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Dar să știți că lucrările se des
fășoară în ritm accelerat. La 
întîi octombrie, o dată cu în
ceperea noului an universitar, 
totul va fi gata !

Proletari din toate țările, uniți-vă I

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

MUNCĂ INTENSĂ
ÎN GRĂDINI

ÎN JUDEȚUL BIHOR

— Iarna ne-a făcut destule 
zile grele ; nici acum, cu ploile 
astea de primăvară nu e prea 
ușor ! ba se udă mortarul, ba 
:: men tul. Ca pe orice șantier...

• Ultimele 75 de hectare destinate culturii 
cartofului vor fi plantate în aceste zile • Ute- 
ciștii din trei cooperative salvează 100 hectare 
de solarii distruse de ploi • Măsuri energice 
pentru urgentarea sădirii tomatelor, ardeiului 

și altor legume

După ce au încheiat semăna
tul porumbului mecanizatorii, 
cooperatorii și lucrătorii din 
întreprinderile agricole de stat 
din județul Bihor și-au con
centrat atenția asupra lucrărilor 
de plantare a cartofilor și 

“legumelor. Din cele 2 800 
hectare cît sînt prevăzute 
a se planta, pînă ieri s-au 
realizat 2 725 hectare (1 280 hec
tare cu cartofi timpurii și 1 445 
hectare cu cartofi de toamnă). 
Suprafața rămasă neplantată 
este de 75 hectare situată în 
zona de deal a cooperativelor 
agricole Alejd, Borod. Delureni 
zonă în care, la sfirșitul lunii 
aprilie și începutul lunii mai, 
apar înghețuri tîrzii. Tempera
tura devenind însă optimă, in 
maxim două zile și această su
prafață va fi plantată. astfel 
incit la sfirșitul sâptăminii să 
se poată raporta încheierea a- 
cestei lucrări în județul Bihor.

Unități agricole ca C.A.P. Să- 
lacea, Salonta. Valea lui Mihai, 
Sînicolau Român, Roit și altele 
au încheiat plantatul cartofilor 
încă din jurul datei de 20 apri
lie. Aceste unități și-au pro
pus de altfel să livreze la fon
dul central al statului peâte 
cifra planificată. aproape 
4 000 tone cartofi timpurii. 
Deoarece toate lucrările au 
fost executate la timpul op
tim, cooperatorii speră să obți
nă producții sporite față de 
anul trecut. Pină în prezent pe 
suprafețele plantate, in zonele 
amintite cartofii au răsărit, 
urmînd să se treacă la lucră
rile de întreținere după metode
le agrotehnice stabilite.

O răminere în urmă se în
registrează însă în sectorul 
legumicol. Aceasta se dato
rează în bună parte, ploilor 
căzute, însoțite de un vînt pu
ternic în zilele de 18—21 apri
lie, care pe lingă că au între
rupt lucrările din cimp, au și 
distrus peste 100 hectare so-

larii în zona cooperativei ir 
agricole Diosig. Salonta și 
Valea lui Mihai. Cei peste 
250 uteciști citi lucrează in a- 
ceste cooperative agricole mun
cind cu răspundere și dăruire 
au reușit recuperarea in numai 
trei zile a pierderilor provocare 
de aceste ploi. în aceste trei 
zile s-a muncit zi și noapte pe 
echipe astfel incit au fost refă
cute in totalitate solar:ile pe 
întreaga suprafață. Uteciști 
Iuliana Bologh. Emma Lazâr. 
Iosif Samogy. Lenuța Sabău. E- 
lisabeta Șinca. Irina Szabo. 
Edith Deak și multi alții s-au 
evidențiat in aceste zile, fiind 
în fruntea tinerilor, mobilizit- 
du-i in recuperarea cit mai 
grabnică a pierderilor.

Acum se dă bătălia pentru 
urgentarea plantării tomatelor, 
ardeilor și vineteior. S-a reușit 
să se planteze aproape 2 000 
hectare din 3 500 hectare cit lin’- 
planificate cu legume.

Aici trebuie să arătăm că 
plantarea legumelor din urgenta, 
întîi este pe sfîrșite, iar la 
varză timpurie, de exemplu, au 
început livrările de pe cele 17 
hectare plantate. Pentru legu
mele ce urmează a se planta
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Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceausescu, va face o vizită 
oficială în Republica San Marino

La invitația Căpitanii 
Francesco Maria Francin 
liului de Sta: al Republic: 
Ceausescu, va face. îraprej: 
vizită oficială in Republica 
1973.

CONSTRUCTORUL ESTE
CHIAR BENEFICIARUL

răsadul este asigurat în între
gime, iar terenul este pregătit, 
îngrășat, ierbicidat pe întreaga 
suprafață rămasă. Pentru ur
gentarea lucrărilor din legu- 
micultură tinerilor le revine 
sarcina de a acționa in conti
nuare cu aceeași dăruire. Nu
mai astfel vor fi recupe
rate râminerile in urmă. Bu
năoară. Ia C_A1P. Sâlacea. 
s-a constituit o formație de 
tineri in frunte cu utecîștii 
Maria Posan și EZisabeta Sza- 
kacs. care s-au angaja*,  sâ lu
creze In așa fel incit la sfârșitul 
aceste: sâptâmin: sâ încheie
plantatul legumelor. Nici cei 
peste 80 uteciști de la C-A.P. 
Diosig nu vor să treacă multe 
zile pînă Ia încheierea acestor 
lucrări. In plus după cum ne re
lata Aron Marcu — secretari 
organizației U.T.C. — o echipă 
de legumicultori formată cu do» 
ani in urmă. și-au propus să-ri 
depășească propriile recordUn 
de anul trecut. Asemenea acți
uni am inîilnit $i la CA_P. 
Tar rea. Galospetreu. Otoma- î. 
Roșiori.

Din cele relatate de ing. îon 
Petrache. directorul LP.V.L.F. 
Oradea, reiese că anul aresta 
se vor obține producții 
mari deci: cele 
anul trecut de 
perioară datorita 
ia toate unitățile 
județ a fost introdus din 
an acordul gio-oal. ceea ce că 
gara n pa executării lucrărilor la 
timp și bineînțeles, stimulează 
membrii cooperatori ir. depăși
rea producției planificate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ambasadorul

Se impun cîteva precizări. 
Ne aflăm pe șantierul Facultă*  
ții de căi ferate, drumuri și po
duri. din cadrul Institutului de 
construcții, unde se ridică o 
impunătoare clădire universita
ră cu mai multe nivele. Dar 
cine sînt constructorii și pro- 
iectantii săi ? Chiar studen
ții, deveniți — pentru cî
teva ceasuri zilnic — cadre de 
șantier, constructori ai propriei 
lor facultăți, ctitori ai moder
nului lăcaș în care își desăvâr
șesc pregătirea profesională.

...Octombrie 1972. S-a luat ho- 
tărîrea ca ansamblul studen
țesc aflat pe Bulevardul Lacul 
Tei să fie extins, modernizat. 
Urmează să fie înălțate aici un 
corp de noi laboratoare pentru 
Facultatea de căi ferate, dru
muri și poduri, un ansamblu de 
amfiteatre la Facultatea de con
strucții civile și industriale, o 
serie de spații de învățămînt in 
care se va muta treptat Facul
tatea de construcții hidrotehnice. 
Astfel numărul studenților care 
activează pe această „platformă

ANDREI BÂRSAN
(Continuare in pag. o ll-a)

Un zîmbet cu multiple sem
nificații. Studenții Facultății 
de căi ferate, drumuri și po
duri își construiesc ei înșiși 
clădirea facultății în care vor 
învăța și se vor pregăti ca 

viitori specialiști.
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65 000 hectare insâmînțatc cu soia
Zilele însorite 

din această sâptâ- 
mînă au favorizat 
intensificarea rit
mului de insămin- 
țare a soiei. Ca a- 
tare, pinâ acum au 
fost însămînțate 
peste 65 000 hecta
re. adică o treime 
din suprafețele 
destinate acestei 
valoroase culturi 
tehnice. Intreprin-

derile agricole de 
stat din județele 
Bihor, Bacău și 
Satu Mare au ter
minat insă mint a- 
tul. iar în cele din 
județele Constanța 
și Tulcea se apro
pie de sfirșit. De 
asemenea. coope
rativele agricole 
de producție din 
județele Brăila și 
Ialomița au culti-

vat mai muii 
jumătate din 
prafețe’e rezemate 
culturilor de soia, 
în unele județe 
insă cum sînt Olt 
Dolj. 
Ilfov și 
mânatul 
început 
impune 
deolină 
lor pentru 
narea grabnică 
însămințărilor.

Teleorman, 
Timiș se- 
se află la 
ceea ce 
folosirea 

a mașirJ-

politică

a organizației

U.T.C. primirea

de noi membri

revoluția din 1848
LEGEA LIBERTĂȚII,

LEGEA DEMNITĂȚII

ȚÂRII MELE

BAT ÎN INIMA MEA

MAI PRESUS DE ORICE*
Un articol despre personalitatea social-politică

a hai Mihail Kogălniceanu.
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PATRIOTISMUL
ardentă

categorie morală
încep cu un cuvînt categoric, 

rostit de J.J. Rousseau : „De 
îndată ce nu mai are patrie, o- 
mul încetează de a mai fi“.

$i încep cu această aserțiu
ne, pentru că mi se pare că mă 
scutește de a cerca o definiție 
a patriei și a patriotismului. De 
altfel, știut este că foarte greu 
se definesc noțiunile cu care 
ne-am născut și cu care ne în- 
tîlnim, operăm zilnic. în care 
trăim, care fac parte din noi și 
nu ne putem concepe fără ele. 
Să ne mulțumim,. deci, a spune 
că noțiunile de patrie și patri
otism au un conținut material 
și spiritual precis, cu un anume 
circuit geografic și istoric, că 
au o valoare biologică legată 
de însușiri generale ale poporu
lui și un conținut moral, spiri
tual, exprimat prin grai, prin 
cultură, prin artă. Toate aceste

de DUMITRU ALMAȘ

date ne sînt organice, intrin
sece existenței noastre însăși. 
Ne reprezintă și le reprezen
tăm. Le gindim. Le simțim. Le 
trăim. Le exprimăm. Le cân
tăm. Din noțiunile de progres, 
luptă, patrie ne făurim, in fapt, 
viața și istoria. Viața și istoria 
vădesc, de milenii, că ești tare 
numai dacă în lupta pentru 
progres te sprijină poporul. Dar 
poporul nu-i altceva decit pa
tria vie. in mișcare, in deveni
re : patria ginditoare și făuri
toare de progres. De aceea pa
tria și poporul propriu cuvi
ne-se a fi așezate deasupra a 
tot ce există. Un om. dacă este

ocn. aparține patriei și poporu
lui prin biologie, prin arena și 
comunitatea creație:, prin co
moara amintirilor și a speran
țelor. Bătrinul Socrate. cel care 
n-a refuzat nici absurda cupă 
cu cucută a concetățenilor săi. 
povățuia : ..In fața zeilor și a 
oamenilor cu judecată. patria 
este mai prețuită, mai sfinlă. 
mai respectată decit mama, de
cit toți strămoșii. Pentru patrie, 
chiar cind ne supără, trebuie 
să avem venerație, supunere și 
îngrijire-. Iar Horațiu indem- 
nind tineretul la fapte vredni
ce de laudă, eroice, scanda : 
„Dulce et decorum est pro pa
tria mori*.

Patriotismul este, in fond, dra
gostea oea mai aleasă. ma: ce-

(Continuare in pag. a 111-a

Și ei simt, gindesc
și acționează

ca uteciști
F 00

e nitoruG>r muncitori ai industriei 
mtrene.

Jm* f «
r. - i

Am făcut în mai multe rân
duri constatarea sinonimei ce 
®-a stabilit, prin uz, între cu
vintele tînâr și utecist. Depar
te de a constitui o confuzie, 
fenomenul subliniază, simbolic, 
un adevăr: legitimitatea in
staurării acestei suprapuneri 
de sensuri, în limbajul cu
rent. rezultă din unitatea de 
idealuri la care întreg tinere
tul patriei noastre aderă, acțio- 
nînd și gîndind lumea înconju
rătoare în consecință, unitate 
ce își capătă confirmarea 
firească în reuniunea tineri
lor în rândurile organizației re
voluționare de tineret.

Si totuși, o știm cu toții, 
există și tineri neuteciști care 
merită cu prisosință să fie u- 
teciști. Ce a determinat nein- 
cadrarea lor în rândurile orga
nizației ?

Am încercat să găsesc un 
răspuns acestei întrebări în Bu
zău, la Uzina de prelucrare a 
maselor plastice, una din cele 
mai mari unități industriale ale 
orașului. Aflasem deja, la co
mitetul județean U.T.C.. că 
aici există un număr mare de 
tineri neuteciști, în ciuda fap
tului că organizația U.T.C. a 
întreprinderii este una din cele 
mai mari și mai puternice din 
municipiu.

— Nu sînt așa de mulți, să 
tot fie vreo 40—50 mi-a „pre
cizat- însă, aici, de la bun în
ceput, Benone Dumitrescu, se
cretarul comitetului U.T.C. al 
întreprinderii. La „județ*  se

auzise de vreo 120, dar nu e a- 
devărat. Probabil că s-au refe
rit și la tinerii angajați tem
porar, dar aceștia au plecat a- 
cum din. uzină...

Așa stînd lucrurile, am fost

MARIAN GRIGORE
(Continuare in pag. a ll-a)

ASTĂZI LA POSTU
RILE NOASTRE DE 
RADIO SI TELEVI-

ZIUNE

Astăzi, în jurul 
rei 12,00, posturile 
noastre de radio și 
televiziune vor trans
mite direct de la 
lași Adunarea Popu
lară organizată cu 

aprilejul împlinirii 
125 de ani de la 
voluția din 1848 
Moldova.

