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Primul cuptor din complexul de piroliză 
de la combinatul petrochimic Pitești 

a inceput să producă
TELEGRAMA CONSTRUCTORILOR PITEȘTENI ADRESATĂ COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, z

Tn zona de sud a orașului Pitești, 
constructorii au adus în faza finala un 
mare combinat petrochimic. Tn componenta a- 
cesfuia intră 4 fabrici, care vor produce peste 
20 articole: polietilenă, etilena, acrilonitril, 
benzen, toluen, xilen etc. în cadrul combinatu
lui procesul de producție va fi în cea mai 
mare parte automatizat.

Tn ziua de 6 aprilie a.c., întregul colectiv de 
constructori și chimiști a trâit un moment 
solemn t intrarea în probe tehnologice a pri
mului cuptor din cele 6 ale complexului de pi- 
rolizâ din cadrul acestui combinat petrochimic.

Cu acest prilej, colectivul Combinatului pe
trochimic Pitești a adresat o telegrama COMI
TETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN, personal tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune : wVă raportam

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
câ în ziua de 6 aprilie 1969, la orele 23,20, 
s-a introdus materia primă în primul cuptor 
din complexul de piroliză — moment care 
marchează începutul fluxului tehnologic. Cu a- 
ceastâ ocazie vă informăm că lucrările din 
complexul de piroliză, cele care asigură utilită
țile și deservirile generale ale combinatului, 
sînt practic terminate. Tn prezent, constructorii 
și montorii îți concentrează eforturile pentru 
terminarea lucrărilor la Fabrica de polietilenă 
și Complexul acrilonitril în scopul integrării, în 
cursul trimestrului II a.c., o tuturor instalațiilor 
in ansamblul general al combinatului. Vă asi
gurăm, tovarășe secretar general, că întregul 
colectiv al Combinatului petrochimic Pitești este 
mobilizat pentru îndeplinirea exemplară, cit 
mai grabnică, a parametrilor proiectați pentru 
instalațiile ce se pun în funcțiune".

Campania agricolă în județele Arad și Timiș

RITMUL DE LUCRU A CRESCUT, 
DAR POSIBILITĂȚILE SINT

ÎNCĂ INSUFICIENT FOLOSITE
Ca întotdeauna, în toiul 

muncilor agricole, conducăto
rii de drept ai acestor campa- 
'jrii sînt foarte optimiști. O 
tcurtă vizită la Direcția agri
colă județeană Timiș, și o la 
fel de operativă discuție cu 
directorul ei, tovarășul inginer 
Ștefan Romoșan, ne-a confir
mat prin exemple concrete și 
cifre ferme temelia reală a 
optimismului de care vorbeam. 
Lucrările din epoca I sînt ps 
terminate, iar pregătirea tre
cerii „din mers“ la ultimul 
asalt al campaniei agricole 1 
semănatul porumbului, slnt 
tăcute. Sînt cîteva realități 
care justifică Încrederea in 
terminarea la timp și devan
sarea zilelor pierdute datorită 
vremii nefavorabile. De alt
fel, această situație se prelun
gește încă în unele zone ale 
Județului unde nu se poate 
lucra din plin. Așa se explică 
de ce ieri, din 3 034 tractoare 
aflate in dotarea I.M.A. au lu
crat doar 2 274. Acestor expli
cații oficiale li se adaugă, însă, 
și altele constatate la fața lo
cului. Lucrul neefectuat la 
timp se răzbună. Cocenii ră
mași de astă-toamnă pe cîmp 
îngreunează mult activitatea 
mecanizatorilor, determinînd 
o întîrziere artificială în exe
cutarea lucrărilor agricole de

Ca mai toate proverbele — 
„Ziua bună se cunoaște de di
mineață" își are adevărul șl re
lativitatea lui. Nu tot ce începe 
bine în artă se continuă astfel, 
precum nici ceea ce se declan
șează mai greu și mai încet, 
după începuturi inconcludente, 
nu înseamnă că nu răscumpără 
paloarea debutului.

Există diferite tipuri de ar
tiști, ca și diferite modalități da 
formare a personalității. Unii 
sînt mai spontani și precoci; 
alții cu o exigentă Inițială așa 
de mare îneît se manifestă mal 
încet și mal greoi. Unii spun de 
la început tot ce pot spune, pa 
cînd alții apun cu timpul din 
ce în ce mai mult și mai a- 
dînc. Căzanne a lăsat multora 
impresia unul artist fără talent, 
a cunoscut descurajarea, dar șl 
tăria de a merge pe un drum 
al său. Francisc Șirato a măr
turisit că „timp de douăzeci de 
ani, nimeni nu s-a entuziasmat 
de pictura mea", uneori într-a- 
devfir greoaie și necomunicati
vă, dar ajungînd apoi, după o 
muncă și o gîndire exemplar 
de stăruitoare, la capodoperele 
ce-1 apropie — în unele peisaje 
si interioare — de franchețea 
si subtilitatea coloristică a lui 
Vermeer van Delft.

Grigorescu a fost un spontan 
genial — ceea ce nu înseamnă 
că nu a muncit din răsputeri 
<pre a se depăși mereu, An- 
dreescu a fost mai meditativ si

• CIND VOR FI UTILIZATE E- 
FECTIV TOATE TRACTOA
RELE?

• CONDUCERILE UNITĂȚILOR 
SA NU MAI FIE REȚINUTE 
TN FEL DE FEL DE ȘEDINȚE, 
CI SA FIE LASATE SA OR
GANIZEZE BUNA EXECUTA
RE A LUCRĂRILOR.

• O SUGESTIE PENTRU OR
GANIZAȚIILE U.T.C.: EVA
CUAREA APELOR DE PE SU
PRAFEȚELE CULTIVATE TRE
BUIE SA ÎNSEMNE, IN A- 
CESTE ZILE, PRIMUL cTIEC- 
TIV AL ACȚIUNILOR DE 
MUNCĂ PATRIOTICĂ ALE 
TINERILOR.

•ezon. O situație asemănătoa
re am intîlnit și in județul A- 
rad, unde la C.A.P. Chezereșul 
Mare, Cărpiniș, Zimandul Nou 
președinții și inginerii agro
nomi Încă n-au întreprins ni
mic pentru descongestionarea 
unor întinse suprafețe ocupa
te încă de cocenii de porumb. 
Și, cu toată situația reală, in 
toc să caute remediu imediat 
pentru o astfel de situație, 
președintele C.A.P. din Che- 
zereș a refuzat categoric să 
mobilizeze pentru duminică 
pe membrii cooperatori la e- 

mai chinuit în creația sa, atit 
de puternică în ultimii ani ai 
vieții, Luchian a îmbinat liris
mul cu gîndirea, iar Theodor 
Pallady a manifestat totdeauna 
o autoexigență intelectuală, ca
re l-a dus la stilu-i unic. Brân- 
cuși a debutat răsunător și s-ar 
fi putut mulțumi cu primele 
succese din țară și de la Paris, 

DEBUTUL Șl DEZVOLTAREA 
MBULUI ARTIST

dar, mereu studios șl mereu 
căutând o cale nouă, care să fie 
șl a lui, și a patriei, și a uni
versului, a ajuns la realizările 
lui măiestre-

Cea mai grea răspundere ce 
o are un talent față de sine în
suși și față de lumea căreia îl 
aparține este formarea sa conti- 
tinuă, dezvoltarea darurilor pe 
care și le știe, șl uneori nu și 
le știe. Nu e de ajuns să te știi 
talentat pentru a fi artist ade
vărat. La unii, după debuturi 

xecutarea acestei lucrări, deși 
mecanizatorii ieșiseră la lu
cru, dar, neavind asigurat 
frontul de lucru necesar, s-au 
văzut nevoiți să revină la se
diul secției.

în județul Arad, unde con
dițiile climatice sînt aproape 
Identice cu cele din județul 
vecin, Timiș, situația, pină la 
ultima cooperativă, după apre
cierea specialiștilor este bună. 
74 la sută din Lucrările epocii 
I au fost terminate. Ritmul de 
lucru este foarte intens. Pe 
lingă mașinile I.M.A. sint fo
losite și atelajele proprii, iar 
tn funcție de necesitățile și 
condițiile de lucru sînt dislo
cate temporar secții întregi 
pentru ajutor. Dar și cu acest 
ajutor este o poveste. De pil
dă. la C.A.P. Hunedoara ju
dețul Timiș) lucrează toate 
tractoarele din Cruceai, In 
vreme ce aici mai sînt încă 
de insămințat 100 de hectare.

Anomalii care frinează Încă 
bunul mers al lucrărilor am 
Intîlnit și la Simand. Aici, din 
39 de tractoare existente In 
aecția aparținind I.M.A. Sîn- 
tana, 17 stăteau. Li se făceau 
„mici reparații". întrebați ce 
au semănat, ni s-a răspuns i

*1. D. DANCEA

(Continuări în pag. a 111-a)

care nu-s decît .Jocuri de paie- 
urmează repetarea debutului 
sau, dimpotrivă, serii de mime- 
tisme și imitații după alții. Cri
ticul Marin Simionescu-RLmni- 
ceanu acuza în 1916 pe unii din
tre corifeii „Tinerimii artisti
ce" că pictau și la maturitate 
opere în felul acelora cu care 
se impuseseră în tinerețe sau

PETRU COMARNESCU 
la debut (Strîmbu, Kimon 
Loghi, Verona, N. Grant și atâ
ția alții). Astăzi, asistăm uneori 
la un fenomen contrar : există 
mulți artiști care se schimbă 
atât de la o expoziție la alta în
eît nu le mai recunoști antece
dentele.

Dacă repetarea Înseamnă că
derea în rutină, și sclfîmbarea 
bruscă, forțată, neconvingătoa
re este la fel de dăunătoare.
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— UȘII NOI 
DIN CETĂȚI STRĂIECni

Desigur, schimbarea sau trans
formarea organică, făcută din 
convingere si cu vocație pentru 
depășire, este necesară, dar a- 
tunci nu se mai cheamă schim
bare, ci dezvoltare, iar în pro
cesul dezvoltării nu sînt exclu
se uneori contradicțiile, căută
rile in direcții inedite, experi
mentele variate.

61 pentru artist, șl pentru 
critici, și pentru iubitorii de 
artă, criteriul de evaluare a 
creației constă in seriozita
tea ca care un artist debutea
ză. Iar seriozitatea include sin
ceritate, autoexigență, muncă 
temeinică si prezența unor idea
luri superioare. Acestea sînt $1 
condițiile dezvoltării, în care 
expresia se adîncește și se con
figurează cu o cunoaștere mai 
lucidă a posibilităților, cu cîști- 
garea unei gîndiri mal profun

„ACASĂ" LA
STUDENTI

24 de ore în orășelul universitar Grozăvești

După orele de curs șl semi- 
narll studenții Universității 
bucureștene se reîntorc în 
„orășelul- lor. Amplasat pe 
cheiul Dîmboviței într-o zonă 
ferită de marea aglomerație a 
Capitalei, Complexul studen
țesc Grozăvești constituie el 
însuși, intr-adev&r, un micro- 
cartier modern, aerat, cu verti
cale și culori tinerești, avîntate 
— un aar din sticlă și beion 
făcut de către stat, de partid, 
studenților bucureșteni.

2 500 de studenți. Pentru fie
care dintre ei, pentru cinci ani 
de zile căminul reprezintă ade
vărata casă de locuit — și 
Grozăveștiul este intr-adevăr 
rasa cea mal luminoasă, univer
sul cel mai primitor în care se 
ordonează amintirile, emoțiile 
intelectuale ale studiului pro
fesional, bucuriile sesiunii — șl 
tot ceea ce încheagă într-un tot 
armonios virsta unică a studen
ției.

Ideea unei „radiografii" a

de și mai dinamice, eu forma
rea unei culturi generale si de 
specialitate mai autentic trăite. 

Referind u-ne la cazuri concre
te, la debuturile și dezvoltarea 
unor artiști plastici Încă tineri 
sau de tot tineri, să analizăm 
situația actuală a noilor genera
ții- Au apărut si apar foarte 
multe talente In plastică, mai 
ales în pictură, de altfel ca și 
în poezie și In muzică, poate 
mai puține, după părerea mea. 
In epică șl în dramaturgie, deși 
nici în aceste domenii nu se 
poate vorbi de sărăcie. Un pic
tor de virstă mijlocie ne măr
turisea : „noi, pictorii care nu 
mai «intern tineri, trebuia să 
fim foarte atențl în ceea ce 
creăm, căci apar generații atât 
de talentate care ne-o pot lua 
ușor înainte !“

Deși e Ioc pentru manifesta
rea tuturor talentelor In țara 
noastră, unde artiștii au în
lesniri și condiții prielnice 
pentru dezvoltarea lor. iar spi
ritul de întrecere nu înseamnă 
deloc acea concurență în spirit 
burghez, totuși unii artiști mal 
tineri folosesc, spre a se impu
ne îacă de la debut, capacita
tea de a șoca si nu de a se ex
prima cu sinceritate șl autenti
ci ta te.

Desigur. în artă, trebuie să 
vii cu ceva propriu, cu expre
sii grăitoare, cu un nou. care

(Continuare In pag. a 11-a)

TINERII MINERI DfN FRUCTELE
VULCAN In COMPETIȚIA

PENTRU MAI MULT

CĂRBUNE
INIȚIA ȚIVȚȚ

laboratorul ds botanică al 
Institutului agronomic din 

Timișoara

Foto : O. PLECAN 

acestui complex studențesc mo
del, nu poate decît sâ-1 entu
ziasmeze pe un reporter. De a- 
ceea, cu bucuria că pentru o 
lăptămînă voi retrăi momentele 
adevăratei studenții, m-aj a- 
dresat tovarășului Dinu Zamfi- 
rescu, administratorul acestui 
complex.

— Intr-un complex locuit de 
2 500 de studenți și stu
dente. a căror cazare se
bazează pe sistemul de ca
mere de 2, In care este realizat 
confortul necesar nu se mai
pun probleme speciale. Cel mult 
mici neajunsuri de ordin cu to
tul particular, care se pot re
zolva pe loc. fără să afecteze 
viața internă a căminului nos
tru.

— în perioada aceasta ce ac
tivități întreprindeți cu și pen
tru cămin)ști ?

— In flecare joi. seara, stația 
noastră do radioamplificare

O masă gustoasă consistentă poate fi servită rapid, 1ntr-o ambi
anță intimă, la cantina studenților ieșeni

Colectivul Exploatării minie
re Vulcan a pornit în noul an 
de muncă cu stângul. Realizările 
oscilau mult de la o zi la alta. 
Lft sfîrșitul primei decade, mina 
înregistra un minus de 422 tone 
de cărbune fată de plan, situa
ție aflată în totală contradicție 
cu posibilitățile acestui colec
tiv. E drept, se mai întîmplase ca 
prima decadă a primei luni să 
ne considerată „o perioadă de 
relaxare", dar ramînerile în urmă 
ie recuperaseră ulterior. Numai 
că, de data aceasta, s-au în
curcat socotelile. In loc să fie 
reduse, sau cel puțin stopate, 
nerealizările s-au amplificat. La 
finele celei de a doua decade, 
erau de 4 ori mai mari decît 
înainte. îndeplinirea planului 
lunar era primejduită.

In întreaga exploatare s-a de
clanșat atunci o acțiune febrilă 
de căutare a soluțiilor de natu
ră să redreseze situația. Tinerii, 
organizațiile U.T.C., s-au inte
grat acestor eforturi, punînd 
umărul la depășirea situației pre
care prin care trecea mina. Au 
intervenit cu toate posibilitățile 
care le-au stat la îndemînă.

A avut loc o plenară a comi
tetului coordonator al U.T.C., 
căra și-a propus să analizeze a 
portul tinerilor la realizarea sar
cinilor de plan. S-a înscris la 
cuvmt, printre alții, și utecîstul 
Gheorghe Ni co ară, șef de bri
gadă la sectorul I.

— Plenara, s-a adresat el ce
lor din sală, a scos în evidență 
numeroase lipsuri din activita
tea noastră. Ăsta-i adevărul : în 
ultimul timp am lăsat-o cam 
moale. Și eu am căzut în aceasta 
greșeală. Dar noi, tinerii, care 
reprezentăm jumătate din efec
tivul minei, sîntcm în stare să 
contribuim eficient la schimbarea 
lucrurilor Consul tîndu-mă cu 
membrii brigăzii, am hotărit să vă 
chemăm la întrecere. Primiți ?

Cei din sală și-au întors 2pre 
el privirile. Și-au exprimat pe 
loc adeziunea fața de o astfel de 
idee.

— Inițiativa lui Nicoară este 
bună 1 a răspuns Gheorghe Ior
dan. Brigada mea este prima care 
răspunde întrecerii...

— Și-a mea I a țîșnit de la lo
cul sau Gheorghe Tidvă, un alt 
șef de brigadă.

Ca el au făcut apoi și Leon 
Hangan, Constantin Lupu, Du
mitru Costica. In total au răs
puns chemării cinci brigăzi com
plexe, conduse și formate în cea 
mai mare parte din tineri, re
prezentând trei sectoare de pro
ducție foarte importante I, IV 
și VI.

transmite o emisiune locală mo- 
zaicată realizată cu colaborarea 
studenților, cuprinzînd confe
rințe sau expuneri ale unor ca
dre didactice, momente poetice, 
satirice, noutăți culturale, popu
larizarea numelor unor studenți 
fruntași în sesiunile de examene, 
preocupări profesionale — și la 
cererea acestora multă, multă 
muzică. Aceste emisiuni, foarte 
apreciate, le-am organizat pe 
blocuri sub forma unor între
ceri. Preconizăm deschiderea 
unei expoziții volante de artă 
plastică în holurile căminului, 
cu contribuția în special a stu
denților de la Institutul peda
gogic și să organizăm un cerc 
de muzică simfonică într-o sală 
de televizor înzestrată cu mag- 
netofoane și cu benzi pe autori 
|i pe interpret! — ce vor fi au-

GH. ISTKATE
(Continuări în pag. a ,V-a)

— Ne-am gîndit — își conti
nua Gheorghe Nicoară firul gîn- 
durilor — să urmărim patru obi
ective : creșterea productivității 
muncii sau a randamentului pe 
post, cum îi spunem noi, reduce
rea cantității de cărbune rebutgt 
pentru șist vizibil, respectarea 
tuturor normelor de tehnică a 
securității muncii și lichidarea 
absențelor nemotivate. Sînt pro
blemele cele mai importante ale 
producției care influențează ne
mijlocit realizarea planului...

Vestea s-a răspîndit repede 
în toate sectoarele. Auzind-o, cei 
vîjstnici se convingeau încă o 
dată de capacitatea tinerilor de 
a lua inițiative valoroase, de nă
dejdea pe care o pot avea în ei 
oricînd.

Și după cum s-a văzut mai 
târziu, nu s-au înșelat. După 
două luni de Ia declanșarea în
trecerii, se poate evalua efectul 
favorabil pe care inițiativa lui 
Nicoară l-a avut asupra produc
ției.

Din primele zile, brigăzile au 
înscris o linie mereu ascendentă 
pe graficul realizărilor. Ca un 
prim rezultat pe care-1 consem
năm este îndeplinirea planului 
de producție pe ianuarie. Nu nu
mai ca au fost recuperate res
tanțele, dar s-a obținut și un 
plus de 31 tone. La fel de im
portantă însă ca și depășirea 
planului a fost încrederea cîști- 
gată de tineri în forțele proprii, 
în capacitatea lor de mobilizare.

Se cere subliniat faptul că, 
desfășurînd o muncă entuziastă, 
avîntata, fiecare brigadă și-a 
depășit randamentul planificat 
dînd împreună peste plan 2100 
tone de cărbune. Unele au în
scris depășiri de 25—30 Ia sută, 
procente care se concretizează 
în peste o tonă de cărbune ex
tras în plus pe fiecare post. Re
zultate la. fel de bune au obținut 
și în înfăptuirea celorlalte obi
ective. Cantitatea de cărbune re- 
butat pentru șist vizibil a scăzut 
mult în comparație cu luna ia
nuarie.

Azi este în frunte brigada lui 
Nicoară. în cadrul sectorului I 
tot ea este cea mai bună. Dar 
mîine nu s-ar mira nimeni dacă 
ar afla că pe primul loc a ajuns 
brigada lui Iordan sau a altuia. 
Motivul este simplu : prima a 
extras peste plan 934, doar cu 
100 de tone mai puțin... Prima 
și-a depășit planul în lunile fe- 
bruarie-martie cu 23 la sută iar 
cea de a doua tot cu atîta I

AL. BAlGrADEAN

(Continuare în pag. a 111-a)

Ion Minulescu a cîn- 
fat. Muzicalitatea stanțe
lor sale este expresă. 
Poezia lui cere sonuri. 
Ion Minulescu întruchi
pează ideea de poet tru
badur, de peregrin sen
timental rostindu-și ver
surile la ghitară. Actua
litatea lui Minulescu este 
teribilă. In această epocă 
de sensibilitate neo-ro- 
mantică/ cînd la modă 
sînt faetoanele negre, 
tramvaiele galbene și 
charlestonul dansat de 
bunici, cînd rochiile co
boară spre glezne și pă
lăriile cresc spre joben, 
cînd muzica devine me
lodică și sentimentul se 
comentează simplu, Ion 
Minulescu este un înain
taș.

A fost un poet urban. 
Și-a modelat sensibilita-

POETUL
STRĂZII

SÂNZIANA POP

tea pe efervescența coti 
dianului. A creat din ci
tadin o adevărată curte 
a miracolelor. Comenta 
tor tandru al peisajulu" 
orășenesc, a converti’ 
decoruri banale la o Iu 
me aparte străzile, clâ 
dirile, mijloacele moder 
ne de transport, furnica 
rul pestriț omenesc fac 
în poezia lui Ion Minu 
lescu un univers de cu 
loare. Aceasta a fost cap 
cana cu care a prins ș. 
mai prinde un public că
ruia îi e foame de meta
fore accesibile, de poe
zie limpede.

