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PARTICIPARE DINAMICA LA ÎNTÎLNIRILE

DEZVOLTAREA PRODUCȚIEI > MARTIE i
DINTRE CAN

BUNURILOR DE CONSUM
DIDAȚI ȘI « 

ALEGĂTORI •

Ample dezbateri
Concomitent cu dezvoltarea 

industriei producătoare de mij
loace de producție, partidul și 
statul au manifestat o preocupare 
sporită pentru creșterea produc
ției bunurilor de consum. Con
gresul al IX-lea al partidului, cri- 
ticînd rămînerea în urmă a aces
tei ramuri, a stabilit ritmuri mai 
accelerate de dezvoltare a ei, în 
cincinal fiind prevăzute, în acest 
scop, investiții considerabil mai 
mari decît în șesenalul trecut. 
Așa de pildă, în perioada 
1966—1970, industriei ușoare i s-a 
alocat un volum de investiții de 
10,4 miliarde lei, de aproape 3 
ori mai mare decît cel alocat în 
perioada anterioară de cinci ani.

Din tabloul de sinteză al reali-
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în centrul atenției ACTIVITATEA
LA NIVELUL GRUPEI Șl ANULUI

Sesiunea de examene, deve
nită o obișnuință profesională 
tn viața noastră, a studenți
lor, ne-a oferit prilejul de a 
vedea încununate de succes 
itrădaniile muncii noastre timp 
de un semestru, de a verifica 
oentru a cîta oară 7) că o bună 
>rezență la cursuri, seminaril 
-i lucrări de laborator, studie- 
ea materialului bibliografic, 

perseverența în studiul indivi
dual aduc celor ce și-au însușit 
structural, aceste principii 
fundamentale pentru o temei
nică pregătire profesională — 
satisfacțiile promovării cu suc
ces a examenelor.

In facultățile Academiei de 
studii economice, rigorile unei 
tmalize complexe a rezultate-

Ing. ION POPESCU 
adjunct al ministrului 

industriei ușoare

zărilor primilor trei ani ai actua
lului cincinal — realizări ce sînt 
oglindite de cifrele Comunicatu
lui cu privire la îndeplinirea pla
nului de dezvoltare a economiei 
naționale pe 1968 — reiese că 
venitul național — indicator sin
tetic al întregului efort economic 
— a crescut, față de 1965, cu 
peste 26 la sută și, pe această 
bază, statul a putut investi în
semnate fonduri pentru dezvol
tarea echilibrată și armonioasă a 
tuturor ramurilor producției ma
teriale.

„Industrializarea este și va ră- 
mtne — se arată în Manifestul 
Frontului Unității Socialiste —• 
factorul hotărîtor al progresului 
societății socialiste, al ridicării ni
velului de trai al populației, al 
asigurării indepedenței și suvera
nității naționale.

In conformitate cu politica 
partidului comunist îndreptată 
spre satisfacerea cerințelor popu
lației — subliniază în continuare, 
Manifestul — o atenție deosebită 
M va acorda industriei bunurilor

Vedere panoramică a Combinatului de îngrășăminte azotoase Piatra Neamț

DE STUDII
lor obținute la sesiunea de exa
mene ianuarie—februarie 1969 
arată o creștere a tuturor indi
catorilor cantitativi și calitativi 
ai pregătirii profesionale. Ast
fel, procentul de promovați, 
față de sesiunea de iarnă 1968, 
a crescut la 81,7 la sută, față de 
80,9 la sută, iar al celor care 
au promovat cu note bune și 
foarte bune a atins 76,3 La 
sută, față de 73,7 la sută anul 
trecut. Aceste cifre demons
trează dezvoltarea generală a 
interesului studenților pentru 

de consum, care va produce mai 
multe țesături, tricotaje, încălță
minte, sortimente tot mai variate 
și de calitate tot mai bună".

Ca urmare a modului realist în 
care partidul concepe, pe baza 
învățăturii marxist-leniniste, dez
voltarea proporțională, dinamică 
a întregii economii naționale, în 
primii trei ani ai cincinalului 
producția bunurilor de con
sum a înregistrat un ritm me
diu anual de creștere de 10,3 
la sută, față de 10,1 la sută cit 
s-a stabilit în planul cincinal, 
producția globală a industriei u- 
șoare, în comparație cu anul 1965, 
a fost în 1968 cu 39,7 la sută 
mai mare, depășind cu mult pre
vederile cincinalului pentru a- 
ceastă perioadă.

După cum prea bine se știe, 
beneficiarii produselor noastre 
sînt toti locuitorii țării. Avem, 
deci, peste 19 milioane de solici- 
tanți, cu gusturi, preferințe și 
exigențe dintre cele mai diferite. 
De aici, necesitatea ca industria 
ușoară să fie într-o continuă di
versificare, să țină pasul nu nu
mai cu cerințele publicului con-

(Continuare In pag. a UI-a) 

calitatea pregătirii lor profe
sionale.

Dar astăzi o apreciere exi
gentă, reală, trebuie să aibă 
în vedere, ca factori esențiali, 
în primul rind, numeroasele 
perfecționări intervenite în 
procesul de învățămînt prin a- 
plicarea în practică a prevede
rilor noii Legi a învățămîntu- 
lui. întrucît ele au facilitat 
creșterea volumului de timp 
afectat muncii individuale a 
«tudentulul, se poate afirma 
că asemenea rezultate la exa-

creatoare
Intîlnirile dintre candidații 

Frontului Unității Socialiste și a- 
legători continuă să se situeze în 
centrul manifestărilor premergă
toare zilei de 2 martie. Pretutin
deni, întîlnirile constituie ample 
consfătuiri de lucru între cetățeni 
și candidați, al căror subiect îl 
constituie dezvoltarea economiei 
locale, lărgirea bazei materiale a 
școlii și a ocrotirii sănătății, dez
voltarea și perfecționarea deser
virii prin unitățile comerțului și 
alte asemenea probleme.

Pînă acum, numai în județul 
Brașov au avut loc peste 1800 
de întîlniri ale candidaților Fron
tului Unității Socialiste cu alegă
torii. La aceste întîlniri, care au 
constituit jaloanele viitoarei acti
vități a deputaților, au participat 
mai bine de 100 000 de cetățeni 
— români, germani, maghiari și 
de alte naționalități. Cei care au 
luat cuvîntul au făcut aproape 
5 000 de propuneri, vizînd solu
ționarea celor mai importante 
probleme de interes general — 
construirea unor instituții sanita
re, a unor creșe, școli, complexe 
comerciale, extinderea rețelei de 
apă, repararea și modernizarea 
rețelei de drumuri, amenajarea u- 

mene nu sînt pe deplin satis
făcătoare. Această configurație 
a notelor, văzută din perspec
tiva, esențială, a atitudinii 
studentului față de îndeplini
rea responsabilă a principalei 
noastre îndatoriri sociale — 
pregătirea profesională de ca
litate — ne arată că mulți co
legi, prea puțin exigenți cu ei 
înșiși, nu au înțeles cum să 
folosească înlesnirile create 
premise ale unor eforturi de 
studiu mai riguros și intens 
organizate pentru asimilarea

ca

CONSTANTIN BOȘTINA 
secretarul comitetului U.T.C. 

al Academiei de studii economice
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nor zone verzi în noile cartiere, 
îmbunătățirea transportului în co- 
num, a aprovizionării magazine
lor sătești și altele. La Consiliul 
popular al municipiului Bra- 
țov a luat ființă o comisie 
specială, care studiază posibilita- — 
tea traducerii în viață a acestor w 
propuneri în timpul cel mai scurt.

Acad. Alexandru Bîrlădeanu, — 
membru al C.C. al P.C.R., can
didat în circumscripția electorală 
nr. 2 Tomis Nord, pentru alege- a 
rile de deputați în Marea Aduna- —• 
re Națională, s-a întîlnit cu mem
brii corpului profesoral și repre- A 
zentanți ai Asociației studenților w 
și U.T.C. de la Institutul peda
gogic de 3 ani din Constanța. A 
In cadrul discuțiilor au fost a- w 
bordate probleme actuale și de 
perspectivă ale învățămîntului, £ 
munca corpului profesoral, activi
tatea de educare și formare a 
viitorilor slujitori ai școlii. To- £ 
varășul Alexandru Bîrlădeanu a 
mai avut întîlniri cu muncitori, _ 
ingineri și tehnicieni de la Trus- O 
tul de construcții și îmbunătățiri 
funciare și Trustul de con- — 
strucții locale Constanța, că- W 
rora le-a vorbit despre realiză
rile obținute în toate domeniile 
de activitate de către poporul ™ 
nostru, sub conducerea clarvăză
toare a partidului.

Primul secretar al C.C. ai 
U.T.C., ministru pentru proble
mele tineretului, tov. Ion Iliescu, 
candidat în circumscripția electo
rală nr. 3 Oltenița pentru alege
rile de deputați în Marea Adu
nare Națională, s-a întîlnit cu lo
cuitorii comunei Chirnogi, din ju-
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începem ancheta noastră ia 
Fabrica de rulmenți din Eîr- 
lad pornind de la locul de 
muncă al tînărului Ion Tren- 
chea care La recenta finală a 
Olimpiadei strungarilor, des
fășurată la Brașov, s-a clasat 
pe locul III, demonstrînd prin 
aceasta că e unul din cei mai 
buni tineri strungari din țară. 
Tema propusă îi surîde, și, în 
prezența maistrului și a unui 
specialist de ia serviciul orga
nizării științifice a producției, 
își descrie propriul loc de 
muncă, o veritabilă demons
trație practică, enunțînd toto
dată factorii de care ține sea
ma, condițiile concrete, scopul 
urmărit.

— In timpul lucrului, ne de
clară tînărul Ion Trenchea, 
între mine și mașină se reali
zează, dacă se poate spune așa, 
o colaborare perfectă, în sen
sul că eu îi dau tot ce are ea 
nevoie, iar de la ea eu obțin 
tot ceea ce vreau. Aceasta e 
de fapt una din explicațiile 
faptului că zilnic îmi depă
șesc norma în medie cu 25 la 
sută. Reușita se bazează insă 
pe o bună organizare a locului 
de muncă. Cînd se începe Ia 
noi programul, la 7 dimineața, 
strungul meu e încălzit, toate 
sculele sînt așezate la înde- 
mînă în starea de a fi folosite, 
schițele și materialele în ime
diata apropiere, așa că nu pierd 
nici o clipă, nu fac mișcări de

DIN SUMAR
• O PRIMA CURSA PE MA

GISTRALA FEROVIARA 
ELECTRICA BUCUREȘTI — 
BRAȘOV

• O ÎNTREBARE PE ZI : CE 
SE INT1MPLA CU CO
MENZILE PENTRU MO
BILA?

• APROAPE 5 MINUTE CU- 
ION GRIGORE

• CADRAN ȘTIINȚIFIC

• PENTRU TIMPUL DUM
NEAVOASTRĂ LIBER

• ULTIMELE CLIPE ALE 
IERNII ?

De curînd, la Uzinele „23 August" din Capitală, s-au dat în folosință noile agregate și cabi
nele speciale pentru rodajul motoarelor Diesel-hidraulice

-•NOI POEȚI
„LUCEAFĂRUL”

COLECȚIA
1968

DIFICULTĂȚILE
DEBUTULUI

O colecție ca „Luceafărul" — 
care-si propune să prezinte vo
lumele de debut. în proză și 
poezie, ale celor mai tineri 
scriitori — are, în ciuda apa
rentei sale specializări, un pro
fil — prin forța lucrurilor — 
destul de larg : de la placheta, 
memorabilă în sine, cu care un 
nou poet intră în lumea literară, 
pînă la albumul de versuri ale 
unui simplu veleitar care între
vede în scris o profesiune prin 
nimic deosebită de alta ; de la 
numele unui tînăr care peste 

£ putini ani se dovedește a fi un 
nou șef de generație, pînă la 

prisos. In munca mea, țin sea
ma și de alți factori care, prin 
acțiunea lor, ar putea să-mi in
fluențeze rezultatele. Caut 
să-mi creez în jur o ambianță 
cit mai prielnică lucrului și 
de aceea nu ignor temperatu
ra, zgomotul, lumina.

— Observ că unii dintre co
legii dv. — mă adresez lui Ion 
Trenchea, folosesc și lumina 
artificială...

— La operațiile de strunjiri 
exterioare eu o consider nein
dicată. îmbinarea luminii na
turale, albă, cu cea artificială, 
care e roș-portocalie, m-ar îm
piedica în perceperea exactă a 
conturului piesei, în efectua
rea unor măsurători precise. 
In afară de aceasta, atunci 
cînd îți muți privirea de la 
piesa pe care o lucrezi, deci 
din zona luminată mai intens, 
spre diferite gradații ale ma
șinii, claritatea ei este umbrită 
din cauza trecerii bruște. In a- 
ceastă situație, posibilitatea de 
a greși, de a rebuta piesa este 
mai mare. Tocmai de aceea fo
losesc lumina electrică în tim
pul zilei numai la operațiunile 
de interior, cînd e neapărat 
necesar.

Tînărul strungar Ion Tren
chea ne mai vorbește și de 
alți factori de ambianță de

ION CHIRIG
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Tmarășirf Nicolae Ceaușescv a primit 
pc. manșalul Uniunii Sovietice 

I. I. lakubovski și pe V. V. Kuznețov, 
prim-locțiitor al ministrului 

afacerilor externe al U.R.S.S.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

«ecretar general al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Stat, 
împreună cu tovarășul Ion Gheor- 
ghe Maurer, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., preșe
dintele Consiliului de Miniștri, au 
primit miercuri, 19 februarie, pe 
mareșalul Uniunii Sovietice I. I. 
Iakubovsld, comandantul suprem 
al Forțelor Armate Unite ale sta
telor participante la Tratatul de 
la Varșovia și pe V. V. Kuznețov, 
prim-locțiitor al ministrului afa- 
oerilor externe al U.R.S.S.

La întrevedere au participat to

ȘTEFAN AUGUSTIN 

DOINAȘ

anonimul care, nemaitipărind 
nici un volum, fiugrează doar 
într-un sumar de titluri pe anul 
respectiv. Cu alte cuvinte, o 
asemenea colecție îndeplinește, 
întîi de toate, un anumit rol 
cultural : acela de a întreține o 
atmosferă literară, de a stimula 
producția scriitoricească, de a 
contribui la realizarea unui cli
mat propice afirmării de valori 
estetice. Ar fi greșit, după pă
rerea noastră, să pretindem 
unei asemenea colecții un gust 
fără greș în depistarea noilor 
talente, o activitate care să nu 
fie expusă criticilor. Există ani, 
cînd activitatea editorială a 
unei atari colecții înregistrează 
reușite de mare prestigiu, lan- 
sînd două sau trei nume noi ; 
dar există și ani, cînd asemenea 
nume se lasă așteptate ; ceea 
ce — avînd în vedere că talen
tul și geniul nu pot fi progra
mate. ba nici măcar cartea de 
excepție (acestea toate — prin 
definiție) — tnu trebuie să ne 
sperie sau să ne descurajeze.

Bine înțeles că o colecție care 
beneficiară de reputația de a fi 
lansat, acum cîtlva ani, nume 
ca Nicbita Stănescu. Cezar Bal
tag. Iiie Constantin și altele, 
este continuu asaltată de pre
tențiile noastre, pînă la urmă 
legitime. înțelegem că ea înde
plinește. în primul rînd, un rol 
cultural; dar. în acela* timp,

Noi construcfii pentru

viitorii specialiști petroliști
La grupurile școlare și școlile 

profesionale din Moinești, Plo
iești, Teleajen și Tîrgoviște, a- 
parținînd Ministerului Petrolu
lui, se află în construcție noi 
ateliere, cămine și săli de sport 
destinate pregătirii șl asigurării 
unor cit mai bune condiții de 
viață elevilor care se pregătesc 
să devină muncitori calificați 
în schele și rafinării. Noile o- 
biective vor lărgi baza mate
rială de care dispune în pre
zent rețeaua școlilor din indus
tria petrolului — șapte gru
puri profesionale, două licee de 
specialitate, două institute de 
învățămînt superior. O preocu
pare principală o constituie do
tarea grupurilor școlare și șco
lilor profesionale cu aparataje, 
utilaje, scule și dispozitive. Șco
lile din rețeaua ministerului au 
primit, numai anul trecut, fon
duri la acest capitol în valoare 
de peste un milion lei. La aces
tea s-au adăugat utilajele, scu
lele șl dispozitivele transferate 

varășii Comeliu Mănescu, mini*» 
trul afacerilor externe, general 
colonel Ion Ioniță, ministrul for
țelor armate și general locotenent 
Vasile Ionel, adjunct al ministre» 
lui forțelor armate.

Au participat, de asemenea, 
A. V. Basov, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, și general 
colonel G. P. Romanov, repre
zentant al Comandamentului For
țelor Armate Unite ale statelor 
participante la Tratatul de La 
Varșovia.

întrevederea s-a desfășurat în* 
tr-o atmosferă caldă, tovărășească 

îi cerem ca. In cadrul acestui 
rol, să descopere măcar ut» 
nume de poet autentic pe an. 
Pe de altă parte, pretențiile 
noastre — ale criticei, cit și ale 
cititorilor — cresc pe nesimțite, 
de la an la an. : cînd debutanțil 
de acum cîtva timp se arată a 
fi astăzi poeți de prim plan at 
noului lirism românesc, noii de- 
butanți sint, fără îndoială și pe 
drept cuvînt, cîntăriti cu alte 
unităti de măsură. Implicația 
firească a unui climat de liber
tate creatoare, de realizări re
marcabile este creșterea exi
gențelor noastre, afirmarea con
tinuă a gustului estetic.

Desigur, aici se poate pune 
următoarea întrebare : vom ju
deca volumele de poezie apăru
te în 1968 în colecția „Luceafă
rul" în ele însele ; sau le vom 
compara cu debuturile anului 
1964, de pildă ? Adică, ne vom 
întreba ce valoare are în sine, 
de exemplu, „Cimpia Eternă" a 
Iui George Alboiu. raportîndu-1 
pe tînărul debutant la lirismul 
nostru de astăzi ; sau vom com
para volumul de debut al lut 
Alboiu cu volumul de debut al 
lui .Michita Stănescu ? Cu alta 
cuvinte,, ne interesează ceea ca 
acești tineri poeți, care se află 
la prima lor plachetă, promit; 
sau ceea ce efectiv realizează 
astăzi ? Asemenea dileme n-au, 
firește nici un rost, atunci cînd 
e vorba de valorile adevărata 
ale poeziei noastre de azi, de ni
velul Ia care se 6itulază ea ; dar 
ele își justifică existenta, atunci 
cînd e vorba de a aprecia în

(Continuare în pag. a IV-a)

trece de 4,5 mi-
din unitățile productive în labo
ratoarele și atelierele școlilor, a 
căror valoare ' 
lioane lei.

Capacitatea 
care dispune 
lului asigură in prezent condiții 
pentru pregătirea concomitentă 
a circa 10 000 de cadre — mun
citori calificați, personal cu 
pregătire medie, ingineri. Anul 
acesta, de exemplu, își vor în
cepe activitatea în producție a- 
proape 3 600 de cadre care vor 
absolvi cursurile școlilor profe
sionale, formele de pregătire 
prin ucenicie la locul de mun
că, școlile de maiștri, cursurile 
post-liceale, institutele de în
vățămînt superior. Un mare nu
măr de cadre cu pregătire su
perioară urmează cursurile 
post-universitare sau candidează 
la obținerea titlurilor științifice.

de școlarizare, de 
Ministerul Petro-

(Agerpres)
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O PRIMĂ CURSĂ PE MAGISTRALA FERO
VIARĂ ELECTRICĂ BUCUREȘTI-BRAȘOV

Aproape
5 minute cu: ION GRIGORE VITRINA

...15 februarie, dimineața. 
Pe peronul Gării de Nord, 
printre călători, numeroși 
ceferiști in uniforme de săr
bătoare. Ora 9,50. Este mo
mentul oficial al inaugurării 
primei magistrale feroviare 
electrice. Acceleratul 209, cu 
plecare la 9,50 — în direcția 
București — Ploiești — Sina
ia — Bușteni — Predeal — 
Brașov — va fi, începînd din 
această zi, accelerat electric". 
(O coincidență simbolică : 
exact acum un secol, pleca 
spre Giurgiu, din Gara Fila
ret, primul tren românesc 
tras de o locomotivă cu 
aburi. Viteza maximă : 25 km 
pe oră...).

