perioada 
construcției pașnice cit și in mo
mentele de pericol pentru liber
tatea și independența lor. Poli
tica statelor socialiste față de 
țările lumii arabe este consec
ventă și principială, se bazează 
pe înțelegerea profundă a nă
zuințelor lor naționale și a pro
blemelor dezvoltării lor social- 
economice. nefiind supusă os
cilațiilor de conjunctură.

Statele participante la Consfă
tuire sint hotărite să dezvolte 
și in viitor relațiile de priete
nie și colaborare cu țările ara
be, pe baza țelurilor comune în 
lupta împotriva imperialismului 
și neocolonialismului, pentru 
pace, libertatea și progresul so
cial al popoarelor.

Varșovia, 18 aprilie 1974

Convorbire Manea Mănescu
Kosîghin

VIZITA
DELEGAȚIEI

Documentul din Octombrie"
expus de președintele Sadat

VARȘOVIA 10 (Agerpres).
— In ziua de 18 aprilie, Manea 
Mănescu, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, s-a 
întîlnit cu Alexei Kosîghin, 
membru al Biroului Politic al

C.C. al P.C.U.S.,
Consiliului
U.R.S.S.

In timpul 
avut loc au 
bleme ale colaborării economice 
dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Uniunea Sovietică.

președintele 
de Miniștri al

convorbirii care a 
fost examinate pro-

Lucrările Adunării Generale
a O.N.U

In plenara Adunării Generale continuă dezbaterile asupra pro
blemelor dezvoltării și materiilor prime, majoritatea covirșltoare 
a delegațiilor statelor membre pronunțindu-se pentru adoptarea 
unor măsuri urgente ta vederea edificării unei noi ordini eco
nomice internaționale. A

U.A.S.C.R
IN JAPONIA

Pentru pace trainică în Vietnam, 
pentru asigurarea intereselor juste 

ale poporului vietnamez!
Republica Populară Bulgaria, 

Republica Socialistă Cehoslova
că, Republica Democrată Ger
mană, Republica Populară Po
lonă, Republica Socialistă Ro
mânia. Republica Populară Un
gară și Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste, reprezen
tate la Consfătuirea Comitetu
lui Politic Consultativ al state
lor participante la Tratatul de 
la Varșovia, confirmă aprecie
rea principială a Acordului de 
la Paris ca o victorie istorică 
a eroicului popor vietnamez, o 
victorie comună a țărilor socia
liste, a forțelor de eliberare 
națională, a întregii omeniri 
progresiste.

Ele constată că, in perioada 
care a trecut de la intrarea în 
vigoare a acestui Acord, s-a 
conturat un anumit progres în 
normalizarea situației din Viet
nam. încetarea agresiunii im
perialiste. retragerea trupelor 
străine din Vietnamul de Sud, 
măsurile practice înfăptuite de 
părți în privința realizării unor 
articole ale Acordului de la 
Paris — toate acestea creează 
premise pentru consolidarea co
titurii începute — de la război 
spre pace — pentru trecerea la 
soluționarea sarcinilor construc
ției socialiste în Vietnamul de 
Nord și dezvoltării Vietnamului 
de Sud pe calea păcii, indepen
denței, democrației și neutrali

tății, contribuie la însănătoși
rea generală a climatului poli
tic din peninsula Indochina și 
din întreaga Asie de sud-est.

Totodată, participanții la Con
sfătuire constată că admini
strația de la Saigon, bazindu-se 
pe sprijinul forțelor imperia
liste externe, încearcă prin toa
te mijloacele să împiedice în
deplinirea Acordului de la Pa
ris, să submineze reglementa
rea politică in țară. Ei con
damnă in mod hotărît acțiunile 
de subminare întreprinse de 
administrația saigoneză. provo
cările sale armate sistematice 
împotriva zopelor. aflate sub 
controlul Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud.

Statele participante la Consfă
tuire exprimă sprijinul lor to
tal față de linia guvernului 
Republicii' Democrate Vietnam 
și Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud, care prevede înde
plinirea strictă și neabătută a 
Acordului de la Paris de către 
toate părțile semnatare ale a- 
cestui document, și față de 
noua inițiativă constructivă, 
lansată, la 22 martie 1974. de 
Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Viet
namului de Sud. încetarea 
completă a focului, acorda
rea de libertăți democratice

populației, organizarea cit mai 
urgentă de tratative între 
cele două părți sud-vietnameze 
în problema formării Consiliu
lui Național de reconciliere na
țională și înțelegere, în scopul 
pregătirii condițiilor favorabile 
organizării alegerilor generale 
— aceasta este calea reală a 
întăririi păcii și normalizării 
situației din Vietnamul de Sud.