Ion Minulescu este 
poetul care a coborît în 
stradă. A mitizat-o și ea 

l-a glorificat. Tenta ver- 
lurilor este nostalgică, 

(Continuare în pag. a II-a)
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INIȚIATIVA ARE CUVINTUL i

O DISTINCȚIE VIU
DISPUTATA

ur- 
va 

re-

„TROIENELE de Euripide

la Teatrul National din Iași

Odată cu declanșarea cam
paniei agricole de primăva
ră. tinerii mecanizatori ai ju
dețului Timiș s-au prins in
tr-o pasionantă întrecere. în
că din perioada reparațiilor, 
cînd tractoarele se aflau in 
atelierele întreprinderilor 
pentru mecanizarea agricul
turii sau ale întreprinderilor 
agricole de stat, ei au aflat 
despre posibilitatea — da‘o- 
rată unei initiative a Comi
tetului județean Timiș al 
U.T.C. — de a cuceri o dis- 
dincție de mîndrie : acea de 
„cel mai bun tînăr mecaniza
tor din județ“. Concursul si-a 
stabilit, drept criterii, obiec
tive economice concrete : re
ducerea cheltuielilor planifi
cate la lucrările care intră 
în graficul de execuție, con
comitent cu realizarea urmi 
volum cît mai mare de lu
crări. respectarea regulilor 
agrotehnicii — toiul intr-o 
primă etapă, care, la nivelul 
secțiilor si fermelor, se va 
încheia In ajunul zilei de

23 august. Pentru etapa 
mătoare „examenul" ii 
constitui obținerea unor 
colte sporite pe suprafețele 
repartizate, element de bază 
în atribuirea titlului de „Cel 
mai bun tînăr mecanizator".

„Simplu de urmărit, prin 
folosirea exclusivă a eviden
tei primare din unități, ceea 
ce înlesnește stabilirea exac
tă a stadiului în care se află 
rezultatele muncii fiecărui 
tînăr mecanizator de-a lun
gul desfășurării concursului 
— ne declara tovarășul Radu 
Răian. primul secretar al 
Comitetului județean Timij 
al U.T.C. — Întrecerea va pu
ne In valoare resursele de 
hărnicie și pasiune de care 
dispun tinerii noștri mecani
zatori. va oferi un larg cimp 
de afirmare inițiativelor de 
orice fel*.

M. T.
O NOUA PUBLICAȚIE

STUDENȚEASCA

ALMA MATER

un eveniment pe care stu
denții ieșeni și l-au înscris 
în agendă.

ALMA MATER va apare în 
24 de pagini, avînd formartul 
revistei .,Lumea". în două 
culori, cu un bogat material 
ilustrativ.

Revista își propune să o- 
glindească viața și preocupă
rile centrului universitar ie
șean. să fie o adevărată tri
bună. Paginile ei vor, 
stimula schimburile de o- 
pinii, creațiile literare și 
Științifice ale studenților etc.

Din sumarul primului nu
măr cităm : un articol sem
nat de rectorul universității 
„Al. I. Cuza*. prof. univ. 
I. Creangă ; rubrica ..Cu min
tea si inima* — agendă ■ 
vieții universitare ; intervi
uri. reportaje, note ; rubrica 
„UniverMlis*. închinați liie- 
raturii universale ; rubric! 
de sport »i umor. recenzii, 
eseuri, pre zi ri versuri aem- 
nzte de «tudenți etc.

u z.
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MIC GHID COTIDIAS
• INTRE TEORIE SI GAR

DEROBA
Ce li se oieri

acest sezon, la Cipur.’ ! . ■ »*-
timenta .ie- ♦ — es?e intre3«r- 
rea pe care am adresa:-o. re
cent, forurilor respaassâtia 
din Minister^ U-
țoare. Transcriem rii;.*--- 
o lamă sporită de cortuv=w 
produse dm fibre r.-.re«e. 
pentru amaioru de biram — 
o cantitate eu 88 la 
mare ae bocam 4 —. -
mente de pantofi pecir. ex
cursii, CU zsc scc I- • - •
multe Impermeabil, hanorace, 
bluze de rekxi. pestx==n «-■ 
praelastici ; voitru lutaMCcB* 
zilnici — 
să din piele sir**e=â arte
rită cu super'-oc de cxiiaw 
superioară, la un preț utm 
bil.

Ne bucurăm ci putea al jr» 
la cunoștința citiSortSre *-w* • 
aceste nnutâtL Dar_ Tmtti m 
„dar“ peste care ««a oaia 
bunăvoința, e greu de tiec-j 
mărfurile exisțer.te ■ - _ 
de puține ori. In drzanrl. 
mai ales in ceea ce pm efW 
modelele, cu cererea ș- 
lul. Un exemplu : r.f s-a ifr-J 
că anul acesta va erer» ea “ - 
siderabi] producția 
pe buret. Vor rezista - t • 
exigenței consumatoriLor. ttr» - 
In te de toate s^b a»s»=-— 
model la zi ? F2rt «3 w ’a- 
zardâm !n pnnorir.. - 
un rliptint — îrzfireer. — I» 
această Întrebare pe <j— - 
l-a dat ten Ceza’rsa
Plcșca. «Ie ta •* • k
ciile tehnice a> a=ttr.*ri^: 
minister : -De fieeaie eM 
comerțul — cu care bum l* 
cheiem eaatnrfe — ar» mi
neri la fata naalai. i mode
lelor Inedite. prWertad prăda
se deja verifica le de amefie 
public*.

Nu exiști lud — faptele 
ne-o arați — un sondaj prea
labil. bine pus la puneL 
gustului eonsumatorUor P
tru industria ÎDd’^ăm:.-xeî. de 
pildă, exiști — !n '.atreaza 
țari — doar S ma<azir>e de 
prezentare. aparhr.'->4 M.LU. 
In macaz: ne le tutețate de Mi
nisterul Comerț-'.ui Ir.’erto- 
sondarea este mai mult dee't 
aproximativă. Lăutl '.a lati
tudinea șefilor de ur.itlți Na 
cumva șl aceasta ere o caozi

D. ION I

a’

• •••••
COMEDlANȚn rulează la Patria 

(orele 17 ; 20). PIPELE rul^izA la 
Republica (orele 9,38 ; 11,45 ,
16.30 ; 18.45 . 21). ADIO.. GRINGO 
rulează la Luceafărul (orele 9 ; 
11,15 ; 13.X : 16 ; II,X ; 21) ; Bucu
rești (orele 1.45. 11 : 13 38: 16 :
18.30 . 21 : In completare Paiața) ;
Favorit — Drumul Taberei (orele 
10 Î 13 ; 15.30 ; 18 ; 28,38). CRIMA 
IN STIL PERSONAL rulează ia 
Festival (orele 9 ; 11.15 ; 13J8 ; 
16 ; 19,33 , 20,45 ; in completare
Jupiter trebuie salvat). RĂUTĂ
CIOSUL ADOLESCENT rulează 
la Victoria (orele 8.45 ; 11 ; 13.X ; 
16 ; 18,30 ; 20.45 ; In completare
Cfntecele Renașterii) ; Excelsior 
(orele 6 ; 11,15 ; 13.x : 16 : 11.38 : 
20,45 ; Tn completare Cfntecele 
Renașterii) TATA, rulează Ia 
Central (oreie 9 ; 11 . 13 ;
15 : 17 ; 19 ; 21 . In programul
viitor CĂLUGĂRIȚĂ ȘI COMI
SARUL) PRELUDIU rulează la 
Lumina (orele 9.15—16 In conti
nuare ; 18,38 ; 20.45 : In comple
tare Eternul feminin). RIO BRA
VO rulează 'a Doina (orele 11.X ;
16 ; 19,30 . Program pentru copil
orele S ; 10) ; Arta (orele 8.45—12 
în continuare ; 20 ; In completare 
Domnia sa, pietonul). OAMENI 
ÎMPIETRIȚI rulează la Union (o- 
rele 15,30 : 19 ; 20,30 ; simbătâ.
completare Smrele negru). PE 
PLAJELE LUMII rulează Ia Fe
roviar (orele 8,30 ; 10,30 ; 12,X ;
14.30 ; 16,30 ; lfl,45 ; 21 tn comple
tare Cfntecele Renașterii) ♦ Mo
dern (orele 9,30 ; 11,45 ; 14 : 16,15 ; 
18 30 ; 20,45 ; In completare Eter
nul feminin). RISCURILE MESE
RIEI rulează la Grivlța (orele 9 ;
11.15 ; 13.30 ; 16 ; 11,15 ; 20.30 ; In
completare Drama străzii) ; Me
lodia (orele 9 ; 11,15 ; 13.30 : 16 ;
18.15 : 20.30) . Flamura (orele fi :
11.15 : 13.30 ; 18 ; 18,15 ; 20.30). CO
LUMNA rulează la înfrățirea (o- 
rele 15.30 : 19 : Tn completare Ori
zont științific nr. 2/1969). ROLLS 
ROYCE-UL GALBEN rulează la
Buzeștl (orele 15,30 ; 18) ;ROMAN- 
ȚA PENTRU TROMPETA 
20,30). UN OM PENTRU 
NITATE rulează la Dacia 
8,45—15,45 In continuare ;

14 .

(orele 
ETEK-
(orele

• V-AT1 ȘTAMPILAT LEGITI
MAȚIA ?

C.'

hau «ac. D»

Ba? «ă «wv<u 
teftateo eft ei

ta

U 0.

• tfMTAHE LA JLDAAK

GALAȚI : 
MUZICA UȘOARA

vei loc !n lina d«
28 aprilie.

Casa de cultură ® 
municipiului Galați, 
Tn colaborare cu Co
mitetul 
pentru 
artă, 
între 17 
lie a.C., ,--------
ție a Festivalului șl 
concursului de mu
zică ușoară româ
nească pentru ama
tori, „Glasul primă
verii-.

Acest concurs ln- 
terjudețean are 
drept scop depista
rea celor mai buni 
soliști din cadrul 
diferitelor case da 
cultură — și in ace
lași timp, punerea 
in evidență a crea
ției originale. In 
sensul că flecare in
terpret trebuie al 
se prezinte In cnn- 
enn ca ■ piesă scri
să de an campoxiiar 
eaasacrai și cu 
to ir. pori ții *Je 
compozitori șl 
fieri locali.

Tn de 1< apri
lie n avea lac «pe<- 
ta ralul de deschi
dere. «feric Iu ciai- 

partieipautPar. 
de Cim de cultură 
a stQdeatllar dl a 
Galați ; mrie de 17 
fi aprilie var fi 
cSEtami» cm <~w na
ivi praprin-ris ief
tinea participării 
stabili udase prii 
tracer» la aorțil : la 
dai de 19 aprilie, 
partlcipantil șl »*■ 
brii Jurialal var vi
ni* Camfcl natal «- 
derurgle Galați. $aa- 
tieml naval. Until 
de artă etc. Specta
colul de gaJA va a-

Sabina C&rftnva

județean 
culturi ți 
organizează, 
9i 28 aprl- 
prima edi-

CRAIOVA : 
MUZICA 

POPULARA
In einstea celei 

de-a 25-a aniversări 
a Eliberării, Comite
tul pentru cultură fi 
ini al Județului 
Dolj organizează la 
Craiova, In perioa
da 23 mai —1 Iu
nie 190, Festivalul 
fi concursul inier-

(ESTIVA
LURILE

dori
■ nar
irx- PRIMĂVERII

prețllar de munca 
pepalrrl romlne»!- 
e* . Maria Tinxse-.

Ari nd drept scop 
vaianiicarea roicic- 
nJnl, stimularea fl 
premaTarea talente
lor interpretative, 
r estival al șl con
firmi „Mim Tăn«- 
■e- este deichls ar
tiști l«r amatori de 
U sate ți a rațe (cit* 
dei din flecare Jn 
deț : an selist vwal 
fi an artist Instni- 
mentisii. tar» vor fi 
desemnați de «-Sire 
comitetele p e n t r □ 
enlinr* ți art A ale

județelor respective.
Fiecare concurent 

va Interpreta două 
piese inedite din 
folclorul Județului 
pe care-1 reprezin
tă, precum și două 
piese la alegere pen
tru concertele ' ce 
vor avea loc In tim
pul festivalului. Se 
recomandă concu- 
renților prezentarea 
In cel mai frumos șl 
reprezentativ costum 
popular din zona 
respectivă. Con
cursul se desfă
șoară într-o singură 
etapă, eșalonată în 
4 concerte-concurs. 
In fața 
alcătuit 
nalităU 
ale _______ _____
nețti. In afara pre
miilor acordate con- 
curenților clasați pe 
primele trei locuri, 
vor fi oferite nume 
roase premii din 
Partea unor impor
tante organisme șl 
instituții culturale. 
Comitetul Județean 
Dolj al U.T.C. oferă 
un premiu pentru 
cel mai tînăr și va- 
lnroa interpret.

Iu perioada des
fășurării acestei ma
nifestări artistice, 
interpreți profesio
niști de valoare, re
prezentativi pentru 
anumite zone fol
clorice ale tiriL vor 
susține recitaluri, 
vor fi organizate ex
poziții cu obiecte de 
artă populară, o 
<■11 a filmelor de 
scurt metraj eu ca
racter folcloric, o 
paradi a portul Bl 
popular oltenesc, nn 
simpozion pe teme 
de folclor.

V. Răvescu

unui juriu 
din 
de 

muzicii

prno- 
leami 
romi-

INCEPÎND DE ASTĂZI

ffWOW TIMPUL DV.

15.3a . 11 , 29-15 ; Tn completare
Orizont țtilti'ifle bt l/19a9j. PI 
TEREN PROPRIU rulează la Dru
mul Sâni ‘orele 15. 17Ji; 3il- 
rROFESIONI ȘTII ruleazi la Fe
rentari (orele 15.3» . 19 ; 39.15).
MARELE ȘARPE ruleazi la Co- 
trocml (orele 15JI ; 11 ; GUSTUL 
MIERII orele ia.39 : In completa
re Anotimp fi 1 mb rd el mi n te). LA 
LST DE EDEN rulează la Fo- 
reasca (orele 9 ; 11J8 ; 14J8 ; n.3t ; 
29 : în comnletare Șofer da d«- 
mlnicâ) ; Gloria (orele 9.0 ; U ;
14.38 ; 17 : 19,38 : Tn comoletara 
Cimentul) PENTRU ÎNCĂ PU
ȚINI DOLARI ruleazi la Volga 
(orele 9—15.38 ?n continuare ; II ;
20.38 ; în completare iseoenei ; 
Miorița (orele 9 ; 11,15 ; 13.31 ; 18 ;
11.30 ; 28.45 ; Tn completare Mis
tere în piatră). FELDMAREȘALA 
rulează la Viitorul (oreie 15,38 ; 
18 ; DRUMURI orele 28.31 ; In 
completare Misterul colorilor). 
SETNȚF.LESUU rulează la Moeilor 
(orele 15.38 ; 18 ; CELE TREI
NOPȚI ALE UNEI IUBIRI orele 
28 30). „...APOI S-A NĂSCUT LE
GENDA- ruleazâ la Popular (o- 
rele 15.M ; 18 ; 20.30). CADEREA 
IMPERIULUI ROMAN rulează la 
Munca (orele 18 . MAGAZINUL 
DE PE STRADA MARE orele 28). 
TATA DE FAMILIE rulează Ia 
Tomis (orele 9—15.45 în conti
nuare ; 18 15 : 28.31 ; In comple
tare Legendele Ceahlăului). DUE
LUL LUNG rulează la Flacira 
(orele 15.30: 11 ; MESTEACĂNUL 
orele 20,30 * Tn completare Ca o- 
țelul). VEȘNICUL INTIRZIAT 
rulează la Vltan (orele 15.30 ; 18 ; 
TANDREȚE orele 20,38 : In com
pletare Pentru cel așteptat). EX
PRESUL COLONELULUI VON 
HYAN rulează la Rahova (orele
15.30 ; 18 : Tn completare Răscru
ce) : VALEA (orele 20.50 ; Tn com
pletare Merele). BECKET rulează 
la Progresul (orele 15.30 ; 19). UR
LETUL LUPILOR rulează la Pa

«n (orele U.M : U; 28.13 ; In 
eonaptetare Despre ptp<nt ; De 
la 19 aorline PENS1BNE PENTRU 
HOLTRI or«4« 15,45 ; 1| . »,15 ;
In Cama vxloj ani ni a-
Minei. PENSIUNE PENTRU HOL
TEI ru>ază La Crirjap (orele 
lă.38 ; li . X.15 ; In enrapîetare 
Ap® nhlrnsl De la 18 aprilie 
URLETUL LUPILOR ore’e iS-58 • 
II : Si 15) MADE IN ITALT ru
lează Caves (orele 15A8 j 18 ; 
28JL De la M aprriie PRiSȚESA 
orele 15J8 ; 18 . X 15). TOTUL
PENTXU RIS ; CULT11A PIR*. 
SlCULL'l ; 8M SECUNDE DR A- 
DDAI; GUSTAV SE ODin- 
NESTT rulează 'a Timpuri Noi 
(orele 9—21 tn continuare). DOM
NUL ROSSI F\CE SCHI ; UN 
OSCAR PENTRU DOMNUL ROS
SI : GUSTAV SUPERSTIȚIOSUL; 
GUSTAV Șf RUDELE BOGATE ; 
\TLABILTA C-rUFULlCl ; ALFA. 
OMEGA ; DRUMUL $1 MAXWELL 
rulează La Union simbătă (orele 
11).

JONES, ora M.M ; Circul de Stat :
CIRCUL ..ORION- (R. P. Bulga- 
ri=.' ora 19.M.

MIERCURI, 1 APRILIE 150

?ili Palatului : TRAVIATA, ora 
19.39 ; Teatrul de Operetă : MY 
FAIR LADY, ora 19,30 ; Teatrul 
Național „L L. Caragiale" (Sala 
Comedia) : IDIOTUL, ora 19,30 ; 
(Sala Studio) : TRAVESTI, ora 
1S.M ; O FEMEIE CU BANI, ora 
19.38 ; Teatrul de Comedie : OPI
NIA PUBLICĂ, ora 20,00 ; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra- 
(Schitu Mâgureanu) : D-ALE
CARNAVALULUI, ora 20.00 ; (Sa
la Studio) : PHOTO FINISH, ora 
20.« : Teatrul Mic : OFIȚERUL 
RECRUTOR. ora 20,00 ; Teatrul 
„C. I. Nottara" (Sala din B-dul 
Magheru) . CÎND LUNA E AL
BASTRA, ora 19,30 ; (Sala Stu
dio) : ANONIMUL, ora 20,00 ;
Teatrul Ciulești : CURSA DE 
ȘOARECI — ora 19,30 ; Studioul 
I.A.T.C. : CIOCTRLIA, ora 19,30 ; 
Teatrul satiric muzical „C. Tâna- 
se“ (Sala din Calea Victoriei) : 
FEMEI, FEMEI, FEMEI, ora 19,30 ; 
Teatrul de Estradă „Ion Vaslles- 

□ E LA BACH LA TOM

MIERCURI, 9 APRILIE 19C9
• 11,88 — Limba franceză. Lec

ția 53 (reluare) p 11,31 — Limba 
engleză. Lecția 53 (reluare) p 12,98
— TV pentru specialiștii din in
dustrie- Chimie. Produse chimice 
pentru combaterea dăunătorilor 
din agricultură (reluare) • 12,30
— închiderea emisiunii de dimi
neață • 17.M — Telex TV 17,35 
TV pentru specialiști. Consultații 
pentru medici. Inter-relații între 
patologia generală și patologia 
stomatologică • 18.05 — Limba
germană. Lecția 50 • 18,38 —
Club XX — emisiune pentru ti
neret. „Cheia succesului" — rald- 
anchetâ « 19,88 — Telejurnalul
de seară. Buletin meteorologic • 
19.X — „Bundița" — reportaj fil
mat de Valentin Munteanu și 
Mihal Crlșmaru • 19,45 — Căsuța 
poștală 111. Dialog cu telespecta
torii • 20,M — Telecinemateca.
„Simfonia fantastică" cu Jean 
Louis Barrault și Renee Saint-Cyr
• 21,45 — Avanpremiera ■ 22,00
— Itinerar european. Emisiune 
de Dan Hăulică. Imaginea Dan 
Er. Grigorescu • 22,13 — Dimitrle 
Bolintineanu. Emisiune comemo
rativă cu prilejul împlinirii a 150 
de ani de la nașterea poetului.
• 22,38 — Mari interpreți. Pia
nistul Aldo CiccoUnl. Prezintă 
Theodora Albescu • 22,50 — Tele
jurnalul de noapte • 23,08 — în
chiderea emisiunii.

LA CLUBURILE TINERETULUI 
DIN BUCUREȘTI

Ateneul Tineretului (sectorul I): 
Cercul de dezbateri pe proble
me de economie : „întreprinde
rea, unitate de bază a economiei 
naționale" (ora 17) ; Cursul „Mari 
personaje, mari interpreți" : 
„Personaj problemă •— personaj 
problematic", vorbește conf. univ. 
Silvia Cucu : Ilustrații din Cehov,

I
I

I
I
I
i
i

II
I
I
I
I
I

Gorkl. Shavr. prezentate de acto
rii Ludovic Antal și Coca Enescu 
(ora 19).

Tebnic-Club (sectorul V) : „Ca
dran politic mondial- ; „Colabora
rea științifică in studiul spațiului 
coamic", vorbește cercetătorul 
Dumitra Popescu de la Institutul 
de cercetări de drept Internațio
nal (ora 11,39) : „Tehnica moder
nă în industria textilă** 
vorbire cu ing. Ion Cioară de 
„Adesgo" (ora It).

con- 
la

CASE DE CULTURA 
STUDENȚEȘTI

BUCUREȘTI
■ Concert de muzică ușoară 

susținut de formația „Romanti
cii- (Sala Mare, miercuri, ora 
28,38).

• Cvartetul de jazz condus de 
Johnny Răducanu ; „De dragoste"
— montaj de versuri realizat și 
interpretat de Gh. Marinca (Stu- 
dent-Club, miercuri, ora 28). 
CLUJ
• Stagiunea teatrală studen

țească 1963—1969 : premieră cu ,.A 
doua dragoste”, piesă în 3 acte 
de Corneliu Leu — prezintă for
mația de teatru a Casei de cul
tură, regia — Octavian Cosmu’ă 
(Sala de spectacole, miercuri, ora 
20.30).