Plecați la drum cu această 
primă cursă, ca oaspeți ai 
mecanicului de locomotivă — 
care se numește Ion Cu- 
reteanu — am străbătut tra
seul așezați comod în came
ra de comandă, a cărei apa
ratură strălucitoare și com
plicată ar putea fi compara
tă, fără a forța prea mult 
Imaginea, cu o veritabilă ca
bină spațială. Mai ales că cel 
care execută comenzile este, 
de profesie. Inginer.

Imaginile peisajului se 
succed cu repeziciune. „Ac

celeratul electric" poate dez
volta, nl se spune, o viteză 
pînă la 140 km pe oră. în 
sezonul de vară, întreaga 
magistrală feroviară va fi 
străbătută în numai două 
ore.

Dar viteza este numai una 
din noutățile cu care debu
tează trenul electric pe ma
gistrală. • Pentru amenajarea

cuperate în mal puțin de 10 
ani. Electrificarea magistra
lei feroviare București-Bra- 
șov reprezintă doar prima 
etapă din planul general de 
modernizare a căilor ferate, 
în următorii ani se va conti
nua, într-un ritm intens, a- 
menajarea electrică a altor 
magistrale. In curs de exe
cuție se află linia Craiova —

7tnTEZȚEE3Zl
a celor „167 de kilometri e- 
lșctrificați", a fost necesar 
un mare volum de lucrări : 
24 de stații și triaje au fost 
sistematizate, peste 1 000 de 
macaze au fost centralizate 
electrodinamic, s-au con
struit 23 de clădiri și trei 
substații de tracțiune cu toa
te instalațiile aferente mo
derne, de înaltă tehnicitate. 
Randamentul, rezultatele 
tehnico-economice, răsplă
tesc, însă, toate eforturile. 
Sîntem informați că Investi
țiile suplimentare, inclusiv 
instalațiile conexe, vor fi re-

Caransebeș — Clinic — Reși
ța, din care un prim tronson
— de 136 km lungime — va 
Intra în funcțiune chiar în 
cursul acestui an. O altă li
nie — Filiașl — Petroșeni 
Simeria — este în curs de 
proiectare, iaj liniile Adjud
— Ciceu — Deda și Ciceu — 
Brașov se află, în prezent, 
în faza de studii și prospecta
re. Etapă calitativă nouă, 
superioară, în istoria trans
porturilor feroviare, electrifi
carea căilor ferate, amenaja
rea lor sub raport energetic, 
prezintă importante avanta

je economice, cu ample con
secințe pe planuri largi. Nu
mai prin actualul trafic elec
tric București-Brașov, se e- 
conomisesc anual circa 40 000 
tone combustibil. La aceasta 
se adaugă o viteză și o capa
citate sporită (dublată) de 
transport.

...Cu zece ani în urmă, pe 
drumurile noastre de fier 
circula o singură locomotivă 
Diesel-electrică. în primii 
trei ani ai cincinalului, 
transportul feroviar a fost 
înzestrat cu 298 locomotive 
Diesel de diferite tipuri și 
24 locomotive electrice.

...Urcăm spre Predeal. 
Aici, altădată, trenului i se 
atașau în spate încă două lo
comotive „Pacific". „Accele
ratul electric" trece cu ușu
rință peste pragurile de pia
tră ale acestei localități, con- 
tinuîndu-și, imperturbabil 
goana. La ora 12 55. ajungem 
la punctul terminus, gara 
Brașov. Trei semnale scurte, 
trenul oprește... Călătoria 
Inaugurală s-a încheiat. La 
ora 13,30. rapidul electric 
„Transilvania" ne-ar fi putut 
readuce în București...

I. M.

O ÎNTREBARE PE ZI
Intr-un caiet de 

..programări oficia
le" al O.C.L. „Mo
bila" — București, 
ieri, la ora 12. ce
tățeanul Constantin 
Dobrescu. de profe
sie 
eul 
in 
lai ______
fragerie tip „Ruxan- 
da". Cînd o va a- 
vea 7 In același ca
iet. ..data probabilă" 
a livrării este luna 
septembrie a.c. Si
tuația. cel outin ciu
dată. ne-a determi
nat să căutăm ex
plicații. mai ales că 
numeroase scrisori, 
sosite în ultimul timn 
Ia redacție. — ve
nite din oartea unor 
tinere căsnicii, afla
te la începutul 
temeierii unul 
min — conțin recla- 
matil nrivind tergi
versarea 
mobilei 
Iată ce ne declară 
șeful serviciului co
mercial O.C.L. „Mo
bila" București, 
varășul Valentin 
neac’.i :

„PrototiDuI a 
executat acum 
an. de către între
prinderea de orodu- 
se-lemn mobilă a- 
Dartinînd Industriei 
locale București, și 
expus amatorilor. De 
la început, cererea

revizor, ocupa lo
ll? — ultimul — 
așteptarea mobi- 
sculDtate de su-

a fost mare. Prime
le 40 de garnituri 
s-au vîndut foarte 
repede. NumȘrul so- 
licitantilor fiind în 
continuă 
(cele 117 
s-au făcut 
ultimele 6 
recurs la acest caiet, 
la acest mijloc de 
programare. cores
punzător ..produc
tivității" întreorin-

în
creștere 
înscrieri 

numai în 
zile !), am

Ce se intimplă
cu comenzile

pentru mobilă ?

în- 
că-

livrărilor 
comandate.

to- 
Io-

fost 
un

derii amintite. Sînt. 
totuși, ceva speran
țe (deși. în meseria 
pe care o profesez, 
important este nu
mai argumentul con
cret) Dentru realiza
rea unui număr spo
rit de garnituri.

Si anul trecut am 
avut. în acest sens, 
greutăți. datorită 
insuficientei mărfu
rilor de profil 
magazine. Anul
cesta. extiuzînd co
manda cu 100 mili
oane lei mai mult 
fată de 1968. dispu
nem de mobilă mai 
multă, de tipuri mai 
variate. Depozitele 
sînt deia Dline. am 
închiriat si Davilio-

în 
a-

nul B al Expoziției
— si totuși, o Darte 
dirț marfă o avem 
depozitată afară, su
pusă intemperiilor. 
Cauza ? Nepredarea 
la termen a mare
lui depozit din car
tierul Militari, care 
încă din 1968 tre
buia să ne aparțină.

■ Si oentru că 
m-atl întrebat 
Dre necazurile 
mertulul cu mobila, 
as mai avea o să
geată... O trimit ne 
adresa IPROFIL 
„Mobila" — Constan
ta. căruia îi facem
— volens. nolens —
surDriza de 
mite înapoi 
garnituri de 
combinată 
datorită proastei lor 
calități. In expoziția 
prilejuită de înche
ierea contractelor
Dentru acest an. gar
nitura respectivă 
trecea cu succes exi- 
eentele de calitate si 
estetică. Acum ne-au 
făcut. însă, să înțe
legem mai exact că 
socoteala din... tîrg 
nu se potrivește cu 
cea de acasă.

ULTIMA VACANȚĂ

tot 
des- 
co-

a-i tri- 
cele 46 
cameră 

„Palas".

NOTA REDAC
ȚIEI. Așteptăm — 
oferindu-le coloa
nele noastre — răs
punsul ce'or vizați.

I. A.

ULTIMELE CLIPE ALE IERNII?
PRIN TELEFON DE LA METEOROLOGUL DE SERVICIU

— Ce prognoză^ne dați pentru următoarele zile ? Telegramele 
agențiilor de presă anunță straturi de zăpadă înalte de patru 
metri în Austria și Iugoslavia, troiene la Paris și Lyon, aero- 
porturi^închise, autostrăzi blocate, avioane lovite de trăznet etc.

— în viitoarele 7—8 zile, vremea va fi relativ umedă șl caldă, 
datorită pătrunderii pe continent, prin regiunea nord-vestică a 
8paniei, a unor mase de aer umede, dislocate din Oceanul Atlan
tic, din regiunea insulelor Azore. în următoarele zile, prin adîn- 
clrea unei depresiuni, avalanșa de ninsori care a provocat 
pagube In regiunea centrală a Europei va ceda, încălzirea 
lui înregistrînd o creștere între 5—10 grade. La noi tn 
acest transport de aer și-a făcut apariția chiar de astăzi, pătrun- 
zlnd prin partea vestică a tării, șl, treptat, se va extinde în 
toată țara. Așadar, putem conta pe o vreme relativ călduroasă, 
șl, în general, umedă. în atenția conducătorilor auto : pe par
cursul acestui interval, dimineața și seara se va semnala ceață 
In toată țara ; pentru amatorii de turism vremea va fi destul 
de favorabilă excursiilor la munte. Țările vecine se bucură 
de același climat, deoarece stratul de aer a pătruns masiv pe 
continent, exceptînd răsăritul Europei, care va avea o tempera
tură mai scăzută, datorită persistentei, în continuare, a ciclo
nului siberian.

atitea 
aeru- 
țară,

•
Ultimele secvențe ale studenției, ultimele vacanțe petrecute în 

comun. începînd de ieri, timp de 10 zile, pînă la 28 februarie, 
650 dintre studenții ultimului an de studii din facultățile uni
versităților, institutelor tehnice și de artă își petrec ultima va
cantă universitară în tabăra de odilină de Ia Predeal. Excursiile 
Ia cabanele Trei Brazi, Girbova, Susai, Poiana Secuilor, Pirîul 
Rece, Diham, la spectacolele șl serile de dans de Ia clubul ta
berei șl la casa de cultură a orașului, întrecerile din cadrul 
finalei „Cupei U.A.S.R." la schi (slalom, slalom uriaș și fond- 
masculin șl feminin), sint cîteva din piesele unul program de 
vacantă bogat, care va culmina, sîmbătă scara, cu 
„Carnaval studențesc pe schiuri".

în nona gară a Predealului, ieri, la ora 12 și 24 
din „acceleratul eiectrio" nr. 209 au descins, cu 
schiurile pe umeri, alți 320 de studenți bucureștenl.

un original

de minute, 
rucsacul șl

ION TRONAU

TRAFIC CU PROSTUL GUST

Gonită din maghernițele 
demolate ale mahalalelor, 
„arta de gang" a luat dru
mul talciocurilor. „Peisaje" 
trase la rindea. „natură 
moartă" zugrăvită la întîm- 
piarc cu bidineaua, nudurl 
ce imită exactitatea anato
mică a fotografiilor, lascivi
tăți, decolteuri — lată arse
nalul tematio al plnzelor 
de prost gust, care încă mal 
Invadează tîrgurile cu obiec
te de ocazie 
orașelor (ca 
noastră, luată 
drept, nici o 
Interzice
Dar există, totuși, o 
cea a bunului gust, a cul
turii. (Amatorilor de artă au
tentică Ie dăm și o adresă : 
Galeriile fondului plastic).

prin periferia 
în fotografia 
Ia Ploiești). E 
lege scrisă nu

traficul urîtului.
lege :

I
I
I
I
I

scenariul: C.
STOICIU

înemii

K ILARION 
CIOBANU 

MARGARETA 
POGONAT
GEORGE 

CALBOREANU 
ȘTEFAN 

CIOBOTĂRAS

regia: ■

ANDREI

RIO BRAVO rulează la Patria 
orele : 9,30; 13; 16,30; 20, Bucu
rești orele : 9; 12,15; 16,30; 20,
Modern orele : 8,30: 11,15; 14,30; 
17,30; 20,30.

BUNA ZIUA, CONTESA ru
lează la Republica orele: 9; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15,
Festiva) orele : 8,30; 11; 13,30;
16; 18,30; 21, Feroviar orele :
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, Ex
celsior orele : 9.45; 12,15; 14,45; 
17,15; 19.45.

PIANELE MECANICE rulea
ză la Luceafărul orele : 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21.

PENSIUNE PENTRU HOL
TEI rulează la Victoria orele : 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45 ; 
Grivița orele : 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.

UN OM PENTRU ETERNITA
TE rulează la Central orele : 10; 
12,30; 15;CUȚITUL ÎN APA o- 
rele : 17,30; 19,15; 21, Melodia
orele : 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21.

WINNETOU (seria a IlI-a) 
rulează la Lumina orele : 9— 
16,15 (în continuare) : 18.45; 20,45.

BECKET rulează la Doina o- 
rele 11 ; 14; 17; 20, Arta orele : 
8,30—14 (în continuare) ; 17; 20.

STRIGATUL rulează la Union 
orele : 15.30: 18; 20,30.

MARIANA, AGENTUL 055 
rulează la înfrățirea orele: 
15.15: 17,45; 20.

CIND TU NU EȘTI rulează Ia 
Buzesti orele : 18; 20,30.

ASTĂ SEARA MA DISTREZ 
rulează la Dacia orele : 8,30— 
20,45 în continuare.

FELDMAREȘALA rulează la 
Floreasca orele : 9; 11,15; 13,45; 
16; 18,15; 20,30; Aurora orele : 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,80,
Bucegi orele : 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,45; 20,30.

MIRCEȘTII ÎN PASTEL, NI-

într-unul din ete- 
llerela bursierilor 
Storck (în incinta mu
zeului respectiv) tînă- 
rul pictor Ion Grigo- 
re ne „povestește" 
Dinza de pe șevalet. 
Stntem de acord că. 
deocamdată, nu e pic
tură. ci — ca să zic 
asa. în graluî picto
rului sucevean de o- 
rigine. tesut cu ar
haisme populare si re
gionalisme — va să fie 
o pictură :

— Va să fie un sat. 
Deasupra, cerul. Si în 
cercul ăsta mare. îm
părțit pe din două, si 
cerul si pămîntul. Iar 
din cer. o Dochie o 
să-si scuture omătul 
de De coioacă peste 
sat. învăluindu-1. Pînă 
la urmă, poate, n-o fi 
nimic...

Uleiurile sale par a

avea o notă cu totul 
aparte în raport cu 
preocupările colegilor 
săi pictori. Distincția 
nu tine de factură. 
Mai de grabă de uni
versul artistului, de a- 
ceste „povești" care, în 
interpretare plastică, 
se arată a fi. si în 
aparentă si în esen
ță. forări în adîncuri. 
Aparenta, lizibilă cu 
mare ușurință. îl poa
te capta pe cel inte
resat de anecdotic, a- 
necdoticul totuși pic
tural.

Uleiul său aminteș
te cîte o dată fresca, 
altădată Dastelul. Su
prafețele se îmbină 
ritmat în echilibrul 
stabil al formelor de
corative. de un sta
tic monumental. O 
prestanță care impu
ne — chiar dacă sînt

PUNEA de Ion Crlgore

0 revistă de informare 

pentru cercetătorii științifici
Printre publicațiile editate 

de Centrul de documentare 
științifică al Academiei 
R.S. România se numără și 
revista ..Progresele științei" 
care cuprinde articole de 
sinteză privind cele mai noi 
rezultate și tendințele de 
dezvoltare — pe plan națio
nal și mondial — în toate do
meniile științei, inclusiv în u- 
nele discipline de dată mai 
recentă, ca cibernetica, in
formatica, scientica. Cităm, 
cu titlu ilustrativ, cîteva ar
ticole din sumarul nr. 2, 1969. 
al revistei : Cercetări româ
nești de teoria funcțiilor de 
variabile reale de prof, 
univ. Solomon Marcus, de 
la Universitatea din Bucu
rești ; Stadiul actual al 
cercetărilor șl aplicațiilor 
în domeniul ultraacusti- 
cii, de Mircea Grumăzescu, 
șef de sector la Centrul de 
mecanica solidelor al Acade
miei R.S.R. ; Fenomene ci
bernetice în endocrinologie, 
semnat de un colectiv de 
cercetători de la Institutul 
de endocrinologie al Acade
miei R.S.R. (Barbu Ionescu, 
C. Maximilian. C. Dumitra- 
che) ; Categoria filozofică de 
reflectare, de I. Moraru. lec
tor la Institutul politehnic 
din București.

E. B.

COLAE LABIȘ, GEORGE COȘ- 
BUC, PAȘI SPRE BRANCUȘI, 
UN MĂREȚ PROGRAM DE 
PROPĂȘIRE ECONOMICA, 
LEUL AFRICAN rulează la 
Timpuri Noi orele 9—21 în con
tinuare.

AVENTURILE LUI TOM SA
WYER. MOARTEA LUI JOE 
INDIANUL rulează la Rahova 
orele 15,30—19.

COLUMNA rulează la Unirea 
orele : 15,30—19. Pacea orele :
16—19.

UN DELICT APROAPE PER
FECT rulează la Lira orele : 
15,30; 18; 20,30, Progresul orele : 
18; 20,30, ACUZATUL la orele
15.30.

PANTOFUL CENUȘARESEI 
rulează la Drumul Sării orele : 
15; 17,45; 20. Miorița orele : 9,15; 
11.30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN rulează la Ferentari orele : 
15,30—19.

PROFESIONIȘTII rulează la 
Giulești orele 15,30; 18; 20,30.

EXPRESUL COLONELULUI 
VON RYAN rulează la Volga o- 
rele : 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.30.

TARZAN, OMUL MAIMUȚA, 
FIUL LUI TARZAN rulează la 
Cotroceni orele : 18; BALUL DE 
SÎMBATA SEARA orele : 15,30.

SÎNT ȘI EU NUMAI O FE
MEIE rulează Ia Crîngași orele : 
15.30: 18; 20.15.

HOMBRE rulează la Viitorul 
orele : 18;
BAUMAN la orele 15.30.

MARELE
Gloria orele : 9; 11.15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, Flamura orele : 9; 
11.15; 13,30: 16; 18.15; 20,30.

MICA ROMANȚA DE VARA 
rulează la Moșilor orele ; 15,30; 
CAPCANA orele : 18: 20,30.

ÎMPUȘCATURI SUB SPÎN- 
ZURATOARE rulează la Popu
lar orele : 18; 20,30. EU TE-AM 
IUBIT orele : 15,30.

HAIDUCII — RĂZBUNAREA 
HAIDUCILOR rulează la Mun
ca orele : 15,30—19.

JUDOKA, AGENT SECRET

20,30 ; NIKOLAI
ȘARPE rulează la

CĂRȚII SPORTIVE
înclinat să accept în 
parte părerea si ne
cazul autorului, după 
care pictura aceasta 
are o oarecare rigidi
tate (problemă de 
meșteșug ce nu poate 
fi soluționată decît în 
timp, muncind cu în- 
căpătînare). O pres
tanță care se acordă 
cu esența picturii lui 
Ion Grigore, cu tulbu
rătoarele permanente 
românești din univer
sul său. concret dar 
totuși sărac tradus de 
titluri: „Jocul ca
prei". „înmormînta- 
rea“, „Nunta" — com
poziții terminate sau 
în lucru.

— Nu pot să pictez 
fără subiect. Compo
ziția. organizarea pîn- 
zel. raporturile cro
matice există pentru 
mine ca să pot să pic
tez un subiect prin 
care să exprim o idee.

Subiectul celei mal 
recente pînze în lu
cru : „Pîinea". Pe pe
rete. o schiță în ulei, 
executată cu probita
te de artizan. în care 
se citesc : o casă si 
doi copaci, o masă și 
lingă ea două familii 
de țărani, do masă 
Pîine si sare. Este 
compoziția pe care 
Pictorul o pregătește 
pentru expoziția de
dicată celei de-a două
zeci si cincea aniver
sări a Eliberării si 
face parte din seria 
«au ciclul „vieții ro
mânești".

01 AN! * 
IN SPORT

B. H.

Editura pentru literatură :
Paul Angbel — „ARHIVA SEN

TIMENTALA", lei 6 } Maria Luiza 
Cristescu — „DULCE BRIGITTE", 
lei 6,50 ; Ion Barbu — „PAGINI 
DE PROZA",, lei 4,50; Cicero — 
„FILIPICE", lei 4,50; Mircea Ma
nta — „SFINXUL" — lei 3,25 ; Dan 
Zamfirescu — „ROMÂNIE, PA- 
MTNT DE CIVILIZAȚIE ȘI SIN
TEZA", Iei 4,50 ; Ovid Densușianu 
— „OPERE" vol. I, lei 33.

