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® SENSUL SOCIAL 
AL LIBERTĂȚII. (în 
sprijinul celor care 
studiază în învă- 
țămîntul politico- 
ideologic U.T.C.)

• CUMINȚENIA ME
DIOCRĂ A DEBU
TULUI (opinii)

• CIOCOLATĂ DE 
DOLJ (o scrisoare 
comentată)

a primit delegația militară 

a Republicii Populare Congo
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar generaLal Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a primit, joi 
după-amiază, delegația militară a 
Republicii Populare Congo, con
dusă de șeful de Stat Major Ge 
neral al Armatei Populare Națio
nale, colonel Joachim Yhombi-

Opango, care face o vizită în 
țara noastră.

La întrevedere au participat 
general de armată Ion Ioniță, 
ministrul apărării naționale, ge- 
neraLcoIonel Ion Gheorghe, 
prim-adjunct al ministrului apă
rării naționale și șef al Marelui 
Stat Major, general-locotenent 
Constantin Popa, locțiitorul șefu

lui Marelui Stat Major.
A luat parte, de asemenea, 

Eugene Germain Mankou, amba
sadorul Republicii Populare 
Congo la București.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
înti-o ambianță caldă, priete
nească.

CE A REZULTAT
DIN APLICAREA

ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1MAI
NOII STRUCTURI

LA CENTRALA
INDUSTRIALA

A MATERIALELOR
i

DE CONSTRUCȚII

A
IMOGW

ing. VASILE CRÂCtUNESCU, 
director general adjunct 

și ing. NICOLAE TOPA, 
director cu probleme teh
nice și de producție in 
Centrala industrială a ma
terialelor de construcții

Pentru început 
noștri ne prezintă 
tratei, noua sa structură, atri- 
buțiunile, preocupările la or
dinea zilei ale tuturor compar
timentelor sale. „Sîntem una 
dintre cele șase centrale ale 
Ministerului Economiei Fores
tiere și Materialelor de Con- 
strucții — precizează inginerul 
Crăciunescu — subordonăm 
activitatea de producție a mai 
uiultor sectoare din domeniul 
materialelor de construcție : 
prefabricate din beton armat și 
beton comprimat, ceramica bru
tă și ceramica pentru finisaj, 
materiale de izolații hidro- 
fono-absorbante și termice, 
mase plastice pentru construc
ții, marmora și produsele din 
marmoră și în sfîrșit, materia
lele noi pe bază de polimeri ar
mate cu fibră de sticlă. în plus, 
centrala noastră — continuă di
rectorul general adjunct — sus
ține activitatea de export, in
vestiții și cercetare aplicativă". 
La care tovarășul inginer Topa 
adaugă : „Centrala, cu structu
rile ei înglobează acum, după 
aplicarea, prevederilor Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 28—II—2—III 
a.c. și a Decretului Consiliului 
de Stat, atribuțiunile fostelor 
centrale industriale a prefabri
catelor din beton și beton ar
mat, ceramicii, marmorei și o 
parte din fosta centrală de gea
muri și mase plastice. Această 
nouă formă organizatorică răs
punde necesităților majore ale 
dezvoltării industriei materiale
lor de construcții și simplifică 
totodată activitatea în toate 
compartimentele acestei indus
trii, în aplicarea indicațiilor 
conducerii partidului am avut in 
centrul atenției grija pentru o 
utilizare cit mai deplină, pentru 
o încărcare cît mai judicioasă a 
fiec irui cadru tehnic și de spe
cialitate pentru ca potențialul 
de gîndire tehnică de care dis
puneau centralele cu care am 
fuzionat să fie la maximum va
lorificat, spre folosul produc
ției".

Reținem în acest sens citeva 
cifre elocvente. Un număr de 
56 de întreprinderi, unele cu
activități destul de restrinse dar 
cu un aparat administrativ exa
gerat de încărcat, s-au comasat 
în 26 de unități puternice, bine 
conturate ca profil, cu o 
cere suplă și eficientă.

interlocutorii 
profilul cen-

O INIȚIATIVA UTECISTA LA
ȘANTIERUL NAVAL DIN GALAȚI

„AICI CONSTRUIESC
VIITORII MUNCITORI

• Treizeci de elevi renunță la vacanță pentru a sprijini colectivul 
în care învață meserie la realizarea unor lucrări de mare urgență
• Calificative excelente pentru ucenici • Cargoul „Rm. Vîlcea"

va porni mai devreme în cursă

Mă îndreptam spre cala 
de lansare a vapoarelor, a- 
colo unde vasele abia con
struite sau aflate -încă in con
strucție se inșiruie pe malul 
Dunării, cind am văzut insă 
un masiv grup de ucenici 
imbrăcați în salopete, eu tru
sele de scule in mină, ea a- 
devărați muncitori. Ce caută 
ei aici, de ce nu sint in va
canță *?  — m-am întrebat. 
Privind spre cargoul pe care 
urcaseră am văzut o pan-
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SEMA 2VX TUL
PORUMBULUI
• în timpul cel mai scurt
• La cel mai înalt nivel agrotehnic
„Harta porumbului", alcătuită pe baza date

lor comunicate, redă faptul că in toate județele 
țării se seamănă intr-un ritm intens, in decurs de 
numai patru zile suprafețele semănate au crescut 
cu aproape 30 de procente. Ritmul de lucru în
registrat — peste două sute de mii de hectare 
semănate zilnic — dă garanția încheierii semăna
tului înainte de sfirșitul săptâminii viitoare. A- 
proape o mie de unități agricole au și raportat 
terminarea insâmințării porumbului pe supra
fețele planificate. Iar in acest efort deosebit se 
remarcă dăruirea cu care cei peste un m lion de

I
tineri oi satului participa la executarea acestei 
foarte importante lucrări. Constitute in brigăzi 
mixte de muncă, mecanizatori și cooperatori, ti
nerii satului au participat și depun eforturi in 
continuare la fertilizări, eliminarea excesului de 
apă și pregătirea patului germinativ, precum și 
ia semănat

Tinărul strungar NICOLAE | 
AVRAM de la întreprinderea 
..Nicovala" din Sighișoara, 
fruntaș in întrecerea utecistă.

Foto : O. PLEC AN |

Organizația UT.C. ’ 
și activitatea 

cultural-educativă j

(Continuare în pag. a

condu-
In pa-

ROMULUS a. rudeiul Ilfoc, semănatul porumbului continui pinâ seara tirziu.
Foto : O. PLEC AN
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La serile de dans ale tinerilor,
tovarășul de la sindicat

nu lipsește niciodată

DAR SI RESPONSABILUL DIN 
COMITETUL U.T.C. E PREZENT 

DIN CÎND ÎN CÎND!

La Brăila s-au 
întîlnit cîteva 

sute de pionieri 

Ambasadori 
ai 

prieteniei
Pe faleza brăileană a Du

nării, a apărut, de miercuri 
începînd, o alee străjuită de 
puteți. Plăcuța așezată aici 
spune că se numește „Aleea 
prieteniei pionierești — apri
lie 1973“. Patruzeci de pu
ieți plantați de mîini har
nice, pionierești, simbolizează 
prietenia pionierilor din toa
te județele țării și din Capi
tală. Cu acest însemn, al 
muncii, s-a finalizat o fru
moasă acțiune pionierească, 
aflată la a doua ediție.

Ei au denumit acțiunea 
..Pionierii — ambasadorii prie
teniei", sub genericul căreia 
s-au intilnit școlari de pe în
treg cuprinsul patriei. Cele 
citeva sute de copii, repre
zentând 25 de județe ale tă
rii, au fost invitați în vizită 
nu la o școală, ori la un că
min, ori intr-o tabără, ci in 
ospeție, acasă la pionierii 
Brăilei. „Știți, casele noastre 
arătau lună — ne povestește 
Florentina Ganea, comandan- 
ta Comandamentului pionie
resc din municipiu. Ne-am 
dus la gară și ne-am aștep
tat invitații, cu părinții îm
preună. Aranjasem totul ca la 
o mare ceremonie î la megafon 
se anunța sosirea oaspeților si 
se transmitea urarea noastră 
de bun venit**.  Iar Virgil Ata- 
nasiu, pionier din Galați, 
confirmă: „Mai îhtîi ne-an 
invitat la școala lor, nr. 24, 
unde ne pregătiseră o expozi
ție, să vedem cu ce se ocupă 
ei, cum le sînt gazetele de 
perete, planurile de activi
tate. Le-am cunoscut școala, 
și am discutat cu comanda
mentul unității** : „înmulțiți 
această declarație cu trei 
sute. Pentru că toți cei veniți 
din țară au fost aidoma pri
miți. Școlile brăilene arătau 
ca o floare, aranjate de copii, 
ca o expoziție a vieții lor de 
fiecare zi de elevi și pionieri. 
Casele, de asemenea. Așa se 
învață legile prieteniei, ome-

LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare in pag. a lll-af

AMATORISM CONTRA COST?
La sugestia tinerilor de la 

Șantierul Naval Constanța, Fa
brica „Integrata" și a lucrători
lor din port, Casa de cultură a 
tineretului din municipiul Cons
tanța a propus să se organizeze 
la Sala sporturilor din oraș un 
spectacol artistic de muzică u- 
șoară și populară realizat 
artiști amatori de la Casa 
cultură și la diversele 
din întreprinderile _ ., . 
Cum era și firesc, Clubul tine
retului care nu are nici spațiul 
necesar pentru organizarea u- 
nui spectacol si nici o bază teh
nică specializată, a cerut spriji-

cu 
___ de 

cluburi 
orașului.

nul și colaborarea celorlalte In
stituții de cultură cu care ade
sea a mai cooperat și in alte 
acțiuni culturale : Teatrul ..Fan- 
tasio44. Teatrul de Stat, Liceul 
de muzică, întreprinderea ju
dețeană de exploatare a baze
lor sportive din cadrul Consi
liului județean pentru educație 
fizică și spor:, I.H.R. etc. Spec
tacolul propus, a căpătat pe a- 
fis denumirea de „Varietăți... cu 
cintec44 avînd loc in seara de 
25 martie a.c. beneficiind și de 
participarea cunoscuților actori 
Jean Constantin și Gelu Mano- 
lache de la Teatrul Fantasio,

precum și de orezer.ța cîntăre- 
țului de muzică ușoară. Dan 
Spătarii. in ultima vreme anga
jat al acestui teatru.

La fel ca in alte ocazii, con
ducerea Teatrului ..Fantasio* 4 a 
fost de acord cu colaborarea și, 
în principiu, a acceptat cu plă
cere să contribuie la realizarea, 
în bune condițiuni. a spectaco
lului. Este de multă vreme știut 
că în astfel de acțiuni desfășu
rate în cooperare, fiecare insti
tuție participă cu ce are _ mai 
valoros potrivit posibilităților 
sale specifice Astfel, Comitetul 
municipal al U.T.C. Constanța

avea la Ca«a de cultură a tine
retului și in cluburile din în
treprinderi un potențial artistic 
deosebit, creat prin mișcarea 
artistică de amatori și valori 
confirmate la diverse concursuri 
interjudețene și festivaluri ar
tistice locale („Steaua litoralu
lui44, „Cîntecele mării44. Festiva
lul Dunării etc.) La rînduT său 
teatrul dispunea de un inventar 
tehnic specializat, de recuzită 
scenică etc., iar Liceul de muzică 
din oraș avea elevi în ultimul 
an de studiu care pot cu succes 
să îndeplinească orele de prac
tică în confruntarea directă cu

publicul. Consiliul 
pentru educație fizică 
— dispune de un 
somptuos edificiu cultural-spor- 
*.*?.*.  Sub acest aspect toți facto
rii porneau de la o formă de 
colaborare ideală : și în Sala 
sporturilor. după programul 
sportiv, s-ar fi auzit cîntece, și 
elevii școlii de muzică aveau un 
cadru adecvat de exersarea mă- 
iestriei lor interpretative și Tea
trul „Fantasio* 4 si-ar fi dat con-

județean 
și sport 

modern și

ION MARCOVICI
(Continuare în nag o ll-a)

ție. se face in afara orelor de 
program— Acum, eu cred câ 
ce s-a făcut, s-a făcut de 
ajuns...

Replicile de mai sus, redate 
cit de exact permite goana cre
ionului, dar păstrind eu fide
litate ideile, aveau loc zilele 
trecute in sediul comitetului 
U.T.C. al Combinatului de in
dustrializare a lemnului din 

_ Rimnicu Vilcea. Interlocutor : 
Petre Ispas, responsabilul 
misiei politico-ideologice 
cadrul comitetului.

Sint invitat să ascult ..ce 
făcut* 4. Aflu că „tinerii ___
bine pregătiți44, că ..nivelul po
litic al uteciștilor este supe
rior chiar celui intilnit uneori 
in facultăți44, că ..principala di
recție in care și-a orientat co
mitetul activitatea poli.tico-ideo- 
logică este invățămmtul poli
tic44. Lucruri spuse ..dintr-o 
suflare44. într-o avalanșă de 
superlative. Cer amănunte.

— Cu cite cicluri tematice 
funcționează învățămîntul po
litic ?

— Un singur ciclu : ..Societa
tea socialistă multilateral dez
voltată...44 Din ianuarie. înain
te începusem un alt ciclu : 
..Tradiții de luptă ale clasei 
muncitoare și ale P.C.R.“, dar 
am renunțat la el...

— La cite cercuri de învă
țământ politic ați participat, 
pentru a le urmări direct ac
tivitatea ? Cum se desfășoară ?

— Doar la organizația schim
bului C ..placaj de care răs
pund. N-am avut nici eu 
timp... De desfășurat se desfă
șoară bine. Adică se prezintă o 
expunere de către propagandist, 
după care, dacă există proble
me, urmează și discuții...

— Și in afară de invâțămînt 
politic ?

După o pauză :

s-a 
sint

MARIAN GRIGORE

(Continuare in pag. a lll-a)

de EDMOND NICOLAU

astâzi în toate domeniile de activi- 
metodele sale proprii, ca și prin 

A cibernetiza un domeniu de activi- 
în acel domeniu metodele, concep-

A cibernetiza
Cibernetica se impune 

tate prin conceptele și 
instrumentele-i specifice, 
tate, înseamnă a utiliza 
tele sau instrumentele proprii ciberneticii.

Citeva exemple vor preciza aceste afirmații.
Să considerăm, de exemplu, funcționarea sistemului nervos 

central. Din punct de vedere cibernetic, sistemul nervos cen
tral este un dispozitiv care primește semnale din lumea 
exterioară, ca și din sistem, prelucrează aceste semnale 
purtătoare de informație, stochează unele informații și pro
duce, ca rezultat, anumite acțiuni ce se exteriorizează.

Intîlnim astfel o serie de concepte noi cum ar fi : semnale 
de intrare, informație, semnale de ieșire, starea unui sistem, 
algoritm de prelucrare a informației, program, decizie. Toate 
aceste concepte stau la baza interpretării cibernetice a unui 
sistem. în al doilea rînd, sîntem interesați de elaborarea unui 
model al sistemului nervos. Aici putem întîtni modele globale 
— cum ar fi un model de reflex condiționat, dar și modele ale 
unor subsisteme : modelul unui neuron, al unei rețele cu 
puțini neuroni, modelul memoriei, modelul limbajului etc.

în legătură cu aceste interpretări, este cazul să amintim că 
școala română de neurocibernetică este astâzi bine cunos
cută pe multe meridiane și paralele ale globului terestru, 
pentru importantele contribuții aduse la interpretarea ciber
netică c modului în care funcționează sistemul nervos.

Dar România este binecunoscută și pentru școala de 
cibernetică economică. Deci în cazul neurociberneticii, im
portant era aspectul cognitiv, legat de cunoașterea, de înțe
legerea fenomenelor nervoase și psihice, în cazul ciberneticii 
economice interesul este dublu : cunoașterea fenomenelor 
economice este urmată de stăpînirea lor, în vederea optimi
zării tuturor activităților atît la nivelul unei întreprinderi, cît 
și la nivelul unei ramuri a economiei, chiar a întregii econo
mii.

lată de ce asistăm la o cibernetizare a economiei concrete. 
Problema trebuie însă privită într-un cadru mai amplu. 