C Portrete de militanțl pentru 
propășirea neamului: Vasile Luca- 
ciu — vorbește Livlu Botezatu, 
cercetător principal (Sala clubu
lui, miercuri, ora 21).
IAȘI
• Ciclul „Politica P.C.R. — ex

presie a intereselor vitale ale 
poporului" ; Dezbatere cu tema 
„Socialism, democrație, libertate, 
responsabilitate" — participă ca
dre didactice și studenți el Fa
cultății de filologie ; film artistic 
(Sala de spectacole, Joi, ora 20).
• Poezie — Corneliu Sturzu 

(Clubul Artelor, joi, ora 20).
• Muzică de jazz cu formația 

Titel Popovici (Student-Club-Bar, 
joi, ora 20).
TIMIȘOARA
• Tribuna politică : „Principiile 

relațiilor dintre țările socialiste"
— expune conf. univ. dr. Ion Za- 
hiu ; filmul artistic românesc 
„Dacii" (Sala de spectacole, )®L 
ora 20,30).

Ceî optzeci de spectatori aș
teaptă în sala cea mare a tea
trului. La un moment dat, prin- 
tr-o ușiță a cortinei de metal 
care Izolează scena, se ivește o 
plasatoare — apariție sobră, îm
brăcată în negru. Cu un gest
reținut, spectatorii sînt invitați
să pășească pe punțile înguste 
oare traversează fosa și să între 
în scenă. Acolo, îndărătul unei 
perdele, fi așteaptă un peisaj 
surprinzător. Două rinduri de 
bănci din lemn cenușiu, față în 
față, delimitează un spațiu lai 
de cîțiva metri și lung cît des
chiderea scenei. Nici un orna
ment, nici o culoare, nimic alt
ceva decît două plăci dreptun
ghiulare de aramă, la extremită
țile spațiului de joc. Una dintre 
ele glisează vertical, pe două șine 
ascunse între perdele, spre a 
lăsa liberă intrarea actorilor. 
Spectatorii se așează pe băncile 
incomode și așteaptă tăcuți. 
Apoi se stinge lumina și începe 
un spectacolul... Conduse de 
o tragică Corifee, femeile tro
iene, înveșmlntate în straie de 
dolia, își lamentează viața dis
trusă, la două palme de pri
virile . —
dră își șoptește profețiile 
ducătoare de nenoroc chiar 
în urechile noastre. Andromaca 
se zbate chinuitor să-și păstreze 
fie demnitatea regească, fie via-

ța fiului lui Hector — pierzîn- 
du-le, necruțător, pe amîndouă i 
frumoasa Elena încearcă cu dis
perare să-și salveze viata, jus- 
tificîndu-se în fața credulului din 
dragoste Menelau ; Talthybiu, 
solul aheilor, se simte la fiecare 
pas vinovat de neîndurarea mai- 
marllor săi, dar și mîndru do 
propria sa neîndurare ; întristat 
de spulberarea cetății sale iubi
te, Poseidon o plînge în litanii 
răspicate. Totul se petrece aici, 
acum, cu forța neașteptată a u- 
nui șoc. încetăm din prima clipă 
să fim martori și devenim păr
tași direcți la tragedie.

CkONICA

noastre. Strania Casan-
a-

Cea care a făout din „Troiene
le” lui Euripide un ritual 
de înaltă clasa este tânăra re
gizoare Anca Ovanez, care sem
nează cu această montare actul 
de naștere al itudioului experi
mental al Teatrului Național 
„Vasile Alecsandri“ din Iași. O- 
colind patetismul retoric, ea a gă
sit, cu o vie precizie, calea de a 
împăca declamația cu participa
rea intensă, într-un act teatral 
deosebit. Interpretarea este în a- 
celași timp detașată și sinceră: 
actorii își „înfățișează” personaje
le, prinfrr-un mod cu totul parti-

oul ar de rostire a versurilor, dai 
se și confundă cu ele, pînă la 
autoanulare. Desființarea distan
ței dintre actori și spectatori 
este generoasă : ea îngăduia re- - 
liefairea în detaliu a efectelor a- 
cestui stil insolit de interpretare. 
Dar este și riscantă : căci cea 
mai mică imprecizie, cea mai ne- ‘ 
însemnată ezitare, cel mai im
perceptibil hiat ar destrăma 
vraja. Spre lauda regizoarei și a 
actorilor, vraja nu 66 destramă.

Acesta calități, pe care cea mai 
tînără generație de regizori și le 
evidențiază din ce în ce mai 
limpede, înoculîndu-ne optimism 
cu privire la viitorul apropiat al . 
artei noastre teatrale, Anca Ova- **- 
nez le-a găsit, la un grad deo
potrivă de ridicat, la actorii ie
șeni cu care a lucrat spre a ne 
dărui bucuria acestui spectacol. 
Să le amintim numele, cu 
aplauzele care ne interzic 
comentariile : Adina Popa (He
cuba), Violeta Popescu (Casan- 
dra), Cornelia Gheorghiu (An- 
dromaca), Liana Mărgineanu (E- 
lena), Cornelia Hîncu (Corifeeah 
Costel Constantin (Poseidon), 
Sergiu Tudose (Talthybiu), Teo- 
lil Vâlcu (Menelau), Luminița 
Bulgaru, Olimpia Coman, Doina 
Nicula, Margareta Orășanu, Ta
tiana Rusnac șl Diana Telea 
(Corul troienelor).

SEBASTIAN COSTIN

DEBUTUL TMRIJLIL! ARTIST
(Urmare din pag. I)

însă nu-i necesar să fie șocant, 
extravagant. conventional, ci 
dimpotrivă. Noul necesar tre
buie să fie noul autenticității 
tale sufletești, al mijloacelor 
de expresie care îți priesc mai 
bine, conștiinței tale că în- 
nobLlezi existența ta si a seme
nilor tăt că îmbogățești patri
moniul este tic-«oe lai al lumii 
tale.

Cam în același timp am avut 
recent la București două expo
ziții colective ale unor artiști 
tineri. Una era aceea a «studen
ților de la Institutul de Arte 
plastice „Ion Andreescu“ din 
Cluj, cealaltă, intitulată „Expozi
ția Peisajului**, organizată de ce
naclul tineretului, aparținind U- 
niu-nii Artiștilor " ‘ ““
trînd proporțiile 
vîrstă. personal 
multe picturi cu 
gîndire autentică la studenții 
alujeni decît la o parte dintre 
expozanții de peisaje — multe 
peisaje nefiind decit abstracții, 
fără ninuc legat de spiritul sau 
atmosfera locului. pretins de 
titlu! tabloului. Mai tinerii e- 
rau. într-o măsură, mai auten
tici decit tinerii, asa precum 
expoziția artiștilor de la lași 
(Sala DaT>^ ne dovedește ce 
reviriment s-a produs si în rîn- 
durlle artiștilor mai vtrstnlcl 
de acolo, datorită avîntului si 
unui adevărat suflu înnoitor, 
manifestate da către artiștii 
mai tineri.

Ralulnd confruntarea dintre 
debut și dezvoltare mă gîndese 
ce splendid au debutat dintre 
artiștii care acum au o vîrstă 
intre 30 sau 40 de ani : Virgil 
Almă$anu. Ion Gheorghiu. C. 
Piliuță, Ion Bițan, Paul Ghera- 
sim. I. Nicodim, Octav Grigo
rescu, Dan Hatmanu, sau. din
tre aculptori. G. Apostu. Gh. 
Iliescu-Călinești, C. Popovici. 
Debuturilor serioase, originale 
le-a urmat mai la toți o dezvol
tare organică 
cu premizele 
Astăzi pictorița 
păruș e infinit 
decît la primele 
la fel sculptorii 
și Silvia Radu. 
bil de la început, puțini bănu
iau câ Ion Pacea va ajunge la 
măiestria de astăzi. Nu s-au 
menținut sau dezvoltat, pe mă
sura excepționalelor începuturi, 
sculptorii Mircea Ștefănescu 
și Vasile Gorduz, talente certe 
și care par a-și reveni, după o 
relativă ..oriză“ în creația lor. 
Lia Szasz și Constantin Crăciun 
Si. de asemenea. Eugen Cră
ciun au debutat impunător, dar 
dezvoltarea ulterioară — fru
moasă la Lia Szasz, dar fără 
depășirile la care ne așteptam, 
cu scăderi Ia Eugen Crăciun și 
cu pauze regretabile Ia Constan
tin Crăciun — nu au corespuns

Plastici. Păs- 
de număr șl 
am gă>sit mai 
Imaginație și

sau consistentă 
initial enunțate.

Geargeta Nă- 
mai realizată 
manifestări șl 
Ovidiu Maitec 
Deși remarca-

liferar este

(Urmare din pag. I) 

nostalgia unei fericiri 
morgana, a oricărei feri
ciri. Fericirea fiecăruia. 
A mea nu este a ta și nu 
este a vecinului tău. Exis- 
iă uri adevăr al fiecăruia 
pe care fiecare și-l cu
noaște. Există iubirea cu 
I mare, ca o întoarcere 
la sursă, ca început al 
sfîrșitului.

Tezaurul
supus capriciilor fiecărei 
epoci. Fiecare generate 
revendică altceva. Poste
ritatea unor clasici este, 
din acest punct de ve
dere nesigură. Decretele 
literare nu slujesc la ni
mic, apărarea lui Cor
neille și Hugo este za
darnică atîfa vreme cît 
sensibilitatea ultimilor ve- 
nifi cere un alt tip de 
literatură. Fenomenul nu 
e nociv. Nu se mai poa
te acumula totul. Nu se 
mai poate accepta. Fa
vorizarea unor scriitori
în dauna altora nu în
seamnă condamnare, nu 
este o execute publică a 
literaturii, ci numai o a- 
legere. O chestiune de 
gust. Minulescu este o 
chestiune de gust. Minu

lescu nu este Blaga și nu 
este Bacovia. Minulescu 
nu este Barbu, nu va fi 
niciodată Marele Poet, 
Minulescu este poetul

în totul așteptărilor Inițiale. 
Timpul nu-i pierdut ca să se 
impună și mai mult.

Referindtu-ne La artiști și mai 
tineri, ne amintim cu ce elogii 
am salutat expozițiile de debut 
ale Luciei loan, ale grupului 
de la Poiana Mărului, satul un
de au pictat, mai mulți ani, 
Mircea Mile o viei, Maria Meș- 
teru, Hor ia Bemea, Barbu Nl- 
teacu. Si astăzi toți aceștia sînt 
valoroși, au evoluat ca pictura
litate. dar ne împăcăm mai du- 
țin cu viziunile lor abstractl- 
zante. Ce forță avea la debut 
viziunea folcloric - stilizată a 
Luciei loan ! Nu si^a pierdut-o, 
dar vagul figurației si rafina
mentul cromaticii i-au scăzut 
poate din relevanța expresiei. 
Ne-am dat aeama de inteligen
ța. de puterea de gîndire a lui 
Paul Neagu, de cînd și-a pre
zentat picturiile la cenaclul ti
neretului și a explicat ce ur
mărește prin formele sale de-o 
fabuloasă geometrie.

Cînd am vizitat. la Baia 
Mare, atelierul pictorului Mi
hai Olo«. ne-am dat seama de 
talentul său — si nu numai noi, 
ci și alții care i-au aahitat de
butul — dar expoziția de la 
București a însemnat mult mai 
mult decit ce ne arătase el la 
Baia Mare, cînd picta prea sub 
influența lui Picasso și a pictu
rii gesttce, lăsind să se simtă, 
însă, o Înaltă spiritualitate., iz
vorî ud din miburile. din stilis
tica. din artizanatul folclorului. 
Oloa pare a-și fi găsit acum o 
cale, ca pictor și sculptor al 
lemnului, cu totul proprie și 
deci originală, îmbinînd tradi
ția cu a truc tur i modeme. Expo
ziția sa de la Roma a prilejuit 
criticii de acolo interesante dis
cuții asupra vitalității folcloru
lui, a posibilităților ca arta eu
ropeană să se îmbogățească 
prin fodclor. Sîntem curioși 
cum vor evolua cinetiștii de la 
Timișoara, Cotoșman, Flondor, 
Bertolan și alții sau dotatul co. 
lorist abstractionist Ciprian 
Radovan, care aduce lirism și 
nu seci desfășurări de „semne** 
în picturile oale.

Unii artiști ne socot ostili ab
stracționismului sau suprarea- 
lismului. Nu sîntem. deși pre
ferăm alte curente, stiluri, mo-

i cum 
im- 
sau 

ci 
un

dalități rfe expresie. Așa 
am arătat cu alte prilejuri, 
portant nu este curentul 
stilul de care te servești, 
ce exprimi prin el. Există __
suprarealism care poate evoca, 
transfigura, umaniza basmele 
trecutului nostru, visurile mă
rețe ale prezentului, imaginația 
tehnologiei viitorului și pe a- 
cesta ÎI apreciem, dar nu su- 
prarealismul grotesc și arbitrar, 
acela care imită servil ceea ce 
s-a făcut și nu are nici o legă
tură cu trăirea autentică a ar
tistului șî cu lumea căreia îl 
aparține. Există un expresio
nism abstract, prin care artis
tul poate spune multe, precum

gi un abstracționism slmbolld 
care, de asemenea, poate comu
nica viziuni, sentimente, aspira
ții uman iz an te. Aceste specii - 
le prețuim, dar nai cirkd ce Îmi- 
tfi servil și fără necesitate in-* 
terioară și justificare autenti
că Picasso, Klee, Kandinsky, 
Chirico, Pollock sau în sculp* 
tură Moore, Giacometti, Pevs-* 
ner, ori în arta obiectuală Arp 
și Ernst. Se pot lua de la aceș
tia. ca și de la Brăncuși, meto
de de lucru și de inspirație* 
dar. dacă le preiei pînă si ceea 
oe înfățișează el, nu mal fac^ Y 
artă, ci mimezi arta.

Imaginația, metafora, simbo
lul. mitul au mare roJ în toate __ 
artele, ca si sintetizarea, stili
zarea, simplificarea pentru e- 
aențializare. Admirăm viziunila 
cosmice, sondarea lumii subac
vatice ®i supraterestre, dar tre
buie să înțelegem că oamenii 
nu pot trăi numai cu abstrac
țiuni, că abstracțiunile lasă 
uneori un gol sufletesc, o in
satisfacție pentru gîrbdirea $1 
sensibilitatea noastră. Aceasta 
se constată peste tot în lume șl 
am putea cita autorități ale 
criticii și teoriilor estetice care 
subliniază saturația fată de ab
stractizare. De ce să ne mirăm 
atunci, cînd nu numai noL, dar 
critici străini ca Jacques Las- 
aaigne. Carola Giedion-Weicker, 
C. C. Argan si Tom Freunden- 
heim se opresc, cînd vizitează 
atelierele și expozițiile calecti-* 
ve în fața tablourilor cu nara
țiuni sau viziuni sintetice ale 
unor tineri ca Geargeta Năpă- 
ruș. Mihai Olos sau si mai tl- ■* 
nerii loan Gh. Vreneanțu (Pi- f- 
teyti), D. Gavrilean (Iași) — ca* “ 
să nu stăruim asupra aprecieri- ” 
lor de care se bucură unii mae
ștri din trecut sau prezent ori 
un Octav Grigorescu și G. A- 
poabu. Nu degeaba au trecut la 
noua figurație Robert Rau
schenberg (S.U.A.) sau Richard ~ 
Antohi (Italia). Narațiunea din 
recenteQe opere ale încerpători- 
lor Vreneanțu și Gavrilean, cu - 
ample aspecte din viata oame
nilor șl naturii de la noi. atrag 
mai mult decît abstracționismul 
geometric sau negeometric. A- 
cești tineri, care readuc nara
țiunea sintetică, dar nu seacă șl ••• 
săracă, au sorti să ramînă în is- 44 
toria artei, dacă se vor dezvolta ** 
pe buna cale începută.

Sigur, ne trebuie varietate șl .w 
diferențiere în artă, iar genera
țiile de artiști autentici și le
gați de cultura patriei și de ma
rile ei idealuri, ca șl de cele aks . , 
omenirii, ne-au asigurat șl ne . 
pot asigura această varietate în 
unitate, îmbinînd tradiția cu a- 
devărta modernitate, națLonalul 
cu universalul. Debuturile tre- “ 
bule să fie sincere si giftdite." 
iar dezvoltarea organică si co
relată cu înaltele valori ale e- 
x is ten tei.

popular vitregit de isto
ric literara, va -fi ocro
tit, va fi rechemat per
petuu de publicul larg.

Libertatea alegerii este 
reconfortantă. Foarte 
bine că istoria literară 
conservă opere pentru 
toate gusturile. Foarte 
bine că Ion Minulescu 
este un înaintaș șî un 
precursor. La epoca pu- 
blicârii sale, Ion Minu
lescu a marcat sensul de 
înnoire al poeziei româ
nești. Revendicat de sim-

POETUL 
STRĂZII 
bolișfi, depășindu-le evi* 
dent școala, a pus poe
zia română sub semnul 
primenirii mijloacelor 
lingvistice. Astăzi, Minu- 
lescu este un precursor. 
Un înaintaș revendicat 
nu numai national, dar 
justificînd o mișcare ar
tistică sentimentală de 
mare actualitate pe plan 
mondial.

Parcurgem colectiv o 
epocă culturală de ocro
tire a umanului. De ferire 
a zonei sensibile. De res<

pingere a alienării. De 
prețuire a spiritualului.

De ostentare a tehnicului, 
a „dictaturii mașinii'. Lu
crurile simple sint numi- -- 
te cu prospețimea cuvîn- 
tului de început. Este o . 
reîntoarcere a cuvintelor 
la sensul initial. A omu
lui la sentimentele pure. 
In epoca aceasta, cînd 
starea emoțională a u- 
nei întregi generații își 
află exponenți de talia 
unui Georges Brassens 
si Jacques Brel cînd ba
lada medievală renaște 
atît de proaspăt în lita
niile lui Hugues Aufray, 
cînd Bob Dylan mobili
zează o mulțime imensă 
prin nesupunerea sa tra
gică, prin acuzele împo- *'* 
triva războiului din Viet
nam, cînd din aceleași — 
motive frumusețea stra
nie a folk-song-ului e o- « 
prită de gratiile după 
care e azvîrlită Joan 
Baez, cînd tradiția muzi
cii populare românești *" 
durează atît de fanatic 
prin geniul halucinant al 
sublimei Maria Tănase, 
Ion Minulescu, poetul 
străzii și al sentimentului, 
trubadurul romanțelor 
perfecte, la douăzeci și 
cinci de ani de la dispa
riție, este un poet act 

tu al»
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na ÎN MUNCĂ e ÎN VIAȚA DE OtffiAltiZATiE
Relevîndu-se Ia început ca un 

centru de propagare a tehnicii 
noi, a experienței valoroase — 
în aceasta aflîndu-se și rațiunea 
creării sale — casa agronomului 
a avut de îndeplinit sarcini mul
tiple într-o agricultură ce a în
registrat transformări funda
mentale și progrese rapide. 
Efortul minții tinde să devină 
preponderent în realizarea fie
cărei tone de grîu, de porumb, 
de struguri, de carne, a fiecărui 
hectolitru de lapte. în 1969 pe 
sute de hectare realizăm pro
ducții de roșii, de castraveți in- 
troducînd pupitrul de comandă, 
programări de soare ; pe mii 
de&hectar» — în sisteme de iri
gații prin care dirijăm ploile. 
Legăturile și reacțiile chimice 
dirijate hotărăsc în mare măsu
ră fertilitatea ogorului, înlocu
iesc prâșitul, ocrotesc plantele de 
dăunători. în 1969 cooperatori 
câre în anii din urmă fuseseră 
trimiși sus pe combină, la saci, 
acum, în toiul recoltării cerea
lelor nu vor avea de făcut decît 
să contabilizeze buncărele recol
tate, transportate ; tractorul 
românesc a urcat coasta în vie 
și livadă, și a trecut cu brio 
examenul de grădinar.

Și o știm, sîntem abia la în
ceputul unui drum. Anul 1969 
se înscria în timp, în explozia 
științifică și tehnică care a cu
prins și multiplele domenii ce 
concură la realizarea producții
lor agricole. Informația de spe
cialitate, uzînd în țările avansata 
de ultimele cuceriri ale ciberne
ticii. de ordinatoare și calcula
toare. de televiziune și cinema
tografie, tinde să țină pasul cu 
rapida dezvoltare a tehnicii. Fi
resc, informația de specialitate 
fiind condiția sine qua-non 9 
însăși dezvoltării tehnicii.

Ca^a agronomului ar trebui 
să fie la noi în primul rînd 
casa celor 12 000 de ingineri 
agronomi, horticultori, meca
nici, a medicilor veterinari, a 
ctfor 10 000 de tehnicieni și 
?*> 000 de mecanizatori, a zeci
lor de mii de brigadieri din co
operativele agricole, instituție 
înscrisă ca verigă esențială în 
lanțul național și internațional 
de informație științifică și teh
nică agricolă.

Ar trebui 1 Statul face susți
nute eforturi materiale în acest 
«ens. Deajuns să consemnăm că 
bugatul anual al unei case ju
dețene a agronomului depășește 
un milion de lei; că pentru

funcționarea fiecăreia, de la 
producție au fost „rupți“ cita 
doi ingineri.

Casa agronomului din Argeș, 
fără a se ridica deasupra sau 
a rămfine sub nivelul celorlalte, 
ne oferă de aceea posibilitatea 
unor concluzii semnificative. In 
primul rînd semnificativ pentru 
concepția care guvernează acum 
activitatea 
sînt tocmai 
sintetizează 
rul de zile 
consfătuire, 
Planul de muncă anual, planu
rile trimestriale ale casei agro-

casel agronomului 
indicii în care își 
activitatea : numă- 
instructaj, de zile 

de zile școlarizare.

mijloace de transport pentru o 
vizită la Cuparu).

3) Schimb de experiență la 
Lerești cu șefii lecțiilor anexe 
din C.A.P. (Pentru profilul res
pectiv, casa agronomului nu are 
literatură de specialitate, noi am 
asigurat transportul, fondurile 
pentru masă).