PRIETENA
NOASTRĂ
CARTEA

O-

re
in

de EDMOND NICOLAU

ÎN PAGINILE

TINERETULUI" 

iNCEPiND

DE SĂPTĂMlNA

VIITOARE

O nouă anchetă de larg interes Un nou serial din lumea sportului:
CORABIA CU

UNSPREZECE PASAGERI
Personalități marcante ale vieții științifice și culturale pre
zintă opinii și sugestii cu privire la organizarea optimă a 
„BUGETULUI DE TIMP' al fiecăruia dintre noi. Pînă în 
prezent și-au anunțat participarea la dezbaterea noastră : 
acad. A. Avramescu, acad. Emil Condurache, acad. N. Te- 
odorescu, acad. Gh. Mihoc, prof. univ. dr. M. Malița, prof, 

univ. dr. E. Nicolau

cinci ani din viața reprezentativei
naționale de fotbal, evocați in treizeci 

de capitole de către antrenorul 
emerit ANGELO NICULESCU

într-o viziune apocaliptică a societății capitaliste dintr-un 
viitor nu prea îndepărtat, scriitorul american Ray Bradbury 
ne prezenta în „Fahrenheit 451 °" o societate în care cărțile 
sînt „vinete" și distruse. Pentru cei ce se interesează de is
toria literară amintim că această temă a „cărții periculoase, 
deci interzisă" este reluarea unei idei cvasiidentice, expusă 
de romancierul englez Aldous Huxley în romanul „Brave new 
world" = „Bravă lume nouă", apărut înaintea celui de al doi
lea război mondial. De fapt, în aceste lucrări doi scriitori 
încearcă să extrapoleze în viitor - deci să prevadă - dez
voltarea firească a societății în care ei trăiesc. Pornind 
de la datele societății capitaliste, ambii autori ajungeau la 
concluzii pesimiste privind destinul cărții. Independent de a- 
ceasta, alte persoane care se interesează de destinul ome
nirii ajung la concluzia unei crize a culturii, deci și a cărții, 
plecînd de la uriașa dezvoltare contemporană pe care o cu
nosc știința și tehnica. Cum stau lucrurile in realitate ?

Statisticile arată câ, anual, apar circa 4 milioane de articole 
științifice, ceea ce reprezintă mai mult de 10 000 de articole 
pe zi I Se înțelege cu ușurință că nu putem pretinde nici 
măcar a citi toate titlurile acestor articole. Sîntem deci obli
gați să ne restrîngem la propriul nostru sector de activitate.

Decada cărții științifice 
de 
ție 
în 
de 
teva pe an - astăzi producția de carte științifică și tehnică 
oferă specialiștilor o foarte mare abundența și varietate de 
titluri. Iar calitatea deosebită a produselor se evaluează și 
după numărul mereu crescut de lucrări originale, elaborate

(Continuare în nag a II-ai

a constata marele avînt pe care < 
literaturii științifice 

în anii 
originale

în domeniul 
țara noastră, 
război cărțile

și tehnice este încâ un prilej 
activitatea de crea- 

s și tehnice a luat-o 
socialismului. Daca înainte 
apâreau extrem de rar — cî-
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ACTIVITATEA CULTURAL-EDUCATIVĂ PE ȘANTIERUL DE PE SOMEȘ 1

FORJE LOCALE EXISTĂ
DAR ANIMATORII LIPSESC

I Nicăieri pe cuprinsul celor pa- 
Uru șantiere ce alcătuiesc amerui- 
farea hidroenergetică Someș nu 
uam găsit o formație artistică cu 
uadevărat activă. Se simte lipsa 
^activităților cultural-educative or
ganizate de către și pentru tine- 
f-et. Iar tinerii își afirmă insatis
facția față de inexistența unor 
facțiuni pe care ei înșiși spun că 
Ue-ar putea duce la bun sfîrșit. 
șantierele I, II și III au fieca-e 
fluburi situate în clădiri cores
punzătoare cuprinzînd săli de 
^spectacole, încăperi pentru repe
tiții și focuri recreative. La șan- 
ftierul IV și la loturile ce lucrează 
Ua distanțe mai mari există cite 
Io sală cu această destinație. Clu- 
tbul însă rămîne pentru cei mai 

locul unde se joacă tenis 
Ivi eventual se poate viziona pro- 
kramul TV. ori un film. Atribu- 
Kia acestei clădiri sau încăperi 
feste deci minimalizată.
I La Tarnița, centrul grupului de 
jșantiere, din septembrie anul tre- 
Icut (sau poate mai de demult) se 
leaută un director de club care in 
lealitate de activist cultural să se 
ldeplaseze și pe celelalte șantiere 
Ipentru a le coordona activitatea. 
IS-ou perindat cițiva solicitanH 
leare din diverse motive n-au 
Lruf să rămînă. Lipsa unui acti
vist cultural este un motiv plau- 
Izibil și în parte real, dar sînt 
jprea multe scuze care se înteme- 
liază pe această absență. De a- 
fceea mă întreb: era nevoie nea- 
jpărat de un „cap*  de activist 
Icultural pentru a se muta sp'e 
lexemplu televizorul dintr-o sală 
Ineîncăpătoare, pe scena din sala 
\de spectacole cînd aceasta nu 
Ieste ocupată? — mă refer 'in 
ppeeffll la lungile seri de sîmbă- 
|t<7 și la duminicii» ce s-au scurs 
Ifără să fi fost înviorate de vreo 
lacfiv'tafe culturală. Trebuie nea- 
Ipdrat un specialist pentru orga- 
Inizarea unor seri cultural-distraC- 
Iftve sau pentru înființarea, să zi- 
Icem a unui cerc de foto ? \m 
Jnf acest exemplu fiindcă am în- 

Itt/ntf pe șantier un adevărat 
I maestru în arta fotografică des- 
Ipre care mi s-a spus că ar putea 
I îndruma un asemenea cerc.

Planurle sînt cunoscute de că- 
ttc tineri, la fel și piedicile ce 

Isc ridică în calea realizării lor. 
Știu cu toții, de exemplu, că au 
fost cumpărate de către comite- 
fu! sindical al grupului de șen- 

\tiere de la o întreprindere cluja- 
n<? o serie de instrumente UM- 
te care s-au defectat în scurt 
timp. Deci activitatea cultural- 
flrtfsffcd va începe atunci cînd 
sg vor repara acestea. Fonduri e- 
xista, cooperativă specializată tn 

\ asemenea lucrări există la Cluj 
(25 de kilometri ptna acolo). Ni
meni însă nu mișcă nici un de-

get și se așteaptă probabil tot a- 
pariția unui activist cultural. Sau 
poate era nevoie de prezența lui 
atunci cind s-au cumpărat in
strumentele^. „Avem într-adevăr 
destui oameni care ar ști să cînte 
ori să recite, spunea strungeru! 
Mihai Nițuleasa. In lipsa unor 
formații proprii așteptăm vizita 
altora. De cînd s-a inaugurat clu
bul a fost doar formația uzinelor 
Tehnofrig, iar simbăta trecută a 
fost în turneu Teatrul de stat din 
Cluj și a doua zi formațiile Fa
bricii de sticlă din Turda. Ar fi 
frumos să fie in fiecare simbâtl 
și duminică așa.

La Șantierul . If — Mdrix-’u
— un club încăpător și puțin «- 
tilizat unde activitățile priorrta- 
re rămin tenisul și șahuL Biblio
teca e bogată și are mulți citi
tori. O echipă in frunte cu tnp- 
nerul Mateș pregătește punerea 
în scenă a unei piese. Există și un 
program de brigadă cuprinzind 
secvențe din viața șantierului, •*-  
petițiile s-au întrerupt tot din 
pricina unor instrumente muzica
le defecte. Baluri și joi ale tine
retului au loc din cind în cind, 
toate acestea neputînd fi mă pa 
departe satisfăcătoare.

Dacă la centrul șantierului se 
manifestă, așa cum spunea Va- 
sile Brateș, secretarul U.T.C. al 
Șantierului II, o oarecare apa
tie, la loturile aparținătoare, tine
rii dovedesc mai mult interes și 
inițiativă. La lotul 5 clubul toc
mai fusese mutat într-o încăpe
re mai largă și tinerii se ocupau 
de amenajarea noului spațiu cu 
destinație culturală. Din păcate 
acolo unde nu există un interes 
egal și din partea organizației 
U.T C.. a comitetului sindical, a 
conducerii, roadele acestei reale 
atracții ce o exercită clubul se 
materializează aproape doar în 
ornamentarea, amenajarea lui și 
organizarea unor acțiuni cu rezo
nantă educativă oarecum re- 
sttînsă.

La Loturile „Șoimul" și „Ne- 
gruța" aparținînd de șantierul IV
— cluburi asemănătoare. Si aici 
oamenii așteaptă zadarnic forma
ții artistice de pe șantier sau din 
afara lui. Ba mai mult, așteaptă 
cu lunile un film, c^tecpti cu 
săptănvnile posta să le adacă 
ziare (lotul „Negrufa"'i. ^Nu a- 
rem nici stand de cărți, râd 
masă de tenis, deci clubul nostru 
nu este înzestrat nici cu minimul 
necesar. Singura activitate .jde 
club" este jocul de table" — 
ne-a spus ele^ncianul Btzo Pe
tru de la lotul mai sus amintit.

„Și la noi. mi-a spus tînărul 
inginer lan Clhiran de la Șan
tierul III Beliș, sînt destui ti
neri care știu si cor tă cînte oH 
să danseze. Instructorul l-om

cer ii paf

I 
I
I
I
I
I
I
I
I

La începutul lunii manie opt 
tineri, absolvenți ai Scolii pro
fesionale U.C.E.C.O.M.. ne re
latau că i „Sintem mecanici au
to Ia cooperativa ^Deservirea- 
din Ploiești, secția auto-servke. 
De cînd am fost încadrați nu 
ne-am realizat salariul de bază. 
Și nu din rina noastră. Vă ce
rem ajutorul ca să ieșim din a- 
ceastâ situație—“. într-adevăr, 
cu excepția lui Ion Zabariac2re 
în trei luni a cîștigar peste 1 OOT 
lei, restul tinerCor ireaseară 
•jr^r ‘-tre 255 * MO Iei. în 
luna februarie, de exenz^iu. 
George DaLara a prtmrt— SI 
ce laitL în medie— O dau- 
țte neftreas-ri. -z att -sa! tnuiî 
cu cît u ultimii ani măsurile 
care au fost Luate au da» la 
creșterea tfstignlu: mediu ce 
efio de salariat. Și totuși _ Fac
torii de răspundere eu care am 
discutat r.e-au -servit*  foarte 
multe argumente : probleme de 
seicr- preferințe— Uneori oe 
un anumit ton ni s-a da*.  *â  În

CONSTRUCTORUL ESTE
CHIAR BENEFICIARUL

(Urmare din pag. I)

universitară4’ va spori de Ia 
două la trei mii, in intervalul 
unui singur an de zile. Minis
terele care tutelează diversele 
facultăți ale Institutului de con
strucții — transporturilor. Agri
culturii, Construcțiilor indus
triale și Energiei Electrice — 
asigură sprijinul material nece
sar realizării noilor edificii, în 
care sînt pregătite cadre ce vor 
lu'-ra în producție !n cadrul în
treprinderilor subordonate lor. 
încă o mențiune i majoritatea 
noilor spații universitare sînt 
destinate exclusiv acelor activi
tăți studențești practice, direct 
productive, desfășurate pe bază 
de contract cu diverse întreprin
deri. Preocuparea permanentă 
de a lega cît mai strîns învăță- 
mîntul universitar de producție 
este ’lustrată, credem, cu deose
bită pregnantă și de un alt as
pect inedit, de o experiență a 
cărei valoare nu mai trebuie 
demonstrată. Proiectanți și con
structori ai facultății „lor" sînt 
studenții, care lucrează — și 
în această acțiune — sub îndru
marea cadrelor didactice.

...Aprilie 1973. Coloanele de 
beton au fost înălțate. Studenții 
lucrează acum la ridicarea zi
durilor. Agitația „șalopetelor al
bastre" nu contenește o clipă. 
Zilnic muncesc pe șantier cîte 
două grupe din cele douăspre
zece, la cît se cifrează efectivul 
studenților constructori, a că
ror activitate desfășurată aici 
constituie un real sprijin pen
tru practica în producție. Acum 
în această dimineață de aprilie 
lucrează grupa numărul șase. 
Au fost descărcate tocmai cîteva 
camioane cu cărămizi ; cîțiva ti
neri supraveghează funcționarea 
convertizoarelor de ciment; Pe
tru Scarlat, anul întîi, a coborît 
tocmai, cu obișnuitul lift „de 
șantier" de pe acoperișul (pro
vizoriu !) al noii clădiri.

— E destul de „răcoare*  sus; 
lucrez acolo, împreună cu alți 
colegi ai mei — Mihai Tîrcov- 
nicu, Dorian Tudose, Marcel 
Dragnea — la prepararea unor 
amestecuri pentru zidărie. A- 
cum. că ne aflăm pe un șantier 
adevărat — deci în aceleași 
condiții în care o să lucrăm 
peste cîțiva ani — știm că nu 
avem dreptul să comitem nicj 
cea mai mică eroare.

— Mă pasionează — intervine 
fn. discuție studenta Doina Cos- 
tea — această muncă de con
structor (munca pe care de fapt 
mi-a'i ales n cș meserie de o 
viață), practicată însă „cu un

ceas mai devreme". Conștiința 
faptului că realizăm Un edificiu 
durabil de care vom be
neficia nu numai noi, ci șl alți 
tineri, aflați acum încă pe băn
cile școlilor, ne face să ne sim
țim cu adevărat mîndri. să ne 
simțim, dacă vreți, cu adevărat 
constructori I

Mihai Leca îmi explică cu le
gitimă importanță, ca un încer
cat edil, planul noului corp al 
laboratoarelor : încearcă cu en
tuziasm tineresc, să mă facă să 
„văd" cum va arăta, la întîi 
tombrie, clădirea ai cărei 
neficiari vor fi el și colegii 
aflați acum pe șantier.

— Suprafața construită este

oc- 
be- 
săi,

de circa trei mii mp. ; la parter 
vom plasa laboratorul de rezis 
tenta metalelor, la celelalte eta
je se vor afla laboratoarele de 
geodezie, poduri, topografie, fo- 
to grame trie...

