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In ziua de 27 februarie 1973, a avut Ioc 
ședința Comitetului Executiv al Comi
tetului Central al P.C.R., prezidată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român.

Comitetul Executiv a discutat proiec
tul de lege privind înființarea, organiza
rea și funcționarea Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale a 
României, proiectul de lege cu privire la 
înființarea, organizarea și funcționarea 
Curții Superioare de Control Financiar, 
proiectul de decret privind înființarea și 
funcționarea Consiliului pentru proble
mele organizării economico-sociale, pre
cum și unele propuneri de modificare a 
legilor nr. 9 și 10 din anul 1968. S-a sta
bilit ca proiectele de lege, îmbunătățite 
pe baza observațiilor făcute de Comite
tul Executiv, să fie supuse spre dezba
tere Plenarei Comitetului Central al 
partidului.

Comitetul Executiv a luat apoi în dis
cuție informarea cu privire la activita
tea de educație fizică și sport, precum și 
unele măsuri privind dezvoltarea în con-

tinuare a educației fizice și sportului, 
stabilind ca acestea să fie supuse Plena
rei C.C. al P.C.R.

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a 
dezbătut și adoptat unele măsuri cu pri
vire la îmbunătățirea organizării și re
tribuirii muncii în agricultură și a hotă- 
rît ca acestea să fie supuse spre apro
bare Plenarei C.C. al P.C.R.

Pe linia aplicării în viață a hotărîrilor 
Conferinței Naționale a Partidului Co
munist Român, Comitetul Executiv a 
stabilit să se ia în continuare măsuri 
ferme împotriva fenomenelor de biro
cratism, pentru simplificarea și reduce
rea aparatului administrativ al ministe
relor și instituțiilor centrale și folosirea 
rațională a specialiștilor și altor cadre 
în activitatea productivă din fabrici și 
uzine, în sectoarele hotărîtoare ale dez
voltării economice și sociale a țării. Co
mitetul Executiv a hotărît ca aceste pro
bleme să fie supuse și Plenarei Comite
tului Central al P.C.R.

In încheiere, Comitetul Executiv a re
zolvat unele probleme ale activității cu
rente.

Ședința Biroului
Executiv al Consiliului
Național al Frontului 

Unității Socialiste
Marți, 27 februarie, sub pre

ședinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. a avut loc ședința 
Biroului Executiv al Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste.

Biroul Executiv a discutat 
proiectul de Hotărîre privind 
perfecționarea activității consi
liilor Frontului Unității Socia
liste și creșterea rolului lor în 
viața social-economică a țării și

a hotărît să-1 supună dezbaterii 
și aprobării plenarei Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste. De asemenea, Biroui 
Executiv a discutat cererile de 
aderare la Frontul Unității So
cialiste a unor asociații și orga
nizații obștești, a adoptat planul 
de muncă pe primul semestru al 
anului în curs și a rezolvat une
le probleme ale activității cu
rente.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
va face o vizită in Cehoslovacia

Tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, va face, la invitația 
tovarășului Gustav Husak, 
secretar general al Comite-

tului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, 
o vizită neoficială de prie
tenie în Republica Socialistă 
Cehoslovacă, în primele zile 
ale lunii martie.

SE LUCREAZĂ BINE

IN GRADINILE ARADULUI
Ca și în alte locuri din țară, la MACEA, în ju

dețul Arad, legumicultura sub sticlă și sub plastic 
este de mai mulți ani o îndeletnicire aflată la 
mare cinste. „Nici nu s-ar putea să fie altfel, pre
ciza Traian Andrea, președintele cooperativei a- 
gricole, pentru că adăugind tradiției locale inves
tiția de pricepere și inteligență noi am reușit an 
de an să obținem în acest sector rezultate dintre

Acum, în aceste zile de 
iarnă primăvăratecă, la 
Macea legumicultorii sînt 

într-o adevărată luptă cu tim
pul. Toate lucrările din serele 
înmulțitor, din răsadnițe, din 
solar și din serele propriu-zise 
sînt devansate, față de aceeași 
perioadă a anului trecut, cu do
uă săptămîni. Printr-o judicioa
să sincronizare a lucrărilor acest 
devans trebuie păstrat pentru ca 
legumele să ajungă cît mai de
vreme pe galantarele piețelor, 
asigurîndu-se astfel valorifica
rea la prețuri superioare a pro
ducției și satisfacerea cerințelor 
consumatorilor pentru legume 
proaspete, timpurii și de calita
te. împreună cu inginera Aneta 
Popa, șefa sectorului legumicol, 
am parcurs un itinerar ce a cu

prins principalele puncte de lu
cru din sector. în sera de cas
traveți lucrează șapte tinere har
nice și pricepute legumicultoa
re care sînt, așa cum ne spunea 
inginera Popa, „mereu în pri
mele rînduri ale luptei cu tim
pul“.

„Noi, ne declara Cornelia 
Săcui, secretara organizației 
U.T.C. a cooperativei agricole, 
am fost repartizate la cultura de 
castraveți pentru că această 
cultură este deosebit de preten
țioasă și tovarășa ingineră are 
încredere în iscusința grupului 
nostru“. Confirmînd cele spuse 
de secretara organizației U.T.C., 
șefa sectorului legumicol ne-a 
prezentat-o pe utecista Elena 
Pădureanu care, anul trecut, s-a 
clasat pe locul trei la concursul

cele mai bune. Anul trecut, bunăoară, din cul
tura legumelor timpurii, în special a tomatelor, 
veniturile s-au cifrat la peste 17 milioane lei, ceea 
ce a însemnat cam 50 la sută din veniturile totale 
ale unității. Și, continua președintele, se cuvine 
spus că la realizările din legumicultura, tinerii 
și-au adus o substanțială contribuție“.

„Cel mai harnic și priceput le
gumicultor din județ“. „De alt
fel să știți, ne spunea cu mo
destie Elena Pădureanu, că ori
care dintre colegele mele ar fi 
putut cîștiga concursul. Fiecare 
lucrează în seră de cel puțin 
3—4 ani și nici una n-a avut vreo 
absență la cursurile agrozooteh
nice ținute de tovarășa ingineră 
Popa“.

In seră, cultura de castraveți 
vegheată cu răspundere și în- 
demînare de utecistele Terezia 
Eisenbatin, Maria Leș, Elena 
Spitzer, Ana Ioniță și Maria O- 
niga se dezvoltă bine. Plantele 
au crescut repede, au înflorit și 
vor ajunge Ia maturitatea tehni
că de livrare odată cu primele 
zile ale Iui martie. Și, cînd afir-

MINERILOR
GINDIREA
TEHNICA-

sursă de noi succese pentru tinerii din Ploștina
Dimineața n.e prinde străbă- 

tind încă drumul întins al 
Gorjului. Spre Roșeuța șoseaua 
coboară în serpentine largi, în 
bucle cu reflexe ciudate de mi
neral scăpărat. Ziua se înalță 
din ce în ce mai clară peste ți
nuturile colinare ale Motrului. 
Trecem pe sub un pasaj de cale 
ferată și o luăm spre stingă i

Prima „suburbie“ a Motrului : 
Ploștina, o mare exploatare mi
nieră, apărută în urmă cu zece 
ani pe harta economică a Olte
niei. Peisajul este monoton, 
chiar searbăd, în acest șfîrșit de 
iarnă, dar ascunde în el o mare 
încărcătură de vitalitate. Valu
rile dezgolite de pămînt cuprind 
în pîntecele lor cantități consi
derabile de cărbune și, de 10 ani 
încoace, o sumă de gesturi 
umane insolite.

— Am aflat de cărbunii de 
aici în urmă cu vreo 13 ani, ne 
spune combinierul Olaru Nico
lae Aveam 11 ani și voiam să 
mă fac miner.

L-am întîlnit la ieșirea din 
schimb împreună cu cei 15 
colegi de muncă. Nu este sin
gurul. Un ținut întreg a desco
perit vocația mineritului.

— Ploștina e cea mai mare 
exploatare minieră din bazin.

— Pe ce considerente vă ba
zați cînd afirmați așa ceva ?

— Pe realizările noastre, pe 
eforturile noastre.

Transcriem cîteva dintre ele : 
Un nou record realizat de bă
ieții Iui Olaru la stratul 12. sec
torul II : 63 000 tone cărbune pe 
luna ianuarie, adică o producție 
aoroape dublă față de prevede
rile planului ; o înaintare de 
235 de metri în prima lună a 
anului față de 130 de metri li
neari, cît era prevăzut in plan.

— Nu este numai meritul 
nostru că am obținut acest re
cord, intervine Florea Nicolae. 
Munca în subteran este de așa 
natură încît presupune o cît 
mai strînsă colaborare cu cele
lalte brigăzi specializate.

De aceeași părere este și tî- 
nărul maistru electromecanic, 
Botezatul Constantin, ca și cei

lalți electricieni de la sectorul 
II : Mustață Ion, Albiei Ion, 
Ciocnitu Gheorghe și alții.

O condiție esențială in sta
bilirea unei colaborări fructuoa
se presupune însă ca fiecare 
brigadă în parte să-și îndepli

nească sarcinile de plan, să nu 
existe fluctuații ale producției 
pe unitatea de timp.

— Pentru aceasta, continuă 
Olaru Nicolae, vrem ca în anul 
1973 să depășim în mod con
stant fluxul lunar cu cel puțin

10,5 la sută. Iar la sfîrșîtul anu
lui să avem un spor de produc
ție de 15 000 de tone cărbune. 
Totodată, vrem să economisim, 
tot pînă la finele anului, peste

(Continuare în pag. a ll-a)

Consiliul elevilor

ÎNTRE AUTONOMIE
SI DĂDĂCEALĂ
In biroul primului secretar al 

Comitetului municipal Lugoj al 
U.T.C. intră cîteva eleve de la 
Liceul nr. 2 și, cu timiditatea 
caracteristică. întreabă cum se 
poate organiza un concurs pen
tru cea mai izbutită realizare la 
orele de practică tehnico-pro- 
ductivă. Răspunsul dat intere
sează ma,i puțin. Alături de ex
plicațiile la obiect, am reținut 
în mod deosebit pledoaria pri
mului secretar, tovarășa Dorina 
Nagy, pentru autonomia orga
nizării acestuia, a cărei mate
rializare să înceapă și să se

La sesizarea ziarului 
nostru, șirul de abuzuri 
a fost întrerupt. Tribunalul

județean Vîlcea a hotărît:

FILOFTEIA MIHAI SĂ FIE 
REINTEGRA TĂ ÎN MUNCĂ !

„în ziua de 23 februarie a.c-, Tribunalul ju
dețean Vîlcea a avut pe rol recursul înaintat 
de Filofteia Mihai la ultima ședință a Jude
cătoriei Rimnicu Vîlcea dată în cazul con
flictului său de muncă — ne transmite tova
rășul Pantelimon Chirilă, președintele tribu-

nalului. Admițind recursul declarat, tribuna
lul a dispus reintegrarea în muncă a tinerei 
Filofteia Mihai la biblioteca din comuna Io- 
nești și suportarea de către cei vinovați de 
abuzul săvirșit a drepturilor bănești cores
punzătoare pe timp de 45 de zile. Hotărîrea 
este definitivă“.

Așadar, Filofteia Mihai a 
avut dreptate, iar credința 
ei în puterea adevărului, 

cum subliniam In articolul pu
blicat în ziarul nostru din 10

februarie 1973. și-a găsit. în fine, 
corespondent în hotărîrea adop
tată de tribunal in lumina legi
lor care guvernează în țara 
noastră. Este o replică dată a-

b uz ului săvirșit „în numele e- 
chității“ de către persoane in
vestite cu responsabilități socia
le și juridice, indiferenței și 
lipsei de solicitudine privind

ascultarea și rezolvarea unei 
probleme de muncă și viață a 
unui om tinăr. Cum s-a proce
dat, știți i s-a creat un întreg 
păienjeniș de „motive legale“ 
pentru ca Filofteia Mihai să fie 
înlăturată din postul pe. care îl 
ocupa. S-a cheltuit energie pen
tru a containeriza dreptatea și 
a da formă legală unor practici 
neomenoase, birocratice, iar cei 
care făceau aceasta reprezentau 
instituții care, prin definiție, au 
rolul de a educa tinerii în spi-

ritul echității și să vegheze la 
respectarea legalității — Vasile 
Roman, președintele Comitetu
lui de cultură și educație socia
listă al județului Vilcea, Ghe
orghe Buzatu, primarul comunei 
Ionești Și mai sînt și alții. In 
tot ce au făcut. în spiritul unui 
favoritism cras, ei au uitat că 
nedreptățesc un om și că satis-

GH. FECIORU
(Continuare in pag. a Il-a)

sfîrșească la nivelul colectivu
lui de elevi. Scena ne-a furni
zat cîteva detalii, ulterior mult 
adăugite, asupra raportului ce 
trebuie să existe între autono
mia organizării propriei activi
tăți și necesitatea consultării 
organelor sau persoanelor au
torizate, consultare, care, după 
părerea noastră, datorită unor 
practici anacronice, confundate 
cu unele principii pedagogice, 
se convertește în dădăceală. A- 
pariția ei creează climatul im
propriu activității eficiente, prin 
ceea ce s-ar putea numi feno
menul de neangajare în sub
stanța acțiunii, cu o participare 
formală. Nediferențierea aces
tor două aspecte duce adesea, 
din păcate, la fetișizarea eficien
ței. formulă recunoscută în ra
portări de genul ..In perioada... 
la nivelul liceelor din localitatea 
noastră au fost obținute rezul
tate foarte bune prin organiza
rea a ... concursuri profesio
nale ; ... întîlniri etc.“ Următo
rul exemplu este elocvent în a- 
cest sens. La o instruire a acti
vului U.T.C. din școlile munici
piului la care am participat, o 
elevă din anul IV al aceluiași 
Liceu nr. 2 își exprima nemul
țumirea pentru felul defectuos 
în care este organizată practica 
în producție la Fabrica „Mon
dial“ In locul repartizării lor 
la munci care să le permită a- 
similarea unor cunoștințe pro
fesionale, elevii au fost puși să 
execute lucrări periferice în 
condițiile unor flagrante încăl-

ION DANCEA

(Continuare în pag. a LU-a)

măm : „cultura este vegheată cu 
răspundere și îndemînare“ tre
buie înțeles acel tot care ține 
de exigențele muncii în această 
adevărată „uzină de legume“ : 
asigurarea microclimatului co
respunzător (lumină, temperatu
ră, umiditate) a substanțelor nu
tritive și a apei necesare plan
telor, executarea lucrărilor cu
rente : palisat, copilit, cîmit, lu
crări de care depinde cît și cînd 
va produce fiecare plantă. Ace
eași atenție se acordă la Macea 
și culturilor timpurii care vor fi

ELISEI TARȚA

(Continuare In pag. a lll-a)

La cooperativa agricolă Ma
cea, inginera Aneta Popa — 
șefa sectorului legumicol, ex
plică cooperatoarei Ana Io
niță ce trebuie făcut la lu
crarea de repicat răsaduri de 

varză timpurie.

Foto: EM. TANJALĂ

Patriotism
de AUREL DRAGOȘ MUNTEANU

Una din cele mai edificatoare întreprinderi constă în cer
cetarea finalităților unei epoci, a mobilurilor care -deter
mină acțiunea oamenilor și îi călăuzește în viață. De altfel, 
societățile în întregul lor sînt orientate către anumite valori ; 
în funcție de exigențele lor se organizează eforturile și apar 
instituțiile. Evul Mediu european își propunea salvarea omu
lui, pe cale religioasă, prin ispășire a păcatului originar. So
cietatea burgheză realiza principiul libertății individuale, glo- 
rificind instinctele și reușita împotriva celorlalți. Socialismul a 
ridicat justiția la rang c|e valoare supraordonatoare, drepta
tea socială și egalitatea oportunităților. Binele tuturor este 
scopul fiecăruia, într-un fel de synergism social extrem de efi
cace. 7 1 *

Valorile primesc însă, un conținut psihologic deosebit, de la 
individ la individ. Trăsătura artistului este plasticitatea și am
biția lui supremă va fi să introducă viață Intr-un ansamblu 
inert de mijloace, să însuflețească materia sau cuvintele. Un 
cercetător se va lăsa condus de curiozitate și va căuta ade
vărul, întrebarea lui trebuind a fi înțeleasă astfel : Ce este în 
jurul meu ? Ce este cerul și pămîntul, materia și sufletul omu
lui ? Indivizii sînt minați într-o proporție foarte importantă de 
interese majore, numai că implicațiile sociale ale demersului 
științific sau artistic se pot degrada și deveni pernicioase. Nu 
poți spune, de pildă, că unul care trece peste cadavre, nu
mai să ajungă șef de laborator, nu visează să descopere mai 
mult decît Einstein i Ce face pentru asta este însă important...