Participanții la Consfătuire 
își confirmă solidaritatea cu 
poporul vietnamez și își expri
mă încrederea fermă că acesta, 
bazindu-se pe sprijinul țărilor 
socialiste frățești, al tuturor 
forțelor progresiste, va obține 
succese in construirea socialis
mului în Nordul țării în solu
ționarea problemelor politice 
interne, in Sud, în crearea unui 
Vietnam pașnic, unit, indepen
dent, democratic.

Acționînd în spiritul princi
piilor internaționalismului pro
letar, statele participante la 
prezenta Consfătuire vor acor
da, ca și pină acum, poporului 
vietnamez sprijin și ajutor mul
tilateral în rezolvarea celor mai 
importante sarcini care stau in 
fața sa, pentru asigurarea pă
cii. libertății și independenței 
sale, pentru înfăptuirea năzu
ințelor sale legitime.

Varșovia. 18 aprilie 1974.

Abdul Hamid Sharaf, repre
zentantul Iordaniei, a subliniat 
în discursul său, necesitatea 
creșterii rolului O.N.U. în do
meniul cooperării economice in
ternaționale și a întăririi orga
nismelor Națiunilor Unite care 
se ocupă de problemele eco
nomice, industriale, comerciale 
și financiare.

John Malecela, ministrul afa
cerilor externe al Tanzaniei, 
susținînd principiul suveranită
ții permanente a statelor asu
pra resurselor lor naturale, a 
declarat că naționalizarea prin
cipalelor mijloace de producție 
reprezintă un efort de res
tructurare a ordinii economice 
care, secole de-a rîndul, a con
tribuit la perpetuarea exploată
rii celor săraci de către mono
polurile străine.

Charles Samba Sissoko, mi
nistrul afacerilor externe și coo
perării internaționale al statu
lui Mali, a subliniat că actualul 
sistem al relațiilor comerciale a 
întărit dependenta țărilor în curs 
de dezvoltare de lumea indus
trializată. situație care prejudi
ciază interesele păcii și coo
perării internaționale.

Chatichaî Chooahaval, 
al ministrului afacerilor 
al Tailandei. a arătat 
ciuda îmbunătățirii 
politic internațional,
economice nu au dus la schim-

bările ce se impun în actualul 
sistem economic, inechitabil și 
anacronic. El a cerut Adunării 
Generale să acționeze cu fer
mitatea necesară în direcția în
sănătoșirii climatului economic 
internațional, în interesul păcii 
și securității lumii.

Frimo Jose Esonco Mica, re
prezentantul Guineei Ecuatori
ale, a declarat că statele lumii 
a treia se pot bucura de roade
le păcii și securității internațio
nale numai dacă acestea au și 
dimensiuni de ordin economic, 
în sensul garantării dreptului 
tuturor statelor de a-și formula 
propriile lor programe de dez
voltare, la adăpost de orice fel 
de agresiune economică sau 
presiuni.’

TOKIO 19 — Coresponden
tul Agerpres. Paul Diaconu. 
transmite : Delegația Uniunii 
Asociațiilor Studenților Co
muniști din România, con
dusă de tovarășul Nicu 
Ceaușescu, vicepreședinte al 
Consiliului U.A.S.C.R., care 
intreprinde o vizită in Japo
nia, la invitația Federației 
Organizațiilor Autonome Stu
dențești din întreaga Japo
nie (Zengakuren), a fost pri
mită, vineri, de Mitsuhiro 
Kaneko, membru al Prezi
diului Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ja
ponia, al Prezidiului Perma
nent al C.C., șef adjunct al 
Secretariatului.

Cu acest prilej, au fost dis
cutate probleme specifice ale 
activității de tineret și stu
dențești din cele două țări.