Trăim o puternică revoluție științifică și tehnică, Specialiștii 
caută să îi descifreze caracteristicile, dar, independent de

(Continuare în pag. a III-a)
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• MARIAN MIHALACHE — elev din București : 
„Se vorbește tot mai intens, la noi, despre lărgirea liber
tăților. Dar care este sensul social al libertății ?

Există un punct de referin
ță general acceptat în ori
ce dialog pe tema liber

tății și a sensurilor ei. El cons
tă din formula consacrată de 
conștiința comună, dacă vreți, 
populară, potrivit căreia liber
tatea echivalează cu „fiecare 
face ce-l taie carul". Deci, a fi 
liber ar îndemna sâ trăiești și 
să acționezi după bunul plac 
personal Foarte greu de expli
cat cum s-a ajuns la un aseme
nea fel de concepere a semnifi
cației și conținutului libertății. 
Dificultatea rezultă nu din alt 
motiv decît d>n acela, funda
mental, că cea mai superficială 
confruntare eU realitatea, cel 
mai imediat examen asupra 
posibilității durahile de exerci
tare practică a acestui gen de 
„libertate*  ne forțează sâ îl re
negăm. Persistența lui, în po
fida realității eare-J contestă, 
îndreptățește, eventual, ideea că 
în viața omului punerea liber
tății în atari termeni exorimă 
mai degrabă o tentație afecti
vă decît un adevăr de viață.

reua Adalbert Mon-
secnecarai organizației 

V TjC. — dar s-tn purur folosi 
» easpar ?? 6 trartoar? SAL—
** pe atit de necesare
»ren«r.jor <5etero»?e. Ș: aceasta 
c - bps* de 36e«e_ aâe* nu am 
Eâ'.î roCe ș. aporii la s: sternul 
de raitre- ■■ ftim ce se
tattMf** c* «ItiMal timp pri- 
erim taur: oeun de tractoare 
U-€5* r U-451 p*n’ru rocile din 
«oaie, ce slabă calitaxe. incit in 
pLzâ eampar:? ii: explodează 

brazdă nearungind la norma 
de ratare prevlrat* in norma
tiv ! Cu toate acestea, tinerii din 
organizația noastră au știut să 
folosească penă acum orice oră 
bună de lucru tact stațiunea 
r.oas'.râ se r. amână printre cele 
frunsașe din județ*.

OVIDIC MARIAN 

cuințe. realizate din beton u?or 
de grannlit in care ne punem 
îndreptările speranțe. Este vor
ba de o noutate in materie, 
care permite nn înalt grad de 
industrializare fiindcă aceste 
elemente tcamerei ies din fa
brică complet echipate și fini
sate, cu ușa încuiată, ceea ce 
favorizează o îmbunătățire 
substanțială a calității lucrări
lor și o evidentă diminuare a 
prețului de cost

Extinderea înlocuitorilor — 
respectiv a betoanelor ușoare 
din granulit. a materialelor 
plastice cu poiiesteri armați 
etc., vot asigura o continuă re
ducere a consumului de ciment 
în industria materialelor de con
strucții și pe șantiere.

— Numai prin intrarea în fa
bricație in cursul trimestrului 
III a acestui an, a panourilor 
mari de fațade cu corpuri ce
ramice — rezultat ai cercetăto
rilor noștri — concretizează in
ginerul Crăciunescu. se va ob
ține o reducere a consumurilor 
de ciment cu 40 la sută pe pro
dus față de fațadele din beton.

Pe parcursul convorbirii 
noastre cei doi interlocutori au 
revenit deseori la faptul că a- 
plicînd prevederile Plenarei 
C.C. al P.C.R. s-a urmărit ca 
spre sectorul de cercetare să 
fie îndreptați în primul rind ti
nerii. ingineri și tehnicieni re
ceptivi la noutatea tehnică, cu 
reale calități pentru munca de 
cercetare. Șr, într-adevăr, peste 
60 la sută dintre cei trecuți re
cent în compartimentul respec
tiv. „sint tineri cu vocația și 
pasiunea descoperirilor4 — cum 
apreciază inginerul Crăciu- 
nescu .— și care în noua struc
tură economică își vor găsi 
toate condițiile pentru afir
mare.

Este evident că în spiritul re
gulii „fiecare face ce vrea" o- 
mul apare absolvit de orice 
obligație față de ceilalți oa
meni, nu ține seama de nimeni 
și de nimjc decît de sine. A- 
ceasta presupune, însă, un in
divid izolat, singuratec. Oricît 
am forța ușa înțelegerii rațio
nale nu pot conviețui alături, 
nici măcar o clipă, doi oameni 
dintre care fiecare își face din 
arbitrarul personal propriul 
program de conduită. Iar dacă, 
totuși, ajung să se găsească îm
preună. bunul plac îi duce ine
vitabil la conflict, la anarhie, 
existența degenerează în vio
lență și autodistrugere, iar așa- 
zisa libertate piere Acestea ar 
fi ultimele consecințe ale unei 
libertăți concepute la scara e- 
goismului, a unui om care mai 
presus de orice se așează pe 
sine însuși și interesele lui.

Omul nu este. însă, izolat, 
trăiește și s° realizează în lu
me. printre semenii lui. Ce poți

SEMĂNATUL
PORUMBULUI

• Constanța:
«1 DE UNfTAfl AGRICOLE AU 
TERMINAT INSAMIMTAREA *O-

RUMSULL*

Ir. primăvara areana ecejrfc- 
țenii au depus eforturi dr» 
bite pentru executarea -a timp 
și la un înalt nivel agroter.si? 
a semănatului. De aproape zece 
zile, cu mici intermitențe, 
plouă Totuși, folosind intens 
ferestrele dintre oloi șj mașini
le agricole la întreaga capaci
tate, mecanizatorii și coopera
torii din această parte a țării 
au reușit să însămînțeze cu po
rumb, pînă aseară, peste cinci
zeci de mii de hectare, adică 
71 la sută din suprafața plani
ficată. Cele mar bune rezultate 
au fost obținute de către meca
nizatorii ce deservesc unitățile 
agricole din Topalu, Mireasa, 
Tepeș Vodă, Cobadin, Crucea, 
Dorobanțu și altele, precum și 
lucrătorii întreprinderilor agri
cole de stat Stupina, Petreni, 
Crucea și Dorobanțu. De la 
unitățile care au terminat se
mănatul porumbului, tractoare
le sînt detașate acolo unde su
prafețele rămase de lucrat sînt 
mai mari. Prin această măsură 
organizatorică se apreciază că 
ritmul de lucru va fi intensifi
cat, cel tîrziu marțea viitoare 
semănatul porumbului fiind în
cheiat.

• Dolj:
41.656 DE HECTARE SEMĂNATE

Toate forțele sînt în cîmp la 
semănatul porumbului. Se lu
crează cu o viteză zilnică de 
peste 10.000 de hectare. Nici mă
car o palmă de teren nu se 
însămînțează în sistemele de 
irigații — ce cuprind peste 
50.000 de hectare rezervate nu

MODERNIZARE
(Urmare din pag. I)

ralel, 1 500 de ingineri, tehni
cieni, economiști care pînă a- 
cum îndeplineau sarcini admi
nistrative, adiacente producției, 
au devenit conducători direcți 
ai activității productive întă
rind și dinamizînd comparti
mentele cheie : proiectare-cer- 
cetare-execuție.

— Am dori să insistați asu
pra acestui valoros cîștig al cen
tralei dv., al producției, în 
ultimă instanță, care este dez
voltarea și întărirea activității 
de proiectare-cereetare. de care 
ați amintit

— Prin aplicarea prevederilor 
Plenarei C.C. al P.C.R. și al 
Decretului Consiliului de Stat 
s-a creat posibilitatea ca un în
semnat efectiv de cadre de 
specialitate să muncească în 
continuare — așa cum arătam 
mai înainte — subliniază ingi
nerul Topa, în domeniul cerce
tării. Mai concret, este vorba de 
270' de tehnicieni și specialiști 
animafi de pasiunea creației 
tehnice cu care am pus bazele 
unui centru de proiectare și 
cercetare extrem de necesar în 
conjunctura dezvoltării tehnicii 
și tehnologiilor actuale. Toată 
activitatea de cercetare subor
donată pînă acum ministerului 
a trecut astfel, la noi, unde î se 
poate conferi la modul ideal, 
caracterul aplicativ.

Argument! nd raționamentul a- 
cestei îmbunătățiri a sistemului 

face de unul singur ? Lumea ca 
să dureze, și prin ea durează 
fiecare membru al său, are ne
voie de contribuția individuală 
a tuturor oamenilor.

Libertatea nu devine reală și 
viabilă, constructiva, decît pen
tru un om între oameni, iar 

IN SPRIJINUL PARTICIPANȚILOR LA

WtBîntul politico-ideologic utg

SENSUL
SOCIAL AL
LIBERTĂȚII

tnstrumentul esențial al atinge
rii ei este defini? de acțiune, 
de fapta generoasă pusă în 
slujba comunității căreia îl a- 
parții. Dacă viața și realizarea 
nu sînt de conceput decît în 
mijlocul societății, decurge de 
aici că pentru .a pricepe ce este 
libertatea, respectiv sensul ei 
social, uman, și mai cu seamă 
cum o poate cîștiga omul, tre
buie sâ pornim de la colectivi
tate spre indivla, și nu invers.

Contribuția pe care omul și-o 
dedică rezolvării treburilor co
munității măsoară autentic și 
cu exactitate gradul de liberta

mai porumbului — pînă nu se 
fertilizează. Acțiunea este pa
tronat* de către tineri. S-au

preeâtite par «a fă-
pâri. EOe nig.;rzz. fron
tul de lucru peutra toate pr-.- 
r.ătorile de care iiso:-
de mecanizare. La Direcția 
dețeană arriroU se apreriară
pe data ce 29 aprilie c-7~ ir_*-  
tul porumbului va fi încheiat
pe toate cele aproape 15G JOC de 
hectare planificate.

• Cluj:
„INSĂMINȚĂRILE MERG BINE, 

DAR APROVIZIONAREA..."
In județul Cluj, porumbul este 

prevăzut a se insămînța, pe o 
suprafață de circa 50 000 de hec
tare. Din cauza timpului răcoros 
apărut în ultimele zile, lucrarea 
este rămasă in urmă față de 
anii trecuți, fapt ce i-a solicitat 
in mod deosebit pe mecaniza
tori. Pentru a asigura încheierea 
semănatului în maximum zece 
zile, cum s-au angajat, ei lu
crează. acum în schimburi pre
lungite. Bunăoară la S.M.A. 
Apahida, în numai două zile s-a 
reușit să se introducă sub braz
dă sâmînța pe o suprafață de 
peste 400 hectare. In cîmp se 
lucrează cu zece semănători 
S.P.C.-6 și șaisprezece semănă
tori 2 S.P.'C. 2, realizîndu-se o 
productivitate zilnică de peste 
200 de hectare. Succesul este a- 
sigurat de către mecanizatori, 
care acordă o maximă atenție 

de organizare a activității de 
concepție, inginerul Crăciu- 
nescu. completează :

— Pentru ca să îndeplinim în
tocmai indicațiile conducerii 
partidului, de a apropia cerce
tarea de nevoile imediate și in 
perspectivă ale producției, am 
creat nouă ateliere de proiec
tare care deservesc toate cele 
26 de întreprinderi și care iși 
desfășoară activitatea in uni
tățile eu cele mai bune condiții 
pentru verificarea și aplicarea
cercetărilor. Așa, de pildă, a-
telierul de 
prefabricate 
înființat pe 
gresul“ din 
mare unitate

proiectări pentru 
din beton a fost 
platforma „Pro- 
Capitală. cea mai 
de acest fel din 

țară. atelierul de proiectare 
pentru ceramică la Buftea și la 
întreprinderea materialelor de 
construcții din cartierul Mili
tari. Toate cele nouă ateliere 
sînt coordonate de Institutul de
proiectări și cercetare asigu- 
rindu-se o conducere unică și o 
viziune limpede asupra întregii 
activități în acest domeniu.

— Ce își propune în această 
perspectivă, ca primă urgență, 
compartimentul proiectare-cer- 
cetare ?

Directorul cu probleme tehni
ce și de producție completează 
întrebarea : „și în ce măsură 
s-a trecut la fapte Apoi, stă
ruie, ne oferă informații de
taliate.

— Oamenii — spune dînsul — 
au pornit la treabă imediat. 
N-avem timp de pierdut pen
tru că sarcinile noastre de pro

te de care dispune, libertatea 
pe care comunitatea i-o acordă. 
Nu trebuie să înțelegem de aici 
că libertatea ar fi un dar pe 
care societatea îl încredințează 
vreunuia dintre membrii săi. 
înainte de orice ea este un cîș- 
tig, un merit care-și găsește iz
vorul în efortul practic pus în 
slujba intereselor colective. 
Cum se realizează efectiv, este 
o altă problemă despre care 

vorbind ne apropiem de înțe
legerea mai cuprinzătoare a 
sensului social al libertății, tre- 
cînd dinroli. de faptul că este 
un apanaj a! omolui și oti*-*-  
al acțiunii lui.

Firește, apellr.d din nn Ia 
experiență, între varr.e-i. 
nea individuală a cuiva abso- 
lut liberă de orice comanda
ment extra personal, total 
pendent*,  oare absurdă d 'ex
plicabilă. Societatea r.o acres*-!,  
pentru propria ei bunăstare, 
decît acțiunile care <u.es*  a- 
cest obiectiv și, tatroeft» toana: 
așa fiecare se afirmă și se rea- 

it*

«r,

iar
eformnăe peccrz la 
UXDp ogg ""» » 
r-tâAat Pc-eo: erx 
ca : Duzritn. FeSeosu 
Radu, Iw
pentru tați ■ecastătaorfc ««• 
Iosif Debrețeru — are. otiE. 
pensiona*'  de ea oeo-
mzator. in campame s- rer 
eforturi «por. te hssreaz*  aBtrsri 
de noi.

Aceleași imtiatire an 
și la SMA. Ictod. a •
mai mare rază de ir.-: Da
torită hărniciei merar_za:3r^cr 
$i a organizări: tacraL — in 
schimburi prelungi ie-s-a 
iat insămîr.țările u ~ pr-~-*  
câ. s-au arat si discuit 15T1 be*-  
tare rămase din toamna anu.u 
trecut, iar viteza zilnică rec?.u 
la însămințarea porurr.bu ’.u 
de peste 200 hectare. F.ecare se
mănătoare a fost reglată la pa
rametri prevăzut i. de către spe
cialiști din stațiune împreuna ru 
inginerii agronomi a: cooperati
velor agricole beneficiare de 
lucrări. Ritmul zilnic al insâ- 
mînțărilor face ca in maxim opt 
zile bune de lucru să se încheie 
semănatul porumbului. ..Lucră
rile erau azi mai avansate — ne 

ducție sinț complexe, iar anga
jamentul colectivelor noastre 
de muncă și ale celor care de
pind în mare măsură de noi — 
mă gindesp în primul rind la 
constructori de a îndeplini pre
vederile cincinalului înainte de 
termen, sînt deosebit de pre
sante. Avem însă obligația mo
rală de a ne respecta, ca întot
deauna. îndatoririle ce ne revin. 
Pornind de Ia aceste coman
damente, compartimentul nos
tru de concepție și-a stabilit ca 
temă prioritară în activitatea 
sa, modernizarea tehnologiilor 
de fabricație in ideea aducerii 
utilajelor din dotare la un ran
dament maxim. în ideea crește
rii productivității muncii și re
ducerii cheltuielilor materiale.