M-a surprins într-o discuție cu un cercetător chimist o a- 
firmație pe care puteam să o oud și o presupuneam în cazul 
multor oameni de știință români, dar numai Petre T. Frango- 
pol a formulat-o în prezența mea atît de net și i-a dat rigoa
rea unui ideal personal. II știam pe Dr. Ing. Petre T. Frango- 
poi ca pe un mare specialist în radicalii liberi, o autoritate 
cu reputație mondială, membru în mai multe societăți științi
fice, trecut în cartea celor mai proeminente figuri internațio
nale, publicată în Statele Unite, pe contrapagină cu doctorul 
Barnard. Am văzut o comunitate care își făcea o cinste din 
a-l alege cetățean de onoare, într-un cuvînt, mi se părea ceea 
ce se cheamă „un om al zilei" în’Știință, faimos, cu toate ca
litățile recunoscute. Fusese primul care a preparat, împreună 
cu Dan Papae, izotopul Iod 131, întrebuințat in studiul func
țiunilor tiroidei, ocupîndu-se apoi de scintilatorii organici pen
tru medicină și de aplicații ale tehnicilor nucleare în econo
mie. li citisem punctele de vedere în legătură cu investigațiile 
la nivel molecular asupra îmbătrinirii și mă convingeam de

(Continuare în pag. a Ill-a)
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Premiera
la Teatrul Giuleștila Teatrul Mic
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BOGDAN ULMU

t
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de metri cubi material lem-

va-
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Filofteia Mihai
(Urmare din pag. 1)
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Ion Tarbolescu. 
materialul cu 
va fi în cea mai 
recuperat. De asemenea, 

reduce timpul de execu-

pedepsindu-se cu pe- 
pentru încăierarea 
Aceste reduceri a 

pedepselor se

Elevii Liceului „Mihail Sadoveanu" din București descifrează tai
nele biologiei intr-un laborator modem, bine utilat.

numai 
anului 

în

o 
A- 
ro- 

ei 
să

identică a Teatrului Mic, 
din spusele lui Radu Ni- 

(secretarul său literar) 
PREMIERA englezului 

Cromwell are in vedere

în primejdie ș.am.d. 
relațiile sociale se 

există și se dezvoltă

Răzbunarea sufleurului

PAVEL PERFIL 
STELIAN ZAMORA

patetico-moralizatoare 
~ ținînd cont de 

nu este 
poate că

_._r__ _ fără a lua
parte la încăierare contri- 

sub diverse forme la 
între

ne 
spune tovarășul Ion Ciuhu, in
giner geolog la E.M. 
inovațiile stht 
sursă

Băiatul. De aseme- 
ar fi stricat o con- 
a anumitor tablouri

GÎNDIREA TEHNICĂ

acestora putîndu-li-se ală
tura orice formă de partici
pare ocazională, instigatori, 
complici care fără a lua

Aplaudam, săptămînile trecu
te. în ROMÂNIA LITERARA 
tentativele de reabilitare a ma- 
tineului literar, de la Teatrul de 
Comedie. Aplaud_ acum iruția- 
tiva 
care, 
chita 
după 
John . .
JURNALUL UNUI NEBUN de 
Gogol și PICNIC PE ClMPUL 
DE LUPTA a lui Arrabal.

PREMIERA te obligă să-ți a- 
mintești alte două texte ale dra
maturgiei universale, datorită 
argumentelor afinității tematice: 
CINTECUL LEBEDEI de Cehov 
și CABOTINUL de Osborne. Ba 
ea insăși. într-o structură deo
sebită. păstrează prezente pe 
scenă, în permanență, ecourile 
PESCĂRUȘULUI. Căci eroina, 
o actriță care revine la teatru 
după o lungă absență, va reintra 
în Arkadia.

Este o actriță dificilă, trecută 
de vîrsta certitudinilor. Viața 
ei profesională a fost subminată, 
inuman, de viața particulară. 
Alcoolul și dezechilibrul sufle
tesc au alungat-o de pe altarul 
teatrului. Acum revine, dispe
rată să joace ultima carte. Ul
tima ei șansă.

Toată acțiunea piesei se des
fășoară în fața mesei de machiaj. 
Un lung monolog, contrapunc- 
tat. din cînd în cînd. de inter
jecțiile cabinierei. Un dialog al 
sentimentelor, cu cuvintele din 
eare aflăm mai multe decît da
că am fi asistat, în prealabil la 
alte două acte. O confesiune re
velatoare, captivantă, de-o sur
prinzătoare prospețime și ner
vozitate.

Lumea teatrului, culisele pli
ne de mister, loviturile critici
lor de teatru sau ale vedetelor 
scenelor din Occident sînt dis- 
poleite, amar acuzate, violent 
blamate. „Secretele culiselor“ 
care au fascinat întotdeauna pu
blicul, care i-au alimentat per
manent foamea de idoli, acum 
nu mai sînt decît niște ruine de
primante. Nu alta este cheia 
frazei din rol, care-o obsedează 
pe eroina noastră : „Acum zece- 
cincisprezece ani. aici, pe lac, 
se auzeau aproape în fiecare 
noapte muzică și cîntece. Pe mal 
erau vreo șase conace boierești. 
Mi-aduc aminte... Zarvă, rîsete, 
împușcături și atîtea aventuri 
de dragoste...“ Cînd actorul nu 
mai are curajul să se distanțeze 
de personajul întruchipat, tra
gedia devine ineluctabilă. In- 
trînd pe scenă, actrița nu-și va 
juca rolul. își va juca soarta, 
destinul, viața.

Spectacolul Teatrului Mic a 
fost rodat acum vreo trei-patru 
ani in sala mică a Ateneului, 
asa că pentru mulți, el nu mai 
prezintă un interes deosebit. 
Totuși, paradoxal, constituie in

Exista în textul lui Victor Ion 
Popa un pompier onest, simplu, 
nedus in viața lui la teatru, pe 
care „dom’caporal" îl pune să 
vegheze la liniștea culiselor. A- 
cest intrus în lumea teatrului 
este fascinat de universul coloa
nelor de mucava, a bărbilor false 
și a figuranților care trec de 
două ori consecutiv prin scenă 
pentru a lăsa impresia că sint 
mai numeroși. Curiozitatea ii 
este alimentată asiduu de cele 
mai năstrușnice povești — reale 
sau imaginare, iar somptuozita
tea costumelor și sclipiciul paie
telor, nimbate de lumina gene
ros colorată a rivaltelor îl cuce
resc, transformind orele lui de 
serviciu în ore de reală delec
tare.

Gîndindu-se la Răzbunarea 
sufleurului, V. I. Popa, om de 
teatru remarcabil, a intuit că 
publicul seamănă foarte mult cu 
pompierul din propria-i piesă. 
Că este dornic de a ști ce se as
cunde în spatele fundalului pic
tat și a surîsului ingenuei. Că 
vrea să aibă certitudinea sufe
rinței histrionice așezată gentil, 
la picioarele sale. Și atunci dra
maturgul moldovean a scris pie
sa de față. A tras — nu fără oa
recare durere și amărăciune — 
adevărata cortină existentă in
tre sală și scenă, a disecat fără 
prea multă amabilitate acest fas
cinant organism al teatrului, 
scoțîndu-i la vedere mădularele 
sale bolnave : intriga, invidia, 
incompetența, orgoliul gratuit, 
lipsa discernămintului, falsa ie
rarhizare și multe, multe alte 
celule betege ale unui anumit 
teatru — practicat cu o frec
vență înspăimîntătoare în epoca 
interbelică. Rod al unei crize 
violente de scepticism, Răzbuna
rea sufleurului este de fapt răz
bunarea autorului și regizorului 
V. I. Popa. Răzbunarea pe „re
gizorii“ care nu-i înțelegeau 
piesele trădindu-le în mod ruși
nos. Pe actorii care iși desfășu
rau energia pe un drum parafei 
celui indicat in text. Blamarea 
acerbă a acelorași comedianți 
care profanau sanctuarul teatru
lui prin simpla lor prezență, 
care făceau apologia vedetismu
lui, a individualismului intr-o 
artă dominată, prin definiție, de 
comunicare, de terapeutica tra
dițională a comuniunii.

Scrisă cu aproape patru dece
nii în urmă, comedia își mai păs
trează și azi aptitudini de se
ducție — ca multe alte piese ale 
autorului, de altfel. Un specta
col relativ recent al Televiziunii 
cu Ciuta (realizat de Geo Sai- 
zescu) a demonstrat excelent ce 
nuanțe moderne poate căpăta un 
text scris de un practician al

teatrului. Și lăsînd fantezia să 
zboare, nu pot să nu-mi imagi
nez și un alt mod — diferit ae 
cel de la Teatrul Giulești — de a 
pune in scenă Răzbunarea su
fleurului, o încercare de-a con
feri „comediei“ un sens ceho- 
vian, de a-i atenua naivitățile și 
falsele probleme etice.

O oglindă în care Amorezul, 
Coana Mica, Directorul de sce
nă, privindu-se, să-1 vadă pe 
Svetlovidov, actorul din Cînte- 
cul lebedei. Căci tragedia aces
tor personaje este mult prea 
mare pentru a mai putea stîrni, 
azi. doar hohote de rîs.

Dar, desigur că o astfel de 
montare ar fi contrazis, poate, 
principiile teatrale exprimate de 
către chiar autorul textului prin 
replicile lui Nea Costică și ale 
Regizorului de culise. De aceea, 
actorul Constantin Gheorghiu, 
din cînd în cînd și regizor al co
lectivului de la Podul Grant, a 
optat pentru cea mai fidelă dar 
totodată și comodă — mizan
scenă : aceea care aplică mot- 
ă-mot indicațiile textului. Figu- 
ranți somnolenți cu bărbi și hla
mide, pompieri sclerozați de sa
luturi și bătăi din călcîie, critici 
cu expresii coclite, autori dra
matici grandomani, regizori cu 
priviri demonice, ingenue cara- 
melate, amorezi reumatici s-au 
perindat prin culise cu naturale
țe, integrîndu-se perfect în ri
tualul nașterii unei premiere.

Din păcate, cîteva erori de dis
tribuție și o relativă nesuprave- 
ghere de destine scenice, au dus 
la clacarea unor personaje : Di
rectorul, Coana Mica, Soția au
torului, 
nea, nu 
densare .
sau o eludare a celor citeva 
replici 
desuete. Dar 
faptul că regizorul 
profesionist — și 
ar trebui repusă în discuție, in
tr-un context potrivit problema 
criteriilor după care actorii fac 
regie — nu vreau să-i reproșez 
mai mult.

în fruntea distribuției, Traian 
Dănceanu (Nea Costică) a făcut 
față onorabil rolului dificil al 
„Dumnezeului de jos, din cușcă“. 
Alături de el, Sebastian Papaiani 
(Pompierul) își face cu succes 
debutul pe o scenă bucureștea- 
nă, reușind prin mijloace de fan
tezie continuă — dar și prin in
troducerea unor replici proprii 
— să se plaseze în centrul ac
țiunii scenice. Iar Irina Mazani- 
tis-Fugaru (Fetița) a fost cu
minte, talentată și agreabilă ca 
eroina însăși, jucind un „teatru 
in teatru“ de acceptabilă calita
te. Corecți — Dan Tufaru (Di-

rectorul de scenă) și Simion Ne- 
grilă (Regizorul de culise). Zgo
motoși — Paul loachim (Amo
rezul) și Mișu Stan (Autorul). 
Amuzant — prin asemănarea cu 
unul din cronicarii noștri tea
trali — Mircea Dumitru (Criti
cul). Corectă, scenografia Euge
niei Bassa-Crîșmaru.

Răzbunarea sufleurului este 
un spectacol „de serviciu“ care, 
jucat intr-un ritm mai vioi, va 
putea capta publicul o bună bu
cată de vreme de-acum înainte, 
datorită mirajului fabulatoriu, 
al spectaculozității ambianței re
date pe scenă.

Nu știu, însă, dacă trebuie să 
ne declarăm mulțumiți doar cu 
atit.

30 
nos.

— Prin ce mijloace ?
— în primul rînd prin apli

carea susținerii metalice la in
tersecțiile galeriilor, ne spune 
Nicolae Anton, șeful sectorului 
2 — Nord, inovație pe care am 
realizat-o împreună cu maistrul 
miner 
acesta 
crăm 
parte 
se va 
ție și se va îmbunătăți substan
țial securitatea galeriilor. Din 
estimările noastre, la fiecare 
intersecție se vor economisi in 
jur de 2 metri cubi de cheres
tea și bile, iar pe întregul sec
tor economiile anuale, numai în 
acest domeniu, se vor ridica la 
50 000 de lei.

De altfel, această inovație nu 
este un fenomen singular aici 
la Ploștina. Există o optică 
adine înrădăcinată la numeroși 
mineri, maiștri și ingineri că o 
investiție de inteligență aduce 
indubitabil după sine și însem
nate economii și sporuri de pro
ducție.

Numărul inovațiilor este im
presionant dacă ne gîndim că

această exploatare a intrat in 
funcțiune doar cu 10 ani în 
urmă. Iată cîteva dintre ele : 
„Scoaterea și introducerea com
plexelor mecanizate O.M.K.T- 
pe la suprafață cu ajutorul 
sondelor“, inovație realizată de 
inginerii Ion Ciuhu și Dumitru 
Picu. Prin aplicarea ei la con
dițiile specifice de lucru de la 
exploatarea Ploștina se aduc 
economii anuale în valoare d? 
507 000 de lei. O altă inovație 
realizată tot de Ion Ciuhu in 
colaborare cu Emili an Motaca 
și Nicolae Alecu („Metodă de 
exploatare a cărbunelui bulgări 
în panoul I, mina Nord) 
în ultimele trei luni ale 
trecut, a adus economii 
loarc de 977 000 de lei.

— După părerea mea,
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stagiunea actuală cea mai inte
resantă montare de pe afișul 
instituției. Și asta datorită ta
lentului neobișnuit al actriței 
Olga Tudorache, care a reușit 
să centralizeze toate privirile 
sălii, care a exprimat m nuanțe 
incredibile tragismul interior al 
eroinei. Rareori un actor a pre
gătit cu atîta minuțiozitate fie
care contact cu obiectele. O- 
glinda, fardul, sticla nedesfa- 
cută, scaunul, se încadrau 
Intr-un ritual specios, sem
nificativ, concludent'. Cîtă ex
presivitate ascundea chipul 
imobil, înghețat 1 Cîte drame se 
ascundeau la adăpostul mnnii 
sigure, a reflexelor spontane. 
Cu cîtă măiestrie au fost evi
tate scenele melodramatice și 
crispările cabotine. Recitalul 
Olgăi Tudorache cred că poate 
fi pentru studenții-aotori ai 
I A T.C.-ului unul dintre cele 
mai inspirate spectacole-lectie. 
Un exemplu de măsura, grada
re, alternare a stărilor, sobrie
tate și competență.

Alături de interpreta princi
pală Ica Matache. intr-un rol 
mai ingrat, a încercat să gă
sească ton'il cel mai potrivit 
pentru a-i contrapuncta mono
logul, discret, din umbră. Lu
cru pe care l-au reușit în e- 
gală măsură și regizorul Lau- 
rențiu Azimioară și scenogra
fa Doina Levința.

