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Așa sînt actorii, azi aici, 
miine colo. Dacă dc o săp- 
tămînă, actorii din Petroșani, 
au Jucat Dona Juana pe sce
na lor. azi și miine, ei prezintă 
aceeași piesă la Casa de 
cultură din Petroșani. Deci, 
cu vreo .300 metri mai depar
te de domiciliu dar tot... a- 
casă. După cite sînteni infor
mați, ambele spectacole în
cep foarte punctual, exact la 
ora 10. Potriviți-vă ceasurile.

• Balul de simbătă s- nra 
de la Casa de cultură c de
dicat studenților, după cum 
tot lor le este dedicat și spec
tacolul teatral al actorilor pe- 
troșăneni. După aplauze, va 
urma muzică, dans șl voie 
bună. Deci, un trio specific 
tinereții.

Cuvântarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU 

la cea de-a Vll-a Conferință a Uniunii Asociațiilor 
Studențești din Republica Socialistă România

Dragi tovarăși și prieteni,

îmi este deosebit de plăcut 
•A mă intilncsc cu reprezen
tanții studențimii noastre și 
Bă particip. împreună tu cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului, la înche
ierea Conferinței Uniunii Aso
ciațiilor Studențești din Româ
nia. Folosesc acest prilej pentru 
a vă adresa dumneavoastră, de
legați la conferință, tuturor stu
denților patriei, un cald salut 
din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
a Consiliului de Stat .și a Con
siliului de Miniștri al Republi
cii So. ialiste România. (Vii a- 
plauzc).

Reunind exponent ii studenți
lor din toate centrele univer
sitar. . activul de bază al or
ganizațiilor studențești, Confe
rința a devenit forul cel mai 
autorizat al studențimii româ- 
r.O'ii. Acum, la încheierea Con
ferinței. putem afirma cu de
plină satisfacție că lucrările ci 
au avut un caracter profund 
pozitiv Tn cadrul discuțiilor a 
luat cuvintul un mare număr 
de studenți din toate centrele 
universitare și din diferitele 
domenii ale învățămîntului su
perior — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități. 
Dezbaterile largi, care au a- 
vut loc. au fost pătrunse de spi
rit de răspundere față do pro
blemele cele mai arzătoare ale 
procesului de invățămint, ale 
vieții universitare, studențești, 
ale întregii activități de forma
re i viitorilor intelectuali din 
patria noastră, constructori ai 
socialismului si comunismului. 
(Anlauzc puternice).

Pe drept cuvint, mulți vorbi
tori s-au referit in cadrul Con
ferinței la succesele obținute în 
ridicarea nivelului învățămîntu- 
lui nostru superior. După cum 
se știe, pe baza hotărârilor 
plenarei Comitetului Central și 
a Legii învățămîntului — de 
la adoptarea cărora a trecut 
un an — au fost luate o se
ric do măsuri care au dus la 
îmbunătățirea simțitoare a des
fășurării activității în univer
sități și institute de învățămînt 
superior. Desigur, timpul rela
tiv scurt nu a permis transpu
nerea în viață a tuturor pre
vederilor directivelor partidului 
și ale legii învățămîntului: sînt 
încă multe probleme care î.și 
așteaptă rezolvarea și care, o 
dată cu începerea viitorului an 
școlar, vor trebui neapărat so
luționate. Experiența de pînă 
acum, viața, confirmă justețea 
hotărârilor adoptate de Comite
tul Central, ne permit să afir
măm că prevederile legii în
vățămîntului corespund cerințe
lor progresului neîntrerupt al 
școlii noastre superioare.

Consider, de asemenea. pe 
deplin îndreptățite criticile a- 
duse aici de mai mulți repre
zentanți ai studențimii unor as
pecte ale activității Ministeru
lui învățămîntului cît și activi
tății unor senate și consilii u- 

niversitarc. încetineala cu ca
re se rezolvă unele probleme 
ale învățămîntului universitar, 
desele modificări privind o sc
rie de laturi ale desfășurării 
procesului de învățămînt au. 
fără îndoială, efecte negative. 
La Conferința națională a ca
drelor didactice m-am referit 
pe larg la aceste neajunsuri 
și nu doresc acum să mai in
sist asupra lor. Locul impor
tant pe care problemele con
crete ale învățămîntului l-au 
ocupat în dezbaterile Conferin
ței dovedește maturitatea stu
dențimii noastre1, spiritul de 
răspundere și dorința de caro ca 
este animată pentru a contri
bui la desfășurarea în cele 
mai bune condițiuni a procesu
lui instructiv, de a se pregăti 
cît mai temeinic, atit pe tâ
râm științific și nrofesional. 
cît și politic-ideologic.

Este datoria Ministerului în
vățămîntului. a senatelor și con
siliilor universitare de a acorda 
toată atenția soluționării la timp 
a problemelor ridicate în con
ferință. de a lua toate măsu
rile ce se impun pentru înlă
turarea neajunsurilor semnalate 
șî îmbunătățirea în " continuare 
a învățămîntului nostru supe
rior. In acest sens consider că 
trebuie acordată o atenție mai 
marc asigurării cursurilor și 
manualelor necesare studenți
lor, organizării practicii — ca
re continuă să se desfășoare 
încă nesatisfăcător. Anul viitor 
nu se va mai DUtea da vina pe 
timp în neaplicarea directive
lor partidului și prevederilor 
legii învățămîntului.

Este necesar să fie realizate 
cu mai multă consecvență pre
vederile directivelor Comitetu
lui Central al Dartidului privind 
nivelul științific al învățămîn- 
tului. oredării cunoștințelor de 
specialitate pe baza color mai 
avansate cuceriri ale științei și 
tehnicii contemporane. Revolu
ția științifică care are loc pe 
plan mondial impune ca spe
cialiștii de mîine să fie înar
mați cu tot ceea ce este mai 
nou pe planul cunoașterii: nu
mai astfel ei își vor putea în
deplini rolul de înaltă răspun
dere ce le revine în procesul 
dezvoltării societății noastre so
cialiste. (Aplauze puternice).

In cadrul Conferinței s-au a- 
dus critici serioase în legătură 
cu nivelul la caro se predau 
științele sociale, cu calitatea în
vățămîntului ideologic universi
tar. Trebuie să subliniez și cu 
acest prilej că în acest sector 
mai avem încă mult de realizat 
pentru a face din catedrele do 
științe sociale adevărate contre 
do educare comunistă a noilor 
generații ale intelectualității pa
triei noastre. Intelectualul do 
mîine. constructor al socialis
mului și comunismului, trebuie 
să fio stăpîn. atit pe știința 
cea mai avansată din domeniul 
său de specialitate, cît și pe 
cea mai înaintată știință despre 
viată și lume — materialismul 
dialectic si istoric. Niwnl așa 

el \ a putea găsi răspuns la 
multiplele probleme pe care le 
ridică viața, va putea judeca 
fenomenele noi ale realității, 
va deveni un militant activ 
pentru victoria socialismului și 
comunismului in România. (Vii 
aplauze). Preocuparea pentru 
însușirea filozofici noastre co
muniste trebuie să fie strâns 
legată de preocuparea pentru 
înfrângerea influențelor retrogra
de, mistice, pentru îndepărta
rea reziduurilor unor mentali
tăți înapoiate din conștiință, 
pentru formarea intelectualului 
dc tip nou, conștient de nobila 
sa misiune in dezvoltarea pro
gresului social, în făurirea idea
lurilor de bunăstare și fericire 
ale poporului, în crearea celei 
mai înaintate civilizații din lu
me. civilizația comunistă. (A- 
plauze îndelungate).