Spre exemplificare ni se vor
bește de instalațiile pentru fa
bricarea betoanelor care pînă 
acum se aduceau din import la 
prețul de circa 250 000 lei valută 
pentru fiecare instalație. Acum 
există toate condițiile de _ pro
iectare și execuție în atelierele 
de autodotare ale întreprinde
rilor — întărite și ele prin apli
carea Decretului Consiliului de 
Stat — economistndu-se multe 
milioane din bugetul statului. 
Prima dintre instalațiile reali
zate cu mijloace proprii va fi 
pusă in funcțiune nu peste 
mult timp la Iași.

— O altă temă despre impor
tanța căreia nu-i nevoie să mai 
vorbim, aflată pe „masa" de 
lucru a cercetătorilor — reia 
interlocutorul nostru — o con
stituie diversificarea producției 
și lărgirea gamei sortimentale, 
crearea și asimilarea unor pro
duse noi. In momentul de față 
— recurge inginerul Topa la un 
alt exemplu — am trecut la ex
perimentarea elementelor spa
țiale pentru construcția de lo- 

lizează odată cu societatea In 
care trăiește. Asemenea acțiune 
este posibilă numai cunoscînd 
Interesele generale șJ asta este 
o primă contribuție la accesul 
spre libertate. Apoi, se pune 
problema ca omul sâ opteze 
singur pentru modalitatea prac
tică de viață care servește a- 
ceste interese și astfel obține 
o altă treaptă pe drumul de ac
ces spre libertate. La urmă vine 
însăși acțiunea concretă de pro
movare a acestor interese.

După cum se vede, liberta
tea conține în mare măsură un 
profund conținut moral, cere o 
atitudine etică declarată. Ea 
presupune să treci dincolo de 
egoism și sâ ai responsabilita
tea față de cel dlmprejurul tău, 
pentru că propria ți realizare 
depinde de activitatea generoa
să, de răspunderea pe care cei
lalți si-o asumă față de tine 
Iată, deci, că pentru fiecare 
libertatea se Identifică cu ac
tul de producere a ei. prin e- 
fort propriu.

Un ultim aspect legat de fe 
lurile de libertate. Am vorbit 
pînă acum de sensul global, 
social al libertății. Tn schimb, 
despre realizarea propriu -zisă 
nu se poate discuta Ia fel. Nu 
există libertate ..în genere*  
Exista doar un cuvfnt generic. 
Libertatea înseamnă, de fapt, 
libertăți anume. part: rulare, 
care reunit? da-- ceea ce nu
mim libertate. Libertatea de a 
munci, libertatea de cptr ie. 
I.oertataa de gindire ete-, «m: 
trema: asemene» upuri de li
bertăți. Toate au un setts so
cial. Realitatea $1 respectarea 
lor ține de natura societății. a 
ceasta Se ga- rtează afirmarea 
plenară «: adevărată pentru 
membrii sâL

Sensul «5ci2? a! libertăți:. a- 
sadar. este o negare a «*/>  
mutai. Tnsearnn.-. arp :ne ta r»- 
noșcință de rarră. prin rmoaș- 
teree xrte-rsei.’ COtar*2Vtt*SK.  
pretride 'rțeiejere m cpținue 
rocsoert*  jeetra ceea ee ser- 
veee «iectriritatea si 
critt aceasta^ pe fiecare ts 
parte.

TVUAX GÂXJV

Sf reco^tecză castraveții de seră la C.A.P. Otopeni.
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1 Mai, sub semnul perfecți
onării organizării și condu
cerii vieții social-economi- 
ce ; Florea Dumitrescu : 
Pîrghiile financiare și per
fecționarea mecanismului e- 
conomic ; Petre Dăriică : 
Sistematizarea teritoriului, 
acțiune cu profunde implica
ții social-economice ; Ion 
Chirculescu : Pomicultura — 
valoroasă. tradiție și mare 
avuție națională ; Gheorghe 
Achiței : Fstetica in invăță- 
mintul superior: Victor Sa
bini : Apărarea mediului în- 

j conjurător ; De la conside
rații teoretice la acțiune

• concretă : Zoe Dumitrescu- 
i Bușuienga : Influența ideilor 
' socialiste asupra dezvoltării 
. culturii românești din a do

ua jumătate a secolului al 
XlX-lea si inceputill seco
lului al XX-lea.

125 de ani de la revoluția 
I «fin IMS : Radu Pantazi : O 

ideologie militantă. Mărturii 
I ale unei epoci eroice ; Știin- 
țâ-Î3vât*mint.  George Ciu- 
j : Invățămint-cercetare-

producție in viziune sistemi- 
e*  : A"dreî Sflard • Cerceta-

• r.a științifică in raport cu 
. abiectitele dezvoltării soci

ale : Mareei Sirbu : Valori-
> ficarea inteligenței tehnice 

prapiii.
?. - ritik : Atitudini; Cu

rtate $4 idei ; Din mișcarea 
și muncitorească 

sMetfiaU ; Viața interuațio- 
I aidB : Cârti si semnificații : 
| Revista reviste lor ; Cuviutul
• iriaarifr.

de NICOLAE VELEA

Ciocolată de Dolj
Dacă întîmplări, situații de natura tragică a 

celor din ,,Romeo și Julieta" în vremea noastră 
nu văd a se mai, face pentru că intervine tonic, 
sancționîna, cenzurînd și cicatrizînd rănile, ac
țiunea ambianței socialiste a muncii, nu este mai 
puțin adevărat că mai există imixtiuni exte
rioare obtuze și opace care vor să se interpună, 
să stăvilească prin prejudecăți curgerea lină, 
armonioasă a unui sentiment abia înfiripat. 
Dar — așa cum spuneam comentînd o cores
pondență trecută — ele sînt din ce în ce mai 
puține și oricum din ce in ce mai anemice, mai 
puțin eficiente.

Ce se întîmplă însă atunci cînd traiectoria 
ascendentă a unei prietenii este tăiată sau opri
tă pentru un timp chiar de către cei care au 
„sentimentele la purtător" — ca să împrumut 
ceva din terminologia C.E.C.-ului ? Ori măcar 
de către unul dintre ei care, fie din pricina su
perficialității, fie cedării în fața presiunilor 
exterioare renunță, regretă, pe urmă iar re
nunță.. Și tot așa...

Se întîmplă că,de data aceasta situațiile nu 
mai sînt autentic' dramatice, ele ating o zonă 
întrucîtva umoristică însă de calitate îndoiel
nică.

O Anetă, contabilă din Dolj, scrie : „Iubesc 
pe un tînăr pe nume de Gigi (sic). De aproape 
doi ani de cînd ne-am cunoscut am avut numai 
vorbe bune de la el. „Nu mi-a ieșit niciodată 
din cuvînt". A fost un bărbat înțelegător (și mai 
mult pentru asta l-am iubit) ???.,. Exact acum 
se împlinește un an de cînd a fost încorporat, 
de cînd ne-am despărțit. Intre timp, după trei 
luni, a veflit într-o permisie, era „fruntaș". 
Apoi peste șase luni iarăși a venit era ca
poral. Și în sfîrșit în cea de zecea lună (de re
velion) a venit în concediu dar acum era ser
gent".

M-am îngrijoat la sfîrșitul acestui pasaj, gîn- 
dindu-mă că dacă în poezia știută stă scris ; 
„Și-atuncea colonelul dă mîna cu sergentul", te 
pomenești, mi-am spus, că nici Gigi, devenit ser
gent, nu mai dă mîna cu fata.

N-a fost și, nu era deloc așa. Pot spune că 
s-a petrecut chiar o regresie a sentimentelor 
tinerei o dată cu avansările în ierarhia militară 
în termen. Pentru că scrisoarea continua așa : 
„Pot să vă spun că timp de trei luni (!) adică 
pînă la prima permisie l-am iubit, spun asta 
pentru că-i scriam foarte des" (Fraza e caragia- 
lesc sublimă și o las fără comentariu). După a- 
ceea. istorisește scrisoarea: un frate mai mare 
cu cinci ani ’ a început „să-mi impună să nu 
mai vorbesc cu el și să nu-i mai scriu (...) pen
tru că nu-i place lui de el, I-a spus și lui tăticu

numai neadevăruri". Și tînăra Anetă i-a trimis 
o scrisoare celui aflat la oaste precum că nu-1 
mai iubește, găsindu-și un alt prieten.

Tn permisia ,,de caporal" Aneta n-a mai vrut 
să dea ochii cu el, „Ocolindu-1, am plecat la o 
nuntă în satul vecin unde într-adevăr aveam 
un prieten de-a lui frate-meu. După cîteva oie 
a apărut și... iubitul Gigi... L-am privit, apoi 
am plecat acasă cu lacrimi în ochi".

în sfîrșit permisia „de sergent", de Anul Nou. 
Tînăra i-a trimis vorbă printr-un vecin să 
meargă la dans într-o comună vecină, „unde 
puteam discuta mai multe și un'de nu puteam 
fi văzuți de ai mei. Intr-adevăr el a venit dar 
aproape de terminarea dansului... L-am privit 
da nu aveam curaj să merg la el". S-a jucat 
perinița, Aneta a fost scoasă și ea s-a dus să-l 
scoată „nepermis" pe el, care nu juca, stătea 
rezemat pe margine. S-a dus, l-a invitat cu 
inima-n dinți de teamă să nu fie refuzată, „dar 
el a fost domn și nu m-a refuzat". Dar după 
terminarea dansului, cînd ea a vrut să se ex
plice. „el privindu-mă cu o dureroasă căldură, 
a refuzat și a plecat".

Dar, continuă scrisoarea, el „totuși avînd su
flet de aur — tînăra Arieta așează aur între 
ghilimele, eu nu-1 pun însă — n-a putut părăsi 
satul natal pînă să nu-mi aducă un bilet și o 
ciocolată la locul ascuns unde ne ascundeam 
bilețelele de dragoste".

Se întreabă : î
1. Ce sâ fac ? Să mănînc ciocolata ?
2. Oare se va mai întoarce el la mine ?
M-am adresat, ca întotdeauna, forurilor de 

cuviință... De data aceasta a căzut în compe
tența umoriștilor care mi-au dat răspunsuri, 
cred, nesatisfăcătoare, cum ar fi : să mănînce 
bilețelul și să rămînă cu ciocolata ; sau să mă
nînce ciocolata — că n-o fi doar mărul cu
noașterii — și să pună altă-n locul ei cu același 
ambalaj. Sau să n-o mănînce dar mereu să 
mănînce o alta cu aceeași marcă și compoziție.

M-am adresat și tovarășilor din cc*merțul  so
cialist. Și ei mi-au spus așa : dacă în timpul 
garanției scrisă poate pe ambalaj, nu se pri
mește nici o scrisoare, Aneta este liberă și au
torizată să mănînce ciocolata.

Și soluțiile ar mai putea continua. Dacă se 
va mai întoarce la dînsa ? Asta — părăsind to
nul de pînă acum — depinde doar de felul 1 
cum va ști să arunce balastul de superficiali
tate și șovăială dovedit în scrisoare, și va fi 
fermă, decisă și autentică în trăirile pe’care le 
încearcă.

CUMINȚENIA MEDIOCRA
■>

A DEBUTULUI
In raport cantitativ, anul 

1972 a fost pentru debuturi din 
nou un an al poeziei, dar critica 
literară a discutat mai mult 
proza și cele cîteva cărți ale 
unor tineri critici. Abia în ul
tima vreme unele articole re
trospective încearcă să siste
matizeze anumite orientări ale 
poeziei tinere, fără prea mare 
convingere însă. Mai direct, sau 
mai pe ocolite, se recunoaște 
că poezia nu mai aduce în ulti
mul timp nota de prospețime 
cu care o anumită poezie a 
debutanților își obișnuise odi
nioară critica. Afirmația este, 
tn mare, adevărată.

Chiar dacă și proza s-a ară
tat, la rîndul ei, înfeudată la 
cîteva experimente ușor de re
cunoscut, un număr de tineri 
prozatori a trezit la un moment 
dat interesul revistelor. La 
numele lui Vasile Sălăjan, sau 
la cel al lui Radu Mareș, ii 
putem adăuga, mai nou, pe 
George Gfiîdrigan (autor cu 
stil nervos, însă monoton în 
preferințele tematice), și pe 
Gheorghe Schwartz. Romanul 
acestuia, Martorul (Edit. Facla, 
Timișoara), chiar dacă are unele 
lungimi nepermise, sau scene 
ușor confecționate pentru efec
tul lor, reușește, mai ales, să 
ofere o lectură cursivă, ceea 
ce este aproape o noutate în 
peisajul de constructivism arid 
al prozei mai tinere. Față de 
alți ani, s-a mai rărit numărul 
celor care asediază „genul 
scurt", așa că a scăzut implicit 
și cantitatea de false nuvele și 
false schițe. între cei care iau 
în serios o asemenea proză, 
sin.t de reținut Grigore Ilisei, 
Nicola? Stăiculescu — prozatori 
destul de discreți și de echili

brați —- și Mihai Sin, autor al 
unei interesante cărți apărute 
în colecția de proză a Editurii 
Dacia — Așteptînd în liniște. în 
rest, o mediocritate liniștită 
care, spre deosebire de alți ani, 
nici nu a mai reușit să incite 
cerneala usturătoare a cronica
rilor.

De la tinerii critici, se știe, 
toată lumea așteaptă să depă
șească nivelul simplelor re
cenzii de jurnal. Probabil că 
din această cauză avem și mai 
puține cărți de debut în criti
că. Cei mai tineri critici încă nu 
și-au tipărit prima lor carte, 
ca să nu mai epunem că în fața 
debutului editorial ezită încă 
și unii dintre criticii cu o mai 
lungă activitate. Amînarea 
unor cărți este, din această 
privință, un gest îmbucurător.

Cel puțin spiritul acesta de 
responsabilitate, de care unii 
tineri critici dau dovadă, aduce, 
în plus, o certitudine a serio
zității. Cine are cît de cît bu-' 
năvoința, poate să observe câ 
atît. de huliții recenzenți și în 
general tinerii critici, cel puțin 
pînă acum au evitat să tipă
rească volume cu pestriț sumar 
de publicistică, lăsîndu-i pe 
unii confrați mai vîrstnici să 
creadă, cu religiozitate, că orice 
articol ocazional urcă un număr 
de pagini la o viitoare și grab
nică selecție:

Au mai apărut șl cîteva cărți 
fără fizionomie deosebită, de o 
inconsistență manifestă, dacă 
nu alambicate, alteori și go- 
moase. Deasupra acestora, un 
studiu serios, nu destul de elas
tic însă, cartea lui Tltus Moraru 
— Fiziologia literară. Nu putem 
spune că vreuna din aceste 
cărți a fost nedreptățită, dar 
unele au fost peste măsură de 
licitate, îneît cronicile prea bi
nevoitoare care li s-au consa
crat păreau la un moment dat 
capitole inedite dintr-o lucrare 
încă nescrisă !