In continuarea vizitei, de
legația U.A.S.C.R., condusă 
de tovarășul Nicu Ceaușescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
U.A.S.C.R., a avut întreve
deri cu reprezentanți ai Li
gii Tineretului Socialist și cu 
directorul Biroului pentru ti
neret de pe lingă oficiul pri
mului ministru al Japoniei.

CAIRO 19 — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae N. Lupu, 
transmite : în cadrul reuniunii 
comune a Comitetului Central 
al Uniunii Socialiste Arabe 
(U.S.A.) și a Adunării Poporu
lui, care a avut loc la Cairo, 
președintele Republicii Arabe 
Egipt. Anwar Sadat, a prezen
tat ..Documentul din octombrie" 
— relatează agenția M.E.N.

Arătind că, în perioada care 
a urmat războiului arabo-isra- 
elian din octombrie 1973, „pro
blema fundamentală este cea 
a evoluției acțiunii naționaie 
într-o asemenea manieră incit 
să se profite la maximum de 
schimbările intervenite", pre
ședintele Sadat a precizat, in 
documentul respectiv, că, in 
prezent, „dezvoltarea reprezin
tă pentru Egipt o problemă de 
viață și de moarte". Poziția pe 
care o va avea țara pe plan re
gional și internațional este in 
funcție de victoria noastră în 
această bătălie a dezvoltării — 
a spus șeful statului egiptean. 
„Etapa care a început in anul 
1974, menționează documentul, 
este cea a progresului și a re
construcției. Viitorul Egiptului 
are la bază industrializarea". In 
acest context, președintele s-a 
pronunțat pentru extinderea și 
intensificarea relațiilor de coo
perare interarabe. El a preci
zat, totodată, că Egiptul pre
conizează o „deschidere econo
mică spre toate țările lumii, oc
cidentale sau răsăritene", întru- 
cit — a spus Anwar Sadat — 
„această varietate a relațiilor 
noastre economice internaționa
le reprezintă baza concretă a li
bertății de acțiune politică a 
țării".

Abordînd domeniul vieții so
ciale, președintele Sadat a pre-

cizat că democrația trebuie să 
aibă la bază principiul alianței 
între forțele poporului munci
tor. El a afirmat, în același 
timp, că organismul politic tre
buie să rămînă cadrul veritabil 
al unității naționale și în sinul 
lui vor fi dezbătute opiniile po
trivnice pentru a ajunge astfel 
la păreri care să satisfacă spe
ranțele poporului.

„Documentul din octombrie", 
menționează agenția M.E.N., a 
fost aprobat de membrii Comi
tetului Central al Uniunii So
cialiste Arabe și ai Adunării 
Poporului. El urmează să fie 
supus la 15 mai unui referen
dum la care întreaga populație 
egipteană este chemată să-și 
spună cuvîntul.

In Niger, unde armata a 
înlăturat guvernul președin
telui Hamani Diori, preluînd 
puterea la începutul acestei 
sâptămîni, situația este în 
curs de normalizare — po
trivit comunicatelor transmi
se de postul de radio Nia
mey. Aeroportul din capitala 
țării a fost redeschis traficu
lui intern și internațional, 
iar restricțiile de circulație, 
deși în vigoare, au fost 
parțial reduse ca durată. Po
trivit relatărilor agenției 
United Press International, 
magazinele, serviciile publi
ce și instituțiile și-au reluat 
activitatea cotidiană. In ca
pitala țării, in apropierea 
fostului Palat prezidențial 
precum și în alte puncte ale 
capitalei continuă să mai 
staționeze unități de blinda
te ale armatei.

adjunct 
externe 
că, în 

climatului
evoluțiile

Conducători 
cehoslovaci 

în vizită la standurile 
românești la Tirgul 

de la Brno

Să se pună capăt arbitrariului 
și persecutării democraților in Chile!
Republica Populară Bulgaria, 

Republica Socialistă Ceho
slovacă, Republica Democrată 
Germană, Republica Populară 
Polonă. Republica Socialistă 
România, Republica Populară 
Ungară și Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste, reprezenta
te la Consfătuirea Comitetului 
Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia, își exprimă profunda 
neliniște în legătură cu situația 
care s-a creat în Chile după 
răsturnarea, în septembrie 1973, 
a guvernului constituțional al 
Unității Populare și condamnă 
cu hotărîre arbitrariul juntei 
militare chiliene, persecutarea 
democraților, samavolniciile și 
fărădelegile comise de junta — 
acte ce constituie încălcări gro
solane ale Cartei O.N.U., ale 
Declarației universale cu pri
vire' la drepturile omului, ale 
Pactelor internaționale privind 
drepturile omului adoptate de 
O.N.U.