Ploștina, 
cea mai bună 

de economii. Problema 
Insă este ca ele să fie imediat 
aplicate în practică, imediat 
valorificate, ceea ce nu se in- 
tîmplă întotdeauna așa. Avem 
un număr mare de tineri ino
vatori al căror aport la creș
terea productivității muncii în 
exploatarea noastră este foarte . 
important. Lucrăm la ora ac
tuală cu cele mai moderne uti
laje de exDloatare. Dar asta nu 
este suficient pentru că și a- 
cestea sînt perfectibile, pot fi 
îmbunătățite. De cine ? în pri
mul rînd de cei care 
efectiv cu ele.

— Este adevărat, 
Corneliu Frățilă, șeful 
găzi de la sectorul 1 — Sud, că 
numai inovațiile semnate de in
ginerul Ion Ciuhu au adus eco
nomii de peste 1 800 000 de lei,

dar ele nu sînt singura cale de 
mărire a producției și produc
tivității muncii. După părerea 
mea, fără o bună organizare a 
locului de muncă și a întregu
lui proces de producție în ge
neral. aceste inovații sînt doar 
simple idei, e drept frumoase, 
dar valorificate insuficient.

— Un exemplu vă rugăm.
— Mă voi referi în primul 

rînd la brigada noastră de 
montări și reparații magistrale 
de transport. Recent am dat In 
funcție o nouă magistrală cu o 
lungime de 1 700 metri care 
unește suprafața cu abatajul 
frontal 3, panoul 4 Economia 
de timp pe care am realizat-o 
este de 20 de zile, economie 
care, după părerea mea, se da
torează în primul rînd unei 
mai bune organizări a locului 
de muncă și unei mai rapide 
aprovizionări cu materiale.

— Se poate înțelege din asta 
că inovațiile sînt un .capitol se
cundar pentru tinerii mineri 
din Ploștina ?

— Absolut de loc. însă vreau 
să spun că. pentru realizarea 
unor producții sporite, pentru 
economisirea de timp și mate
riale, trebuie să concure toți 
factorii : inovațiile, buna orga
nizare a locului de muncă, dis
ciplina în producție. Vrem 
succese depline iar acestea nu 
se pot obține aplicind principiul 
„una caldă, una rece“, ci antre- 
nînd toți tinerii și toți factorii 
responsabili în vederea realiză
rii unor producții sporite și de 
calitate.

Intre elementele 
concurente la apli
carea în practică a 
principiilor demo
cratice care trebu
ie să guverneze 
viața tuturor co
lectivităților noas
tre, mai mari sau 
mai mici, un 
de primă i 
tanță revine 
nelor expres 
ate pentru 
mina 
celor care sînt in
vestiți de drept cu 
rolul de conducă
tori. Desigur, în 
viața comunei, a 
orașului, a județu
lui, în viața chiar 
a unei instituții 
sau întreprinderi, 
conducătorul (pri
mar, președinte, 
director etc.) are o 
importanță deose
bită. De el depind 
foarte multe. Se 
știe însă prea bine 
că viața complexă 
a societății moder
ne îl pune pe 
asemenea om 
imposibilitatea 
acționeze 
in activitatea 
organizare, 
re, îndrumare 
control care 
mează actului 
doptării deciziei el 
trebuie să se spri
jine pe numeroși 
alți oameni de 
care, la rindul lor, 
depinde cînd, cum, 
in ce ritm, cu ce 
cheltuieli de ener
gie, cu ce senti
ment al participă
rii umane largi se 
înfăptuiesc cele 
prevăzute si hotă-

rol 
impor- 

orga- 
I cre- 

fi 
a

un 
in 
să 
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de 
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OLIMPIADA
MECANIZATORILOR

Zilele trecute, la S.M.A. Cîr- 
Hgele — Vrancea a avut . loc 
faza județeană a „Olimpiadei 
mecanizatorilor“. Devenită tra
dițională. această întrecere a 
fost îmbinată și cu o consfătu
ire a tinerilor mecanizatori. In 
sală erau prezenți aproape 300 
tineri mecanizatori, iar in con
curs primii trei clasați, au re
prezentat cele 11 stațiuni de me
canizarea agriculturii și . Ir“rze" 
prinderile agricole de stat. Pro
bele practice și teoretice l-au 
desemnat pe cîștigători : Ion 
Milea, de la S.M.A. Suraiai lo
cul I, Ion Scutaru de la S.M.A. 
Adjud locul II și Gheorghe Sîr- 
bu, de la S.M.A. Ciorășți locul 
III. Cîștigătorilor le-au fost în- 
mînate premii în bani și obiec
te din partea Comițețului jude
țean U.T.C., Trustului S.M.A. și 
Trustului I.A.S.în continuare specialiștii din 
cadrul Trustului S.M.A. auPre
zentat mecanizatorilor diferite 
teme legate de întreținerea și 
exploatarea tractoarelor și ma
șinilor agricole printre care 
,Organizarea întreținerilor ten- 
nice la tractoare și mașini agn- 
cole în secțiile de mecanizare .

OVIDIU MARIAN

Codul nostru penal înca
drează încăierarea in grupul 
infracțiunilor care aduc 
atingere unor relații pri
vind conviețuirea socială, 
alături de infracțiunile con
tra familiei, cele îndreptate 
impotriva sănătății publice, 
cele privitoare la asistența 
celor 
Cum 
nasc, ...
în jurul unor valori socia
le, indispensabile conviețui
rii în societate, Codul penal 
apără aceste valori prin 
încriminarea faptelor ce le 
aduc atingere sau le pun în 
pericol. In cazul încăierării, 
obiectul ocrotirii penale 
constă In relațiile privind 
conviețuirea socială avînd 
ca valoare socială, liniștea 
și ordinea publică, acel cli
mat. de securitate socială 
specific societății noastre 
socialiste.

Prin infracțiunea de în
căierare, legea penală pe
depsește fapta unei persoa
ne care participă la o în
căierare între mai multe 
persoane, cu alte cuvinte 
care se alătură și ia parte 
activ la un conflict violent 
între două sau mai multe 
persoane care se luptă în
tre ele, îngrămădindu-se, 
lovindu-se, imbrîncindu-se, 
trîntindu-se, distrugindu-și 
hainele sau obiectele, stri- 
gînd, învrăjbite în două sau 
mai multe tabere, fără ca 
să se poată cunoaște, de re
gulă. contribuția fiecăruia la 
multitudinea de acte de 
violență.

încăierarea este o infrac
țiune comisivă în care, auto
rii desfășoară o activitate 
de participare la ciocnirea 
celor încăierați, de săvîrși- 
re de violențe sau de în
cercare de comitere a unor 
asemenea acte de brutalitate. 
Ea nu se poate săvîrși de
cît cu Intenție, autorii (su
biecții activi) prevăzînd și 
acceptînd violențele pe care 
le vor aplica celorlalți parti
cipanți chiar dacă nu doresc 
urmările cele mai grave ca 
vătămarea integrității cor
porale sau a sănătății, ori 
moartea vreunuia din ad
versari.

Infracțiunea se săvîrșește 
de mai mulți autori care 
pot fi orice persoane care 
participă la lupta violentă,

buie __ ----  -
creșterea învrăjbirii 
tabere.

Pericolul social 
din periclitarea și 
rarea liniștii și ordinii pu
blice și există atit în însuși 
faptul de a participa la o 
încăierare între mai multe 
persoane, cît și din starea 
de agitație ce se provoacă 
si care este prielnică săvîr- 
șirii și de alte infracțiuni, 
ce pot fi mult mai grave,

cunoaștem 
legile, să le
respectam

cum ar fi omorul. Iată de 
ce legea este foarte aspră în 
sancționarea unor astfel de 
infracțiuni.

în cercetarea științifică 
criminologică încăierarea, ca 
infracțiune care aduce atin
gere unor relații privind 
conviețuirea socială, apare 
ca efect al rămășițelor unor 
mentalități înapoiate în con
știința infractorilor, străine 
de morala societății noastre 
socialiste. Codul penal sanc
ționează săvirșirea acestei 
infracțiuni în raport cu gra
vitatea rezultatelor actelor 
de violență comise în timpul 
încăierării.

în cazul în care nu s-a 
produs o vătămare gravă a 
integrității corporale sau a 
sănătății unei persoane, in
stanțele judecătorești vor 
putea alege între aplicarea 
unei pedepse cu închisoarea 
de la o lună la șase luni sau 
a unei pedepse cu amendă 
între 1 000 la 4 000 lei.

Dacă în cursul încăierării 
s-a cauzat o vătămare gravă 
a integrității corporale sau a

sănătății unei persoane, 
ceea ce constituie circum
stanțe agravante, se vor 
aplica tuturor participanților 
la încăierare pedepse cu în
chisoare de la 6 luni la 5 
ani. iar In cazul in care s-a 
cauzat moartea, de la 3 la 
10 ani, dar numai In situația 
în care nu se cunoaște care 
din infractori a săvîrșit lo
virea ce a avut drept con
secință vătămarea gravă sau 
moartea victimei.

în eventualitatea în 
sînt cunoscuți cei ale 
fapte au avut drept
vătămarea gravă a integri
tății corporale sau a sănătă
ții, ACEȘTIA vor putea fi 
pedepsiți cu pedepsele pre
văzute pentru infracțiunile 
săvîrșite al căror maxim se 
reduce cu un an, deci în
chisoare de la 2 la 6 ani sau 
3 la 7 ani după caz — cei
lalți participanți la încăie
rare | 
deapsa 
simplă, 
maximului 
justifică prin starea de tul
burare și provocare in care 
se află cei încăierați.

Instanțele judecătorești in
dividualizează și proporțio- 
nalizează pedepsele în ra
port de gradul de pericol 
social, decurgînd in concret 
din durata, locul (localuri 
publice etc.), condițiile, am
ploarea și rezultatele încăie
rării, de persoana infracto
rilor, precum și de împreju
rările care atenuează 
agravează răspunderea 
nală.

Judecata referitoare 
infracțiunile de încăierare 
este de competența judecă
toriei, cu excepția cazului 
în care s-a săvîrșit un omor, 
cînd este 
Tribunalului 
Municipiului

Dispozițiile

de competența 
județean sau a 
București.

...... Codului penal
apără de pedeapsa încăieră
rii persoanele prinse în con
flict împotriva voinței lor, 
sau care au încercat să 
despartă pe alții, să respin
gă un atac ori să apere pe 
alții, în asemenea situații ori 
neexistînd latura subiectivă 
a infracțiunii, intenția, oii 
existînd caz de legitimă 
apărare,.

RADU GRADINESCU 
consilier juridic

trola cifrele, date
le, dar tovarășii 
puteau...“. Deseori 
însă această „mio
pie“ nu este chiar 
așa de nevinovată. 
Sînt, desigur, și in
spectori „duși de 
nas", dar suficien
te exemple arată 
că această ciudată 
amețire a lor nu se 
face doar cu... vor
be de duh I Scutu
ri nd 
afli 
era, 
sea, 
prin

facția protejatei lor. Paraschiva 
Cruceru, tehniciană viticolă în
cadrată ca bibliotecară în sat 
prin transfer de la I.L.F. Rim- 
nicu Vilcea („in interesul ser
viciului“, cum este scris în 
cartea de muncă) fusese clădită 
pe un abuz in dauna unei tinere 
pusă in situația de a nu avea 
nici o sursă de existență. S-a 
mers pină acolo incit au confir
mat numirea în munca de bi
bliotecar a aceleia care, la su
biectul : „Figuri de comuniști în 
literatura română“, nu s-a re
ferit la nici un personaj care să 
corespundă temei, ci la Ștefan 
cel Mare, Mihai Viteazul sau... 
Aprodul Purice. Reflectînd azi 
la cele petrecute nu putem să 
nu vedem semnăturile membri
lor comisiei de examinare for
mată din : Ion Bădulescu, fost 
vicepreședinte al Consiliului ju
dețean de cultură și educație so
cialistă și profesorii Traian Lun- 
gu, Gheorghe Creangă, Constan
tin Șerban și Gavril Popa, care 
au așezat nota de trecere. Cum 
au putut niște profesori de spe
cialitate să închidă astfel ochii? 
Dacă unul dintre elevii dum
nealor ar fi răspuns la lec-

ție în chipul acesta, ce notă i-ar 
fi dat ? Nu punem la îndoială 
competența de tehniciană a to
varășei Paraschiva Cruceru, dar 
ca mînuitoare a cărții, ca ocu
pantă a funcției de bibliotecar 
într-o comună nu ne pu
tem abține s-o spunem deschis : 
este necorespunzătoare. Și, o- 
dată cu această precizare, ne în
trebăm încă o dată : cunoscind 
conținutul tezei de la concursul 
organizat în scopul ocupării 
postului de bibliotecar în comu
na Ionești. cum de a acceptat 
tovarășul Vasile Roman confir
marea tehnicienei Paraschiva 
Cruceru pe acest post ? De ase
menea, avînd experiența atîtor 
ani de activist cu muncă de răs
pundere pe tărîmul culturii și 
educației socialiste, devin sus
ceptibile de interpretări grave 
încălcările legislației în vigoare.

Sperăm că atît pentru cei ce 
au făcut dovada abuzului în ca
zul Filofteii Mihai cît și pentru 
alții (scrisorile primite la re
dacție pe marginea articolului: 
„Filofteia Mihai are dreptate“ 
ne obligă să folosim expresia 
„și alții“), modul în care a fost 
rezolvat de către tribunal cazul 
Filofteii Mihai va constitui o 
lecție.

Foarte importan- 
înțfecest sens fi

ii activitatea de 
control, nenumăra
te organisme soci
ale și-au creat a- 
parate speciale de 
culegere a infor
mației cu privire 
la mersul înfăptu
irii deciziilor; com- 
ponenții acestor a- 
parate fiind inves
tiți și cu 
de a da 
imediate, 
formula 
cu privire la cali
tățile și responsa
bilitatea celor care 
traduc în fapt 
idee, un plan, 
cesta fiindu-Ie 
Iul, indiscutabil 
înșiși trebuie 
dispună de com
petența. angaja
rea, responsabilita
tea, spiritul de ini
țiativă — și, nu în 
ultimă instanță aș 
cita aici, cinstea, 
corectitudinea, in
coruptibilitatea —, 
calități care să-i a- 
jute a-i controla pe 
alții.

De ce subliniez 
aceste adevăruri 
simple ? Fiindcă în 
drumurile mele de 
gazetar aud nu ra
reori plîngeri 
oamenilor 
cu privire la 
trimiși, în 
unor i 
aleși, să 
ze. Uneori 
plîngeri 
miopia 
fie din credulitate, 
fie din 
te) a unor contro
lori. Chiar în zia
rul nostru, mai zi
lele trecute, un re
porter consemna o- 
piniile unui coope
rator dintr-un 
în care se 
mai multe 
„Aproape 
zi. spunea 
nu treacă 
cineva de _ ____
Noi nu puteam con-

ale 
tocmai 

cei 
numele 

conducători 
i controle- 

aceste 
vizează 

(rezultată

sat 
făcuseră 
abuzuri : 
nu era 
omul, să 
pe aici 
la județ.

bine lucrurile, 
că „miopul" 

cel mai ade- 
cointeresat 

corupție 
n-audă, să 
dă...

Controlul 
lorilor 
deci, să însoțească 
permanent — fie 
și din simpla învă
țătură de minte la 
care trebuie să fi 
ajuns pină acum 
—, întregul proces 
de conducere. Ca 
să nu ne frigem. 
Dar și pentru ca, 
in ultimă instanță, 
să dăm Ia o parte 
acea zicală tipică 
altădată pentru 
nondemocrație, zi
cală potrivit căre
ia pină Ia Dumne
zeu te mincau sfin
ții, și care crea un 
puternic sentiment 
de amărăciune, de 
înstrăinare...