„MUZICA IN MAREA BRITANII"

Ieri după amiază, la magazinul 
„Muzica" din Capitală, a avut loc 
vernisajul expoziției „Muzica în Marea 
Britanie", organizată de Uniunea 
Compozitorilor din Republica Socia
listă România In cadrul expozițiilor 
„Muzica în lume". Exponatele — cărți 
de muzicologie, partituri, discuri, fo
tografii, afișe etc. — fac parte din co
lecția criticului de artă George Sbîr- 
cea. La vernisajul expoziției — care 
va fi deschisă pînă la 11 martie — 
au fost prezentate și cîteva filme en
gleze de documentare muzicală.

GAZUL NATURAL 
LICHEFIAT - 

„BENZINA" VIITORULUI?
Oamenii de știință stnt de 

părere că a sosit vremea ca 
gazul natural să-și lărgească 
considerabil sfera de aplica
bilitate. O dată realizate pro
cedeele și metodele eficace 
de lichefiere și păstrare — 
spun specialiștii — se deschid 
noi șl multiple posibilități de 
folosire a gazului natural li
chefiat.

Primele încercări în acest 
domeniu au dat rezultate 
îmbucurătoare. Gazul de 
sondă lichefiat — mal ales 
propanul șl butanul — este 
deja folosit în unele țări (ca, 
de exemplu. în Japonia 
unde prețul benzinei este 
foarte ridicat). Dar multi
plele întrebuințări pe care 
propanul și butanul și Ie gă
sesc în industria petrochi
mică — unde ele constituie 
o materie primă prețioasă în 
fabricarea maselor plastice 
— fac ca folosirea lor drept 
combustibil să fia nerenta
bilă. Specialiștii afirmă, 
însă, că utilizarea gazu
lui natural lichefiat ar fi 
mult mal convenabilă, aus- 
tinînd că, in curind, costul 
acestui combustibil va fi in
ferior celui al benzinei, ga
zul lichefiat fiind, în același 
timp, și mai eficient.

Recent, o firmă americană 
a echipat un automobil cu 
un motor adaptat utilizării 
gazului natural lichefiat. 
Modificările adusa au fost 
extrem de simple. Alimen
tarea motorului cu carbu
rant s-a făcut cu ajutorul 
unei spirale de radiator 
aflată imediat in fata carbu
ratorului. Temperatura se
nului este suficient de ri
dicată pentru a produce eva
porarea, gazul fiind ars ca 
un combustibil obișnuit. Ra
portul de compresiune a 
fost de asemenea ușor mărit, 
iar axul cu came a fost în
locuit pentru a permite o ar
dere mai completă. în sfîrșit, 
rezervorul a fost conceput ca 
o sticlă de termos, cu un strat 
termoizolant între două stra
turi de otel.

Reznltatele experiențelor 
sînt concludente : automobi
lul se comportă excelent, la 
o viteză de peste 110 km pe 
oră. Mai mult, procentul de 
gaze ncarse a scăzut Ia ju
mătate, iar cantitatea de 
oxid de carbon, principalul 
vinovat al poluării atmos
ferei, a fost redusă eu 90 la 
sută.

Rezultate la fel de bune a 
dat folosirea gazului natu
ral lichefiat ca combustibil 
în motoarele Diesel ale unor 
camioane grele utilizate în 
transportul minereurilor, sau 
în statoreactoare. unde s-a 
constatat că produce o can
titate de căldură mai mare 
decît combustibilii obișnu
it!. Ultimele dificultăți le
gate de menținerea gazu
lui natural în stare li
chidă, la 162° C și sub 
mare presiune, se pare că 
vor fi, de asemenea, rezol
vata In scurtă vreme.

I. ARDELEANU

rulează la Cosmos orele : 15,30; 
18; 20,15.

ACEST PAMÎNT E AL MEU 
rulează Ia Tomi3 orele : 9; 11,15; 
13,30: 15,45; 18,15; 20,30.

PRIMĂVARA PE ODER ru
lează la Flacăra orele : 15,30, 
AVENTURIERII orele : 18; 20,30.

HEROINA rulează la Vitan o- 
rele : 15,30, O LUME NEBUNA, 
NEBUNA, NEBUNA orele : 18.

Teatrul Național (Sala Co
media) : BECKET, ora 19,30 ; 
(Sala Studio) : PĂRINȚI TE
RIBILI, ora 19,30 ; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra", 
(Sala Schitu Măgureanu) : 
METEORUL, ora 20,00 ; (Sala 
Studio) : TANDREȚE SI AB
JECȚIE, ora 20,00 ; Teatrul 
Mic : IERTAREA, ora 20.00 ; 
Teatrul „C. I. Nottara" (Sală 
Magheru) : O CASA ONO
RABILA, ora 19,30 ; (Sala 
Studio) : CI ND LUNA E AL
BASTRA, ora 20,00 ; Teatrul 
Giulești : ULISE ȘI CO
INCIDENȚELE, ora 20,00 ; 
Teatrul Evreiesc de Stat : 
ÎNȚELEPȚII DIN HELEM, 
ora 20,00 ; Teatrul „Ion 
Creangă" : REGELE CERB, 
ora 15.30 ; Teatrul Țăndărică: 
AVENTURILE LUI PLUM- 
PLUM, ora 17,00 ; SPECTA
COL NOCTURN, „9Vi“ II 
premieră, ora 21,30 ; Teatrul 
de Operă : CARMEN, ora 
19,30 ; Teatrul de Operetă : 
CONTESA MARITZA, ora 
19,30 ; Teatru] satiric mu
zica! „C. Tănase", (Sala Sa
voy) : CAFEAUA CU LAP
TE DE ADIO, ora 19,30 ; 
(Sala Calea Victoriei) : VA
RIETĂȚI PE PORTATIV, 
ora 19,30 ; Circul de Stat: 
CIRCUL ARE CUV1NTUL, 
ora 19,30.

21,00 — Film artistic : „Ac
țiunea secretă Spree" (I). 
Film realizat de Studioul de 
Televiziune din Republica 
Democrată Germană. • 22,25 
— închiderea emisiunii.

PROGRAMUL I
• 11,00 — Limba germană, 

Lecția a 43-a (reluare) • 
11,30 — TV. pentru specia
liștii din agricultură. Legu
micultura : Cultura proteja
tă a legumelor în solarii șl 
tunele (reluare) • 17,30 — 
Telex TV. • 17,35 - Pen
tru elevi : Consultații la fizi
că (clasa a VIII-a) • 18,05 — 
Limba rusă. Lecția a 42-a
• 18,30 — Studioul pionieri
lor : „Olimpici de la... 16 
ani". Participă cîștigători ai 
olimpiadelor de matematici, 
fizică și chimie pe anul 1968 
și ai concursului de literatu
ră 1968 • 19.00 — Telejurna
lul de seară • 19,30 — Știri 
și reportaje din campania e- 
lectorală • 19,40 — La zi... 
Imaginea agriculturii noastre
• 20,00 Filme documenta
re.: „în țara cerbului" ;
„Pe urmele unui, film dispă
rut" • 20,25 — Steaua fără 
nume — emisiune concurs 
de muzică ușoară • 21,20 — 
Itinerar european (II) la 
Tuilleries Maillol • 21,35 — 
Seară de teatru TV. „Jocul 
dragostei și al întîmplării" 
de Marivaux • 22,45 — Te
lejurnalul de noapte • 23,00 
—închiderea emisiunii.

PROGRAMUL H
• 20,00 — Telex TV. •

20,05 — Concert simfonic. 
Orchestra simfonică a Radio- 
televizlunii. Dirijor : Con
stantin Bugeanu. Solist : Se
bastian Benda — Elveția • 
20,50 — Desene animate.
„Băiețelul de turtă dulce" •

Case de cultură studențești
BUCUREȘTI

• Spectacol de estradă pre
zentat de Teatrul „Ion Vasiles- 
cu“ (Sala Mare, vineri, ora 
20,30). • Recitalul de canțonete 
susținut de studenți ai Conser
vatorului „Ciprian Porumbes- 
cu“. Improvizații de Jazz, cvar
tetul Johnny Răducanu (Stu- 
dent-CIub, vineri, ora 20).

BRAȘOV

• „Călător prin Europa, Asia 
șl Africa" — seară de întrebări 
și răspunsuri cu Mircea Moar- 
căș, de la „Agerpres" (Marele 
Amfiteatru, vineri, ora 20).

CRAIOVA

• Seară distractivă cu forma
ția de chitare a Facultății de e- 
lectrotehnică (joi, ora 20). • 
Concurs de tenis de masă cu 
premii (vineri, ora 17). • „Per
spective cnltural-artistice în se
mestrul II" — „masă rotundă", 
cu participarea studenților și 
activului cultural din Universi
tate (vineri, ora 20).

IAȘI

• Vernisajul expoziției de 
pictură „Vasile Ambrozie" (Clu
bul Artelor, vineri, ora 18).

GALAȚI

• Micro-serată, dans. Jocuri 
distractive (Student-Club, joi, 
ora 20). o „Drama shakespea- 
reană" — spun lector univ. 
Bejan Nicolae și Elena Iordă- 
chescu, profesoară, în cadrul 
ciclului „Capodopere ale litera
turii române și universale" (vi
neri, ora 20).

Kill 
fill. 
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>ub «errniul creațler 
efervescente 

pentru înflorirea 1 
Inmâniei socialista

Ceasuri âe frumusețe
Atenția, dragostea, grija deosebită a 

partidului și stătutei nostru socialist fată 
de tînăra generație s-aU .exprirrtat, în a- 
ceșli ani, prinfr-o impresionantă mVltifu- 
dine de mijloace, condiții și forme, re- 
liefînd, deopotrivă, efprtul material in
tens, generos, și înalta concepție ca- 
re-1 prezidează, îzvorîtă din scopul fun
damental al politicii partidului nostru ; 
omul, valoare supremă a societății noas
tre. In l(îmina acestei concepții, formarea 
și dezvoltarea armonioasă a viitorului ce
tățean al țărisj îmbină preocupările pen
tru noile condiții de muncă, de studiu și 
viață, cu cele privind recrearea, odihna, 
fructificarea timpului liber. în socialism, 
timpul liber a devenit o preocupare de 
stat: în coordonatele lui se adună re
crearea după orele de muncă, diferitele 
aspecte die procesului educativ și infor
mațional, treptele ascendente ale auto-

P
• In cele apnoape 6 000 

cinematografe, zăspîndite 
pe întreg teritoriul țării, 
intră anual peste 200 mi
lioane spectatori. Fiecare 
locuitor al țării vede zece 
filme pe,an; să mai adău
găm că, dată fiind cunosc- 
cută atracția tinerilor față 
de „miracolul ecranului 
alb", cifra acestora deține 
o pondere^ însemnată ?

perfectîondtiî morala jî profesionale, 
ceasurile dăruite editurii, artei, sportului, 
excursiilor, meditojiei active, într-un cu- 
vînt; cunoașterii — componentă esenția
lă în- formarea armonioasă a personali
tății umane. Alături de maturi, cele cinci 
milioane de tineri ai patriei sînt benefi
ciarii unui mare efort material și spiri
tual menit să dea orelor lor libere un 
conținut de temeinică frumusețe, care să-i 
facă din ce în ce mai înțelepți, mai vo
ioși, mai sănătoși, mai puternici — ce
tățeni conștienți și constructori activi ai 
socialismului și comunismului. De aceste 
binefaceri se pot bucura astăzi toți tinerii 
patriei noastre, muncitori, țărani, elevi, 
studenți, tinerețea lor devenind, și prin 
aceasta, o adevărată vîrstă de aur.

Și în acest domeniu, ca și în atîtea 
altele, statisticile sînt revelatoare. Să ne 
amintim, de pildă, ritmul spectaculos de

creștere o cheltuielilor social-culturaîe 
din bugetul de stat -. 6,9 miliarde lei în 
1955, 22,3 miliarde, în 1965, 24,1
miliarde în 1966, 27,6 miliarde în
1967, 30,7 miliarde în 1968. Tn 1969, 
această curbă ascendentă va continua, 
ajungînd la impresionanta cifră de 33.3 
miliarde lei. Aceasta înseamnă că bună
starea spirituală a fiecărui cetățean al 
patriei, a fiecărui tînăr, beneficiază, a- 
nual, din partea statului, de o investiție 
materială de peste 1 650 lei. Sînt cifre 
care vorbesc de la sine — cifre din care 
se naște peisajul divers și policrom al 
timpului liber al celor cinci milioane de 
tineri ai țării — și care constituie, pentru 
fiecare din ei, tot atîtea prilejuri de re
cunoștință și dragoste, de dăruire pasio
nantă la marile idealuri spre care ti 
cheamă partidul.

151

La Crosul tineretului au participat. In primăvara aceasta, 1 200 000 tinari

de tir și 3 săli de 
alături de alte mii 
de baze sportive

10 000 cămine culturale și-au 
deschis, în acești ani, porțile, 
polarizînd interesul tinerilor de 

la sate
I

• .130 de teatre și insti
tuții muzicile dau anual 
«trea 34 0d0 spectacole, 
pentru £>. milioane de spec
tatori. un 1938, existau 
doar 18 asemenea institu
ții. fredvfentate de un mi
lion și jumătate de spec
tatori. Teatrele speciale cu 

1 profil de tineret («Teatrele 
tineretului" din București 
și Piatra NJfeamț, studioul 
experimental al studenților 

1 bucureșteni, studiourile ti
nerilor actori etc.) au fost 
frecventatei în anul trecut, 
de un număr aproape dublu 
de spectatori în comparație 
cu 1965.

• Cite momente de răgaz 
nu se petrec și între pere
ții odihnitori ai casei! Pe 
calea undelor, radioul și te
levizorul aduc și aici im
pulsurile vii ale cunoaște
rii. In 1968, numărul tele
vizoarelor (mai mult decît 
dublu față de 1965) s-a 
ridicat Ia 1200000, iar cel 
al aparatelor de radio, în- 
registrind o creștere anuală 
de peste 200 OftO, a depășit 
cu mult cifra de trei mi
lioane. Conform statistici
lor, emisiunile pentru tine
ret de ia radio și televi
ziune atrag cel mai mare 
număr de spectatori.

? *
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In 1938: nici a casă de cultură

3 467 cămine culturale, 33 cercuri

de citit. In 1968: circa 200 case de

cultura, 10 000 cămine culturale

aproape 2 000 cercuri de citit.

* .a.*.Ar*8 8':

dispozitiv tineretului: 1200 case de cultură

Partidul și statul acordă un sprijin 
substantial dezvoltării mișcării sportive 
din fara noastră. In cursul anului 1967 

fost investite in acest domeniu 
milioane lei.

• Numai in ultimii 4 ani 
au fost date în folosință 
6 stadioane noi, cu capaci
tăți între 20—40 000 de 
locuri, 28 de săli pentru 
Jocuri sportive, 4 bazine de 
dimensiuni olimpice — din
tre care două acoperite —. 
33 săli pentru atletică grea 
și 11 de gimnastică, 2 po
ligoane 
scrimă, 
și mii 
simple.

iv ’

In rețeaua bibliotecilor, 
130 000 000 volume îi învață 
pe tinerii cititori la escaladarea 
de noi culmi ale cunoașterii

In 1968, Biroul de turism pen
tru tineret a reunit, la acțiu
nile sale turistice, peste 800 000 

tineri

Formațiile artistice — compuse, în marea lor majoritate, din tineri
cuprind peste un milion de artiști amatori 

...... ...........................*........................

L

• IN 1968, EDITURILE NOASTRE AU PUBLICAT 3800 TIT
LURI DE CĂRȚI — 3 800 DE PORȚI SPRE NOI ORIZON
TURI ALE CUNOAȘTERII, PUSE LA DISPOZIȚIA TINEREI 
GENERAȚII — CU UN TIRAJ TOTAL DE 72,3 MILIOANE 
EXEMPLARE. REȚEAUA BIBLIOTECILOR DE TOATE GRA
DELE CUPRINDE APROAPE 25000 UNITĂȚI DISPUNIND 
DE 130 MILIOANE VOLUME, CEEA CE REPREZINTĂ O ME
DIE DE APROAPE 7 CĂRȚI PENTRU FIECARE LOCUITOR. 
BIBLIOTECILE ȘCOLARE Șl UNIVERSITARE CUPRIND PESTE 
35 MILIOANE DE VOLUME, CU O MEDIE DE APROAPE 
10 CĂRȚI PENTRU FIECARE TINAR CARE 1NVAȚA.
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studenți,

• Poate că sporurile cele 
mai impresionante s-au 
petrecut în domeniul insti
tuțiilor culturii de masă, 
elocvente pentru proporțiile 
fără precedent ale acțiunii 
de răspîndiro a culturii pe 
întreg teritoriul țării. Acti
vitatea acestor instituții 
cuprinde toate categoriile 
de tineri, elevi,
muncitori, țărani. Un atri
but semnificativ al acestei 
activități : peste un milion 
de oameni (în imensa lor 
majoritate tineri) activează 
în cadrul formațiilor artis
tice de amatori. Numai la 
cel de-al VIII-lea concurs 
pe țară al formațiilor mu
zicale și coregrafice au par
ticipat peste 500000 de ar
tiști amatori.

In ultimii 4 ani au fost dat» 
tn folosință 87 mari baza 

sportiva

(Urmare din pag. I) 

turnător, dar să fie, în același 
timp, extrem de receptivă la tot 
ce este nou, modern, într-un cu- 
vînt, să poată satisface la nivel 
superior exigențele sporite, gustu
rile cumpărătorilor.

Alocarea, în cadrul acestui 
cincinal, a unui important volum 
de investiții reflectă grija deose
bită pe care partidul și statul 
nostru o acordă dezvoltării in
dustriei producătoare de bunuri 
de consum, satisfacerii tot mai 
depline a cerințelor populației 
de la orașe și sate.

In distribuirea fondurilor de 
investiții s-a ținut seama de ne
cesitatea lichidării rămînerilor în 
urmă din industria ușoară. Este 
cunoscut că la începutul actualu
lui cincinal capacitățile de pro
ducție existente nu puteau face 
față integral sarcinilor de dez
voltare a economiei naționale. 
Fără îndoială, construirea de o- 
biective noi, amplasarea lor rațio
nală în diferite puncte geografice 
ale țării, dotarea noilor unități 
cu utilaje și instalații dintre cele 
mai perfecționate, modernizarea 
întreprinderilor existente — toate 
în scopul creșterii potențialului 
ramurii industriale producătoare 
de bunuri de consum, au solicitat 
numeroase eforturi, o muncă or
ganizată și plină de răspundere 
din partea lucrătorilor din indus
tria ușoară. Prin studiile elabora
te, pe baza soluțiilor identificate 
fi elaborate pe parcurs a fost 
posibilă elaborarea unor planuri 
de perspectivă, științific funda
mentate care au dus la valorifi
carea în cel mai scurt timp a 
fiecărui leu investit, la scurtarea 
termenului de recuperare a inves
tițiilor făcute. Din cele aproape 
7 miliarde lei alocați pentru in
vestiții în perioada 1966—1968, o 
mare parte a fost destinată spo
ririi capacităților de producție 
care puteau asigura în scurt timp, 
o producție suplimentară. De 
pildă, la „Porțelanul"-Cluj, prin

pună, în continuare, pe capacita
tea de adaptabilitate a fiecărei 
unități la exigențele producției 
modeme, industria ușoară, fiind 
obligată să răspundă cu operati
vitate solicitărilor masei de cum
părători, să fabrice acele sorti
mente care sînt cerute pe piață* 
într-un cuvînt, să „alinieze" pro
ducția de bunuri de larg consum 
la cerințele beneficiarilor, indife
rent dacă e vorba de piața inter
nă ori de export. Rezultatele ob
ținute de întreprinderile M.I.U., 
în acest sens, constituie certifi
catul unor noi și importante 
realizări viitoare, atestă existența 
a numeroase rezerve ce se cer 
valorificate la toate nivelele de 
referință. Producția a avut de 
cîștigat, în condițiile diversifică
rii sortimentale, și ca urmare a 
aplicării în numeroase unități a 
măsurilor de organizare științifi
că a producției și a muncii.