Spre regretul nostru, în poezie 
lucrurile s-au complicat din 
nou. După ce cu un an în urmă 
volumele lui Adrian Popescu, 
Ion Miroear Paul Emanuel, 
Mircea Dillesdi, Tlorîa Bădescu 
făcuseră o anumită deschidere 
către un lirism mai direct și 
spre o poezie mai limpede, 
poezia incolor*  a legat o mai 
veche tradiție. Din r.ou s-a 
recurs la statutul adolescenței 
„complicate", așa numita „can
doare", așa zisul „joc“ de-a 
poezia. Cum era și de așteptat, 
poezia „nevinovată", poezia 
„drăguță", domnișorească, a 
ajuns șl ea să poată fi confec
ționată cu puțină abilitate din 
propriile sale clișee. Supără 
mai ales o ciudată metafizică 
de buzunar, care vrea să înlo
cuiască gîndirea prin metafore 
gesticulate. Din nou acele pă
sări care trec în oameni, derbii 
în rădăcini, sau în mai știu eu_ 
ce, izvoarele în tăceri, oamenii 
în stări insolubile etc. Nu ne-au 
convins poetele, și majoritatea 

cronicilor la volumul lor se 
pronunță în acest sens. în altă 
extremă, nici poezia de prea 
multă cumințenie clasică, rit
mată și rimată fără nici o um
bră de ezitare, nu și-a găsit 
decît apologeți ocazionali ; ca 
să nu mai vorbim de cărțile 
cu „cifru", plachetele ermeti- 
zate, care ne produc în marea 
lor majoritate o evidentă bla
zare Poate ca un volum ca 
cel al lui George Virgil Stoe- 
nescu, autor nu lipsit de rigoare 
și de talent, ar fi fost primit 
mai bine cu cîțiva ani în urmă. 
Dar într-un timp destul de 
scurt poezia cu miză cifrată 
s-a banalizat. Nici o manieră 
poetică în sine nu este superi
oară alteia, numai ca poetul 
atras spre o manieră prea soli
citată de moda zilei trebuie 
să depună un efort considerabil 
pentru a scoate 6tilul său din 
temporalitatea modei. în ace
eași situație s-a aflat și Dușaa 
Petrovici, un poet cu netăgă
duite aptitudini pentru poezie, 
și dovada o fac în vo
lumul său unele pagini de 
mare frumusețe. Dar cititorul 
simte că poezia este marcată, 
dintr-o epocă mai veche, de ace
eași gesticulație pe care am 
discutat-o mai sus. Cu singura 
deosebire că autorul dă poeziei 
sale și o tentă de ilogism su
prarealist, care nu servește însă 
poeziei decît cel mult ca notă 
de ciudățenie. Oricum Dușan 
Petrovici rămîne alături de 
Dan Verona, Valeriu Pantazi și 
Radu Anton Roman între apa
rițiile notabile. Radu Anton. 
Roman și Dan Verina se a- 
seamnă prin credința lor în 
puterea imaginii, de fapt cre
dință față de o poezie palpa
bilă. tn special Dan Verona 
ocolește pe cît îi stă în putință 
complicarea teoretică, lăsînd în 
libertate deplină dispoziția sa 
imagistică. Volumul Nopțile 
migratoare confirma talentul 
deja cunoscut al acestui poet, 
între mai noii apăruți trebuie 
să-i amintim pe Cornel Brahaș. 
cu placheta întors, și Victor 
Haide, autorul unor Stări in
termediare, ambele tipărite de 
Cartea Românească. O linie sti
listică destul de curată, iar la 
Brahaș chiar o retorică salvată, 
ceea ce constituie o raritate, 
dar pe ansamblu aportul lor 
este numai de expresie, nu de 
substanță.

Se înțelege că nu am reușit 
un bilanț cu totul cuprinzător 
al anului <le debuturi care a 
trecut Dar pulsul acestui an 
trebuie văzut într-un singur 
loc: literatura debuturilor în
cepe să Învețe simplitatea.

DINU FLAMAND

AMATORISM
(Urmare din pag. I)

tribuția de specialitate într-o 
acțiune de interes obștesc iar 
tinerii interprqjâ și tinerii ora
șului aveau la rihdul lor o seară 
plăcută, instructivă. In ce fel a 
decurs colaborarea și cum au 
sprijinit aceste instituții reali
zarea spectacolului ? Acea^'a 
este o adevărată poveste... cu 
cîntec pe care sîntem nevoiți 
s-o derulăm aidoma cum s-a pe
trecut în realitate.

în sala de spectacol era ne
voie de luminile cîtorva proiec
toare. Electricianul teatrului — 
cel care avea la inventar aceas
tă aparatură — a închiriat-o 
(fiindcă teatrul se afla în rela- 
che) organizatorilor cu 150 lei 
de spectacol. Cej care trebuiau 
că mînuiască aceste aparate, tot 
salariați ai teatrului (mașinist 
I. II, III și IV) au cerut alte 
sume de bani. Scena nu avea 
lumini, dar nici sonorizare, așa 
că s-a recurs la improvizații 
cerindu-se sprijinul secretaru
lui U.T.C. de la I.H.R, Mamaia 
(întreprinderea de hoteluri și 
restaurante) care, secretar 
U.T.C., a împrumutat difuzoa
rele „sale"... pentru o altă sumă 
de bani, („Rentabilă" muncă ob
ștească desfășoară acest tova
răș secretar U.T.C.). Personalul 
de deservire al sălii (închiriate) 
a cerut alte sume de bani i elec
tricianul care-a aprins și-a stins 
luminile la sfîrșitul spectacolu
lui, caloriferistui de la calori
fere (sala a fost închiriată fără 
a fi încălzită ?), femeia de servi
ciu și portarul — în fața căruia 
s-au spart geamurile de la in
trare. Elevii Liceului de mu
zică, participanți și la un spec
tacol de turneu la sate au cerut 
după aceea retribuție bănească, 
ca niște șușaniști. (în toamnă 
Casa de cultură a tineretului a 
propus conducerii școlii crea
rea unui taraf de muzică popu
lară cu forțe artistice recrutate 
dintre elevii liceului. Propune
rea a fost refuzată din frumo
sul și temeinicul motiv că „ele
vii au de învățat". Oare nu ii 
sînt cunoscute școlii acele tur
nee „pe doi poli“ pe care ele
vii le întreprind adesea, lâsind 
la o parte exercițiile din parti
turi ?). Recapitulînd, o „contri
buție" lingă alta a adunat pe 
nota de plată a clubului frumu
șica sumă de peste 6 000 lei. Nu 
avem nimic împotriva plăților, 
nu cunoaștem tarifele din Cons
tanța, dar e bine să știm clar un 
singur lucru ; ori slat manifes
tări de colaborare, stabilite e- 
chitabii pe principiul just că 
toți factorii de cultură sînt di
rect implicați în procesul edu
cativ, ori, o bună parte din
tre activitățile editate sub efi
gia comună devin acțiuni plă
tite" !

Singurii colaboratori care nu 
au pretins plată, mulțumindu-se 
doar cu răsplata aplauzelor a- 
cordate de public, au rămas ti
nerii artiști amatori de la Fa
brica „Integrata", deși au pre
gătit spectacolul seara tîrziu 
după orele de muncă și cântă
reții amatori de muzică ușoară 
Și populară. De fapt, numai 
aceștia au fost cu adevărat co
laboratorii care au sprijinit ma
nifestarea culturală organizată 
de Clubul tineretului din Cons
tanța.
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Primire la președintele
Consiliului

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Mau
rer. a primit, joi la 
vizită protocolară de 
pe Osman Derinsu, 
rul extraordinar și

la

CRONICA mnilcstări consacrate p

amiază, in 
prezentare, 
ambasado- 
plenipoten-

de Miniștri
țiar al Republicii Turcia 
București.

La întrevedere, desfășurată
într-o atmosferă cordială, prie
tenească, a luat parte Vasile 
Gliga. adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

PRIMIRE LA C.C. AL P.C.R.
Andrei, se-Tovarășul Ștefan

cretar al C.C. al P.C.R., a pri
mit în cursul zilei de joi pe 
președintele celei de-a XXVlI-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite, 
Stanislaw Trepczynski, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne al R.P. Polone.

întrevedere, desfășurată 
atmosferă prietenească,

La 
într-o 
au participat Nicolae Ecobescu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, precum și Jaromir 
Ocheduszko, ambasadorul R.P. 
Polone la București.

Președintele celei de-a XXVII-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. și-a încheiat vizita 

în țara noastră
Președintele celei de-a 

XXVII-a sesiuni a Adunării 
Generale a Organizației Națiu
nilor Unite, Stanislaw Trep
czynski, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al R.P. Polo
nă, a făcut o vizită \n țara 
noastră, între 16 și 19 aprilie, la 
invitația Ministerului Afaceri
lor Externe.

Oaspetele a fosț primit de 
George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe, și a avut con
vorbiri cu Nicolae Ecobescu, 
adjunct al ministrului, în ca
drul cărora au fost abordate

probleme bilaterale și aspecte 
ale situației internaționale. De 
asemenea, s-au discutat proble
me privind rolul și locul Orga
nizației Națiunilor Unite în via
ța internațională. • i

întrevederea și convorbirile 
au decurs într-o atmosferă to
vărășească, de caldă prietenie.

★
Ambasadorul R.P. Polone la 

București, Jaromir Ocheduszko, 
a oferit joi un dejun în onoa
rea lui Stanislav Trepczynski.

în cursul după-amiezii, oaspe
tele a părăsit Capitala.

U. T. C.
Ieri a părăsit Capitala, în- 

dreptîndu-se spre Helsinki 
tovarășul Ioan Popescu, se
cretar al C.C. al U.T.C., care, 
Ia invitația Ligii Tineretului 
Democrat din Finlanda, va 
participa la lucrările celui 
de al X-lea Congres.

★
Tot ieri a plecat spre Co

penhaga, tovarășul Ion Co- 
mănescu, membru al Birou
lui C.C. al U.T.C. care, la 
invitația Tineretului Comu
nist din Danemarca (D.K.U.), 
va participa la lucrările ce
lui de al XXX-lea Congres 
al D.K.U.

★
Ieri dimineață a părăsit 

Capitala, îndreptîndu-se spre 
Goteborg, tovarășul Petru 
Popescu, membru supleant 
al Biroului C.C. al U.T.C . 
care, la invitația Organiza
ției Coordonatoare a Tine
retului Comunist din Sue
dia, va participa la Congre
sul acestei organizații.

La plecarea reprezentanți
lor U.T.C. la lucrările celor 
trei congrese, pe aeroportul 
București—Otopeni erau de 
față tovarășii Silvia Ilie, se
cretar al C.C. al U.T.C., Șer- 
ban Cantacuzino. membru 
supleant al Biroului C.C. al 
U.T.C., activiști ai C.C. al 
U.T.C.

aniversarii cvcnimcn
telor revoluționare

din 1848

k

[amvers Acțiuni

CONSFĂTUIREA CONDUCĂTORILOR ORGANE
LOR DE STAT ÎN PROBLEMELE MUNCII DIN ȚĂ

RILE MEMBRE ALE C.A.E.R.
în perioada 17—19 aprilie a.c., 

a avut loc la București cea de-a 
V-a Consfătuire a conducători
lor organelor de stat în proble
mele muncii din țările membre 
ale C.A.E.R. Consfătuirea a pri
lejuit un fructuos schimb de 
informații și experiență, precum 
și un schimb de păreri cu pri
vire la îmbunătățirea colaboră
rii între aceste organe de stat, 
perfecționarea și diversificarea 
acesteia, convenindu-se asupra 
unor domenii concrete în care 
să se desfășoare colaborarea în 
viitor.

Delegațiile care au participat 
la Consfătuire au fost conduse 
de : Mișo Mișev,ministrul mun
cii și asigurărilSr sociale din 
R.P. Bulgaria ; Miehal Stancei, 
ministrul muncii și problemelor 
sociale din R.S. Cehoslovacă ; 
Oscar Fernandez Padilla, -mi
nistrul muncii din Cuba : Horst 
Rademacher, secretar de stat 
pentru muncă și salarii din R.D. 
Germană ; Miatavin Lhamsuren, 
președinte al Comitetului de 
Stat pentru Muncă și Salarii din 
R.P. Mongolă ; Wincenty Kava- 
lec. ministrul muncii, salarizării 
și problemelor sociale din E.P. 
Polonă ; Petre Lupu, ministrul 
muncii din Republica Socialistă 
România ; Imre Nagy, adjunct al 
ministrului muncii din R.P. Un
gară ; B.M. Suharevski, vice
președinte al Comitetului de 
Stat pentru Probleme de Muncă 
și Salarii din U.R.S.S.

După încheierea lucrărilor 
consfătuirii, în ziua de 19 apri-

lie. conducătorii delegațiilor or
ganelor de stat în problemele 
muncii din țările membre ale 
C.A.E.R. au fost primiți de to
varășul Ilie Verdeț, prim-viee- 
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România.

Aniversarea evenimentelor 
revoluționare din anul 1848 în 
Țările Române continuă să fie 
marcată in întreaga țară prin 
numeroase manifestări.

• în numeroase localități din 
județul Timiș, au fost organi
zate conferințe, jurnale vorbi
te, seri literare și medalioane 
muzicale. Sînt de semnalat, din 
suita acestor manifestări oma
giale simpozioanele pe tema 
tradițiilor de luptă revoluțio
nare a’e poporului român pen
tru libertate națională și soci
ală, organizate la Casa Arma
tei din Timișoara, la clubul 
muncitoresc Tehnometal și că
minul cultural din comuna Lo- 
vrin. în cadrul bibliotecilor și 
librăriilor din municipiile Ti
mișoara și Lugoj, ca și in cele 
din Jimbolia, Sînicolaul Mare, 
Deta, Buziaș, Făget, au fost a- 
menajate expoziții, vitrine și 
standuri speciale cu lucrări 
despre revoluția de la 1848 în 
Țările Române, monografii de-

Joi dimineața, 
cerilor externe 
Populare Congo 
pitala. Oaspetele_____ , „
vitația ministrului afacerilor ex- 
zterne al Republicii Socialiste 
România, o ' ".......................
trei zile în

ministrul afa- 
al Republicii 

a părăsit Ca- 
a făcut. Ia in-

vizită oficială de 
țara noastră.

colectiv al Cireu-Renumitul _____  _ ____
lui din Șanghai și-a început joi 
seara, în sala Ansambluiui 
„Rapsodia Română**,  suita de 
reprezentații, oferind bucu- 
reștenilor posibilitatea de a se 
reîntîlni cu o artă de străvechi 
tradiții în R.P. Chineză. Publi
cul a răsplătit cu vii «plauze 
precizia și eleganța execuției, 
pitorescul numerelor de an
samblu, frumusețea costumelor 
etalate de mesagerii artei din 
îndepărtata Chină.

Cu prilejul celei de-a 103-a a- 
niversări a nașterii lui Vladimir 
Ilici Lenin, la Ambasada Uniu
nii Sovietice din București a a- 
vut loc joi seara o gală de fil
me consacrate vieții și activității 
revoluționare a făuritorului 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice și al statului sovietic.

La ediția din acest an a Tîr- 
gului .internați ana] de la Casa
blanca, ce va fi inaugurată ia 
26 aprilie, țara noastră va par
ticipa cu o expoziție cu carac
ter general. Expozanții circa 
30 de întreprinderi de comerț 
exterior și centrale industriale 
românești — prezintă mărfuri 
din aproape toate ramurile e- 
conomiei noastre.

dicate pașoptiștilor, opere 
părtinind lui Bălcescu și altor 
fruntași ai revoluției, pagini de 
proză și poezie 
luționarilor de 
ani.

• La Zalău,
Silvaniej și |n __
din județul Sălaj au avut __
expuneri, simpozioane, seri cul
turale consacrate memoriei u- 
nor revoluționari de la 1848. 
La Bocșa, comuna natală a lui 
Simion Bămuțiu, ca și în loca
litatea Gorgana. unde acesta 
s-a stins din viață, se fac in
tense pregătiri pentru „Serbă
rile omagiale Bărnuțiu”. In co
muna Gîrbou, unde s-a născut 
un alt revoluționar pașoptist, 
/Xlexandru Papiu Ilarian, se 
fac, de asemenea. pregătiri 
pentru o importantă manifes
tare culturală de masă. La 
Muzeul Sălajului se află în or
ganizare, cu concursul Arhive
lor statului și filialei Societății 
de științe istorice, exnoziția ju
dețeană „Revoluția de la 1848 
clin Țara Românească. Tran
silvania și Moldova în conștiin
ța poporului”.

• Anul revoluționar 1848 a 
constituit, de asemenea, subi
ectul conferințelor organizate 
la Casa de cultură din muni
cipiul Sighetul Marmației, la 
căminele culturale din Boiu 
Mare, Valea Chioarului și 
Cîmpulung la Tisa din județul 
Maramureș, iar bibliotecile din 
Borșa și Tîrgu Lăpuș au orga
nizat simpozioane și evocări li
terare din creația scriitorilor 
pașoptiști.