In legătură cu educația co
munistă a tineretului, cu cerin
țele lărgirii continue a orizon
tului său ideologic și cultural, 
consider, dc asemenea, întruto- 
tul justificate criticile formu
late aici la adresa organelor 
noastre dc presă și radiotcle- 
viziune, în special a presei stu
dențești, in sensul că ele tre
buie să oglindească mai bogat 
și mai consecvent viața și preo
cupările tineretului, să dezbată 
mai aprofundat problemele cu 
caracter filozofic, etic, științi
fic și profesional caro frămîn- 
tă pe studenți, întregul tineret. 
Numeroși vorbitori s-au refe
rit. dc asemenea, în Conferin
ță la lipsurile unora din pro
ducțiile noastre literar-arlistice, 
la rolul deosebit de important 
ce revine artei în îmbogățirea 
vieții spirituale a tineretului, în 
formarea conștiinței sale socia
liste. Este îmbucurător faptul 
că viitorii intelectuali ai țării 
se preocupă cu atîta seriozitate 
de problemele evoluției cultu
rii noastre. Intr-adevăr, se 
scrie, se creează încă puțin 
pentru tineret, puține din ope
rele apărute abordează cu te
meinicie marile probleme so
ciale care interesează tinăra 
generație ce se pregătește să in
tre in viață pentru a duce mai 
departe marca ctitorie socialis
tă a României. Sperăm că în
demnurile studenților vor găsi 
ecoul cuvenit în rîndul oame
nilor de artă, ele fiind un in
diciu concludent asupra prefe
rințelor culturale ale tineretu
lui studios dc azi, asupra a 
ceea ce așteaptă el din partea 
făuritorilor dc frumos. Cred că 
Uniunea Scriitorilor și celelalte 
uniuni de creație vor trage în
vățămintele necesare — nu așa 
cum s-au oglindit în cuvîntul 
reprezentantului Uniunii Scri
itorilor la conferință — ci mult 
mai serios, pentru ca într-ade- 
văr arta, literatura să joace un 
rol mai important în formarea 
conștiinței socialiste a tinere
tului patriei noastre. (Vii a- 
plauze).

Țin să subliniez încă o dată 
necesitatea ca toate mijloacele 
noastre de informaj și de pro

pagandă, toate forțele noastre, 
ideologice și culturale, să ac
ționeze în mod concertat pen
tru făurirea concepției mate
rial ist-dialcctice a tinerei gene
rații, pentru educarea studenți
mii noastre, ca și a întregului 
tineret în spiritul ideilor comu
nismului, al devotamentului ne
țărmurit față dc partid, fală 
de patrie, față de interesele 
poporului, in spiritul solidarită
ții internaționaliste cu cei ce 
muncesc din întreaga lume. 
(Aplauze puternice).

Dragi tovarăși.

Problemele învățămîntului su
perior, ale formării intelectua
lității preocupă, după cum e 
știut, studențimea din cele mai 
multe țări. Cunoașteți că în 
cursul anului 1968. ca și la în
ceputul acestui an, în numeroa
se țări, studențimea, împreună 
cu mulți profesori, a ridicat 
cu hotărâre o scrie de proble
me cruciale legate dc dezvol
tarea instrucției publice și a 
științei, dc orientarea educației 
generale a tineretului studios, 
dc democratizarea învățămîn
tului superior, de asigurarea 
condițiilor care să permită tu
turor tinerilor, îndeosebi tine
rilor din mediul muncitoresc 
și țărănoșc, să pătrundă pe por
țile școlilor superioare, de ga
rantarea plasamentului în mun
că după absolvire, dc certitu
dinea încadrării in viața socială 
a tinerei intelectualități.

O caracteristică generală a 
acestor mișcări studențești 
este că ele pornesc dc la con
statarea necesității ca învăță- 
mîntul universitar să fie mai 
strâns legat dc năzuințele ge
nerale ale oamenilor muncii, 
privitoare la democratizarea vie
ții publice, la realizarea unor 
transformări cu caracter pro
gresist în structura societății. 
In aceste preocupări se vădeș
te dorința tineretului de a lua 
parte activă la soluționarea ce
lor mai complicate probleme pe 
caro le ridică dezvoltarea socie
tății umane. Noi apreciem a- 
ceasta ca un fenomen pozitiv și 
avem convingerea că mișcările 
sociale ale tineretului, alo stu
denților. inspirate din dorința 
schimbării rânduielilor burghe
ze, perfecționării organizării so
ciale în pas cu cerințele pro
gresului — indiferent că în ca
drul lor sint diverse orientări 
— reprezintă un factor dc sea
mă în lupta forțelor revoluțio
nare, antiimperialiste mondiale, 
în transformarea socialistă a 
lumii. (Aplauze îndelungate).

In contrast cu situația din lu
mea capitalistă, socialismul a 
determinat în țara noastră o 
profundă democratizare a în
vățămîntului dc toate gradele, 
inclusiv a celui universitar, ca
re a mers paralel cu procesul 
dc îmbunătățire a concordan
ței dintre .studiile s>»n''HA;»re

CONTINUARE IN EAG.^.j-a

Vineri au luai sfîrșil lucră
rile c dci de-a Vll-a Conferințe 
a Uniunii Asociațiilor Studen

țești dfn România, desfășurate 
timp de trei zile in sala Pala
tului Marii Adunări Naționale.

La sădinfa de Închidere au 
luai parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnaraș, Chivu Stoica, 
Paul Niculescu-Mizil, Virgil 
Troiin, Hie Verdeț, Janos Fa- 
zekaș. Petre Lupu, Manea Mă- 
nescu, Lepnle Răulu, Gheorghe 
Stoica. Vasilc Vîlcu, Ștefan 
Voilec, Iosif Banc, Petre Bla- 
jovici. Dumitru Coliu, Emil Dră- 
gănescU, Dumitru Popa, Dumi
tru Popescu, Mihai Dalea, Va
silc Palilinef.

Sosirea conducătorilor parti
dului și statului in mijlocul stu
denților a prilejuit o manifes
tare caldă, Înflăcărată, plină de 
entuziasm tineresc. Studente 
oferă flori tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și celorlalți condu
cători de partid și de stal. Mi
nute in șir se aplaudă puternic, 
sule de glasuri ovaționează 
pentru Partidul Comunist Ro
mân, pentru tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Este expresia emo
ționantă a atașamentului și dra
gostei fierbinți a tineretului 
universitar fată de partid, a re
cunoștinței pentru condițiile de 
viajă și invătălură asigurate 
studențimii, pentru perspecti
vele luminoase deschise in o- 
pera dc desăvîrșire a construc
ției socialiste.