La Filatura românească de 
bumbac, de pildă, prin aplicarea 
optimizării parametrilor de lucru 
la sortimentele planificate, cit și 
prin folosirea mai rațională a 
timpului de lucru, în cadrul 
schimburilor s-a obținut o crește
re a producției fizice de 35 de 
tone fire, în valoare de 1,6 mi
lioane lei. Tot aici, printr-o mai 
bună organizare a activității de 
reparații a utilajelor și prin opti
mizarea ambalajelor de expediție 
a firelor s-a realizat o producție 
suplimentară în valoare de 
700 000 lei. De asemenea, la în
treprinderea „Dorobanțul" din 
Ploiești, prin îmbunătățirea indi
cilor de utilizare la mașinile de 
filat și țesut, ca urmare a mări
rii turațiilor și randamentului la 
aceste mașini, s-a obținut în plus, 
o producție în valoare de 1,6 mi
lioane lei.

Ca un corolar al acestor măsuri, 
al eforturilor îndreptate spre or
ganizarea pe baze științifice a 
producției și a muncii, spre creș
terea eficienței activității în toate 
unitățile M.I.U., producția in
dustrială a cunoscut o creștere

PARTICIPATE
DINAMICĂ

dotarea întreprinderii cu o nouă 
linie de fabricație de cel mai 
înalt nivel tehnic, capacitatea de 
producție a crescut cu 60 la 
sută, iar la Țesătoria Teleorman, 
prin intrarea în funcțiune a unei 
noi capacități, de 9 milioane mp 
țesături — deosebit de solicitate 
de beneficiarii interni și de piața 
externă, producția industrială a 
sporit de 4 ori față de anul 1965. 
De asemenea, una dintre cele 
mai importante întreprinderi de 
pielărie și încălțăminte din sec
tor — Clujeana — prin moder
nizare și reutilare își mărește ca
pacitatea de producție cu 5 mi
lioane perechi de încălțăminte, 
ajungînd la o producție medie 
zilnică de 20000 perechi. Putem 
afirma, astfel, că numeroase uni
tăți din sectorul nostru sînt în
zestrate cu mașini și utilaje de 
mare randament, în măsură să 
asigure, prin folosirea rațională a 
acestora, o producție suplimenta
ră, un spor de productivitate.

Asigurarea unei aprovizionări 
corespunzătoare a populației cu 
bunuri de larg consum a necesi
tat însă construirea de noi uni
tăți. Astfel, față de perioada an
terioară de 5 ani, cînd s-au con
struit doar 5 întreprinderi ale 
industriei ușoare, în actualul 
cincinal, se vor construi 42 de 
unități, dintre care unele au și 
intrat în funcțiune: Tricolana- 
Bucurcști, a cărei capacitate de 
producție reprezintă o treime din 
producția totală de tricotaje de 
lînă, țesătoria de mătase „Victo
ria' -Iași, Fabrica de sticlărie și 
ambalaje București și altele. Anul 
1969 marchează începerea pro
ducției la alte 10 unități din sec
tor, ca de exemplu: „Argcșana"- 
Pitești, întreprinderea de tricota
je de bumbac-„Suceava“, Combi
natul de articole tehnice din 
cauciuc Pitești etc.

Pretențiile tot mai sporite ale 
beneficiarilor, diversificarea pro
ducției bunurilor de consum și 
complexitatea fabricației impun 
dotarea industriei ușoare cu ma
șini și instalații dintre cele mai 
perfecționate. Ca urmare a indi
cațiilor date de conducerea de 
partid ți de stat privind asigu
rarea, pe de o parte, într-o pro
porție mai mare a utilajelor teh
nologice fabricate în țară, iar pe 
de altă parte, necesitatea degre
vării balanței de plăți externe a 
țării, au fost luate măsuri pentru 
o mai bună colaborare cu Mi
nisterul Industriei Construcțiilor 
de Mașini, accentul punîndu-se, 
îndeosebi, pe dezvoltarea produc
ției proprii de utilaje cu care să 
fie înzestrate unitățile Ministeru
lui Industriei Ușoare. De altfel, 
primele rezultate s-au și arătat, 
producția sectorului de utilaje a 
ministerului s-a dezvoltat mai ra
pid, urmînd ca in acest an ea să 
fie de aproape 3 ori mai mare 
decît prevederile cincinalului.

Calitatea produselor, diversifi
care* sortimentelor trebuie pri
vite, fără îndoială, în strinsă le
gătură cu modificările cererilor 
cumpărătorilor. Dacă avem în 
vedere că, în general, perioada 
schimbărilor ce survin în dome
niul preferințelor consumatorilor 
este relativ scurtă, rezultă că un 
accent deosebit trebuie să se

dintre cele mai însemnate. Ast
fel, în primii trei ani ai planului 
cincinal s-a obținut o producție 
suplimentară de 6,7 miliarde lei, 
din care aproape 3,2 miliarde lei 
numai în 1968. Corespunzător a- 
cestei valori, s-au produs, în plus, 
peste prevederile cincinalului 
pentru 1968, 29 milioane perechi 
ciorapi, confecții în valoare de 
830 milioane lei, 5 milioane pe
rechi încălțăminte, 49 milioana 
bucăți sticlărie etc.

Așa cum se sublinia la sesiu
nea Marii Adunări Naționale din 
decembrie anul trecut, planul pa 
anul în curs prevede, in conți-1 
nuare, sarcini deosebit de impor-t 
tante pentru întreprinderile Mi
nisterului Industriei Ușoare, Ni
velul valoric al producției glo
bale, de 35.2 miliarde lei, depă
șește cu 2.4 miliarde lei sarcinile 
cincinalului pentru acest an. 
Realizînd producția prevăzută în 
1969. industria ușoară va depăși, 
în perioada 1966—1969 sarcinile 
cincinalului cu 9,2 miliarde lei. 
Aceasta înseamnă că în primii 
ani ai cincinalului se ca realiza 
un ritm mediu anual de 10.9 la 
sută, față de 8,8 la sută cît s-a 
planificat.

Tn industria ușoară — mai ales 
în domeniul asigurării producției 
de calitate, al folosirii raționale și 
cu randament sporit a mașinilor 
și utilajelor, a timpului de lucru 
— forța de muncă arc un rol 
determinant. De aceea, pregăti
rea temeinică a tuturor categori
ilor de salariați, de la creatori 
la muncitori, a constituit și con
stituie un obiectiv de prim or
din — acțiune în care tineretul 
este profund interesat. Pentru a 
ține pasul cu realizările noi ce 
apar în domeniul fabricației bu
nurilor de consum, pentru a reali
za o producție de înaltă calitate 
în toate unitățile Ministerului 
Industriei Ușoare, pregătirea pro
fesională, ridicarea calificării lu
crătorilor, mai ales a celor tineri, 
trebuie să constituie un obiectiv 
fundamental, o sarcină perma
nentă a comitetelor de direcții, 
a conducerilor de întreprinderi. 
Rețeaua de școli (profesionale, 
licee, de maiștri etc.) va permite 
ca, în perioada 1966—1969, să se 
califice peste 112 000 de munci
tori, 3100 de maiștri și alte ca
tegorii de specialiști necesari atît 
unităților existente, cît și obiecti
velor noi ce vor intra în funcțiu
ne în anii următori.

Recenta Hotărire a Consiliului 
de Miniștri privind generalizarea 
experimentării noului sistem de 
salarizare și majorare a salariilor 
tn întreprinderile industriei u- 
șoare — dovadă a consecvenței 
cu care partidul și statul nostru 
aplică hotărârile privind creșterea 
nivelului de trai al celor ce mun
cesc — va constitui, fără îndoia
lă, un puternic imbold pentru 
toți lucrătorii din unitățile Minis
terului Industriei Ușoare de a 
participa cu și mai multă însufle
țire la traducerea în viață a sarci
nilor trasate de partid privind 
creșterea continuă a bunăstării 
întregului popor, de a-și aduce 
contribuția la îndeplinirea vastu
lui program de desăvîrșire a con
strucției socialiste în patria noa
stră.
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CASELE MEMORIALE
un factor important al
educației patriotice

în ansamblul instituțiilor 
cultural-educative din țara 
noastră, un rol important re
vine caselor și muzeelor me
moriale.

Aș vrea să subliniez că a- 
ceste edificii culturale sînt 
forme concrete de prețuire 
și conservarea valorilor spi
rituale ale poporului român 
și realizarea lor se înscrie 
în sensul politicii noastre 
culturale.

Una dintre cele mai în
semnate sarcini pe care le a- 
vem în cadrul valorificării 
moștenirii culturale a po
porului nostru, este aceea de 
a strînge, conserva șl studia 
tot ce au creat și a aparți
nut celor mal de seamă per
sonalități care au făurit is
toria culturii poporului nos
tru. Aceste case, transforma
te în muzeu, în care au vă
zut lumina zilei și au trudit 
făuritorii culturii românești, 
sînt șl trebuie să devină a- 
devărate sanctuare.

Vizitînd Muzeul memorial 
„N. Bălcescu" înțelegi mal 
bine ce înseamnă spiritul de 
sacrificiu și eroismul pentru 
binele semenilor tăi, a vizi
ta Casa memorială „Ion 
Creangă" din Humuleștl în
seamnă să pătrunzi mai bine 
înțelepciunea șl sufletul ță
ranului român. A vizita Casa 
memorială „Aurel Vlalcu" e 
un prilej de a înțelege per
severența, conștiinciozitatea 
șl devotamentul față de o 
idee. Iată numai cîteva din
tre sensurile majore șl sem
nificația acestor edificii cul
tural-educative.

Pînă în prezent, realizările 
pe această linie sînt mari. Că 
nu s-a făcut totul este ade
vărat, și de fapt preocupă
rile Direcției Muzeelor șl 
Monumentelor sînt îndrepta
te către îmbunătățirea aces-

Veșmint nou
muzeului memoria!
„Mihai Eminescua

tor
ve.
dă,

Casa memoriale „Al Vlahufd' 
din Dumbrăveni, 
județul Vrancea

Teodor Piața
inspector la Direcția muzeelor și monumentelor 

Istorice din

ansamblu activitatea editorială 
închisă într-o colecția ca „Lu
ceafărul". O atare colecție nu se 
poate ridica, în ansamblul ei, 
la nivelul celor mal bune reali
zări lirice ale poeziei noastre 
de azi ; dar ea e datoare, cre
dem noi. să tindă spre acest 
nivel măcar prin una sau do'tă 
din plachetele pa care le-a pu ■ 
blicat.

Observațiile noastre asupra 
tinerei poezii românești, cuprin
se sub titlul „Moda poetică 
1968", s-au referit tot timpul la 
plachetele editate în această 
colecție, spicuind — în majori
tatea cazurilor — exemple nega
tive ; era scopul însuși al ace
lor articole să avertizeze asupra 
unor simptome alarmante ale 
producției literare mai noi. în 
judecata de valoare pe care o 
făceam acolo, pe față sau impli
cit. nu era vizat nici talentul 
celor în cauză, nici calitatea de 
ansamblu a plachetelor. De 
aceea, folosim acest prilej pen
tru a formula, atît cit ne per
mite spațiul unui articol, apre
cieri asupra volumelor respec
tive.

Talentul cel mal autentic, ade
vărata „descoperire" a colecției 
„Luceafărul" tn anul care a tre
cut, ni se pare a fi George 
Alboiu ! un expresionism dens, 
de substanță, se vădește în 
„Cîmpia Eternă". Tțnărul poet 
are ceea ce se numește viziune 
poetică : sumbră, ancorată în 
teluric si mitic, transformînd

putea să iasă din sine însăși, 
pentru a nu repeta ceea ce se 
află în acest prim volum. Din 
aceeași sorginte lirică ni se par 
a coborî Dumitru Mureșan 
(„Nebuloasa Crabului") și Ion 
Chiriac („Ce se numește toam
nă") : elegia naturii șl a Iubirii, 
a comuniunii cu ele, mai lumi
noasă la Chiriac, mai sumbră 
Ia Mureșan, dar filtrată la 
amîndoi printr-o conștiință 
estetică destul de fină pentru 
a-i feri de sentimentalisme și 
teribilisme verbale ; nimic for
țat ; dar această cumințenie se 
răzbună uneori: la Mureșan 
pentru că limbajul său „cult" 
adeseori nu e destul de para
doxal (cum pretinde autorul în
suși !) pentru a așeza stele scă
părătoare pe sensibilitatea «a 
originar țărănească ; la Chiriac 
deoarece metaforismul său gra
țios nu atinge întotdeauna 
transparenta melodică din 
„Noapte de toamnă", cea mai 
frumoasă poezie a plachetei. 

Demne de remarcat sînt cîte
va plachete care ne oferă încă 
de pe acum scriituri personale, 
am zice : profiluri de tineri po
eți, care conțin în ele însele 
indenegabile promisiuni, adică 
linii de forță și latente sigure. 
Așa ni se par „între două ca
drane" de Mihai Elin (lirică 
lucidă, nu de Idei, ci de trans
criere a unei empirll bine fil
trate, utlllzind cu măsură, șl 
uneori cu atrăluclr». Imaginea 
revelatoare; gîtultă clteodată 
da intelectualitate, dar compen-

prozaism, dismirwlvtțat», loc 
comun și clișee poetice 7 Că la 
Matei Gavril („Un copil lovește 
cerul") nostalgia după vîrsta da 
aur capătă accente Involuntar 
împrumutate, cu .momiri" din 
Nichita Stănescu șl Adrian Pă- 
unescu. eompromițînd în felul 
acesta o sensibilitate indiscuta
bil «scutită 7 Că la Radu Sele- 
jan („Corturile neltniștel") in»« 
pirația de sorginte istorică, din- 
tr-o zonă foarte adîncă a etosu
lui nostru național, nu duce la 
realizări care să depășească 
nivelul mediu, în pofida posi
bilităților evidente de concreti
zare plastică ? Sau că la Crișn 
Dascălu („Mînie și marmură") 
cea mai barbară si mai dezlăn
țuită capacitate metaforică pa 
care ne-a fost dat s-o întîlnim 
în ultima vreme se împiedică 
în teribilisme, se pierde în com
poziția deslînată a poemelor, 
se amendează pa sine însăși 
prin exces 7 Din plachete ca 
acestea, un critic „pescuitor da 
perle" ar putea. în aceeași mă
sură să scoată la lumină versuri 
sau imagini memorabile, alături 
de rateuri lirice de-a dreptul șo
cante ; cu alte cuvinte momen
te de autentică inspirație șl, 
imediat după aceea, manifestări 
flagrante ale lipsei de gust es
tetic.

La alții, clipele de grație stnl 
rarisime, dar nu mal puțin re
velatoare pentru posibilitățile 
lor. Un vers de mare rezonanță 
din Doina Cetea („Culorile în
ceputului" : Niciodată lumea nn 
a-a mistuit oa acum) ; o poezie

C.S.C.A.
edificii cultural-educatl-
Se poate discuta, de pil- 
despre faptul că în ac

tuala rețea a muzeelor și ca
selor memoriale, istoria cul
turii șl a celorlalte dome
nii de activitate nu sînt re
prezentate în mod proporțio
nal. De exemplu : Există un 
Muzeu memorial închinat lui 
Panait Cerna dar nu avem 
încă unul dedicat lui Lucian 
Blaga și nici vreo asemenea 
instituție care să evoce per
sonalitatea, viața și opera 
lui George Călinescu. Sau, 
este de reținut că 60 la sută 
din casele și muzeele memo
riale sînt dedicate personali
tăților care au activat în do
meniul literaturii, dar nu a- 
vem încă asemenea instituții 
care să evoce personalități 
marcante din alte domenii 
ale artei — artele plastice de 
exemplu — nu avem un mu
zeu memorial închinat Iul 
Ștefan Luchian sau lui Con
stantin Brâncușl. Pe de altă 
parte, unele case și muzee

memoriale nu mal corespund 
cerințelor actuale ale publi
cului vizitator și nici cerin
țelor științei muzeografice. 
Este cazul, printre altele, șl 
al Casei Memoriale „Mihail 
Eminescu" de Ia Ipoteștl. A- 
vînd în vedere faptul că Mi
hail Eminescu întruchipează 
geniul întregului nostru po
por, șl că în acest an se îm
plinesc 8 decenii de la moar
tea poetului. Direcția Muze
elor și Monumentelor, de co
mun acord cu Comitetul de 
Cultură și Artă al Județu
lui Botoșani, au hotărît re
organizarea muzeului me
morial „Mihai Eminescu" din 
comuna Ipoteștl prin :

— Reconstruirea fidelă a 
casei în care a văzut lumina 
zilei marele nostru poet.

— Punerea în valoare a 
cadrului înconjurător prin 
scoaterea în evidență a mor
mintelor părinților lui Emi
nescu, a Bisericuței din a- 
propiere, și a creării unul 
parc, plantat cu specii de

arbori mult Îndrăgiți da 
poet ca „telul sfint", mestea
cănul șl plopul („glasul pă
durii de argint1*) etc.

— Ridicarea In apropiere 
a unei construcții, care să a- 
dăpostească tot ce a creat 
Luceafărul poeziei românești 
șl tot ce s-a scris despre el 
și opera sa. (construcția des
pre care vorbim va avea 3 
Încăperi principale : o sală 
în care se va aduna tot ce 
s-a publicat despre persona
litatea și opera poetului, a 
doua sală va fi destinată ma
nifestărilor artistice — ca 
recitaluri de poezie, audiții, 
etc., iar a treia încăpere va 
găzdui expoziții temporare 
cu subiecte tot din opera e- 
mlnesciană).

Legat de această propune
re din urmă, punem în dis
cuție și ideea creării unei 
„Fundații Eminescu** cu se
diul poate chiar la Botoșani, 
fundație care să se îngri
jească de studierea și valori
ficarea operei eminesciene, 
de popularizarea în rînduri- 
le maselor a operei sale, 
precum și de colecționarea

șl strîngerea tn continuare, 
la Ipoteștl, a tot ceea ce se 
va mal crea pe marginea o- 
perel și personalității mare
lui nostru poet. Această fun
dație să dispună de un fond 
financiar anual, din care să 
se atribuie o bursă onorifică 
pentru cel mai bun student 
în litere din țara noastră. 
Finanțarea acestei fundații 
să se facă din perceperea 
unul procent la drepturile 
de autor realizate din reedi
tarea operei eminesciene, e- 
mi3iunl de timbre șl mărci 
poștale, precum si din even
tuale subvenții din partea 
uniunilor de creație.

Pentru desfășurarea șl rea
lizarea acestei acțiuni in 
scurt timp. Direcția Muzee 
și Monumente în colaborare 
cu Comitetul de cultură și 
artă al județului Botoșani, 
va iniția un concurs pentru 
publicul larg, intitulat: „Ce 
ați vrea să vedeți și cum ar 
trebui să arate Muzeul me
morial „Mihai Eminescu" din 
comuna Ipoteștl".

DIFICULTĂȚILE
DEBUTULUI

^CORUPTIBILA
MEMORE

A PELICULEI
Erirtă un bun obicei al cineaș

tilor noștri care alcătuiesc jurna
lul de actualități de a ne pre
zenta, din cînd în cînd, spre 
comparație, un fragment de film 
de acum 5-10 sau 15 ani, repre- 
sentînd imagini dintr-o localitate 
sau alta, un obiectiv industrial 
sau un peisaj sălbatec și apoi, 
prezentul acelorași localități 
transformate, de nerecunoscut. 
Și nu e vorba aid de o nostalgie 
a imaginilor de album, d de 
mărturia pe care o aduce filmul 
oamenilor și faptelor lor.

Inchipulțl-vă oe înseamnă pen
tru noi aceste imagini ale unei 
realități în continuă prefacere, 
această surprindere pe alb-negru 
sau colonii peliculei, a fiecăreia 
din zilele care — după o cunos
cută expresie poetică — „devin 
istorice / chiar de la prima cea
sului bătaie". Poate șîntem pri
ma generație cu biografia pre
da conturată pe sutele de mii 
do metri de peliculă, oglindă fide
lă în care ne revedem, din zilele 
în care am primit cravata roșie 
de pionier și pînă la acest „pre
zent" la care 
răspundem de pe 
șantiere, din u- 
zine, de pe ogoa
re, din școli și 
laboratoare. E da 
fapt, o biografie 
colectivă ce con
stituie mîndria
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datele unui peisaj românesc, 
cunoscut desigur din copilărie, 
într-o atmosferă încărcată de 
efluvii magice, de eresuri, de 
gesturi care trec din firesc în
tr-o zare a unor semnificații 
adesea ciudate, surprinzătoare. 
Ni se pare interesant de urmă
rit, cîndva. cum expresionismul 
românesc mai nou. datorită 
fără îndoială lui L. Blaga. se 
încheagă intr-un univers de for
te șl habitudini rurale (o dove
dește, înafară 'de Alboiu. Ion 
Giieorghe) ; spre deosebire de 
expresionismul german — cel 
care a impus această orientare 
în lirica mondială — ale cărui 
obsesii vizează o lume degrada
tă prin exces de urbanitate, de 
civilizație jnașinistă.