• Biblioteca orășenească din 
Solea, județul Suceava, a orga
nizat un medalion literar con
sacrat personalității revoluțio
narului român Nicolae Băilces- 
cu. Evocarea figurii Jnflăcăra- 
tului patriot și- cărturar a fost 
întregită de lecturi din cunos
cuta narațiune epică „Un om 
între oameni” de Camil Pe
trescu.

a-

închinate revo- 
acum 125 de

Șimleu, Cehul 
alte localități 

loc
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JUNIORI Prima semifinală a

EXPOZIȚII DEDICATE 
UNOR MARI

PERSONALITĂȚI DIN 
ISTORIA POPORULUI 

NOSTRU

MICA ENCICLOPEDIE 
TEHNICA ILUSTRATĂ

între 17 și 19 aprilie a avut loc 
la București, cea de-a Vl-a .șe
dință a Grupei de experți pri
vind dezvoltarea și perfecționa
rea comerțului interior, la care 
au participat reprezentanții ță
rilor europene membre ale 
C.A.E.R.

In cursul zilei de joi, pârtiei- 
panții la consfătuire au fost pri
miți de tovarășul Virgil Trolin, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului 
interior.

(Agerpres)

AICI 
CONSTRUIESC 
(Urinar*  din pag. /) 

ceasta acțiune va da roadele 
așteptate. Pînă Ia 15 mai in
stalațiile de tubulatură de pe 
acest cargou vor fi predate 
fâră a se face vreo concesie 
calităfii.

— Sîntem cu ucenicii pe a- 
cest vas de mai multe zile — 
ne spune maistrul instructor 
Costel Munteanu, și primele 
motive de satisfacție au și 
apărut. Ucenicii, de pildă, au 
reușit să pună pe poziții in
stalația de santină si balast 
în 3 zile față de 5 zne cit se 
cere în mod normal. Asta 
dovedește că băieții muncesc 
cu multă tragere de inimă, că 
vor să răspundă așa cum se 
cuvine la încrederea ce li s-a 
acordat.

— Ne-am angajat să pre
dăm pe 15 mai instalațiile de 
tubulatură de la vasul „Rm. 
Vîlcea“ și ne vom ține anga
jamentul— ne spune ucenicul 
Adrian Cobîlă, secretarul or
ganizației U.T.C. de Ia clasa 
de ucenici tubulaturi anul 2. 
Este o adevărată întrecere în
tre noi, nici unul nu lipsește, 
nici unul nu întîrzie la pro
gram, toți ne străduim să 
muncim cit maț bine și mai 
mult. Vă dăm întîlnire pe 
15 mai.

Am acceptat invitația. Am 
acceptat-o fiindcă acțiunea 
acestor 30 de ucenici face 
pa*>e  dintre acele acțiuni 
care ne emoționează prin 
frumusețea lor, prin bogatele 
semnificații pe care le pun 
în lumină. Am acceptat-o și 
fiindcă sîntem siguri că pînă 
la 15 mai pe vasul pe care 
l-au luat în stăpînire pentru 
a-i executa instalațiile de 
tubulatură, ei, cei 30 de uce
nici, vor face multe călătorii, 
vor descoperi noi tărîmuri ale 
bucuriei muncii, ale senti
mentului datoriei împlinite.

Astăzi, au loc jocurile semi
finale ale Turneului F.I.R.A. *73  
pentru juniori. întîlnirile se vor 
desfășura astfel : pe stadionul 
Giulești au loc partidele Polo
nia — Cehoslovacia (ora 15.30) 
și România—Italia (ora 17), cu
plaj care se anunță deosebit de 
interesant, mai ales că tinerii 
rugbiști români, au nevoie tie o 
victorie pentru a putea să joace 
în finala acestui turneu.

Cel de-al doilea cuplaj, se va 
desfășura pe stadionul Progre
sul : R.F.G.—Maroc (ora 15.30) 
și Spania—Franța (ora 17). Cu- 
noseîndu-se valoarea sportivi
lor francezi, dăm ca favorită 
echipa „cocoșului galic”, care 
după evoluția de miercuri, nu 
poate pierde în fața rugbiștilor 
italieni.

GAB. FL.

• în sferturile de finală ale 
turneului internațional de tenis 
de Ia Monte Carlo, campionul 
român Ilie Năstase l-a întîlnit 
pe jucătorul vest-german Harald 

a
®e-

Els-chenbnoîch. Ilie Năstase 
terminat învingător în trei 
turi cu 6—2, 7—5. 6—2.
SELECȚIONATELE DE TENIS 
MASA ALE R. P. CHINEZE 

SOSIT IN CAPITALA

DE
AU

deSelecționatele de tenis 
masă ale R.P. Chineze, avînd în 
frunte pe campionii mondiali în 
probele de simplu Si En-tin 
(masculin) și Hu Iu-lan (femi
nin), au sosit ieri în Capitală în 
vederea unui turneu pe care-1 
vor întreprinde în țara noastră. 
Pe aeroportul internațional 
Otopeni, oaspeții au fost întîm- 
pinați de reprezentanți ai 
C.N.E.F.S. și ai federației ro
mâne de tenis de masă.

Sîmbătă, sportivii din R.P. 
Chineză vor susține o întîlnire 
demonstrativă cu jucători frun
tași români, în orașul Rîmnicu 
Vîlcea, luni, la Hunedoara, se 
vor întîlni selecționatele R.P. 
Chineze și României, iar 
in Capitaiă, va avea loc al

(Urmare din pag. 7)

— Au mai fost anul trecut 
niște intilniri ale activului 
U.T.C. din întreprindere cu 
membri ai comitetelor muni
cipale ale P.C.R. și U.T.C. Par
că una sau două...

Superlativele au dispărut... 
Stăruie o urmă de agasare în 
ton. Se mișca mai la largul 
său în pianul generalului. Lu
crurile concrete erau puține și 
vagi. învățămîntul poEtic, că
ruia se acordase o deosebi
tă atenție” se dovedea el în
suși deficitar. Nici o preocu
pare pentru diferențierea 
în funcție 
pregătirea 
comodă : __ __
cerc”, era suverană. Dezbateri ? 
Doar „cînd se ivesc probleme”. 
Dar dacă nu se ivesc proble
me, nu este oare pentru că nu 
se realizează scopul învățămin- 
tului poEtic, acela de a pune 
și de a lămuri probleme pri
vind politica partidului și sta
tului nostru ?

Am răsfoit totuși „hîrtiile". 
Prin programul trimestrial de 
activități comitetul U.T.C. își 
propusese să realizeze o serie 
de activități politico-ideologi- 
ce și culturale cu un pronunțat 
caracter educativ, cum ar fi 
dezbaterile pe teme din actua
litatea internă și intemaționa-

lui 
de preferințele și 

tinerilor. Formula 
„o organizație, un

Competiția internațională de 
box agentura de aur" a pro
gramat aseară prima reuniune 
a semifinalelor.

O frumoasă victorie Ia puncte 
a obținut, la . categoria pană, 
Gheorghe Ciochină care, s-a 
impus cu autoritate în fața ad
versarului său, pugilistul ugan- 
dez, K. Ayubu. In limitele ca
tegoriei muscă, F. Ibrahim (Ro
mânia) a ciștigat la puncte (cu 
3—2) întîlnirea susținută cu J. 
Odwori (Uganda). Calistat Cu- 
țov (categ ușoară) l-a întrecut 
net la puncte pe A. Guțu.

Iată celelalte rezultate înre
gistrate : categ. muscă : C. Gru- 
iesc-u (România) învinge la punc
te pe I. Șulă- (România) ; Categ. 
pană : C. Ștefanovici (România) 
cîștigă prin neprezentarea lui 
N. Butiseaca (România' ; categ 
ușoară : P. Dobrescu (România)

dispune la puncte de M. Teofil 
(România) ; categ. mijlocie mi
că : T. Nicolae (România) învin
ge la puncte pe V. Filip (Româ
nia) , Șt. Fior ea (România) dis
pune la puncte de S. Tîrîlă (Ro
mânia) ; categ. semigrea : G. Ca
rillo (Cuba) întrece la puncte 
pe G. Stoimenov (Bulgaria) ; 
M. Constantinescu (România) 
învinge prin K.O. în prima re
priză pe J. Siklosi (Ungaria).

Astăzi, cu începere de la ora 
19.00, pe același ring, se va des
fășura cea de a doua gală semi
finală.

lea meci dintre reprezentativele 
celor două țări.
• în orașul Gheorghe Gheor- 

ghiu-Dej au continuat ieri în
trecerile turneului internațional 
masculin de handbal „Cupa ță
rilor Latine", competiție rezer
vată echipelor de tineret.

Selecționata Portugaliei_ .__  __  ____ a
surclasat cu 30—14 (16—6) echipa 
Braziliei, iar Franța a învins cu 
scorul de 22—9 (13—4) formația 
Italiei.

în ultimul meci s-au întîlnit 
reprezentativele României și 
Spaniei. La capătul unui joc în 
care au fost superiori, tinerii 
handbaliști români au terminat 
învingători cu scorul de 21—12 
(10-6).

• Cu 
minării 
de șah __ _
lele’ Canare), marele maestru so
vietic Leonid Stein se menține 
lider cu 8,5 puncte.

Marele maestru român Florin 
Gheorghiu a obținut, în runda 
a 13-a, o victorie rapidă, în nu
mai 19 mutări, în partida sus
ținută cu Liubomir Kavalek.

două runde înaintea ter- 
turneului internațional 

de la Las Palmas (Insu-

lă ; prezentarea în adunările 
generale a unor materiale te
matice ca „Participarea țării 
noastre la schimburile mate
riale și culturale pe plan mon
dial”, „Contribuții ale unor per
sonalități politice din țara noas
tră la afirmarea politică a ță
rii pe plan mondial” etc. ; în- 
tilniri cu diverși invitați —

Continuînd o activitate deve
nită tradițională, Biblioteca 
Academiei Republicii Socialiste 
România va organiza șj în acest 
an o serie de expoziții dedicate 
unor mari personalități’ și unor 
evenimente de seamă din isto
ria poporului nostru.

Printr-o asemenea mani
festare va fi marcată aniversa
rea a 300 de ani de la naștere 
și 250 de ani de la moartea lui 
Dimitrie Cantemir. Publicului 
îi va fi prezentată o bogată 
iconografie de epocă, ediții 
princeps ale lucrărilor marelui 
cărturar precum și ediții ulte
rioare, gravuri reprezentînd 
portretul său, o hartă a Moldo
vei întocmită de reputatul sa
vant, alte documente semnifica
tive pentru activitatea politică 
și de cercetător al istoriei des
fășurată de Dimitrie Cantemir. 
O altă expoziție, dedicată co
memorării unui veac de la 
moartea lui Alexandru loan 
Cuza, va cuprinde acte din 
arhiva personală a domnitoru
lui, duplicate după legi, mono
grafii Începînd cu cele populare, 
pînă Ia operele oamenilor de 
știință în care sînt evocate fi
gurile eminentului om 
ale principalilor săi 
tori.

Pe aceeași agendă 
și expoziția omagială 
de sărbătorirea a 100 < 
la nașterea pictorului 
Petrascu.

A apărut lucrarea „Mica en
ciclopedie tehnică ilustrată” 
care prezintă sub forma unor 
scurte articole, însoțite de 
scheme explicative în culori, 
rolul și modul de funcționare 
al principalelor aparate și ma
șini utilizate azi în mod curent 
precum și diverse realizări im
portante ale tehnicii moderne. 
Fără a recurge la formulări și 
demonstrații matematice, aceas
tă lucrare apărută 
tura Enciclopedică 
va • permite elevilor 
ceu, studenților și 
nespecialist să-și facă 
gine clară și precisă 
instalațiilor aparatelor __ __ ...
nilor care fac parte integrantă 
din preocupările omului modern.

studențești

politic și 
colabora-

figureaza 
prilejuită 
de ani de 
Gheorghe

în Edi-
Română 
de li- 
oricărui 
o jm-a- 
asupra 

și mași-

„DECADA CĂRȚII 
ȘTIINȚIFICE SI 
' TEHNICE"'

Ieri, s-a deschis în Capitală, 
la librăria Academiei „Decada 
cărții științifice și tehnice”, or
ganizată. de Centrul de librării 
București.

Incepînd de ieri pînă la 29 a- 
prilie se organizează la librării
le M. Sadoveanu, Alfa, I. L. Ca- 
ragiale, George Coșbuc expoziții 
de carte social-politică, științi
fică și tehnică. Editurile Acade
miei, Tehnică, Ceres, Enciclope
dică, Medicală, Didactică și 
dagogică prezintă in aceste 
peste 100 de titluri noi din 
proape toate domeniile. La 
brăria Academiei, începînd
azi. se desfășoară „zilele editu
rilor”, unde vor fi lansate de 
către autori, redactori de carte, 
lucrări apărute în aceste zile, 
în peste 50 de întreprinderi, 
instituții, institute de învăța-?, 
mint superior se organizează in
tilniri între autori, redactori de 
carte, expoziții de carte de spe
cialitate

pe- 
zile 

a-
Li- 
de

„Centurii de aur

(Agerpres)

prieteniei
(Unnar* din pag. I)

Foto: C. DIACONUCAMPIONAT REPUBLICAN 
DE COPII LA JUDO

După o suită de concursuri 
demonstrative, cei mai tineri 
judocani au luat startul într-o 
amplă competiție republicană, 
reunind la prima etapă de masă 
aproape 1.500 de copii. Primii 
clasați vor participa, în zilele 
de 20—22 aprilie, la întreceri
le zonale ale campionatului re
publican, ce se desfășoară la 
Galați, Deva și Miercurea Ciuc. 
în program sînt prevăzute con
cursuri pentru categoriile 11—12 
ani, 13—14 ani și 15—16 ani, 
la care își dispută întîietatea 
500 de copii.

CONCURSUL 
SPECIAL 

PRONOSPORT 
NR. 16

(din 22 aprilie 1973)
Dinamo — Jiul

F.C. Petrolul — F.C. Argeș 
„U“ Cluj — Univ. Craiova 
C.S.M. Reșița — Steaua

1
1
X,2 

l,x,2

A.S.A. Tg. Mureș— C.F.R. Cluj 1
F.C. Constanța — S.C. Bacău 1 
U.T. Arad — Sportul Stud. l,x 
Atalanta — Terna» a 1

Fiorentina — Palermo 
Internazionale — Roma 
Napoli — Bologna 
Samp dori a — Cagliari

Verona — Torino

1
1,X
x
x

X,2

acestui 
socotesc

așteptau finalizarea 
program de activități, 
la fel ?

în cadrul aceluiași 
am stat de vorbă și cu Gheorghe 
Rogojină, șeful comisiei cultu
rale. în domeniul respectiv. în
suși programul de activități îmi 
apăruse modest, sub posibilități
le organizației. Erau menționate

comitet.

niei, ale înțelegerii". „Vă vom 
arăta orașul nostru drag, atît 
de vechi și atît de tânăr, tot
odată; fabrica de tricotaje, 
unde lucrează mama ; lami- 
norul, unde muncește tata, 
pentru ca cincinalul să fie 
realizat mai repede ; șantie
rul naval, unde fratele meu 
își arată măiestria la con
strucția navelor; toate locu
rile unde pulsează ritmul 
muncii, al vieții cu care noi, 
copiii brăileni ne mîndrim" — 
au spus pe scena, cîțiva pio
nieri artiști, in versuri anume 
făcute pentru oaspeții lor. Și 
le-au arătat. Cu ocazia turu
lui orașului Brăila, întrerupt 
de zeci de popasuri dictate 
de mîndria justificată a gaz
delor „de a arăta". Și le-au 
povestit. Cu ocazia plimbării 
pe nava „Muntenia", ori sea
ra, acasă, în camera pe care 
un brăilean și un sătmărean 
au împărțit-o frățește. Le-a 
povestit și primul secretar al 
Comitetului județean al P.C.R. 
Brăila, tovarășul Dumitru Bă
lan, la întîlnirea cu locțiito
rii comandantului președinte
lui C.N.O.P. și cu reprezen
tanții județelor, în orele ace
lea în care copiii l-au ascul
tat cum se întâlnește dezvol
tarea Brăilei cu grija pentru 
copiii lui; ei au pus întrebări 
și l-au rugat să propună ca 
o navă care se va construi de 
aci înainte, să se numească 
„Cutezătorii" sau „Pionieria" 
sau „Prietenia pionierească";

și primul secretar le-a pro
mis că le va sugera acest 
lucru celor care botează na
vele.