în trimestrul care t-a icuri 
Casa agronomului Argeș a găz
duit instruirea brigadierilor și 
șefilor de echipe legumicole, a 
lucrătorilor de la D.I.F.O.T., a 
tehnicienilor de la pășunile mo
del. cantoane pastorale și loturi 
eemincere, a inginerilor Mgro-

eoll nouă — Instruirea con
siliilor de judecat* șl instruiri 
pe tema secțiilor anexe etc. 
Toata acestea în vreme ce spe
cialiștii din agricultura județu
lui au avut șl au de rezolvat 
probleme complexe.

De altfel, tosigi ■ chema 
de funcționare a casei jude
țene a agronomului îl pre
figurează profiîuL Director, un 
inginer agronom care în fond 
lemnează dispoziții de plată, 
aprobă meniuri, verifici daci 
femeile de serviciu au făcut cu
rățenie în dormitoare. Metodist, 
un inginer agronom (nu știu

cu cunoștințele acumulata 
înainte de examenul de stat.

Casa agronomului, în viziu
nea specialiștilor cu care am 
discutat, își găsește justificarea 
dacă ar deveni 
centru județean 
și documentare 
colă. înțelegem 
unei biblioteci, a __  ____
men țări bine pusa la punct cu 
material autohton sau din străi
nătate. Nu o bibliotecară-ca- 
■ierâ, cl un documentarist care 
orice specialist, solicitîndu-1 să-i 
pună Ia îndemînă noutatea re
feritoare la cultura griului în

cu adevărat 
da propagandă 
tehnică agri- 
aicl existența 

unei docu-

ÎN OBIECTIV: CASA AGRONOMULUI

OE ?
nomului, a unei instituții care în 
relația știință-producție se vrea 
a fi propagandist al tehnicii noi, 
al experienței valoroase, cen
tru de documentare tehnică, 
planurile, zic, sînt sintetizate în 
recapitulați! cu care se putea 
măsura mai degrabă activitatea 
unul hotel sau han : număr de 
zile activitate, număr de paturi, 
număr de zile om. La Argeș se 
tinde să se realizeze 182 de zile 
activitate, 4895 paturi ocupate, 
11 980 zile-om. in primul tri
mestru argeșenii au organizat :

1) Școlarizarea între 15—19 ia
nuarie, în colaborare cu Aso
ciația crescătorilor de albine, a 
42 de apicultori (Noi am pus la 
dispoziție baza materială —pre
cizează metodistul casei agrono
mului).

2) Consfătuirea crescătorilor 
de păsări — 36 de oameni ? — 
între 20—25 ianuarie (Contribu
ția noastră s-a materializat în 
asigurarea materialului didac
tic, spațiu de cazare, fonduri.

noml pe tema tăierilor la porni, 
a contabililor din C_A.P., a șefi
lor centrelor teritoriale a pro
tecției plantelor și a șefilor 
echipelor fitosanitare, a ingi
nerilor din cooperativele cu 
profil legumicol, a brigadierilor 
de cîmp cu suprafețe irigate. 
Pentru a folosi măsura uzuali 
aici, totalizăm 28 de zile ins
tructaj, cu 522 de oameni. Șl 
pentru ca controlul financiar 
Intern &ă poată aprecia pozitiv 
activitatea casei agronomului, 
directorul și metodistul, oameni 
avînd în buzunar diplome de 
ingineri și în spate mulți ani de 
practică agricolă, și-au cheltuit 
timpul pentru a da întrebuin
țare spațiului liber (a se citi 
paturi) și a realiza planul fizic. 
Rezolvarea ? întruniri sindicale.

Așa s-au petrecut lucrurile si 
anul trecut și acum doi ani, 
astfel este jalonată si activita
tea viitoare. 82 de zile de ins
truire, din care unele neavind 
nici o tangență cu tehnica agri-

PRIMII PAȘI SUB
SEMNUL ARBITRARIULUI?

dacl In vreun județ persoana 
respectivă ie confundă cu spe
cialistul reputat, cu cea mal 
bogată experiență practicii Și, 
cu tehniciană care ajută pe me- 
todixt se Încheie lista persona
lului de specialitate, Schema 
este însă mult mai cuprinză
toare : contabil șef, administra
tor. secretari, o carieră Înde
plinind și funcția de bîbliote- 
carăf?), mecanic de întreținere, 
muncitor pentru parc, doi șo
feri, cincj femei la bucătărie și 
trei la curățenie.

Trecind în revistă activitatea 
primului trimestru nu ne-axn 
propus să analizăm dacă in<— 
truirile si consfătuirile găzduita 
la casa agronomului au fost sau 
nu eficiente pentru că nici o 
clipă nu am pus la Îndoială uti
litatea lor. Dar ne putem oara 
declara mulțumiți cu atit ? Spe
cialistul, inginerul din coopera
tivă, din fermă, din IMA — 
unde poate merge azi spre a sa 
pune la curent cu noutatea ști
ințifică și tehnică în specialita
tea sa ? Dezvoltările rapide im
pun imperios necesitatea ca spe
cialistul să fie mereu la curent 
cu tot ceea ce este nou. Chiar 
dacă absolvi anul acesta institu
tul nimeni nu-ți poate garanta 
că peste 5 ani vel putea fac* 
agricultură — la nivelul impus 
de dezvoltarea noastră — numai

lume, sau ultimele rezultate ala 
experimentării noilor ierbicide, 
■ă fie în măsură să o facă.

Specialiștii din producție con
cep casa lor. a agronomului, ca 
o instituție unde periodic mer- 
gînd — în zilele pe care și la 
fac libere — să se pună la cu
rent cu tot ce a apărut nou In 
domeniul lor în răstimpul cit 
au fost, din zori și pînă in 
noapte, ocupați cu executarea 
lucrărilor din campanie. La casa 
agronomului, ideal ar fi ca ingi
nerul iă vină să cunoască încă 
Înainte de a intra în producție 
noile mașini, să cunoască și să 
lucreze cu agregatele noi ce s-au 
realizat după absolvirea facul
tății. Casa agronomului, aflată 
sub conducerea direcției agri
cole județene, ar dori specialiș
tii, realizînd o apropiere de 
preocupările lor curente, să fie 
tocmai acel organ care să-i in
formeze operativ că In posesia 
Instituției respective an intrat 
materiale noi, că dispune de re
zultatele unor cercetări care re
zolvă tocmai una din proble
mele cu care ei au de furcă în 
producție. Astăzi cu toate că in 
Argeș funcționează două impor
tante Instituții de cercetări — 
cea de la Ștefăneștl cu un ca
racter mai complex și Institutul 
de pomicultură Mărăcineni — 
inginerii din producția jude
țului aproape că nu bene-

flciază de rezultatele cercetările»: 
făcute aici. Pentru că a te întîlni 
o dată într-un an cu doi cerce
tători ai stațiunii șl a asculta 
o comunicare despre rezultatele 
obținute în creșterea ierbii pe 
pășune înseamnă aproape ni
mic. Mai mult chiar, o analiză 
aprofundată ar putea să ne 
arate că în timp ce Ia stație a 
fost rezolvată strălucit o pro
blemă, inginerul din coopera
tivă, la numai 30 km, are neca
zuri în producție tocmai pentru 
că nu găsește rezolvare exact 
aceleiași probleme.

Se fac acum eforturi pentru 
crearea la casa agronomului a 
unui mic laborator. Efort lăuda
bil. Ne întrebăm însă de ce a- 
ceastă dispersare de forțe, de 
bază materială. Casa agronomu
lui este la Merișani, la 20 de km 
în stingă Piteștiului. Stațiunea 
la Ștefănești, la 10 km. în 
dreapta Piteștiului. ($1 nu este 
■ingurul caz — așa stau lucrurile 
la Constanța, la Brașov și în 
alte județe.) De ce casa agrono
mului nu funcționează în ime
diata vecinătate a stațiunii de 
cercetări ? De ce să imobilizăm 
la casa agronomului atîtea fon
duri în aparate de laborator, în 
mașini și altele, cînd funcționa
rea în vecinătatea stațiunii ar 
putea să valorifice cu mult mai 
bine baza de cercetare exis
tentă ? Cercetătorii stațiunii ar 
putea fi folosiți cu mult mai 
bune rezultate atît în instruirile 
care se organizează cît și prin 
consultațiile pe care le-ar putea 
da specialiștilor din producție 
care — se speră — ar veni aici 
să le solicite.

Rîndurile de față nu au pre
tenția să fi disecat totalmente 
problema și mai ales să fi ofe
rit propuneri pentru rezolvările 
impuse. Deschizînd această dez
batere redacția pornește de la 
rațiunea că inginerii agronomi, 
inginerii zootehniști, inginerii 
mecanici, inginerii horii viticoli, 
medicii veterinari, în primul 
rînd. trebuie — o impune pro
ducția — să aibă posibilitatea 
de a se pune la curent opera
tiv cu tot ceea ce este nou în 
specialitatea lor, să continue pe 
plan superior studiul început în 
institut Casa agronomului 
poate — restructura ndu-și și 
amplificindu-și activitatea — să 
împlinească aceste deziderate, 
în ce formulă casa agronomu
lui poate răspunde maț bine ce
rințelor, redacția crede că spe
cialiștii din producție de Ia di
recțiile agricole, rfătuindu-se 
împreună o vor putea jalona 
mai bine. Motiv pentru care — 
socotind a fi șî în asentimen
tul Consiliului Superior al A- 
griculturii — punem la dispozi
ție coloanele ziarului pentru un 
ichimb sincer de păreri.

Promotor consecvent al nou
lui pe toate planurile vieții po
litice, economice și sociale, Par
tidul Comunist Român s-a situat 
cu consecvență pe poziția per
fecționării formelor și metode
lor de conducere planificată 
a economiei naționale în ra
port ou 
voltare 
acest ------ , ---------------
tio nai ă a Partidului din decem
brie 1967 a hotărît, în cadrul 
ansamblului de măsuri preconi
zat în vederea îmbunătățirii con
ducerii și planificării economiei 
naționale, crearea centralelor 
industriale, ca formă de orga
nizare a industriei noastre so
cialiste corespunzînd condițiilor 
actualei etape da dezvoltare a 
țării. In esență, problema care 
se punea cu acuitate era aceea 
a găsirii unei forme de organi
zare a industriei care, asigurând 
în continuare rolul hotărîtor al 
planificării centralizate în con
ducerea vieții economice, să în
lăture anumite manifestări de 
centralism excesiv, unele for
me de conducere bazate pe me
tode administrative, să instau
reze în întreaga viață economică 
principiul gestiunii economice 
proprii și — în raport cu cerin
țele progresului tehnic contem
poran și al dezvoltării actuale a 
economiei noastre naționale — 
să asigure o mai mare suplețe 
economiei, apropierea conduce
rii de producție, un grad mai ri
dicat de autonomie, atribuții mal 
largi și răspundere sporită uni
tăților productive atît în stabi
lirea cit și în realizarea sarci
nilor ce le revin din planul cen
tral de stat, o legătură mai di
rectă și mai eficace între pro
ducție și cerințele sociale.

Acțiune 
plexitate, 
cerea nu 
prealabilă 
perimentarea ei în practică pen
tru găsirea pe această cale a 
modalităților optime de aplicare 
pînă în cele mai mici detalii. De 
aceea, mergîndu-se pe linia în
deplinirii sarcinilor Conferinței 
Naționale a P.C.R. din decem-

nivelul ei de 
și complexitate, 

■ens, Conferința

dez- 
în 

Na-

de o extremă com- 
crearea centralelor 
numai o pregătire 
minuțioasă, ci șl ex-

terne șl externe, centralele își 
vor elabora șl planurile de cer
cetare și proiectare, studiile 
pentru asimilarea in fabricație a 
produselor noi și pentru moder
nizarea celor aflate în fabrica
ția curentă.

O lărgire simțitoare a atribu
țiilor se manifestă și în dome
niul investițiilor în care, pe bazi 
studiilor proprii și ale întreprin
derilor, centralele întocmesc 
proiectul planului de investiții 
și răspund direct de construirea 
de întreprinderi și fabrici noi, 
de modernizarea și extinderea 
celor existente. De asemenea, 
în vederea perfecționării apro
vizionării tehnico-materiale, a 
eliminării unor verigi interme
diare, care grevau asupra ope
rativității, această activitate sc 
va desfășura în viitor prin in
termediul centralei.

Urmărindu-se, așa cum spu
neam, apropierea producției de 
necesitățile consumului, stabili
rea unei legături cît mai directe 
între aceste două sfere ale re
producției, centralelor le vor 
reveni sarcini deosebit de Im
portante în eeea ce privește co
mercializarea producției, nu nu
mai pe piața internă, ci și pe cea 
externă. Fapt deosebit de in
teresant, centralele vor avea o 
serie de atribuții în prospecta
rea pieței externe, vor putea în 
anumite condiții, să organizeze 
depozite și magazine proprii de 
prezentare a produselor în străi
nătate și să trimită reprezen
tanți temporari sau permanent!, 
ocupîndu-se în limitele compe
tențelor stabilite și de coopera
rea în producție a unităților 
sale cu firme sau organizații din 
«trăinătate.

Pentru îndeplinirea în bune 
condiții a sarcinilor de produc
ție, atît la nivelul unităților pro
ductive, cît și la al centralei in
dustriale se va aplica cu stric
tețe principiul gestiunii econo
mice proprii, centrala urmînd să 
dispună de largi atribuții în 
gospodărirea fondului de sala
rii, a mijloacelor materiale și 
bănești cu care sînt înzestrate, 
în ceea ce privește promovarea

CRONICA ECONOMICĂ

CENTRALELE
INDUSTRIALE

1967 cu privire la perfec-

— M-am hotărît să aleg o me
serie pe care aș fi îndrăgit-o, 
care mi-ar fi plăcut. Aș 
să urmez cu adevărat o 
să mă calific ca zugrav, 
ceea am și venit aici, la

Cuvintele de mai sus 
tinărului Ion Vintilă, pe 
l-am întîlnit pe șantierul 3 al în
treprinderii de construcții-montaj 
din Pitești. îmi atrage atenția... 
Optativul din expresiile tînărului 
«din fața mea, felul de a vorbi 
ca despre o dorință și nu ca o 
realitate împlinită. în discuțiile 
purtate acum cîteva zile cu tineri 
de pe șantierul 3-construcții 
din cadrul întreprinderii mai sus 
amintite am reținut repetarea 
acestui mod de exprimare. El 
avea să ne atragă atenția asupra 
unei chestiuni deosebit de actua
le : aria preocupării din ultimul 
timp a conducerii tehnico-admi- 
nlstrative a întreprinderii de con
strucții-montaj — Pitești, a șan
tierului 3, pentru formarea pro
fesională a tinerilor constructori, 
măsura în care s-au îngrijit de 
acomodarea muncitorilor 
cerințe.

SU urmărim prin ur
mare ce se tntîmplă cu 

care sosește 
pentru prima dată pe 
șăftfler, ce drum urmea
ză el, cine se ocupă 
de pregătirea și for
marea lui ?

hltă, pe scurt, cîteva 
răspunsuri :

Ion Enăchescu : — 
Am venit pe șantier 
să-mi fac și eu un rost. 
Am crezut că muncind voi 
ga la fel cu ceilalți, dar m-am 
înșelat ; nu știu cum se face, că 
doar toți am. lucrat la fel.

Gheorghe Radu : — Am crezul 
că voi face o scoală, c-o să am 
ceva la mină. Ni se tot promite, 
dar văd că numai cu asta rămt- 
nem.

Marin Anghel : — Cum au ple
cat atîția, voi pleca și eu. 
plec pentru ca să merg la școală 
undeva, să mă calific într-o me
serie ca lumea.

Ne oprim aiei ou înșiruirea de 
nume, nu fără a menționa că 
„lista" este mult mai cuprinză
toare.

Ceea ce nu trebuie scăpat din 
vedere, este faptul că, în discu
țiile purtate cu o serie de tineri 
conștructori, nemulțumirile loi 
privind cîștigul realizat sînt lega
te tocmai de modul în care sînt 
ajutați să se califice, de posibili
tățile reduse privind ridicarea ni
velului de pregătire profesională.

în lipsa unui sistem organizat 
de pregătire, lucratorii — tineri 
începători — sînt lăsați, la întîm- 
plare, pe seama șefilor de echipă 
pentru a-i „instrui**. Cum se 
realizează aceasta ?

Pe statele de plată se observă 
diferențe mari între cîștigurile 
muncitorilor.

Această situație formulează sin
gură întrebările : de ce ? ; cum 
de apar diferențieri atît de mari 
1n cuantumul retribuției ?

lata ce spun tinerii.
Gh.eorghe Marinescu : Nu știu

fi vrut 
școală, 
Do a- 
Pitești. 
aparțin 

care

CU noile

dacă ați aflat de memoriul pe 
care l-am înaintat 
sindical din șantier.
pe tovarășul Iliescu, la care stă 
de vreo 3—4 luni.

L-am rugat pe tovarășul Flo
rin Iliescu, președintele comite
tului sindical, să ni-1 pună Ia 
dispoziție. Reproducem aidoma 
în rîndurile de mai jos, cîteva 
pasaje mai importante : „Subsem
nați} Ion Ghiță, Ion Enăchescu, 
Gheorghe Marinescu, Ion Vintilă, 
Ecaterina Voicu, toți din echipa 
tovarășului Valeriu Pavel, vă fa
cem cunoscut următoarele: In 
luna decembrie 1968 și cîteva 
zile din ianuarie a.c. tovarășul 
Pavel a luat mai mulți oameni 
(din șantier — n.a.) în oraș unde 
a contractat lucrări particulare pe 
care le-a executat cu materiale 
din șantier (menționăm că tot din 
șantier s-au vîndut : pensule, bi
dinele, șpacluri, vopsea etc.). A- 
mintim, de asemenea, că soția 
acestuia, Steliana Pavel, n-a lu
crat nici măcar o zi pe șantier. 
Cu toate acestea, timp de două 
luni (decembrie 1968 și ianuarie 
a.c.) apare prezentă pe fișele de

comitetului 
întrebați-i

tineW
pontaj, încasmd, pe nedrept, 754 
lei.

Exemplul este semnificativ : se 
vede clar în favoarea cui se fă
cea „instruirea" tinerilor lucră
tori, este limpede despre ce fel 
de „instruire" putem vorbi. Toa
te acestea sub ochii îngăduitori 
ai inginerului Hager Wolf care 
ține sa precizeze că el însuși „fă
cea pontajul oamenilor din e- 
chipă“.

Dar să continuăm.
Anton Iconăreasa : Prima dată 

am lucrat în echipa lui Roșea 
Ion. Ca să mă primească i-am 
dat o vadră de vin și 25 de lei. 
După un oarecare timp, însă, nu 
m-a mai băgat în seamă, obli- 
gîndu-mă să plec în echipa lui 
Constantin Vișan, care a ținut 
și el să-l onorez : din 570 lei cît 
mi se cuveneau pe lună, jumă
tate i-am dat lui.

Reluăm discuția cu Ion Vinti
lă, primul nostru interlocutor.

— Noi, zugravii, ne spune el, 
conform fluxului tehnologic exe
cutăm operațiile de chituire, zu
grăvire a pereților, vopsire a fe
restrelor, iar după noi, electricie
nii sparg pereții pentru a instala 
rețeaua electrică. în urma lor 
trebuie să revenim tot noi pentru 
a astupa șanțurile din pereți. Ei, 
bine, operațiile din urmă, deși 
sînt prevăzute în procesul tehno
logic, în fișele de lucru, nu ni 
le-au mai plătit. Tn buzunarul cui 
Intră acești bani ?

întrebare la care noi am mal 
adăuga una : știe oare conduce-

vă spun, și pe 
păcălit de vreo 
că se duce să-și 
din oraș. Și dus

♦ea șantierului de aceste „prac
tici" devenite atît de comune șe
filor de echipe ? Cunoșteau, oare, 
cei în drept cum se preocupă 
unii dintre ei de formarea cadre
lor de tineri lucrători ? Am cău
tat un răspuns, adresîndu-ne to
varășului Gheorghe Dulgheru, 
inginerul șef al șantierului.

— Despre Pavel știam ceva, a- 
flasem că pleacă deseori din șon- 
tier. Drept să 
mine m-a cam 
2—3 ori. Zicea 
aducă pompa 
era...

Dar nu numai el pleca, ci și 
muncitorii din echipă, aceia care 
veniseră ca să lucreze pe șantier. 
Sa n-aibă oare nici o legătură 
toate acestea cu faptul că fluc
tuația forței de muncă este foarte 
mare și că planul de producție 
la șantierul 3 nu e realizat decît 
în proporție de 88—90 la sută, 
iar productivitatea muncii — 
70—72 la sută ?

— Cum explicați, I-am întrebat 
pe tovarășul inginer șef, diferen
țele atît de mari în cîștigurile 
muncitorilor din șantierul pe ca- 

re-1 conduceți ?
— Avem necazuri cu 

normatorii. Multe în
curcături se datoresc 
lor.

— Adică ?
— Deseori confundă 

lucrările (interesantă 
afirmație / — n*a.), se 
încurcă, pur și simplu, 
între ei, nu execută o

a 
nu 
de 
ori

normare științifică 
lucrărilor. Nu mai spun că 
rare sînt cazurile cînd o serie 
lucrări se normează greșit . 
se omit din fluxul tehnologic.

Comentariile noastre 
vînd în vedere că discutăm cu 
inginerul șef al șantierului — 
sînt de prisos. Dar cîteva între
bări sînt necesare :

1. De cite ori s-a controlat ac
tivitatea conducerii tehnico-ad- 
ministrative a șantierului 3, în 
ultimele luni (n-am greși cu nimic 
spunînd în ultimii ani) ?

2. Cum se explică faptul că 
lucrătorii sînt angajați „după u- 
reche", fără să prezinte o devadă 
a calificării profesionale (și apoi 
lăsați la voia și ne-voia șefilor 
de echipe), fără să aibă întocmi
tă cartea de muncă ?

3. Conducerea I.C.M.-Pitești 
cunoaște „artificiile" pe care le 
fac șefii de echipă pentru rotun
jirea cîștigurilor lor ?