Ca invitați in sală se a- 
ilau . membrii ai C.C. al 
P.C.R. Și ai guvernului,, condu
cători ai unor instituia cen
trale și organizații obștești, 
personalități ale vieții științifi
ce și culturale, rectori al insti
tuțiilor de Invălămlnt superior, 
profesori universitari și alte 
cadre didactice, activiști de 
partid, ai U.T.C. și U.A.S.R., ti
neri muncitori din Întreprinde
rile Capitalei, elevi din ultimele 
clase de liceu.

Dc la • tribuna conferinței a 
fost anunțată componenta Co
mitetului Executiv al Consiliu
lui U.A.S.R., ales in prima șe
dință a Consiliului.

Aplauze puternice, prelungite, 
au răsunai in sala parlamentu
lui atunci cînd tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a Îndrep
tat spre tribuna Conferinței 
pentru a se adresa studențimii.

Cuvintele secretarului gene
ral al C.C. al P.C.R., Îndemnul 
mobilizator al partidului au fost 
primite cu Însuflețire, cu ova
lii clocotitoare.

Întreaga asistență, in picioa
re, aplaudă furtunos, îndelung.

In continuare, înlr-o deplină 
și insuflefilă unanimitate, dele
gații au adoptat Chemarea Con
ferinței adresate întregii slu- 
denfimi din Republica Socialis
tă România.

(Ager preș)

ÎNMIIM AREA
UNOR DISTINCȚII

La Consiliul dc Stat al Re
publicii Socialiste România a 
avut loc vineri solemnitatea in- 
mînărli ordinului „Meritul Ști
ințific" unor lucrători în dome
niul justiției. Procuraturii și 
Ministerului Afacerilor Interne.

Distincțiile au fost înminatc 
de tovarășul Emil Bodnaraș. 
membru al Comitetului ExeciĂ 
tiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., vicepreședin
te al Consiliului de Stat.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Constantin Stălcscu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Adrian Dimitriu, ministrul jus
tiției. Emilian Nuccscu, preșe
dintele Tribunalului Suprem, 
Lefter Buru. adjunct al procu
rorului general, și Ion Vîntu. 
director adjunct al Institutului 
dc cercetări juridice al Aca
demici.

Pentru merite deosebite în . 
activitatea științifică desfășura
tă cu prilejul elaborării proiec
telor noii legislații penale au 
fost conferite: Ordinul „Meri

Zilele de 1,2,3 și 4 mai

că in afara zilelor dc 1 și 2 mai — care sint zile legale de 
sărbătoare — să nu se lucreze nici simbătă 3 mai 1969. In 
telul acesta, zilele de 1. 2. 3 și 4 mai vor fi zile dc repaus.

In compensarea timpului nelucrat in ziua dc 3 mai, an- 
gajații vor lucra pentru recuperare în una din duminicile 
din luna mai, stabilită de conducerea unității împreună cu 
comitetul sindicatului.

Hotărârea se aplică tuturor întreprinderilor și instituțiilor 
din țară, cu excepția unităților productive în care se desfă
șoară proces continuu de muncă, precum și unităților comer
ciale, de transporturi publice, altor unități de deservire a 
populației și celorlalte locuri dc muncă, unde angajații, prin 
natura serviciului, nu au ziua de duminică stabilită ca zi 
de repaus.

Ministerele, celelalte organe centrale și Comitetele execu
tive ale Consiliilor populare vor stabili programul unităților 
care vor asigura deservirea populației în ziua de 3 mai 1969.

LA BRAȚ CU PRIMA VARA 
PRIN PIEȚE

Șl UNITĂȚI ALE C. L.F.
• Prin piețe bate... Crivățul • Și prin unele unități 
ale C.L.F. • A fi sau a nu fi comerciant • Se cu

noaște după... halat • Veni-va vreme bună

tul Științific" clasa I tovară
șului Vintilă Dongoroz, consul
tant științific la Institutul de 
cercetări juridice al Academici; 
Ordinul „Meritul Științific" cla
sa a IlI-a, tovarășilor Gheor
ghe N. Dăringă, procuror-șcf 
adjunct în Procuratura Gene
rală: Siegfried A. Kaiiane, șef 
do sector la Institutul do cer
cetări juridice al Academiei; 
Dumitru Gh. Lucincscu. direc
tor in Ministerul Justiției: Au
rel V. Nemeș,, judecător la Tri
bunalul Suprem; Mihai T. Po- 
povicl, judecător la Tribunalul 
Suprem; Petro I. Sîrbulescu, 
consultant juridic principal in 
Ministerul Justiției: Vasilc I. 
Stoican, șeful Oficiului . juridic 
al Ministerului Afacerilor In
terne.

După înminarca ordinelor, to
varășul Emil Bodnaraș, în nu
mele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și 
al Consiliului dc Stat, a felicitat 
călduros pe cei distinși.

(Agerprcș)

0 Sala bibliotecii Casei de 
cultură va avea duminică di
mineața, de la ora 10, din 
nou musafiri. Sint copiii în
drăgostiți de basme și filate- 
liștli. Aici, ei vor trăi mo
mente din lumea basmelor, 
vor face cunoștință cu eroi 
pozitivi și negativi, pe primii 
Invidiindu-i. iar pe ultimii... 
urîndu-i.

Sport iv
• Fotbaliștii să nu se su

pere. Au fost mereu în ve
deta... itinerarului sportiv, 
așa că, de astă dată, ne-am 
gîndit să dăm prioritate al
tor competiții. Am fost totuși

I puși în dilemă cu ce să în
cepem. Pînă la urmă am a- 
runcat, ca arbitrii de fotbal, 
cu banul și a ieșit... voleiul. 
Sala I.M.P. va găzdui dumi
nică. ora 10. meciul de volei 
de divizia B dintre Știința Pe
troșani — Politehnica Bra
șov. Victoria uneia sau alteia 
dintre echipe nu va mai de
pinde de aruncarea cu banul 
ci de... știți dv. de ce.

$ Iubitorii rugbiului, dacă 
doresc să fie spectatori la 
sportul lor preferat, sînt in
vitați să facă deplasarea la 
Lonea. Cel mai apropiat sta
dion de izvoarele Jiului de 
est va fi gazdă a meciului de i 
divizia B dintre I.M.P. — 
U.M. Timișoara. Balonul o- 
val va începe să prindă tra
iectorii curioase, să se culce 
în terenul de rintă, să treacă 
peste, pe lîngă și pe sub bu
turi, tot la ora 10.

• La stadionul Jiul, mare 
meci de handbal. Fetele de 
la Știința au de înfruntat 
pe colegele de la C.S.M. Si
biu. Contind pentru divizia 
B, meciul începe la ora 11. 
Se scontează pe un număr 
record de spectatori și, bine
înțeles, de goluri. Ultimele 
— de preferat — în poarta 
sibiencelor.