De aprecieri contradictorii 
«-a bucurat placheta „Măștile 
somnului" de Gh. Istrate, talent 
indiscutabil, dar care încă nu 
s-a găsit pe sine. Preferința 
pentru o azsume cruditate a ob
servației (uneori, aproape natu
ralistă). pentru unele din ticuri
le moderniste întunecă. în parte, 
un lirism de atmosferă, uneori 
diferențiat tematic, străbătut în 
general de o singură obsesie : 
aceea de a surprinde, dincolo 
de „măștile" realului. încreme
nirea într-o adevărată față a 
durerii omenești ancestrale. 
Proaspătă, viguroasă, promițînd 
a fi „sa faculte maîtresse", sa 
arată la Qh. Istrate capacitatea 
metaforicii Evitlnd parcă meta
fora. dar surprinzîndu-ne me
reu printr-un discurs liric ce 
se vrea aparte, insolit, care mi
rează pe șoc. Virgil Mazlleseu 
este și nu este suprarealist : 
ceea ce pare, la el, aventură a 
hazardului verbal este, de fapt, 
căutarea lucidă 
comun, fără ca 
poetul să fugă de 
me ; din contra : 
savantă dă acestui gen de poezie 
o marcă singulară, colorată a- 
fectlv de discreta melancolie 
care o învăluie. La nici unul 
din fineții poeți n-am avut im
presia — atît de puternică, de 
neîndoloasă — că știe ce vrea, 
ca la Mazilescu. Poezia lui e 
atît de ..structurată" Insă. îneît 
nu vedem, deocamdată, cum ar

sînd alteori prin prospețime și 
știlntA a organizării artistice). 
,.A fi" de Adl Cusin (capacitate 
de a „așeza" în situații poetice 
idei care, altfel, sint în stare 
să ucidă prin discursivitate, 
orice lirism ; totuși limitată prin 
sentimentalism moldovenesc și, 
uneori, prozaism involuntar), 
și „Invocații" de Gh. Anca 
(poezie de imagine și metaforă 
îndrăzneață, servind mal mult 
ideea decît sentimentul, și — de 
aceea — pîndită adesea de ris
cul cerebralității, dar benefici
ară în acelaș timp a unei fan
tezii poetice remarcabile, capa
bilă de feste dar și de surprin
zătoare biruinW. La acești trei 
tineri, nota personală este — 
după părerea noastră — un dat 
prim. înnăscut; pentru a fi în 
stare să trăiască mai departe 
ca atare, adică în pura șl auten
tica sa singularizare, el trebuie 
„hrănit" poetic, printr-o trăire 
autentică a experienței lirice ; 
în caz contrar, această notă 
personală poate să rămînă o 
simplă „piele" de precocitate 
literară. Atmosfera creată de 
preocupările în care îi va anga
ja viața, precum șl cultura po
etică. — iată elementele care, 
in ’cazul lor. urmează să-și 
spună cuvîntul.

Ia'r acum urmează teritoriile... 
leilor 1 Pe hărțile din antichi
tate, regiunile complet necunos
cute erau Indicate prin expre
sia hic sunt leones, adică „aici 
trăiesc lei". însușindu-ne ima
ginația cutremurată și atît de 
metaforică a vechilor cartografi, 
vom spune și noi că. în celelalte 
plachete tipărite în colecția 
„Luceafărul" în 1968. domnește 
dubla primejdie a necunoscu
tului : aceea de a da, înt.r-ade- 
văr. peste flinte nemaivăzute, 
peste personalități lirice care 
s-au amuzat jucîndu-se cu ca
pacitatea. biata capacitate a cri
ticului de a „profeți" apariția 
geniului pe baza unui singur 
volum, șl acela de debut ; pre
cum și primejdia de a nu da 
decit peste un deșert în care 
oaza mult așteptată, de verdea
ță. care se profila la orizont 
n-a fost decit o „fata morgana". 
Ce am putea să spunem despre 
celelalte volume ale colecției, 
fără riscul — aici mai puternic 
ca oriunde — de a fi dezmințit» 
înlr-un viitor mai mult sau mai 
puțin apropiat 7 Un lucru e si
gur : nici unul din autorii tineri 
pe care-i vom cita în continua
re nu e lipsit de talent; nici 
unuia dintre el. porțile poeziei 
nu-1 sînt încinse, din cît putem 
eă ne dăm seama pînă acum. 
Dar mai există un lucru la fel 
de sigur : talentul, la un anu
mit nivel, exclude — cu aceeași 
violentă — pe da, ca șl pe nu ; 
plutim, aici, într-o zonă a in
certitudinii maxime : în zons 
aceea călduță în care nimic nu 
moare, dar nimic nu străluceș
te trăind. Deficienta esențială 
a acestor volume stă în faptul 
că ne prezintă aventurile Impre
vizibile ale unui talent brut. 
Insuficient alimentat de o cul
tură poetică avizată. Cum ani 
putea să ne explicăm, altfel, 
împrejurarea că la Lucian Bu- 
reriu („Afectivități conștiente") 
ecourile unor lecturi și preocu
pări artistice destul de variate 
— fixate prin nume ca Adrian 
Leverkuhn, Goethe, Oedip, 
Lohengrin, Hamlet, Vivaldi, 
Pierrot etc. — se rezolvă neor
ganic. amorf, în poezii de o 
imagistică suficient de frustă, 
dar amenințate tot timpul

întreagă din Romulus Guga 
(„Bărci părăsite" ; l’mblă copa
cii...) i un profil liric admirabil 
definit prin întări poezia care 
dă titlul volumului lui Grița 
Gherghei „Nici o tangentă Ia 
inimă") — toate acestea nu iz
butesc să impună atenției critica 
decît simple promisiuni : cîteva 
însușiri care, in forma nativă în 
care se prezintă acum, nu per
mit nici un fel de pronostic. Xu 
cunoaștem plachetale „Ve^uvi" 
de Cătălin Ciolea și „Nașterea 
zeiței" de Ileana 
schimb, cunoaștem 
volumul lui Mihai 
„Vocale în viiful 
care ne-a furnizat.
dență. citate negative pentru 
„Moda poetică 1988", și ani vrea 
să ne oprim, o clipă, asupța lui. 
Tînărul debutant ni se pa e 
exemplu! tipic de victimă crucii» 
a ceea ce se numește ..modă li
terară". Copil teribil, prin 
structură, el este — pentru anul 
1988 — ceea ce Vlntilâ Ivăncca- 
nu a fost în 1967 : ambiția de a 
sili poezia să stea în poziții 
care, de cele mai multe ori. o 
fac să amețească ; dar la Bărbu- 
leaeu se adaugă unele ecouri 
străine — din Baeovia, Barbu, 
Stănescu Soreseu etc. în schimb 
talentul lui e mai original decît 
ce) al lui 
rința de a 
nun’ață la 
clast, orice 
tivitate atît de cenzurată, ima
ginile atît de temerare — incit 
lirismul șău ne dă impresia unui 
mers pe picioroange vopsite, 
înseamnă oare aceasta lipsă de 
vocație lirică ’ Nn — din cen
tra : Mihai Bărbulescj are ceva 
de spus în poezie, și purerea 
noșstră este cti el va și înțepe 
să spună, îndată ce-i vor cgeșta 
primele t uleie de virilitate, Jn- 
dată ce se va dezbăra de incon
știența sa mimetică. îndată ce 
va renunța la ticurile prin car» 
vrea ..să dea cu barda-n Dum
nezeu". El va înțelege, in cu- 
rind. fără îndoială, că a fi tu 
însuți în poezie înseamnă a te 
delimita treptat prin efort in
terior. originalitatea fiind — așa 
cum spune Tudor Vianu — „mai 
mult un punct de sosire decit 
unul de plecare".

lată o trecere in revistă pe 
cit de categorică, pe atît de su
mară. dictată — poate — și de 
caracterul unui ssemenea arti
col. Opiniile noastre, oricare ar 
fi fost efortul de obiectivare, ur
mează desigur a fi ratificate de 
timp. Relativismul lor e cu atît 
mai pronunțat cu cit e vorba ue 
tineri care ne pot dezminți, in
tegral — și cute exact ceea ce 
le dorim — cu următorul lor 
volum. Judecată în ansamblu, 
activitatea colecției „Luceafă
rul" ni se pare satisfăcătoare. 
Mult mai bogată decît în anii 
precedents ea este desigur și 
mult mai prolixă, mai inegală 
ea valoare, mai discutabilă. 
Dat cine știe prețul cu cars 
poate fi descoperit. In fiecare 
an. un nou Nichita Stănescu ?... 
Viața literară nu aste un deșert 
In care strălucește.de Ia distan
tă, unică, asediată de nisipuri, 
floarea de cactus ; viata litera
ră este o grădină invadată de 
vegetație sălbatică, în care bălă
rii și plante gingașe se luptă 
pentru soare, agățîndu-șe unele 
de altele, trăind una pe spinarea 
celorlalte, pînă ce — de-asupra 
tuturora — se înaltă, după efor
turi obscure și absolut impre
vizibile, corola imperială a unui 
crin.

Homan. Tn 
fwirte bina 
Bărbuleac’j 
piramidei'* 

din abun-

Volutele grației

rații pe fundalul biografic al pa
triei.

Capitolele acestei incursiuni 
tn timp ar putea fi numite cu 
titlurile documentarelor realizate 
atunci. Am avea astfel o mărtu
rie a luptelor împotriva reacțhi- 
nil : imagini de la manifestațiile 
de la 24 februarie și 8 noiembrie 
1945 din Piața Palatului cînd 
demonstranții au fost întîmpinați 
cu gloanțe, apoi filme precum 
„Lupta poporului român pentru 
democrație* și „România pe dru
mul democrației populare**, do
cumente despre lupta maselor 
pentru victoria socialismului. 
O mărturie despre primii pași 
pe drumul cooperativizării agri
culturii : „Scrisoarea lui Ion 
Marin către Scînteia**, filmul lui 
Victor Iliu și Ovidiu Gologan, 
apoi despre elanul cu care au 
fost transpuse în fapt primele 
obiective ale planului de stat, 
imagini din filmul „Pentru in
dustrializare, pentru socialism**. 
Alte și alte filme, de la „Reportaj 
la Steagu Roșu', „Viață nouă în 
Maramureș", „Cetăți ale indus- •

•

CINEMA
noastră.

Dacă filmul în general trebuie 
să fie o „incoruptibilă memorie" 
cred că nimic nu definește mai 
exact acest lucru decît documen
tarul și jurnalul de actualități. 
Ne regăsim astfel, laolaltă cu 
tara, în cele peste 1100 ediții ale 
jurnalului de actualități, fiecare 
avînd săptămînal peste 10 subi
ecte. Oricît de riguroasă ar fi o 
selecție, un film de montaj pe 
baza acestor subiecte ar însuma 
zeci de ore de proiecție. Și am 
putea astfel vedea de la cadrele 
emoționante din zilele lui august 
1944 și pînă la imaginile mare
lui șantier de la Porțile de Fier, 
drumul parcurs de poporul nos
tru sub conducerea încercată a 
comuniștilor, în acești 25 de ani 
de construcție a socialismului.

Și ca imaginile să aibă dimen
siunea emoțională reală poate ar 
trebui să revedem două filme 
documentare realizate cu peste 
80 de ani în urmă : „România" 
da Jean Mihail și „București — 
aNfd! contrastelor" realizat de 
Paul Călinescu. Pornind de la 
ele, să prezentăm pe coordona
tele timpului marile transformări. 
Ala peisajului, ale oamenilor. Să 
revedem mahalalele sordide ale 
orașelor, tîrgurile în care som
nolau deopotrivă birjarii și caii 
lor costelivi, aoele localități unde 
nu se întîmpla nimic, și apoi să 
revedem ceea ce am realizat 
după 23 August: noile cartiere, 
noile orașe, noile centre indus
triale. între aceste două realități, 
una teribilă și feroce care nu 
trebuie uitată — și filmul între
ține trează această neuitare — și 
alta de o energie șl un entuzi
asm lucid : biografia unor gene- >

«•rafia

triei socialiste", 
„București oraș 
înflorit", „Pe 
drumurile Româ
niei", și pînă la 
„Victoria aocia- 
lismului tn agri
cultură" ne a- 
mintesc că nu s 
fost eveniment 

mare șantier care 
„eroul" unui film.

important și 
să nu fi fost 
Hidrocentrala de la Bicaz are 
mai multe, amintim doar „Cota 
563“ ; la fel și aceea de la Argeș, 
căreia Titus Mesaroș i-a închinat 
trei filme „4000 de trepte*, 
„Spre cer" și „Ultima treaptă". 
Mii și mii de metri de peliculă 
dintr-un mare film închinat Ro
mâniei socialiste.

Documentaristul are putința, 
ne amintește un renumit cineast 
și teoretician englez John Gier- 
son, „inteipretării evenimentelor 
lumii reale, mai uimitoare și 
mai complexe decît ar putea 
evoca marii creatori în studiouri 
sau reconstitui tehnicienii de pe 
platouri". Și ce poate fi mai ui
mitor decît o asemenea proiecție 
care ar trebui să înceapă chiar 
cu tremurătoarele imagini de la 
„Intîlnirea din sala Dacia* de la 
1 Mai 1911, a muncitorilor so
cialiști și să se încheie cu una din 
demonstrațiile populare de la 1 
Mai, de la 23 August, sau cu u- 
nul din marile mitinguri din di
feritele colțuri ale țării, în care 
conducătorii de partid și de stat 
se întîlnesc cu oamenii muncii 
în cadrul unor entuziaste mani
festări, profund emoționante și 
semnificative, tocmai prin carac
terul lor de lucru, de sfat cu 
făuritorii bunurilor materiale și 
spirituale.

Acestui gen de memorialistică 
slujit de peliculă îi sîntem datori 
cu atenția și dragostea noastră 
pentru că în această suită cine
matografică dedicată României, 
sîntem în același timp spectatori 
și personaje de film.

TUDOR STANESCU

a ne-loculul 
prin aceasta 
unele prozais- 
utilizarea lor

Ivănceanu. Dar do- 
țoea e atît de pro- 
acest spirit icono- 
îne’insre spre emo-

Activitatea la nivelul

grupei și anului de studii
(Urmare din pag. I)

cunoștințelor. Totodată rezul
tatele dau adevărata greutate 
aprecierilor despre munca bi
rourilor și comitetelor U.T.C., 
a organizațiilor și a fiecărui 
tînăr, utecist și student, în 
parte.

In primul semestru organi
zațiile U.T.C. și asociațiile 
studențești din institut au pro
movat dezbateri pe probleme 
ale pregătirii profesionale, au 
inițiat întîlniri cu cadre din 
conducerea economiei națio
nale, activități specifice stu
denților din anii I pentru in
troducerea lor în viața uni
versitară. Au stat în atenția 
comitetelor U.T.C. și Consiliu
lui U.A.S. 
celor mai 
biblioteci, 
susținerea 
Problemele studențești au fost 
puse în atenția Senatului și 
consiliilor profesorale de re
prezentanții noștri în aceste 
foruri. Dacă acum, prin „de
monstrația" făcută de sesiune 
cu rezultatele arătate se dă un 
calificativ scăzut și calității 
muncii de organizație, acțiu
nilor inițiate de noi pentru 
stimularea interesului studen
țesc activ, responsabil, față de 
studiu, este momentul cel mai 
potrivit să ne întrebăm, de ce 
anume, Intr-un colectiv sau al
tul, intervenția noastră n-a a- 
vut ecoul scontat. Răspunsul 
îl găsesc în primul rînd în a- 
ceea că dezbaterile, întîlnirile 
amintite n-au acționat dife
rențiat asupra studenților, la 
toate nivelele — au și grupă 
îndeosebi — adecvai apeciflcu-

măsuri de creare a 
optime condiții în 
la cămine, pentru 

sesiunii de iarnă.

lui studiului și problemelor în 
celulele de bază ale sistemu
lui organizatoric. Mai ales, a 
lipsit dezbaterea, prin atitudi
nea promptă și sistematic sus
ținută, în raport de situația 
fiecărui student — interes pen
tru studiu, disciplină, randa
ment zilnic în pregătire. Se 
observă că în acei ani și grupe 
unde preocupările organizației, 
ale biroului și comitetului 
U.T.C. au fost mai mult în
dreptate spre dezvoltarea in
teresului pentru pregătirea 
profesională prin analiza exi
gentă, în spirit combativ, a 
modului cum fiecare student 
în parte frecventează cursurile 
și se pregătește pentru semi- 
narii, rezultatele obținute s-au 
situat peste media pe institut 
De aceea, Facultatea de eco
nomia producției are 87,6 la 
sută promovați; tot astfel a- 
nul IV-Economia producției 
s-a evidențiat prin proporția 
de 92,1 la sută promovați, a- 
nul II-Comerț — 89,3 la sută, 
anul IV-Finanțe — 91,3 la sută 
promovați. Acolo unde organi
zațiile de tineret nu au reușit, 
în preocupările lor zilnice, ca 
atenția principală să fie acor
dată ritmului, deficiențelor 
pregătirii profesionale în anii 
de studii, în fiecare grupă, să 
determine o poziție neîngădui
toare față de manifestările în 
neconcordanță cu menirea stu
dentului, rezultatele sesiunii 
au fost mai scăzute. In aceste 
colective — Facultatea de con
tabilitate, Facultatea de calcul 
economic și cibernetică econo
mică — chiar și prezentarea 
studenților la examene este 
mai scăzută, iar uneori procen-

tul de promovare — ta anul 
III — Calcul economic, cu nu
mai 67 la sută promovați; 
nul III-Contabilitate 
la 
mari semne de întrebare asu
pra seriozității intenției unor 
studenți de a deveni specia
liști competenți.

Statistica ne spune, deci, că 
la noi mai există în medie 
18,3 la sută dintre studenți 
care nu și-au promovat toate 
examenele — diferențele pro
centuale variind peste și sub a- 
cest procent, diferențiat de

a- 
cu 74,1 

sută promovați — pune

la
o facultate la alta, pe ani și

- ‘ și
a-

grupe. Pentru ele, fiecare 
toți Ia un loc, ca uteciști, 
vem o mare răspundere. Pu
tem acționa, trebuie să acțio
năm, prin modalitățile proprii 
organizațiilor de tineret, pen
tru ca evidențiind cauzele a- 
cestor rezultate, determinînd 
schimbări de optică la studen
ții restanțieri, față de impera
tivele bunei pregătiri, găsind 
cu sfatul cadrelor didactice, 
măsuri de perfecționare care 
să ducă la integrarea cores
punzătoare a fiecărui student 
în complexul de pregătire uni
versitară, să evităm repetarea 
acestor insuccese. Adunările 
generale U.T.C. de ani, cu par
ticiparea tuturor studenților, 
precum și conferințele de ale
geri A.S. care se vor ține în 
prima parte a acestui semestru 
în facultăți, își propun să aibă 
în atenție tocmai analiza mi
nuțioasă, multilaterală, a si
tuației profesionale, să ducă Ia 
dezbaterea concretă a muncii 
fiecărui student, determinînd 
astfel explicitatea concepției

sale despre rosturile prezenței 
în facultate, a modului în care 
este angajat în dobîndirea cu
noștințelor prin care să se a- 
firme ulterior ca specialist, la 
un Ioc de muncă. De la caz la 
caz, adunările uteciștilor vor 
pretinde explicații, ca for al 
unei opinii publice, acționînd 
ferm.