4. La ce valoare se ridică ma
terialele sustrase din șantiere 
doar de către Pavel Valeriu și 
care au fost vîndute în afara uni
tății ? ■

5. Cînd se vor organiza pentru 
tinerii lucrători cursuri de califi
care și de ridicare a calificării la 
fiecare șantier în parte ?

6. Ce s-a întîmplat cu diferen
țele de salarii neplătite celor că
rora li se cuveneau ?

Evident, întrebări la care a- 
șteptăm răspuns.

— a-

PETRU G. BRATU

ION ȘERBU

In aceste zile p« ogoare
Foto : C. CIOBOATĂ

RITMUL DE LUCRU A CRESCUT
(Urmare din pag. I)

Nimic. Așteaptă zile cu soare. 
Conducerea cooperativei, in 
ioc să organizeze efectiv mun
ca, în funcție de condițiile 
concrete, diferite de la o zi Ia 
alta sau chiar pe parcursul a- 
celeiași zile, se afla la Arad, 
la o ședință. La Chișineu-Criș, 
din 286 Tractoare, lucrau 220 
din care doar 40 la semănat. 
Întîlnim și aici „erori" prove
nite din reparațiile executate 
(sau mai degrabă, care trebu-

iau 
mai 
dere cărora acum le-a venit 
termenul de scadență. Lipsa 
pieselor de schimb la trac
toare, a curelelor de tran^mî- 
sie. a acumulatorilor de 
volți etc. se face din zi în 
mai mult simțită.

La executarea lucrărilor 
gricole de sezon, un aport sub
stanțial l-ar putea aduce ti
nerii din mediul rural. Tn te
renurile joase, apa continuă să

executate) iarna trecuta, 
exact spus, scăpări din ve-

12 
zi

a-

FRUCTELE INIȚIATIVEI
(Urmare din pag. I)

Din zi în zi întrecerea de^-ine 
tot mai îndîrjită. Fiecare briga
dă așteaptă încheierea decadei 
Dentru a cunoaște realizările ce- 
orlalte. A doua zi, comitetul 

coordonator al U.T.C. le afișea
ză pe toate pe un panou rezer
vat special acestui scop...

Conducerea administrativă, 
comitetul de partid al minei 
Vulcan urmăresc cu un deosebit 
interes desfășurarea întrecerii, 
roadele pe care ea le aduce. Cu 
toții o apreciază ca o reușită 
deplină, ce se înscrie organio în 
■fera celoT mai stringente preo
cupări ale colectivului.

— întrecerea — ne-a declarat 
lng. Dumitru Popeanăș, șeful 
exploatării — îi mobilizează pe 
mineri la obținerea unor rezul
tate tot mai bune. Este de dato
ria comitetului coordonator al 
U.T.C. a-o extindă la toate bri
găzile, inclusiv la cele care ob
țin rezultate slabe. Aș recoman-

da, de asemenea, comitetului 
U.T.C. să facă inițiativei o mai 
largă popularizare.

— Inițiativa — a completat 
Dumitru Albescu, secretarul co
mitetului de partid — a stîmit o 
emulație nebănuită în rîndul 
majorității tinerilor. Rezultatele 
obținute pînă acum sînt conclu
dente. Cred că întrecerea s-ar 
desfășura cu și mai bune rezul
tate dacă comitetul U.T.C. s-ar 
ocupa mai mult de îmbogățirea 
pregătirii profesionale a tineri
lor, de atragerea lor spre califi
carea în mai multe meserii. Cît 
timp s-ar cîștiga în folosul pro
ducției dacă, de pildă, un miner 
ar ști să repare un transportor. 
N-ar trebui să mai aștepte pînă 
vine lăcătușul...

Iată cîteva sugestii 
trebui să îmbogățească în peri
oada următoare 
eni a comitetului 
nator, a tuturor 
U.T.C. din mină.

acopere suprafețe însâmînțate 
din toamnă cu grîu. Acțiuni 
patriotice de drenare, de de
secări sînt preconizate, după 
cite sintem informați, abia în 
cursul acestei săptămini. S-ar 
putea vorbi aici puțin despre 
operativitate și necesități cu
rente. Ceea ce se desprinde, 
In concluzie, este că rezulta
tele bune și foarte bune ob
ținute în multe unități agri
cole din județele Timiș și A- 
rad nu pot suplini rămînerile 
in urmă din alte cooperative. 
Atenția organelor agricole ar 
trebui mai mult îndreptată a- 
supra acestor unități in care 
suprafețele insămințate ocupă 
încă o arie restrinsă, fiindcă 
fntirzierile de acum vor fi 
cu greu recuperate și, în orice 
caz. vor avea o influență ne
gativă asupra recoltei.

brie ___ _ _
ționarea conducerii și planifică
rii economiei naționale, recent, 
printr-o Hotărîre a Consiliului 
de Miniștri a fost aprobat cu 
titlu experimental, statutul cen
tralei industriale și înființarea 
unor prime centrale și grupuri 
industriale, urmînd ca ulterior, 
fiecare minister să elaboreze 
statute adaptate specificului ac
tivității lor.

Fiind constituite pe principiul 
unirii pe orizontală sau pe 
verticală, adică din întreprin
deri cu profil similar sau din 
ramuri conexe, al căror proces 
tehnologic se continuă sau se 
completează reciproc, centra
lele industriale vor lua ființă și 
în funcție de specificul fiecărei 
ramuri de producție, de așeza
rea geografică a întreprinderi
lor, precum și de legăturile e- 
conomice dintre ele 
mărul lor. Pentru a 
o deservire cît mai 
întreprinderilor ce 
centrala cu o serie 
necesare bunel desfășurări 
producției, în cadrul fiecărei 
centrale se organizează în co
mun activități necesare tuturor 
întreprinderilor ce o constituie 
cum sînt cele de cercetare și 
proiectare, de producerea piese
lor de schimb, de reparații, de 
aprovizionare și desfacere etc. 
Se urmărește prin aceasta în 
primul rînd ridicarea eficientei 
economice pe calea introducerii 
largi in procesul de producție a 
cuceririlor științei și tehnicii 
moderne prin coordonarea și va
lorificarea rațională a cercetă
rilor, prin mai buna aprovizio
nare și comercializare a produc
ției etc., în condițiile minimiză
rii cheltuielilor solicitate de toa
te aceste activități.

Creșterea competențelor pre
conizată în directivele Conferin
ței Naționale se concretizează 
în faptul că centralelor le revin 
atribuții considerabil sporite în 
elaborarea propunerilor de plan 
anuale și de perspectivă. pe 
care, aplicîndu-se unul dintre 
principiile de bază ale planifi
cării noastre — întocmirea pla
nului de jos în sus, în primul 
rînd de către acele verigi care 
cunosc cel mai bine necesitățile 
consumului și ale producției — 
centralele le vor stabili pe baza 
studiilor proprii și a propuneri
lor primite de la întreprinderile 
componente, în concordanță cu 
indicațiile orientative date de 
ministere ; o dată definitivat 
planul de producție al c^ntra- 
ei, aceasta repartizează 'sarci
nile obligatorii de producție pe 
întreprinderi și unități. Totodată, 
avînd servicii proprii de cerce
tare și erganizîndu-șl rațional 
propriile canale de informare 
cu privire la cerințele imediate 

de perspectivă ale pieței in-

și de nu- 
se asigura 
promptă a 

constituie 
de servicii 

a

politicil de cadre a partidului. 
Desfășurîndu-și activitatea pe 
baza principiului muncii și con
ducerii colective, centralele in
dustriale vor fi conduse de un 
consiliu de administrație și — 
operativ — de către biroul exe
cutiv și directorul general.

Conferirea unor atribuții și 
competențe sporite centralelor 
industriale nu înseamnă nicide
cum o dimirtuare a rolului pla
nificării centralizate ; din con
tra, crearea centralelor are loc 
în condițiile și răspunde nece
sității sporirii rolului planului 
corespunzător cerințelor unei e- 
conomii complexe, moderne, în 
plină dezvoltare. Intr-adevăr, 
degrevate de o serie de aspecte 
ale activității economice, tre
cute acum în competența cen
tralelor industriale, ministerele 
își vor putea concentra atenția 
asupra problemelor majore ale 
dezvoltării ramurilor, ale înca
drării lor armonioase în ansam
blul economiei naționale, asu
pra stabilirii unor prognoze 
științifice și a găsirii variante
lor optime ale dezvoltării de 
perspectivă, asigurînd stabilirea i 
științifică a sarcinilor de pro
ducție, concretizate acum în- 
tr-un număr restrîns de indica- | 
tori, pentru fiecare centrală 
parte.

Creșterea rolului planului 
realizează, însă, concomitent 
înfăptuirea unui alt deziderat 
major al oricărei economii mo
derne, asigurarea unei mobili
tăți sporite, a unui grad ridicat 
de adaptabilitate la semnalele 
pieței, tocmai această îmbinare 
optimă reprezentând cadrul pro
pice pentru 
a eficienței 
naționale.

înființarea experimentală a 
unor centrale și grupuri indus
triale într-o seric de subramuri 
industriale din competența Mi
nisterului Industriei Construc
țiilor de Mașini, a Ministerului 
Energiei Electrice, Ministerului 
Industriei Metalurgice șl Minis
terului Industriei Chimice aco
perind deci o arie largă și va
riată de activități și avînd sediile 
în diferite localități din țară este 
de natură să asigure succesul I 
experimentării acestei forme 
perfecționate de organizare o 
producției industriale. Se va pu
tea astfel, pe baza rezultatelor I 
obținute, să fie găsite cele 
bune soluții de organizare 
conducere a producției și 
muncii în economie, pentru 
terioara lor generalizare

în

se 
cu

ridicarea continuă 
economiei noastre

mai 
și 
a 

ul-
_ _____ - ---------------- și
definitivare, în cadrul procesu
lui amplu al perfecționării con
ducerii și planificării economiei 
naționale corespunzător stadiu-, 
lui său actual de dezvoltare.

agenda de lu-
U.T.C. coordo- 

organizațiilor

I. NICOARĂ

Aspect exterior al Întreprinderii de prefabricate din beton C rai ova
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— ...A fost prima zi a nou
lui trimestru... Șt dacă ziua ar 
deveni, deodată, de 25 de 
ore...

— Ce se-ntîmplă eu tine. 
Tibi ? Gurile rele spun cd 
redactorii „Paginii- xint oa
menii realității 1 Ne trădezi 
breasla ?

— Ei, Doina, ce naiba, cro
iam să-ți recit ți eu o poezie...

— Poezie ? Ce poezie! 
Lasă, colega, lirica... Mai bine 
ascultă-mă, am o idea formi
dabila...

— ...cum nu mzri tm redao 
tor al „Paginii" poate avea^

— Hm / Ce-ai zice de o an
chetă printre colegii noștri pe 
tema : „Cărei îndeletniciri t-ați 
dedica o eventuală a 25-a ord 
a zilei ?"

— Formidabilă idee, inît-a- 
devăr. Numai că eu am ți 
avut-o, drept care am adre
sat-o, in chip de anchetă-re- 
portaj, unor colegi. Dar cum 
sînt cavaler, te las sd dai tu 
primul răspuns.

— Adică ?
— Adică să-mi spui fu ce-M 

face in ora asta miraculoasă.
■— Nu te lași, nu te topi._ 

Dar să încerc : ^»ra 25". Cita 
nu s-ar putea face in ora 
asta... Sd visezi, să pricești 
cerul, să stai intim pe ^rbd 
ți să te gfndejtț... Sd te gin- 
dețti mult ți adine la fel ți fel 
de lucruri... La tine, la ceilalți, 
cei din jurul tău... Să te gân
dești la cerul albastru ți la ca 
poate fi dincolo și la cil poa
te fi dincolo...

— Fetele tot fete î Viermi «
— Spunem ceva ?
— Nimic, nimic... Md 

deam" ți eu... Zi înainte
— Ața... Eu, de pildă. aț 

închina aceste 60 de maugta 
meditației...

— La fizică *
— Ești incorigibil, Tibi. 

Vorbeam de meditație, da rv- 
flecție, adică de glndirg /

— Aha !
— Meditație asupra timpt*- 

lui, să spunem. Asupra timpu
lui acestuia, care trece, irever
sibil ți nepăsător...

— Bagă de seamă. Doina / 
Timpul trece, si noi_ noi ce 
facem cu articolul ?

— Se face. Dar spune-mi, 
crezi că nu merită sd acorzi 
ora asta gîndirii ?

— Ba da, ba da; ți mie 
tmi place sa meditez la toate 
cele. Numai că, zău, acum, 
in pragul examenelor nuni 
prea mai arde de așa ceai.- 
O las încolo de „filozofie" ți 
fac din „ora 25" o oră de lec
tură cu creionul în mină, cu 
adnotări și așa mai departe. 
Fiecare minut a început sd fie 
prețios ! Prețios ca aerul... stu
denției.

— Și pe urmă... cultura ta 
generală...

— îmi plătești polițele I Dar 
sînt sigur că și tu gîndești la 
fel. Ca toți colegii noștri. Nu
mai că adineauri, cind îmi 
vorbeai de vise, vroiai, dia
lectică cum te știu, să mă 
obligi la o replică! Dar din 
discuții se naște... reportajul.

— Da, Tibi, pentru cd a- 
ceasta e realitatea. E timpul 
„tocitului", cum îi ziceam noi 
pînă mai anul trecut. Abia 
acum ne dăm seama că fără
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...Incepînd astfel, de alaltăieri, a treia parte 
— ultima și probabil cea mai importantă — a 
anului școlar.

îndelung așteptat, soarele primăverii ne va 
însoți în efortul nostru zilnic pentru îmbogăți
rea șl consolidarea cunoștințelor. Avem acum 
nevoie de încordarea tuturor forțelor căci — 
oare mai e cazul s-o spunem ? — trebuie să 
înaintăm spre momentul promovării clasei NU 
ca într-un marș de rutină, ci urmărindu-ne și

autoverifieîndu-ne cu exigență sporul real de
pozitat în spiritul nostru.

Sintetlzînd cerințele primordiale față de noi 
înșine, conchidem că în acest al treilea trimes
tru este de datoria fiecăruia dintre noi să învețe, 
dacă nu mai mult decît în primele două, în 
orice caz mai sistematic; să depisteze, sin
gur sau cu ajutorul colegilor, zonele de materie 
insuficient asimilată, acordîndu-le în conse
cință o atenție specială și susținută ,* în sfîrșit, 
în vederea atingerii acestor obiective, să-și 
gospodărească mai chibzuit programul perso

nal, ceea ce înseamnă că trebuie găsită formula 
în stare să echilibreze fericit timpul destinat 
studierii acidului clorhidric cu acela hărăzit 
visării peste o pagină de lirică elevată, m cine 
știe ce colț de rai înflorit, însorit...

In lumina soarelui, lucrurile se văd clar: ca 
să ne putem bucura de primăvară și de în
ceputul verii ce se apropie va trebui să avem 
pe deplin împăcată conștiința noastră de elevi. 
Prin urmare nouă, tuturor, succes la învă
țătură !
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seama mai bine da valoarea 
timpului.

— Da, ora asta ne trebuie. 
Ne trebuie fie ți ca termen de 
comparație pentru celelalte, 
cum spuneai, căci le-am 
putea atunci întrebuința cum 
se cuvine, le-am putea prețui. 
Popoarele vechi aveau o le
gendă despre un om căruia 
viața i se părea prea împovă
rată. Un prieten l-a sfătuit să 
ți-o împovăreze ți mai mult 
pentru o vreme ; yi pe urmă, 
cind povara suplimentară i-a 
fost luată, a știut să prețuiască 
cu adevărat traiul dinainte. 
Ti-am citat legenda asta ca să 
ardt că termenul de compara
ția e, uneori, de neînlocuit. 
Mai ales atunci cind, plictisiți 
de studiu, aruncăm înfr-un 
colț cartea pînă peste două 
săpiămîni...

— Ața e. Ora asta ar putea 
fi un fel de „morala" a fabulei 
celor 24 reale. Cu ajutorul ei 
am putea reconstitui fabula 
ți ne-am putea gin di cum sâ 
facem s-o fixăm în perete, 
deasupra mesei de lucru, sub 
forma, aparent compromisă, a 
„planului de lucru".

Deci, ...hai ad transcriem 
discuția noastră.

— De ur.de s-o mai tran
scrii ? Știu eu că voiai yd !m- 
brățițezi profesiunea de cre
ier electronic, cu memoria ta 
cea grozavă, dar să crezi că 
ei ținut minte tot ce-am dis
cutat — e prea de iot.
— Pai... am înregistrat-o pe 
bandă.

— Fo^nidobd. Și cbsd ml 
eindesc ei mi pbngeam < 4

DOINA BERGH1NĂ

TIBERIU MIHAIL
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VEȘTI NOI DIN CETĂTI ‘

STRĂVECHI
Tîrgoviște

• Recent, în holul 
liceului nr. 1 Grigore 
Alexandrescu din Tîr
goviște a avut loc 
prima expoziție per
manentă de pictură 
din municipiu. La 
această primă expozi
ție au fost expuse 78 
de lucrări. Deosebit 
de reușite sînt cele 
expuse de elevul Po
pescu N. Dan, din 
clasa a X-a A real : 
„Marș“, „Tumul", 
„Ceartogur. Elevul- 
pictor ne-a mărturi
sit că principala sur
să de inspirație au 
constituit-o monu
mentele istorice din 
municipiul Tîrgoviște 
și că, în curind, in
tenționează să des
chidă o expoziție per
sonală în care să ex
pună tablouri cu a- 
ceastă tematică. De a- 
semenea, pot fi remar
cate : „Joc de fondu, 
a elevului Costescu 
Radu, clasa a Vl-a, 
„Natură statică" de 
Stan Elena, clasa a 
IX-a. „.Iarna" de Pe
trescu Octavian, da- 
m a VTlI-a. -Pwtrel- 
de Vasiloiu Angela, 
ji ahde.

• Sub egida co

mitetului municipal 
U.T.C. Tfrgoviște și 
cu sprijinul cadrelor 
didactice din liceele 
existente pe raza mu
nicipiului Tîrgoviște 

licee teoretice și 
liceu economic) 
înființat la nive- 
municipiului So-

(3 
un 
s-a 
Iul 
cietatea literara „Ale
xandru Vlahuță“ — 
societate a elevilor 
din liceele tîrgoviș- 
tene.

Societatea are ur
mătoarele secții: crea
ție, literatură română, 
literatură universală 
și folclor.
MIHAIL I. VLAD

Curtea de Argeș

• In holul Liceu
lui teoretic din Curtea 
de Argeș, sub su
pravegherea profeso
rului de desen Nico- 
lae Duțeanu, a fost 
organizată expoziția 
de pictură a cercului 
de artă plastică al li
ceului. Dintre lucră
rile expii^e^sint de 
remarcat prin origi
nalitatea ți tehnica 
Coloritului, cît și ca 
tematică, compozițiile 
lui Ionescu Traian din 
clasa a Xll-a, Drăguț

I
I

Gabriela clasa XII-a, 
Pândele Maura clasa a 
Xl-a cît și 
Adriana

• Tot 
de Argeș, 
spectacole 
de 
loc 
tu ral-artistic 
licee. Prin fața 
lor de spectatori care 
umpluserâ sala pînă 
la refuz s-au întrecut 
în competiție coruri, 
ansambluri vocale, so
liști de muzică popu
lară $i ușoara, recita
tori artistici, formații 
de muzică ușoară și 
echipe de dansuri și 
jocuri populare, în- 
tr-o valoroasă inter
pretare artistică.

S-au remarcat 
deosebi echipele 
dansuri populare 
Liceului agricol 
Curtea de Argeș, 
tele de jocuri executa
te de echipa de I 
jocuri populare a Li- |

Cărțuțâ

la 
în
a 

cultură 
concursul

Curtea 
sala de 

Casei 
a avut 

cul- 
între 
mii-

I
I
I

I
I
I

în
de 
ale 
din 
sui-

I

cenlui dtn comuna 
Corbeni, corul eoni 
pus din peste 160 de 
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FHtIH ferMldabla 4e*eătu«arc de nerrle aurpriml Jb aceete iniUntanee. 

Cadrai : OliMptedele.
Dtferrațelc oeclrtee rint. deslffir. deelul de subetanțiftle. Imițlnei diu mlj- 

Im a fam taatâ pin latei flerblte din Mexlca, In toamna anului frecat și 
MrpriMde ■■ grap de atlețl eareri dispută intiletatea la o probă de alertări 
ceatiad pratrn titlul de campion olimpie. Imaginile care o încadrează ne poartă 
printre participantil la Olimpiadele ocolire — București, martie 1M9. 1b locnl 
■•enrdarll extreme a mușchi Iar. Ib locul bombardări! zgnrel cu ropot nl tenișilor, 

S >■ '«"I răaufUril sacadate, de ciclon, dincoace ne luthnplnă o reculeaaă, fi
cați eaoeeatnre a forței or aplriteale, mțcareă de furnică a peniței, vasta rea- 
Wrațk a Ideilor.

Dar există șl mai numeroase elemente comune care să-l apropie pe vigu- 
roții sportivi în luptă cu sutimile de secundă — de elevii liceelor bucureștene, 

veniți la competiția inteligentei științif 1 ce ori la aceea a măiestriei literare. 
Pentru a merita să figureze printre cei mai buni, și unii, și ceilalți s-au înar
mat cu perseverență, cu hărnicie și răbdare. Prima provocare fiecare șl-a adre- 
■at-o mal intăl, sieși. A participa, a învinge, sînt două trepte ale unui tel cu 
■estirșite ecouri în sufletul tînăr. Nu numai pentru adînea satisfacție adusă de 
recunoașterea publică a meritului. Dar șl pentru dovada necesară propriei con
științe, că timpul l-ai cheltuit cu folos, câ aprecierea resurselor nu ți-a fost 
supraevaluată, că ori de cîte ori un lung șl apreciabil efort va fi necesar, vei 
știi să țl-1 asumi.