A trecut mai mult de o ju
mătate de an de la lovitura de 
stat militaro-fascistă din Chile a 
cărei primă victimă a fost pre
ședintele țării legal ales, Salva
dor Allende, unul dintre mili- 
tanții remarcabili ai mișcării de 
eliberare națională, care șira în
chinat viață cauzei eliberării 
poporului chilian.

In țară se menține starea ex
cepțională, este dezlănțuită o 
teroare crîncenă, sint înăbușite 
toate, forțele progresiste ale so
cietății chiliene, sint interzise 
toate partidele politice, sindi
catele și organizațiile obștești.

In lagărele de concentrare 
Dawson, Quiriquina, Chacabu- 
cov, Pisaqua și în multe altele 
sînt deținuți mii și mii de pa- 
trioți chilieni, a căror singură 
crimă o constituie dragostea de 
patrie. atașamentul față de 
idealurile democrației și pro
gresului.

In temnițele juntei militare 
sint deținuți. în condiții, inuma
ne. reprezentanți remarcabili ai 
poporului chilian — Luîs Cor- 
valan, secretarul general al Par
tidului Comunist. socialistul 
Clodomiro Almeida, fost mi
nistru al afacerilor externe. An
selmo Sole, președintele Parti
dului Radical, și alți reprezen
tanți ai guvernului și partide
lor Unității Populare. In țară au 
fost lichidate cuceririle sociale 
ale oamenilor mUncii, au loc 
concedieri in masă ale cetățeni
lor cu vederi progresiste.

Crimele juntei militare chilie
ne sint condamnate de opinia 
publică mondială, inclusiv de 
toate forțele progresiste, iubi
toare de libertate din America 
Latină. Va veni timpul cind po

porul chilian va înlătura cu dis
preț pe cei care încearcă azi să 
reînvie stafia inchiziției feudale 
și obscurantismului.

în lupta sa, poporul chilian 
poate să conteze și in viitor pe 
sprijinul consecvent al popoa
relor din țările socialiste. Par
ticipanții la Consfătuire cer cu 
hotărîre eliberarea imediată a 
lui Luis Corvalan. Clodomiro 
Almeida, Anselmo Sole, a tutu
ror celorlalți democrați chilieni 
și patrioți întemnițați.

Statele participante la prezen
ta Consfătuire cheamă celelalte 
state cărora le este scumpă 
caqza progresului pe planeta 
noastră să acționeze pentru a- 
părarea drepturilor omului, a 
demnității și valorilor persona
lității umane în Chile. Ele se 
adresează opiniei publice, mon
diale cu chemarea de a desfă
șura și mai larg Șampania de 
solidaritate internațională cu 
poporul chilian în lupta sa îm
potriva terorii sîngeroase, pen
tru restabilirea drepturilor și 
libertăților democratice în 
țara sa.

Participanții la Consfătuire își 
exprimă convingerea profundă 
că poporul chilian va obține 
victoria in lupta pentru restabi
lirea democrației și adevăratei 
independențe a Republicii Chile.

Varșovia, 18 aprilie 1974

Gustav Husak. secretar 
general al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia. împreună cu 
Vâsil Bilak. Peier Colotka și 
Josef Kempny, membri ai 
Prezidiului C.C. al P.C.C., au 
vizitat, vineri. standurile 
românești din cadrul Tirgu- 
lui internațional de bunuri de 
larg consum de la Brno.

Secretarul general al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia a 
avut cuvinte de caldă apre
ciere la adresa calității și di
versității bunurilor de larg 
consum expuse de întreprin
derile românești de comerț 
exterior și a adresat felicitări 
organizatorilor pentru modul 
inspirat, original de prezen
tare.
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• In continuarea lucrărilor 
reuniunii' latino-americane pre
gătitoare a Conferinței. mondi
ale a populației,, care se desfă
șoară in aceste zile la San Jose, 
au fost definitivate cele patru 
documente de bază și proiectul 
planului mondial de acțiune in 
domeniul populației, ce vor fi 
supuse dezbaterii în cadrul lu
crărilor Conferinței de la Bucu
rești.