In ceea ce-î pri
vește pe controlori, 
un loc aparte, mi 
se pare mie, îl o- 
cupă corpul speci
alizat de inspectori 
din cadrul sistemu
lui de invățămînt. 
De ce un loc apar
te ? Fiindcă Intr-o 
măsură foarte bu
nă, așa cum relevă 
și documentele 
partidului, viitorul 
țării este in mîinile 
școlii. Or. greuta
tea cu care se în
treprind încă acți
uni 
rea 
idei 
sate cu persistență 
în direcția școlii se 
datoresc, nu numai 
după opinia mea, 
și greutății cu ca
re se mișcă acest 
corp de inspectori, 
la nivelul ministe
rului 
velul 
Iar 
mulți 
care 
vățămîntul 
aproape 
practica unei can
tonări pe termen 
mult prea lung în 
aceste funcții a u- 
nor tovarăși, fapt 
care-i face adesea 
să fie depășiți de 
viață. Cunosc ca
zuri cînd unii ac
tivează ca inspec
tori in invățămint 
de zece, cincispre
zece, sau chiar a- 
proape douăzeci 
de ani ! Cunosc 
cazuri cînd. învă
țători cu o practi
că efectivă în in
vățămint foarte re
dusă, și care 
mai depus 
timp nici un efort 
de calificare 
trolează și „îndru
mă“ de aproape 
două decenii acti
vitatea a mii de 
cadre didactice, în
tre care multe cu 
studii superioare, 
profesori universi
tari, posesori de 
titluri de doctori 
Și docenți etc.. Es
te normal ?

Voi răspunde prin 
nu, dar nu numai 
pentru criteriul 
competenței, ci și- 
pentru acela al 
democrației însesi.

Din noua arhitectură a 
orașului Făgăraș.

Foto : AGERPRES

sau la ni- 
județelor. 

între cauze 
dintre cei 

cunosc în- 
înde- 

citează

Fiindcă „inspecto
ratul pe viață", 
statut asigurat prin 
cine știe ce imo
bilism unor aseme
nea persoane. nu 
poate duce decît la 
o stagnare, la o 
absență a competi
tivității. Ca să nu 
mai vorbim de to
cirea pasiunilor în
seși după 5, 10 ani 
de activitate ca in
spector care n-a 
mai lucrat efectiv 
la catedră. Feno
mene și mai grave 
de nondemocrație 
însoțesc acest in
spectorat fără limi
te cînd ne referim 
la relațiile umane 
propriu-zise : in
aproape toate cazu
rile pe care le-am 
intilnit, inspecto
rii „pe viață" de
vin oamenii cei 
mai puțin sensibili 
față de colegii lor, 
învățători sau pro
fesori. Pentru că 
se știu „inataca
bili“ (nu mai au
zim. sau vedem 
transpusă în atitu
dine practică, 
presia : „de 
nu se poate 
nimeni !“).

De ce ? te 
trebi. Legile 
foarte bune, __
democrația o asigu
ră (sau n-o asigu
ră) acela care in
tră în 
directe 
obișnuit 
nostru, 
dactic 
Nu știu 
în ultimele decenii 
de abuzuri ale 
conducătorilor Mi
nisterului Educa
ției și Invățămîn- 
iului, dar de unele 
ale inspectorilor 
din invățămint, și 
în special de la 
județe, da. Nu es- 
t-, dar, firesc să-i 
dăm inspectorului 
toate drepturile ne
cesare, în afară de 
platoșa 
lității ? 
mocrația 
tuturor, 
Nicolae 
subliniind-o 
te clar, 
„atacabili' 
supuși 
obligați 
socoteală 
ce facem. Iar 
să nu-1 
Pe inspectorul din 
invățămint cu cre
dințe și atitudini 
de care n-avem 
nevoie, ar trebui, 
cred, să-1 obișnuim 
de la început cu 
ideea că delegația 
de inspector ii es
te dată pentru un 
timp (n-ar fi 
să fie fix I), 
care să nu-1 
să uite de muncă, 
de inițiativă, de 
omenie și de... lo
cul de unde a ple
cat și unde, după 
un timp, trebuie 
să se întoarcă.

Fiindcă eu știu o 
zicală orientală ca
re glăsuiește 
așa : „numai 
care băltește 
pe să capete 
ros...“. Adică 
mai apa care 
rămîne vie. proas
pătă, fiindcă nu
mai ea se oxige
nează perpetuu.

...Să vedem dacă, 
pe ici—pe colo, pe 
la unele inspectora
te, nu este cazul re- 
oxigenării. Eu cred 
că

raporturi 
cu omul 
(în cazul 
cadrul di- 

obișnuit), 
să fi auzit

inatacabi- 
Căci de- 
ne cere 
tovarășul 

Ceaușescu 
foar- 

să fim 
i" — adică 

controlului, 
să dăm 

de ceea 
ca 

obișnuim

cam 
apa 

înce- 
mi- 

: nu- 
curge

EUGEN 
FLORESCU

Noi produse de
echipament pentru

telecomunîcații
In cursul acestui an, Uzina 

„Electromagnetica“ din Capita
la, specializată în echipament 
de telecomunicații, iși îmbogă
țește gama sortimentelor cu 
circa 30 de noi produse. în afara 
unui aparat telefonic moderni
zat, cu performanțe superioare, 
ce va intra în curind in produc
ția de serie mare, specialiștii 
uzinei au pregătit pentru fabri
cație prima centrală telefonică 
automată de instituție cu zece 
linii, deosebit de solicitată de 
întreprinderile și instituțiile 
mici. Au fost realizate, de ase
menea, echipamente care permit 
realizarea convorbirilor tele
fonice automate între o unitate 
industrială izolată și localitatea 
apropiață sau între întreprin
dere și diverse filiale, situate la 
o distanță de circa 40 km.

Produsele uzinei bucureștene 
sînt solicitate și apreciate în 
peste zece țări din Europa, Asia 
și Africa, ponderea exportului 
în acest an fiind de trei ori mai 
mare decît în 1972.

(Agerpres)
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Sibiu și Bra-La invitația C.C. al P-C.R., in 
perioada 19—27 februarie a.c., o 
delegație de activiști ai P.C.U.S., 
condusă de tovarășul D. P. 
Guliev, secretar al C-C. al P.C. 
din Azerbaidjan, a efectuat o 
vizită în țara noastră, 
schimb de experiență în 
niul propagandei.

Membrii delegației au 
convorbiri la Secția de 
gandă a C.C. al P.C.R., 
mitetul municipal București al 
P.C.R., Comitetele județene de 
partid Dolj și Sibiu, Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, 
Academia „Ștefan Gheorghiu”, 
Comitetul de Stat al Radiotele- 
viziunii române, Uniunea zia
riștilor

Oaspeții sovietici au vizitat, 
de asemenea, o serie de obiec
tive economice și social-cultu
rale din Capitală, precum și din

pentru 
dome-

avut 
Propa
la Co-

actualitatea
„PRIMĂVARA 
BALADELOR"

Intre 8—10 martie, va avea loc 
în aula Universității un festi
val studențesc de muzică și poe
zie. „Primăvara baladelor“, — 
organizat de Universitatea din 
^București și dedicat celei de a 
'IX-a Conferințe a U.A.S.R. — 
care are drept scop promovarea 
talentelor autentice, stimularea 
conținutului educativ al activi
tăți; artistice a studenților, con
sacrarea atitudinii angajate a 
creației originale studențești. 
Festivalul se va desfășura sub 
forma a două spectacole-con- 
curs cu public, urmate de festi
vitatea de premiere și recitalul 
laureaților. Vor participa stu- 
denți din toate centrele univer
sitare din țară, iar stabilirea 
laureaților se va face de către 
un juriu alcătuit din specialiști, 
personalități ale vieții cultural- 
artistice, reprezentanți ai presei 
și Radio-Televiziunii, studenți.

di) efectuate de către specialiș
tii Institutului de cercetări și 
proiectări rafinării au fost puse 
la dispoziția unităților pentru 
prelucrarea țițeiului. Din cata
logul noutăților spicuim : tehno
logia de fabricare pe scară in
dustrială a aditivului antioxi
dant pentru indice de vîscozi- 
tate a uleiurilor minerale (deja 
brevetată ca invenție româ
nească și achiziționată în diverse 
alte țări), aditivul detergent fă
ră cenușă (necesar lubrifianți- 
lor de calitate superioară), pro
dus care pină acum se aducea 
din import, aditivul detergent 
antifum, destinat combaterii po
luării atmosferei.

• Muzeul Unirii din lași a 
achiziționat o valoroasă colec
ție de aproape 500 de piese de 
argint și cristal, toate purtînd 
stema familiei domnitorului Al. 
I. Cuza. La această ultimă achi
ziție se adaugă și aceea a unui 
interesant ceas din porțelan de 
Sevres. numeroase medalii co
memorative legate de actul 
Unirii Principatelor române.

e La Tg Jiu a fost terminată 
construcția unui modern com
plex avicol. Acesta dispune de 
peste 40 de hale și va furniza 
anual circa 6,5 milioane de pui.

CONSILIUL ELEVILOR
(Urmare din pag. I)

cări a normelor de protecție a 
muncii. Refuzul unora dintre ei 
a atras după sine aplicarea îm
potriva lor a unor aspre sanc
țiuni din partea consiliului pe
dagogic. Dialogul purtat cu Ca
melia Tudoran, secretară a co
mitetului U.T.C pe liceu, mem
bră in consiliul elevilor pe mu
nicipiu. asupra neregulilor sem
nalate de colega ei, ne-a furni
zat in final replica ' „în ase
menea ocazii cuvîntul nostru nu 
este luat în seamă". Ion I. Va- 
silescu, vicepreședinte al con
siliului si secretar al comitetu
lui U.T.C. de la Liceul „Corio- 
lan Brediceanu“. prezent și el 
la discuție, exempllficlnd felul 
în care autonomia și personali
tatea organizației U.T.C. și-a 
găsit un teren de manifestare 
deplină, și-a exprimat un punct 
de vedere, după părerea noas
tră solid întemeiat, cu atît mai 
mult cu cît argumentarea a fost 
sprijinită pe exemplificări. „Au
tonomia și autoritatea noastră 
în fața profesorilor, ca și a co
legilor, depinde de noi înșine. 
Ea incepe de la cunoașterea in 
amănunt a problemelor politice, 
și sfîrșește cu o riguroasă pre
gătire iar mai apoi finalizare» 
inițiativei. Apoi, personal, cînd 
am de soluționat o problemă, 
fie ea de interes colectiv, fie a 
vreunui coleg, mă îngrijesc ca 
atunci cînd sînt în fața condu
cerii școlii să nu se ivească nici 
un amănunt care ne-ar putea 
face vulnerabili. In acest fel noi 
am ajuns ca în activitatea orga
nizației. profesorul să aibă rolul 
unui consultant și colaborator 
apropiat. Dădăceala este o con
secință a absenței curajului de 
a te bate pentru o idee, accep-

vizitei, delega- 
ai P.C.U.S. a 
tovarășul Cor-

orașele Craiova, 
șov.

La încheierea 
ția de activiști 
fost primită de 
nel Burtică, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

La primire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, prie
tenească, au participat tovarășii 
Aurel Duca, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R., și Constantin Potîn- 
gă, adjunct de șef de secție la 
C.C- al P.C.R.

A participat, de asemenea, 
V. I. Drozdenko, ambasadorul 
U.R.S.S. la București.

★
în seara zilei de marți, dele

gația a părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre patrie.

Box

de la Viareggio, 
departajat de A. C. 

lovituri de la 11 m.

□

I

Patriotism
I (Urmare din pag. /)

I

I

I
I

I

• Prin reducerea consumuri
lor specifice de materii prime, 
Uzina de autoturisme din Pi
tești a economisit In ultimele 
luni peste 300 tone de metal, 
din care se pot fabrica circa 450 
autoturisme „Dacia 1300“.

• Filiala din Timișoara a In
stitutului de cercetări și proiec
tări pentru echipamente hidro
energetice își desfășoară de cu- 
rînd activitatea intr-o nouă și 
modernă clădire Primele obiec
tive ale cercetătorilor aflați în 
„casă nouă" : asimilarea în fa
bricație a unor importante echi
pamente de înaltă complexitate 
tehnică, precum și construcția 
unor obiective hidroenergetice.

• Din inițiativa Centrului ju
dețean de îndrumare a creației 
populare și a mișcării artistice 
de masă-Dîmbovița a avut loc 
la Tîrgoviște deschiderea unei 
microstagiuni de concerte.

Asemenea manifestări vor fi 
prezentate în toate orașele ju
dețului.

Primul spectacol, care a avut 
loc la Tîrgoviște, s-a bucurat 
de prezența cunoscutului tenor 
ION FALCULETE, și a orches
trei de cameră „NAPOLI
TANA“.

• La Hunedoara, in microra- 
ionul nr. 4 a fost dat. recent, in 
folosință un complex preșcolar 
cu 340 de locuri. Construcția se 
compune din nouă săli de gră
diniță, patru încăperi pentru 
creșe, un dispensar medical etc.

• Noul „prim solist" al cul
turilor pomicole de măr din 
zona podzolurilor și a solurilor 
brune de pădure din nord-estul 
Transilvaniei se numește „M-4“l 
în urma rezultatelor deosebite 
pe care le-a furnizat în timpul 
experimentărilor. specialiștii 
Stațiunii pomicole Bistrița l-au 
recomandat spre cultivare ge
neralizată unităților agricole de 
specialitate.

• In ultima vreme Arhivele 
Statului din Cluj și-au îmbogă
țit colecțiile cu circa 6 000 de 
documente de o mare valoare 
istorică, privind îndeosebi dez
voltarea Transilvaniei in peri
oada 1759—1948. în posesia Ar
hivelor clujene au mai intrat, 
de asemenea, și cițeva colecții 
ale unor cărturari de seamă, 
care oferă, printre altele, inte
resante mărturii despre poezia 
populară din nordul Transilva
niei, precum și despre arta 
populară din Maramureșul de 
acum un veac.
• Un colectiv de specialiști 

din Tg. Mureș au realizat, pen
tru prima dată în țara noastră, 
o serie de unguente farmaceu
tice și cosmetice, precum și un 
eficient regenerator și fixator 
de păr Preparatele au la bază 

tarea ei este urmarea neîncre
derii în propria personalitate“.

Ultima afirmație a lui I.I. Va- 
silescu deschide seria mai mul
tor întrebări vizînd chestiuni de 
ordin mai general. Astfel, de 
pildă, în calitatea sa de vice
președinte al Consiliului elevi
lor pe municipiu, de ce expe
riența școlii unde este elev nu 
se extinde și în celelalte școli ? 
De ce în cadru] întîlniirilor pe 
care consiliul le are lunar. o 
parte a timpului nu este afec
tat discuțiilor menite să clari
fice pentru toți metodele prac
tice ale dezvoltării personalită
ții individuale și colective 7 A 
te rezuma numai la stabilirea 
obiectivelor, a fixa responsabi
litățile fără preocuparea culti
vării sentimentelor de respon
sabilitate (atit de necesară în 
anii după terminarea studiilor) 
lasă deschisă acțiunea arbitra- 
riului. In contextul nostru auto
nomia este sinonimă cu perso
nalitatea. Tn dezvoltarea acestui 
binom, rolul experienței și pre
gătirii celor maturi este deter
minant. Tendința subordonării 
elevului în totalitate de către 
profesor se răsfringe nefavora
bil încă mult după absolvirea 
școlii. Firește că o inițiativă tre
buie supusă consultării. Chiar 
dacă ea nu se justifică, procesul 
neacceptării trebuie să străbată 
traseu] convingerii.

Tovarășa prim-secretar_____ ,_______  ne 
vorbea despre strădania depusă 
pentru ca elevii, și, în general, 
toate organizațiile U.T.C., să fie 
autorii și beneficiarii propriei 
lor activități. Exemplele date 
consemnate aici ca și multe al
tele evidențiază că acest dezi
derat are atributele unui proces 
continuu iar climatul realizării 
sale integrale este cel al prac
ticii nemijlocite.