Ne amintim apoi de acea 
imensă horă a unirii, care s-a 
încins pe stadion, după festi
vitatea de deschidere a întâl
nirii, sugestiv moment al prie
teniei dintre copiii români, 
maghiari și de alte naționali
tăți, de alaiul care a străbă
tut orașul în prima zi cu pan
cartele purtate de reprezen
tanți, anunțînd că au venit 
din Arad, Argeș, Bacău, Bucu
rești. Cluj, Harghita, Iași, 
Vrancea... A fost o sărbătoa
re. I7n prilej de schimburi de 
păreri începînd cu dialogul 
pionieresc, din prima zi, în 
care președintele C.N.O.P., 
tovarășul Virgil Radulian, și 
cei 12 locțiitori ai săi, pionieri, 
au condus un colocviu al ex
perienței și inițiativei, al cău
tărilor pentru ca activitatea 
detașamentelor și unităților de 
pioneri să poarte și mai mult 
însemnul originalității și fan
teziei — discuție pregătitoare 
pentru cel de al doilea Fo
rum Național al Pionierilor ce 
se va desfășura, în vara, în 
comuna Livada, județul Satu 
Mare.

Pionierii, soli ai colegilor 
lor de școală, care s-au legat 
ca prietenia să le fie ca un 
cîntec nemuritor, i-au scris, 
din Brăila, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, într-o telegramă, 
că ei, copiii țării, îi ascultă 
întotdeauna sfatul învățînd, 
comportând u-se demn, mun
cind și trăind încă de mici 
după frumoasele legi ale vie
ții comuniste, ale solidarității. 
Că o vor face și de aci înain
te mai bine — deviza lor le-o 
dictează să meargă „Tot 
înainte".

• Din inițiativa Consiliului 
U.A.S.C. din Institutul agrono
mic „Nicolae Bălcescu” — 
București în curind se vor de
clanșa întrecerile din cadrul 
concursului profesional studen
țesc cu tema „Dezvoltarea a- 
grlculturii României în anii 
construcției socialiste”. La a- 
cest concurs pot participa stu
denții institutelor agronomice, 
facultăților de biologie din ca
drul universităților $i facultă
ților de științe naturale din ca
drul institutelor pedagogice. 
Prima etapă — pe centru uni
versitar — se va desfășura în
tre 20—25 aprilie 1973, jar etapa 
finală va fi găzduită de Insti
tutul agronomic „Nicolae Băl- 
cescu” din București. La acest 
concurs, desfășurat pe echipe 
de cîte trei studenți, vor fi a- 
cordate premii și distincții din 
partea Comitetului Executiv al 
U.A.S.C.R., din partea Ministe
rului Agriculturii, Industriei A- 
l.imentare și Apelor, din partea 
Consiliului U.A.S.C. din Cen
trul universitar București.

• In lunile aprilie și mai se 
vor desfășura sesiunile de co
municări ale cercurilor științi
fice studențești, prilej de afir
mare a aptitudinilor studenți
lor pentru cercetare. Se vor re
leva, astfel, preocupările stu
denților de soluționare a unor 
probleme de mare actualitate 
pentru producție, știință, tehni
că și cultură. în actualul an 
universitar, 23 863 studenți cer
cetători, sub îndrumarea a 
5 049 cadre didactico și 300 de 
specialiști, abordează în 1 387 
de cercuri științifice, 7 847 de 
teme referitoare la fenomene 
social politice, la procese eco
nomice izvorîte din problemele 
politicii partidultii și statului, 
din realitățile și cerințele actu
ale ale economiei naționale.

Lucrările premiate la aceste 
sesiuhj vor fi în mare măsură 
finalizate ca lucrări de diplo
mă, iar cele mai valoroase vor 
fi. prezentate la cea de a XH-a 
Conferință naționala a cercuri
lor științifice studențești din 
toamna acestui an sau vor par
ticipa la concursul pentru cea 
mai bună invenție sau inovație 
cu caracter aplicativ ce se va 
desfășura in luna aprilie 1974, 
manifestări ’de prestigiu organi
zate sub egida C.E. al 
U.A.S.C.R. șî Ministerului Edu
cației și învățămîntului.

• Pînă la 15 mai vor fi sta
bilite și popularizate în insti
tutele de învățământ superior 
și în facultăți tematicile de 
cercetare a cercurilor științifi
ce studențești pentru viitorul 
an de învățămînt. acțiune care 
va elimina perioadele de în
trerupere ale activității studen
ților cercetători prin posibili
tățile de demarare încă din 
timpul practicii de vară a stu
diului temelor propuse.

• în luna mai, Comitetul Exe
cutiv al Consiliului U.A.S.C.R., 
în colaborare cu Centrul UNES
CO pentru învățămîntul supe
rior va organiza o masă rotun
dă cu tema „Conceptul de în
vățămînt în perioada revoluției 
tehnico-științifice contempora
ne”. în același timp, în colabo
rare cu Centrul de cercetări 
pentru problemele tineretului 
se va desfășura ancheta dedi
cată „Problemelor pregătirii 
practice a studenților șî inte
grării absolvenților în produc
ție”.

C. S.

A cibernetiza
(Urmare din pag. I)

a factorilor responsabili, a ac
tiviștilor obștești însărcinați cu 
organizarea activității cultura
le, și-a spus cuvîntul. Seriile 
cultural-distractive, spre exem
plu. organizate săptămînal „de 
către comitetul U.T.C. în co
laborare cu sindicatul”, benefi
ciază de fapt prea puțin dea- 
portul organizației de tineret.

Organizația U.T.C. și activitatea
cultural-educativă

luptători comuniști din ilegali
tate, profesori de istorie etc. ; 
emisiuni tematice la stația de 
radio-amplificare ; inițierea 
unui ciclu • de activități 
locvii, dezbateri, intilniri 
cadre 
citori 
„Să 
chip ____ .
destul de complex, din care nu 
s-a realizat mai nimic. îmi re
vine în minte aprecierea : „Ce 
s-a făcut, socotesc că s-a făcut 
de ajuns...” Oare tinerii, cei ce

(CO
CLI 

de conducere și cu mun- 
vechi etc.) sub genericul 
muncim și să trăim în 
comunist”. Un program

doar serile cultural-distractive 
și organizarea, la sediul comi
tetului U.T.C.. a unor audiții 
muzicale pentru uteciștii din 
organizații. Parcă pentru a de
monstra lipsa de ambiție a pro
gramului, uteciștii au pornit la 
realizarea unei brigăzi artisti
ce de agitație și a unei orches
tre de muzică ușoară, aflată a- 
cum în preajma „debutului sce
nic**.  E*  una din dimensiunile 
reale ale posibilităților_ organi
zației. Din păcate însă, și în 
acest domeniu lipsa de interes

atît sub raportul concepției, cît 
și sub cel al organizării. Do
vada ? Răspunsul primit la în
trebarea : cine participă din 
partea organizației la aceste 
seri distractive ?

— Tovarășul Andrei Popa, 
din partea sindicatului — spu
ne însuși șeful comisiei cultu
rale. Bineînțeles, mai merg si 
eu din cînd în cînd la dans...

Singura acțiune organizată 
realmente de către comitetul 
U.T.C. — reușitul „Bal al' bo
bocilor" dat în onoarea primi-

lor studenți ai cursurilor se
rale de subingineri ce funcțio
nează aici — a rămas, din pă
cate, unică. Cît despre audi
țiile muzicale, acestea, „n-au 
prins, tinerii nefiind intere
sați”. De ce au fost atunci tre
cute în plan ? Se impune în
trebarea : nu erau tinerii inte
resați sau lipsa de interes a 
organizatorilor pentru populari
zarea acestora și pentru son
darea preferințelor tinerilor e 
cauza reală a nereușitei ?

Am găsit printre tinerii din 
întreprindere unele dovezi ilus- 
trind posibilitățile reale ale or
ganizației U.T.C. : cursurile si 
concursurile profesionale. cele 
12 inovații realizate anul tre
cut de tineri, brigada artisti
că de agitație și orchestra de 
muzică ușoară etc. Sint realizări 
certe, dar în care contribuția 
comitetului U.T.C. este minimă. 
Nefiind folosite, nefiind cunos
cute chiar, aceste posibilități 
latente au rămas. în multe ca
zuri. fără acoperire în fapte pe 
măsura lor. Am înțeles astfel 
că îndemnul „de a lăsa hîr- 
tiile**  ascundea un adevăr amar: 
programele de activități deve
niseră intr-adevăr hîrtii încop- 
ciate în dosarul indiferentei. 
Activiștii obștești, oscilînd inerți 
între intențiile rătăcite în acte
le organizației și nereaiizările 
reale, socoteau că au făcut ..de 
ajuns”. De ajuns pentru cine ?

aceasta, fiecare dintre noi simte cît de mult pătrunde astâzi 
știința in ori ce domeniu de activitate. Pentru oricine a devenit 
clar că știința este astăzi o forță nemijlocită de producție, că 
fără stăpînirea temeinică a științei nu ne mai putem gîndi la 
dezvoltarea producției materiale. Sîntemwîn fața unui proces 
complex cu implicații multiple. Pe de-o parte cunoștințele 
științifice se concretizează în elementele forțelor de produc
ție și in formele de organizare corespunzătoare. Pe de altă 
parte, știința devine baza teoretică a proceselor de producție.

Nici un proces de producție nu se poate desfășura astăzi 
fără utilizarea celor mai moderne concepții privind tehnolo
gia în cauză. Altfel riscăm să nu mai fim competitivi. Este 
suficient să ne gîndim că uzina metalurgică este astăzi con
cepută ca un laborator 4n care se desfășoară procese chimice 
cunoscute și bine stăpînite in cri ce moment al procesului 
considerat. Nu putem concepe moderna industrie de electro
nică ce se dezvoltă astăzi la noi în țară, fără stăpînirea a tot 
ceea ce este mai riou in acest domeniu. Alte aspecte se 
leagă de organizare. Tendința contemporană este organizarea 
perfectă, bazată pe modele matematice și pe utilizarea cal
culatoarelor electronice. Rolul științei este evident și în acest 
domeniu.

In Expunerea la deschiderea colocviului privind problemele 
științei conducerii societății, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
afirma următoarele : „Sintetizînd cele expuse pînă acum, se 
poate spune că pentru a conduce, se cer, în primul rînd, 
o profundă și temeinică cunoaștere a proceselor economice 
și sociale, a realităților în care trăim, o previziune clară a 
dezvoltării societății și elaborarea, pe această bază, a unei 
linii generale juste". Numai bazați pe cunoaștere putem 
elabora decizia justă, chiar în condițiile utilizării mijloacelor 
automate de prelucrare a datelor. Nu trebuie uitat nici un 
moment că sistemul de calcul prelucrează automat datele în 
conformitate cu programul stabilit de om. Mașinile ciberne
tice nu operează minuni și ceea ce numim „inteligență arti
ficială" - adică mașinile capabile de a avea un comporta
ment asemănător cu comportamentul inteligent al omului — 
este utilă numai celui care cunoaște temeinic cibernetica, 
informatica.

Cibernetica reprezintă, incontestabil, o unealtă deosebit 
de puternică a științei și tehnicii contemporane. Dar ea 
singură nu poate rezolva problemele complexe ale societății 
sau științei contemoorane. împreună cu totalitatea cunoștin
țelor acumulate de omenire, cibernetica își aduce însă 
aportul său esențial și de neînlocuit la progresul societății



de peste hotare PERU

Criza de la
Pnom Penh

Miniștrii lui Lon Noi au 
demisionat. Firește, sînt 
niște personaje impopulare, 
a căror dispariție de pe sce
na publică nu va fi regre
tată de nimeni. Gestul lor 
merită, însă, a fi consemnat. 
Acești slujbași docili au re
nunțat la funcțiile lor îu- 
tr-un moment în care fron
tul s-a instalat la porțile ca
pitalei iar violentele bom
bardamente americane nu 
izbutesc să amelioreze situa
ția armatei lonnoliste. Pnom 
Penh-ui se află într-o strin- 
soare de ioc. Inițiativa in 
toate zonele de operațiuni 
aparține forțelor patriotice 
care împletesc cu succes ac
țiunile de guerilă și cele de 
anvergură, specifice războiu
lui clasic. Comandamentul 
american mizează pe forța 
destructivă a aviației care, 
într-adevăr, provoacă mii de 
niorți și transformă așezările 
pașnice de pe Mekong în 
ruine. Eficacitatea militară a 
unor asemenea atacuri este 
minimă și chiar FINANCIAL 
TIMES exprima părerea că 
„este foarte puțin probabil 
că puterea aeriană america
nă va putea salva pe Lon 
Noi". Din păcate, uitînd lec
ții recente ale conflictuluii 
indochinez, Washingtonul ex
tinde intervenția sa aeriană 
(întregul potențial aerian al 
.S.U.A. din Asia de sud est 
este utilizat în Cambodgia) 
iar în evoluția evenimente
lor s-a semnalat un nou ele
ment de o certă gravitate : 
pătrunderea unor unități sai- 
goneze pe teritoriul cambod
gian. Jocul dezmințirilor și 
ai recunoașterilor tardive nu 
poate să diminueze implica
țiile unui asemenea act. Pen
tagonul a prezentat faptul 
drept o inițiativă locală, in- 
controlabilă, deși relatări din 
presa pariziană afirmă ca 
personaje care se declara 
drept „reprezentanți ai De
partamentului de Stat**  ur
măresc prin radio operațiu
nile la frontiera khmeră și 
transmit informațiile lor 
ambasadei americane de la 
Sa.gon. LE MONDE semna
la că „în ciuda tăgăduirilor 
Washingtonului, angajarea 
soldaților sud-vietnamezi și 
taiiandezi (în Cambodgia) 
pare să fi fost luată In con
siderare". Cotidianul pari
zian amintea că în martie 
1970 cînd Lon Noi s-a insta
lai la Pnom Penb trupe sai- 
goneze au pătruns în mod 
secret în Cambodgia. Știi ea 
a fost prompt dezmințita 
pentru ca după o lună să 
fie... confirmată.

Washingtonul ar dori sâ 
obțină lărgirea echipei mini
steriale de la Pnom I’enh 
pentru a putea pretinde că 
s-a operat o „deschideie". 
In realitate, lucrurile nu se 
vor schimba cu nimic data 
„opoziționistă*  de genul lui 
Sirik Matak și In Tain vor 
intra în „super-guvernul" 
pe care îl proiectează I on 
Noi. Ei nu reprezintă alte 
tendințe politice, ci pur și 
simplu clanuri rivale despăr
țite prin -interese foarte con
crete si lipsite de onorabili
tate. De altfel, un corespon
dent al FRANCE PRESSE 
din Pnom Penh aprecia că 
„viitoarea echipă s-ar putea 
să nu fie decît puțin dife
rită de cea precedentă*'.  ?,Re
concilierea" de care vorbește 
Lon Noi va fi. probabil, cel 
mult. O reconciliere cu ve
chii săi concurenți — Sirik 
Matak și In Tam.

Realitatea cambodgiana nu 
poate fi modificată pi in 
schimbări în componența 
unui guvern care nu repre
zintă decît interesele protec
torilor săi străini și care de
ține sub control doar 10 la 
sută din teritoriul țării. în 
Cambodgia există un singur 
guvern legal — Guvernul 
Regal de Uniune Națională 
condus de prințul Norodom 
Sianuk. Călătoria recentă a 
.șefului statului cambodgian 
în zona eliberată a demon
strat că G.R.L.N.C. este sin
gurul exponent autorizat al 
poporului cambodgian. Sia
nuk a subliniat la reîntoar
cerea sa că nu se pune pro
blema unei negocieri oare
care, de compromis, cu Lon 
Noi. Soluția actualei situații 
poate fi oferită doar de în
cetarea amestecului ameri
can. Șeful statului cambod
gian a indicat că G.R.U.N.C. 
este gata să aibă convorbiri, 
fără condiții preliminare, cu 
reprezentanții S.U.A. pentru 
a se ajunge la o reglemen
tare care să reinstaureze pa
cea în această parte a lumii.