Cunoscutul arhitect bueures- 
tean D Vernescu, conferențiar 
la Institutul de construcții și 
conducător al colectivului de 
proiectare al noului ansamblu 
de la Facultatea de căi ferate, 
drumuri și poduri, și conferen
țiarul inginer Gh. Tlie, decanul 
acestei facilități, au subliniat.de 
asemenea, entuziasmul cu care 
studenții muncesc pe șantier, ca
litățile de constructori de care 
aceștia dau dovadă, incă de pe 
acum.

NOI CONSTRUCȚII ȘCOLARE
Fondul construc

țiilor școlare se îm
bogățește cu noi e- 
dificii oorespunză- 
toare necesităților 
învățământului de 
toate gradele. In 
mari centre indus
triale ca București, 
lași, Reșița, Timi
șoara se const: u-

iese în prezent gru
puri școlare unde 
se vor pregăti cadre 
pentru u. ’ 
construcțiilor 
mașini, 
chimie, 
ră etc. 
prinde 
sionale, 
cee de 
precum

industria 
de 

metalurgie, 
agricultu- 

Ele cor cu- 
școh profe- 
tehnice, li- 
specialitate, 
și modeme

ateliere și labora
toare necesare efec
tuării lucrărilor 
practice- Concomi
tent, pentru elevii 
din învățămintul 
profesional și tehnic 
sini în construcție 
internate cu 17 000 
de locuri.

(Agerpres)

h dsn centrul municipiului Tg. Mureș.
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Dar 
suri

patru ochi

tine o treaptă de salarizare. Ti
nerii nu cunosc insă ce drepturi ■ 
au, pentru că nu fi s-a vorbit I 
de ele. A trebuit să intervină I 
primul secretar al Comitetului 
municipal Ploiești al U.T.C. ca 
să se ajungă la concluzia că sînt 
tineri care pot promova. Ca a- 
tare se va modifica si procen
tajul sumelor î... _‘_ 
pe le in care lucrează.

Sînt și probleme a căror re
zolvare nu depinde de unitate. 
Dacă unele întreprinderi ar da 
o cotă din lucrările lor acestei 
unități, s-ar realiza ritmicitatea 
necesară. O astfel de ofertă s-a 
făcut in cîteva rinduri. dar nu 
a fost acceptată. O supunem spre 
analiză forurilor în c ’ 
U.C.E.C.OM ar trebui să fixe
ze o eotă-avans pe care clientii 
s-o achite la contractarea lucră
rilor De ce spunem aceasta ? 
Există reparații care solicită un 
timp mare, a^a că lucrările se 
decontează abia în luna urmă
toare. Tn această perioadă omul 
ristieă. uneori, așa cum am vă- 
r-t. ** let Sau. mecanicii 
E-. r.ă partea re le revine, 
er. jrri. voositorit nu au rezolvat 
r-’p ea ppț in același timp*  si 
lucrarea se*  considera ' netemi
nată deci nu se plătește. Iată 
doar două argumente care ple-

li ter- I 
Tim- I

I
doar două argumente care pie- . 
dează pentru instituirea unui I 
avans, care, de ce să nu recii- |

I
I

noaștem, 
în atitea 
ti vi ta te.

este un sistem aplicat 
compartimente de ac-

LIDIA porescu

Mi s-a întîmplat 
adesea, pe teren, ca 
la sfîrșitul unei do
cumentări să fiu în
soțit și la restau
rantul la care mă 
duceam să mănînc 
de cel ce mă înso
țise și în cursul di
mineții, prin între
prinderea sau co
muna în care 
fusesem împreună. 
Gestul nu are, cred, 
nimic reprobabil, in 
sine, dimpotrivă, 
este în deplină con
cordanți cu spiritul 
ospitalier al popo
rului nostru, care 
isi primește întot
deauna oaspeții așa 
cum se cuvine. Dar 
nu despre aceasta 
creau sd vorbesc 
acum it aid. Ci 
despre altceva.

Acolo, la masă, 
însoțitorul meu îmi 
prelungea de fapt 
documentarea, o- 
ferindu-mi noi a- 
mănunie și înire- 
gindu-mi datele și 
observațiile pe care 
le culesesem cu
puțin timp înainte. 

IIImi spunea, de
< pildă, că, pe lingă 
> ceea ce găsisem eu, 
< mai erau încă multe 
> lucrul care nu 
< mergeau bine, din 
$ neglijență, din ne-

c păsare, din nepri-
> cepere- Și începea

||| ' să mi le înșire,
?? unul cite

ss Bineînțeles,
tam totul cu atenție 

I « împrospătată, mi se
fixe- l >> Pârea firesc să în- 

registrez încă un 
?? punct de vedere 

asupra unor situații 
?? despre care inevi- 
sS tabil nu putusem 
?c afla absolut totul. 
Pînă cind celălalt, 

<< alarmat probabil de 
JS internul meu ed- 
<< dent, îmi atrăgea 

atenția prietenește : 
<< ,^ă știi că lucrurile 

astea ți le spun 
<< numai dumitale, 

între patru ochi. Sd 
<< zicem că din clipa 
>> asta nu mai ești 
?? gazetar".
$$ Din clipa aceea 
<< însă întreaga în- 

tîmplare lua pentru 
^2 mine o întorsătură 
$$ ciudată. Mi se pă-

unul, 
oscul-

rea, dimpotrivă, ne
firesc că mi se cere 
să nu mai fiu ga
zetar din momentul 
în care viram car
nețelul în buzunar, 
să-mi uit, cu alte 
cuvinte, profesia 
pînă a doua zi la 
ora opt, cînd mi-o 
puteam relua. După 
părerea mea aveam 
mai degrabă drep
tul, ba nu, datoria 
de a nu-mi părăsi 
nici o clipă condi
ția și de a încerca 
tot timpul să 
ceva nou, ceva 
pentru ziarul 
care lucrez.

Odată m-am 
cut că nu înțeleg 
aluzia, deși nici nu 
era aluzie măcar, 
mi-am scos carne
tul și pixul Și i-am 
zis interlocutorului 
meu : „Voi folosi 
criticile dumitale în 
articol. Mi se par 
foarte întemeiate". 
„A, nu, a exclamat 
celălalt, intrat deo
dată în panică. Să 
știi că dacă o faci 
nu mai recunosc 
nimic. Eu ți le-am 
spus așa, intre patru 
ochi". Iar atitudi
nea aceasta, dezar- 
mat-agresivă, mă 
punea parcă și mai 
mult în încurcă
tură.

De atunci n-am 
mai apelat la aver
tismentul care îl 
punea în gardă pe 
adeptul opiniei in- 

ochi. îl 
cu aceeași 

atenție, înregistram 
totul în memorie și 
apoi, în virtutea 
credinței că nu poți 
fi ziarist numai in
tre anumite ore, nu 
ezitam să-i folosesc 
afirmațiile dacă îmi 
erau cu adevărat 
necesare- Bineînțe
les, după aceea îmi 
ajungeau la urechi, 
pe diverse căi, și 
reproșurile celui in 
cauză: „Ce dracu*,  
domnule, eu i le-am 
spus prietenește, la 
o bere, iar el..." Iar 
în privirea celui 
care îmi comunica 
vestea citeam parcă 
aceeași acuzație: 
„Și mie mi se pare

aflu 
util 

la

fă.
'•■g

Și ei simt, gindesc
și acționează

tocjsi eurics să-1 IntT-nese pe 
cițiva din cei .vreo 40—50". 
ctinoseuți doar cu aproximație 
nimeri că de către membri: co
mitetului U.T.C. I-am căutat și 
am stat de vorbă.

în organizația U.T.C. „polie
tilenă 3“, aflu de la secreta
rul acesteia, Nicolae Stanciu, 
că în secție sînt 5 tineri neu- 
teciștt „Sint mai noi — ni se 
explică — fi am așteptat să-i 
cc r. oaș tem mai bine".

Stăm de vorbă cu doî dintre 
el VasEe Steja, un tinăr de 
19 ani. lucrează aici de un an 
de zile. Nou ?i Angajat ca 
muncitor necelificat, s-a înscris 
la cursul de calificare, vrînd să 
rămînă în uzină. De cînd s-a 
angajat, e apreciat a fi un tî
năr conștiincios, cu dragoste de 
munci ; dorința sa de a se ca
lifica și de a rămîne aici este 
cu totul lăudabilă. Și totuși... 
„de un an de zile, de cînd 
m-am angajat, nu m-a între-

bat nimeni dacă sînt sau nu 
utecist — ne spune. Numai a- 
cum vreo lună de zile a ve
nit secretarul și m-a în
trebat, am spus că nu sînt și 
atît... Aș vrea, desigur, să fiu 
și eu utecist, prietenii mei de 
aici, din secție, sînt eu toții în 
organizație". Bineînțeles, ase
menea sentimente trebuiau, în 
mod firesc să îl apropie pe Va- 
sile Steja de organizație, să 
ceară el însuși primirea în 
U.T.C. Dacă nu a făcut-o. a- 
cesta nu scuză însă dezintere
sul și formalismul 
acționat secretarul, 
dimpotrivă.

în aceeași secție. _ . 
și pe Matei Pană, operator chi
mist Are 18 ani, absolvent de 
școală profesională. își depă
șește lună de lună sarcinile de 
producție, cum ne asigură și 
șeful de linie, participînd. a- 
tunci cînd află de ele, și la ac
țiunile organizației U.T.C. „Am 
vrut să intru în organizația 
U.T.C. în școala profesională 
— mărturisește Matei Pană —

cu care a 
Ba, chiar,

îl tntflnțsc

I

în 
a- 
și 

ce- 
am

tn ultimul an, dar fiind 
preajma absolvirii s-au tot 
minat ședințele, a neglijat 
biroul clasei să-mi pună 
rerea în discuție, așa că 
sperat să fiu primit aici. Pro
babil insă că nu mă cunosc 
încă colegii..."

Doi tineri din aceeași secție, 
eu nimic deosebiți de colegii lor, 
uteciștii organizației... Ti animă 
aceleași gînduri de a se face 
cît mai utili. îi leagă 
pasiune comună pentru 
lor. „Sînt mai noi și 
să-i mai cunoaștem* 4... 
secretarul. De parcă ar 
ba de o biografie senzațională, 
plină de meandre, de un om 
căruia o virstă matusalemică i-a 
permis de-a lungul multor de
cenii prin care a trecut să aibă 
o activitate de o densitate și 
varietate dificil, într-adevăr, 
de reconstituit, imposibil de 
cunoscut decit după îndelungi 
studii și cercetări I Nu-i o exa
gerare să privim cu o aseme
nea mentalitate, sau dintr-un 
asemenea unghi, cunoașterea

aceeași 
munca 

trebuie 
spunea 
fi vor-

că ai procedat in
corect".

Procedeul ar fi, 
într-adevăr, inco- 

ac- 
de 

Eu 
a- 

ap-

într-adevăr, 
rect, dacă am 
cepta punctul 
vedere inițial, 
însă, tocmai pe 
cesta nu-l pot 
cepta. Nu mă pot 
deloc împăca cu 
gîndul că poți avea 
două păreri despre 
aceeași situație, una 
oficială, pentru 
presă, iar cealaltă 
pentru prieteni și 
pentru tine însuți. 
Nu intră în raza 
puterii mele de în
țelegere existența a 
două adevăruri, la 
fel de valabile, des
pre unul și 
lucru. Din 
unul singur 
in picioare: 
firmația pe 
faci în șeainj

același 
două, 

rămîne 
ori a- 
care o 

faci în ședințe, cînd 
susții vehement că 
„la noi, tovarăși, 
totul este în or
dine11, și atunci tre
buie să fie neapă
rat în ordine, ori 
cealaltă, spusă șop
tit, la ureche, 
numai intr-un grup 
intim, iar atunci 
ești dator s-o spui 
și în ședință. Altfel, 
opinia de genul 
mărturisirilor între 
patru ochi seamănă 
a birjă și miroase, 
mai degrabă, a lipsă 
de curaj al opiniei. 
Sintem, fără îndoia
lă, datori să spu
nem întotdeauna, cu 
voce tare, exact 
ceea ce gîndim, să 
fim fermi și să ne 
păstrăm în orice 
împrejurare convin
gerile proprii, iar 
cind avem ceva de 
spus să spunem lu
crurilor pe nume, 
fără rezerve și false 
accese de discreție, 
mai ales atunci 
cind sintem con
vinși de dreptatea 
noastră. Este unul 
din îndemnurile pe 
care ni le adresează 
însuși proiectul de 
norme ale muncii și 
vieții comuniștilor, 
codul moral pe 
care îl dezbatem și 
ni-l însușim cu toții.

D. MATALA

.4

unui tînăr abia trecut de ma
jorat ? I Un an, în timp, și 
cițiva metri — cit le desparte 
locurile de muncă — în spațiu, 
se dovediseră a fi insuficienți 
pentru a-i cunoaște in viața 
lor de zi cu zi, jn sînul colec
tivului. Ce înseamnă, în aceste 
condiții, a-1 „cunoaște" ? Și cum 
se pot explica indiferența 
sau reticiența ce se ascund în 
spatele invocării timpului de 
cunoaștere, a dificultăților pre
supuse de aceasta ? Nu despre 
ea este vorba, ci despre întâr
zierea nepermisă a recunoaște
rii meritelor unor tineri, meri
te care uneori sar în ochi, prin 
simplul fapt că ei dovedesc se
riozitate în muncă, respect față 
de cei de lingă ei și lață dede cei de lîngă ei și față 
munca lor.

Am stat de vorbă și cu 
tineri. Situația nu diferea, 
cît, cel mult. în amănunte, 
secția „termoformate" i-am 
tîlnit pe Petrică Rimniceanu 
și pe Lenuța Rădulescu. în sec
ția „Filtre" i-am întîlnit și pe 
Constantin Bivolaru, Viorel 
Șerban și Gheorghe Simion, 
transferați de curînd la „polie- 
tilenă“, tineri despre care mai
strul Ion Frățilă spunea că 
sînt „oameni în care poți să-ți 
pui totdeauna nădejdea", dar 
despre care secretarul organi
zației U T.C., Ion Cornel, spu
ne că „nu i-am supus discuți
ei adunării (J.T.C. pentru a fi 
primiți in organizație, pentru 
că nu aveau cine știe ce me
rite... Dar dacă acum au ple-

a Iți 
de- 
în 

în

PRIETENA NOASTRĂ CARTEA
(Urmare din pag. Z)

traduc în străinătate. Este o mâ- 
și tehnice pe care am atins-o.

de autori români, și care se 
surd a maturității științifice

Dar cartea este un bun prilej de meditație.
Cartea este o unealta de lucru pentru cel care proiectează, 

sau învață, sau produce bunuri materiale. Ip același timp, 
cartea ne transmite marile idei ale înaintașilor sau contem
poranilor. Ea este deci și un prieten și un îndrumător.