• Duminică se va consu
ma etapa a 20-a a campio
natului județean de fotbal. 
Stadioanele din Valea Jiului 
vor găzdui, începînd cu ora 
11, următoarele întreceri : Mi
nerul Vulcan — Autobuzul 
Brad: Minerul Uricani —
Constructorul Hunedoara: 
Preparatorul Petrâia — Ener
gia Deva. I

CHEMAREA
adresată întregii studenfimi de Conferința a VII -a a Uniunii 
Asociațiilor Studențești din Republica Socialistă România

Noi, delegații la cea de-^j Vll-a Conferință a Uniu
nii Asociațiilor Studențești din România — se spune 
printre altele in chemare — aleșii voștri din toato 
centrele universitare ale țării, dind glas sentimen
telor de înaltă responsabilitate care au animat dez
baterile Conferinței, ne folosim de acest prilej pen
tru a exprima, in numele întregii studențimi, nețăr
murita dragoste, respectul profund și statornica recu
noștință ce le purtăm muncitorilor, țăranilor, inte
lectualilor. făuritorilor neobosiți ai bunurilor mate
riale și spirituale de care beneficiem din plin, în
tregului nostru popor. Partidului Comunist Român, 
conducătorul investit de istorie al națiunii române, 
călăuzitorul iubit al tinereții noastre.

Prezența conducătorilor de partid și dc stat la lu
crările Conferinței noastre constituie o nouă expre
sie a atenției și dragostei cu care sîntem înconjurați 
de partidul și poporul nostru. Cuvântarea rostită în 
cadrul conferinței de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretarul general al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, aprecierile înalte și îndem
nurile adresate studențimii și organizației sale au 
multiple semnificații pentru formarea noastră ca in
telectuali comuniști, devotați poporului, ne obligă să 
ne sporim eforturile, să ne îmbunătățim activitatea 
de pregătire multilaterală pentru a putea contribui 
din plin la înfăptuirea politicii partidului, la triumful 
socialismului și comunismului pe pămîntul României.

Conferința noastră, în deplin consens cu voința 
întregii studențimi, a afirmat încă o dată adeziunea 
totală la politica marxist-leninistă. consecventă si 
creatoare, promovată de partidul și statul nostru, 
politică in care vedem întruchipate interesele și as
pirațiile vitale ale întregii națiuni, nădejdile sale 
cele mai scumpe. încrederea în prezentul și viitorul 
patriei — socialismul și comunismul.

Cu o vie satisfacție, noi, studenții întregii țări, am 
primit programul amplu și clar pe care partidul și 

statul nostru, prin Directivele Comitetului Central și 
noua Lege a învățămîntului, le-au pus la temelia 
dezvoltării pe mai departe a perfecționării și mo
dernizării școlii noastre de toate gradele.

Expresia cea mai grăitoare a dăruirii noastre pa
triotice să fie rezultatele tot mai bune obținute în 
pregătirea profesională și politică. înțelegerea tot mai 
profundă de către noi toți a responsabilităților so
ciale pe caro le implică viitoarea noastră muncă în 
specialitate, hotărîrea de a fi mereu la înălțimea 
marilor îndatoriri și exigențe pe care construcția so
cialismului le impune. Măsura deplină a recunoștin
ței pentru condițiile de viață și studiu propice for
mării noastre ca specialiști cu o înaltă competență 
s-o dea îndeplinirea responsabilă a obligației noas
tre primordiale — învățătura, izvorul unic al cu
noștințelor vaste pe care viitoarea profesie ni lc so
licită.

In chemare se spune în continuare t nu există crez 
care să facă rnai maro cinste unui intelectual comu
nist — viitorul inginer, profesor, medic, cercetător, crea
tor de cultură — decit năzuința fierbinte de a-și în
china patriei in plină ascensiune spre culmile civiliza
ției și culturii toate forțele, priceperea și talentul, 
energia și îndrăzneala tinereții, de a fi mereu pre
zent la datorie, acolo unde țara are nevoie de mintea 
și brațele salo

Conferința noastră — se subliniază în chemare — 
a marcat un moment important în viața organizațiilor 
dc tineret din facultăți, în activitatea obștească a stu
denților. Statutul Uniunii Asociațiilor Studențești — 
organizație unică, politică și profesională a studenți
mii. parte integrantă a Uniunii Tineretului Comunist, 
creează cadrul favorabil pentru dezvoltarea si i ’ n- 
nătățirea pe toate planurile a activității noastre, pen
tru o prezență mai activă in viața universitară, in în
treaga viață social-politică a țării.

Să facem ca aceste măsuri dc perfecționare a vieții 
noastre dc organizație să ducă la valorificarea între

gii experiențe a mișcării noastre studențești, a miș
cării comuniste de tineret în genere, să constituie un 
nou imbold pentru afirmarea inițiativelor tuturor or
ganizațiilor și studenților în înfăptuirea obiectivelor 
și sarcinilor pe care partidul le pune în fața organi
zației noastre studențești, în fața studențimii Româ
niei socialiste.

Dind expresie deplină, și cu acest prilej, convinge» 
rllor patriotice și internaționaliste ale întregii studen
țimi, la Conferința noastră am afirmat încă o dată, 
cu putere, sprijinul unanim și susținut pentru acti
vitatea internațională a partidului șl statului, îndrep
tată spre întărirea legăturilor frățești cu toate țările 
socialiste, spre consolidarea unității de acțiune a 
mișcării comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor 
revoluționare și antiimperialiste, spre afirmarea so
lidarității efective cu popoarele care luptă pentru cu
cerirea și apărarea libertății naționale și sociale. Apro
băm și susținem eforturile depuse do partidul și statul 
nostru pentru dezvoltarea relațiilor cu toato statele, 
indiferent de orânduirea socială, pe baza principiilor 
respectării independenței și suveranității naționale, 
a egalității in drepturi, neamestecului în treburile in
terne, stimei și avantajului reciproc, convinși fiind că 
numai o asemenea politică slujește cauzei păcii și se
curității popoarelor, progresului social, eliberării o- 
inului și omenirii dc toate vicisitudinile și ororile răz
boiului și oprimării.

Conferința noastră și-a desfășurat lucrările în am
bianța avîntului creator fără precedent cu care între
gul popor întimpină cea do-a 25-a aniversare a Eli
berării patriei de sub jugul fascist șl cel de-al X-lca 
Congres al partidului.

Să întâmpinăm marile evenimente care fac să stră
lucească acest an cu elanul în muncă specific tine
reții, dind viață idealului suprem spre care ne con
duce cu înțelepciune și fermitate Partidul Comunist 
Român I

Primăvara, anotimp al florilor și al verdelui pur. ne-a 
invitat la plimbare. Și, pentru că este și anotimp al ver- 
deții, am căzut do acord să pornim prin piețe și prin uni
tăți ale C.L.F., unde acum trebuie să predomine verdele. Am 
avut în vedere, în timpul plimbării noastre, și unele sesizări 
sosite la redacție, al căror conținut îl vom roda in con
textul rândurilor ce v r urma.