» Campania electorala 
din Franța

• VINERI, s-a deschis în 
mod oficial campania pentru 
alegerile prezidențiale din 
Franța. După verificarea vala
bilității constituționale a can
didaturilor depuse pînă marți, 
16 aprilie, Consiliul constituțio
nal a reținut numele a 12 can
didați pentru participarea la 
primul tur de scrutin, ce va 
avea loc la 5 mai.

• LA MOSCOVA a avut loc 
cea de-a 38-a ședință a Consi
liului Băncii Internaționale de 
Colaborare Economică.

La lucrările consiliului au

luat parte delegațiile țârilor 
membre în Consiliul Băncii, 
precum și reprezentanți ai Se
cretariatului C.A.E.R. și ai 
Băncii de Investiții.

Ședința s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie frățeas
că și deplină înțelegere.

• GUVERNUL american a 
hotărît să acorde licențe de 
export filialelor din Argen
tina ale companiilor nord- 
americane „Chrysler", „Ford" 
și „General Motors" pentru 
livrarea de automobile către 
Cuba, conform prevederilor 
acordului economic cubano- 
argentinian, recent încheiat, 
anunță agențiile TASS și 
France Presse.

• LA MOSCOVA a avut loc 
cea de-a șasea consfătuire a 
conducătorilor organelor de stat 
in problemele muncii din țările 
membre ale C.A.E.R.

Consfătuirea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă tovărășească, 
de înțelegere reciprocă.

• PE TOATE, aeroporturile 
canadiene au intrat în vigoare

noi măsuri de securitate, avînd 
ca scop combaterea tentativelor 
de deturnare a avioanelor. Ele 
sint aplicate în baza legii apro
bate în luna iulie anul trecut, 
de Parlamentul canadian, care 
asigură agenților de securitate 
federali atribuțiile lărgite în ce 
privește percheziționarea pasa
gerilor și controlarea bagajelor 
acestora.

Guvernul de la Ottawa a a- 
probat, de asemenea, instalarea 
unor dispozitive speciale pentru 
detectarea diverselor tipuri de 
arme de foc ascunse în bagajele 
de mină.

» Ședință 
la Panmunjon

• LA CEREREA părții R.P.D. 
Coreene, la Panmunjon a avut 
loc o nouă ședință a Comisiei 
militare de armistițiu din Co
reea. Potrivit agenției A.C.T.C., 
cu acest prilej, reprezentantul 
R.P.D. Coreene a protestat îm
potriva actelor provocatoare ale 
părții americano-sud-coreeană. 
la adresa personalului militar al 
R.P.D. Coreene din incinta zo
nei comune de securitate.

Date publicate la Londra ca 
rezultat al sondajelor efectuate 
de unele dintre cele mai mari u- 
niversități britanice relevă că un 
procent de 40 la sută dintre stu
denții care vor absolvi anul acesta 
instituțiile de învățămînt superior 
din Anglia nu vor putea găsi de 
lucru. Potrivit statisticilor oficiale, 
în momentul de față — cînd mai 
sînt cîteva luni pînă la apariția u- 
nei noi promoții 
absolvenților de anul trecut ai u- 
niversităților, 10 la sută sînt încă 
în imposibilitate de a obține un 
loc de muncă — indiferent de 
natura lui.

din numărul

X n aceste condiții, nu se poate 
I spune că piața muncii din Ma

rea Britanie ii intimpină cu 
brațele deschise pe tinerii dor
nici să-și înceapă activitatea 
in domeniul pentru care s-au 

pregătit. Cu atit mai puțin in acest an, 
cind economia Angliei trece printr-o peri
oadă dificilă. Pentru a avea o imagine 
exactă a situației prezentăm citeva cifre : 
■ umărul șomerilor totali și parțiali era la 
sfirșitul lunii martie — deci după reintro
ducerea săptăminii normale de lucru — de 
peste un milion ; inflația s-ar putea să a- 
tingă in acest an, potrivit unor aprecieri 
oficiale, cota de 15 Ia sută ; balanța de 
plăți a înregistrat, anul trecut, deficitul 
record de 1 479 milioane lire sterline ; cos
tul vieții a crescut, in ultimele luni, eu 12 
la sută etc. Se spune că cifrele nu au grai, 
dar nu este greu de imaginat situația pe