Necesitatea de a informa a condus la realizarea unor dis
pozitive cibernetice care să prelucreze automat informația. 
Am avut ocazia ca, în unele institute de informare tehnico- 
stiințifică din străinătate, să văd aceste mașini în funcțiune, 
în principiu, este vorba de transcrierea conținutului informa
țional al diferitelor articole științifice sub forma unor cartele 
perforate. In momentul în care cineva se interesează de o 
anumită problemă, în mașina respectiva se introduce un stoc 
de cartele și mașina, cu foarte mare viteza, triază aceste car
tele, reținînd numai pe acelea în care este abordat și su
biectul cerut Deci, în linii mari, ar fi vorba de o dublă ope
rație : pe de o parte transcrierea conținutului semantic al di
feritelor studii sub forma unor semne accesibile mașinilor 
Informaționale rapide ; pe de altă parte, utilizarea unor ma
șini foarte rapide, pentru trierea informației și valorificarea ei.

In orice caz. nu putem crede că aceste mijloace vor elimi
na cartea din circuitul vieții intelectuale. Cibernetica dă doar 
o dimensiune nouă posibilităților de utilizare a informației. 
Mijloacele moderne de stocare și prelucrare a informației -

că rtelă perforată, bandă magnetică, calculatoare digitale - 
nu sînt decit intermediari dispuși intre doi creieri umani, dat 
fiind faptul ca omul nu poate veni în contact direct cu infor
mația expusă sub forma unor perforații sau a unor impulsuri 
înregistrate pe un mediu magnetic. El are nevoie, mai de
parte, de un mod de reprezentare a informației care să fie 
accesibil organelor sale de simț și care, totodată, să se păs
treze un timp suficient de lung ; iar acest mijloc râmîne mai 
departe scrisul, cartea.

Creșterea continuă a nivelului editorial în toate țările în 
care există o cibernetizare avansată pledează pentru această 
teza : cartea rămîne mai departe principalul mijloc prin care 
oamenii comunică, atunci cind mesajele trebuie să fie du
rabile, spre a putea fi studiate un timp mai îndelungat.

Desigur că radioul și in special televiziunea facilitează - 
ca și telefonul de altfel - schimbul de mesaje între oameni. 
Dar omul societății multilateral dezvoltate nu se poate mul
țumi numai cu acele informații care trăiesc sub semnul efe
merului. El are nevoie de acea intimitate și continuitate in 
lectură și meditație pe care numai cartea o poate oferi.

Etapă esențială în progresul omenirii, cartea a contribuit 
indiscutabil la accelerarea progresului omenirii. în epoca 
zborurilor cosmice, ale ciberneticii și sistemelor automate de 
calcul, adaptată la dimensiunile reduse geometric ale lectu
rii în avion sau autobuz, cartea își menține rolul esențial de 
vehicol al marilor idei care se transmit de la o generație la 
alta. Sau în formulă : Cartea bună - unealtă esențială de 
lucru, prietenul și îndrumătorul nostru.

cât, or să fie primiți acolo”.
N-am înțeles ce „merite" senza
ționale se așteptau de la ef, dar 
am deslușit mulțumirea secre
tarului care se.vedea scăpat de 
o grijă prin transferarea lor. 
Atitudine nefirească, bătrîni- 
cioasă, ezitare și reticență ne
justificate și de-a dreptul inac
ceptabile în organizația noastră 
de tineret în care tinerii ur
mează a-și consolida educația 
revoluționară. Intîlnim însă 
uneori față de acest aspect o 
anume neînțelegere care con
duce la concluzia eronată că 
acei care merită a intra în rîn- 
durile organizației ar trebui să 
fie niște tineri perfecți, deja 
formați în toate privințele ! in A 
realitate excesul în această pri
vință acoperă, printr-o fermita
te formală, o surprinzătoare co
moditate și ea, această comodi
tate și lipsă de dinamism, tre
buie învinsă în modul de a 
gindj și acționa al unara.

Am fost împreună cu Beno- 
ne Dumitrescu, și In secția „po
lietilenă 2", unde cițiva tineri 
urmează să fie primiți zilele a- 
cestea în organizație. Doream, 
să fac și o comparație între a- 
ceastă organizație și celelalte, 
urmărind modul în care au fost 

Și atrași la acțiunile 
U.T.C. tinerii ce solicitaseră 
primirea în rîndurile uteciști- 
lor. Stăm de vorbă cu se
cretarul U.T.C., Gheorghe 
Crăciun. „Noi nu facem pri
miri în U.T.C. ca niște sim
ple formalități — ține să sub- 
J”1’®2® acesta. Primirea în 
U.T.C. trebuie să răspundă și 
ea rolului întregii organizații, 
acela de*a  mobiliza și de « e- 
duca tinerii".

Florica Croitoru, în virstă de 
19 ani, a făcut acum o lună ce
rere de primire în U.T.C. De 
atunci, șj nici plnă atunci, ni
meni nu a mai stat de vorbă 
cu ea despre primirea în orga
nizație, despre semnificația a- 
cestui eveniment, despre sarci
nile ce îi vor reveni ca mem
bră a organizației. Aceeași si
tuație și pentru Valeria Fleric, 
angajată aici încă din anul 
1970.

■— Cînd urmează să fie dis
cutate în adunarea generală, 
tovarășe secretar ? întreb.

— Șăptămîna viitoare.
— $i au timp să se pregă

tească, ce credeți ? Nu e cam 
scurt timpul ?

— Nu cred că e scurt. Sta
tutul se citește repede, ce au 
altceva de pregătit ?

Tmi reamintesc afirmația i 
„Noi nu facem primiri in 
U.T.C. în mod formal..."

Am stat de vorbă, aici, nu
mai cu cîțîva tineri. Tn privin
ța primirii lor în U.T.C. Sin
gurii m măsură să decidă sînt 
desigur, colegii lor, uteciștii 
din organizație. Aprecierile pe 
care le-am auzit mă fac să fiu 
totuși sigur asupra deciziei fa
vorabile în ipoteza punerii în 
discuție a cererilor lor de pri
mire.

subliniat.de
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125 de ani de la 

revoluția din

„LEGEA LIBERTĂȚII, LEGEA
DEMNITĂȚII ȚĂRII MELE,

BA T ÎN INIMA MEA

MAI PRESUS DE ORICE
O patrie a celor ce o locuiesc 

dorea Mihail Kogălniceanu și 
pentru aceasta concepția sa po
litică urmărea neabătut două 
obiective la fel de importante : 
împroprietărirea țăranilor și 
independența suverană a unei 
țări de prea mult timp tributară 
asupritorilor străini.

Dar, pentru aceasta trebuia 
lucrat cu răbdare și cu tenace 
hotărire, pentru aceasta trebuia 
să fii înarmat cu știința și tă
ria morală pe care le poate a- 
vea doar un ctitor. Kogălni
ceanu a înțeles. încă din tine
rețe, să-și închine viața celor 
mulți, celor greu încercați de 
stările de lucruri de atunci. 
„Dacă odată imi voi revedea 
patria va fi ca s-o servesc și 
să-i sacrific viața mea“ — scria 
tinărul student al Universității 
din Berlin surorilor sale, crez 

.politic de la care nu va abdica 
▼niciodată.

După studii de filozofie și e- 
conomie politică la Luneville și 
Berlin, Kogălniceanu se în
toarce în țară unde devine in 
scurt timp unu] dintre exponeri- 
ții de seamă ai partidei pro
gresiste moldovene Interesată 
în propășirea revoluționară a 
patriei.

Activitatea sa progresistă pe 
care o susține încă tinăr fiind, 
în reviste inițiate și conduse de 
el îi atrage ura clasei de mari 
feudali moldoveni și a domnito
rului Mihail Sturdza. susținăto
rul principal al regimului auto
crat din Moldova. __Pe rînd ii 
vor fi suprimate revTstele : „A- 
lăuta Românească*  (1838). „Dacia 
literară" (1840), „Propășirea" 
(1844), Iar inițiatorul lor va U 
exilat sau pus sub supraveghere 
polițienească.

Prin activitatea sa publicis
tică M. Kogălniceanu s-a situat 
printre fruntașii politici al revo
luției pașoptiste. El redactează 
și publică celebrele manifeste 
politice î „Dorințele partidei na
ționale în Moldova și Proiect 
de constituție pentru Moldova-, 
programe de luptă de un demo
cratism ferm <je la care realiza
torul lor nu s-a abătut în tot 
cursul viețij sale, consumată 
fără râga2 pentru emanciparea 
tării și poporului ei. Lui Kogăl- 
niceaniuuim al reformelor de 
sus venite In • întfmpi narea do
rințelor*  maselor, ia fost dat «â 
devină^jun. j-emqrcabil. anima
tor al<7 act iu fiilor de eman- 
cipare '.scfeîâlă. șî -națională 
pe care. le~ preconizează revolu
ționarii pașoptiști al căror tova
răș de arme a fost.

Multe din „dorințele" progra
melor sale corespund punctelor 
Proclamației de Ia Izlaz, act de
mocratic radical. Astfel, ega
litatea drepturilor civile pen
tru toți fiii țării, libertatea cu- 
vîntului și a presei, emancipa
rea națională, desființarea ro- 
wUi țiganilor, abolirea ranguri-

lor și a oricăror privilegii de 
clasă, împroprietărirea țăranilor, 
unirea Țărilor Românești sînt 
aspirații care frămîntâseră spi
ritele revoluționarilor din cele 
trei Țări Române încă dina
inte de 1848. Multe dintre aceste 
„dorințe" vor deveni fapte îm
plinite purtind pecetea gîndirii 
și acțiunii personalității mare
lui ctitor.

Fiu al secolului său, prin ex
celență secol poliție și revolu
ționar, Mihail Kogălniceanu 
duce viața publică a luptătoru
lui social, viața inseparabilă de 
evenimentele politice mai în
semnate pe care țara avea să le 
trăiască în decurs de trei dece
nii de la revoluție.

„Politica este puternica circu
lație și ațîță toată gîndirea și 
toată fapta. în politică se ln- 
vîrtește astăzi toată ideea. Din 
ea izvorăsc toate acele valuri 
de teorii, de proiecte, de sisteme 
care bat necontenit in opinia 
publică și împing activitatea 
mulțimii spre căi nouă" — scria 
el în 1856 în „Steaua Dunării" 
— revistă cu program unionist 
pe care o redacta.

în 1857 este ales în divanul 
ad-hoc, apoi deputat în Aduna
rea Electivă a Moldovei, adu- 
cîndu-și în această calitate o 
prețioasă contribuție la alegerea 
lui Alexandru Ioan Cuza ca 
domn al Moldovei, primul pas 
însemnat către Unire. în 1859 
luptă pentru Unire eu energie 
și neabătută hotărire. O Româ
nie. „una prin legile, prin In
stituțiile. prin libertatea si fe
ricirea tuturor datelor popora- 
țiunei. cum ea este una prin 
origine, prin limba, prin durerile 
trecute, prin speranțele vii
toare" — rostea el mai tirziu. la 
24 ianuarie 1862 tntr-o ședință 
a guvernului unic al Principa
telor Unite. Dar centru atinge
rea acestui suprem țel politic 
mai era necesară reforma agra
ră. prin care DOporul să fie ri
dicat din starea grea de rob al 
pămîntului, „din starea înjosită-, 
cum spunea însuși reformatorul, 
la aceea de demnitate civică, de 
stăpîn al produsului muncii sale. 
Reforma al cărui principal 
mator a fost Kogălniceanu 
realiza în 1864 după ani 
neobosită luptă politică.

încununare a luptei «eculare 
a poporului, actul proclamării și 
cuceririi independenței de stat 
a României în 1877 a cuprins în 
sine și neobosita activitate a 
lui Kogălniceanu, revenit în 
viața publică. după ce fuse
se împins în umbră de că
tre monstruoasa coaliție, ros
tea la 9 Mai în adunarea depu- 
taților discursul in care anunța 
proclamarea „Independenței ab
solute" a României, afirmind a- 
ceastă dreaptă apreciere asupra 
luptei poporului dar și a revo
luționarilor pașoptiști pe care 
ti exprima. „Am ajuns la scopul

urmărit nu de azi, ci, pot zice, 
de secole și mai cu deosebire 
de la 1848 încoace".

Adversarii nu-l cruță și un an 
mai tirziu este din nou înde
părtat din guvern. O boală in
curabilă îl face din ce in ce mai 
indisponibil pentru activitățile 
publice și in cele din urmă, de
mocratul ferm și generos, adver
sarul neînduplecat al reacțiunii 
$i conservatorismului, moare la 
Paris în 1891. lovitură crudă 
pentru poporul care-1 iubise. 
Faptele și ideile sale i-au asi
gurat insă o posteritate glori
oasă iar concepția sa care u- 
nește respectarea tradiției cu 
spiritul deschis către înnoire, 
credința sa în dinamica afirmă
rii fondului autohton in contact 
direct cu cele mai avansate cu
ceriri ale civilizației, capătă 
astăzi, noi prețuiri și semnifi
cații. De aceea se cuvine să ne 
reamintim cu pioasă considera
ție de faptele și gîndurile aces
tui mare arhitect al României 
moderne.

CONSTANTIN RADU

VERSURI DEDICATE LUI NICOLAE BALCESCU
EUGEN JEBELEANU ADRIAN PĂUNESCU

ALC
Trecind prin văi insingerate, 
Veni Bălcescu, dirz, din zare 
S-ajute flăcării-nălțate 
Să crească vilvâtaie mare ;

Mulțimi sărmane de-orice grai 
So se-nfrâțească, să izbească 
In cei ce-și fac din singe strai, 
In mirșâvio boierească.