Să începem cu păstrarea subtitlurilor anunțate în zia
rul nostru de ieri, chiar dacă nu le vom respecta întocmai 
ordinea.

Consumați ciorbă 
de... ghiocei?!

Titlul ni l-a „vîndut", fără 
să știe, o gospodină din Lu- 
peni. După ce vizitasem așa- 
numita piață din Uricani, unde 
nici vîntul nu are de ce să 
bată, că piața e pustie, am po
posit în piața din Lupeni ca 
simpli cumpărători. Am stat de 
vorbă cu citova gospodine că
rora le-am adresat întrebarea 
dacă găsesc în piața produse
le agro-alimentare de care au 
nevoie. Ghicindu-ne parcă gîn- 
durile, intențiile, cumpărătoa- 
rea Adriana Ivan no-a răspuns 
prin cîteva întrebări:

— De unde să găsim tova
rășe ? Nu vedeți ? Ghiocei. 
Dumneavoastră consumați cior
bă de ghiocei ?

— Nu. nu consumăm, i-am 
răspuns ; preferăm urzicile.

— Urzici sînt în piață.
Ghioceii și urzicile erau pro

dusele cele mai abundente și 
mal puțin solicitate și în pie
țele din Vulcan, Petrila, Lonea. 
Dar oamenii nu consumă cior
bă de ghiocei. Păcat...

Bine aprovizionată. mai i\-s 
vinerea, este piața din Petro
șani. Gospodinele Mariana 
Păun, Lucreția Stoian, Irma 
Szasz ne-au spus că, în gene
ral, găsesc mărfurile de care au

nevoie, doși piața. neorganizată 
Ie vinde cam „piperat". Dar 
dacă în unitățile C.L.F. nu se 
găsesc,.,

A

In căutare 
de trufandale

In fond ce nu găsesc cum
părătorii in unitățile C.L.F. ? In 
primul rlnd, după cum ne-au 
spus mai mulți cetățeni, nu gă
sesc produse specifice sezonului : 
spanac, salată, ridichi, castra
veți, alto produse de seră, deși 
c trecut de jumătatea lui apri
lie.

La conducerea C.L.F. Petro
șani ni s-a spus că produse de 
soră s-au primit in cantități 
foarte reduse care „au trecut" 
fulgerător și că, pe măsură ce 
unitățile socialiste cu care cen
trul pelroșăncan are contracte 
încheiate, vor intra în recoltă, 
produsele solicitate se vor afla 
în unitățile C.L.F. Cineva din 
conducerea C.L.F. ne spunea că 
au în depozit cantități mari de 
spanac și că unitățile sînt a- 
provizionate din abundentă cu 
acest produs. O fi fost în de
pozit dar in unități, nu era. La 
magazinele nr. 23 Uricani, nr. 
4 Petroșanl( colonie), nr. 10 
Vulcan nu era la data vizitei 
noastre nici măcar o foaie de 
spanac, iar la unitățile nr. 40

Petroșani (colonie), nr. 38 Pe
trila. nr. 24 Lupeni, nr. 38 Pe
trila produsul era de calitate' 
discutabilă.

Umblînd după trufandale, am 
consemnat și lipsa unor pro
duse dc acest gen, de stric
tă necesitate în majoritatea 
unităților vizitate, a făinii in 
unele unități (nr. 40 Petroșani), 
a uleiului la sticlă de 1 kg la 
alte unități (nr. 23 Uricani, nr. 
24 Lupeni, nr. 4 și 40 Petroșani, 
la cîteva din Vulcan șl Petri
la), a oțetului (nr. 4 Petroșani), 
iar păsările n-au călcat de 
multă vreme pragurile unități
lor C.L.F. Petroșani. Unele cau
ze ale lipsei de pe piața orga
nizată a diferitelor produse 
semnalate sînt obiective și le 
vom sublinia la momentul po
trivit.

Acuzat principali 
timpul

Aici este locul să facem cu
noscută absența din unitățile 
C.L.F. a unor produse pe caro 
le-am enumerat mal sus. Ele 
ne-au fost relatate de către to
varășii Rareș Constantinescu șl 
Liviu Vasllescu șeful și, respec
tiv, șeful adjunct ai C.T..F. Pe
troșani.

— Că lipsesc unele zarzavaturi 
și legume, noi știm — nc-a spus 
tovarășul Rareș Constantinescu. 
Și nu știm numai noi. Aceasta 
se datorește producției relativ 
scăzute de asemenea produse

Dumitru GHEONEA
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CULTURA ARTA
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Bienali! do

Căutări
semnificative

In cadrul expoziției 
din Petroșani...
Arta plastică produsă la ni

velul amatorilor sc afirmă do 
astă dată printr-o reușită cxpo
liție deschisă zilele trecute în 
foaierul Casei de cultură din 
Petroșani, contînd ca etapă lo
cală in cadrul întrecerii artiș
tilor plastici amatori, închinată 
unui sfert de veac do la elibe
rarea patriei noastre.

Diversitatea tehnicilor de exe
cuție împreună cu tematica 
variată a lucrărilor fac ca vi
zitatorii să caute, în primul 
rind, cheia pentru descifrarea 
mesajului pe care autorii lu
crărilor și-au propus să-l trans
mită și mai pc urma exigen
țele criteriului artistic caro în 
cazul artei amatoare, incumbă 
oarecari indulgențe față de crea
torii de frumos consacrat i: 
Dacă încercăm o privire gene
rală asupra celor 50 de expo
nate, ne dăm cu ușurință scama 
că ele sînt rezultatul unei se
lecții minuțioase dintr-un și 
mai mare număr de lucrări cu 
care s-au prezentat amatorii la 
startul acestei competiții.

Fără să stabilim trepte. în 
lista amatorilor, am reținut 
pentru iubitorii acestui gen 
de artă. ’ozitat na «d fante
zia compozițională în gravurile 
lui Dafincl Duinea. Posesor al 
unei tehnici do execuție deo
sebit de rafinate. în care acu
ratețea se îmbină fericit cu 
meticulozitatea, D. Duinea a 
realizat în „Primăvară". „Trep
te", și „Merele de aur" gravuri 
autentice. în care tema se vrea 
conturată cu măiestrie si multă

de Iosif Nagy atestă o neobo
sită căutare în găsirea unui 
limbaj do exprimare propriu, 
în care culorilor le sînt acorda
te nu numai funcțiuni din do
meniul afectului, ci și un adine 
sens filozofic in - conturarea 
ideii caro l-a condus pe autor 
la alegerea temelor din „Fami
lie* și „Singurătate". Surprin
derea ineditului cotidian și fru
mosului autentic, noalterat din 
sfera mediului înconjurător a 
permis realizarea unor lucrări 
pline de fantezie, dar nu lipsite 
de trăsături artistice, cum sînt 
„Caso țărănești’ și „Portret" 
de Cecilia Bakos, „Compoziție" 
do loan Budai. „Tînăr* de loan 
Horațiu Vordcț, „Miner* de 
Constantin Jumară. .Podul" de 
Ghcorgho Pușca și „Peisaj cu 
funicular" do Laurențiu Mihă- 
ileanu.