Ceea ce este, în sine, o victorie. y

Am ad că spun o pocește. 
Mi-a spus-o |i mie o prieteni, 
colegă de liceu as mme, aleci 
intr-o ahă clasa. Cind am m- 
tîlnit-o eram supărată. Ca să-mi 
treacă, prietena mea Mi-a po
vestit ceva. Am fac fi a, •- 
celați lucru. Nu, n-aceți nici o 
grijă. Nu voi comite nici cea 
mică indiscreție. A început prin 
a-mi povesti un fapt petrecut 
recent în clasa ei. N-an impor
tanță ce anume. Altceva e inad 
important. Colegii ei sînt uniți. 
Da. M-a convins de asta jetul 
in care vorbea despre ei. Ca 
căldură, cu dragoste chiar. Din 
spusele ei am înțeles că data 
din care face parte nu mai • 
de mult o simplă clasă cu elevi 
anonimi din punct de veden su
fletesc.

Mi-a spus apoi un alt fapt, dar 
petrecut cu mult timp înainte. 
Nu știam unde vrea să ajungă. 
Pe urmă am înțeles. O cunosc ți 
eu pe cea despre care-mi vorbea. 
Era o fată foarte simpatică. 
S. V. avusese un accident, care-o 
scosese din circulație destul de 
mult timp. Pînă atunci, nu fu
sese prea legată de colegii săi. 
Dar cu cită dragoste, gingășie pi 
delicatețe sufletească au inponju- 
rat-o ei! Apoi, cînd după 2 ani a

eorratt ba școoil, noă ei colegî 
aa reoctrmlizat purtarea foștilor 
ei colegj. Aatm m simte foarte 
bine m mqiocui lor ți ia pregd- 
tește ai dea bacalaureatuL Aceas
tă nud epopee n-o știusem ți 
m-a impresionat plăcut.

U» htent asemănător i-rnn po 
crttit ți eu. Dar finalul întîmplă-

vocat efectuL Au găsit-o, fiindcă 
au căutat-o cu tenacitate. Cu 
ajutorul lor, băiatul a revenit pe 
linia de plutire, ajungînd unul 
din elevii buni ai clasei. Dar 
după încă o vreme a re
devenit ceea ce se cheamă In 
argou „bulevardist". Căci tai, în
tre timp, clasa noastră îyi pierdu-

DALf 
COLEGIALITĂȚII

ni de cure mi-am adus aminte 
m-a întristat din nou. Cu mai 
mult de 5 ani in urmă in clasa 
noarird, fruntașă pe școală, a fost 
repartizai un băiat, D. F., care 
rămăsese repetent. Ce scandali
zați au fort unii părinți ! Dar co
piii lor n-au judecat așa. Au vrut 
să cunoască și cauza care a pro

se unitatea ei de acțiune cole
gială...

Prietena mea mi-a povestit o 
altă intîmplare recentă. Un elev 
și-a permis o obrăznicie, poate 
neintenționată, față de-un pro
fesor. A fost aspru admonestat de 
chiar colegii săi și silit să-și cea
ră scuze atunci, în fața clasei.

M-am despărțit de prietena 
mea cu gindul că tot ceea ce mă 
făcuse să-nțeleg era doar o uto
pie. Mă gindeam la clasa mea 
unde sinceritatea, prietenia, so
lidaritatea, sînt cuvinte mari, fo
losite doar în adunările generale, 
cuvinte care la noi slnt „mone
de calpe" al căror sunet îfi lasă 
un gust amar. Credeam că peste 
tot raportul elev-colectiv există 
doar „în principiu". Și topiși... 
prietena mea reușise sd mă con
vingă că există ți altfel de colec
tive în care elevii formează un 
tot unitar, unde fiecare simte că 
are alături un prieten gata oricind 
să-l ajute. Am să le spun și co
legilor mei ceea ce mi-a poves
tit prietena mea. Poate că totuși 
vor înțelege și, peste cîteva luni, 
voi putea spune : „n-a fost o uto
pie". Cred că voi putea spune 
etndva : nu „clasa" in care învăț, 
ci „prietenii mei din clasă“.

Am vrut să vă spun o poveste, 
acum, la începutul celui de al 
treilea trimestru. Fiindcă ne aș
teaptă o nouă etapă de lucru, 
care este, în același timp, o 
nouă etapă de viață.

A. H.
liceul „Ion Luca Caragiale"

EXTEMPORAL t
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Pentru 
adolescență •••

Poate cel mai mare lucru 
pe care îl poate realiza un 
om este să aibă puterea de 
a crede în adolescență toată 
viața, indiferent de inevitabi
lele legi biologice și de a și-o 
păstra ca vîrslă interioară.

Cînd ești la această vîrstă 
a adolescenței îți construiești 
niște lumi imaginare și ai o 
fantastică putere de a crede 
în ele, îți faci niște planuri 
și consumi entuziasm fără 
măsură ca să le duci la bun 
sfîrșit. Te angajezi afectiv 
față de cineva și-ți juri că 
așa o să fie „toată viața".

Dar uneori cînd nu mai 
este un viitor, ci un prezent, 
viața transformă monoton și 
fără fantezie pe foștii adoles
cenți cu vise, în burghezi de 
cea mai prozaică condiție.

Trebuie, așadar, să învățăm

să ne modelăm timpul în așa 
fel, să găsim asemenea moda
lități de expresie și realizare 
a personalității, îneît nici
odată să nu ne pierdem cre
dința în adolescență și să 
nu o renegăm.

Tot ce se face sau se ima
ginează bun la vîrsta asta are 
ceva sacru, și această trăsă
tură nu trebuie uitată.

Este de cea mai mare în
semnătate pentru un om ma 
tur să poată rămîne la fel de 
plin de fantezie și, uneori, 
de candoare, la fel de sincer 
și entuziast ca altă dată, să 
creadă la fel de tare și în 
anii mai tîrzii în ceea ce ju
rase cînd era tînăr.

Trebuie deci, în primul 
rînd, să învățam a ști să ne 
trăim adolescența pentm ca 
impresiile ei să aibă perma
nent rezonanță în noi. pentru 
a fi capahili să credem ori- 
cînd, ca Heraclit, că „soarele 
se formează în fiecare dimi
neață din aburii mării".

Să învățăm de la marile 
personalități lecția entuzias
mului și n permanentei dis
ponibilități.

CONSTANȚA ( OȘTEA 
liceul „Petru Groza"

Cine se întreba în prima 
săptămînă de vacanță unde 
au dispărut atlt de muEți e- 
levi ai liceelor bucureștene, 
va fi aflat că plecaseră în 
tabără la Pîrful Rece.

240 de elevi din liceele 24, 
10, Gh. Șincai, M. Sadovea- 
nu, Caragiale, I. Neculce am 
fost primii oaspeți ai celei 
dinții tabere organizate de 
B.T.T. (Biroul de turism 
pentru tineret).

Confortabil instalați în 
vilele studențești pe care 
le-au ocupat pînă la refuz, 
tinerii bucureșteni au petre
cut șase zile de care-și vor 
aminti cu plăcere.

Desigur, am plecat cu toții 
la odihnă, dar aceasta nu a 
însemnat cltuși de puțin cură 
de somn. Nu știu dacă ceea 
ce am făcut noi acolo sa 
cheamă „odihnă activă". In 
tot cazul se poate spune că 
am fost foarte activi deși, 
paradoxal, nu s-au organizat 
prea multe acțiuni.

Marți. 25 martie, unii au 
mers la cabana Trei brazi, 
alții ia Poiana Brajov. 
Miercuri ara vizitat !ntr-un 
mic circuit cheile Rîșnoavei, 
Branul si Brașovul. Joi am 
mers la Diham âdmirînd ul
timele minuni ale iernii al
pine, căci trebuie să vă spun 
că acolo era târnă cu zăpa
da groasă și ■!rălucitoare și 
CU fulgi pufoși, Alt grup a 
plecat la Sinaii.

Zife calde !a
Pirîu! Rece

De fapt în program erau 
cîte două excursii pe zi, nu 
Se pleca însă decît diminea
ță, iar după-amiaaa... Dar 
acolo unde sînt elevi voia 
bună nu lipsește nici după- 
amiaza, mai alea cînd la un 
sfert de oră de vile se afle 
bufetul „Cerbul", bine a- 
provizionat cu cașcaval la 
capac și pepsi-cola. E drept 
că se găsea același lucru și 
la cabana Pîrîu] Rece, dar 
era prea în văzul lumii.

Seara, după-masă, se dansa 
Ia club. Cum însă să intre 
240 de elevi într-o sală care 
nu era nici pe sfert cît o 
sală de cinematograf de peri
ferie ? Și de intrat ar mai 
fi intrat, dar cum să dan
seze ? Noroc cu vilele Pescă
ruș și Vîrful cu Dor care a- 
veau „saloane" sî muzică, așa 
incit de la 20.30 în sus lumea 
se aduna în aceste trei „cen
tre". în vile era o atmos
feră mai intimă. La Pescăruș, 
de pildă, ocupată de cele mal 
Primitoare gazde — fetele de 
ia 24 — se stătea pe jos în 
jurul ringului de dans ta- 
tr-un poetic semiîntuneric.

Păcat însă că nu am putut 
participa cu totii la unele ac
țiuni interesante de la club, 
cum a fost concursul „M1m 
Universul Rece". Miss a ri
mas învăluită în mister șl 
nu a cunoscut-o nici o Ju
mătate de tabără !

Vineri seara trebuia să 
aibă loc un carnaval, dar nu 
a avut loc nimic. S-a dansat 
pînă la unu noaptea, dar 
fără măști, fără surprize, 
fără concurs de muzici u- 
șoară.

Poate că se cerea mai mul
tă inițiativă din partea noas
tră și nu ar fi stricat nici 
o legătură mal strînsă între 
licee.

Ne-am bucurat însă că am 
avut două mașini la dispo
ziție, că peisajul era pito
resc (să spună poeții mai 
mult !) șl mai ales că tovară
șul director al taberei, tav. 
profesor Paul Stelian, 
un om vesel și apropiat pe 
care l-am îndrăgit cu toții 
de la început.

Ar trebui să mai spunem 
ceva și de mîncarea exce
lentă. mai cu seamă de fei- 
tivalul de vineri seara cind 
ni s-au servit în piua'papa
nași ce se topeau în gură...

Cel ma! mult însă ar tre
bui vorbit de faptul că în 
această primă tabără a 
B.T.T.-ului s-a creat o at- ! 
mosferă de voie bună, că e- j 
levii s-au bucurat de în>- 

1 ’egerea și libertatea pe care 
și-o dorește fiecare la 17 ant 

, în sfîrșit că totul se făcea ■ 
pentru a ne fi pe plac.

Zilele calde de Ia Pîr-u! . 
Rece s-au terminat pentru 1 
noi dar au fost continuate de ; 
către o altă serie de colegi j 
ai noștri, care au sosit lupi, • 
31 martie. Am auzit acolo 
vorbindu-se de vară, de va- , 
canta mare și de excursii cu 
corturi și mese halduccirti...

...Sînt cîteva din amintirile 
cu care am intrat în noul tri
mestru, mai veseli, mai 1 
sprinteni, mai dornici de a 
face lucruri mari, care să 
ne reprezinte.
RODICA DUMITKESC U
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SCRISOARE ADRESATA DE CORPUL PROFESORAL
Șl STUDENȚII INSTITUTULUI DE PETROL, GAZE Șl GEOLOGIE

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

împlinirea a două decenii de la înființarea In
stitutului de petrol, gaze și geologie din Bucu
rești a fost marcată de o sesiune științifică jubi
liară a cadrelor didactice și studenților din in
stitut.

Cu acest prilej, membrii corpului profesoral și 
studenții institutului de petrol, gaze și geologie au 
adresat o scrisoare Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, personal tovarășului 
Nicolae Ceaușoscu, prin care își exprimă întreaga 
și profunda gratitudine pentru grija permanen
tă acordată dezvoltării și perfecționării învăță
mîntului din țara noastră, pentru sprijinul dat in
stituției în care ci își desfășoară activitatea.

Preluînd și dezvoltînd elementele valoroase din 
tradițiile învățământului nostru superior, formîn- 
du-și o bogată bază materială șî un corp de das
căli de prestigiu care îmbină nivelul științific, 
arta didactică și grija pentru valoarea practică a 
cunoștințelor predate, se spune în scrisoare, in
stitutul, creație a orinduirii noastre socialiste, și-a 
asigurat un cadru de activitate în care se des
fășoară cu succes, începînd din 1948, procesul de 
formare de specialiști de înaltă calificare, pentru 
ansamblul activităților legate de dezvoltarea in
dustriei de petrol. O perfecționare substanțială a 
condițiilor de desfășurare a acestui proces se va 
realiza prin noile planuri de învățămînt și progra
me de curs, elaborate în baza directivelor Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român pri
vind dezvoltarea învățămîntului în țara noastră.

Scrisoarea menționează că, în cei 20 de ani de 
activitate, în institut au fost pregătiți peste 4 000 
de ingineri și doctori ingineri, specialiști ce con
stituie suportul tehnico-științific al activității in
dustriei de petrol și rezolvă în prezent cu com

petență, pe baza capacității autohtone de con
cepție, organizare și realizare, sarcinile stabilite 
de cel de al IX-lea Congres și de Conferința Na
țională a Partidului Comunist Român pentru acest 
important sector de activitate. Rezultatele cer
cetării științifice din cadrul institutului își găsesc 

concretizarea permanentă în activitatea de asis
tență tehnico-științifică acordată producției.

Institutul de petrol, gaze și geologie din Bucu
rești, se arată în continuare, și-a asigurat un pres
tigiu internațional deosebit, fapt confirmat și prin 
aceea că în cei 20 de ani de existență un mare 
număr de cetățeni străini, din mai mult de 50 de 
țări, și-au făcut studiile sau specializarea post
universitară în această școală. In același timp, 
mulți ingineri români, absolvenți ai institutului, 
lucrează ca specialiști peste hotare în cadrul co
laborării statului nostru cu alte țări.

Cadrele didactice și studenții Institutului de 
petrol, gaze și geologie, întîmpină cu entuziasm, 
împreună cu întregul popor, cea de-a 25-a ani
versare a eliberării patriei, asigurind conducerea 
partidului că sînt hotăriți să muncească cu abne
gație și deplină dăruire pentru înfăptuirea pre
vederilor directivelor partidului privind dezvol
tarea învățămîntului în țara noastră, pentru pre
gătirea de noi generații de specialiști de înaltă 
ținută științifică și morală, cu o concepție înain
tată despre lume și viață, devotați patriei și po
porului. \

Cadrele didactice și studenții își afirmă încă o 
dată adeziunea deplină la politica interna și ex
ternă a partidului și statului nostru, exprimîndu-și 
hotărîrea de a milita cu toată capacitatea și pu
terea lor de muncă pentru înălțarea patriei pe 
culmile culturii și civilizației socialiste.

Hotărâre a Consiliului 
de Miniștri privind 

acordarea de atribuții 
sporite unor ministere 

și întreprinderi
Începînd de la 1 aprilie a.c., 

printr-o hotărîre a Consiliului de 
Miniștri au fost acordate atribu
ții lărgite ministerelor și întreprin
derilor care desfășoară activități 
economice în perioada de experi
mentare a măsurilor de perfec
ționare a conducerii și planifi
cării economiei naționale.

Pentru satisfacerea într-o mai 
mare măsură șî mai operativă a 
cerințelor economiei naționale 
și ale populației ce apar pe 
parcurs, hotărîrea prevede creș
terea competențelor ministere
lor în efectuarea de modificări 
ale sarcinilor de plan. Astfel, ele 
pot efectua în anumite limite și 
cu acordul prealabil al beneficia
rilor modificarea eșalonării sar
cinilor trimestriale de producție 
valorică și în unități naturale, 
cu condiția de a nu schimba sar
cinile anuale, de a nu afecta 
prevederile de livrări la export 
și la fondul pieții.

Pentru a răspunde mai opera
tiv unor cerințe interne sau ale 
beneficiarilor externi, ministerelor 
li se acordă dreptul de a aduce 
schimbări și în structura planu
lui anual, la sortimentele care 
alcătuiesc grupele de produse ce 
se aproba prin planul de stat. 
Totodată, se precizează ca mo
dificările nu trebuie să afecteze 
îndeplinirea prevederilor de plan 
pe întregul an la aceste grupe 
de produse și indicatorii valorici. 
Ministerele primesc, de aseme
nea, dreptul de a stabili indica
torii planului de calitate, de a 
aproba documentațiile tehnice 
și execuția unor investiții pentru 
un volum sporit dc lucrări și 
diferențiat ca valoare de la o ra
mura la alta. Hotărîrea prevede 
ca băncile finanțatoare să veri
fice principalii indicatori de efi

ciență a investițiilor, iar în ca
zul cînd vor constata investiții 
nefundamentate, sau cînd acestea 
cuprind cheltuieli neeconomi- 
coase, să nu admită eliberarea 
fondurilor solicitate.

Pe viitor, ministerele producă
toare, împreună cu cele benefi
ciare, pot aproba studiile tehni- 
co-economice de fundamentare 
a asimilării de mașini, utilaje și 
instalații noi. Hotărîrea acordă 
drepturi sporite ministerelor și 
în domeniul repartizării benefi
ciilor, a economiilor obținute din 
fondurile de salarii, a efectuării 
unor modificări Ia unii indica
tori de muncă și salarii etc.

Aceeași Hotărîre a Consiliu
lui de Miniștri prevede drepturi 
sporite și pentru conducerile în
treprinderilor. Ele au posibilita
tea să-și modifice sarcinile de 
producție în unități naturale la 
produsele si sortimentele nomi
nalizate departamental, în ca
zul în care beneficiarii renunță 
la contractele încheiate sau din 
lipsă de comenzi. în astfel de si
tuații întreprinderile pot spori 
producția la alte sortimente 
care au desfacerea asigurată, cu 
condiția însă sa respecte sarcini
le valorice de producție și acu
mulările bănești planificate. 
Sporesc atribuțiile întreprinde
rilor și în ceea ce privește apro
barea studiilor tehnico-economi- 
ce pentru lucrările de investiții, 
în această direcție, ministerele 
și centralele industriale vor sta
bili competențe diferențiate, în 
funcție de mărimea și complexi
tatea întreprinderilor. întreprin
derilor li s-a acordat dreptul a 
aproba, în funcție de competen
țele date de organul ierarhic su
perior, documentațiile tehnico- 
economice și execuția lucrărilor

pentru construcția de locuințe 
din fonduri centralizate și necen
tralizate. Conducerile întreprin
derilor au, de asemenea, posibili
tatea, potrivit prevederilor ho- 
tărîrii, să aplice diferite variante 
ale salarizării în acord și regie, 
care să conducă la realizarea 
unei legături cît mai directe a 
remunerării ' angajaților de re
zultatele obținute în producție.

Prevederile Hotărîrii Consiliu
lui de Miniștri creează noi con
diții pentru sporirea respon
sabilității ministerelor și între
prinderilor în soluționarea opera
tivă a problemelor complexe ale 
economiei și asigură o mai bună 
și rapidă adaptare a producției 
la cerințele curente.

(Agerpres).

• MARȚI DIMINEAȚA a £ 
plecat la Geneva, Mircea Malița, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, care va conduce delega- 
ția Republicii Socialiste România 
la cea de-a XXIV-a sesiune a 
Comisiei Economice a O.N.U. 
pentru Europa.

Din delegație fac parte Nicolae 
Ecobescu, ambasador, reprezen- 
tantul Republicii Socialiste Româ
nia pe lîngă Oficiul Națiunilor 
Unite din Geneva, Radu Negru, 
secretar al Comisiei guvernamen
tale de colaborare și cooperare 
economică și tehnică, consilieri și 9 
experți.

• MARȚI A PĂRĂSIT Capi- W 
tala o delegație a Uniunii Tine
retului Comunist, condusă de £ 
tovarășul Constantin Oană, 
membru al Biroului C.C. al 
U.T.C., prim-secretar al Comite- £ 
tului județean Prahova al U.T.C., 
care, la invitația Uniunii Tine- 
retului Iugoslav, va face o vizita 
în Republica Socialistă Federa
tivă Iugoslavia. _

• LA 8 APRILIE a fost sem
nat, la Ministerul Afacerilor Ex- 
terne, Protocolul adițional pri- W 
vind acțiunile suplimentare pe 
anul 1969 Ia Planul de colabora- - 
re culturală și științifică între 
Republica Socialistă România și 
U.R.S.S. pe anii 1968—1969.

Protocolul prevede lărgirea 
legăturilor directe între institu
tele de cercetări științifice și de 
învățămint superior din cele A 
două țări, schimburi de expozi- 
ții de artă, de cărți și fotogra- 
fii, turneele Teatrului Mic din 9 
București și formației corale 
„Madrigal" în U.R.S.S. și ale 
Teatrului Mic Academic de Stat A 
al U.R.S.S. și Filarmonicii de 
Stat din Leningrad în România, 
organizarea unor gale și retro- A 
spectlve de filme, editări re- “ 
ciproce de cărți etc.

Un program special de acțiuni 
este prevăzut pentru sărbăto- w 
rirea în U.R.S.S., a împlinirii e 
25 de ani de la insurecția ar
mată și eliberarea României de 
sub jugul fascist.

Protocolul prevede, de aseme
nea, pregătirea unor acțiuni în 
vederea sărbătoririi în România 
a centenarului nașterii lui V. I. 
Lenin.

Juniorii români
cîștigători la Cannes

După cum s-a mai anunțat, 
echipa de fotbal a
României a repurtat un fru
mos succes, cîștlglnd turneul 
internațional de la Cannes. In 
meciul final, echipa României 
a învins cu scorul de 1—0 echi
pa Franței prin punctul mar
cat în primul minut de joc de 
Petreanu. Î11 continuare, spec
tatorii au urmărit o pasionan
tă partidă. Fotbaliștii francezi, 
dornici de a obține eg.al a ren, 
au Inițiat numeroase atacuri, 
destrămate însă de apărarea 
fermă a echipei românești.

Clasamentul final al compe
tiției : 1. România ; 2 Franța ; 
3. Israel ; 4. U.R.S.S. ; 5. Inter- 
nazionale Milano ; 6. Cannes ; 
7. Chelsea ; 8 Barcelona.