Trecu Bălcescu creste-nalte 
Spre Revoluția maghiară, 
Din vetrele de trăsnet calde, 
S-aprindă iarăși focu-n țară :

O vilvâtaie uriașă
Ce-ar stringe-n juru-i, minunată 
întreaga lume nevoiașă, 
Copiii celor frînți pe roată.

GRIGORE HAGIU

Bălcescu
Bălcescu. Arșiță de sud. ținuturi 
din adincime puse la vegheat 
sub fir cu plumb pe*obrazul  incordat 
și-n umbro rvon sticlind tăcut pe scuturi.

Un nobil sens in toate s-a durat 
și bânuindu-se din inceputul 
fontasma unor smălțuite luturi 
din care greutatea a zburat

Portret subțire de străpuns oglinzi, 
vislitul glas contur mai fin sâ cheme, 
tot moi ușor pe ochii suferinzi.

Rarefieri indelungate-n vreme, 
fanatice desprinderi dinadins, 
tirziul aur greu să-nchege steme.

Un foc, o vatră, o lumină, 
Fără sfîrșit, din zare*n  zare, 
Să stringă-n jurul ei, senină, 
Mulțimi române și maghiare.

Pădure din Cimpeni străbună, 
Un veac e-scris in coaja ta I 
Printre copacii tăi, și*azi  sună 
Un pas ce nu-l putem uita.

Nu o vedenie de-alt'dată 
Nu-i umbră neagră și sihastră, 
Ci e lumina lui bârbată
Mergind cu noi, in vremea noastră^

Un veac trecu de-atunci, pădure, 
In libertate azi te scalzi 
Tu, ce văzut-ai veacuri sure. 
Vorbește-mi despre ochii-i calzi I

(fragment)

NICULAE STOIAN

CREZÎND
ÎN BĂLCESCU

Ca miine voi avea treizeci și trei,
O virstă cînd in cumpănă stau sorții : 
Isus primea botezu-n Iordan la anii mei - 
Bălcescu, la Palermo, cuminecătura morții.

Ateu, ne-ngenuncheat întru Isus, 
Bâlcescului mă-nchin pină la moarte, 
Soarelui nostru tinăr ce-n plin zenit apus, 
Comuna boltă-a gropii cu cei săraci o-mparte,

Cu trupu-ndurerat după-acest plai, 
Dar sufletul - altar de pomenire I - 
Viază-n noi, asemeni cu Capul lui Mihai, 
Rămas in mindrâ veghe la Dealu-n Minâstire.

I
s

NICOLAE BĂLCESCU 
LA GURILE DUNĂRII
Voi, frații mei, cunoașteți că, palid, într-o zi 
Bălcescu Nicolae voi să intre-n țară 
Și refuzat se trase încet spre a muri 
Din propria sa soartă ca hoții dat afară ?

Acum din nou bărbatul cu ochii mari și puri 
Se-apropie de țară, cu o durere veche, 
Și Dunărea-I bocește năprasnic din trei guri, 
Albastru rezemată de ceața Mării Negre, 

Primiți-I pe Bălcescu și înclinați puțin 
Duioasa suprafață a patriei natale 
Pe Dunăre profetul sâ se coboare lin 
Și fluviul să se-ntoarcă in riurile sale

A. I. ZÂINESCU

C î bl T E C
Țară, cap veșnic de om in neadormire, 
Ca-n două săbii, în ochi, totul sfînt — 
C-aș săruta și-ntr-o groapă-un cuvint 
Spălarea în marmură a unui mire
Totul lui, lacrima, umbletul, strana, 
Cum unuia capul câzînd i s-a-ntors 
Altuia-n tîmple, voci parcă de bronz 
li suflau oasele, cugetul, rana
Bâlcescule soartă de rară corabie, 
Doamne Mihai, la o apă cum calc I 
Cum intr-o cimpie, ca pe catafalc, 
Capul ți-a fost scriitură de sabie.
Și s-a născut altul, mereu altul drept 
Veșnic cind încă in celălalt, calde 
Ruinele-o pasăre îmbrățișau, alte 
Zboruri și altu-ți primea moartea, din piept. 
Că-i o groapă și-n soare-aș săruta și in somn, 
Și-n învelișuri de piatra acea smulgere, 
Ca — dintr-o scoică lumina cu os de fulgere 
Și trup de flacără, țară — cap veșnic de om.

l'nzj din „dorințele*  fundamentale ale recoluționanlor pa
șoptiști din Țările Române, la a cărei împlinire Mihail Ko
gălniceanu ți-a adus o prețioasă contribuție, a fost Unirea 
Principatelor. Fotografia ilustrează momentul întîlnirii la lăți, 

în JS-59, a ostașilor munteni cu cei moldoveni.

Momente principale ale anului
„Nu se poate tăgădui — nc:a 

Nioolae Iorga. referindu-se la 
programul revoluționarilor mol
doveni din 1848 — ci acolo, la 
Iași, an fost anomite iosHșiri de 
serioasă cugetare politică și de 
înaltă solidaritate socială".

„.Moldova se găsea In pragul 
anului 184$ !ntr-o stare de ou- 
temică efervescență revoluțio
nară, determinată de frămintă- 
rile maselor populare și ale ti
nerei burghezii, care doreau a- 
bolirea privilegiilor feudale, 
împroprietărirea țăranilor și in 
general asigurarea condițiilor 
de liberă ascensiune a capita
lismului. O particularitate a 
mișcării care se dezvolta în 
Moldova era lupta împotriva 
domnitorului Mihail Sturza de
venit. datorită rapacității sale, 
unu] dintre cei mai bogați oa
meni din Europa

Documentele vremii relevă că 
premisele mișcării revoluționare 
s-au creat între anii 1832—1848 ; 
întinsele frămîntări sociale-po- 
litice l-au alarmat de la început 
pe domnitor. La 3 decembrie 
1835 Mihail Sturza raporta că
tre „înalta Poartă" t ...„Sub
semnatul. umil, vă raportez ur
mătoarele... Deși am făcut tot 
posibilul, prin activitatea mea, 
pentru executarea dorințelor 
imperiale, constat totuși atitu
dini și exprimări nedemne pu
țind ataca, ferească dumnezeu, 
legiuirile provinciei și liniștea 
gajului dumnezeiesc".

Izbucnirea revoluției din 1848 
in Moldova s-a produs timpu
riu față de Țara Românească și 
de Transilvania. Dar nici pregă
tirea evenimentelor revoluționa
re și nici desfășurarea lor nu iu 
fost izolate. într-o consfătuire

de la Începutul anului 1848, or
ganizată de Nicolae Bălcescu’La 
Paris. La care au participat A. 
G Golescu. D. Bolînnreanu, 
Iancu Alecsandri. V. Mâlinescu, 
T. Rișcanu și alții s-a notării 
ca lupta revoluționară ^să fie 
simultană și fiecare să meargă 
in principatul lui”. De aitfel. 
programul revoluționarilor mol
doveni cuprindea puncte comu
ne cu revendicările revoluționa-

„hrana obștei de prin tirgiiri 
să fie subt cea mai îndeaproa
pe îngrijire a Stăpînirii, pen
tru ea să nu mai fie un mijloc 
de îmbogățire pentru otcupcici 
(arendași — nj-.); eliberarea 
tuturor celor „care au fost ares- 
tniți din pricini politicești" ! 
..banii pensiilor să se împăr- 
țească pe drept" ; „orișicare ju
decăți să se facă la tribunal cu 
ușile deschise". Speriat, domni-

„Peal nostru steag 
e scris unire“

re formulate în celelalte prin
cipate românești i înlăturarea 
orînduirii feudale ; realizarea 
unor importante reforme soci
ale ; crearea condițiilor pentru 
făurirea statului național uni
tar și independent. Comitetul 
revoluționar de la Iași redac
tează o petiție în 35 de puncte 
și o supune, la 29 martie, a- 
probării domnitorului. Se re
marcă îndeosebi prezența unor 
revendicări de natură să cree
ze un climat de înaltă morali
tate și de echitate socială i 
„grabnice măsuri de îmbunătă
țire în starea locuitorilor să
teni" ; desființarea bătăii în mi
liția pămîntească, aceasta înjo
sind „haractirul ostașilor care 
trebuie să fie însuflețiți numai 
de iubirea patriei și a cinstei, 
întru împlinirea datoriilor lor" ;

torul se refugiază în cazarmă, 
iar armata intervine cu bruta
litate. Au fost arestate peste 
300 de persoane, iar unij frun
tași revoluționari exilați. Arhi
vele păstrează raportul domni
torului Mihail Sturza către 
„înalta Poartă" cu privire la 
represiunea mișcării revoluțio
nare din martie, în care se a- 
rată că...„și în provincia noastră 
unor persoane neserioase și mai 
ales unor tineri care-și fac stu
diile la Paris le-au trecut prin 
gind să dorească libertate și 
independență, lucru despre care 
a, fost informată și populația de 
rînd. Prin cercetări secrete am 
procedat la identificarea auto
rilor care au urmat provocarea 
acestor tulburări... Ca măsură 
de precauțiune s-a găsit de cu
viință ca aceștia să fie imediat

i trimiși din Iași la Micin, pen
tru a fi închiși".

După represiunea din martie, 
Moldova continua să fie supusă 

i rigorilor uniți regim de aspră 
i reacțiune. Mihail Kogălniceanu 

consemna că „terorismul dar 
astăzi domneșce în Moldova", 
în aceste condiții, mișcarea re
voluționară s-a reorganizat pe 

i baze conspirative. Ea se spriji
nea în numeroase puncte ale 
țării pe țărănime și era In strîn- 
să legătură cu evenimentele 
din Țara Românească și din 
Transilvania. Militanțji moldo
veni, în frunte cu M. Kogălni
ceanu, V. Alecsandri, Alecu 
Russo, Vasile Mâlinescu, Gh. 
Sion, Costachi Negri etc., sta
bilesc contacte rodnice cu re
voluționarii din celelalte prin
cipate românești. Pe primul 
plan se afla acum lupta pen
tru unitate națională. „Eu — 
rostea cu mîndrie Mihail Ko
gălniceanu — privesc ca pa
tria mea toată acea întindere 
de loc unde se vorbește româ
nește și ca istorie națională is
toria Moldovei, a Valahiei și a 
fraților din Transilvania". Iar 
Bardul de la Mircești dădea 
glas voinței tuturor ’ revoluțio
narilor moldoveni t „Am im
provizat deșteptarea României... 
și această Marseieză a aprins 
spiritele. Nu înțelegem o miș
care în țările noastre decît în 
vederea unirii tuturor români
lor într-un singur corp". Năzu
ință care, prin lupta unită a 
românilor din cele trei princi
pate, s-a înfăptuit la 24 ianua
rie 1859 și s-a desăvîrșit la 1 
decembrie 1918.

A. VASILESCU

(Urmare din pag. I)

plină, mai pură, mai nobilă, 
mai frumoasă pentru țară și 
popor. Este un sentiment din 
cele mai firești și mai adinei, 
mai obștești și mai necesare, 
statornicit prin existența, prin 
funcționarea de secole și mi
lenii a unor patrii și popoare 
diferite.

în orice inimă sinceră și min
te sănătoasă patriotismul este 
un simțămint adevărat și adine, 
susținut de un raționament, de 
o logică fără echivoc. Nici pa
tria, nici dragostea de patrie nu 
poate fi un joc de-a uite-o, nu 
e. Cînd un păstor cu mare in
tuiție și înțelegere pentru na
talele priveliști carpatine cîntă: 
..Pe-un picior de plai. 
Pe-o gură de rai"...
descrie patria ca pe o entitate 
fizică și una spirituală, căreia 
el se integrează, total. Cînd oș
tenii lui Basarab I aruncau din 
virfurile munților. la Posada, 
săgeți și stînci în capul invada
torilor săvîrșeau un act patrio
tic, ’ apărau libertatea vetrei 
străbune abia de curînd înfiri
pată într-un stat. Pentru că pa
tria este o casă a poporului 
întreg, o casă unde oamenii de 
același grai și cu aceleași pre
ocupări. cu aceleași obiceiuri și 
cu aceleași năzuințe cată să tră
iască slobod, demn, să se ape
re de dușmani, să-și împlineas
că visurile și gîndurile cele mai 
înalte, să creeze opere de va
loare. să cîștige măcar un dram 
din dreptul de a dobîndi feri
cirea. Cînd țăranii își constru-^ 
iau tabăra de la Bobîlna să-și 
apere libertatea socială și drep
turile răpite de nemeșime să- 
virșeau un act patriotic. Pe ase
menea drepturi și adevăruri de 
nezdruncinat se întemeia Tudor 
Vladimirescu cînd plesnea o- 
brazul ciocoimii înstrăinate cu 
sfichiul dojenitor al întrebării : 
„Patria este norodul sau tagma 
jefuitorilor ?“

Din înflăcărată dragoste de 
țară și libertate Mihai Viteazul

a spintecat cu barda lui văzdu
hul carpatin, doborind potriv
nicii din calea unității in lupta 
antiotomană, în calea unirii ro
mânilor intr-o singură țară.

Din această dragoste de țară 
Si popor comuniștii au indurat 
prigoane și închisori și nu s-au 
temut de moarte. Din aceeași 
adîncă dragoste de patrie si 
popor construim azi, cu dirzenie 
și elan, tot ce ne propunem ca 
România să strălucească între 
țările lumii. Fără doar și poate

creația sa în toate domeniile. 
„Un vers nou. o melodie nouă, 
o gindire originală, o faptă mo
rală impunătoare, tot ce contri
buie efectiv la sporirea și îm
bogățirea tezaurului spiritual 
comun al omenirii, spunea D. 
Guști, aduce națiunilor un pres
tigiu permanent și o justificare 
deplină a drepturilor jor la exis
tență. alături de națiunile mari 
ale lumii".