...Continuarea 
bunelor tradiții, 

la cea din Lupeni
Tn holul clubului din Lupeni, 

în cadrul aceleiași competiții, 
plasticienii amatori, îndrumați 
și conduși do neobositul grafi
cian Tosif Tellmann. nu sc dez
mint nici cu acest prilej. Prc- 
zonți la toate edițiile concur
surilor rezervate amatorilor în 
acest domeniu de creație, 
„elevii" lui I. Tellmann (dintre 
care unii cu cîtc 10 ani de acti
vitate neîntreruptă în cadrul 
cercului) au abordat o tematică 
la fel de variată într-o gamă 
largă de tehnici de execuție. 
Numărul mare de lucrări a 
adus în sala de expoziție stră
dania susținută de o neînceta
tă pasiune pentru arta plastică 
a peste zece autori, printre 
care mulți tineri, formați în

8 ulei de-a h 
aria pttă 
amalorilor
decursul anilor, in cadrul cer
cului do copii do la același 
club.

Am întîlnit-o (pentru a -cita 
oară ?) pc Minerva Piss, sem- 
nînd linogravuri pline de con
ținut, inspirate din realitățile 
noastre cotidiene, cum sînt cele 
intitulate „Cooperatistele" și 
„Dans". Am regăsit fantezia 
lui Rudolf Ianovctz in „Munci
toare", lucrare executata in 
ulei cu un accentuat grad de 
monumentalitate. Tînărul Sl- 
monel Bucur compune cu multă 
măiestrie culorile. Lucrările lui 
„Amintiri" și „Strada" radiază 
bună dispoziție și un optimism 
contaminant. Lazăr Hcgedus 
nc-a îneîntat și de data aceasta 
cu acuarele din care am notat 
„Vază cu flori", loan Okroglici 
își încearcă talentul pe suprafe
țe mari solicitînd la maximum 
paleta cu culori în dauna for
melor convenționale, naturalis
te. Lucrarea în ulei „Ncdeia" 
semnată de Andrei Vass este o 
zugrăvire modernă a tradiționa
lei sărbători momîrlănești de 
pe meleagurile noastre, iar 
„Peisaj" de Iosif Pop este o 
interesantă interferență de cu
lori prin care autorul a reușit 
să obțină un efect interesant 
în redarea într-o manieră în
drăzneață a cadrului natural. 
Lucrările „Flori" de Viorica 
Jcler și „Orașul* și „Sărbătoa
re" de Maria Pop completează 
repertoriul bogat cu care artiș
tii plastici amatori din Lupeni 
s-au prezentat la startul aces
tei pretențioase competiții.

Tiberiu KARPA TIAN

Pentru un dram 
de îndoială

In căutarea subiectului cro
nicii, săptămina aceasta am rc- 
întilnit naivitatea. Am aflat-o 
goală, așa cum se „poartă" ea 
de obicei, întruchipată în... 
cititori și spectatori. Unul a 
citit „Femeia cibernetică" și-a 
sărit entuziasmant în sus, do 
aceeași manieră ca și la lectu- 
rarca „Annci Karenina" sau a 
„Verișoarei Belle". E supusul 
artei. O adoră și-o -înghite, 
parcă hămesit, pe toată (fără 
însă a o digera). Nu fa enuzuri •

emoție estetică îi produce 
orice (sau aproape orice) „bucă
țică" din coca ce sc numește 
artă (sau literatură).

Altul, după ieșirea de la 
„Rolls Roycc-ul galben", în 
termenii cei mai clogioși cu 
putință, vorbea de măiestrie, 
de peisaje, de culori, do Shir
ley Mac Laine și dc Dclon, ne- 
sesizînd că. în întregime, filmul 
poate fi clasat, fără rezerve, în 
rîndul celor care... mai bine să 
stai acasă, să dormi... Să ne 
înțelegem, aici nu e vorba de 
gusturi ! Și nici de popularitate. 
Popularitatea nu include, după 
cîte știm, neapărat șl... valoarea. 
Dc multe ori, la ea se ajunge 
tot prin mijlocirea naivilor. 
Poate dc aceea solicităm, dc la 
naivi, nu să încerce a se entu
ziasma doar în fața capodopere
lor, dar să manifeste col puțin 
un dram dc îndoială.

Adică să nu ia drept exce
lent tot ceea ce i se oferă 1

CRONICAR

IP E D S A J
Glasul frunzei 
Urcă de sub pași, 
Zăpezi fierbinți 
răscolesc rădăcini 
în arșița vîntului. 
Dorim în noapte 
rouă

pe buzele noastre 
din somnul lebedei 
scurs peste unde 
tocul, 
se fringe 
de dorul soarelui.

Stelian VlNTILESCU

— Dd-rnl un exemplu.'
— Pi omisiunile.

- Care? Sper că nu tc icferl to cele care... din mo
tive...

— Nu. Tocmai la cele care... din „alic* motive... mă 
glndesc.

— Deci, lot motivate.
— Nu. Argumentații și juslilicări au existai, există..
— ...Și vor exista I
— Da, dar Își mai au rostul ? Nu crezi că ar II cazul să 

dezvelim In întregime „bustul" unor promisiuni pentru a 
descoperi... altceva ?

— Inifial, să le tăiem panglica I
— Sau craca dc sub picioare I
— Adică... să nu mai credem ?
— Exact.
— Șl dacă nu putem ? Dacă ne entuziasmăm și... ?
— Nu c bine I Perpclulnd In erori, greșim dublu. De

NU TOT CE ZBOARĂ 
SE MĂNÎNCĂ

A

întrebări și răspunsuri

pildă, cui l-a folosit faptul că, odată, am anun[at crearea 
Unui mare ansamblu folcloric in Valea Jiului ?

— Nimănui. Am rămas tot cu... vrabia din mină.
— Cu mai multe. Mici insă, și necunoscute.
— Vor crește.
— încet. Marele ansamblu ar fi avut o creștere împă

rătească : in șapte zile, cit aceste mici tarafuri intr-un an. 
Și-am ii avut o bună reprezentantă in turnee. Și... cișliguri. 
Și spectatori.

— S-a creat, 1n schimb, o orchestră simfonică la Casa 
de cultură.

— Ești convins că trăiește ? Eu nu.
— Supraviețuiește...
— De azi pe miinc, ca un naufragiat.
— N-are mediu prielnic ?
— Ba da, arc. N-are insă... toate membrele valide, li 

lipsește un ...„picior" de sprijin și „vlsie" sau „aripi" spre 
a se angaja curajoasă 1n bătălia cuceririi publicului.