Slo- 
C.C. 
vizi-

PRIMIRE LA C.C. AL U.T.C.
Marți, 27 februarie, tova

rășul Ion Traian Ștefănescu, 
prim secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului, a primit 
delegația Uniunii Socialiste 
a Tineretului din Repu
blica Socialistă Cehoslovacă 
(U.S.T.) condusă de tovară
șul Michal Zozulak, vice
președinte al C.C. al U.S.T., 
președinte al Uniunii Socia
liste a Tineretului din 
vacia care, la invitația 
al U.T.C., efectuează o 
tă în țara noastră.

în cadrul intilnirii a 
loc un schimb de informații 
privind activitatea și preo
cupările actuale ale celor 
două organizații, stabilindu- 
se, totodată, căile și formele 
de dezvoltare, in continuare, 
a relațiilor 
colaborare 
U.S.T.

Întîlnirea s-a 
într-o atmosferă 
că.

avut

si
U.T.C. și

de prietenie 
între

desfășurat 
prieteneas-

grăsimea de vizon, rezultată ca 
produs secundar din diversele 
crescătorii de animale cu blă
nuri fine din țară.

• într-unul din perimetrele 
puternic industrializate ale Cra- 
iovei, zona de est, a fost re
cent inaugurat un însemnat e- 
dificiu de cultură — „Clubul în
treprinderii“ care include o 
mare sală de spectacole cu a- 
proape 500 de locuri, o biblio
tecă, precum și o serie de spații 
destinate desfășurării activității 
unor cercuri de muzică, arte 
plastice, tehnice, cfne-foto etc.

• Un prim Iot de aparate de 
telefon de tip modernizat a fost 
realizat de către specialiștii de 
la Uzinele „Electromagnetica" 
din București. Noile aparate, 
care prezintă caracteristici supe
rioare și un aspect deosebit de 
elegant, vor intra în producția 
de serie In cursul lunii mai.

CINE A VÄZUT-O PE STELA 
TOADÉR î

cîteva 
putea 
depi- 
uce- 
croi- 

din

Tînăra Stela Toader (năs
cută in comuna Balta Doam
nei, satul Bîra, județul Pra
hova), cu ultimul domiciliu 
în București, strada Galați 
nr. 8, a dispărut de acasă cu 
circa trei luni în urmă.

Părinții săi se adresează 
rubricii noastre cu rugămin
tea de a Ie acorda sprijinul, 
în completarea fotografiei 
alăturate, prezentăm 
amănunte care vor 
contribui, credem, la 
starea dispărutei. Este 
nică la Cooperativa de 
torie „Muncă și Artă" 
București, strada Galați nr. 
4 ; vîrsta 18 ani. înălțimea 
1,65 m. Se pare că ar fi pă
răsit Capitala acum circa 
două luni și. de atunci, ar 
fi fost văzută Ia Brașov și 
Bistrița Năsăud.

Așteptăm, ca deobicei, vești 
pe adresa rubricii „Actuali
tate".

UN FEL DE... „LOVE STORY".
Tînăra Radu Ioana i-a 

zimbit mai întîî necunoscu
tului, așa, din senin : apoi 
l-a invitat pUr și simplu să-i 
ofere un șpriț („Eu băuturi

(Urmare din pag. I)

cîteva
directa îndrumare

obținute în cîmp. Repicatul ră
sadurilor a început de 
zile. Sub 
a inginerei Popa tinerele au re- 
picat aproape 200 000 de plăn- 
tuțe în ghivecele nutritive care 
au luat drumul răsadnițelor cal
de.

„Asigurînd de pe acum, ne 
spunea Maria Kovaci, răsaduri 
sănătoase și viguroase sîntem 
convinse că angajamentul coo
peratorilor de a obține de pe 
fiecare hectar 30 tone de toma
te, în Ioc de 25 cît este plani
ficat, va fi îndeplinit“.

La Dorobanțu, în cooperativa 
agricolă vecină activitățile din 
legumicultură erau la fel de 
intense. Aici, în puternicul 
sector legumicol, lucrează 40 de 
uteciști a căror deviză este: 
„Fiecare tînăr, un bun proprietar, 
gospodar și producător“. Secre
tarul organizației U.T.C., Matei 
Godo, ne-a făcut cunoscut an
gajamentul tinerilor prezentat în 
recenta adunare generală a coo
perativei : depășirea producției 
marfă Ia toate sortimentele de 
legume cu cel puțin 5 la sută ; 
obținerea de pe fiecare hectar a

Marți dimineața, a plecat la 
Roma prof. dr. docent Roman 
Moldovan, președintele Came
rei de Comerț a Republicii So
cialiste România, care, la in
vitația Institutului Național 
pentru Comerțul Exterior al 
Italiei (I.C.E.), va face o vizită 
în această țară.

Tovarășul Adalbert Crișan, 
membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, prim-secretar al Co
mitetului județean Bistrița- 
Năsăud al P.C.R., care a re
prezentat partidul nostru la 
cel de-al VlII-Iea Congres al 
Partidului Comunist Sanma- 
rinez, s-a înapoiat, marți 
după-amiază, în Capitală.

Delegația de universitari și 
oameni de știință din Republi
ca Algeriană Democratică și 
Populară, care a făcut o vizită 
în țara noastră, a părăsit, marți 
la amiază, Capitala.

alcoolice nu consum, dom
nule, să știi ; sint fată seri
oasă...) intr-un restaurant 
din Tîrgoviște.

— Mai servim sticla asta 
și mergem, a rostit, la un 
moment dat. tinăra „fată se
rioasă“. pe care citeva eșan
tioane din licorile lui Bachus 
o înveseliseră de-a binelea.

Și au pornit |a braț pe 
stradă : pe strada Câmpulung 
— neașteptata surpriză : doi 
indivizi năvălesc asupra ce
lor doi improvizați interpreți 
de secvențe gen „Love Sto- 
ry". Dar, din nou surpriză : 
ținta atacului insolit este 
doar tînărul acostat cu pu
țină vreme in urmă, Nicolae 
Butăroiu. Este bătut, buzu- 
nărit. etc. Tinăra „fată seri
oasă“ dispare în noapte ... la 
brațul celor doi „invada
tori“ !

Urmează incă două s 
vențe : prima — pe care 
vom reiata — s-a petrecut 
cu cîteva ceasuri înainte de 
cele prezentate mai sus ; cea 
de a doua — pe care nu o 
vom mai relata (!) — s-a 
desfășurat cu citeva ceasuri 
... mai tîrziu, în arestul Mi
liției Tîrgoviște. Deci prima 
secvență.

— Ce zici de fraierul ăsta, 
care se tot plimbă pe aici; 
crezi că te-ai putea „împrie
teni" cu el, așa dintr-o dată, 
loano ! ?

— Bineînțeles, lăsați 
mine. Partea a doua vă 
vește însă, ca deobicei...

Așa se explică faptul 
Marin Ioniță (din comuna 
Băieni. fără ocupație) și Dan 
Pantazi (Tîrgoviște, salariat 
la întreprinderea de Rețele 
Electrice) s-au intilnit ... pe 
neașteptate, Ia un colț de 
stradă pustie, cu N. B. și ... 
fidela sa admiratoare.

unui venit mai mare cu 3 000 de 
lei decît cel planificat ; realiza
rea pentru export a unei pro
ducții valorice suplimentare e- 
chivalentă cu 100 000 lei valută ; 
executarea unor acțiuni de mun
că voluntar-patriotică pentru a- 
menajarea incintei și exteriorului 
serelor (drumuri pietruite, plan
tări de flori și arbuști ornamen
tali), lucrări care, în final, vor 

ÎN GRĂDINILE
ARADULUI

însemna cel puțin 60 000 de Iei. 
„La noi, în legumicultura nu 
există răgaz în nici o perioadă 
a anului, preciza Matei Godo. 
Munca se sfîrșește la 31 decem
brie și reîncepe la 1 ianuarie“. 
Acum echipa de intervenții fito- 
sanitare, condusă de secretarul 
organizației U.T.C., execută în 
sere al șaselea stropit la castra
veți și al patrulea la tomate.

Cvartetul Wilanow, o apre
ciată formație camerală din 
Polonia, a concertat, marți 
seara, în Sala mică a Pala
tului. Pentru iubitorii muzicii 
de cameră din București, 
cvartetul polonez a interpre
tat lucrări de Haydn, Mozart 
și Beethoven-

EXPOZIȚIE CONSACRATA 
TINERETULUI BULGAR

La Casa de cultură a ti
neretului din Slobozia, jude
țul Ialomița, a avut loc des
chiderea expoziției „60 de 
ani de activitate revoluțio
nară a tineretului din Bul
garia“.

La deschidere au partici
pat numeroși tineri — mun
citori, elevi, activiști ai 
U.T.C. Au fost, de aseme
nea. prezenți membri ai 
Ambasadei R. P Bulgaria Ia 
București.

Elevli Ion Mlleșan și Vasile 
Conian de la Liceul pedagogic 
nr. 2 din Năsăud surprinși în 
timpul unei spectaculoase evo
luții coregrafice : dansul „Ra
rul", joc iute, bărbătesc, speci
fic meleagurilor de pe malurile 
Someșului.

38 000
ne aflăm abia la începu- 
martie, pregătirile în ve- 

sezonuluj estival ce se
tui lui 
derea _ _____
desfășoară în stațiunea tinere
tului de la Costinești sînt în toi. 
Prin construirea unui nou ho
tel Și a unui camping, capacita
tea de găzduire sporește cu a- 
proape două mii de locuri. Se 
află în curs de realizare, de ase
menea. o nouă cantină restau
rant (aici vor putea servi masa 
zilnic circa 3 000 de tineri), pre
cum șj o braserie cu 500 de 
locuri. în felu] acesta sint crea
te toate premisele pentru că nu
mărul tinerilor oaspeți din a- 
ceastă vară ai stațiunii de la 
Costineștj să se cifreze la circa 
38 000.

Rubrică realizată 
de ANDREI BARSAN

preocupările sale tot mai accentuate privind aplicarea ime
diată a celor mai subtile descoperiri. L-om cunoscut apoi, me
reu agitat, pe buze cu ultima noutate științifică, pregătind co
municări la congrese, în țară și în străinătate, disputind cu 
soția sa, colegă de laborator și coautoare a multura din lu
crări, dezbătînd vreun subiect de interes comun. Intr-una din 
intilnirile noastre l-am întrebat de ce face știință cu qțîta pa
siune. S-a uitat la mine cu uimire și a răspuns : „Din patrio
tism. Vreau ca România să aducă tot mai mult în patrimoniul 
de cunoaștere al omenirii, să fie mai cunoscută șl mai respec
tată, așa cum o merită. Epoca actuală aparține geniului știin
țific. Țara cu știința cea mai puternică, indiferent de mărimea 
ei, este cea mai stimată".

Nu știu care sînt mobilurile unor savanți din laboratoarele 
științifice faimoase, unde laurii au consfințit truda nobilă a 
unor oameni de excepție. Știu însă că în cuvintele inginerului 
doctor Petre T. Frangopol am recunoscut gîndul unui șir de 
învățați iluștri, născuți lingă Carpați, de la Dr.-ul Marinescu 
la Henri Coandă. de la Țițeica la Hulubei. Totul este patria, 
binele și gloria ei I

„Deși tratamentele cu insecto- 
fungicide au un caracter pre
ventiv, preciza Ladislau Ar
mași, un component al echi
pei, ele trebuiesc efectuate la 
timp și la cei mai înalț! indici 
calitativi. Numai astfel se înlă
tură pericolul dijmuirii recoltei 
de către bolile și dăunătorii spe
cifici culturii și munca migă
loasă depusă de la însămînțat 

la recoltat se va putea converti 
în rezultate superioare de 
ducție“. în sera înmulțitor 
teva uteciste pregăteau 
durile pentru cele trei I 
mixte care au înscrise în planu
rile de producție tomate, varză 
și ardei gras. „Am toată încre
derea în priceperea tinerelor le
gumicultoare, ne spune Anton 
Szanda, șeful fermei sere so-

pro- 
r cî-

răsa- 
ferme

Itinerar șah ist spaniol
In cursul lunii ianuarie, în o- 

rașul Orense, din nordul Spaniei,, 
a fost organizat, pentru prima 
oară, un turneu internațional de 
șah (ce se pare că va deveni tra
dițional, turneu la care au fost 
invitați și doi tucători români, 
maestrul internațional V. Ciocil
tea și subsemnatul. Turneul, in 
urma eforturilor organizatorilor 
de a-i asigura o componență cît 
mai puternică, a reușit să fie, pe 
scară valorică, imediat în urma 
renumitelor concursuri tradițio
nale organizate în fiecare an de 
federația spaniolă la Palma de 
Mallorca și la Las Palmas. Au 
luat parte 6 mari maeștri inter
naționali și trei maeștri interna
ționali, din totalul de 12 jucători, 
ceea ce a asigurat o tărie sufi
cientă concursului, care avea să 
fie urmărit timp de peste 2 săp
tămâni cu un interes deosebit de 
un numeros public. Organizarea 
propriu-zisă a întrecerii de la 
Orense a fost ireproșabilă, condi
țiile de joc oferite de salonul de 
festivități din „Liceo Orensano“, 
clădire veche de aproape două 
secole, fiind foarte bună și sa- 
tisfăcînd exigențele • tuturor par- 
ticipanților In rundele inaugu
rale ale turneului, eu am izbutit

Pugiliștii români în turneul de Ia 
Minsk

• In cadrul turneului inter
național de box de la Minsk, 
s-au desfășurat meciurile reu
niunii semifinale. Pugilistul ro
mân de categoria semimuscă, 
Alexandru Sigheti, l-a învins la 
puncte pe boxerul iugoslav 
Mile Rădici, urmînd să-l inttl- 
nească în finală pe Vladimir 
Ivanov (UR.S.S.). Ion Moldo
van a pierdut la puncte în fața 
lui Ivan Zilevici (U.R.S.S.).

Astăzi — o interesantă gală la 
Dina mo

• Astăzi, în sala sporturilor 
Dinamo din Capitală va avea 
Ioc, cu începere de la ora 18,00, 
o interesantă gală de box. la 
care vor participa pugiliști frun
tași din cluburile bucureștene.

Printre cel care vor urca trep
tele ringului se numără : Ștefan 
Boboc, Ștefan Băiatu, Gabriel 
Pometcu, Cornel Hoduț, Nico
lae Păpălău, Petre Cojocaru 
etc.

Fotbal
In turneul 
Steaua s-a 
Milan prin

• Echipa de fotbal Steaua 
București, care participă la 
turneul internațional de la Via- 
reggio, rezervat echipelor de 
tineret, a susținut meciul retur 
cu formația A.C. Milan. învinși 
în primul joc cu 1-0, fotbaliștii

Iar. De altfel, de calitatea ră
sadurilor nu mă ocup numai eu. 
Cei trei șefi de fermă vin zilnic 
în sera înmulțitor și urmăresc 
stadiul de vegetație și mersul 
lucrărilor de repicat în ghivece 
nutritive. Pînă acum, nici unul 
nu a avut nimic de reproșat". 
Despre spiritul de bun gospodar 
al tinerilor vorbește și faptul că 
ei au hotărît — în scopul folo
sirii intensive a spațiului — să 
planteze în capetele serelor și 
sub țevile de încălzire gulioare 
și varză timpurie. De pe fiecare 
hectar vor fi obținute astfel 
10 000 bucăți gulioare, respectiv 
6 000 bucăți căpățîni de varză 
ce vor intra în categoria „legu
me extratimpurii“. Am prezentat 
doar cîteva secvențe ale activi
tăților diurne ale unor tineri din 
două unități cooperatiste situate 
în bazinul legumicol arădan. 
Categoric, despre ei și despre 
alții din Sîntana, Curtici, Șimand, 
Sînmartin sau Pecica s-ar putea 
scrie mai multe. Ceea ce merită 
să fie subliniat este că în fiecare 
loc de muncă, din faptele și ini
țiativele zilnice ale tinerilor se 
întruchipează angajamentul țării: 
îndeplinirea sarcinilor actualului 
cincinal înainte de termen.

să iau un start foarte bun, obți- 
nînd 5,5 pct. din 6 posibile și 
asigurindu-mi astfel un avans de
cisiv fafă de ceilalți concurenți. 
Desfășurarea ulterioară a turneu
lui a fost totuși interesantă, ma
rii maeștri Benko și Padevski re
ușind în cele din urmi să se

DUPĂ TURNEUL
DE LA ORENSE

plaseze la egalitate pe locul doi. 
Hotăritoare pentru clasamentul 
final al concursului a fost des
fășurarea întâlnirilor directe din
tre mine și acești doi mari maeș
tri, ambele partide încheindu-se 
cu victoria mea și astfel, victoria 
în concurs a fost decisă. Celălalt 
jucător român, Ciocîltea, a jucat 
și el destul de bine, clasîndu-se 
în final pe locul 4—5 la egalita
te cu marele maestru larma, ast
fel că în general se poate spune 
că participarea românească la O- 
rense a fost încununată de un 
succes deplin. Odată încheiată 
ediția din acest an a primului 
turneu din suita de concursuri 
spaniole de primăvară (Malaga, 

români și-au luat revanșa, ob- 
ținînd victoria cu scorul de 2-1. 
Pentru departajarea celor două 
echipe, s-au executat lovituri 
de la 11 m, rezultatul fiind de 
8-7 în favoarea echipei Steaua, 
care în etapa următoare va in- 
tîlni formația Lanerossi Vi
cenza.