S.U.A. încearcă să perpe
tueze existența regimului 
lonnolist. „încetarea focului" 
pe care o preconizează di
plomația americană nu are 
alt scop. LE FIGARO obser
va. însă, că Washingtonul se 
găsește o dată mai mult în 
postura de prizonier al con
tradicțiilor propriei sale po
litici. perseverînd în acor
darea de sprijin unor regi
muri antipopulare dintre 
care cel al lui Lon Noi este 
un elocvent exemplu.

în numele rațiunii, Wa
shingtonul ar trebui să re
flecteze la cele declarate re
cent de prințul Norodom Sia
nuk : „Sîntem gata să uităm 
toate bombardamentele și 
suferințele aduse de S.U.A. 
poporului nostru, propunem 
o reconciliere cu S.U.A. și 
chiar stabilirea de relații di
plomatice. Dar susținem că 
S.U.A. trebuie să pună ca
păt amestecului lor militar 
în Cambodgia, să înceteze 
ajutorul acordat lui Lon NoJ 
și amestecul în treburile 
noastre interne".

EUGENIU OBREA
' . ' I

încheierea convorbirilor
Comunicatul comun iugoslave- 

vest-german privind vizita în 
R.S.F. Iugoslavia a cancelarului 
R.F. Germania, Willy Brandt, re
levă că, în cursul convorbirilor 
pe care acesta le-a avui. între 
16 si 19 aprilie, cu președinte.’? 
Iosip Broz Tito și președintele 
Consiliului Executiv Feder-.L 
Gemai Biedici. a fost efect- .*.  
un larg schimb de opinii asupra 
relațiilor dintre cele două țări 
și a problemelor internayon?!- 
actuale. »

Părțile au convenit să dezvol
te și să intensifice legăturile 
din sfera economică prin forme 
moderne de colaborare, intre 
care cooperarea industrială și 
tehnică.

Examinînd problemele inter
naționale actuale, părțile s-au 
pronunțat pentru o evoluție o- 
rientată spre depășirea divizării 
Europei, pentru o colaborare d? 
perspectivă între guvernele și 
popoarele continentului — »n 
toate sferele de activitate. A- 
mintind că ambele state s-aj 
pronunțat în favoarea conferin
ței general-europene pentrj 
securitate și cooperare, cpmuni- 
catul relevă că părțile au sub
liniat că această conferință tre
buie să contribuie în mod hotă- 
rîtor la consolidarea păcii, cola-

Imagine dm Berlin, 
orașul-gazdă a Festivalului Mon

dial.

ârii și securității în toate zo- 
e Europei Anaiîzind interde

pendent dinu« sec uri La: ea eu- 
ropeară și reducerea forțelor ar
ma :e și a «rmamer.:elcr in Euro
pa. cele doua părți au convenit 
că „viitoareJe acorduri privind 
reducerea forțelor armate și a 
amneăteioc*  in Europa centra
lă nu trebeie să aibă o influ
ență negativă In nici o parte a 
Europei", subliniindu-se. : «t- 
cdatâ. eă trebuie avute in ve
dere ri imeresele țârilor care 
3d participă la convorbirile in 

ră.P-

J. Goetz despre 
perspectivele

• LUTS CORVALAN, se
cretar general al Partidului 
Comunist din Chile, împreu
nă cu Ines Cornejo, mem
bru al Comisiei Politice a 
P.C. din Chile, a avut o în- 
tilnire cu tovarășul Con
stantin Bâbălău. membru su
pleant al Comitetului Exe
cutiv a| C.C. al P.C.R.. mi
nistrul energiei electrice.

în cadru] 
tovarășul 
bălău a 
râsului 
din partea 
Nicolae Ceaușescu. 
general al P.C.R.. 
cordial si urări de succese. 
Mulțumind, secretarul gene
ral a| P.C. din Chile a ru
gat sâ fie transmisă tovară
șului Nicolae Ceausescu ex
presia sentimentelor sale de 
prietenie si de stimă pen
tru conducerea P.C.R. și se
cretarul său general.

întrevederii, 
Constantin Bâ- 
iransmis tova- 

Luîs Corvalan. 
tovarășului 

secretar 
un salut

ORIENTUL APROPIAT
Reuniunea Consiliului de Securitate

• Consultări interarabe ♦ Situația din Liban
IX CADRUL DEZBATERI-•

LOR CONSILIULUI DE SECU
RITATE, consacrate examinării 
plingerii Libanului în legătură 
cu raidul de la 10 aprilie al for
țelor de comando israeliene la 
Beirut și Saida, miercuri a 
lua: cuvîntul reprezentantul
Franței. Louis de Guiringaud. 
El a calificat acțiunea forțelor 
israeliene ca „o atingere inad
misibilă adusă suveranității Li- 
bar.uluî- si a subliniat că „pro
blemele din Orientul Mijlociu 
r. pot fi soluționate prin utili
zarea forței*.

Au luat cuvîntul. de aseme
nea. reprezentanții Kenyei, In-

diei, Republicii Panama și Pe
rului.

• PREȘEDINTELE LIBANU
LUI, Suleiman Frangieh, l-a 
primit, joi, pe secretarul gene
ral al Ligii Arabe, Mahmud 
Riad, care, în aceeași zi, a so
sit într-o vizită la Beirut.

început în anul 1968, odată cu venirea la, putere a actualu
lui guvern, în frunte cu președintele Juan Velasco Alvarado, 
procesul revoluționar din Peru a determinat profunde pre

Ș faceri, rezultat al unor măsuri menite să clucă la întărirea in- 
ș dependenței economice si Ia înlăturarea consecințelor subdez-

tratativelor
R. S. C.-R. F. G

Jiri Goecz, ministm: adjunct 
al afacenl-oe externe, șeful de
legației cehoslovace convor- 

mace, s-a declarat optimist în 
ce privește rezultatul rundei 
finale a acestor intuniri. De
clarațiile cancelar-iui Willy 
Brandt —— a spus el — întă
resc speranța că. in cursul tra
tativelor, delegația vest ger
mană va căuta, ca și delegația 
cehoslovacă, soluții accepta
bile ambelor pârțL Era clar 
de la început — a spus J. Go
etz, într-un interviu acordat 
agenției C-TJv — că regle
mentarea reiatelor dintre Ce
hoslovacia și R.F. Germa*  ia ne
cesită soluționarea probieme:- 
cheie privind nevaiabilitalea 
Acordului de la Muncher.. E 
a releva: că. în cursul ultimei 
runde a convorbirilor de son
daj — cea de-a sasea — s-a 
reușit sâ se facă, un atare pas 
înainte.

La începutul lunii mai. la 
Praga vor începe convorbiri'.e 
oficiale, care se vor desfășura 
în ședințe plenare și pe comi
sii. ceea ce va permite ca șe
fii delegațiilor sâ nu fie nevo- 
iți să participe permanent ia

nturur '.e sâ 
sfîzșr.-l la

de ase:
itâ COTI 
mai Ia

m turneu anulat
Premierul neozeelandez Nurman kirfc a anunțat in parlament 

hotărirca gut emulai de la Welliastua de a anula turneu] de 
trei luni pe care echipa sud-africană de- ruj-bj ^Springboolv*  
urma să-l întreprindă iocepind de ia 2® mai i" Nou*  Zee lan
dă. ..AceasLâ măsură — afirma premierul Kirk — are semni
ficația unui \eto și a unui blam energic cantra apartheidului 
practicat de Republica Sud-Africană atât in M>’rL cit și iu tonte 
domeniile vieții sociale. «Sprinsbook» este o echipă alcătuită 
pe criterii rasiale și prezența ei pe arenele noastre sportive ar 
fi considerată o insulta adusă sentimentelor și opiniilor majori
tății concetățenilor noștri"

Poziția luată de guvernul de la Wellinsion in chestiunea 
„turneul Springbook- este, evident, in enoenrdantă c« starea 
dc spirit a opiniei publice neozeelandeze. Intr-adevăr, in ulti
mii cițiva ani. turneele pe care echipa sod-africană >e între
prindea in Noua Zeelandă unde ru-biul este un sport națio
nal cu largă audiență- se loveau de opoziția activă sj pro
testul virulent al neozeelandezilor în primăvara anului trecut, 
patru organizații dintre cele mai puternice afe ti ne ret ni ui (Fe
derația tinerilor laburiști. Tinerel»;] liberaL Lira universitară 
si Asociația cereeUtsilori »u inițiat boicotarea turneului tui 
„Springbook*  Terenuri pe care fuseseră procramate partidele 
erau ocupate, pur și simplu, de tineri care umpleau incintele 
de joc și făceau imposibilă desfășurarea intilnirilor. Demon
strațiile de protest s-au țimit lanț. Rezultatul a fost că 
„Springbook- si-a întrerupt turneul cu două săplămini mai 
devreme derit se prevăzuse: din 1*  meciuri programate nu 
s-au disputat decît— cinci.
, Acum turneul oeozeeiandez al lui „Sprinrbuok- a fost anulat 
înainte dr a inerpe. Porțile Noii Zeelande au fost închise in 
fața apartheidului sportiv*..

P.X.

IRAN. - La Combinatul metalurgic din Isfahan.

• PREȘEDINTELE LIBANU
LUI, Suleiman Frangieh. l-a 
însărcinat pe Amin El Hafez, 
deputat de Tripoli, președinte 
al Comisiei parlamentare pen
tru afacerile externe, cu for
marea noului guvern al țării 
— anunță agențiile UNITED 
PRESS INTERNATIONAL și 
FRANCE PRESSE.

După o scurtă întrevedere pe 
care a avut-o cu șeful statului, 
miercuri seara. Amin El Hafez 
a declarat că va începe imedi
at consultările pentru constitu
irea noului guvern, menționînd 
că se va strădui să formeze ..un 
cabinet care să răspundă exi
gențelor poporului libanez, as
pirațiilor noilor generații și cir
cumstanțelor pe care le cunoaș
te Libanul".

• LIDERII MIȘCĂRII PA
LESTINIENE au căzut de a- 
cord asupra formării unui co
mitet libanezo-palestinian care 
să urmărească evoluția relații
lor cu autoritățile de la Beirut 
— anunță agenția UNITED 
PRESS INTERNATIONAL. Po
trivit presei libaneze, această 
problemă a constituit unul din 
aspectele importante abordate 
în cursul întrevederii pe care 
președintele Suleiman Fran
gieh a avut-o, la începutul 
săptâminii, cu președintele Co
mitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Pales
tinei, Yasser Arafat.

voîtării. Printre aceste măsuri, de o mare însemnătate pentru 
viitorul țării, se numără reforma agrară, considerată ca una 
din cele maicomplete din America Latină, legea generală a 
industriei ceare drept scop crearea celor mai bune condiții 
pentru o dezvoltare planificată, legea pescuitului, etc. De ase
menea, legea privind reforma invățămintului, care prevede li
chidarea analfabetismului, punerea invățămintului in slujba 
poporului, calificarea profesională a oamenilor muncii, lege 
adoptată în anul 1970, se înscrie pe linia acelorași măsuri 
mocratice inițiate de guvern.

O reformă în ceea ce privește învățămîntui era absolut 
cesară. Este suficient să amintim că în anu] 1968, statistici 
ciale ale UNESCO arătau că 38 Ia sută din populația țării 
analfabetă. Pește o jumătate de milion de copii, îndeosebi __
rindul populației indiene, erau în afara școlii, numărul școli
lor și al învățătorilor fiind cu totul insuficient. Datorită sără
ciei în care trăia o mare parte a populației, mulți copii de 
vîrsta primilor ani de școală munceau pentru a contribui la 
întreținerea familiilor lor.

Acestei situații nu i se putea pune capăt decît printr-o ac
țiune organizată. în acest scop a fost elaborat planul „opera
țiunii alfabetizării totale", o vastă campanie pentru lichidarea 
analfabetismului din Peru. Operațiunea de alfabetizare se re
feră atit la cuprinderea tuturor copiilor de vîrsta școlară în 
procesul de invățămînt, cit și la alfabetizarea celor care deși 
au depășit anii școlii nu știu să scrie și să citească. în anul 
care a trecut, în cele 3 000 de școli existente, au fost cuprinși 
peste 700 000 de elevi. Concomitent cu pregătirea unui mare 
număr de învățători, se construiesc noi școli, astfel ca în vii
torii ani să fie cuprinși in procesul de instruire cit mai mulți 
elevi.

-Pe de altă parte se desfășoară operațiunea de alfabetizare a 
adulților. La această campanie participă mii de „alfabetiza - 
tori" : membrii corpului didactic precum și numeroși voluntari 
din rindul studenților și chiar al elevilor din clasele mari. 
Centre de invățămînt de acest gen există în toate regiunile 
țării. S-a planificat ca operațiunea de alfabetizare a adulților 
să se desfășoare în două etape, stabilindu-se pentru fiecare 
din ele numărul persoanelor care vor învăța carte. Acest nu
măr crește, cu fiecare an, în raport cu sporirea numărului în
vățătorilor. în anul de invățămînt 1975—1976 — cînd va începe 
a doua etapă — vor fi alfabetizați 815 000 de adulți. în total, 
planul prevede ca pînă in 1980, cînd este prevăzută încheie
rea campaniei pentru lichidarea analfabetismului pe scară na
țională, aproape trei milioane de adulți să învețe să scrie și să 
citească.

Ministrul peruan al invățămintului, Alfredo Becerna, a ară
tat, in cadrul unei conferințe de presă, că operațiunea alfa
betizării totale decurge cu succes în întreaga țară. „Campania 
de alfabetizare — a declarat Alfredo Becerna reprezintă una 
din etapele procesului revoluționar ,care are loc în Peru, iar 
la înfăptuirea ei participă guvernul, sindicatele, și alte organi
zații. Telul campaniei nu constă numai în alfabetizarea celor 
fără știință de carte, ci și în a deschide accesul maselor popu
lare ia valorile culturii naționale și ale celei mondiale, in a 
le face conștiente de semnificația actualului proces revoluțio
nar".
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RODICA ȚEPEȘ

„Părăsesc România cu impresii excelente" 
— ne-a spus Bernard Duchesne, membru al 
conducerii Tinerilor Socialiști din Belgia. In
terlocutor volub'l. spontan, oaspetele ne-a 
mărturisit satisfacția de a fi vizitat România 
și convingerea că relațiile organizației sale 
cu U.T.C se vor amplifica.

in începutul comorbirii Be*-  
nu?d Ducnesne s-o rererit o 
cctJGîo -3“TG ce c-gc*  re-? c 
„Tnuribor Soooîus * ta * 966. 
3-T«3 cspc-cc Ger*.
— iccrec tr«eauw scoc st □ 

reconsrit- jfco pe o bezâ 
Oaspete--® eoreoo cs pr- 

pe cere o exe?ctâ și 
□rin « j-cml —-ore oi oc&ritâti- 
io*  oes^osu-ate, o'ca- zsrc sa 
este una dm principesele o*oc-  
nizotii politice de tineret din 
Belgia. Eo se ed.-eseaze tuturor 
coîegorir-or sooofe. dar o pon
dere deosebită o cu student 
Actualmente se depune un efort 
continuu pentru a recruta ti
neri muncitori. „încercăm $6 rec- 
fizore U1 contact moi profund 
cu tinerii uzinelor, să creor- noi 
secții in întreprinderi*  - afinua 
’mteriocutorjJ nostru. O ancheta 
reoiizato de Centrul de cerce
tări politice a arătat că 25 000 
-30 000 tineri din regiunea va
lonă o tării foc parte din „Ti
nerii Socialiști*.  Potrivit infor
mațiilor oferite de Bernard 
Duchesne, sînt integrați in orga
nizația de tineret toți membrii 
Partidului Socialist core au moi 
ouțin a'e 30 oni (în cazul cadre
lor pînă Io 35 oni). in a*arc  de 
aceștia organizațiile „Tinerilor 
Sodoliști*  sînt deschise tuturor 
tinerilor care ederă la ideologia

s" 3 stă. Există 13 federații ale 
„Tneri ’or Socialiști*  în regiunea 
• 3.0^0, cu un anumit grad de 
e_’3-3— e. ceea ce explică deo- 

în

mai ales de sinteza, exprimînd 
experiențe ale socialiștilor bel
gieni și ale mișcării muncito
rești in general — au fost dez
bătute viu, deschis, mai intii in 
cadrul secțiilor. Concluziile s-au 
discutat apoi la nivelul federa
țiilor cu ocazia unor week-end- 
uri de studiu după care, în de
cembrie 1972, s-a organizat un 
colocviu național. Documentele 
acestui colocviu au fost difuzate 
în secții și federații și după o 
nouă dezbatere care va avea 
Ioc in absolut toate instanțele 
există intenția să se organizeze,

nomic..." — ne-a relatat oaspe
tele.