Violența nu-i apanajul po
poarelor pătrunse de sentimen

Patriotismul
că a fi patriot nu-i un merit, 
ci o datorie. Cei care se laudă 
cu dragostea de țară și se bat cu 
pumnul în piept strigîndu-și 
dragostea la răspîntii sînt mai 
degrabă impostori decît patrioți. 
„Naționalitatea trebuie să fie 
simțită cu inima nu vorbită 
numai cu gura, spune M. Emi- 
nescu. Ceea ce se simte și se 
respectă adine se pronunță a- 
rareori". O țară se cere a fi 
slujită fără preget, cu cre
dință. cu devotament eroic. 
Și-i sigur că nici o patrie nu 
se servește, nu se întreține, nu 
se poate nutri numai cu plato
nice declarații de dragoste. Ori
ce patrie se slujește cu muncă 
serioasă și cinstită și, la nevoje 
chiar cu sacrificiu. Patriotismul 
nu-i o vorbă sonoră și deșartă, 
ci iubire de semeni, împlinită 
prin respectarea severă a dato
riilor, prin trăirea demnă, prin 
slujirea libertății și a progresu
lui. Mulți gînditori afirmă că 
în istoria universală un popor 
se afirmă mai puternic, mai 
trainic și mai meritoriu prin 
biruințele sale spirituale, prin

tul uman al patriotismului. 
Șovinismul e violent și barbar; 
patriotismul e cuviincios și u- 
man. Dragostea de pămînt. de 
tradiții, de semeni, nu implică 
nici aversiune, nici dușmănie, 
nici violență față de vecini sau 
față de cei mai îndepărtați. Lo
gica vieții și a istoriei spune că 
orice popor are dreptul să se 
organizeze la ej acasă, așa cum 
vrea și cum îi poruncesc inte
resele proprii. Credem că N. 
Iorga are perfectă dreptate : 
„O națiune are dreptul să se 
conducă după interesul ei, în 
marginea cerințelor morale, 
fără îndeplinirea cărora se să- 
virșește o degajare de la uma
nitate".

Evident : patriotismul e c 
categorie morală ardentă pe 
care o întîlnim și Ia genii și la 
cel mai modest dintre oameni. 
Unul din cei zece mii de con
structori, lucrînd conștiincios la 
Hidrocentrala de la Porțile de 
Fier, a desfășurat o însemnată 
acțiune patriotică, vădit mate
rializată în spectaculoasa zăgă
zuire a Dunării și turnare a ei

In jgheabul turbinelor. Patriot 
a fost și C. Brâncuși cînd a ci
zelat. din legendă românească 
și din geniu propriu. ..Pasărea 
măiastră", dindu-i acea torță 
ideatică și artistică necesară 
zborului neobosit în întreaga 
lume.

Categoria morală, virtutea pa
triotismului presupune și o 
mare, o nesfîrșită doză de opti
mism. de încredere în popor ș» 
progres. Aflat in amar surghiun 
acolo la Palermo, simțind ră 
viața i se stinge departe de 
moșia natală. Bălcescu scria : 
...„va veni ziua fericită. ziua 
izbîndirii... Atunci nu va mai 
fi nici un rob, nici nație roabă, 
nici om stăpîn pe altul, ci dom- 
nirea dreptății și a Frăției... 
Vai ! Nu voi avea noroc a ve
dea această zi, deși eu asemeni 
am muncit și am pătimit pentru 
dreptate și ce! din urmă al meu 
cuvint va fi încă un imn tie, 
țara mea mult dragă !"

Și cred că pentru nimeni în 
lume nu există fericire mai 
mare decît să spună : aceasța-i 
țara mea, orașele astea mari și 
frumoase poporul meu le-a fă
cut, poeziile astea înălțătoare 
de suflet poeții mei le-au scris, 
doinele astea pline de dor su
rorile mele le-au cîntat. copacii 
aceștia rotați. înfloriți și încărr 
câți de rod noi i-am sădit, u- 
zinele astea vestite în lume noi 
le-am înălțat, ogoarele astea 
verzi sau aurii noi le-am arat, 
florile astea pentru noi răspîn- 
desc îmbătătoare miresme, soa
rele acesta bun pe noi ne în
călzește. iar stelele astea înalt 
sclipitoare nouă ne întrețin 
misterul romantic a] infinitului. 
Cea mai mare mîngîiere, mîn
drie și fericire este, frate ai 
meu mai tinăr, să poți spune în 
fiecare zi, în zbri, în amiez și-n 
amurg : patria sînt eu, ești tu, 
prietene, e tot ce iubim, tot ceea 
ce visăm, tot ce construim și 
tot ceea ce va fi cînd noi nu 
vom mai fi.

TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general ai Parti

dului Comunist Român, a trimis tovarășului LEONID ILICI 
BREJNEV. secretar general al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice, următoarea telegramă :

Dragă tovarășe Brejnev
îmi este deosebit de plăcut ca în numele Comitetului Cen

trai al Partidului Comunist Român și al meu personal să vă 
adresez cel? mai cordiale felicitări cu ocazia decernării pre
miului internațional Lenin „Pentru întărirea păcii intre po
poare" împreună cu cele mai bune urări de noi succese în ac
tivitatea pe care o desfășurați în fruntea Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, pentru continua prosperitate a poporului 
sovietic — constructor al comunismului, în lupta pentru pace, 
securitate și colaborare în Europa și în întreaga lume.

Folosesc acest prilej pentru a-mi reafirma convingerea fer
mă că prietenia și colaborarea frățească dintre partidele și ță
rile noastre se vor întări continuu, spre binele popoarelor noas
tre. al unității țârilor socialiste și a tuturor forțelor antiimpe- 
rialiste. pentru triumful cauzei păcii și socialismului.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia. NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea reginei 
IULIANA, următoarea telegramă :

Mulțumesc foarte sincer Excelenței Voastre pentru mesajul 
deosebit de amabil pe care mi l-ați adresat cu ocazia aniver
sării m«le. Și noi păstrăm o amintire foarte plăcută a vizitei 
dumneavoastră în Olanda.

Președintele Consiliului de Stat al Republici» Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Sta
telor Unite ale Americii, RICHARD NIXON, următoarea tele
gramă :

Vă exprim, domnule președinte, compasiunea mea sinceră 
pentru pierderile materiale si de vieți omenești cauzate de 
inundațiile catastrofale din bazinul fluviului Mississippi.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, ION GHEORGHE MAURER, a primit din partea pri
mului ministru al Turciei, NAIM TALU, următoarea telegramă :

Am fost mișcat de amabilul mesaj de felicitare pe care Ex
celența Voastră mi l-a transmis cu ocazia numirii mele ca prim- 
ministru.

Vă rog să acceptați mulțumirile mele sincere, precum și cele 
mai bune urări de fericire.

I
I 
I 
I
I 
I 
I

SPORT • SPO
DRUM BUN ȘI SUCCES,

FOTBALIȘTILOR TRICOLORI I

CRONICA U.T.C.
Ieri a sosit în Capitală o 

delegație a Uniunii Tineri
lor pentru Progres (U.J.P.) 
din Franța, condusă de Jean 
Paul Fasseau, președintele 
național al U.J.P.» care la 
invitația Institutului Român 
pentru Relații Culturale cu 
Străinătatea (I.R.R.C.S.), va 
face o vizită în țara noastră.

Delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Miron Constantinescu, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, care, la invitația Partidu
lui Socialist Popular din Dane
marca, a făcut o vizită în aceas
tă țară, s-a înapoiat, joi seara, 
în Capitală.

în cursul dimineții de astăzi, 
cu un avion special, echipa re
prezentativă de fotbal a “ 
noastre face deplasarea la 
rana în vederea meciului 
care-1 va susține, duminică 
(orele 17,30) în compania națio
nalei Albaniei, contînd pentru 
preliminariile C.M., grupa a 
IV-a.

Din lot fac parte : Răducanu
■ Sătmăreanu, Antonescu, Di

nu, Deleanu — Dumitru, Nun- 
weiller, Iordănescu — Troi, Du- 

Imitrache, Marcu, Anca, Sameș, 
Mureșan, Tănăsescu și Țarălun- 
gă. (Beldeanu s-a îmbolnăvit, 

Inu ya face deplasarea). în for
mația de bază au reapărut, ti
tularii de tradiție, Dinu și Ior- 
dânescu — care ne-au declarat 

Ică sînt în plenitudinea forțelor.
și dăm crezare acestor asigurări 
după modul cum au evoluat ieri 
într-un meci de antrenament 
susținut în compania echipei de 
tineret Dinamo.

Dar un simplu meci de antre
nament nu este concludent în 
a măsura capacitatea fizică și 
tehnico-tactică a unei echipe 
în preajma unei întîlniri oficia
le decisive, iar partida de la 
Tirana cîntărește greu în cursa 
pentru calificare. O victorie la 
Tirana ar echilibra situația și 
opțiunea noastră la ocuparea 
locului întîi în grupă ar avea

țârii
Ți
pe

(Agerpres)
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un suport real. Ar fi o victorie 
a speranțelor. Noi credem In 
ea, pentru că ni se pare un lu
cru normal, firesc și pentru că 
credem în băieții noștri, în pu
terea lor de luptă și dăruire. în 
talentul și calitățile lor tehnico- 
tactice. în spiritul ofensiv care 
a caracterizat, în cele mai difi
cile partide, echipa noastră re
prezentativă.

Cu aceste gînduri să le spu
nem, din inimă, un „Drum bun 
și succes, tricolori!“.

C. V.

CONCURSUL 
PRONOSPORT 

NR. 18
(din 6 mai 1973)

Albania (A)-România (A)
România (Tin.)-Albania (Tin.) 
Chimia Rm. V.-C.F.R. Pașcani 
Nitramonia Făg.-Corvinul

X.2 
1 
1

1
Olimpia S.M.-Politehnica Tim. 1 
Atalanta-Juventus x,2
Bologna-Lazio x
Internazionale-Palermo 1
Napoli-Cagliari 
Roma-Lanerossi 
Ternana-Fiorentina 
Torino-Milan
Verona-Sampdoria

X 
l,x,2
2
l.X
x,2
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Cunoscuta editură 
Milano „II Calendario 
Popolo" a scos de sub tipar 
un nou volum, intitulat 
„Nicolae Ceaușescu — Scri
eri alese". Continuînd pu
blicarea de texte din opera 
secretarului general al Par
tidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat al României, noul vo
lum se adaugă celorlalte 
două, apărute în aceeași e- 
ditură în anii 1971 și 1972. 
Pe parcursul a peste 400 de 
pagini, volumul înmănun
chează o amplă culegere de 
articole și cuvîntări ale to

del Popolo" a apărut volumul

Scrieri

în editura italiană „II Calendario

alese
din 
del

de peste hotare

CEAUSESCU
Scrittî scefti 

1972
Exfeioni <tei Catenăano

varășului Nicolae Ceaușescu, 
publicate și rostite în cursul 
anului 1972 și grupate in 17 
capitole tematice.

Lucrarea este prefațată de 
profesorul universitar Carlo 
Salinari, reputat critic lite
rar marxist. In prezentarea 
cărții, autorul remarcă fap
tul câ anul 1972 — respectiv 
perioada din care datează 
articolele și cuvîntările se
cretarului general al P.C.R. 
— a fost un an important 
pentru România, atît pe 
planul politicii interne cit 
și pe cel al politicii interna
ționale. „Pe plan intern — 
relevă Salinari — activitatea 
politică românească a fost 
dominată de Conferința 
Națională a partidului co
munist, la care am avut pri
lejul să asist , In ce priveș
te politica externă, , semna
tarul prefaței subliniază vi-

zita făcută în opt țări afri
cane de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, precum și întîl- 
nirile sale cu reprezentanții 
a cinci mișcări de eliberare 
națională africane, între care 
și cu Amilcar Cabrai.

Referindu-se la principiile 
politicii externe a României 
socialiste, Carlo Salinari re
levă în context importanța 
pe care o acordă președin
tele Consiliului de Stat „cre
ării unui climat de prietenie 
și colaborare în Balcani și 
în Mediterană, desfășurării 
cit mai curind posibil a con
ferinței asupra securității si 
cooperării europene. la ale 
cărei lucrări pregătitoare 
România a participat activ, 
aducînd o importantă con
tribuție de idei și propu
neri".

In încheiere, prefața volu
mului „Nicolae Ceaușescu
— Scrieri alese**  subliniază 
că „obiectivele politicii in
terne și externe sint strins 
legate in concepția președin
telui român : opera de edi
ficare economică nu poate fi 
dusă înainte in cele mai bune 
condiții fără pace și destin
dere internațională. Este de- 
ajuns să ne gindim — «1 
Nicolae Ceaușescu atrage a- 
tenția asupra acestui aspect
— la ceea ce reprezintă ar
mamentele și cheltuielile 
militare in viața tuturor po
poarelor. Pe de altă parte, 
dezvoltarea economică a tu
turor țărilor și intensificarea 
schimburilor internaționale 
reprezintă o contribuție pu
ternică la procesul de destin
dere între state".

• LA BONN au avut loc, joi, 
convorbiri între reprezentanți 
ai ministerelor transporturilor 
din Republica Federală Ger
mania și Republica Democrată 
Germană, informează agenția 
A.D.N. Au fost examinate pro
bleme privind deschiderea unor 
puncte de trecere a frontierei.

Prezentat într-o formă 
grafică remarcabilă, cel de-al 
treilea volum de scrieri ale
se ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, apărut în Italia, 
este ilustrat cu fotografii in- 
fățișînd aspecte din activi
tatea desfășurată, în perioa
da menționată, de secreta
rul general al partidului 
nostru.

După cum se apreciază 
aici, apariția în librării a vo
lumului menționat reprezin
tă un eveniment editorial în
semnat, care răspunde inte
resului larg al publicului ci
titor italian de a se informa 
direct de la sursă despre 
realizările și preocupările 
poporului român, angajat în 
opera de edificare a vieții 
noi socialiste, despre pre
zența activă și constructivă 
a României în viața inter
națională.

Reuniunea de la Helsinki
România, coautoare a proiectului de document 

privind organizarea C.S.C.E.
In ședința sa de joi, 

grupul de lucru al reu
niunii multilaterale de 
la Helsinki a examinat 
un proiect de document 
— prezentat de delega
țiile Franței Iugoslaviei. 
Poloniei. Spaniei. si 
României cu privire la 
organizarea conferinței 
pentru securitate și coo
perare in Europa.