Este cunoscut faptul că, în 
sesiunea care vine, volumul 
materiei va fi în cele mai 
multe cazuri, dublu, studenții 
avînd de susținut 4 sau 5 e- 
xamene, față de 2 sau 3 în a- 
ceastă sesiune. Sînt necesare 
eforturi sporite, exigente, pen
tru calitatea pregătirii în pri
mul rînd pentru cei care n-au 
promovat examenele în această 
sesiune căci au de susținut 6 
sau 7 examene în sesiunea din 
vară. Ne-am propus ca încă din 
primele zile ale semestrului II, 
în cele mai variate forme de 
activitate, împreună cu toți cei
lalți factori care au răspunderi 
în legătură cu buna pregătire 
profesională a studenților, să 
determinăm statornicirea u- 
nui climat de muncă susținută, 
intoleranță față de abaterile 
de la disciplina universitară de 
studiu, față de neglijarea obli
gațiilor studențești.

Avînd în față concluziile pe 
care le impune recenta sesi
une de examene, cunoscînd 
lipsurile și cauzele care au ac
ționat negativ asupra climatu
lui de studiu din unele colec
tive studențești, ne mobilizăm ■ 
toate eforturile și energia I 
pentru a începe, încă din pri-1 
mele săptămîni ale semestru-1 
lui, pregătirea sesiunii din I 
vară. I hi timpul concertului

str%25c4%2583luce%25c8%2599te.de
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TARA
SE PREGĂTEȘTE 

DE ALEGERI
(Urmare din pag. I)

dețul Ilfov. Alegătorii au purtat 
un fructuos dialog cu candidatul, 
relevînd probleme de importantă 
majoră pentru dezvoltarea eco- 
nomico-socială a comunei lor. 
Subliniind faptul că fondul de 
bază al cooperativei agricole a 
crescut de la an la an, ceea ce 
a dus la creșterea bunăstării coo
peratorilor, vorbitorii și-au ex
primat hotărîrea de a face efor
turi în continuare pentru creș
terea producției agricole și folo
sirea rațională a pămîntului prin 
extinderea irigațiilor și a supra
fețelor cultivate cu orez — cul
tură deosebit de rentabilă pen
tru cooperativă. Referindu-se la 
numeroasele realizări edilitar- 
gospodărești obținute în cursul 
anului trecut printre care con
struirea unui mare magazin uni
versal, a 5 000 m de trotuare, ra
cordarea instituțiilor publice din 
comună la rețeaua de încălzire 
centrală, alegătorii și-au exprimat 
convingerea că amplul program 
de dezvoltare a țării cuprins în 
Manifestul Frontului Unității So
cialiste va determina noi schim
bări și în viața comunei lor.

★
Cetățenii comunei Butimanu, 

din județul Ilfov, s-au întîlnit cu 
candidatul lor pentru alegerile 
de deputați în Marea Adunare 
Națională, din circumscripția e- 
lectorală nr. 14 Periș, tov. Ilie 
Rădulescu, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., șef de secție la 
C.C. al P.C.R. Luînd cuvîntul în 
cadnil adunării, mai mulți cetă
țeni- s-au referit la activitatea 
cooperativei agricole, făcînd nu
meroase propuneri pentru o mai 
bună organizare a muncii. Coo
peratorii s-au angajat să-și spo
rească eforturile pentru a conti
nua întărirea economică a coope
rativei agricole de producție. In 
ultimii ani a fost extins ilumina
tul în comună, s-a asfaltat șo
seaua spre Periș și au fost exe
cutate alte lucrări de interes co
munal în valoare de 350 000 lei.

Numeroși vorbitori au evidențiat 
realizările obținute de poporul 
nostru în anii socialismului, reali
zări care au determinat continua 
prosperitate a poporului și impli
cit și a locuitorilor din comună.

(Agerpres)

Zilele trecute, în localitățile 
Cenei și Uivar din județul Timiș, 
candidatul de deputat în circum
scripția nr. 9 a M.A.N., tovarășul 
Mircea Angelescu, secretar 
al C.C. al U.T.C., președinte al 
U.A.S.R., s-a întîlnit cu alegăto
rii. Sute de cetățeni români, ma
ghiari, germani și sîrbi într-o en
tuziastă atmosferă plină de încre
dere, și-au exprimat hotărîrea lor 
de a-și da votul la realizarea im
portantelor obiective înscrise în 
Manifestul Frontului Unității So
cialiste.

Exprimînd aceste sentimente, 
mulți dintre cei care au luat cu
vîntul au trecut în revistă reali
zările obținute de ei în agricul
tură, exprimîndu-și în acest fel 
convingerea că propunerile pe 
care le fac vor deveni, la rînaul 
lor, fapte reale. Radivoi Raicov, 
Dragomir Martinov, ca și alți lo
cuitori din Cenei, dr. Rulay Ema, 
profesorul Santa Martin, coope
ratorul Pop Dumitru, din Uivar, 
dînd glas miilor de alegători, au 
arătat că obiectivele propuse ca 
extinderea drumurilor de piatră, 
a rețelei școlare, înfrumusețarea 
comunei, impun eforturi susținute 
în viitor, preocupările lor gospo
dărești integrindu-se în efortul 
întregului popor, hotărît să reali
zeze construcția socialismului în 
patria noastră.

In final, tovarășul Mircea An- 
gelescu, în cuvîntul adresat cetă
țenilor, a făcut o succintă dar sub
stanțială trecere în revistă a uria
șelor transformări economice și 
sociale petrecute în ultimii ani la 
noi.

La încheierea întîlnirii, ansam
blul sîrb de stat, elevii școlii din 
Uivar, au prezentat un frumos 
spectacol artistic.

I. D. DANCEA

O ANCHETĂ BLITZ:
CE-AU PROPUS 10 ANTRENORI? 

CE-A HOTĂRlT FEDERAȚIA?
• 15 jucători au întrunit toate sufragiile spe
cialiștilor • Unii antrenori văd „rezervele" titu-

• Programul complet al turneului din 
Franța dintre 3 —13 martie

M E R I D I A N
PIRTII- 

de la Poiana 
s-a deslă-

• PE 
LE 
Brașov 
șurat ieri competi
ția de biatlon 
pentru „Cupa fe
derației", ultimul 
concurs de verifi
care înaintea a- 
propiatelor cam
pionate mondiale 
de la Zakopane. 
Proba de seniori, 
disputată pe dis
tanța de 7,500 km, 
a revenit lui Gh. 
Cimpoia în 32’44” 
(zero puncte pe
nalizare), urmai de 
N. Bărbășescu, I. 
Țeposu, 
moș și 
la. La 
ciștigat

Gh. Vil- 
C. Carabe- 

tineret a 
I. Mirzea.

SALA DE 
a clubului 
se 
în

un

• ÎN 
SPORT 
Steaua 
șoară 
zile 
republican de tenis 
pe teren 
Iată 
tate 
al probei de sim
plu ........... ~
Popovici 
Mocanu 
6—3; D. 
dău — C. 
dău 6—3,
C. Dumitrescu — 
A. Navroțchi 6—4, 
4—6, 6—1.

desfă- 
aceste 

concurs

acoperit, 
cîteva rczul- 

din turul doi

bărbați: C.
- D.
6—2,

Hără- 
Hără- 
6-2;

• SALA DINA
MO va găzdui 
simbătă seara, do 
la ora 18,30, o in
teresantă reuniu
ne dc box, în ca-

TELEGRAMĂ
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste Ro

mânia, Ion Gheorghe Maurer, a adresat lui Pierre Werner, în nu
mele guvernului român și al său personal, o telegramă de felicitare 
cu ocazia numirii acestuia In funcția de președinte al guvernului 
Marelui Ducat de Luxemburg.

Miercuri au sosit la București
I. I. lakubovski și V. V. Kuznețov

căreia vor 
și cîțiva 

selecțio- 
lotul pen- 

campionatele 
Din 

se des- 
întîlnirile : 

Lumczeanu — 
P. Ganea; St. Con
stantin — V. Ivan; 
I. Lungu — P. Ne- 
delcea, Gh. Popa 
— P. Dobrescu și 
C. Slanciu — Gh. 
Bădoi.

drul 
evolua 
pugiliști 
nați în 
tru 1 
europene, 
program 
prind 
M. '

nal de fotbal din
tre echipa 
lă „National1 
formația 
slovacă 
Praga.
s-a 
un rezultat 
galitate : 
(0—1).
au deschis 
în minutul 4 prin 
golul marcat de 
Mașek. Gazdele 
au egalat în minu
tul 65 prin Gar
cia.

ioca- 
1“ tl 
ceho- 

Sparta 
Intihrirea 

încheiat cu 
de e-

1—1 
Oaspeții 

scorul

• JUCÎND 
teren propriu, 
chipa italiană
A.C. Torino a pier
dut cu 0—1 (0—0) 
meciul cu Slovan 
Bratislava, contind 
pentru „Cupa Cu
pelor" la fotbal.

pe 
e-

• ECHIPA DE 
FOTBAL 
Germane, 
pregătește 

meciului cu 
(prelimina- 

campionatu-

a R.D. 
care so 

în ve-

• ASEARĂ, LA 
K A R L MARX- 
STADT, s-a dispu
tat meciul amical 
de hochei pe ghea
ță dintre selecțio
natele orașe
lor Berlin și 
București. Au cîș- 
tigat sportivii din 
R. D. Germană cu 
scorul de 6—1 
(4—0, 1—0, 1—1).

derca 
Italia 
riile 
lui mondial) a sus
ținut un joc de ve
rificare cu 
ția 
Craiova.
s-a încheiat 
scorul de 
favoarea 
germane 
craiovenii 
dus cu 1—0 la pa
uză.

formn- 
Univcrsitaten 

Partida 
cu 

4—1 în 
echipei 

după ce 
au con-

STADIO-
Monte-

• PE
NUL din 
video s-a disputat 
meciul internațio-

• SELECȚIO
NATA masculină 
de handbal a Ja
poniei va partici
pa Ia campiona
tul mondial, pro
gramat anu) viitor 
în cursul lunii fe
bruarie în Franța. 
Echipa Japoneză 
urmează să susți
nă în primăvară 
mai multe jocuri 
de antrenament în 
România.

(Agerpres).

Miercuri a sosit la Bucu
rești mareșalul Uniunii Sovie
tice I. I. lakubovski, coman
dantul suprem al Forțelor 
Armate Unite ale statelor par
ticipante la Tratatul de la 
Varșovia, și V. V. Kuznețov, 
prim-locțiitor al ministrului 
afacerilor externe al U.R.S.S.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, general colonel Ion 
Ioniță, ministrul forțelor ar
mate, și alte persoane oficiale.

A fost de față A. V. Basov,

• MIERCURI S-A ÎNAPO
IAT în Capitală, venind de la 
Copenhaga, tov. Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la Comitetul Central al 
P.C.R., care a luat parte la lu
crările celui de-al X.XIII-lea Con
gres al Partidului Comunist din 
Danemarca.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășii 
Dumitru Ivanovici și Vasile Vlad, 
șefi de secție la C.C. al P.C.R., 
Constantin Vasiliu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
activiști de partid.

ambasadorul Uniunii Sovietic» 
la București.

• CORNELIU MĂNESCU, 
ministrul afacerilor externa al 
Republicii Socialiste România, a 
primit la 19 februarie pe V. V. 
Kuznețov, prim-locțiitor al mi
nistrului afacerilor externe al 
U.R.S.S.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire caldă, prietenească.

La convorbire au mai parti
cipat Vasile Șandru, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și 
A. V. Basov, ambasadorul 
U.R.S.S. la București.

nescu, de alți membri ai con
ducerii Ministerului Indus
triei Metalurgice, funcționari 
superiori din acest minister.

Au fost de față Ewald 
Moldt, ambasadorul R.D. Ger
mane la București, și membri 
ai ambasadei.

• LA Universitatea din 
București a fost semnată o 
înțelegere între Universitatea 
bucureșteană și Universitatea 
din Amsterdam.

• IERI SEARA a părăsit Ca
pitala îndrcptîndu-se spre Vama 
(R. P. Bulgaria) delegația Uniu
nii Asociației Studenților din Ro
mânia formată din tovarășul Mi
hail Stoica, vicepreședinte al 
U.A.S.R., și Aurel Ghibuțiu, mem
bru al C.E. al U.A.S.R., repre
zentant permanent al U.A.S.R. la 
Uniunea Internațională a Studen
ților (U.I.S.) care va participa la 
ședința Comitetului Executiv al 
U.I.S.

• LA 19 FEBRUARIE s-a 
semnat, la Ministerul Comer
țului Exterior, Protocolul co
mercial rornâno-austriac pri
vind schimburile de mărfuri 
pe anul 1969, în baza Acordu
lui comercial pe termen lung 
încheiat intre Republica So
cialistă România și Austria pe 
perioada 1966—1970.

• MIERCURI DUFĂ-AMIA- 
ZA s-a înapoiat în Capitală 
venind de la Ankara, delega
ția economică română condusă 
de Vasile Râuțâ, adjunct al 
ministrului comerțului exte
rior.

• MIERCURI LA AMIAZA 
a sosit în Capitală Kurt Sin- 
ghuber, ministrul minelor, 
metalurgiei și potasiului din 
R.D. Germană, care, la invita
ția ministrului industriei me
talurgice, Ion Marinescu, va 
face o vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost întîm- 
pinat de ministrul Ion Mari-

• MIERCURI LA AMIAZĂ 
s-a încheiat prima ediție a 
cursurilor post-universitare de 
analiști de sisteme, organizat 
de Centrul de calcul economic 
și cibernetică economică de pe 
lingă Academia de Studii Eco
nomice din București. Timp 
de trei luni, cursanții — ingi
neri și economiști din produc
ție — au audiat prelegeri des
pre cercetarea operațională cu 
aplicații în economie, sisteme 
de culcul și utilizarea calcu
latoarelor în conducerea între
prinderilor, metode ale anali
zei numerice în economie, a- 
naliza sistemului informațio
nal decizional etc.

(Agerpres)

După numeroase întîlniri și 
turnee internaționale ale hand- 
baliștilor noștri, și mai cu sea
mă după consumarea celor trei 
turnee (de 2 ori la Cluj și oda
tă la București) ale campiona
tului republican am considerat 
util sa solicităm celor 10 antre
nori ai echipelor primei divizii 
să numească cel puțin 20 de ju
cători susceptibili de a fi com- 
ponenți ai lotului național în 
vederea apropiatului turneu, 
internațional, care va avea loc 
în Franța. Turneul este o ade
vărată repetiție generală înain
tea C. M. ce va avea loc exact 
peste un an, tot aici — și, bi
neînțeles, cea mai autentică ve
rificare a candidaturii la titlul 
suprem.

Sufragiile unanime ale ce
lor 10 antrenori le-au întrunit 
următorii jucători : Penu, Dincă, 
Orban, Samungi, C ’ . ~ .
Moldovan, Papp, Chicid, Coasă, 
Guneș, Popescu, 
nescu, Goran.

Alături de aceștia au mai 
fost propuși pentru lot de că
tre, antrenori, Ion Wibiril (Ti
mișul Lugoj): Bogolea, Iacob, 
Stentzel, Nica, Costache II, 
Ion Donca (Dinamo Brașov): 
Negovan, Lieu, Speck, Dumi
tru, Nica, Iacob, Stentzel ; 
Olimpiu Nodea (Steaua): Iacob, 
Speck, Nica, Costache II, Sten
tzel. Palco ; Constantin Jude 
(Politehnica Timișoara): Lieu, 
Nica, Paraschiv, Cristian, Sten
tzel, Ghiorghievici, Pădure, Alis; 
Dumitru Sîrbu (Politehnica Ga
lați) : Stentzel, Bota, Nica, Licu, 
Speck, Dumitru ; Oprea Vlase 
(Dinamo București) : Iacob, 
Nica, Costache II, Licu, Dumi
tru ; Lascăr Pană (Dinamo Ba
cău) : Paraschiv, Gheorghievici, 
Nica, Costache II, Avramescu ; 
Florian Stoenescu (Rafinăria 
Tcleajen), Iacob, Costache II, 
Nica, Dumitru, Paraschiv, Horo- 
băț; Eugen Trolin (Universita
tea București) 5 Paraschiv,

Gheorghievici, Palco, Nica, Du
mitru ; Romeo Sotiriu (Univer
sitatea Cluj): Oană, Nica, Ho- 
iobăț, Bota, Stentzel.

Federația Română de handbal 
a decis:

Penu, Dincă, Orban, Samun- 
gi, Paraschiv, Moldovan, Po
pescu, Ghiorghievici, Marines
cu, Papp, Gruia, Nica, Goran, 
Oțelea, Guneș, Coasă, Dumitru, 
Gațu.

Acesta este Iotul lărgit: la 
Turneul din Franța vor partici
pa însă numai 14 jucători.

Iată, acum, datele și locul de

desfășurare a partidelor din ca
drul turneului din Franța i 
Miercuri, 5 martie, în sala mu
nicipală din orașul Caen: 
România — Spania și Cehoslo
vacia — R.F. a Germaniei ; 
Joi, 6 martie, în Palatul Sportu
rilor din localitatea Evreux : 
Cehoslovacia — Spania și Fran
ța — România ; Vineri, 7 mar
tie : în sala de la Stadionul 
Pierre de Coubertin Paris : 
R.F. a Germaniei — Spania și 
Cehoslovacia — Franța, Sîmbă- 
tă, 8 martie, în aceeași sală: 
România — R.F. a Germaniei 
și Franța — Spania: duminică 
9 martie, la Palatul Sporturilor 
din Orleans : Franța — R.F. a 
Germaniei și derbiul România 
— Cehoslovacia.

în momentul de față lotul se 
află în pregătire la Sibiu.

Cecuri de economii 
școlare cu tema:

„SAVANȚI 
ROMÂNI DIN

DOMENIUL
ȘTIINȚEI

Șl TEHNICII

C. VASILE

Gruia, Gațu,

Oțetea, Mari-

I

FOTBAL

voiajează... optimist ?
ANTRENORII RĂSPUND t DAI REZULTATUL DIN R. F. 

A GERMANIEI IL CONTRAZICE

f Sezonul de iarnă al sporturilor I 

alpine continuă

După o vacanță petrecută 
la munte fotbaliștii cons- 
tănțeni au făcut în... Cons
tanța doar o escală de 48 
de ore înaintea unui alt 
voiaj care precede reluarea 
campionatului divizionar. 
Scurtul popas ne-a prilejuit 
o convorbire cu antrenorul 
R. Cosmoc.

— Cum se desfășoară 
pregătirile pentru retur ?

— Bine I Am reluat an
trenamentele pe 8 ianuarie 
mai întîi în Constanța, a- 
poi, între 16 ianuarie și 3 
februarie, la Poiana Bra
șov. Acum ne aflăm în tre
cere. Ne întoarcem din Bul
garia de la „nisipurile de 
aur" unde am realizat două 
„egale". Obiectiv principal: 
pregătirea fizică genera
lă, rodarea jucătorilor pe 
mai multe posturi (pen
tru că nu plecăm cu titu
lari de drept) organizarea 
jocului și a tacticii de joc 
în funcție de meciurile care 
ne așteaptă în retur și de 
țelurile propuse.

— Pe ce loc contați pen
tru retur și ce jucători veți 
promova ?

— în campionat, obiecti
vul nostru este ocuparea u- 
nuia din primele cinci 
locuri iar în cupă, pentru 
că dispunem de potenția
lul necesar, să aducem tro
feul pe litoral. Un alt obi
ectiv al nostru este întine
rirea echipei, fapt pentru 
care am renunțat la cinci 
jucători din vechiul lot 
deodată — Manciu, Geor
gescu, Zamfir, Cojocaru și 
Melenco — și în locul lor 
am promovat mal ti
neri i Stancu (de la „Co
operatorul" Urziceni portar, 
Nichiti („Medicina" Cluj) 
mijlocaș, și pe Constanti- 
nescu (Petrolul Ploiești), î-

naintaș, și pe foștii Juniori 
ai Farului, Etern și Bil- 
boacă. Este desigur, o re
zolvare imediată. Personal 
cred că putem face mai 
mult pentru creșterea unor 
elemente valoroase, atît în 
pepiniera proprie, la cen
trul de copii al clubului, 
cit și în școli. Evident, a- 
vem în vedere liceele și 
școlile profesionale. Ne gîn- 
dim, bunăoară, pentru a 
stimula pătrunderea fotba
lului în școli, ca fiecare ju
cător experimentat din pri
ma formație să răspundă 
de cite o echipă școlară pe 
care s-o pregătească și s-o 
conducă în jocuri oficiale, 
eventual o competiție lo
cală pe mai multe etape, 
dotată cu premii, cupe, pla
chete, cu titluri de campi
oni ai orașului, ai cartieru
lui, ai școlii și, de ce nu, ai 
străzii.