Un fenomen semnificativ sem
nalat de reprezentantul belgian 
este tendința spre aprofundarea 
legăturilor forțelor progresiste 
ale tineretului : „S-a vădit nece
sitatea ca tinerii socialiști, co
muniști, social-creștini de stînga 
să formeze un front comun chiar 
dacă această idee a suscitai 
variate reacții. Poate că cei ce 
fac parte din diferitele grupări 
nu sînt de acord în chestiuni de 
detaliu. Dar în problemele fun
damentale, în cele de impor-ei ster te, uneori.se:

privința criteriilor de prim re a 
membrilor.

Oaspetele a subliniat preocu
pările de ordin ideologic gene
rate de necesitatea de a se 
defini opțiunile pe termen lung, 
în această privință se desfășoa
ră o activitate intensă, care a 
început prin selectarea unor do
cumente necesare studiului și 
reflectării. Aceste documente -

ia sfîrșitul anului, congresul doc
trina! al „Tinerilor Socialiști". 
L-am rugat pe Bernard Duches
ne sa definească deplasările 
esențiale evidențiate de dezba
terile de pină acum. „Cred că 
este vorba de ceea ce putem 
numi o deplasare spre stingă a 
mișcării de tineret, o deplasare 
evidentă in opțiunile pe toate 
planurile - social, politic, eco-
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întîlnire Gh. Rădulescu- 
M. Leseciko
• LA 19 APRILIE, la Mbseo- 

va a avut Idc o îr.t/.r.ir? de lu
cru între tovarășul Ghe^rg?:^ 
Rădulescu. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri ai Re
publicii Socialiste România, 
președintele părții remâae v 
Comisia interguvernamentală 
româno-sovieticâ de colaoo-are 
economică, și M. A. Lesec:ko. 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., președin
tele părții sovietice în comisie.

• LIAU CEN-GI. conducăto
rul delegației Asociației de pri

etenie Caina-Japonia. aflată in
tr-o vizită ia Tokio a avat. La 
18 aorilîe. întrevederi cu vice- 
premieru; Takeo Miki, cu mi
nistrul afacerilor externe. Ma- 
sayostr Ohira. precum ș: cu 
speakerul Camerei Reprezen
tanților a Dietei japoneze.

S.U.A. amînă 
operațiunile de 
deminare

• PlRTATORfL DE CC- 
VÎNT al Ministerului Afaceri
lor Externe al R.D. Vietnam a 
dat publicității, joi. o declarație 
de protest in legătură cu ami- 
narea, la 17 aprilie, de către

Statele Ini te a operațiunilor 
de deminare a apelor teritoriale, 
porturilor și cursurilor de apă 
ale R.D. Vietnam și retragerea 
forțelor afectate acestei lucrări 
Hi afara regiunii in care ele o- 
perau. In declarație se mențio
nează că Statele Unite suspen
dă unilateral, pentru a doua 
oară- operațiunile de deminare 
încâlcind prevederile Acordului 
de la Paris cu privire la înce
tarea războiului și restabilirea 
păcii in Vietnam.

• PREȘEDINTELE RICHARD 
NIXON l-a primit pe Rainer 
Barrel, Taerul opoziției vest- 
germane U.C.D. U.C.S.. care se 
află într-o vizită la Washing
ton.

Tincrctuf lumii

• DOUA DIN CELE ȘASE 
universități nigeriene și-au 
încetat cursurile, ca urmare 
a grevei declanșate de asis
tenții de la facultăți, care 
revendică îmbunătățirea con
dițiilor de munca și de trai. 
Acțiunile cadrelor didactice 
de la patru universități s-au 
extins, miercuri, și la uni
versitatea din orașu] Benin.

Lectorii fle la universități
le nigeriene urmează să se 
întrunească la Lagos.

Bombardamente 
asupra Cambodgiei

• COMANDAMENTUL FOR- 
ȚELOR S.U.A. din zona Pacifi
cului a anunțat. ia Honolulu, 
că aviația americană a conti
nuat. miercuri, bombardamen
tele in Cambodgia.

Președintele 
Mexicului 
la Pekin

• .101 A SOSIT LA PEKIN, 
într-o vizită de stat, Luis 
Echeverria Alvarez, președintele
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VERONICA .- rulează la Patria 
(orele 10; 12,30; 16; 18,15; 26.30), 
Gloria (orele 9; 11,15; 13,15; 16; 
18,15; 20,30).

COWBOY : rulează la Gloria (o- 
cele 9; 11,30), Grivița (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18.15; 20.30), Fla
mura orele 9; 11.15; 13,30; 16;
18,15; 20,30).

PE ARIPILE VINTULUI : rulea
ză la Sala Palatului (orele 15; 
19,45).

ADIO, PETERSBURG : rulează 
la Scala (orele 9,15; 11,30; 14;
16,15: 18 30; 20,45).

CE SE INTIMPLA, DOCTORE ? : 
rulează la Capitol (orele 8.15; 
10.15; 12.15; 14,15: 16,30; 18,45; 21).

GRABI'II APUSUL SOARELUI ; 
rulează la București (orele 8.50; 
11,30; 14,30: 17,30; 20,30). Luceafă
rul (orele 9; 12; 16; 19,30).

TECUMSEH : rulează !• Feroviar 
(orele 9: 11.15: 13.3o; 15.45; 11,15; 
20.36). Aurora (orele »: 11.15:
13.30 15.45: 18; 20.15).

NICI UN MOMENT DE PLICTI
SEALA : rulează Ia Favorit (ore
le 9,15: 11.30; 13,45: 16: «.15:
20.10), Festiva) (orele 8.45; 11.15: 
13.30: 16: 18.30 ; 21). Melodia (ore.e 
8.30; 11: 13.30; 16: 18.30: 21).

NEAMUL SOIMARESTILOR : 
rulează la Floreasca (orele 15.30: 
19).

MARILE VACANTE : rulează la 
Central (orele 9; 11,15: 13,30; 16;
18.15; 20.30).

TRĂIND fN LIBERTATE: ru
lează la Doina (orele 11: 13 30: 
17.30: 26). - la orele 9.45; 16: Pro
gram de desene animate pentru 
copii.

EGOR BULICIOV ȘI ALȚII • 
rulează la Lira (orele 18.15; 20 30).

ADIO. ARME : rulează la Lira 
(orele 10; 15.30), Buzești (orele 
15,30; 19). Progresul (orele 15,30: 
19).

F.U NU VAD. TU NU VOR
BEȘTI. EL NU AUDE : rulează !a 
Lumina (orele 9; 11,15; 13,30: 16;

tanță vitală, au aceeași poziție. 
Pentru a informa tineretul asu
pra ceea ce este sau ar putea 
să fie acest front comun, con
ducătorii „Tinerilor Socialiști", 
Tineretului Comunist și Mișcării 
creștine pentru pace parcurg 
Valonia și iau parte ia dezbateri 
— dialog. Discuțiile cu o largă 
participare — desfășurate într-o 
ambianță sinceră - contribuie

la întărirea pozițiilor comune și 
au ecouri pozitive. Ținem seama, 
de asemenea, de tendințele de 
stînga ce se manifesta printre 
tinerii social-creștini, de necesi
tatea de a-i include și pe ei în 
acțiunile întreprinse. în această 
privință s-au făcut pași înainte, 
exprimați într-un, memorandum 
elaborat în comun".

Convorbirea abordează pro
blemele de actualitate ale tine
rilor belgieni. Aflăm că un son
daj de opinie, recent efectuat, a 
adus pe prim loc problema 
slujbelor, pe locul 2 - poluarea 
iar faimoasele dificultăți lingvis
tice s-au situat abia la punctul 
9. „Problema locului de muncă 
este acută - remarca oaspetele. 
Tinerii reprezintă majoritatea 
șomerilor și trebuie să recunoaș
tem că, deocamdată, nu avem 
perspective de a ameliora situa
ția. Intervenim me«eu pe lingă 
ministrul muncii"...

în final, Bernard Duchesne 
apreciază relațiile cu U.T.C. ca 
fiind foarte bune : „Conducători 
ai Tinerilor Socialiști au vizitat 
România iar contactul la acest 
nivel va continua cu o călătorie 
a președintelui organizației in 
această vară. La rindul său, 
U.T.C. ne-a făcut deosebita plă
cere de a trimite delegații ale 
sale în Belgia. Sînt aici In Bucu
rești pentru a discuta dezvolta
rea viitoare a legăturilor noas
tre. Dorim ca schimburile dintre 
cele două organizații să fie con
tinuate si extinse. Avem multe 
poziții comune și cred că putem 
sâ acționăm pentru apropierea 
tineretului celor două țări, Plec 
din România plăcut impresionat 
de cele văzute..."

E. O.

Mexicului — informează agen
ția China Nouă.

La aeroport, președintele 
Mexicului a fost întîmpinat de 
premierul Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze, Ciu En-lai, și 
de alte persoane oficiale.

„Inter-cosmos — 
Copernic-500"

• AGENȚIA TASS anunță că. 
în Uniunea Sovietică a fost lan
sat, joi, satelitul „Inter-cosmos- 
Copernîc-500“ — consacrat celei 
dc-a 500-a aniversări a nașterii 
marelui om de știința polonez 
Nicolaus Copernic.

Experimentul, pus la punct de

specialiști din Uniunea Sovieti
că și din R.P. Polonă, este des
tinat cercetării radiațiilor solare 
și caracteristicilor ionosferei 
Pămîntului. Satelitul s-a plasat 
pe o orbita avînd apogeu! de 
1 551 km., perigeul de 202 km., 
înclinația de 48,5 grade și pe
rioada de rotație — 102,2 minute.

• FURTUNA VIOLENTA ca
re s-a abătut asupra a 14 loca
lități din districtul Dacca, Re
publica Bangladesh , a provocat, 
potrivit datelor incomplete fur
nizate de presa din capitala 
țării, moartea a peste 1000 de 
persoane.
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11.30: 20.45). Volga (orele 9: 11,15; 
13.30: 15 15. 18.15 : 20 30).

URME! F STRĂMOȘILOR UI
TAȚI ru'-ează a Viitorul (orele 
15 30- 18; 20.15)

DIMINEȚI DE RĂZBOI : rulează 
puri Noi (orele 9—20.15 in 

continuare).
TARA SALBATICA : rulează la 

Excelsior (orele 9; 11.15: 13,30: 16; 
18.15.- 20.30). Modern (orele 9; 
11.15: 13.30: 16. 18.r5 : 20.30).

FELIN Șl OTILIA : rulează la
Vitan (orele 15.30: 19).

EXPLOZIA ■ rulează la Moșilor 
(orele 15 30 18 : 20.15).

ORGANIZAȚIA : rulează la în
frățirea (orele 15.30: 18 : 20.15).
Miorița (orele 10: 12.30: 15: 17.30: 
20)

PĂDUREA PIERDUTA ■ rulează 
la Unirea (orele 15.30; 18: 20,15).

O ANCHETA DICIFILA : rulea

ză la Drumul Sării (orele 18; 
20.30).

LOVE STORY s rulează a Dru
mul Sării (orele 10; 15 30).

COLIER PENTRU IUBITA MEA; 
rulează la Pacea (ora 13,30).

DRUMUL SPRE VEST rulează 
la Pacea (orele 15,45; 18; 20.15),
Popular (orele 15.30: 18: 20.15).

O FLOARE Șl DOI GRĂDI
NARI ; rulează la Dacia (orele 9; 
12.30: 16; • 19.30).

DRUM TN PENUMBRA : rulea
ză la Ferentari (orele 15.30: 17.45; 
20).

DOMNULUI PROFESOR: CU
DRAGOSTE : rulează la Cosmos 
(orele 15.30. 18; 20.15).

LOGODNICA FRUMOSULUI
DRAGON rulează la Ciulești (o- 
rele 15.30: 18; 20,15).

AT.FRED CEL MARE : rulează 
la Bucegj (orele 15.30; 18; 20,30),

Arta (orele 15; 17.45: 20.30).
ATENTATUL : rulează la Tomls 

(ore'P 9.30: 12.30. 15.30; 18: 20,30).
ZESTREA : rulează la Rahova 

(orele 15.30; 18: 20.15).
FERMA DIN ARIZONA (10; 15), 

IAKOV BOGOMOLOV (orele 18; 
20) — rulează La Cotroceni.

GANA — ora 20: Teatrul Mic : 
PISICA SALBATICA — ora 19,30; 
Teatrul Giulești : ...ESCU — ora 
19,30 , Teatrul „Ion Vasiles- 
cu“ DOCTOR FARA VOIE — ora 
19.30: Teatrul ,,C. Tănase“ (Sala 
Savoy) : REVISTA ARE CUVÎN
TUL — ora 19.30: (Sala Victoria) : 
JOS PĂLĂRIA — ora 19,30; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(Scht. Măgureanu) : VALENTIN 
ȘI VALENTINA - ora 20: Teatrul 
„Ion Creangă**  : PINOCCHIO 
— ora 16; CIRCUL CHINEZESC 
(la sala Ansamblului „Rapsodia 
Română-*)  — ora 19,30).

PROGRAMUL I
Curs de limba rusă- 9,30 O viață 

pentru o idee : Grigore Antipa 
10.05 Publicitate. 10,10 Selecțiuni 
din emisiunea-coneurs „Cîntare 
patriei**. 10,55 Teatru scurt. 11,40

Opera Română : LACMEE — 
era 19,30; Teatrul de Operetă ; 
SUZANA — ora 19,30: Teatrul
Național .1. L. Caragiale“ (Sala 
Comedia) : UN FLUTURE PE 
LAMPA - ora 20: (Sala Studio) : 
PĂRINȚII TERIBILI — ora 20; 
Teatrul de Comedie : FATA MOR

Portativ ’73 — revista muzicii u- 
șoare TV. 12.20 Comici vestiți ai 
ecranului. 12,45 Municipalitatea 
răspunde ■, bucureșteanului. 13.G5 
Telejurnal. 16,00—17,00 Teleșcoală.
17.30 Curs de limba engleză. 18 05 
Tragerea Loto. 18,15 Cum vorbim? 
13,35 La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto. 18,50 Telecon- 
ferință de presă. 19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. Cincinalul îna
inte de termen — cauză a între
gului popor. 20.10 Cîntecul sâpță- 
minil : „Tinere, averea ta e țara*.  
20,15 Omul de lingă tine. 20,30 Film 
artistic: „Columna*.  22,40 24 de 
ore.
PROGRAMUL II

18,00 Telex. 18.05 Telecinerr.ateca 
pentru tineret. 19,30 Telejurnal. 
Cincinalul înainte de termen — 
cauză a întregului popor. 25.t« 
Ansambluri folclorice. 20.40 Revis
ta economică TV. 21.10 Desene a- 
nimate. 21.25 Emisiune de educație 
muzicală : „Univers beethovenian-. 
21.50 Film documentar : ..Sofia !n 
fiecare zi*  22.S? Julius Romer — 
materialist s: ateist din Transilva
nia. de la a cărui naștere se în>- 
plinesc 125 de ani.
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