Prin consens, grupul de lucra 
a decis ca acest document sâ t ® 
hiat ca bază a formulării fir-iLe

a recomandărilor privind proble
mele legate de organizarea con
ferinței Documentul preconi
zează. în principal, desfășurarea 
conferinței în trei faze : — prima 
— la mvehil miniștrilor de ex
terne. a doua — la nivelul co

la un nn el care urmează a fi 
stabilit ulterior, in trinpu- coofe- 
rințet Se presece. de asemenea- 
constibrirea unul comitet de

La Port-au-Prince s-a consumat cea mai 
bizară întîmplare din viața vreunui șef de 
stat: timp de cîteva săptămîni „Mama Si
mone", văduva fostului dictator din Haiti, 
Francois Duvalier („Papa Doc") l-a ținut în 
casă, sub arest, pe „copilul-președinte pe 
viață", Jean Claude Duvalier („Baby Doc").

TINERETUL LUMII • TINERETUL LUMII • TINERETUL LUMII • TINERETUL LUMII

Comentînd tensiunea ce se 
face simțită în centrele univer
sitare din Franța, presa france
ză relevă că, alături de nemul
țumirile generate de unele 
structuri ale procesului de învă- 
țâmînt, pentru o parte impor
tantă a tineretului se pune pe 
prim plan problema costului ri
dicat al frecventării universi
tății.

• Consultările 
celor doua părți 

sud-Hctnamczc
In suburbia paruxanft Saint 

Cloud a avui loc, joi, cea de-a 
£-a sedir.țâ dir. cadrul eonsni- 
țărilor reprezentanților celor 
două părți suc'-vietnameze. Re
prezentantul Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud, Nguyen 
Van Hieu, a ceru: din nou re
prezentantului administrați?! 
saigoneze să dea un răspuns la
propunerea in șase puncte 
avansată de G.R.P. ca bază pen
tru discutarea și reglementarea 
situației actuale din Vietnamul 
de sud.

Noi atacuri 
ale patrioților khmeri

• IN CURSUL NOPȚII de 
miercuri spre joi, detașamente 
ale forțelor patriotice cambod
giene au lansat noi atacuri in 
vecinătatea Pnom Penhului, 
continuînd ofensiva desfășurată 
în ultimele săptămîni in preaj
ma capitalei khmere. In cursul 
acestor acțiuni, au fost atacate 
pozițiile trupelor lonnoliste din 
zona localității Siem Reap, a- 
flate ]a 20 kilometri de Pnom 
Penh, și cele de Ia Preah Pra- 
sap, așezare de pe malul estic 
aj Mekongului, ale cărui ape o 
despart de capitală.

coonioaare, fa tixnpul edei de-a 
doua faze a conferinței- care să 

statelor parberpante șt care sâ 
urmărească buna desfășurare a 
facrlriix m cadrul cocossrikx.

Ia aceeași zi crapcl de iacr» 
a cootîmiat dezbaterde asepn

dinii de zi a viitoarei crcfemte 
europene — cooperarea cukuraiă 
ți relațiile umane.

Paralel, experții financiari *■  
avut o nouă întilnire consacrată 
examinării propunerilor prriind 
Repartizarea cheltuielilor lezate 
de desfășurarea conferinței

„Costul ridicat al studiilor - remaxă re
vista CLARTG - pune p-obleme extrem ce 
compbcate tinerilor. Chiar cei care obțin 
buna maximă — și ei reprezintă mai puțin 
de 20 la sută d;n totalul bursierilor, oricum 
in continuă descreștere in ultimul deceniu 
— trebuie sâ focă o echilibristică vecină cu 
arta pentru a o scoate de b<ne, de rău la 
capăt Ne putem ușor închipui ce situație 
încă mai grea ou de înfruntat cei care de- 
t- doar burse «ofenoare, oproepe simboli
ce practic sau ce srtuat?» imposibilă au *m  
fata cei moi mu-ri, od câ cei care nu pot 
obbne nici w iei de bursă des mi au nici 
jn mijloc de întreținere normală pentru a- 
ni de studio*.

’- «esc. »u e necesar nici un efixt de ima- 
g nație. Date e tate ce re^sta studențească 
c— ~tta» cate centralizate de Biroul uni- 
ve-sts' de statistică, conturează in mod 
p-ecs s pregnant situația : se apreciază că

„Echilibristică 
vecină cu arta"
• leiista „Clarti“ despre costul 

ridicat al studiilor în franța eO 
parară insuportabilă pentru 

■■aerași tinerioDoar 4 la sută 
diatre studenți provin 

ăia familii muncitorești
într-un moment sau altul al studiilor lor uni- 
ț-s:c-e c;rca 60 la sută din studenți sint 

-e.-c-r să muncească pentru a se întreține, 
U~_ z - doi bursieri muncește cu jumătate 
oe Tvormâ Dentm a o scoate la capăt cu 
cbe tu e e ce studiu („cu riscul - așa cum 
remorcă studiu! statistic citat — de a nu pu
rec face față examenelor, de a pierde anul 
si c pierde totodată bursa din pricina exte
nuării"). In ce-i privește pe cei fără bursă 
$ cu r Joace materiale modeste, ei caută, 
in marea lor majoritate, o slujbă cu normă 
întreagă hazardindu-se intr-un veritabil „tur 
de forțp" la finele căruia, de cele mai mul
te ori, se află abandonarea studiilor uni

Haiti fără Duvalier
• Un „președinte — paravan" ? • Cambronne ți afaceri cu plasma

• „Lovitura de stat" a Mamei Simone •> 0 continuitate

JAPONIA. - In cadrul ofen
sivei sindicale de primăvară, 
peste trei milioane de salari- 
ați, din domeniul poștei și 
comunicațiilor au încetat lu
crul. In fotografie, gara Ike- 
bukuro din Tokio după de

clararea grevei.

perfectă: teroare și mizerie

versitare. Dimensiunile mai precise ale aces
tor serioase dificultăți pe care le ridică în 
fața multor tineri francezi costul ridicat al 
studiilor le putem descifra adresîndu-ne a- 
celorași statistici universitare : pe parcursul 
ultimilor cinci ani universitari aproape 65 la 
sută din studenții angajați cu normă în
treagă și circa 40 la sută din cei angajați 
cu jumătate de normă au abandonat stu
diile pe diferite trepte ale școlii superioare.

„Povestioarele dulcege despre tînărul 
arhitect care și-a luat diploma învâțind 
ziua și muncind noaptea ca distribuitor de 
lapte sint un procedeu de siluire o realită
ților - notează CLARTE. Realitatea este că 
studenții-lucrâtori sint cea mai prost plă
tită categorie pe piața muncii și mulți pa
troni ii preferă numai pentru că ii pot plă
ti mai prost. Realitatea este câ statul nu 
face nimic sau aproape nimic ca să-i aju
te pe tinerii dotați din familii cu venituri 
modeste să se descurce in cheltuielile mari 
ale frecventării universității".

In ultimul deceniu, numărul burselor acor
date de stat în universități a fost redus în 
două reprize, în total cu aproape 23 000. 
Nu este desigur o întîmplare că în aceeași 
perioadă numărul studenților proveniți din 
familii de muncitori a scăzut, reprezentînd 
actualmente circa 4 la sută din totalul efec
tivelor universităților franceze.

Nemulțumirea resimțită în cercuri largi 
ale tineretului, ale opiniei publice franceze» 
față de o politică universitară care barea
ză în fapt, accesul în amfiteatre al multor 
tineri dotați proveniți din familii cu venituri 
modeste, apare firească.

E. R.

Situația din Liban
Deși miercuri seara, in urma convorbirilor pe care premierul 

Libanului, Amin Hafez, și alți membri ai guvernului le-au avut 
cu Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv ăl Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, s-a ajuns la un acord de 
încetare a focului, la Beirut au continuat joi ciocnirile dintre 
forțele armate libaneze și unități ale rezistenței palestiniene.

Incidentele violente semna
late în apropierea taberei pales
tiniene de la Dbayeh, situată la 
ieșirea din capitală, și în cursul 
cărora armata libaneză a utili
zat tunuri si blindate, s-au ex
tins treptat, cuprinzind tabe
rele de la Sabra și Chatila, de 
lingă Beirut și, ulterior, întreg 
sectorul sud-vestic al capitalei. 
Lupte puternice au fost semna
late în apropierea stadionului 
din Beirut.

Un comunicat oficial al arma
tei libaneze, difuzat de postul 
de radio Beirut, acuză fedaipii 
că „au atacat poziții deținute de 
forțele armate, aeroportul inter
național din capitală, precum și 
o serie de sectoare dens popu
late, inclusiv unele spitale. In 
aceste condiții, arată comunica
tul, autoritățile militare au fost 
silite să intervină pentru a asi
gura securitatea cetățenilor. A- 
viația libaneză a fost, -de ase
menea, obligată să intervină,

bombardînd taberele palestinie
ne „Sabra" și ,,Bourj-Brajneh“ 
situate în imediata apropiere a 
aeroportului internațional.

Potrivit surselor oficiale liba
neze, joi la ora 13,00 (ora locală) 
bilanțul pierderilor indica 17 
militari uciși și 58 . răniți.

Tot în cursul zilei de joi, ca
binetul libanez s-a reunit, sub 
conducerea președintelui țării 
Suleiman Frangieh, pentru a e- 
xamina situația creată ca urmare 
a incidentelor. Președintele și-a 
exprimat regretul profund pen
tru pierderile de vieți omenești 
înregistrate in luptele de stradă. 
Referindu-se la relațiile dintre 
autorități și rezistența palesti
niană, șeful statului libanez a 
arătat, potrivit agenției U.P.I., 
că palestinienii care doresc sâ 
trăiască în Liban și să coope
reze cu guvernul sint bineveniți. 
Libanul respinge însă ideea unei 
armate de ocupație, a spus Su
leiman Frangieh.

P
reședintele, în vîr- 
stă de 21 de ani, 
protestase împotri
va concedierii de 
către Simone Du
valier a ministru
lui apărării și de 

interne, Roger Lafontant, pe 
care el îl numise în noiembrie 
anul trecut.

Văduv» și fiul, fiica și gine
rele, favoriți și protejați ai o- 
muluî care timp de 14 ani a 
tiranizat pînă la sînge una din 
cele mai sărace țări ale lumii, 
își dispută in prezent puterea. 
Mai exact, lupta opune pe mem
brii familiei Duvalier, urmași
lor politici care ar dori să facă 
duvalierisin fără Duvalier. A- 
cestora, se pare, „le-a devenit 
insuportabil să mai asculte de 
copilul-presedinte" (JOURNAL 
DE GENEVE),

La prima vedere, ,,Baby Doc" 
corpolentul fiu al lui „Papa 
Doc“ părea predestinat unei ca
riere de „președinte-paravan". 
Interesele sale se îndreptau 
spre avantaje materiale și o 
viață ușuratică, conducerea, sta
tului fiind lăsată pe mina celor 
„tari", a mamei sale — prea
mărită de broșurile oficiale de 
informații „Maria din Sfinta 
Scriptură" — și a lui Luckner 
Cambronne cel mai apropiat om 
de încredere al tatălui.
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CIFR1AN PORUMBESCU : ru

lează la Patria (orele 10; 13,30; 
17; 20,30).

VERONICA : ruleazâ la Centrai 
(orele 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18;
20,15), Puzești (orele 16; 18; 20), 
Flamura (orele 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 
18.15; 21).

ACEA PISICA BLESTEMATA : 
rulează la Luceafărul (orele 8,30; 
11; 13,30: 16; 18,30; 21). București 
(oreie 8.30 ; 11 : 13.30 ; 16 ; 18,30 : 
21).FATA BĂTRlNĂ : rulează la 
Capitol (orele 9.30; 11.45; 14; 16,15; 
18,30; 20.45).

TECUMSEH : rulează la Lumi
na (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45). Volga (orele 8,45; 11, 13,15; 
15,45; 18.15; 20.30), Tomis (ore’.e 
8.30; 11, 13,30; 16; 18,30; 21).

MISTERUL DIN INSULA BAL- 
FE: : rulează la Scala (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16,15; 18 45; 21).

ADIO PETERSBURG : rulea2ă
la Doina (orele 10.45; 13; 15,15;
18,30. 20.30). la orele 9.30; program 
de desene animate.

CE SE TNTTMPLA DOCTORE T 
rulează la Festival (orele 9; 11:
13; 15; 17; 19: 21), Grădi
na Festival (orele 20), Favorit (o- 
rele 9.15: 11.30; 13,45; 16; 18,15;
20 30), Excelsior (orele 9; 11,15:
13.30: 16; 18,15. 20,30).

ANDREI RUBLIOV i rulează ia 
Cotroceni (ora 19).

Cambronne, fost salariat al 
băncii, apoi conducătorul cele
brei poliții ucigașe „Tonton Ma- 
coutes", ministru de interne și 
al apărării și in cele din urmă 
aproape prim-ministru, s-a do
vedit a fi deosebit de iscusit. 
EI transformase micuțul stat 
insular (cu puțin peste 5 mili
oane de locuitori) într-un para
dis pentru divorțuri rapide și 
și-a asigurat majoritatea acțiu
nilor societății de turism. Ca 
proprietar al companiei aerie
ne „Air Haitien", el se ocupa 
și de transportul plasmei de sin
ge pe care noua firmă america
nă „Hemo Caribbean" o lua de la 
locuitorii insulei în schimbul a 
3 sau 4 dolari pentru a o vin
de în S.U.A. cu un preț de șase 
ori mai mare. Averea particu
lară a lui Cambronne număra 
10 milioane dolari — a treia 
parte a bugetului național a- 
nual. „Vampirul" — cum i se 
mai spune lui Cambronne — 
devenise atît de puternic incit 
și-a permis să trimită in exil 
pe rivalii săi cei mai indirjiți 
pentru putere, pe... Marie De
nise Dominique, fiica fostului 
dictator, si pe soțul acesteia 
Max. A fost de-ajuns, insă, ca 
Marie Denise să-și viziteze fa
milia (septembrie trecut) pentru 
ca steaua „Vampirului" să în
ceapă a apune. In zadar a mai

LOVE STORY : rulează la Co- 
troceni (ore.’ 14: 16.39).

TRĂIND IN LIBERTATE : ru
lează la Timpuri No; (ore.e 9— 18 
In continuare). Program de docu
mentare (ora 29.15)

CU MÎINILE CURATE ; T-.eazS 
la Floreasea (orele 15.»: 11: MX).