— Intenția, recunoaștem, 
este bună. Am dori, însă, 
să putem scrie curînd des
pre traducerea în fapt a a- 
cestei inițiative și, evident, 
despre contribuția pe care 
înțelege să o dea școala și 
organizația U.T.C. Ia reali
zarea ei. Spuneți-ne, în în
cheiere, ce turnee ați pro
iectat în străinătate ?

— Acum plecăm în Berli
nul occidental, unde vom 
susține două meciuri, apoi 
pe 28 februarie cu Cerno 
More Odesa.

Continuînd acțiunea de 
editare pentru elevi a unor 
noi seturi de cecuri 
de economii școlare, Casa 
de Economii și Consemna- 
țiuni va pune in curînd la 
dispoziția celor mai tineri 
depunători ai săi, un set cu 
o tematică interesantă „Sa- 
vanți români din domeniul 
știin(ei și tehnicii".

Cele 10 cecuri ale nou
lui set, ilustrează prin fo
tografii și texte scurte, 
viața și activitatea unor 
remarcabili savanți din 
(ara noastră ca Gheorghe 
Țițeica, matematician de 
renume mondial, Gheorghe 
Spacu, chimist cunoscut 
în întreaga lume, Aurel 
Vlaicu, care se numără 
printre pionierii aviației 
mondiale, Anghel Saligny, 
cunoscut inginer și om de 
știință, matematicienii Tra
ian Lalescu și Dimitrie 
Pompeiu, Dragomir Hur- 
muzescu, fizician, Petre 
Poni și Nicolae Teclu, chi- 
miști, precum și Troian 
Vuia, de numele căruia se 
leagă efectuarea primului 
zbor din lume realizat ex
clusiv cu mijloacele pro
prii ale avionului.

Ca și celelalte cecuri 
de economii școlare, noul 
set poate fi procurat de 
elevi de la școală, de la 
oricare unitate CEC, pre
cum și de la unitățile poș
tale. Tot de la aceste uni
tăți ca și de la școală, 
cecurile de economii se 
pot preschimba după do
rința posesorilor lor în su
mele depuse; valoarea ce
curilor poate fi, de aseme
nea, transferată pe libre
te de economii. Fiecare e- 
lev poate solicita numărul 
dorit de cecuri, ori unul 
sau mai multe seturi com
plete.

Un singur cec are o va
loare de 5 lei, deoi un set 
complet cuprinde un nu
măr de 10 cecuri în va
loare de 50 de lei.

Folosind cecurile de e- 
conomii școlare, instru
ment de economisire adec

PETRE ZARNESCU

P. S. Intre timp ne-a 
parvenit un rezultat : echi
pa a fost învinsă cu severul 
scor de 6—1. Ceea ce ne o- 
bligă să credem că Farul 
nu voiajează prea... opti
mist.

vat virstei și preocupări
lor elevilor, aceștia au po
sibilitatea să-și strîngă în 
cursul anului școlar banii 
necesari pentru organiza
rea unor excursii în timpul 
vacanței, pentru completa
rea bibliotecii cu cărțile
noi apărute, procurarea e-

sportiv, a 
ntrx cei

chipamentuhii 
cadourilor

(Urmare din pag. I)

care ține seama în organizarea 
I locului de muncă, factori care 

influențează productivitatea 
sa. O temperatură nepotrivită, 
mai ridicată sau mai scăzută, 
l-ar împiedica în concentrare, 
i-ar crea o stare prielnică ri
sipei de mișcări. Dar la locul 
său de muncă nu-și manifestă 
prezența acest inconvenient. în 
schimb...

— Zgomotele care vin de la 
tobele de bile-role sau de la 
atelierele de întreținere, care 
stnt în aceeași hală, la cîțiva 
pași, mă irită uneori, mă îm
piedică să fiu atent, mai ales 
după o pauză.

INe oprim și la alte locuri 
de muncă, unele cu o imagine 
la antipodul celei descrise de 

tînărul Ion Trenchea și cons
tatată de noi. Cu alte cuvinte, 
organizarea locurilor de muncă 
ale tinerilor Cornel Roșea, Mi
hai Jurav.el, Vasile Buganu, 
Ion Pîrvu etc ne oferă sufici
ente argumente in vederea 
neîndeplinirii normelor pe 
luna trecută de către aceștia.

’ în plus, la ora 9 și jumătate. 
15 mașini din cadrul secției 
strungărie, deci aproape jumă
tate, sînt’ oprite. Tinerii care 
le deservesc sînt plecați după 
cuțite, după material sau cine 
mai știe după ce. Maistrul 
principal Ion Pătrașcu privește 
în dreapta și-n stînga după ti
nerii săi strungari și face mari 
sforțări pentru a găsi 15 răs
punsuri plauzibile.

— Cum reușiți să vă înde
pliniți planul (care însumează 
capacitatea tuturor mașinilor) 
dacă atîtea strunguri nu sînt 
utilizate o bună parte din tim
pul de lucru ?

— Se lucrează mal Intens 
pe celelalte mașini...

Răspunsul maistrului prin
cipal divulgă o nouă consecință 
a neorganizării locului de 
muncă i lucrul în salturi, un 
ritm necorespunzător, supraso
licitarea unor anumite utilaje. 
Expunem constatările de mai 
sus inginerului Ștefan Uscatu, 
șeful serviciului organizării 
științifice a muncii și lui Ion 
Costea, secretarul comitetului 
coordonator U.T.C.

— Intr-adevăr, sînt multe 
neajunsuri în organizarea lo
cului de muncă — ne spune 
primul. Mulți consideră mi
noră o asemenea problemă și 
nu-i acordă importanța cuve
nită, deși consecințele nu sint

Bineînțeles că aceasta nu scuză 
multe neajunsuri din prezent.

Voind să ne convingă că 
totuși serviciul organizării ști
ințifice a muncii, s-a preocu
pat de organizarea locului de 
muncă, colaboratorii ingineru
lui Ștefan Uscatu își amintesc 
că anul trecut, la solicitarea 
unui organ central, mai mulți 
specialiști din fabrică, în urma 
constatărilor din teren, au al
cătuit „un fel de studiu". Nu 
putem intra însă în po
sesia lor deoarece au fost 
pecetluite în plicuri și tri
mise solicitantului care le-a 
folosit la un simpozion. Ne-am 
fi așteptat ca ele să circule

Spații albe in organizarea 

locului de muncă

deloc de ignorat, ele punîn- 
du-și amprenta atît pe calita
tea produselor, cît și pe pro
ductivitatea muncii. Tempera
tura, umiditatea, viteza de 
mișcare a aerului, intensitatea 
luminii, zgomotul, culoarea 
pereților, a utilajelor, sînt fac
tori care alături de poziția co
rectă a lucrătorului, de așeza
rea sculelor, dispozitivelor și 
materialelor cit mai la inde- 
mînă ar trebui să stea în a- 
tenția fiecărui muncitor, a fie
cărui maistru. Fabrica noastră 
a intrat acum într-o perioadă 
de reorganizare și sperăm că 
nu peste mult timp să punem 
bazele unei organizări rațio
nale a fiecărui loc de muncă.

din secție în secție, din atelier 
în atelier, să fie supuse dezba
terii muncitorilor pentru a de
veni utile, pentru a se trage 
concluziile necesare...

Al doilea interlocutor, Ion 
Costea, secretarul comitetului 
coordonator U.T.C. își găsește 
mult mai greu cuvintele. De 
altfel nu prea are ce spune, 
fiindcă în afară de un concurs 
„Cine știe meserie, cîștigă", 
organizația U.T.C. nu și-a pro
pus nimic altceva pentru spo
rirea contribuției tinerilor la 
rezolvarea sarcinilor de pro
ducție.

— Tinerii se simt întotdeau
na atrași de acțiunile cu ca
racter competitiv, ne spune in

ginerul Ion Berlea, secretarul 
comitetului de partid de Ia Fa
brica de rulmenți Birlad. 
Cred că un concurs „cel 
mai frumos loc de muncă" ar 
da rezultate bune. Apoi orga
nizația U.T.C. ar putea iniția 
unele dezbateri pe această 
temă cu tinerii în urma unor 
controale inopinante. Ținînd 
cont că aproape fiecare Ioc de 
muncă are un specific al său, 
organizația U.T.C. ar trebui 
să depună o muncă diversifi
cată, să cunoască preocupările, 
greutățile tinerilor și să-i a- 
jute la momentul oportun.

Inițierea și desfășurarea u- 
nor asemenea acțiuni presu
pune însă inițiativă, preocupa
re permanentă, curaj în abor
darea problemelor. Numai 
prin organizarea unui concurs 
profesional organizația U.T.C. 
nu poate dovedi decît că men
ține o depărtare nemotivată 
față de activitatea tinerilor în 
producție și de rezultatele a- 
cestei activități. Numeroasele 
aspecte negative privind orga
nizarea locului de muncă al 
tinerilor întîlnite în secția 
strungărie — unele ținînd de 
pricepere, altele de disciplină, 
de conștiinciozitate — solicită 
tot atîtea intervenții din 
partea organizației U. T. C., 
intervenții care, pentru o 
mai deplină eficiență, ar 
trebui corelate cu cele ale 
serviciului organizării ști
ințifice a producției și ale 
conducătorilor procesului de 
producție. Dacă se va aștepta 
ca asemenea probleme ale or
ganizării locului de muncă să 
fie rezolvate doar prin reorga
nizarea fluxului tehnologic, 
care va avea Ioc în semestrul 
II, cu siguranță că multe nea
junsuri de acum se vor perpe
tua și după trecerea acestei 
perioade.

PRETUITI PRIMA!
Așa cum am anunțat, conti

nuăm să prezentăm diferite a- 
mănunte privind unele forme 
de asigurări practicate de 
A.D.A.S. Pentru astăzi, interlo
cutorul nostru este tovarășul 
MARIN RECE, director al Di
recției asigurări de persoane 
din Direcția generală A.D.A.S.

— Ce asigurări doriți să pre
zentați astăzi cititorilor noștri 7

— Mai întîi, aș dori o preci
zare : Administrația Asigurări
lor de Stat practică, în prezent, 
12 feluri de asigurări de persoa
ne. Acestea pot fi grupate in : 
asigurări mixte de viață, asigu
rări de accidente, asigurări de 
deces, asigurări de rentă șl cu 
termen fix.

— Vă propunem să ne oprim, 
în cadrul acestei convorbiri, a- 
supra asigurărilor mixte de 
viață.

— De acord. Caracteristica a- 
cestor asigurări constă în fap
tul că suma prevăzută în con
tractul de asigurare se plătește 
oricum de A.D.A.S. Pentru o 
mai bună înțelegere este nece
sar să menționez că suma asi
gurată se plătește : — în caz 
de Invaliditate permanentă, par
țială sau totală (ca urmare a 
unui accident) sau de deces al 
asiguratului (din orie ? cauză) ;
— în caz de amortizare la tra
gerile ce se organizează lunar ;
— la expirarea asigurării.

— Aceasta înseamnă că asi
gurările mixte de viață consti
tuie și o măsură de economisire

planificată, nu numai de preve
dere 7

— Cele de mai sus sînt vala
bile pentru toate cele 4 feluri 
de asigurări mixte de viață pe 
care A.D.A.S. le pune la dispo
ziția cetățenilor. La ASIGURA
REA MIXTA DE VIATA obiș
nuită ele se regăsesc întocmai ; 
celelalte feluri au și unele par
ticularități.

— Care sînt celelalte asigu
rări mixte de viață ce pot fi 
încheiate la A.D.A.S. și ce par
ticularități prezintă ele 7

— ASIGURAREA MIXTA DE 
VIAȚĂ ȘI SUPLIMENTARA 
DE ACCIDENTE — a cărei par
ticularitate constă în faptul că, 
în cazul decesului șau al inva
lidității permanente survenite 
ca urmare a unui accident, se 
plătește de 5 ori suma asigu
rată, corespunzătoare ; ASIGU
RAREA FAMILIALĂ MIXTĂ 
DE VIAȚĂ — prin care se poate 
asigura întreaga familie; ASI
GURAREA MIXTA DE VIATĂ 
CU PENSIE PENTRU URMAȘ 
— care permite să se asigure, 
pe lingă o sumă de cel puțin 
12 000 de Iei, și o pensie lunară 
pentru urmași. Desigur fiecare 
dintre aceste asigurări răspunde 
unor anumite necesități, unor 
preferințe ale cetățenilor.

Primele de asigurare, pentru 
oricare dintre asigurările men
ționate, stnt convenabile. Ele 
constituie un argument in plus 
pentru ca cetățenii să se adre
seze unităților A.D.A.S. sau or
ganelor sale de teren (inspec
tori, agenți etc.). în vederea în
cheierii asigurării preferate.
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BELEGATIA P.C.R. 
A PĂRĂSIT 

ROMA
ROMA. — Corespondentul 

Agerpres, N. Puicea, trans
mite : Miercuri a părăsit Roma, 
plecînd spre patrie, delegația 
Partidului Comunist Român, 
alcătuită din tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Dumitru 
Petrescu, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
prim adjunct de șef de secție 
ia C.C. al P.C.R., care a parti
cipat la lucrările Congresului 
al XII-lea al Partidului Comu
nist Italian.

La plecare, pe peronul gării 
Termini delegația a fost salu
tată cu căldură de Umberto 
Terracini, membru al Direc
țiunii P.C.I., șeful grupului se
natorial al P.C.I., Guido 
Cappelonl, membru al C.C. al 
P.C.I. și Carlo Cavalli, membru 
al Comisiei centrale de revizie 
a C.C. al P.C.I. Au fost pre- 
zenți, de asemenea, ambasa
dorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Roma, Cornel Burti- 
cfi și membrii ambasadei.

Controversa
„Sentinel44

La conferința sa de presă de marți seara, ministral apă
rării al S.U.A., Laird, a lăsat să se înțeleagă că studierea 
controversatului dosar al sistemului de rachete antirachete 
„Sentinel" a fost încheiată și că principalele concluzii 
urmează a fi prezentate, operativ, președintelui Nixon.

In aceeași zi, ministrul ad
junct al apărării, Packard, 
preciza că „tehnologia de bază 
a proiectului „Sentinel" este 
bună". Toate aceste precizări 
urmau unei declarații anteri
oare a președintelui subcomi
tetului senatorial pentru ser
viciile armate care atrăgea 
atenția că administrația Nixon 
nu are în vedere sistarea con
struirii sistemului de rachete 
antirachete.

Va fi pus, totuși, în practi
că proiectul „Sentinel" ?

Cert este că acest proiect, 
caro prevede instalarea unei 
așa numite „linii subțiri de 
protecție" împotriva rachete
lor se lovește de o opoziție 
amplă. Se manifestă, în pri
mul rînd, ceea ce U.P.I. de
numește „un larg și exploziv 
protest public" față de peri
culozitatea unui sistem care 
prevede instalarea unor rache
te cu încărcătură nucleară în 
zone populate. Pe adresa con
gresmenilor sosesc mii de scri
sori care cer abandonarea lui 
„Sentinel", apreciat, plastic, 
ca „bombe în curțile noastre". 
In evidentă legătură cu acest 
puternic curent de opinie se 
semnalează opoziția unor in
fluente personalități politi
ce care apreciază proiectul ca 
fiind inutil, foarte costisitor 
și, în același timp, un factor 
de escaladare a cursei arma
mentelor strategice. In cadrul 
dezbaterilor pe această temă 
desfășurate în primele zile 
ale Iui februarie în Senatul

• CITIND o serie de in
formații date publicității la 
Seul, agenția A.C.T.C. men
ționează că 650 de tineri din 
provincia Djeulla de sud, 
și-au distrus ordinele de în
corporare, refuzind să se 
prezinte pentru a fi înrolați 
în armata sud-coreeană.

Ședința cabinetului francez
Reafirmarea poziției față de criza U. E. 0.

Miercuri s-a desfășurat, la 
Paris, ședința săptămînală a Con
siliului de Miniștri al Franței. La 
sfîrșitul ședinței, purtătorul de 
cuvînt oficial, Joel Le Theule, 
secretar de stat pentru informa
ții, a declarat că guvernul fran
cez a hotărit să nu reia partici
parea sa la activitățile U.E.O., 
dacă nu i se va da asigurarea că 
se va reveni, fără nici o contes
tare ulterioară, la aplicarea re- 
gulei fn vigoare a unanimității 
în adoptarea hotărîrilor. Potrivit 
concepției guvernului francez, 
aplicarea acestei reguli, prevă
zută în Tratatul U.E.O., este ne
cesară ca o condiție a respectării 
intereselor naționale ale fiecărui 
stat membru, cît și pentru a se 
evita alterarea, printr-o acțiune 
exterioară, a funcționării normale 
a Comunității Economice Euro
pene. Noi nu dorim ca proble
ma intrării Angliei sau a oricărei 
alte țări în Piața comună să fie 
soluționată în afara organismelor 
comunitare, de pildă, în U.E.O., 
a declarat purtătorul de cuvînt 
In 1963, a precizat Le Theule, 
între țările membre ale C.E.E. 
și Marea Britanie s-a stabilit un 
acord prevăzînd consultări cu 
caracter politic și economic sub 
forma unor reuniuni periodice 
ale Consiliului Ministerial al 
U.E.O.

Hotărtrea guvernului francez 
de a nu participa la activitățile 
U.E.O., adoptată cu cîteva zile 
în urmă, este în legătură cu re
centa inițiativă de la Londra 
tinzînd, după cum a declarat 
purtătorul de cuvînt, spre insti-

S.U.A., numeroși senatori au 
subliniat că traducerea în 
viață a proiectului „Sentinel" 
va precipita „o nouă spirală 
a cursei înarmărilor care ar 
putea costa sute de miliarde 
de dolari și nu ar oferi nici 
o garanție serioasă a unei 
securități a teritoriului ame
rican" (potrivit expresiei sena
torului democrat Mc. Go- 
wern). In acest sens, ziarul 
CHRISTIAN SCIENCE MO
NITOR vorbește despre „pre
siunile pe care lobyul puter
nic al industriei armamente
lor le face pentru a determina 
trecerea, în perspectivă, la 
un sistem mai complet anti- 
rachetă care ar putea nece
sita pînă la 200 miliarde do
lari". Abordînd problema 
dintr-un unghi mai larg, pre
ședintele comisiei senatoriale 
pentru afacerile externe, Wil
liam Fulbright releva că reali
zarea sistemului „Sentinel" 
— „este incompatibilă cu tra
tatul de neproliferare care 
cere puterilor nucleare să 
înceapă imediat negocieri me
nite să pună capăt înarmări
lor nucleare". La rîndul său 
liderul majorității democrate 
în Senat, Mike Mansfield a 
cerut noii Administrații „să 
pună la frigider programul 
„Sentinel" pentru a nu peri
clita realizarea unor progrese 
în începerea dezarmării".

Dacă soarta finală a proiec
tului „Sentinel" rămîne, deo
camdată, incertă, preluarea de 
către noua Administrație a 
acestui proiect are în mod 
cert toate șansele să declan
șeze o dispută aprinsă în 
Congres, dispută a cărei am
ploare se conturează din con
troversele publice semnalate 
mai sus și care reflectă opo
ziția crescîndă din Statele 
Unite față de spirala cursei 
înarmărilor.

P. NICOARA 

tuirea unor consultări politice 
fără acordul prealabil al tuturor 
partenerilor.

In altă ordine de idei, purtă
torul de cuvînt a precizat că, în 
primele zile ale lunii martie, pre
ședintele de Gaulle se va adre
sa națiunii franceze în proble
ma referendumului. Consultarea 
populară cu privire Ia reforma 
regională și transformarea Sena
tului francez va avea loc la 27 
aprilie.

Un nou 
„turn 

Eiffel"?
Proiectul a si fost depus 

la ministerul de resort, din 
Paris. Dacă va fi aprobat, 
capitala franceză va dispune 
de cel mai înalt turn din 
lume.