— Și corului cadrelor didactice din Petroșani ce-i mai 
lipsește f

— Tenorii.
— S-au Îngroșat vocile bărbaților ? Poale gripa...
— Da' de unde I Au cu lofii „alte activități cultural- 

obștești".
— Fii mai explicitI
— Nu știu mai mult. Nici ei nu știu de altfel. Daca 

nu-i întreabă nimeni (după, orele de clasă) cit li-e ceasul?)
— Și n-o să avem un... mare cor mare ?
— Poate I
— Promifi ?
— Eu nu. Păi ce-am vorbit înainte... Să-mi tai craca de 

sub picioare ?...
V. TEODORESCU

CAMIl 
PETRESCU 
75 de ani

de la 
naștere

Printre cele mai autentice 
valori ale scrisului românesc 
din perioada celor două răz
boaie mondiale se află și Camil 
Petrescu, a cărui activitate li
terară se prelungește pină în 
preajma deceniului al șaselea 
cînd se stinge din viață, lăsind 
nemișcat condeiul pe ultimele 
pagini ale romanului „Un om 
intre oameni".

Scriitor cu o solidă cultură 
literară și filozofică, Camil Pe
trescu este preocupat de soarta 
Intelectualului în societatea 
burgheză, nu numai în operele 
sale ci și în lucrări teoretice 
din care îi putem cunoaște 
amănunțit și principiile sale 
estetice, crezul său literar 
(„Teze și antiteze", „Modalita
tea estetică a teatrului* s.a.). 
Anii 1947—1948 sînt ani de 
răscruce în gîndirea sa — ini
țial puternic influențată dc 
Husserl. In acești ani Camil 
Petrescu ajunge să înțeleagă 
just care-i adevărata menire 
a intelectualului, aportul său la 
mersul înainte al societății.

„Opera lui Camil Petrescu
— spune Ov. S. Crohmălniceanu
— oricît de variată ar părea 
la prima vedere, prezintă o 
excepțională unitate, sub trei 
aspecte: al problematicii. al 
spiritului polemic în care e 
scrisă și al facturii artistice. 
Aceasta și face ca activitatea 
romancierului să nu poată fi 
examinată fără o permanentă 
raportare la activitatea poetu
lui, dramaturgului, criticului si 
filozofului".

Poezia, prezentă în volumele 
„Versuri" (1923) și „Transce- 
dentalia" (1931), este în general 
rece. speculativă. abstractă, 
îndeosebi cea din al doilea 
volum, corespunzînd uropriei 
concepții că ooezia este plas- 
ticizarea ideii. Versurile sale 
sînt în maro narte rod al unei 
experiențe, mai ales cele din 
„Ciclul morții". viu impregnate 
do atmosfera crudă a tranșee- 
lor.

Lor li se alătură și versurile 
erotice, mai reușite fiind cele 
din „Un luminiș pentru 
Kicsikem" curate și pline de 
gingășie.

Deși a cultivat si nuvela 
(prezentă în volumele „Turnul 
de filde«" si „Nuvele"), pim'-f.u) 
forte rămîne romanul. Cele 
trei romano ale sale sînt distan
țate în timp și diferite nu numai 
sub aspectul tematicii al com
poziției ci și al unghiului sub 
care sînt privite temele tratate. 
„Ultima noapte do Vlragoste, 
fntîia noapte do război", publi
cat în 1930. poate sta alături de

cele mai de scamă romane ale 
literaturii universale, inspirate 
din evenimentele primului 
război. „Romanul arc do fapt 
două părți. Prima (...) stă sub 
somnul analizei unei pasiuni 
— gelozia ; cea de-a doua (...) 
a) contactului nemijlocit cu 
moartea pe front" (Ov. S. 
Crohmălniceanu). „Patul Iul 
Procust" (1933), puternic impre
gnat dc accente prousliene 
reia preocupări anterioare de 
analiză a psihologiei intelectu
alului incapabil să se adapteze 
într-o lume ostilă adevăratelor 
valori spirituale.

Al treilea roman („Un om 
între oameni") pe care n-a reu
șit să-l termine, ultimul volum 
tipărindu-se postum, evocă fi
gura lui N. Bălcescu și epoca 
marilor frămintări de la 1848. 
Trilogia oglindește o viziune cu 
totul nouă pe care trebuia s-o 
adopte intelectualitatea chemată 
să se identifice cu aspirafiilo 
maselor populare.

In teatrul său. care aduce în 
scenă drame de idei, se înfrun
tă puncte do vedere opuse de 
înțelegere a realității („Jocul 
ielelor", „Mioara", „Suflete 
tari", „Danton" etc.) cu excep
ția dramei „Bălcescu" in care, 
la fel ca în romanul „Un om 
între oameni", găsește drumul 
rezolvării dramei personajului 
central. „Piesele lui Camil Pe
trescu, spune criticul amintit 
mai sus, au și o factură în
drăzneață, folosesc diverse ino
vații scenice (segmentarea în 
tablouri rapide, întruchiparea 
conștiinței în dedublări ale 
personajelor, raccourci-uri in 
timp, paralelisme do situații 
ele.) și constituie cea mai În
semnată contribuție în genul 
respectiv din literatura noastră 
de după Caragialo"

Pilon dc bază al culturii 
române moderne. Camil Pe
trescu s-a bucurat do prețuirea 
care i se cuvenea abia în zilele 
noastre cînd operei — publicată 
în numeroase ediții — și omului 
i s-au consacrat studii d- mare 
întindere care reliefează impor
tanța scrisului său. contribuția 
lui la dezvoltarea dramaturgiei 
și romanului românesc.

Azi. piesele sale inacă )>o 
nenumărate scene din Capitală 
și provincie, alături do care se 
numără și teatrul petrosănoas 
unde cu cîțiva ani în urmă » 
văzut lumina ramnoi „SwBete 
tari", una dintre cele mai sem
nificative creații dramatice 
camilpetrescione.

Prof. Mircea Ml X’TEANU
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Fragment din actul 2 al piesei

A RĂMAS LA TROIA"„ULISE
Scrisă cu un an în urmă, 

piesa în patru acte „Ulise 
a rămas la Troia" esle pri
ma lucrare de acest gen a 
lui Radu Sclejan. Abordlnd 
cu curaj un subiect dificil, 
inspirat din mitologia greacă, 
autorul dovedește preierin- 
fa pentru încleștările drama
tice de pronunfală semnifi
cație etică.

Acțiunea piesei se închea
gă Intre ruinele iumeginde 
ale Troiei, in intervalul de 
timp Întins de la căderea 
cetății și pină la plecarea 
corăbiilor grecești. Scena 
este dominată de figura lui 
Ulise, care se conturează ca 
un personaj tragic. Zguduit 
proiund de luptele îndelun
gate împotriva troienilor, Uli
se nu se mal poate bucura 
de victoria grecilor, la care

a contribuit substantial, și in 
sufletul său se declanșează 
haotic resorturi psihice ne
bănuite care generează răsu
ciri Împinse pină la paro
xism. Intervenția lucidă a

de RADU
Din erou de legendă, Ulise 
este redus ori, dimpotrivă, 
ridicat la rangul de om de 
rind căruia viata i-a fost 
potrivnică. Părăsirea Troiei 
echivalează, de fapt, cu pă

Redimensionarea legendei
Casandrei, aici purtătoarea 
glndurilor celor învinși, spic 
a-1 atrage 1n acțiunea de re
naștere a Troiei este dificilă 
și hazardată. Ea pare a avea, 
la un moment dat, sorti de 
izbindă, dar, spre sflrșit e- 
șuează lamentabil. Ulise în
vingătorul este de fapt un 
Învins șl poate in aceasta 
consistă măreția sa unică.

răsirea locurilor care au ge
neral tragedia sa.