GRĂBIȚI APUSUL SOARELUI : 
rulează la Sala Palatulu: (orele 
17; 20.30), Feroviar (orele 9; IU»: 
lb; 18,30), Melodia (orele »; 1X99: 
16; 19.30). Modem (orele 9; IX»; 
16; 19,30).

EXPLOZIA ; rulează .a Raho-ra 
(orele 15.30; 18: 28.15).

TARA SĂLBATICA r_.eazâ la 
Grivița (oreie 9; 11.15; 13.J»; 1<; 
18.15: 20.20). Aurora (ore.e 9; U.I5: 
13.30: 15,45; 18: 20.15). Arta (ore.e 
15,30: 18; 20.30).

STRUCTURA CRISTALULUI t 
rulează la Drumul Sării (onto lt: 
18; 20).

NICI UN MOMENT DE PL’CT’- 
SEALA ; rulează la Gloria •
8.30: 11: 13.30: 16; 18.»: »4S
Miorița (o'ele 9 ; 11,15 ; w.» : 
15.45 . 18 î 20.30).

BARIERA ■ rulează la Unirea 
(orele 15,30: 18; 20.15).

ATENTATUL : ruleazâ la înfră
țirea (orele 15,30; 18; 20.15).

EU NU VAD, TU NU VOR
BEȘTI. EL NU AUDE : rulează la 
Bucegi (orele 15,30; 18; 20.15). Ciu
lești (orele 15 30: 18; 20,15).

COPILUL SĂLBATIC t ruleazâ 

încercat ei să compună lista 
candidați lor care ar fi trebuit 
sâ ciștige recentele alegeri pen
tru asa-numita Adunare Națio
nală — alegeri care n-au mai 
avut loc de 12 aai — fiindcă fa
milia Duvalier și-a rezervai in 
exclusivitate dreptul să stabi
lească pe cistigători. Supermi- 
nistrul n-a mai fost primit nici 
de ..Baby Doc". Căci, după pă
rerea unor observ at ori din 
Port-au-Prince. li nărui preșe
dinte. care intre timp și-a a- 
les porecla oficială ...Mesia" se 
hotă rise să guverneze singur. 
In afară de aceasta, un alt sfă
tuitor începuse să-i ofere servi
ciile. — consulul general al re
publicii Haiti ia New York. dr. 
Roger Lafontant, care după nu
meroasele sale vizite acasă a 
adus întotdeauna președintelui 
cadouri luxoase.

Și in timp ce „Mama Simona" 
se afla la un tratament medical 
la Miami Beach, fiul a profitat 
de ocazie și l-a înlocuit din 
funcție pe favoritul ei. Cam
bronne, cu Lafontant. primul 
refugi>ndu-se in grabă la Bo
gota. In strădaniile sal» de a-1 
prezenta pe tinărul Duvalier 
ca reformator. Lafontant. ca 
primă măsură, a interzis acti
vitatea lui ..Hem o Caribbean". 
După aceasta, insă, el a deve
nit imprudent : a atacat corup

ta Viitorul (oreie 15.»: 18: 20.15).
NEAMUL ȘOIMAREȘT1LOR ru

lează ta Munca (orele 1S: 19).
COWBOY . rulează ia Daca (o- 

rele 9; 1115, IU». 15.46: 18; »,»).
CI>:E CÎNTA NU ARE GlNDURl 

RELE : rulează ta Moșilor (orele 
li» H: »15).

ORGANIZAȚIA rulează la Fe- 
rentari (orele 15.»: 18; 20.15),
Pooutar (orele 15,»: 18: 29.15).

UCLDEll OAIA NEAGRA . ru
lează la Cosmos (orele 16; 18; 20).

MAREA EVADARE : rulează ia
Lira (orele 15.»: 19).

POLIIIA MULȚUMEȘTE : rulea
ză ’.a Pacea (oreie 15.45: 18 : 20.15).

DOMNULUI PROFESOR. CU 
DRAGOSTE : ruleazâ :a Progre
sul (orele 15.»; 18; 20.15).

BULEVARDUL ROMULUI î ru- 
îea’â la Vitan (orele 15.30: 18;
29.15).

OSCAR : (orele 19: 12; 14). TU
RLA rra 19.30). DOUA LOZURI
:ra !«.»). SPANIA (ora 20,30), 

rulează Ia Cinemateca ,,Union".

^feufre
Opera Română : BALETE SIM

FONICE — ora 19,30; Teatrul de 
Opere.ă : SUZANA — ora 19,30; 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : UN FLUTURE 
PE LAMPA — ora 20; (Sala Stu

ția vechii gărzi a lui Duvalier. 
După numai o săptăminâ. Mama 
Simone l-a concediat, inlocuin- 
du-l cu un vechi vasal, cre
dincios defunctului ei soț.

Dar. informații de ultimă oră 
atestă că lupta pentru putere 
la Port-au-Prince continuă : 
Simone Duvalier, care este con
vinsă că numai un om puternic 
ar putea salva autoritatea cla
nului, se gindește cu nostalgie 
1a Luckner Cambronne. stabilit 
intre timp, la numai două ore 
de zbor de Haiti, la Miami 
Beach. Un gest pare să fie 
semnificativ : soției și copiilor 
lui Cambronne, Simone Duvali
er le-a și permis sâ se reîntoar
că la Port-au-Prince.

Și toate acestea se petrec in 
timp ce țăranii haitieni sint 
continuu deposedați de pămân
turile lor. fiind concesionate te
renuri considerabile unor inte
rese străine, iar muncitorii pri
mesc pentru o zi muncă un sa
lariu mai mic de un dolar. 
(JOURNAL DE GENEVE). For
țele dictatoriale reprimă cu 
cruzime orice manifestare de 
nemulțumire din partea opozi
ției democratice. Intr-o decla
rație dată recent publicității la 
Port-au-Prince de Comitetul de 
luptă pentru eliberarea deținu- 
ților politici și restabilirea de

dio) : CUI I-E FRICA DE VIRGI
NIA WOOLF ? — ora 20: Teatrul 
..Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu): O SCRISOARE PIER
DUTA — ora 20; Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala Magheru) : BUNA 
SEARA DOMNULE WILDE — ora 
19.30; Teatrul de Comedie ; 
BUFFALO BILL ȘI INDIENII — 
ora 20; Teatrul Mic : DUPĂ CĂ
DERE — ora 19.30; Teatrul Giu- 
lcșli : COMEDIE CU OLTENI — 
ora 19.30: Teatrul „C. Tănase“ 
(Sala Savoy) : REVISTA ARE 
CUVÎNTUL — ora 19,30; (Sala Vic
toria) : JOS PĂLĂRIA — ora 
19.30; Teatrul ..Ion Creangă" : 
SCUFrrA CU TREI IEZI — ora 
16: Teatrul .Țăndărică" (Sala
Victoria) ; PETER PAN — ora 17; 
(Sala Academia) : RĂI ȘI NĂTĂ
RĂI — ora 15; (la Sala Teatru
lui Giulești) : COPILUL ȘI CTO- 
ClRLIA — ora 10: Ansamblul Rap
sodia Română: FLORI ALESE — 
ora 19.30; Circul Globus : CIRCUL 
CHINEZESC — ora 19,30.
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PROGRAMUL I

9.00 Curs de limba rusă. 9,30 O 
viață pentru o idee : Henri Coan- 

mocrației în Haiti se arată că 
„regimul dictatorului Jean-Cla- 
ude Duvalier promovează o po
litică de exterminare fizică a 
tuturor reprezentanților opozi
ției și a transformat închisori
le in „fabrici ale morții" ; fe
mei. bărbați și tineri aruncați 
in închisori sînt condamnați la 
moarte sigură. In închisorile 
din Haiti — se arată în decla
rația difuzată cu prilejul înce
perii unei vaste campanii de 
protest împotriva acțiunilor 
inumane ale regimului Duvali
er — zac sute de luptători pen
tru drepturi cetățenești. Mulți 
dintre ei ntor din cauza foamei, 
bolilor sau schingiuirilor din 
ordinul lui Jean-Claude Duva
lier. Autoritățile polițienești te
rorizează familiile celor ares
tați, încearcă să infringă voin
ța lor de luptă".

Patrioții haitieni sint însă 
hotăriți să continue lupta lor 
pentru libertate, democrație și 
independență națională și să 
dezvăluie adevărul despre situ
ația din Haiti cu toate dificul
tățile care decurg din politica 
de teroare și forță promovată 
de actualul regim de la Port- 
au-Prince.

GH. SPRINȚEROIU

dă. 10,00 Telex. 10,05 Avanpremie
ră. 10,10 Publicitate. 10,15 Studioul 
artistului amator. 10,55 Oameni ai 
zilelor noastre. 11,10 Portativ ’73 — 
Revista muzicii ușoare TV. 11,45 
Patrie, mindria mea. Program ele 
cîntece patriotice și revoluționare.

In jurul orei 12.00 : Transmisiu
ne directă de la Adunarea 
populară din Iași, organizată cu 
prilejul împlinirii a 125 de 
ani de la Revoluția din 1848.

16,00—17,00 Teleșcoală. Matematică. 
Literatura română. 17,30 Curs de 
limba engleză. 13,00 Telex. 18,05 
Tragerea Loto. 18,15 Cum vorbim. 
18,35 La volan. 18,50 Teleconferin- 
ta de presă. 19,20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. Cincinalul înainte de 
termen — cauză a întregului po
por. 20.15 Cîntecul săptămînii : 
„Țărăncuță, țărăncuță". 20.20 Do
cumentar TV. : „Chimie nouă- în 
trei ipostaze". 20,45 Film artistic : 
.,Mihai Viteazul" (seria I) „Călu- 
găreni". 22,30 24 de ore. 22.50 Te- 
leglob. Roma — treptele istoriei.
PROGRAMUL II

18,00 Telex. 18,05 Telecinemateca 
pentru tineret. „Al 8-lea". 19,30
Telejurnal. Cincinalul înainte de 
termen — cauză a întregului po
por. 20,15 Ansambluri folclorice. 
20,45 Revista economică TV. 21,15 
Film de educație muzicală : Uni
vers beethovenian. 21;40 Desene a- 
nimate. 22.05 Film documentar : 
„Organistul Silbermann". 22,35 
Cărți și idei.
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Delegația M.A.N. 
în Zair

• KASPUNZIND INVITAȚI- 
EI Consiliului Legislativ Națio
nal (Parlamentul) al Republicii 
Zair, o delegație a Marii Adu
nări Naționale, condusă de Cor- 
neliu Mănescu, vicepreședinte 
al Frontului Unității Socialiste, 
președintele grupului român al 
Uniunii Interparlamentare, a 
sosit la Kinshasa pentru o vi
zită de prietenie.

• PRIMUL MINISTRU PE-
RLAN, Edgardo Mercado Ja-
rrin, a criticat, miercuri, pro-
gramul francez de experiențe 
nucleare din Oceanul Pacific, 
afirmînd, totodată, că este ne
cesar ca țările interesate să se 
întîlnească pentru a hotărî ° 
acțiune comună împotriva a- 
cestor experiențe, relatează a- 
genția Reuter.

• LA SEDIUL Organiza
ției Mondiale a Sănătății a 
avut loc prezentarea de fil
me realizate cu prilejul ani
versării a 25 de ani de la 
crearea organizației. Pelicula 
documentară „O.M.S.-25", de
dicată activității desfășurate 
de organizație în primul sfert 
de veac al existenței sale, a 
fost realizată în studiourile 
București <je o echipă de ci
neaști români, condusă de 
regizorul Alexandru Popes
cu. Alături de calitățile ar
tistice ale filmului, asistența 
a apreciat în mod deosebit 
performanța tehnică a cine
aștilor români.

Credit acordat Iugoslaviei
de B. I. R» E)

Taniug 
că la 

s-au în-

Agenția 
informează 
Washington 
cheiat cu succes tra
tativele cu Banca in
ternațională privind 
creditul pentru con
struirea sistemului 
de conducte de gaz 
pentru partea răsă
riteană a Iugoslaviei. 
Creditul contractat 
se va ridica la suma 
de 59 milioane do
lari, cu o dobîndă 
de 7,25 la sută. Ter-

menul de restituire 
este de 20 de ani. 
Lungimea totală a 
conductei de gaz 
pentru care a fost 
acordat creditul a- 
mintit va fi de a- 
proximativ 1 300 km.

Șeful delegației iu
goslave la aceste 
tratative, Gavro Po- 
povici, adjunct al 
secretarului federal 
pentru finanțe, a 
declarat, cu prilejul 
încheierii tratative
lor, că relațiile din-
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• JOHN B. CONNALLY, fost 
ministru de finanțe al Statelor 
Unite în cabinetul președintelui 
Nixon, a declarat că părăsește 
Partidul democrat pentru a de
veni membru al Partidului Re
publican — informează agenția 
Associated Press. Connally a 
fost singurul ministru democrat 
din Administrația Nixon și a 
deținut această funcție pînă la 
16 mai 1972, cînd a demisionat.

tre Iugoslavia și 
Banca Internaționala 
se dezvoltă cu succes 
și că acesta este 
unul dintre cele mai 
mari împrumuturi 
acordate de Banca 
internațională Iugo
slaviei. Primul îm
prumut, de 31 mi
lioane dolari, acor
dat în acest an și 
încheiat în martie, 
va fi folosit pentru 
construirea unor o- 
biective agricole în 
Macedonia.

S.U.A. - Președintele Ri
chard Nixon a anunțat, într-o 
declarație dată publicității 
miercuri seara, adoptarea 
de măsuri suplimentare me
nite să stopeze inflația, care, 
de la începutul anului cu
rent, a atins în S.U.A. un ni
vel record. Potrivit noilor 
măsuri, firmele americane 
sînt obligate să anunțe ori
ce creșteri ale prețurilor 
mărfurilor lor și, în cazul în 
care guvernul găsește aceste 
sporiri excesive, el poate or
dona reducerea lor.

In fotografie, aspect de 
la una din numeroasele de
monstrații de protest ale 
populației împotriva creșterii 
drastice a prețurilor produse
lor alimentare.
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