Tineretul britanic
și șomajul

• Dificultatea de a găsi
un loc de

• Cu diplomă
• Perspective

muncă
dar fără slujbă 
prea puțin

liniștitoare...
care ele o exprimă, cum nu este un secret 
pentru nimeni că primele victime ale șo
majului — problema nr. 1 intr-o aseme
nea conjunctură economică — sint tinerii, 
în funcție de reducerea necesarului de mun
citori. scade și procentajul de ucenici pri
miți in fabrici. Acești tineri, de obicei pro- . :-J » .... — ., . -n_

po
ur—
sau 
gă-

venind din familii cu venituri modeste, 
cepind de la vîrsta de 14 ani nu au nici 
sibilitatea să învețe o meserie, nici să 
meze cursurile invățămintului mediu 
superior. Puțini dintre ei reușesc să-și 
sească de lucru intr-o muncă necalificată și, 
de cele mai multe ori, temporar. Ei sint con
curați in ocuparea unui loc de muncă de 
către absolvenții școlilor medii, care nu-și 
mai pot continua studiile și, practic, nu au 
o pregătire profesională care să le asigure 
încadrarea cel puțin ca muncitori calificați. 
Anul trecut, totalul tinerilor britanici ab
solvenți de școli medii care nu au găsit 
locuri de muncă, a fost de 60 000 — cifră 
ce reprezintă o creștere cu 80 la sută față 
de anul 1972. La rindul ior, absolvenții 
cursurilor superioare au posibilități de an
gajare de două ori mai reduse in compa
rație cu situația de acum doi ani.

Statisticile oficiale atestă că niciodată 
în perioada postbelică șomajul juvenil nu 
a luat in Anglia asemenea proporții ca in 
ultimii doi ani, atit in cifre absolute, cit 
și in raport cu cota generală de șomaj (cel 
puțin 40 Ia sută din numărul șomerilor pe 
scară națională).

* Caracteristic situației actuale este faptul 
că in Anglia șomajul face ravagii și in rin- 
durile specialiștilor cu o înaltă pregătire 
tehnică, care au apucat să lucreze timp de 
doi-trei ani. Dacă pe parcurs ei și-au 
pierdut locul de muncă, nu sint considerați 
șomeri, ci un surplus al forței de muncă, 
sub acest aspect deghizat nefiind încadrați 
în statisticile oficiale ca șomeri. Patronii 
refuză apoi să-i mai angajeze pe acei spe
cialiști care au depășit șase luni de șomaj 
pentru că sint considerați „descalificați". 
De aceea organizațiile sindicale au ridicat 
problema recalificării celor care șomează 
o perioadă de timp, aceștia trebuie să ur
meze o nouă școală și să efectueze un alt 
stagiu de practică. Se pune, însă, pro
blema întreținerii Ior și a familiilor lor ta 
tot acest timp.

Referindu-se la șomajul tinerilor cu di
plomele abia obținute și la trista perspec
tivă că o mare parte din absolvenții proxi
mei promoții universitare nu vor găsi de 
lucru, presa britanică relevă și repercusi
unile pe care situația economică le are a- 
supra condițiilor din școlile superioare. De 
cîțiva ani inflația lovește universitățile bri
tanice, dar nu a atins niciodată proporțiile 
de acum. Taxele pentru cămine au crescut 
cu peste 40 la sută, prețul meselor Ia can
tinele studențești la fel, în timp ce aloca
țiile pe care le primesc unii studenți au 
înregistrat creșteri total neînsemnate. In 
așteptarea subvențiilor de stat, tot mai 
multe universități au anunțat că sint ne
voite să facă economii importante in ceea 
ce privește cheltuielile pe cap de student. 
Studenții se găsesc in situația de a suporta 
o parte din ce in ce mai mare din costul 
studiilor. Astfel, tinăra generație din An
glia resimte din plin loviturile actualelor 
dificultăți ale economiei.

RODICA ȚEPEȘ

„The Christian Sciente Monitor7';

Efectele crizei de hirtie 
resimțite de presa britanică

Penuria globală de hirtie de ziar este puternic resimțită 
de presa din Marea Britanie și, mai ales, ta orașul cu cel 
mai mare număr de ziare — Londra.