JUV
Știați că ieri am avut meci in

ternațional de fotbal ? Eu am 
aflat abia dimineața că pe Repu
blicii se va disputa la orele 16,80 
revanșa partidei dintre reprezen
tativele școlare ale României și 
Bulgariei (miercurea trecută, în 
țara vecină, gazdele de-atunci în
vinseseră cu 2—1) și , bineînțeles, 
n-am pregetat să fiu de față — 
deși, între noi fie vorba, fîș-fîșul 
în care plecasem de-acasă mă 
mîna pe frigul și vîntul ce te pă
trundea pînă în mădulare, mai 
degrabă spre Katanga decît spre 
Dealul Spirei. Era, ce-i drept, să 
fac cale-ntoarsă cînd am găsit 
închise porțile de la tribuna I 
( ? I), dar am insistat și nu mi-a 
părut rău. In primul rind, pentru 
că meciul a fost plăcut de urmă
rit. Tinerii oaspeți s-a<u arătat mai 
periculoși în repriza întâi, dar bă
ieții noștri au fost mai insistenți 
în partea a doua (cînd au și ra
tat două mari ocazii), însă sco
rul a rămas alb (0—0) pînă în 
final. Pe lîngă impresia că școla
rii noștri s-au arătat a fi mai ta- 
lentați, am plecat de pe Republi
cii și cu mulțumirea că am vă
zut la lucru unsprezece prezum
tivi selecționabili pentru turneul 
U.E.F.A. din anul viitor. Iată-i : 
STANA — RADULESCU, SĂT-

ENTI
MĂREANU, DEHELEANU, SO- 
FIAN — LABUȘ, SAMES — 
CHIHAIA, VLAD, HELVEI, 
STAN. Toți sînt născuți în 1952, 
majoritatea activează prin echi
pele de tineret ale marilor noas
tre teamuri și au șanse aprecia
bile să ne reprezinte în 1970 la 
marea confruntare continentală a 
juniorilor. M-am bucurat că am 
văzut cu un ceas mai devreme 
cu cine vom avea de-a face.

Nu mi-a părut rău c-am dîrdîit 
ieri 80 de minute și pentru că 
am putut auzi și constata o mie 
de lucruri utile și interesante. 
De pildă :

...Pe lîngă naționala de juniori 
a anului 1969 (care a cîștigat re
cent turneul de la Cannes), se 
află în atenție și pregătirea, unui 
lot de 60 de mînji — din forma
țiile de juniori sau de tineret din 
întreaga țară — pe care antreno
rii C. Ardeleanu, Dan Alexandru, 
Ion Voinescu și Dan Sîrbu îi 
cresc pentru viitor.

Formația de ieri reprezintă, 
momentan, crema acestui cuprin
zător pluton. Evident însă că mai 
este suficient timp pentru retu
șuri sau remanieri.

...In timpul vacanței elevilor, 
puștii au făcut pregătiri la Poia
na Brașov, de unde cinci dintie

ȘTII
ei au șterpelit-o pentru că nu sd 
împăcau cu disciplina (Antrenorii 
au propus sancționarea lor exem
plară și cred ca trebuie sprijiniți 
și In această acțiune educativă 1).

...Partida internațională de ieri 
s-a desfășurat în prezența a 19 
spectatori, plus rezervele celor 
două echipe și 4 ziariști.

Cînd mă gîndesc însă că în 
Anglia un asemenea meci în care 
evoluează speranțele soccerului 
național constituie prilej de mare 
sărbătoare și face neîncăpător 
chiar și Wemhley-ul cît e el de 
Wembley, încep să-mi explic, 
fără să vreau, multe : și medio
critatea fotbalului nostru, și re
zultatele noastre internaționale, 
și lipsurile celor însărcinați cu 
organizarea și popularizarea aces
tor competiții, și cîte și mai cîte. 
îmi explic toate acestea, dar nu 
le pot justifica. Ce să-i faci, așa 
sînt eu 1

G. MITROI

FINALELE CAMPIONATELOR NAȚIONALE DE BOX

Astăzi comentează MIRCEA
Prima Întrebare pe care 

l-am adresat-o maestrului eme
rit al sportului Mircea Dobres
cu, s-a referii la cei care au 
părăsit scena întrecerii, intr-un 
mod penibil : CHIVAR, GlJU, 
BUZUL1UC, STANEF $1 alții.

— Cum vă explicați acest a- 
salt al „noului val“ împotriva 
unor valori recunoscute ?

— După părerea mea, unii 
boxeri din lotul național trăiesc 
cu convingerea că sînt imbata- 
bill. De aici o evidentă și exa- 

O gerată încredere în sine (cu

• MARȚI DUPĂ-AMIAZĂ a 
părăsit Capitala Sagdarjabîn ™ 
Magvan, secretar al Consiliului 
Central al Sindicatelor din R. P. 
Mongolă, conducătorul delega
ției acestui consiliu, care, la 
invitația Consiliului Central al gț 
Uniunii Generale a Sindicatelor ~ 
din România, a făcut o vizită în 
țara noastră. Delegația a avut A 
convorbiri la Consiliul Central al 
U.G.S.R., la Consiliul județean al 
sindicatelor Brașov și la Consiliul 
municipal al sindicatelor din o- 
rașul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
De asemenea, oaspeții au vi
zitat obiectivele social-culturale 
din Capitală, precum și unități 9 
industriale și agricole din jude
țele Prahova, Brașov și Bacău.

• LA INVITAȚIA Consiliului 
Central al Uniunii Generale a g» 
Sindicatelor din România, marți 
după-amiază a sosit în Capitală 
o delegație a Uniunii Sindicate- a 
lor din Austria, condusă de An- W 
ton Benya, președintele Uniunii, 
care va face o vizită în țara a 
noastră.

• MARȚI DUPĂ-AMIAZĂ a f 
sosit în Capitală o delegație din 
Marea Britanie, condusă de 
G. Hill, director general al Direc- d 
ției relațiilor internaționale a Mi
nisterului Transporturilor din a- 
ceasta țară.

Delegația va avea convorbiri cu 
oficialitățile române de resort, în _ 
vederea încheierii unui acord w 
privind transporturile rutiere 
între România și Marea Brita- 
nie. “

DOBRESCU
urmări nefaste într-un sport 
ca boxul) de aici înfumu
rarea șl persiflarea șanse
lor posibile ale tinerilor lor 
adversari. Rezultatele se văd. 
Tinerii boxeri, deși insuficient 
pregătiți tehnic, au aruncat în 
luptă atuurile lor principale : 
dorința de afirmare și vigoarea 
tinereții, atuuri eficace în luptă 
cu blazarea șl înfumurarea.

— Ce părere aveți despre ni
velul tehnic și spectacular al 
galei la care am asistat ?

— în afară de meciurile Do-

brescu Paul — Negoescu Con
stantin și Cuțov Calistrat — Si- 
mion Aurel, restul întîlnirilor 
nu s-au ridicat la un înalt nivel. 
Din contră. Meciul de la semi
grea Gavrilă Lucian — Preda 
Gheorghe a frizat ridicolul. Și 
cînd te gîndești că Ia această 
categorie a boxat Gheorghe Ne
grea ! Sînt meciuri de uzură, 
meciuri în care boxerii uită și 
puținele elemente de tehnică 
pe care le au însușite.

— Dar Cuțov ?
— Cuțov face box și prin a- 

ceasta am spus totul despre el. 
Dar cu o floare....

— Meciul Iul Cuțov cu nepo
tul dumneavoastră, Paul Do
brescu, sc anunță foarte dis
putat.

— Mă abțin să dau vreun 
pronostic, mai ales că este vor
ba de... nepotul meu.

— In 15 ani de box, ați boxat 
de obicei la categoria „muscă". 
Care este părerea dumneavoas
tră despre răsdiscutata proble
mă a menținerii cu orice preț a 
unor boxeri in cadrul aceleiași 
categorii de greutate, 
pînă acum i-au plătit 
Gîju și de consecințele 
sînt amenințați și alți 
talentați ca Ivan, Cuțov

— Problema este delicată. Ea 
comportă două aspecte : în pri
mul rînd ca să te menții la a- 
ceeașl categorie de greutate (mă 
refer îndeosebi la categoriile 
mici) trebuie să fii un ascet. în 
al doilea rînd, trebuie ca orga
nismul să accepte această stag
nare. In orice caz, organismul 
nu trebuie forțat, deoarece, re
zultatele pot fi nefaste...

J-- - - - - - - - - - - - - - - -
• A LUAT SFIRȘIT tur

neul internațional de tenis 
de la Reggio Calabria. In 
finala probei de dublu, ju
cătorii Țiriac (România) și 
Jovanovici (Iugoslavia) au 
învins cu scorul de 6—2, 
8—10, 6—4 pe FletrangeH- 
MuIIIgan. Proba de simplu 
masculin a revenit austra
lianului Mulligan, care a 
dispus cu scorul de 6—2, 
4—6, 6—3, 6—1 de Ion Ti
riac.

• IN RUNDA a 4-a a 
turneului internațional de 
șah de la Bognor Regis, 
Ghițescu a remizat cu 
Sugden (Anglia). In clasa
ment, pe primul Ioc se 
află la egalitate Mușii (Iu
goslavia) și Bennet (Anglia) 
cu cîte 3,5 puncte. Urmea
ză Ghițescu (România),

Copii din echipa de dansuri a școlii generale nr. 197 din Capitală, 
in timpul unei reprezentații

(Urmare din pag. 1)

diate la cerere. Toate aceste 
acțiuni vin în întîmpinarea do
rinței studenților ca timpul pe 
care-1 petrec la cămin să curgă 
tot mai reconfortant și totodată 
instructiv. Căminul este casa 
lor pe care și-o gospodăresc cu 
gust și îndemînare.

Și pentru o demonstrație „pe 
viu" facem un „tur de docu
mentare" prin cele 5 blocuri, 
începînd, cum e și mai tactic, 
cu blocul A („pentru protocol- 
cum* îi zic studenții) cel mai 
îngrijit. Am sfîrșlt cu vizita
rea blocului E, al băieților, toți 
din anul V al tuturor facultă
ților Universității și unde _mai 
sînt unele lipsuri, dezordini și 
griji („dar studentul e un inte
lectual, nu e posibil să ai cu el 
o atitudine cazonă**, se auioli- 
niști zîmbind cu îngăduință, ad
ministratorul Complexului). 
„De altfel, cum vă spuneam. 
Grozăveștiul e unitatea model 
a Ministerului învățămîntului. 
E un orășel harnic și tineresc-.

VIATA NO ASTRA 
DE TOATE ZILELE

O ședință ad-hoc în camera 
studentei Maria Botnar, anul 
V la drept, la care am invitat 
cîteva studente întîlnite Intim- 
plător pe halul lung al etajului 
I din blocul A. Cu acest prilej 
intră în examen nedezmințitul 
lor spirit gospodăresc. Ochiul 
lor critic va dezvălui, cred, o 
mulțime de amănunte revelato
rii. De altfel — m-am convins 
vizitînd amănunțit etajele ce
lor 5 blocuri de căminiști — ca
mera studentei Maria Botnar, 
președinta comitetului de că
min, strălucește de curățenie și 
ordine. Din acest punct de ve
dere s-ar putea chiar numi : 
„camera nr. 1“. Am rugat pe 
cele cîteva studente să-și ex
prime deschis părerea lor cu 
privire la multele aspecte și 
probleme pe care le ridică viața 
de cămin.

Mariana Cărădeanu : anul II 
biologie : Condițiile de cazare 
sînt de-a dreptul impresionante. 
Nu ne lipsește aproape nimic. 
Și dacă lipsește totuși ceva, acest 
ceva s-ar putea numi plusul de 
gospodărire și de respectare a 
legilor interne de cămin, pe 
care tot noi, cfimlnistele, uneori

căreia 
tribut 
căreia 
boxeri 

etc ?

T. POGOCEANU

b.

REZULTATELE TEHNICE 
ALE ZILEI A 4-A

Aspect de la partida dintre Paul Dobrescu (Dinamo București) și 
Constantin Negoescu (Olimpia București) încheiată cu victoria 

primului

DOBRESCU PAUL h. p. NE
GOESCU CONSTANTIN ; CU
ȚOV CALISTRAT b. p. SI- 
M1ON AUREL ; COVACI ION 
b. ab. 1 NICULAE NICULAE ; 
PIȚU TON b. p. MATEYUȘ 
ALEX. ; CALIN GHEORGHE 
b. p. COCÎRLEA CONSTAN
TIN; GVORFY ION b. p. CON- 
STANTINESCU ER.MIL ; CON- 
STANTINESCU M. b. ab. 2 
ȘCHIOPU SEVER ; MÂNIȚA 
NICOLAE h. p. PÎRVU PE
TRE ; PREDA GHEORGHE 
b. ab. 3 GAVRILA LUCIAN ; 
MONEA ION h. ab. 2 DUMI
TRESCU GHEORGHE.

MERIDIAN
Susden (Anglia) și Mo
berly (Anglia) cu cite 3 
puncte.

■ SEEECȚIONATA DE 
BOX a Belgiei, care se pre
gătește în vederea campio
natelor europene de 12 
București, a susținut la 
Damprcmy un meci de ve
rificare în compania unei 
echipe vest-germane. Pugi- 
liștii belgieni au obținut 
victoria cu scorul de 9—2. 
Din echipa belgiană o mare 
impresie a lăsat „pana“
Abspoel. Boxerii belgieni
urmează să întilnească
peste cîteva zile o selec
ționată franceză. Din e- 
chlpa franceză vor face 
parte, printre alții, cunos- 
cutii internaționali War us- 
tel. Smail și Chretien, se
lecționați pentru campiona
tele europene.

• IN ULTIMA ZI a tur
neului internațional mascu
lin de baschet de Ia An
tibes, echipa Dinamo Bucu
rești a învins cu scorul dc 

—76 formația belgiană
Racing Ford Anvers, iar 
Olympiquc Antibes a în
trecut cu 87—75 echipa ita
liană Ignis Varese. Turneul 
a fost cîștigat de Olympi- 
Ques, urmată de Dinamo 
București.

nu-1 avem. Cum să vi spun, 
aici e vorba de conștiința fie
căreia. Iată un aspect. Fetele se 
strigă între ele cu voce tare 
incomodindu-șl astfel colegele 
care învață. Sau cînd există în- 
tîrziate, e neplăcut ca după ora 
24 să auzi defilind de-a lungul 
palierelor ritmul sacadat al 
tocurilor, trintitul unor uși, o 
frîntură de discuție somnoroasă 
cu colega de cameră deranjată 
etc.

Păpușa (așa o strigă fetele pe 
studenta care insistă rugător și 
cu grație să nu-i pomenesc nu
mele) : Și uneori regulamentul 
ăsta de cămin are legi nesufe
rite. Bunăoară, eu știu că la 
Iași, cînd o colegă se căsătorește 
șî i se oferă cămin, colegii li 
cîntă serenade sub fereastră.

Încă un lucru : cu toate că noi, 
fetele, ne gospodărim singure, 
personalul angajat este des
completat și nici nu-și face da
toria, motivînd tocmai această 
descompletare. Dacă s-ar putea 
declara căminul cu au to gospo
dărire am ști cel puțin cum să 
ne dividem obligațiile și sec
toarele de lucru.

Baeia Marcela : Și vigilentă ni 
se mai cere. La blocurile de 
băieți odată cu grupul lor s-a 
introdus In cămin și un Ins 
dinafară care a cam lăsat pus
tiu prin dulapuri- Ce e drept, a 
fost prins de Miliție, dar prece
dentul a fost creat. Să prein- 
timpinăm cu seriozitate astfel 
de fapte oribile.

Păpașa : în afară de faptul că 
duminica și, zilnic, după ora 10

zonelor laterale ale blocurilor. 
Vom răspunde cu toată datoria.

TERITORIUL DE TORTURA

Așa a numit un student, bi
neînțeles de la filologie — poate 
d poet — vecinătatea comple
xului Grozăvești, unde există 
o întreprindere de panificație, 
al cărei program de activitate 
pare să fie mai intens la orele 
de virf ale nopții. M-am con
vins de justețea formulării. „Te
ritoriul de tortură- se face sim
țit mai ales pe la orele 2—3 
dimineața cînd șoferii zecilor 
de camioane și furgonete, cu- 
noscind precedentul, in timpul 
manevrării in incinta între
prinderii (doar la cîțiva metri 
de pereții subțiri ai căminului)

de nevroze și alte afecțiuni ner
voase. Și iarăși motivări, jus
tificări : de mai mulți ani s-a 
sesizat aceasta, dar e necesară 
demontarea unor întregi an
sambluri din instalație — ceea 
ce împinge lucrurile la o per
manentă amina re.

SERVICII UTILITARE, DAR...

în luna octombrie a anului 
trecut doi studenți căminiști ai 
complexului Grozăvești sem
nau în ziarul nostru un material 
intitulat ..în căutarea spiritului 
gospodăresc". Sesizau, printre 
altele, serviciul defectuos al 
bibliotecii instalate într-o ca
meră a blocului E. Am vrut să 
mă conving de remedierile aș
teptate ale acestui neajuns. Și

ACASĂ LA STUDENȚI
Noi nu putem 1 Nici vizite să 
avem în cameră pînă la anu
mite ore și în limita bunei cu
viințe și decențe. Anul acesta 
blocul nostru a luat premiul I 
pe țară, fiind considerat cel mal 
frumos și bine gospodărit. Nu 
vrem să dezmințim această 
cinste și cucerire. Dar nici si
hăstrie ! Am elimina astfel dis
cuțiile țipate de la un etaj la 
altul cu interlocutorii noștri 
care ne răspund de jos. O dată 
cineva a aruncat cu zăpadă, do
rind să-și facă atent prietena 
și bulgărele a nimerit alături, în 
camera mea — aveam fereastra 
deschisă'.

Emilia Georgescu : O sală spor
tivă, sau dacă nu sînt posibili
tăți, un teren de sport ne-ar 
trebui. E în spatele blocului de 
băieți un maidan, dar te împie
dici în pietroaie, în cutii de con
serve și, vara, în bălării. Poate 
că tot noi ar trebui să-1 ame
najăm.

Maria Botnar : Deși sînt fon
duri (însăși tovarășa prodecan 
Tamara Dobrin a certificat a- 
ceasta) la cererile noastre repe
tate de a ne instala cîte o oglin
dă la capătul fiecărui etaj nu 
ni s-a răspuns nici astăzi. Și

seara, liftul nu merge, prea des 
se repetă defectarea lui. E obo
sitor cu tocurile noastre să ur
căm de cel puțin de cîte 10 ori 
pe zi cîte 5 etaje.

Adriana Stoleru : Și de noi 
depinde, nu numai de adminis
trație, sistemul de gospodărire. 
Noi înșine ne putem înfrumu
seța viata de cămin.

Mariana Cărădeanu : Bineîn
țeles. Intr-o zi am văzut un băr
bat și o femeie poate vreo echi
pă de la „Al Sahia“ filmînd sa
coșele cu mîncare și rufăria a- 
tîrnate ca într-o expoziție deco
rativă la ferestrele blocului D. 
Și cu toatele știm că aspectul a- 
cesta este general.

Maria Butnar : Neuitînd fap
tul că nu numai un sin
gur bloc e înconjurat de o 
centură de gunoi, ziare, cu
tii. borcane și sticle sparta, 
resturi de pîine, am putea in
terzice să nu se mai ardă acest 
gunoi sub ferestrele noastre îm- 
bîcsindu-ne camerele cu fum 
înecăcios și murdar. De fapt, 
o dată cu vremea frumoasă, ad
ministrația intenționează o 
campanie cu toți studenții șl 
studentele de curățire, amena
jare $1 îngrijire a parcului șl a

opresc circuitul benzinei, in
tenționat, provocînd explozii 
penibile, Înfiorătoare și im
posibile... Somnul sutelor de 
studenți se întrerupe auto
mat. Cite un cap ciufulit 
apare la dte o fereastră, 
strigă, țipă, dar exploziile se 
întețesc. Apare o mină sus la 
etajul V care lansează 2—3 bor
cane asupra teritoriului vecin. 
Și așa pînă dimineața.

Administrația ne informează 
că s-a discutat cu conducerea 
întreprinderii, dar la acea oră 
de noapte nu poate exista nici 
la ei un control perfect — zice- 
se că s-ar fi răspuns : „și șoferii 
noștri sînt tot un fel de „stu
denți-, adică foarte tineri și en
tuziasmul se cam aseamănă". 
Dar mai există un focar de zgo
mot, în însăși inima căminelor : 
sutele de metri ai rețelei de 
apă. Un robinet deschis (bine
înțeles nu la toate) ,în punctele 
de sensibilitate maximă șl zgo
motul e declanșat 1 Pocnituri 
de parcă întreaga instalație ar 
începe o tuse disperată care se 
convertește apoi într-un uruit 
metalic continuu. Din cauza a- 
ceasta s-au semnalat chiar ca
zuri, mai ales printre studente,

m-am convins... Bibliotecarei 
Ruxandra Dandeș nu-i poți re
proșa nimic. Studenții înșiși o 
caracterizează ca pe o îndemîna- 
tică mînuitoare de cărți, dar 
toată zestrea prețioasă a biblio
tecii suferă din cauza spațiului 
extrem de îngust, din lipsa po
sibilităților de a se instala raf
turi mai multe. Pachete uriașe 
de cărți, transferate de la fos
tul cămin „Carpați" stau în
grămădite în depozit fără a pu
tea fi consultate. Cărțile exis
tente în fondul rulant sînt în
grămădite pe două rînduri ast
fel că accesul la raft e dificil șî 
deficitar. Studentul Pali A. 
mărturisește :

— Nu există o colecție de pe
riodice deoarece nu există nici 
sală de lectură. Ziarele vin cu 
întîrziere de 3—4 zile, cu toate 
că Biblioteca Centrală Univer
sitară are o mașină care tre
buie să facă acest serviciu zil
nic. Sîntem aici studenți de la 
facultățile de literatură, filozo
fie, limbi străine — și nici un 
abonament la gazetele noastre 
de specialitate sau la revistele 
străine. Ar fi mai bine ca biblio
teca să se aboneze direct la fac
torii poștali, care ne-ar asigura

zilnic consultarea ziarelor țl a 
revistelor. Și în acest caz mo
tivațiile curg : construcția cămi
nului și structura camerelor sale 
nu au îngăduit o bibliotecă mai 
extinsă. Demersuri s-au făcut, 
au ajuns pînă la minister și se 
așteaptă.