Volei
• Sala sporturilor Floreasca 

a găzduit aseară intllnirea in
ternațională de volei masculin 
dintre selecționata Israelului și 
formația I.E.F.S. București. 
Partida s-a încheiat cu 
tatul de 3-2 în favoarea 
ților.

rezul-
oaspe-

Köln
Tenis

Jan Kodes cîștigător la
• Campionul cehoslovac Jan

Kodes a cîștigat proba de sim
plu din cadrul turneului inter
național de tenis „indoor" de la 
Köln. In finală, Kodes l-a în
vins cu 6—1. 6—3, 6—1 pe neo
zeelandezul Brian Fairlie. în fi
nala probei de dublu, cuplul 
englez Mark Cox — Graham 
Stillwell a întrecut cu 7—6. 6—3 
perechea Tom Okker (Olanda) — 
Marty Riessen (S.U-A.).

Hochei
• La Bolzano s-a disputat în- 

tîlnirea internațională amicală 
de hochei pe gheață dintre re
prezentativele R. P Chineze și 
Italiei. Hocheiștii Italieni au 
terminat învingători cu scorul de 
4—2 (0—1, 2—1, 2—0).

Sentimentul
solidarității colective

(Urmare din pag. I)
mulțumit într-un fel în care, era 
limpede, tot nu-i dispăruse îndo
iala că voi cere bani pentru ceea 
ce făcusem. Atunci n-am zis ni
mic. Dar cu prima ocazie m-am 
apucat iarăși să-i apit. N-a mai 
pomenit nimeni de bani. Mi s-a 
mulțumit așa, din suflet, semn că 
gestul meu de data asta fusese 
bine înțeles, cum doream eu. A- 
cum a devenit o obișnuință.

Venisem la „Timpuri Noi" cu 
gîndul de a vedea felul în care 
tinerii din uzină, după cîte
va luni de la desfășurarea
dezbaterilor Proiectului de norme 
ale vieții și muncii comuniștilor, 
ale eticii și echității socialiste 
concretizează autoanaliza între
prinsă atunci în legătură cu ac
tivitatea fiecăruia dintre ei. Do
ream să descopăr confirmarea că 
angajamentele asumate de ute
ciști, în ceea ce privește îmbună
tățirea comportamentului lor mo
ral, sînt puse în aplicare. Din a- 
cest motiv am optat pentru com
parația între ceea ce s-a spus la 
dezbaterea propriu-zisă a pro
iectului de norme și fantele să- 
vîrșite după aceea. Nicolae Ale- 
vandrescu este unul dintre tinerii 
care au narticipat activ la dezba
terea din organizația U.T.C. 
Atunci el semnalase și combătuse 
mentalitatea unora de a privi cu 
dezinteres pe cei dimprejurul lor, 
solicitase o schimbare în atitudi
ne. Tntîniplarea relatată de el se 
înscrie tocmai în acest context, 
este nuntea care leagă firesc 
punctul de vedere exprimat în 
adunarea care a dezbătut proiec
tul și conduita de astăzi După 
cum singur afirmă. îmnreiurarea 
nu este doar o urmare în timn a 
dezbaterii, ci consecința acesteia. 
Schimbarea de atitudine ne care 
o evidențiază s-a produs în con
dițiile în care situația de fapt a 
rămas «ceeași. Și înainte, manipu
latorii întîmninau greutăți la ma
nevrarea produselor din secție, 
dar tînărul a continuat să se 
păstreze In limitele stricte ale 
sarcinilor lui personale de mun
că. Cum spune el însuși foarte 
bine ..am vrut să fiu și am fost 
un om corect în ceea ce făceam 
la uzină“ Nu s-ar putea snune 
că acum Nicolae Alexandrescu 
este mai puțin corect în îndepli
nirea îndatoririlor de serviciu. EI 

Olot, Montilla), eu am rămas în 
Calicia (provincia din care face 
parte și orașul Orense), susținînd 
o serie de simultane și conferin
țe de popularizare a șahului și 
în special a șahului românesc. 
Simultanele, organizate în ora
șele Lugo (veche reședință ro
mană), cunoscută îndeosebi pen
tru existența aproape integrală 
pînă în zilele noastre a vechiu
lui zid de apărare roman, unic în 
Europa) la Coruna (se pare cel 
mai frumos oraș din Galicia, cu 
foarte importante vestigii istori
ce, mai ales din timpul perioadei 
feudale și a războaielor napoleo
niene) și Vigo (cel mai important 
centru piscicol și maritim al re
giunii, cunoscut îndeosebi pentru 
renumitele sale fabrici de con
serve) s-au încheiat toate cu re
zultate foarte bune și s-au des
fășurat în mijlocul unui interes 
constant al iubitorilor de șah din 
această provincie. Cu această o- 
cazie iubitorii de șah spanioli au 
luat, cunoștință de rezultatele și 
preocupările șahiștilor români, a- 
fungîndu-se astfel la o cunoaș
tere moi bună a șahiștilor din 
cele două țări.

FLORIN GHEORGHIU

Ciclism
Eddy Merekx confirmă...

• După disputarea a trei e- 
tape. belgianul Eddy Merekx a 
preluat tricoul galben în Tu
rul ciclist al Sardiniei. El est» 
urmat în clasamentul general de 
compatriotul său Herman van 
Springel — la 10’’, italianul 
Roberto Poggiali — la 20’’

Etapa a 3-a, desfășurată pe 
traseul Macomer — Sânt Aritio- 
co (193 km.), a fost dominată de 
cicliștii belgieni, clasați pe pri
mele trei locuri. A cîștigat la 
sprint Roger de Vlaeminck, ur
mat de Herman van Springel și 
Eddy Merekx. toți trei cronome
trați în 5h 2’32” (medie orară 
38,136 km.).

Patinai artistic
La Bratislava au început cam

pionatele mondiale
• La Palatul sporturilor din 

Bratislava au început ieri cam
pionatele mondiale de patinaj 
artistic, competiție care reuneș
te la actuala ediție sportivi și 
sportive din 22 de țări ale lu
mii. întrecerile au fost deschi
se cu proba Individuală femi
nină. nupă executarea primelor 
trei figuri obligatorii, In clasa
ment conduce canadiana Karen 
Magnussen cu 120,10 puncte, ur
mată de Jenet Lynn (S.U.A.) — 
116.50 puncte, Karen Iten (El
veția) 114,30 puncte, Jeanne 
Scott (Anglia), Christine Errath 
(R.D.G.), Diana de Leuw (O- 
landa) etc.

(Agerpres)

știe foarte bine acest lucru. As
tăzi însă a spune despre pur
tarea lui că este doar corectă a 
devenit insuficient și necaracte- 
ristic. Elementul pe care l-a de
terminat schimbarea de atitudine, 
petrecută de la dezbatere în
coace, apare esențial de subli
niat. Mai mult decît corect, tî- 
nărul se arată acum față de cole
gii lui de muncă dispus să în
tindă o mînă de ajutoi dezinte
resată, sigur fiind că este utilă 
și binevenită.

„In dezbatere — ne explică tî- 
nărul în continuare — s-a spus 
că multe neajunsuri provin din 
faptul că nu toți înțeleg să-și 
facă datoria în așa fel îneît să 
contribuie la formarea unui 
adevărat colectiv în care să fim 
tofi pentru unul și unul pentru 
tofi. Nu numai că trebuie ca 
fiecare să se achite de sarcinile 
care ii sînt trasate, dar să facă 
și mai mult atunci cînd situația 
lui însuși și a celorlalți o cere. în 
ziua aceea de noiembrie am pri
ceput că un colectiv nu este egal 
cu suma membrilor lui, ci cu 
ceea ce îi oferă fiecare, cu efor
tul pe care îl depune pentru ca 
sarcinile generale ale secției, ale 
uzinei să fie îndeplinite întocmai. 
Pentru mine asta înseamnă că a 
fi corect este bine dar nu și su
ficient. Asemenea gînduri m-au 
determinat să dau manipulatori
lor ajutorul de care aminteam. 
După modul în care ei îmi mul
țumesc ori de cîte ori au nevoie 
de mine și nu mă las așteptat, 
îmi dau seama cît de nefirească 
era atitudinea mea dinainte, cînd 
îmi vedeam de treburile mele și 
nu-mi păsa de greutățile lor. Pe 
undeva, vă rog să credeți, o 
regret“.

Aceasta este întîmplarea și ex
plicația ei. în ceea ce-1 privește 
pe utecistul Nicolae Alexandres- 
cu, dezbaterea 
cientă, pentru 
fost însușite și 
el, și este bine 
lucru, cuvintele 
tere 
iar 
conjunctură. Dimpotrivă, s-au 
exprimat cu sinceritate și hotărî- 
rea de a acționa. Întîmplarea pe 
care v-am relatat-o constituie 
tocmai argumentul care verifi
că adevărul acestei aprecieri.

s-a dovedit efi- 
că ideile ei au 
aplicate Pentru 
de reținut acest 
rostite în dezba- 

nu au rămas doar vorbe, 
autoanaliza o convenție de



UZI de peste hotare
Trei 

obstacole 
depășite

Cabinetul liberal canadian 
al premierului Trudeau, mi
noritar în parlament (109 
din 264 de locuri), după ale
gerile din 30 octombrie 1972, 
„cîștigate de nimeni" a su
praviețuit cu succes după 
trei moțiuni de neîncredere 
introduse în parlament de 
conservatorii conduși de Ro
bert Stanfield: prima la II 
ianuarie (148 împotrivă. 107 
pentru), a doua la 15 ianua
rie (139 împotrivă. 114 pen
tru) și a treia la 26 februa
rie (140 împotrivă, 111 pen
tru). Manevrind cu abilitate 
și prudență, Trudeau i-a ra
liat pe neo-democrații con
duși de David Lewis (31 de 
locuri în parlament) care au 
recunoscut în programul e- 
conomic guvernamental u- 
nele dintre cerințele lor (re
ducerea impozitelor, limi
tarea influenței firmelor a- 
mericane și creșterea pensii
lor de bătrînețe). In cele trei 
circumstanțe partidul neo- 
democrat a devenit arbitrul 
situației, scoțîndu-i pe libe
rali din impas și înlăturind 
posibilitatea ca guvernatorul 
general, Ronald Michener 
să-l învestească pe Stanfield 
cu formarea unui cabinet 
conservator. Pe de altă par
te, Trudeau a operat prompt 
și rapid pentru a prezenta 
parlamentului măsurile a- 
nunțate în discursul tronu
lui și concretizate în proiec
tul de buget pe anul fiscal 
1973—1974 Aceste măsuri vi
zează combaterea inflației și 
a șomajului (7,7 la sută din 
totalul forței de muncă, a- 
dică 688 000 șomeri din 
8 881 000 persoane apte de 
muncă), deziderat susț îut și 
de conservatori în campania 
lor electorală. Relevînd o 
atitudine conciliantă pe care 
nu o manifestase in timpul 
primului său mandat obținut 
în urma unei victorii stră
lucite in 1968, Trudeau a 
făcut tot ceea ce a fost po
sibil pentru a nu dezlănțui 
opoziția acerbă a conserva
torilor. A mers pînă acolo 
incit a propus alegerea unui 
independent ca președinte al 
Camerei comunelor și, in 
mod cu totul excepțional, a 
unui conservator ca vicepre
ședinte. Echilibrul pe care îl 
menține Trudeau rămine în 
continuare fragil, deși fie
care respingere a moțiunilor 
de neîncredere a înviorat 
speranțele liberalilor in posi
bilitatea unei guvernări mi
noritare (de altfel, cinci din 
cele șapte guverne canadie
ne din ultimii 15 ani au fost 
minoritare în parlament). 
Așa sg întimplă și astăzi 
după ultimul vot, după ce 
proiectul de buget a fost a- 
probat. Ca întregul curs po
litic urmat pînă acum, bu
getul încearcă să satisfacă 
cerințele exprimate cu vi
goare de opoziție. Se pre
conizează reducerea impozi
telor pe veniturile mici, 
creșterea pensiilor de bătri- 
nețe reducerea unor anu
mitor categorii de taxe va
male Ia importurile de pro
duse de larg consum, toate 
acestea tinzînd la ameliora
rea condițiilor de viață ale 
unor categorii sociale, in 
special cele cu venituri mici. 
In același timp, se face o 
concesie cercurilor finan
ciare și de afaceri, reducîn- 
du-se impozitele asupra ma
rilor societăți pentru a le 
permite acestora mărirea 
cuantumului de investiții și 
creșterea competitivității lor 
in confruntarea cu firmele 
americane, japoneze și vest- 
europene. La capitolul ve
nituri sînt prevăzute aproxi
mativ 18 miliarde dolari, pe 
cînd la cel al cheltuielilor, 
aoroape 19 miliarde dolari, 
deficitul bugetar programat 
cifrîndu-se la 1 miliard do
lari — cel mai mare din ul
timii 25 de ani. Simptomele 
inflaționiste, puternic ma
nifestate în Canada, ar putea 
fi combătute prin înlătura
rea diferențelor de dezvolta
re dintre regiunile țării.

Aprobarea politicii buge
tare inseanină o întărire a 
pozițiilor liberalilor, dar nu 
trebuie uitat că această vic
torie repurtată în parlament 
este datorată și sprijinului 
acordat de neo-democrați. 
Deși, in prezent, se pare că 
liberalii și neo-democrații se 
găsesc pe aceeași lungime de 
undă, repartiția forțelor ră
mine în continuare precară 
în parlamentul canadian și 
următoarea perioadă de gu
vernare se află sub auspicii
le unor reale dificultăți.

DOINA TOPOR

La Paris iși continuă lucrările

Conferința internațională 
asupra Vietnamului

La Palatul Majestic — centrul de conferințe internaționale de 
pe Avenue Kleber, din Paris — au continuat, marți, lucrările 
Conferinței internaționale asupra Vietnamului, care se desfășoară 
in virtutea Acordului de încetare a războiului și restabilire a 
păcii în Vietnam.

In ședința de marți a Confe
rinței, prezidată de Ștefan Ols- 
zowski, ministrul de externe al 
R.P. Polone, (oare, împreună cu 
Mitchell Sharp, ministrul de ex
terne al Canadei, asigură, alter
nativ, președinția ședințelor) au 
luat cuvîntul Adam Malik, mi
nistrul de externe al Indoneziei, 
Ștefan Olszowski, Nguyen Duy 
Trinh, ministrul de externe al 
R.D. Vietnam, Alee Douglas- 
Home, ministrul de externe al 
Marii Britanii, Tran Van Lam, 
ministrul de externe al Republi
cii Vietnam, Andrei Gromîko, 
ministrul de externe al U.R.S.S. 
La ședință a luat, de asemenea, 
cuvîntul Kurt Waldheim, secre
tarul general al Organizației Na
țiunilor Unite.