Acest oraș de 7,3 milioane de locuitori se laudă cu nu mai 
puțin de 10 cotidiene, care se vînd intr-un tiraj de aproape 
17 milioane exemplare. Cea mai mare piață pentru ziare a 
S.U.A. — New York — suportă numai trei cotidiene.

Creșterea cu 50 la sută a prețului hirtiei este, in cea mai 
mare măsură, răspunzătoare pentru faptul că. de la 17 mili
oane dolari profituri în anul financiar trecut, ziarele londo
neze au ajuns, in prezentul an financiar, la perspectiva unor 
pierderi de circa 20 milioane dolari.

Astăzi, una dintre cele mai faimoase instituții din Fleet 
Street (strada presei londoneze — n.n.) — imperiul editorial 
al lordului Beaverbrook, de orientare politică de dreapta, este 
în pericol de a se prăbuși. Fiind cel mai puțin diversificat 
dintre grupurile de presă britanice, se așteaptă ca acesta să 
înregistreze, in acest an, pierderi dezastruoase — 4.6 mili
oane dolari. „Rentabilitatea noastră — se plinge directorul 
executiv al grupului, Jocelyn Stevens — este dictată astăzi 
de producătorii de hirtie din Canada și țările scandinave". 
. Rrimele victime au fost înregistrate la începutul lui aprilie 
— două ziare din Glasgow ale lordului Beaverbrook : unul 
dintre ziare a fost desființat imediat, iar celălalt transferat 
pentru a fi tipărit la Manchester. Principalele trei cotidiene 
londoneze ale aceluiași proprietar — ..Daily Express” (tiraj — 
3.3 milioane), „Sunday Express" (tiraj — 4.1 milioane) și 
„Evening Standard" (900 000) ar putea fi următoarele victime 
ale penuriei de hirtie.

Nici celelalte publicații nu stau cu mult mai bine. Astfel, 
se așteaptă ca profitul ziarelor cu cel mai mare tiraj din 
Marea Britanie. marele cotidian „Daily Mirror" (4.3 milioane 
tiraj) și ..Sunday Mirror" (4,6 milioane), profit ce se ridica 
la 9,2 milioane dolari anul trecut, să fie măturat anul acesta, 
de o pierdere de 1,9 milioane dolari. Un alt ziar. „Sun*, cu 
un tiraj de trei milioane, va reuși probabil numai să-și aco
pere cheltuielile.

Singurul ziar important din Londra despre care se crede că 
va mai realiza un profit este cel mai mic — ..Financial Ti
mes" — și aceasta pentru că este sprijinit de alte resurse, 
vaste, financiare.

începind din iulie anul trecut, prețul tonei de hirtie a cres
cut de la 184 la 267 dolari, or ziarele londoneze consumă 
aproape un milion de tone anual. Aceasta a făcut ca în cos
tul ziarelor cota reprezentată de hirtie să devină mult mai 
mare. In cazul „Times“-ului londonez, ea a trecut într-un an 
de la 16 la 22 la sută.

Hîrtia a ajuns, dealtfel, din ce în ce mai greu de găsit — 
la orice preț. Recent, o ediție de luni a ziarului „Daily Ex
press" a depins. în mod alarmant, de un transport de hirtie 
care sosise in portul Bristol numai cu două zile înainte.

Bruxelles: labirintul 
negocierilor
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La trei luni după de
misia cabinetului Lebur- 
ton și la o lună după 
scrutinul anticipat, solu
ția crizei guvernamentale 
de la Bruxelles n-a fost 
încă găsită. S-ar putea 
ca în săptămîna viitoare 
să se formeze o nouă e- 
chipă ministerială în care 
alături de social-creștini 
și liberali să se afle și 
partidele denumite ,,co
munitare" și „federa
liste". Formula a produs 
surprindere. Dar obsta
colele n-au fost, încă, 
depășite.