Printre alte doleanțe cu in
sistență manifestate de studenții 
căminiști este și cererea de a 
se înființa în incinta complexu
lui un chioșc cu ziare, timbre, 
plicuri, țigări, articole de toaletă 
Si — de -ce nu ? — o librărie, 
mai ales că în această zonă a 
orașului lipsește cu desăvîrșire 
o astfel de unitate.

— Se spune că sîntem locui
torii orășelului studențesc nr. 
1. Pentru a ne încadra defini
tiv într-o astfel de formulă, 
trebuie să ni se asigure și cele
lalte dotări necesare. Credem 
că unitățile respective își vor 
face planul cu prisosință. Cer
tificam acest lucru.

ÎN LOC DE CONCLUZII

într-un cămin cu posibili
tățile Grozăveștiului. ordinea, 
buna gospodărire și liniștea 

rffint coordonatele principale ale 
vieții interne de cămin, dar 
peste ele, dintr-un complex 
de cauze ce se pot studia, se 
aștern, după cum nc-am putut 
da și noi seama, unele „pete“ 
care ar putea fi șterse.

Cu certitudine. Complexul 
„Grozăvești" este un cămin stu
dențesc model. Și poate că prin 
„plusul de gospodărire și* de 
respectare a legilor interne de 
cămin", cum afirma o studentă, 
prin înzestrarea lui cu acele 
servicii utilitare mult ‘ solicitate 
de studenți. „Grozăveștiul", ca
sa tinerilor universitari în 
devenire,«va fi cei mai organizat 
și mai confortabil orășel stu
dențesc.

Am părăsit căminul trecînd 
printre aleile pe care grupuri 
de studenți și studente, cu risul 
lor tineresc, anunțau primăvara 
adevărată.

Simțeam, intr-adevăr, respi
rația vastă a acestui modern 
orășel studențesc, în care anii 
se încarcă cu amintiri de neui
tat — dar mai ales cu o neîntre
ruptă tinerețe, cu un neîntre
rupt entuziasm.
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HUSSEIN IN S.UJL

AMMAN — Două avioane 
Israeliene au bombardat marți 
dimineața portul Akaba, a 
anunțat un purtător de cu
vînt al armatei iordaniene. El 
â menționat că în urma bom
bardamentului două persoane 
civile au fost ucise și nouă 
rănite. De asemenea, cîteva 
clădiri au fost parțial avariate.

TEL AVTV. — Două avioa
ne israeliene au bombardai 
marți dimineața obiective mi
litare situate în teritoriul ior
danian, în apropierea portu
lui Akaba, a menționat un 
purtător de cuvint al arma
tei israeliene. El a afirmat că 
acest atac aerian a fost de
clanșat în urma unul bombar
dament cu rachete efectuai 
din teritoriul iordanian asu
pra portului israelian Eilath, 
unde 13 persoane au fost ușor 
rănite și cîteva clădiri parțial 
avariate.

ORIENTUL

SECRETARUL DE STAT A EOUS ROZITIA SUJL FATĂ DE UNELE 
PROBLEME INTaNAPOMALE

WASHINGTON I — Certspdm2 arts! Axrrpr». C- Alexao 
droaie, tt tmiwrtr: *iiui(wi de stM M S-U.JL, WiBxmm 
Rogsx, a past !■■! frâna sa taadctiMi d» preot de Ia pro-

Vizita tovarășului
Corneliu Mănescu la Moscova

Sovietului Orășenesc Moscova, 
miniștri adjuncți, funcționari su
periori din M.A.E. al U.R.S.S.

Au luat parte Teodor Mari
nescu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Moscova, 
persoanele oficiale care îl înso
țesc pe ministru] de externe al 
României, membri al ambasadei 
române.

In timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească. Comeliu Mănescu 
fi Andrei Cromîko au rostit 
toasturi.

din viata tineretului lumii

WASHINGTON. — Regele 
Hussein al Iordaniei, care a 
sosit într-o vizită oficială de 
trei zile în S.U.A., a avut 
marți o primă întrevedere cu 
președintele Richard Nixon. 
Purtătorul de cuvînt al Casei 
Albe a anunțat că întrevede
rea a fost consacrată situației 
din Orientul Apropiat, în ge
neral, și consultărilor cvadri- 
partite de la Națiunile Unite, 
în special. El a adăugat că 
următoarea întîlnire între re
gele Iordaniei și președintele 
Statelor Unite este prevăzută 
pentru joi.

La amiaza, ministrul afacerilor 
externe al României, Comeliu 
Mănescu, a depus o coroană de 
flori si a vizitat Mausoleul lui 
V. I. Lenin.

Oaspetele a depus, de aseme
nea, o coroană de flori la Mor
minte] Soldatului Necunoscut 
de lingă zidul Kremlinului. La 
ceremonia depunerii coroanelor 
au participat L. F. Uicicv, loc
țiitor al ministrului afacerilor 
externe al U.R.S.S., Teodor Ma
rinescu, ambasadorul României 
la Moscova, persoanele oficiale 
care îl însoțesc pe ministrul de 
caiet ne al României, membri ai 
ambasadei.

în cursul dnpă-amiezii, oas
petele și persoanele care îl înso
țesc au vizitat tumul de televi
ziune de la Ostankino, iar seara 
an asistat la un spectacol la Pa
late] Congreselor din Kremlin.

Tensiunea latentă 
care opune masele de 
studenți autorități
lor sud-coreene a 
luat din nou forme 
explozive ca urmare 
a așa numitului „caz 
Yonse44. Este vorba 
de arestarea unul 
grup de peste două
zeci de siudenți șl 
profesori ai Univer
sității Yonse din 
Seul.

Din relatările unor 
corespondenți de 
presă din capitala 
sud-coreeană reiese 
că grupul de stu
dent! și profesori a- 
restațl au redactat 
ai răspîndit un ma
nifest în care chea
mă studențimea șl 
păturile largi ale 
populației să semne
ze un memorandum 
cerînd respectarea 
autonomiei univer
sitare șl interzicerea 
amestecului politiei 
în universități. Din 
aceleași relatări a- 
flăm că studenții $1 
universitarii respec
tivi au fost trimiși 
în fața tribunalului 
xnb acuzația „încer
care de răsturnare a 
autorității și atentat 
Împotriva statului"

Concepuift. evi
dent, ca o acțiune 
de Intimidare a stu- 
dcnțimii si universi
tarilor. care reven
dică insistent demo
cratizarea universi
tății, înscenarea ju
diciară are. pare-se, 
un efect direct con
trar celui scontat de 
autorități. Un val de

eliberare a colegilor 
lor arestați. Răpind 
cordoanele poliției, 
studenții universi
tății „Korea" — cea 
mai mare instituție 
de învățămînt su
perior din tară — au 
demonstrat timp de 
aproape trei ore pe 
străzile centrale ale

„Cazul Yonse“
și revendicările

studenților
sud-coreeni

manifestații si acți
uni studențești se 
semnalează în toate 
centrele 
țiile de 
superior din 
de __2
Institutului __ _
din Seul s-au întru
nit într-un miting, 
în pofida interdic
ției anunțate în mod 
exprf| de poliție Ei 
ev cerut imediata

șl institu- 
învățămînt 

i Coreea 
sud. Studenții 

tehnic

capitalei cerînd în
cetarea înscenări! 
judiciare în „cazul 
Yonse". La univer
sitatea din Pusan 
studenții au boicotat 
în masă sesiunea de 
examene iar la școa
la politehnică din a- 
ceeași localitate stu
denții au ocupat 
timp de două zile 
amfiteatrele organl-

■înd a grevă de pro* 
test în semn de saK- 
darltate cu colegii 
lor arestați Ia Seul.

Autoritățile 
cearcă din nou 
ohea lor armăj re
presiunile, 
circulară 
ferului 
Naționale se 
rează amenințarea 
„exmatriculării cu 
pierderea anului de 
studiu" pentru toți 
cei care participă 
la acțiuni de protest 
în jurul „cazului 
Yonse“. Respectiva 
amenințare a primit, 
Insă, o ripostă dem
nă din partea stu
denților. Chiar a 
doua zi după difuza
rea circularei mi
nisteriale. reprezen
tanții ntudenților de 
la cele două univer
sități și de la școala 
sunerioară pedago
gica din capitala 
sud-coreeană au a- 
nunțat inițierea unei 
acțiuni pentru sem
narea 
țională a unui 
moriu ccrînd — așa 
cum preconizaseră 
cei implicați în „pro
cesul Yonse" — legi
ferarea autonomiei 
universitare, demo
cratizarea universi
tății si încetarea a- 
mesteculul politiei 
în amfiteatre.

în-
ve-

Intr-o 
a Minis- 
Educației 

profe-

ue scară na-
mc-
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Confruntări interamericane

Rockefeller
Washingtonu] în timpi nă £■ ce fia 

Încercările sale de a-și ea^ețtee ia 
la sud de Rio Grande. Difenoefai 
după cum se știe după oec»eoeiaA 
Americane International l*rtrâc«a 
pentru desfășurarea relațiâaK Staflefcz U 
Latine.

Cunoscutul FINANCIAL TIMES relata că .gnmaifa 
mericane au căutat să impună un cantrol în ereștm MW* 
briilor de baza, în special a«nprn acekra ăd 
tru asigurarea devizelor** opmdnd teMatnzăor de do
minare p rac Li ca te de monopolurile Mrd-aaaenc^M. Iată «a. 
exemple reda Io de publicația ențieză citată :

In Venezuela, după cel de al dedea rirhei 
fimțită hotărîrea de a nu pn*’ neerde eaaccnM pa 
paniilor străine pînă la expirarea — pnn 1971 — a 
date anterior. In Chile, guvernul deMoexal- 
Eduardo Frei a reușit sa presa aaațaritate 
de importante mine de cupru — metal can 
Iian trei sferturi din totalul devizelor 
cheie, cum este industria sulfuhri, ea feet 
xican. Și lista exemplelor poate fi esăpiri 
ce este demn de remarcat este tephd că 
latino-americane tind să-și mărească ceeirelni 
domenii care alcătuiesc industrii de Mn Aj 
care, normal, îngustează sfera de acțione a a 
ou provocat temeri serioasa în riadul cercwflec 
cane. Cunoscutul amendament Hickenlooper, m 
nerezolvarea unui diferend de genul cetei am 
duce după SO de zile în mod automat la sistai ea aiotei 
nomice pe care Statele Unite le acordă țărn m cnaxă. 
din mijloacele de intimidare folosite de Departa^Kati 
pentru prevenirea unor noi acte care lezează îatnesete 
(a se cili : monopolurilor nord-americane). Dar, detașa 
nimentelor în America Latină șuetă că țările saad-aam 
lioiărîle să opună un front unit Pe această linie «Hd, 
cez COMBAT relata că la Santiago de Chile s-a 
nea pregătitoare a prunei conferințe înlemrriraM m 
la scară ministerială — fără participarea Statelor tide — 
rință prevăzută pentru luna mai în capitala ctelsmăt Accajtă 
întîlnire, ca și cea din luna viitoare — propusă de Bnzffia — 
are drept scop (potrivit opiniei observatorilor patriei) aqpariza- 
rea unui front unit latin o-american pe de o parte în wdem m- 
niunii Comitetului economic și social al Organizației Stalekr 
Americane ale cărei dezbateri se vor desfășura te tenia fa Part 
of Spain, iar pc de altă parte în vederea armonizării parifater 
latino-americane înaintea turneului pe care-1 va efectua te această 
regiune Nelson Rockefeller, în calitate de trimis specad pre
ședintelui Nixon.

Alegerea lui Rockefeller pentru această mirinne na a fast 
Intimplătoare. Guvernatorul statului New York este un espest d 
politicii americane în America Latină. In afara faptului ce d de
ține un ,.ranch“ în Venezuela, unde face dese călifarii, Rocke
feller vorbește curent spaniola. In sfîrșit. Rockefeller a fort între 
anii 1940—1944 coordonator, pentru președintele Roosevelt al afa
cerilor interamericane, iar sub președinția lui Troman a fost Ma- 
sarcinat cu afaceri interamericane la Departamentul de stat pe • 
fierioadă de doi ani. Călătoria Iui Rockefeller, potrivit președinte- 
ui Nixor, se va desfășura într-un „cadru de lucru și fără «niin 

protocolare41, el Kb*»l însoțit în fiecare etapa de experții necesari. 
Unii observatori au Selevat că abia după încheierea acestei vizite, 
administrația Nixon va putea, eventual, stabili direcțiile către e»** 
se va îndrepta diplomația S.U.A. atit față de țările emisferei, cît 
și față de Organizația Statelor Americane. Faptei că obiectivele 
politicii Statelor Unite în regiune n-au fost delimitate pînă te 
firezent (in ciuda declarațiilor oficiale care an lăsat să se înțe- 
eagă ca America Latina („este o regiune de cea mai mar» priori

tate") a fost pus atît seama frămîntărilor de pe continentul
sud-american, cît și în legătură cu eșecurile diplomației prece
dentei adminislrații. „Nixon — relevă revista argentiniână ANA- 
L1ZIS — se află în fața eșecului ..Alianței pentru progres", con
siderata înaiiftea Iui ca principalul instrument al diplomației 
S.U.A. în America Latină**.

Corespondențele din Washington și din capitalele rad-omeri- 
oane evidențiază în afara stării de încordare datorită naționali
zării I.F.C., în Peru, (măsură ce a dat naștere deja Ia o mișcare 
de solidaritate a unor state din regiune cu hotărîrea întreprinsă 
la Lima) și existența unei atmosfere de neliniște în tabăra latino- 
americană față de încetineala cu care noua administrație răspunde 
revendicărilor exprimate în repetate r în duri Ia sud de Caraibe in 
legătură cu actualele raporturi inegale dintre S.UA. ți statele 
Amerieii Latine.
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IUGOSLAVIA: MANIFEST ELECTORAL
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prermte te fața urnelor și 
sd-n ceti rotai penîm eandi- 
dații care jaferă garanția asi
gurării unuâpî ți coeziunii in 
jurai provmmulai construirii 
societății socialiste bazate pe

Referind*-se la rezultatele 
importante obținute de po
poarele Iugoslaviei in edifica
rea unei rien noi, manifestul 
reievă că ta Iugoslavia au fost 
construite noi obiective indus
triale și energetice, sute de 
mii de locuințe, soi drumuri, 
fcoli, tulilsUe ți spitale, 
apărut noi așezări p 
Totodată, nirelul cultural 
populației a crescut, 
schimbat situația omului 
societate. In perioada care 
mează, se subliniază in mani
fest, trebuie să se depună noi 
eforturi pentru pătrunderea 
realizărilor științei și tehnolo
giei moderne in toate dome
niile vieții și muncii sociale, 
pentru o mai mare productivi
tate a muncii, pentru îmbună
tățirea condițiilor de muncă,

pentru organizarea unei eco
nomii modeme.

încă de la fnceputuî exis
tenței sate, se arată in mani
fest, Iugoslavia socialistă a 
sprijinit toate năzuințele pro
gresiste, a fost întotdeauna de 
partea popoarelor, mișcărilor 
și țarilor care luptă pentru o 
lume liberă ți dreaptă, pentru 
pace, independență, suverani
tate și colaborarea egală in 
drepturi, pentru dreptul ina
lienabil al popoarelor și țări
lor de a hotărî în mod inde
pendent căile dezvoltării lor.

îngrijorări
atlantice

au 
orașe, 

al 
s-a 
in 

ur-

Senatorul Charles Percy 
a cerut ca Statele Unite să 
retragă din Vietnamul de 
sud cel puțin 50 000 de sol
dați in cursul acestui an. 
El a exprimat părerea că 
dacă guvernul saigonez do
rește să continue războiul, 
el nu va trebui „să se ba
zeze în întregime pe spri
jinul forțelor noastre*. 
Senatorul Percy a cerut, 
de asemenea, retragerea 
unei părți a trupelor ame
ricane din Europa occiden
tală, subliniind că „prezen
ța acestora nu mai este ne
cesară pentru apărarea Eu
ropei11.

Reacția reținută a Washingto
nului față de hotărîrea Canadei 
de a trece la reducerea treptată 
a forțelor sale armate aflate 
sub comandamentul unit al for
țelor N.A.T.O. din Europa, se 
datorește faptului că o asemenea 
măsură era de mult așteptată, 
în urmă cu circa opt luni, pre
mierul canadian Pierre Elliott 
Trudeau anunțase începerea unei 
„radicale revizuiri a politicii ex
terne a țării44.

Unele cotidiene americane, co- 
mentînd această hotărîre, o con
sidera a fi extrem de periculoa
să pentru N.A.T.O. „Avind în 
vedere latura politică a proble
mei, releva „Washington Post", 
Statele Unite se declară decep
ționate de această hotărîre. 
Washingtonul argumentează de 
mult faptul c& reducerile unila
terale de forțe militare din Eu
ropa occidentală au un efect ne
gativ asupra solidarității alian
ței. Efectul militar ar putea fi 
tolerabil, dar cel psihologico- 
politic este greu de suportat44, 
intr-adevăr. Canada redueîn- 
du-și treptat în ultimii cinci 
ani. forțele sale armate din ca
drul N.A.T.O., a ajuns la o par
ticipare simbolică, dispensabilă. 
Ca atare, faptțul în sine contea
ză infinit mai puțin decît efec
tul pe care îl generează prin 
Influențarea celorlalți parteneri 
supuși în continuare unor forța 
centrifuge. Apoi, nimeni nu poa
te fi sigur că guvernul canadian 
se va opri aci și nu va urma 
exemplul Franței. dezangajîn- 
du-se complet față de N.A.T.O. 
în acest sens, ziarul „New York 
Timeș4* subliniază că „mult mal 
neliniștitor este faptul că unele 
oficialități canadiene consideră 
Alianța atlantică nu ca pe un 
for durabil, ci ca pe o relicvă a 
războiului rece44.

■ ■■■■■■■■■■

• PREȘEDINTELE micii insu
le Anguilla, Ronald Webster, a 
sosit duminică la New York, 
unde urmează să acționeze pen
tru a găsi sprijin la O.N.U. îm
potriva forțelor de invazie bri
tanice, care au debarcat la 
19 martie pe această insulă din 
Marea Caraibilor. La plecarea 
din Porto Rico spre New York, 
el a acuzat autoritățile de ocu
pație că au încălcat acordul in
tervenit între Consiliul local al 
insulei și reprezentantul brita
nic, lordul Caradan.

fixată o dată pentru examina
rea acestei cereri.

Ray afirmă că și-a recunoscut 
vinovăția sub presiunea fostului 
Bău avocat, Percy Forrman. In 
prezent. Ray a angajat un nou 
avocat, Richard Ryan.

ralul Venancio Deslandes, da 
ministrul informațiilor șl turis
mului, Moreira Baptista, pre
cum și de ministrul coloniilor 
portugheze, Silva Cunha.

ACORD INDIANO- PAKISTANEZ

COIOCHB lIHIUțlllU 
IA MUS

• INTRE S si 11 aprilie are 
loc Ia Paris un colocviu inter
național cu tema „Războiul în 
Mediterană", organizat de Co
mitetul de istorie al celui de-al 
doilea război mondial din Franța. 
Din România iau parte general- 
maior în rezervă Gheorghe Za- 
haria, director adjunct al Insti
tutului de studii istorice șl so- 
cial-politice de pe lingă C.C. al 
P.C.R., si colonel I. Cupșa, pro
fesor la Academia Militară din 
București.

• INDIA și Pakistanul și-au 
soluționat divergențele legate 
de trasarea noii frontiere în re
giunea Rann of Kutch, s-a a- 
nunțat la New Delhi. Această 
zonă, care a constituit obiect de 
litigiu între cele două țări, a 
fost atribuită printr-un verdict 
al Tribunalului Internațional 
de la Haga, în cea mai mare 
parte Pakistanului.

• C.C. AL P.C.U.S. și Consi
liul de Miniștri al U.R.S.S. au 
hotărît ca, începînd din anul 
1969, să instituie încă un premiu 
,.Lenin*4 și un premiu de stat 
pentru cele mai merituoase o- 
pere literare și artistice desti
nate copiilor.

COMUNICATUl
SOVIETO - MAROCAN

Y

• LA Lisabona fi-a anunțat că 
primul ministru al Portugaliei. 
Marcello Caetano, va pleca 
14 aprilie într-un turneu 
Guineea Portugheză, Angola șl 
Mozambic. El va fi însoțit în a- 

călătorie de șeful statului 
al forțelor armate, gene-

ceastă 
major

la 
în

• COMUNICATUL comun în 
legătură cu vizita oficială făcu
tă în Maroc de Nikolai Pod- 
gornîi, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
subliniază că între cele două 
țări se dezvoltă o colaborare 
rodnică. Părțile au constatat că 
lntr-o serie de problema inter- 
naționaile importante împărtă
șesc puncte de vedere identice.

• JAMES Earl Ray, care a 
fost condamnat luna trecută la 
99 de ani închisoare acuzat de 
asasinarea pastorului Martin 
Luther King, a cerut luni în 
scris redeschiderea procesului 
său. Cererea a fost semnată de 
Ray și avocatul său și adresată 
judecătorului Arthur Faquin, 
succesorul judecătorului Preston 
Battle, care a decedat subit Ia 
31 martie la Curtea criminală 
din Memphis. Nu a fost încă

OR. BARNARD IA A IV-A TRANSPLANTARE A IUI INIMI
A doua zi după o- 

perația de trans
plantare a inimii, cei 
de-al patrulea pa
cient al celebrului 
chirurg sud-african, 
Christian Barnard, 
se simte satisfăcător, 
a anunțat un purtă
tor de cuvînt al spi
talului de la Grote 
Schuur, unde a avut

lao luni intervenția 
chirurgicală.

Numele noului pa
cient, ca si cel ai do
natorului său nu au 
fost date publicității, 
conform unei legi 
recent adoptate în 
Africa de Sud î s-a 
menționat numai că 
bolnavul este un alb,

care, ca și doctorul 
Blaiberg, a primit 
inima unui negru.

Cea de-a patra o- 
perație de transplan
tare a inimii efec
tuată de Christian 
Barnard, a adăugat 
purtătorul de cuvînt, 
a durat patru ore si 
clncisprezeoe minute.
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