Tot marți, au început lucră
rile Comitetului de redactare 
creat de conferință, prezidat de 
reprezentanții Poloniei și Canadei 
și cuprinzînd experți și consilieri 
ai delegațiilor participante. Co
mitetul este însărcinat cu pregă
tirea unui proiect al documentu
lui final al Conferinței interna
ționale asupra Vietnamului.

S-a căzut de acord ca urmă
toarea ședință a conferinței să se 
desfășoare joi

• agenția de presa e- 
LIBERAREA informează că, la 
25 februarie, o companie a găr
zii civile saigoneze, sprijinită de

Bătălia independenței economice
In prezent - susțin cei moi mulți cunoscâtori ai problemelor 

latino-americane — nu poate fi abordată evoluția politică, eco
nomică și socială de pe continentul sud-american în afara a 
cel puțin trei caracteristici principale : a) puternica afirmare a 
unor largi forțe menite a asigura și consacra suveranitatea na
țională și în mod special independența economică ; b) tendința 
(în ciuda existenței unor fenomene contradictorii) de a demola 
vechile structuri perimate și, în paralel, intensificarea efortu
rilor de creare și consolidare a unor relații noi care să răs
pundă cerințelor legate de depășirea actualului stadiu de dez
voltare ; c) manifestările, devenite acum obișnuite, ale majori
tății statelor din regiune de a rupe cu tradiționalismul unei o- 
rientări unilaterale, bazate pe legături deosebit de strînse cu 
S.U.A., și afirmarea acestor țări ca factori activi, autonomi, în 
practica atit de complexă a relațiilor internaționale. Evident, 
cele trei caracteristici sînt conectate reciproc, fiecare din ele 
reliefîndu-se mai mult sau mai puțin pregnant, in funcție de 
condițiile specifice.

in cele ce urmează ne vom referi pe scurt la prima caracte
ristică a actualelor tendințe latino-americane.

F_ ste binecunoscută 
ț situația economică 

și socială a conti
nentului latino-a- 

1 merican. Statistici- 
le naționale, ca și 
cele ale Organiza

ției Națiunilor Unite, abundă 
în cifre îngrijorătoare privind 
venitul mediu pe cap de locui
tor, proporțiile analfabetismu
lui, șomajul, asistența medico- 
sanitară etc. Și toate acestea în 
condițiile existenței unor imen
se resurse naturale, a unor 
mari rezerve de forță de mun
că. Nu mai este nici un secret 
că nivelul actual al dezvoltării 
sau al subdezvoltării la care se 
află Iatino-americanii, este — 
într-o importantă măsură — re
zultatul dependenței economice 
de marile monopoluri străine. 
Experiența tristă a multor sta
te, nu numai din America La
tină. a demonstrat consecințele 
dăunătoare pentru dezvoltare, 
în condițiile în care principalele 
bogății ale țării sînt puse la 
dispoziția capitalului străin. 
Practica evidențiază că numai 
prin preluarea controlului sta
telor naționale asupra resurse
lor proprii, prin folosirea lor 
rațională, așa cum o necesită 
interesele națiunii, se poate în
vinge starea de înapoiere eco
nomică.

• Tendințe înnoitoare
Afirmarea năzuinței către 

dezvoltarea economică de sine 
stătătoare și-a găsit reflectarea 

artilerie, a lansat un atac asu
pra sectorului Nam Ban, din 
provincia Tuyen Duc, pe care 
Guvernul Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului 
de Sud îl desemnase drept loc 
unde urma să întîmpine dele
gația G.R.P. în echipa mixtă 
militară de la Dalat. In ambus
cadă, și-au pierdut viața 4 per
soane, iar alte două au fost 
rănite.

Agenția a denunțat acest act 
premeditat și extrem de grav 
al administrației saigoneze, sub
liniind că el constituie o încăl
care a prevederilor Acordului 
de la Paris asupra Vietnamului.
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• întrevedere
Nguyen Thi Binh— 
Kurt Waldheim

Secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, a făcut o vizi
tă ministrului de externe al 
Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud, Nguyen Thi Binh, con
ducătoarea delegației G.R.P. la 
Conferința internațională de la 
Paris asupra Vietnamului, infor
mează agenția V.N.A.

MAHMOUD FAWZI, vicepre
ședinte al Republicii Arabe E- 
gipt, l-a primit pe Petru Bur- 
lacu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Cairo. In 
cursul intilnirii. au fost discu- 

în numeroase documente. Ast
fel Consenso Latino-Americano 
de Vina del Mar, adoptat Ia 
sesiunea extraordinară a comi
siei speciale de coordonare la
tino-americana (C.E.C.L.A.), la 
care au participat miniștrii de 
externe ai majorității țărilor de 
pe continent, sublinia clar prin
cipiile și condițiile care trebu
iesc întrunite pentru dezvolta
rea Americii Latine. Intre aces
tea se află : egalitatea juridică 
a statelor, neintervenția în tre
burile altor state, respectul pre
vederilor cuprinse în tratate, 
dreptul suveran al fiecărei țări 
de a dispune în mod liber și 
independent de resursele sale 
naturale Din 1969, cînd a fost 
semnată Carta de la Vipa del 
Mar, aproape că nu există do
cument latino-american care să 
nu consemneze, într-o formă 
sau alta, principiile de mai sus. 
Recentul turneu al președinte
lui Venezuelei, Rafael Caldera, 
într-o serie de state sud-ameri- 
cane — printre care Peru, Ar
gentina, Chile, Brazilia — a 
constituit un nou prilej de afir
mare a principiilor care ar tre
bui statornicite pe continent 
pentru ca țările latino-america
ne să poată dispune de proprii
le bogății în conformitate cu 
voința suverană a popoarelor 
lor.

Clarificarea și înscrierea aces
tor prevederi, de deosebită im
portanță pentru viitorul fiecărei 
țări, s-a făcut în paralel cu in
tensificarea acțiunilor de recu
perare a bogățiilor naturale, cu

PRINTUL 
SUFANUVONG 

DESPRE ACORDUL 
DIN LAOS

în zona eliberată a Laosu- 
lui, Sam Neua, a avut loc o 
mare adunare populară, or
ganizată de Comitetul Cen
tral al Frontului Patriotic 
Laoțian, pentru a saluta 
semnarea Acordului de res
tabilire a păcii și înțelegere 
națională în’ Laos.

Luînd cuvîntul la adunare, 
prințul Sufanuvong a arătat 
că victoria obținută prin 
semnarea Acordului de res
tabilire a păcii și înțelegere 
națională în Laos a dovedit 
că, oricît. de puternice ar fi 
forțele agresiunii, nu poate 
fi subjugat un popor care 
luptă pentru apărarea țării 
sale, pentru asigurarea res
pectării drepturilor sale na
ționale și pentru menținerea 
păcii în lume. El a relevat, 
în continuare, că semnarea 
acordului este rezultatul 
luptei Frontului Patriotic 
Laoțian și a forțelor patrio
tice neutraliste, fiind, tot
odată, și o victorie comună 
a celor trei popoare indo- 
chineze.

tate unele probleme privind 
dezvoltarea relațiilor de priete
nie și colaborare dintre cele 
două țări.

Președintele Siriei, Hafez 
Assad, l-a primit în audiență 
pe președintele Comitetului E- 
xecutiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei. Yasser 
Arafat. — informează agenția 
France Presse.

• ANDREI GROMIKO, mi
nistrul de externe ai Uniunii 
Sovietice, și William Rogers, 
secretarul de stat al Statelor 
Unite. — aflați la Paris, unde 
participă Ia lucrările Conferin
ței internaționale asupra Viet
namului — au avut marți o în
trevedere.

naționalizarea unor proprietăți 
aparținind marilor monopoluri 
internaționale.

• Cinci decenii
in... patru ani

După naționalizările din Cuba, 
de la începutul deceniului tre
cut, o rundă masivă de aseme
nea măsuri s-a înregistrat ia 
sfîrșitul decadei respective in 
multe alte țări ale continentu
lui. Putem cita, de exemplu, pe
rioada 1968—1971 cind în urma 
a 20 de naționalizări, s-a depă
șit aproape, tot ceea ce se efec
tuase in această privință, în A- 
merica Latină, de-a lungul a 
cinci decenii. In cei patru ani, 
în Peru Brazilia, Argentina etc. 
au luat ființă numeroase com
panii naționale, au fost națio
nalizate filiale aparținind unor 
mari monopoluri nord-america- 
ne („Standard Oii“), s-a trecut 
la o politică națională a explo
rării și valorificării resurselor 
naturale. Pentru actualul dece
niu sint semnificative procesele 
de redobîndire a bogățiilor și 
reintegrarea lor în circuitul na
țional din Chile. Venezuela și 
Ecuador. Guvernul „Unității 
Populare" al președintelui chi
lian Salvador Allende, intr-o 
scurtă etapă istorică a lichidat 
dominația monopolurilor nord
americane în cel mai important 
sector al economiei — exploa
tarea și industrializarea cupru
lui, au fost naționalizate și alte 
sectoare ca industria cărbune
lui, oțelului, textilă, telecomu
nicații. unele bănci. Venezuela 
— una din marii producători 
mondiali de petrol — și-a pro
pus recuperarea principalei bo
gății prin așa-numita „naționa
lizare anticipată", țițeiul ur- 
mînd să revină sub controlul 
statului după expirarea terme
nelor de concesionare, în 1983. 
Au fost adoptate măsuri severe 
pentru a preveni eventualele 
tentative ale companiilor străi
ne de a se sustrage predării la 
termen și în bune condițiuni a 
tuturor capacităților productive, 
în Ecuador, anul trecut a fost 
adoptată „Legea asupra hidro
carburilor“ potrivit căreia re
zervele de petrol sînt proprie
tatea statului ; acestuia îi apar
țin toate drepturile privind ra
finarea, industrializarea și trans
portul. Necesitatea accelerării 
dezvoltării economice, a coope
rării reciproce, a constituirii u- 
nei opoziții mai largi împotriva

Consultările 
de la Helsinki
Dezbaterile de marți din ca

drul consultărilor multilaterale 
de la Helsinki privind pregăti
rea conferinței pentru securi
tate și cooperare în Europa s-au 
referit la modul de organizare 
a lucrărilor reuniunii in aceas
tă etapă. Au luat cuvîntul re
prezentanții U-R.S..S.. Franței, 
României, Angliei, Italiei, Bel
giei, Poloniei. Spaniei, R.D.G-, 
Maltei și Bulgariei. în inter
vențiile lor, vorbitorii au re
levat necesitatea de a se tre
ce la concretizarea negocierilor, 
Ia adoptarea unor soluții gene- 
ral-acceptabile.

Participanții la reuniune au 
ajuns la un acord de principiu 
cu privire la activitatea de ela
borare a ordinii de zi și de de
finire a sarcinilor pentru comi
siile ce urmează să funcționeze 
în faza a doua a conferinței 
general-europene. în acest sens, 
s-a convenit asupra constituirii 
unui grup de lucru care să în
ceapă. neîntîrziat, examinarea și 
sinletizarea propunerilor refe
ritoare la primul punct al or
dinii de zi și, în același timp, 
să definească sarcinile ce vor 
reveni comisiei corespunzătoare.

• Cel mai mare furt 
din istoria R.F.G.

Poliția din orașul vest-ger- 
man Düsseldorf a intrat, luni, 
în stare de alertă. Intr-o su
burbie a orașului a fost găsită o 
dubă despre care se știa că 
transporta patru milioane de 
mărci de la Banca de Stat a 
landului Renani.a de Nord-West- 
falia către o altă bancă din 
Düsseldorf. în camionul aban
donat însă, au mai fost găsite 
numai vreo 210 000 mărci. După 
eurr a declarat un purtător de 
cuvînt al poliției locale, acesta 
este cel mai mare furt din is
toria postbelică a R. F. a Ger
maniei.

„Aurul negru", principala bogă ție a Venezuelei, se află încă 
parțial in miini străine.

monopolurilor străine a dus la 
crearea, in 1969, a „Pactului sub- 
regional Andin" care grupează 
Peru, Chile, Columbia, Bolivia, 
Ecuador, Venezuela (a semnat 
actul aderării la acest organism, 
la mijlocul acestei luni). As
tăzi, „Grupul Andin“ cuprinde 
o populație de circa 65 de mi
lioane de oameni, dispune de 80 
la sută din petrol, 55 la sută 
din minereurile de fier, 90 la 
sută din resursele de cupru și 
cositor și 40 la sută din cele de 
cărbune ale întregii Americi 
Latine. Prin coordonarea unor 
măsuri cu largi implicații eco
nomice, țările „Grupului Andin“ 
au atras atenția și simpatia al
tor state din regiune. Firesc a- 
cest interes, dacă ținem seama 
că printre aceste măsuri se a- 
flă interzicerea achiziționării 
de către capitalul străin a în
treprinderilor naționale din ra
murile industriale de bază, asi
gurarea participării capitalului 
autohton în proporție de 51 la 
sută la filialele companiilor 
străine, transformarea firmelor 
străine existente în întreprin
deri mixte cu capital de stat și 
particular. In aceeași sferă de 
preocupări se circumscrie și 
lupta poporului panamez pen
tru restabilirea deplinei suvera
nități naționale asupra zdnei 
Canalului Panama. Oficialitățile

Recrudescența nemulțumirii
în universitățile vest-germane

Primul semestru al anului universitar în 
curs a fost destul de turbulent în R.F.G. La 
multe din cele 127 de centre de învățămint 
superior s-au înregistrat acțiuni de protest 
și revendicative — greve și demonstrații, 
boicotarea cursurilor și seminariilor, conflicte 
cu corpul didactic, ocuparea spațiilor univer
sitare etc. Analizînd această stare de lucruri, 
revista DER SPIEGEL nu se sfiește să afir
me că în campusurile vest-germane este de 
așteptat o „vară fierbinte“.

Diversitatea, amploarea și intensitatea con
fruntărilor care au avut loc in universitățile 
vest-germane în lunile trecute justifică, in
tr-adevăr, afirmații de această natură. La 
Kiel, 4 000 de studenți au demonstrat împo
triva intenției guvernului creștin-democrat al 
landului Schleswig-Holstein de a împiedica 
participarea studenților la activitatea de con
ducere a universității. La München, numărul 
studenților care au demonstrat împotriva 
proiectului conservator al legii învățămîn- 
tului superior, prezentat de ministrul bava
rez al culturii, a depășit cifra de 20 000. In 
sfirșit, Heidelbergul, cea mai veche cetate 
universitară, a fost in mai multe rânduri 
scena unor conflicte de amploare între stu
denți, conducerea universității și guvernul 
creștin-democrat din Baden — Württemberg 
care, în decembrie 1972, a trimis un masiv 
detașament de poliție pentru a împiedica o 
acțiune organizată de studenți.

Motivul principal al recrudescenței tulbu
rărilor din universități, apreciază DER SPIE
GEL, este stagnarea reformei universitare. 
Revoltele anilor 1968—1969 se îndreptaseră 
împotriva apolitismului și conservatorismului 
tradițional din învățămîntul superior vest- 
german. cerind o adaptare a structurilor uni
versitare la cerințele prezentului, condiții a- 
decvate de studiu și de viață pentru studenți 
și participarea acestora la activitatea foru
rilor de conducere și decizie universitară. 
Victoria în alegerile din 1969 a partidelor ac
tualei coaliții guvernamentale de la Bonn, 
care iși înscriseseră la loc de frunte în pro
gramul lor reforma învățămîntului superior 
într-o concepție apropiată de cea preconizată 
de tineretul universitar, a condus la reveni
rea Ia o activitate cvasinormală in școlile su
perioare. Pentru cîțiva ani, liniștea s-a rein
stalat, tineretul studios fiind solicitat să-și 
prezinte sugestiile 
rarea prototipului 
vățămînt superior.

După cîțiva ani, 
diții economice și
sebi în landuri conduse de P.S.D. ca Brema.