Cu o înălțime de 750 me
tri, (720 apreciază „Paris 
Match") de două ori mai 
mult decît turnul Eiffel, 
această construcție va nece
sita 8 500 tone de oțel. Pro
iectul aparține arhitectului 
Polak, același care a lansat 
șl planul renumitului Ato- 
mium din Bruxelles. Potri
vit cercurilor de afaceri 
care susțin acest proiect, 
primele lucrări de edificare 
a îndrăzneței construcții vor 
putea începe în vestul Pari
sului imediat ce formalită
țile administrative vor fi 
terminate.

Tumul va fi ridicat în 
Place de la Defense, la Pu- 
teaux, răspunzînd, potrivit 
adepților săi, la cel puțin 
două preocupări care numai, 
enumerate ar fi suficiente 
pentru a justifica utilitatea 
și rentabilitatea unei aseme

nea grandioase construcții : 
• este singura soluție capa
bilă să asigure recepționarea 
emisiunilor de televiziune în 
culori în toată regiunea pa
riziană fără „zone de um
bră" ; o va constitui fără 
îndoială un puternio centru 
de atracție turistică.

Promotorii proiectului au 
propus amenajarea în vîrful 
turnului a unei platforme 
în trei etaje cu o suprafață 
utilă de 5 400 m.p. Aici vor 
fi deschise baruri, prăvălii, 
săli de conferințe, cluburi. 
Un restaurant va fi instalat 
Ia ultimul etaj, pe o nacelă 
turnantă, care va permite tu
riștilor parcurgerea întregii 
panorame pariziene în 
timpul unei ore.

Costul total al operației se 
ridică potrivit unor calcule 
estimative Ia o sută de mili
oane de franci. Potrivit zia
rului „Combat" finanțarea 
ar putea fi eventual încre
dințată unei companii parti
culare. Materialul principal 
utilizat îl va constitui oțelul, 
care va asigura atît rigidi
tatea necesară cît șl confor
tul interior. Chiar în zilele 
cu furtună puternică oscila
ția la vîrful edificiului nu va 
trece de maxim cinci metri.

In cazul în care hotărî- 
rea de punere în aplicare a 
proiectului se va adopta, la 
capătul unei perioade de 30 
de luni turnul va fi pus „în 
serviciu".

I. T.

ORIENTUL APROPIAT
• Declarația premierului israeliae • Atentatul 

de pe aeroportul din Zurich
• IERUSALIM. — într-o cu- 

vîntare pronunțată în parla
ment, ministrul afacerilor exter
ne. Ăbba Eban, a declarat că 
Israelul a hotărit să continue 
să se mențină la liniile de în
cetare a focului pînă ce ele vor 
fi înlocuite cu noi frontiere de
finite în cadrul unor tratate de 
pace. Eban a declarat că Israe
lul nu se va întoarce la situația 
dinaintea războiului din iunie 
1967, dar nici nu va bloca calea 
spre pace.

ZURICH 19 (Agerpres). — 
Un avion „Boeing-720“, aparți- 
nînd companiei israeliene „El 
Al", a fost obiectul unui aten
tat, în momentul în care se 
angajase pe pista de decolare 
a aeroportului internațional 
din Zurich, în drum spre Tel 
Aviv. După cum au mențio
nat surse oficiale elvețiene, 
atentatorii înarmați cu auto
mate, grenade și explozive au 
deschis focul asupra aparatu
lui, rănind șase membri ai 
echipajului.

Unul din cei 17 pasageri 
care se aflau Ia bordul avio
nului a ripostat, împușcînd un 
atentator.

Forțele de poliție elvețiene, 
sosite la fața locului, i-au 
arestat pe ceilalți trei autori 
ai atentatului, ca șl pe pasa
gerul care a ripostat. Identi
tatea acestuia nu a fost dez
văluită.

R. P. UNGARA. — fn hala de montaj a uzinelor constructoare 
de mașini din Diosgyor

F> e
• MINISTERUL Comerțului 

al S.U.A. a anunțat că în tri
mestrul al treilea al anului tre
cut schimburile comerciale ale 
Statelor Unite cu țările socialis
te din Europa au înregistrat o 
anumită creștere. In domeniul 
exporturilor americane, prin
cipalii parteneri comerciali ai 
S.U.A. din această regiune au 
fost Polonia, Uniunea Sovietică 
și R. D. Germană, se arată în 
comunicatul dat publicității la 
Washington.

COLABORAREA 
SOVIETO-JAPONEZĂ

• ÎN COMUNICATUL cu pri
vire la vizita în Uniunea Sovie
tică a delegației Comitetului 
japono-sovietic de colaborare 
economică se arată că Uniunea 
Sovietică si Japonia au confir
mat hotărîrea de a colabora în 
domeniul modernizării si extin
derii porturilor din Orientul 
îndepărtat. în timpul vizitei, 
delegația a avut convorbiri cu 
reprezentanții unor ministere, 
în cadrul cărora au fost exa
minate probleme ale dezvoltării 
schimburilor comerciale din
tre cele două țări.

Referindu-se la colaborarea 
sovieto-japoneză. agenția TASS 
precizează că Japonia ocupă 
primul loc printre țările capi
taliste în comerțul U.R.S.S. A- 
nul trecut, valoarea acestor 
schimburi s-a ridicat la 600 mi
lioane dolari. Modernizarea por
turilor si a transporturilor ma
ritime contribuie, de asemenea, 
la dezvoltarea comerțului între 
regiunile din Orientul îndepăr
tat al U.R.S.S. si Japonia.

• UN PURTĂTOR de cu
vînt al Ministerului Afaceri
lor Externe al R. D. Vietnam 
a condamnat cu hotărîre 
Statele Unite oare continuă 
să trimită zilnlo avioane în

BEIRUT 19 (Agerpres). — 
Frontul Popular pentru elibe
rarea Palestinei a dat publi
cității un comunicat în care 
își asumă întreaga responsa
bilitate pentru atentatul comis 
marți după-amiază împotriva 
unui avion israelian pe aero
portul internațional din Zu
rich.

• NEW YORK. — In legă
tură cu atentatul comis marți 
după-amiază asupra unui avion 
Israelian pe aeroportul interna
țional din Ziirich, secretarul ge
neral al Organizației Națiunilor 
Unite. U Thant, a dat publicită
ții o declarație în care condam
nă asemenea acțiuni, care pun 
în pericol viata unor oameni 
nevinovati și produc perturbări 
în importantul sector al comu
nicațiilor internaționale. El și-a 
exprimat totodată speranța că 
atentatul de la Ziirich nu va 
provoca represalii din partea 
Israelului, ci va „stimula o ac
țiune internațională menită să 
pună capăt actelor de violentă 
întreprinse împotriva aviației 
civile".

• Miercuri dimineața, regele 
Hussein al Iordaniei a ținut o 
conferință la Universitatea din 
Amman. In cuvîntarea sa, el s-a 
referit la situația politică gene
rală din Orientul Mijlociu, Ia 
rolul mișcărilor de rezistență pa
lestiniene, precum și la înzes
trarea cu echipament a ar
matei iordaniene.

s o VI r* “t
spațiul aerian al R. D. Viet
nam. Purtătorul de cuvint a 
arătat, totodată, că artileria 
americană din partea de sud 
a zonei demilitarizate și de 
pe nave de război a deschis 
focul asupra unor sate din 
provincia Vinh Linh.

PROTOCOL COMERCIAL 
ROMÂNO-TURC

tn urma tratativelor purta
te la Ankara, la 18 februarie 
a fost încheiat un protocol 
comercial privind stabilirea 
listelor de mărfuri care vor 
face obiectul schimburilor 
comerciale între România șl 
Turcia pe perioada 1 aprilie 
1969 — 31 martie 1970.

România va exporta mașini 
și utilaje, instalații de foraj, 
motoare electrice, produse 
petroliere, fire și fibre sin
tetice, mase plastice, mate
riale de construcție, hîrtie și 
altele, iar Turcia va livra, 
printre altele, citrice, măsli
ne, bumbac, tananți, diverse 
țesături etc.

Protocolul prevede o creș
tere în continuare a schim
burilor comerciale dintre cele 
două țări.

• POTRIVIT agenției D.P.A., 
In 1968 exporturile R. F. a 
Germaniei s-au cifrat la 
99 540 000 000 mărci, iar importu
rile la 81 184 000 000 mărci. Față 
de antil precedent exporturile au 
sporit cu 12 495 000 000, iar im
porturile cu 11 001 000 000, ceea 
ce s-a soldat cu un exce
dent al comerțului exterior 
de 18 356 000 000 mărci, față de 
16 862 000 000 mărci în 1967. Se 
știe că la sfîrșitul anului trecut, 
în condițiile crizei monetare in- 
teroccidentale, guvernul vest- 
german a întreprins măsuri fis

Cunoscuta publicafie a- 
mericană „U.S. News and 

World Report" constatînd 

că „de la Londra la To
kio universitățile sînt fo
care de violență și de re
voltă" a încercat să schi
țeze un tablou al lumii 
universitare aflată în e- 
fervescență.

Corespondenții revistei și-au 
propus să investigheze realită
țile, iar concluziile lor au fost 
sintetizate într-un articol mai 
amplu publicat la începutul lu
nii februarie. Revista și-a fixat 
ca punct de pornire întrebarea : 
„Ce nemulțumește pe studenții 
din alte țări decît S.U.A., unde 
nu există probleme de război 
sau conflicte rasiale care de
clanșează emoțiile ?". Desigur, 
răspunsurile date ocolesc dese
ori esența problemelor, vădesc 
fie o optică limitată, fie o ten
dință de deformare a realități
lor. Dar dincolo de observațiile 
contestabile într-o oarecare mă
sură, „U. S. News and World 
Report" a oferit un material in
formațional ce merită a fi sem
nalat. In plus, atenția acordată 
fenomenului studențesc este 
simptomatică pentru preocupa
rea tot mai frecventă în lumea 
occidentală în legătură cu ne
mulțumirile din universități. Ten
tativele de a minimaliza acțiu
nile întreprinse de tineretul con- 
testatar, cedeaza locul unei 
constante preocupări în direcția 
depistării cauzelor tulburărilor 
ce se produc în amfiteatre.

Revista americană acordă o 
atenție deosebită efervescenței 
universitare din Franța. Cităm : 
„Protestele studenților din Fran
ța care au culminat cu ciocnirile 
de la Sorbona și din alte uni
versități au la bază, în mod re
cunoscut, unele doleanțe îndrep
tățite. In Franța mai mult de 
600 000 de studenți concurează 
pentru locuri în amfiteatre su
praaglomerate. Locuințele și te
renurile de recreație sînt neco
respunzătoare. Mai puțin de 
jumătate din studenți reușesc să 
absolve cursurile. In mod tradi
țional, studenții francezi sînt în
scriși la discipline clasice unde 
învață mai mult despre bătălia 
de la Waterloo decît despre 
problemele lumii moderne". Se 
notează, în continuare, că în 
prezent în Franța este în curs 
de elaborare reforma învăță- 
mîntului. Notînd opoziția unor 
cercuri studențești față de a- 
ceastă reformă, revista afirmă 
că acestea „sînt împotriva pa- 
ternalismului, birocrației și pro
gramelor politice impersonale 
și în favoarea «democrației di
recte»".

cale menite să reducă exportu
rile și să stimuleze importurile, 
în vederea unei echilibrări a 
balanței comerciale.
• PE Insula Pinos din Cuba 

au început lucrările de con
struire a unei termocentrale. în 
prima fază vor fi montate două 
generatoare cu o putere de cîte 
5 000 kW fiecare, urmînd să mal 
fie instalate alte cîteva genera
toare de puteri diferite. Noua 
termocentrală va furniza ener
gie electrică pentru noile în
treprinderi și centre agricole din 
această zonă.

• MINISTRUL afacerilor ex
terne al R. P. Polone, Ștefan 
Jedrychowski, a sosit miercuri 
la Praga unde va face o vizi
tă la invitația ministrului afa
cerilor externe al Cehoslova
ciei, Jan Marko.

GREVĂ LA BILBAO
După cum relatează din 

Madrid corespondentul zia
rului „Le Monde", săptămî- 
na trecută, in orașul Bilbao, 
unde continuă greva declara
tă de 20 000 de muncitori, 
autoritățile au arestat un nu
măr de 216 metalurgiști. Gre
va din acest important centru 
industrial al Spaniei a fost 
declanșată la 31 ianuarie în 
sprijinul revendicărilor pri
vind majorarea salariilor și în 
semn de protest împotriva 
măsurilor excepționale ale 
guvernului.

• REPREZENTANTUL 
U.R.S.S. la O.N.U., I. A. Malik, 
s-a referit, în cursul unei con
ferințe de presă, la problema 
c nstituirii Comitetului de pre
gătire a celui de-al doilea De
ceniu al dezvoltării, subliniind 
propunerile privind includerea 
în acest comitet a ambelor sta

Evenimentele recente din Spa
nia (declararea stării excepțio
nale pentru prima oară în pe
rioada de după războiul civil) 
sînt puse în corelație cu tulbu
rările studențești. „Ca urmare 
a unor tulburări serioase — 
scrie revista — cele două mari 
universități ale țării, de la Bar
celona și Madrid, au fost închi
se. Marile, institute de învăță- 
mînt superior din Madrid semă
nau cu o tabără înarmată, în 
care se găseau aliniați gata de 
luptă, sute de polițiști. Aproxi
mativ 300 de persoane, printre 
care și mulfi conducători ai stu
denților, au fost arestați". Re
vista americană relevă fenome
nul radicalizării maselor studen
țești : „Inițial, cererile studenți
lor se axau pe dreptul de a a- 
vea propriile lor organizații uni
versitare în locul uniunilor stu- 

Frămîntări studen
țești văzute de o 

revistă americană

U. S. News
& World Report

denfești instituite de guvern. A- 
cum, însă, protestul s-a transfor
mat într-un atac la adresa regi
mului Franco însuși. Studenții cer 
o slăbire a controlului strîns, pe 
care Franco îl deține asupra 
Spaniei de la venirea sa la pu
tere la sfîrșitul războiului civil, 
în martie 1939. Unele elemente 
din rîndurile studenților — ni
meni nu poate ști cîte — doresc 
instaurarea în Spania a unui 
guvern de stînga".

Referindu-se la agitațiile stu
dențești din R. F. a Germaniei, 
publicația americană constată : 
„Tncepînd cu cereri pentru mo
dificarea structurii arhaice a u- 
niversităfilor, mișcarea s-a lăr
git rapid cuprinzînd în cele din 
urmă revendicări privind o re
formă a întregii societăți și ma- 
nifestînd un interes deosebit 
pentru probleme mai îndepărta
te ca guvernul militar din Gre
cia și războiul din Vietnam".

Reporterii revistei au poposit 
în Canada unde au remarcat că 
studenții doresc „obținerea unei 
participări mai mari la condu
cerea universităților" dar că e- 
xistă și grupuri care acționează 
„împotriva recrutării, împotriva

te germane. Reprezentantul 
U.R.S.S. a declarat că în cazul 
în care în pofida statutului și 
practicii O.N.U. vor fi exerci
tate presiuni asupra președinte
lui Adunării Generale a O.N.U. 
și va fi hotărîtă includerea u- 
nilaterală și arbitrară a R. F. 
a Germaniei în Comitetul de 
pregătire, atunci Uniunea So
vietică nu va participa la acti
vitatea acestuia.

ZILELE TEHNICII ENGLEZE
LA VARȘOVIA

• LA VARȘOVIA au fost or
ganizate Zilele tehnicii engleze, 
In cadrul cărora specialiștii po
lonezi vor avea posibilitatea să 
cunoască realizările tehnice ale 
Marii Britanii. Cu acest prilej, 
reprezentanții unor firme en
gleze vor prezenta peste 30 de 
referate de specialitate șl vor fi 
proiectate filme tehnico-științi- 
fice.

Colaborarea tehnico-științifică 
dintre Polonia și Anglia a în
ceput să se dezvolte mai mult 
din 1967, cind numeroasele achi
ziții de utilaje, mașini și li
cențe au permis să se treacă la 
cooperarea in producție, mal a- 
les in domeniul Industriei grele 
și chimice, precum și în dome
niul construcțiilor de mașini șl 
metalurgiei. 

I

Afacerea „Sifar“
• SCANDALUL „Sifar", care a preocupat viața publică 

Italiană în ultimii ani, este readus în scenă de principalul său 
protagonist. Generalul Giovanni de Lorenzo, fost șef al servi
ciului de informații (Sifar) și apoi al statului major al 
armatei italiene, în prezent deputat din partea grupării monar
histe, de extremă dreaptă, a depus marți o „plîngere" împotri
va a 12 generali și patru colonei, care au compărut ca martori 
împotriva sa, în procesul Lorenzo-Esspreso din 1967.

Procesul a fost intentat revistei „Esspreso" sub învinuirea 
că a publicat o serie de reportaje demascatoare în legătură cu 
încercarea generalului Lorenzo și a altor conducători ai Sifar 
și ai forțelor de extremă dreaptă din Italia de a organiza o lo
vitură de stat, în timpul crizei guvernamentale din iulie 1964. 
Dezvăluirea a declanșat reacții puternice în întreaga țară și 
vii dezbateri în parlament. Ea s-a soldat cu trecerea lui Lorenzo 
în retragere și cu acuzația de calomnie împotriva autorilor ar
ticolului din „Esspreso".

In prezent, Giovanni de Lorenzo acuză pe cei care au depus 
mărturii împotriva sa de......violarea secretelor de stat, șl sus
tragere de documente".

războiului din Vietnam*. Tn Ms« 
xic se relevă faptul că „univer
sitățile sînt supraaglomerata și 
nivelul academic scăzut*. Stu
denții mexicani acționează, în
să, nu numai pentru reforma în- 
vățămîntului, ci pentru reforme 
de ordin politic. Pe studenții din 
India „îi interesează mult mai 
mult să-și asigure un loc stabil 
tn societate". Protestele studen
ților — afirmă revista — sînt 
o oglindire a îngrijorării în le
gătură cu situația economică 
deplorabilă. Tn legătură cu în
cordarea din Pakistan, se evi
dențiază faptul că „revolta cres
cîndă din rîndul studenților se 
întrepătrunde în momentul de 
față cu demonstrațiile împotriva 
guvernului". „Deși Pakistanul a 
înregistrat realizări mari tn ul
timii zece ani, este încă greu 
să obții o pregătire intelectuală

corespunzătoare în această ța
ră și studenții au perspective 
foarte limitate după absolvire" 
— afirmă „U.S.News and World 
Report". Bilanțul japonez este 
redat cifric: tulburări la 117 
universități. Mișcările continuă 
la 67 de universități și la 19 
activitatea este paralizată prin 
„boicoturi studențești și prin ba
ricade". Pentru prima oară, în 
cei 90 de ani de existență ai u- 
niversității din Tokio examenele 
de admitere au fost amînate. 
Revista încheie turul de orizont 
afirmînd că „există dovezi că 
revolta studențească a sporit 
atît din punct de vedere nume
ric, cît și ca violență*.

Fără îndoială, „U. S. News 
and World Report* nu a pro
cedat la o analiză de profunzi
me, multe aspecte și cauze fiind 
examinate la suprafață. Dar 
chiar zugrăvite fragmentar, fră- 
mîntările universitare din lumea 
occidentală apar ca un fenomen 
caracteristic pentru mutațiile 
produse în orientarea noilor ge
nerații.

M. R.

Președintele Nixon a con
vocat, la Casa Albă, pe li
derii republicani și democrați 
ai Congresului american, pen
tru a discuta obiectivele ce 
vor fi urmărite prin turneul 
de opt zile pe care șeful exe
cutivului american îl va în
treprinde în capitalele mai 
multor țări vest-europene. 
După întîlnirea cu liderii 
Congresului, Nixon va parti
cipa la o reuniune a Consi
liului național al securității, la 
care, potrivit observatorilor 
politici din capitala america
nă, vor fi discutate, de ase
menea, problemele legate de 
turneul european al preșe
dintelui. Aceiași observatori 
menționează că vizita preșe
dintelui Nixon în Europa oc
cidentală are loc în condi
țiile unei crize izbucnite în 
rîndul membrilor Uniunii 
Europei occidentale.

După cum s-a mai anunțat, 
turneul președintelui Nixon 
va începe sîmbătă și va avea 
ca etape Bruxelles, Londra, 
Bonn, Berlinul occidental, 
Borna și Paris.
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