A
legerile prin ver
dictul lor insufi
cient de clar au o- 
bligat pe protago
niștii scenei poli
tice belgiene la 

căutarea unei soluții de com
promis. După modul in care a- 
legătorii au decis distribuția 
mandatelor de deputați, o e- 
chipă guvernamentală — pentru 
a dobindi majoritatea parla
mentară — trebuie să se bazeze 
pe o coaliție de partide. Orice 
formulă omogenă presupune un 
guvern minoritar cu instabilita
tea pe care o generează. Social- 
creștinii — care și-au intărit po
zițiile și au amplificat repre

zentarea lor parlamentară — au 
încercat să ajungă la o înțele
gere privind reeditarea coaliției 
tripartite (socialiști, liberali, so
cial-creștini), ceea ce s-a dove
dit imposibil. Ei s-au resemnat, 
limitindu-și ambițiile la o coa
liție cu socialiștii. Negocierile 
au fost prelungite și — cum ob
serva un comentator — părțile 
„au pus apă în vin" spre a se 
ajunge la un compromis accep
tabil. „Diluarea" n-a fost sufi
cientă. Unele dosare au putut 
fi reglementate parțial. Altele 
au rămas in stadiul inițial, po
zițiile partenerilor neapropiin- 
du-se. Este vorba, mai ales, de 
controversatele probleme ale în- 
vățămîntului, autonomiei regio
nale și ale economiei (legate de 
rolul inițiativei publice). In a- 
ceste împrejurări, „formatorul" 
Leo Tindemans nu a putut decit 
să consemneze eșecul. Ideea 
coaliției cu socialiștii a trebuit 
să fie abandonată. Socialiștii 
se arată deciși să experimenteze 
„o cură de opoziție", convinși 
fiind că actualele dificultăți ale 
Belgiei, cu deosebire cele eco
nomice, nu pot fi soluționate 
prin jumătăți de măsură.

Consultările privind fiziono
mia noului guvern belgian au 
revenit astfel la „punctul zero". 
Tindemans s-a adresat liberali
lor. O coaliție a social-creștini- 
lor cu liberalii ar fi condam
nată la incertitudinea pe care o 
presupune un guvern minoritar 
(103 mandate din 212). Pentru a 
elimina consecințele imprevizi
bile ale unei asemenea situații, 
liberalii i-au sugerat lui Tinde
mans să facă apel și Ia parti
dele „comunitare": Frontul fran- 
cofonilor („Rassemblement Wal- 
lon") și „Volksunie" (grupare de 
esență flamandă). Apelul părea 
lipsit de șanse deoarece cele

două formațiuni nu manifesta
seră decit rezerve față de anga
jarea intr-o coaliție guverna
mentală. Dar o surpriză s-a în
registrat la Bruxelles : refuzul 
inițial al celor două partide a 
fost inlocuit de o acceptare în
soțită de condiții. Ceea ce des
chide calea negocierilor spre un 
guvern avind o bază majoritară. 
Negocierile — apreciază FRAN
CE PRESSE — se anunță a fi 
„foarte delicate", un obstacol 
ce trebuie a fi depășit reprezen- 
tindu-1 stabilirea limitelor aglo
merării urbane bruxelleze, pro
blemă în care se confruntă fla
manzii și valonii. Unele reti
cențe se manifestă chiar printre 
social-creștinii valoni față de 
prezența intr-un viitor guvern 
a reprezentanților „Volksunie". 
Va fi capabil „formatorul" so- 
cial-creștin să depășească pie
dicile existente în calea formă
rii unei noi coaliții guverna
mentale ? Iar dacă aceste pie
dici vor fi eliminate, echipa mi
nisterială va fi realmente gu
vernul „puternic și stabil" pe 
care Tindemans își propusese 
să-1 alcătuiască ?

Vineri, intr-un castel situat Ia 
15 km nord de Bruxelles, s-au 
intilnit pentru prima oară 21 de 
negociaiorj reprezentind pe so
cial-creștinii valoni și flamanzi, 
liberalii flamanzi, valoni și b'ru- 
xellezi, „Rassemblement Wallon" 
(Frontul frâncofonilor) și „Volk
sunie". Deci, patru tendințe po
litice exprimate de... șapte gru
pări. Fapt fără precedent : in- 
tiia oară partidele „comunitare" 
iau parte Ia negocieri cu parti
dele _ tradiționale in vederea 
formării unui guvern. FRANCE 
PRESSE afirmă că „scepticis
mul anumitor observatori este 
justificat prin dificultatea de a 
uni apa și focul".

EUGENIU OBREA
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