și să colaboreze la elabo- 
viitorului institut de țn-

acolo unde au existat con- 
politice mai bune, îndeo-

• Spre o vară universitară 
„fierbinte" ?

• Stagnarea reformei 
universitare

Hamburg, Renania de nord-Westfalia și Hes- A 
sa (resortul culturii și învățămîntului fiind 1 
de competența guvernelor de land) reforma 
a fost elaborată și, parțial, aplicată. Rectorii 
onorifici de altădată, aleși anual, au fost în- *, 
locuiți cu președinți bugetari numiți pe o pe
rioadă de pînă la opt ani și care beneficiază 
de responsabilități mai largi. Au fost statuate <
noi foruri de conducere, cu noi raporturi de ?
reprezentare a studenților și noi mecanisme (1
de decizie, pe o bază mai democratică. )
Schimbările rămîn insă parțiale și superfi- S
ciale, reforma a atins un punct mort. Abia X
o treime din universități beneficiază in pre- Z
zent de noul sistem de organizare și funcțio- >
nare, îndeosebi in landurile social-democrate. J
Dar și aici baza rămine aproape neschim- S
bată. Pentru noi laboratoare, cămine, cantine )
și burse universitare au lipsit fondurile sau, €
acolo unde au existat, acestea au fost anihi- C
late de procesul inflaționist. Planurile de r
studii au rămas, cu mici excepții, aceleași, z
profesorii cunoscuți ca adepți sau simpati- z
zanți ai ideilor marxiste (adesea chiar și unii >
profesori social-democrați) sint ținuți la dis- S
tanță de mediul universitar. Situația este și \
mai complicată în landurile guvernate de x
U.C.D.—U.C.S. (Bavaria, Baden-Wiirttem- ț
berg, Renania-Paiatinat. Schleswig-Ifolstein, C
Saar) unde conservatorismul guvernamental z
și universitar încearcă să blocheze schimbă- Z
rile necesare prin instalarea unui autorita- i
rism combinat, universitar și statal. Proiec- S
tele de legi din Bavaria și Schleswig-IIolstein 
sint mult mai bogate la capitolul represional L 
(exmatriculări, suspendări de cursuri, inchi- < 
derea universității etc) decit la cel al schim- C 
bărilor democratice, ceea ce-I determina re- ? 
cent pe rectorul Universității din Konstauz ? 
să afirme că „acestea toate duc la restaura- ? 
rea vechii universități de acum 150 de ani". ?

In ultimă analiză, cauza recrudescenței ne- < 
mulțumirii universitare din R.F.G. rezidă in L 
conștiința unei mari părți a studențimii că C 
obiectivul autonomiei universitare este se
rios periclitat de forțele conservatoare.

BAZIL ȘTEFAN

Vk/ de greve in Anglia

de la Ciudad de Panama apre
ciază pe bună dreptate că res
tituirea acestui teritoriu către 
statul panamez și exploatarea 
canalului constituie un drept 
care decurge din suveranitatea 
și independența statului Pana
ma.

Intensificarea luptei pentru 
dobindirea deplină a indepen
denței economice se lovește de 
împotrivirea înverșunată a mo
nopolurilor internaționale. Mo
nopolurile nu vor să renunțe la 
uriașele profituri pe care le a- 
duc filialele lor latino-america
ne : numai intr-un singur an 
trusturile nord-americane „au 
exportat“ din acest continent 
peste un miliard de dolari, in 
timp ce datoria externă a sta
telor din regiune a crescut în 
cîteva luni de la 70 miliarde 
dolari la 75 miliarde dolari.

Lupta este acerbă. Dar evo
luția ultimilor ani înclină ba
lanța în favoarea forțefbr care 
militează pentru înnoiri. „Bă
tălia independenței economice" 
s-a extins din Caraibe în Țara 
de Foc, din Pacific la Atlantic. 
Eforturile statelor latino-ame
ricane de a-și consolida inde
pendența se bucură de simpa
tia și sprijinul propriilor po
poare, al forțelor progresiste de 
pretutindeni.

IOAN TIMOFTE

Marea Britanie se află 
la începutul acestei săp- 
tămîni, în fața celui mai 
intens val al mișcării 
revendicative și greviste 
din ultimii 50 de ani — 
transmite, din Londra, 
agenția Reuter.

Este vorba de acțiuni lansate 
la chemarea Congresului sindica
telor britanice în semn de pro
test față de politica guvernamen
tală de înghețare a salariilor, 
concomitent cu scoaterea de sub 
incidența programului antiinfla- 
ționist a prețurilor la unele pro
duse de primă necesitate, îndeo
sebi alimentare.

Liderii Sindicatului mecanici
lor și conducătorilor de locomo
tivă au confirmat, duminică 
noaptea, că, miercuri, va avea 
loc greva națională de 24 de ore 
a lucrătorilor de la Căile fera
te britanice. De asemenea, sin
dicatele din învățămint au anun
țat că 3 000 de profesori din 
Londra, de la 207 școli, se vot 
afla în grevă săptămina aceasta.

• IN CAPITALA NIPO
NA se desfășoară lucrările 
Convenției extraordinare a 
Sohyo, convocată pentru a 
dezbate, în primul rînd, pro
gramul de acțiune al acestei 
centrale sindicale în campa
nia revendicativă de primă
vară, care va începe la sfir- 
șitul lunii martie și va con
tinua pină la inceputul lu
nii mai.

Președintele Sohyo, Ma- 
koto Ichikawa, a rostit o cu- 
vîntare in care a subliniat 
necesitatea schimbării struc
turii economice a Japoniei 
și a obținerii unei îmbunătă
țiri substanțiale a condițiilor 
de trai. Ichikawa a arătat 
că flotarea și reevaluarea 
yenului este o consecință 
naturală a structurii econo
mice a Japoniei, caracteriza
tă prin salarii mici pentru 
muncitori și printr-un sistem 
de asigurări sociale inferior 
sistemelor din alte țări.

Secretarul general al So
hyo, Shogo Oki, a declarat 
că Sohyo se pronunță pen
tru un front comun la care 
să participe toate centralei" 
sindicale japoneze și toate 
partidele politice din opozi
ție

La convenție au luat cu
vîntul reprezentanți ai Fede
rației sindicatelor indepen
dente (Churitsu Roren) ai 
P.S.J. și P.C.J.

Totodată, continuă grev^e per
late, inițiate săptămina trecută 
de lucrătorii din industria ga
zelor.

Sindicatul salariaților publici 
— care numără peste 260 000 de 
membri —< a anunțat o grevă de 
24 de ore pentru joi, prima de 
acest fel în Marea Britanie. Sin
dicatul include pe funcționarii 
guvernamentali din cele mai va
riate domenii de activitate, cum 
sînt serviciile ocrotirii sănătății 
publice, serviciile vamale, per
sonalul de deservire al aeropor
turilor, din justiție etc. Tot joi, 
muncitorii de la Societatea bri
tanică „Ford Motor Company“ 
vor înceta lucrul la toate între
prinderile acesteia.

După aprecierea agențiilor de 
presă, la acțiunile greviste din 
cursul acestei săptămîni vor par
ticipa peste 750 000 de sindica
liști britanici.

Ample acțiuni 
revendicative 

în Italia
La chemarea celor trei cen

trale sindicale — C.G.I.L.,
C.S.I.L. și U.I.L., în întreaga 
Italie s-au desfășurat, marți, 
ample acțiuni greviste la care 
au participat cîteva milioane 
de muncitori, lucrători agri
coli, funcționari din servi
ciile publice și din alte sec
toare de activitate. Prin mari 
manifestații, adunări și mitin
guri — desfășurate în majori
tatea localităților din țară și la 
care au luat cuvîntul liderii or
ganizațiilor sindicale — gre
viștii și-au manifestat solidari
tatea cu lupta metalurgiștilor 
și a lucrătorilor din industria 
mecanică pentru reînnoirea con
tractelor de muncă și și-au a- 
firmat dreptul la noi condiții 
de viață și de lucru. Deși o- 
biectivul grevei a fost același, 
modalitățile de participare au 
fost diferite de la un sector de 
activitate la altul. Muncitorii 
din uzinele metalurgice și chi
mice, din întreprinderile texti
le și ale industriei alimentare 
au întrerupt lucrul pentru pa
tru ore, muncitorii și salariații 
agricoli, în număr de peste 1,7 
milioane, au rămas în grevă în
treaga zi, feroviarii au între
rupt lucrul timp de 15 minute, 
iar funcționarii publici și-au 
suspendat activitatea pentru 
două ore.
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CUPA GLORIEI : rulează la Ca
pitol (orele 8,45; 10.45; 12.45;
16,45: 18.45; 20,45).

MOARTEA REGELUI NEGRU î 
rulează la Lumina (orele 9; 11,15; 
13.30, 16; 18.30: 20,45).

EU NU VAD, TU NU VOR
BEȘTI, EL NU AUDE : rulează la 
Luceafărul (orele 8,30; 11: 13,30; 
16: 18,30’ 21), Festival (orele 8.45; 
11,15 13,30; 16; 18,30; 21).

NUNTA DE PIATRA : rulează 
Ia Central (orele 9.30: 11.30; 13.30; 
16. 18.15: 20,30).

PE ARIPILE VÎNTULUI : ru
lează la Patria (orele 10; 14,30; 
19.15).

ADIO, ARME ! . rulează la 
Scala (orele 9.30; 13, 16,30; 20),

București (orele 9; 12,30; 16; 19,45), 
Favorit (orele 9,30; 13,45; 16; 19,15).

BAMBI : rulează la Doina (ore
le 9,30; 11,30; 13,30).

ANDREI RUBLIOV ; rulează la 
Doina (orele 16; 19,30).

URSUL YOGI : rulează la Tim
puri Noi (orele 9—20,15 în conti
nuare).

DRUMUL SPRE VEST : rulează 
1a Feroviar (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21), Excelsior (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Gloria
(orele 8.30: 11; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Aurora (orele 9,15; 11,45: 15,30; 
18; 20,30).

ZESTREA : rulează la Drumul 
Sării (orele 15,30; 17,45; 20), Popu
lar (orele 15,30; 18; 20,15).

ÎN UMBRA VIOLENȚEI : ru
lează la Melodia (orele 8,45; 11;
13,30; 16; 18,30; 20,45), Modern
(orele 9: 11,15: 13.30; 16; 18,15; 
20,30).

CĂLDURA MÎINILOR TALE : 
rulează la Unirea (orele 16: 18: 
20).

POLIȚIA MULȚUMEȘTE ; ru-

lează la Grivița (orele 9; 11,15; 
13,30; 16: 18,15; 20,30), Volga (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18,15;
20.30) , Arta (orele 15,30; 18; 20,15).

GRĂSUNA : rulează la Lira
(orele 15.30; 18; 20,15).

MARIA STUART : rulează la 
înfrățirea între popoare (orele 
15,30; 18; 20,15), Tomls (orele 9: 
11,30; 15,30; 18; 20,30). Flamura 
(orele 9; 11,30 15,30; 18: 20,30).

EXPLOZIA • rulează la Feren
tari (orele 15.30; 17.45; 20), Cos
mos (orele 18; 20.15).

DOMNULUI PROFESOR. CU 
DRAGOSTE : rulează la Buzești 
(orele 15,30; 18; 20,15).

FATA CARE VINDE FLORI : 
rulează la Munca (orele 15.30; 18;
20.30) .

(orele 15,30; 19).
BARIERA : rulează la Crîngași 

(orele 15,30; 18; 20,15).
RĂZBOIUL LUI MURPHY ; ru

lează la Giulești (orele 15,30; 18: 
20.30).

BĂNUIT E MORTUL : rulează 
la Vitan (orele 15,30; 18; 20,15).

MANIA GRANDORII : rulează 
la Floreasca (orele 15,30; 18, 20,30).

QUEIMADA : rulează la Dacia
(orele !9; 11.15; 13,30; 16; 18,15;
20,30).

ANUL CARBONARILOR : ru-
lează la Miorița (orele 10; 12,30:
15; 17,30; 20), Bucegi (orele 15,30 ;
18; 20.30) Cotroceni (orele 15,30:
18: 20.15).

LUPUL MARILOR — RAZBU-
NAREA : rulează la Progresul

ARENA AERIANA : rulează .a 
Rahova (orele 16; 18; 20).

MAREA EVADARE : rulează la 
Viitorul (orele 15,30: 19).

ZECE NEGRI MITITEI : (orele 
10; 12; 14), SĂRMANII FLĂCĂI 
(ora 16,30), CASA DIN VALE (ora 
18,45), ARIANE (ora 20.45), rulea
ză la Cinemateca ,,Union“.

LIBER

Teatru] de Operetă : CONTELE 
DE LUXEMBURG — ora 19,30; 
Teatrul Național „I. L. Caragia- 
le“ (Sala Comedia) : FANNY — 
ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza

Bulandra“ (Sala Studio) : VA
LENTIN ȘI VALENTINA — 
ora 20; Teatrul ,,C. I. Notta- 
ra“ (Sala Magheru) : O,
MEMPHIS — ora 19,30; (Sala 
Studio) : SCHIMBUL — ora 20; 
Teatrul de Comedie : PREȘUL — 
ora 20; Teatrul Mic : DRAGOS
TEA NOASTRĂ — ora 19,30; 
Teatrul Giulești : VASSA JE- 
LEZNOVA — ora 19,30; Teatrul 
„Ion Vasilescu“ : FII CUMINTE, 
CRISTOFOR — ora 19.30: Teatrul 
„Țăndărică“ (Sala Victoria) : 
ARICIUL ALBASTRU — orele 15 
și 17: Ansamblul „Rapsodia Ro
mână“ : GHIOCEI.... MĂRGĂRI
TARE — ora 19,30: Circul
„GIobus‘- : APRINDEȚI STELEI.E 
— ora 19,30; Teatrul „Ion Crean

gă“ : PINOCCHIO — ora 16; 
A.R.I.A. (la Sala Palatului) : 
CONCERT EXTRAORDINAR CU 
AURA URZICEANU, SLIDE HAM- 
TON — S.U.A., ART FARMER — 
S.U.A., RON RULLY — Canada 
și CVINTETUL DE JAZZ „Bucu
rești“ — ora 20.

PROGRAMUL I
9,00 Curs de limbă engleză. Lec

ția a 42-a. 9,30 De la Alfa la O- 
mega — enciclopedie pentru elevi. 
10,00 Telex. 10,05 Publicitate. 10,10 
Prim-plan. Dr. ing. Attila Palfal- 
vi. 10,35 Muzică populară cu I. 
Greculescu. 10,45 La ordinea zilei. 
Azi, în județul Prahova. 11,00 Re
vista literară TV. 12,00 Film serial 
„Pe urmele lui Caplja“ — episo
dul V. 13,00 Telejurnal. 17,30 Curs 
de limbă germană. Lecția a 42-a.

18.00 Telex. 18,05 Tragerea Prono- 
expres. 18,15 întrebări și răspun
suri. 18.40 Interpretul preferat — 
Dorin Anastasiu. 19,00 Timp și a- 
notimp în agricultură. 19,20 1001
de seri. 19,30 Telejurnal. Cincina
lul înainte de termen — cauză a 
întregului popor. 20,00 Cîntecul 
săptămînii : ,,Țara mea cu ochi 
frumoși“ de Petre Mihăescu, pe 
versuri de H. Negrin. 20,05 Tele
obiectiv. 20,25 Telecinemateca. Ci
clul Ingrld Bergman. „Lumina de 
gaz“. Regia George Cukor. 22,20 
„24 de ore“ 22,40 Campionatele 
Mondiale de patinaj artistic — 
proba de perechi.
PROGRAMUL II

20,00 O viață pentru o idee : Dr. 
M. Ciucă. 20,30 Program de circ. 
20,40 Agenda. 20,50 Portativ ’73. 
21,30 Bucureștiul necunoscut. Ora
șul, un caleidoscop (II). 21.50 Cîn- 
tece șl jocuri populare. 22,10 Ro
man foileton „Piatra Lunii“ — 
după romanul lui W. Collins. Re
gia Paddy Russell.
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