Destinul personajelor este 
condus cu destulă abili
tate spre deznodămlnt, fără 
insă să lipsească in lirul ac
țiunii unele crispări, unele 
lungimi trenanle.

Un merit al piesei constă 
in faptul că autorul intuiește 
In esen(ă semnificațiile is-

ULISE : Nu... trebuie să plec... dinți... mărgele... dor 
do ducă... și tu... ce dinți frumoși ai...

SCENA 2
(Apare umbra lui Hector proiectată pe fostul zid 

al cetății)
HECTOR : Casandra ? Tu ? Ibovnica celui care 

ne-a călcat in picioare ?...
CASANDRA : (inspăimintată) Hector ? De ce nu 

te odihnești ? (către Ulise) Lasă-1... e omul meu...
ULISE : (către Hector) Ți-e foame ?
HECTOR : Tîrfâ ! Și cînd te gindești că ne-am 

zămislit în același pîntece, că mi-ai fost soră... Tîrfă 
(cu voce mai blindă) Casandra!... cu adevărat ne
bună.

CASANDRA : Hector ! Oare nici acum cind rătă
cești printre umbre nu mă poți înțelege ?

ULISE: (către Hector) Mă vrea de bărbat. Ți-a 
adunat dinții și mi i-a dat mie. Să fac mărgele. Un 
fel de dar de nuntă.

HECTOR : Casandra 1 Tu.- tu care ai prevăzut to
tul... tu în brațele Iui 7 Tu să te scalzi în aceeași 
groapă cu mocirlă cu el? (se îneacă In vorbe) Tu?...

CASANDRA : (către Hector) Am să-mi încerc pu
terile, pentru ultima dată. Jntreabă-ți zeii, îți vor 
spune, chiar dacă nu totul, dar iți vor spune. Sint cu 
tine, acolo printre ruine și printre umbre. Intrcabă-i... 
sînt unealta gindului tău... sint eu... Casandra... așa 
cum ai știut-o întotdeauna... ultimul simbure neincol- 
țit din arborele Troiei... Eu... nebuna... Hector... (își 
acoperă fața cu mîinile).

ULISE : Unealta gîndurilor lui... (il arată pe Hector 
cu mina). Ce ginduri mai pot avea umbrele ? (către 
Hector) Ce ai de gind ? Am să \ă smulg și limbile- 
ca să nu mai puteți gindi... umbre viclene...

SELEJAN
torice ale miturilor, El nu 
tipizează psihologic și moral, 
Insă „arhetipizează" deocam
dată slingaci dar cu mari 
perspective. In condei li joa
că de multe ori o ironie fi
lozofică, neslăpinită Îndea
juns, pe care, dacă o va 
struni, va face mari pași In 
domeniul ‘dramaturgiei.

După cile știm Teatrul 
„Valea Jiului" a reținui su
gestia Direcfiei teatrelor din 
C.S.C.A. de a prezenta pie
sa „Ulise a rămas la Troia" 
In cadrul unui recital scenic. 
Pină la dala premierei, pe 
care o dorim cil mai apro
piată, prezentăm cititorilor 
noștri un fragment din ac
tul al doilea al piesei.

Constantin PASCU

CASANDRA s (se repede la Ulise) Ulise, tu știi că 
numai pe tine te iubesc. Tu, numai tu poți să-i aduni 
iar pc toți...

ULISE: Iar război ? Ce dinți frumoși ai... Hector 
știe că ai dinți frumoși ?

HECTOR: Dc ce nu te-ai otrăvit blestemat-o ? 
De ce ?

ULISE : Dacă mă iubește... ce vrei ? Dc ce te ames
teci ? Te-a chemat cineva ? Acolo, printre umbre n-ai 
întilnit cumva, așa din Intîmplarc, calul ? Știi, adică 
tu nu știi... am avut un cal...

HECTOR : Plec singur (către Ulise) Ce să fac cu 
ea ?...

ULISE : Cînd mai vii ?
CASANDRA : Hector, privește-mă o clipă, doar o 

clipă, sint eu, cel din urmă gind al tău.
HECTOR : (o privește îndelung) Da... pare că te 

recunosc... tu... Casandra... Am zis tîrfă ? Să izbutești... 
mi-e teamă pentru tine... greu... nespus de greu... 
nespus de greu...

ULISE : Greu, ai dreptate... zece ani am stat sub 
zidurile voastre... zece ani...

HECTOR : Vorbești de tine... Ai grijă de ea, altfel...
CASANDRA : Troia sint eu. II iubesc pc el. Și el 

mă iubește și trebuie, trebuie să mă ajute.
HECTOR : Ce faceți cu morții ?
ULISE : Ți-am mai spus. Am vrut să-i îngrop, dar 

s-au rupt... și calul și plugul. Acum să-i ia dracu. Pe 
regele ălora l-am ucis. Au rămas corbii...

CASANDRA : Să dăm foc morților și cenușa s-o 
adunăm intr-o groapă mare, mare in cure să nu pu
trezească niciodată.

ULISE : Mai bine s-o ia vîntul, s-o ducă in patru 
colțuri... să știe lumea că noi am ci.știgat războiul, 
iar voi l-ați pierdut. Să știe...

HECTOR : Și dinții ?...

| SCENA I

CASANDRA ! Troia nu e moartă. Doarme. Nu-i 
simți răsuflarea ? N-auzi foșnetul umbrelor ? Locul 
tău e aici. Ea poate fi așa cum n-a fost niciodată. 
Iar tu... iubitul meu și întiiul marc rege al Troiei. 
Rădăcina dinastici Ulise. Ce minunat 1

ULISE : Și tu ?
CASANDRA : Regina... iubita ta. Nu simți cum îmi 

clocotește sîngele ? N-auzi chemarea lutului care to 
vrea ? Nu vezi somnul dc dincolo dc mine ? Pe tine 
te așteaptă. Să-l despici în mii de fărime, să-ți aduni 
apoi fiii și fiicele.

ULISE: Interesantă poveste. Undc-ai auzit-o? Fii 
si fiice și Ulise, regele Troiei. Dar zeii, zeii pc care 
l-am ucis ? Ei ce spun ?

CASANDRA : Facem alții să fie numai ai noștri, 
după chipul .și asemănarea noastră. Să ne asculte. 
Ulise regele, iar marele zeu plămădit de Ulise. Ce 
zici de asta ? Ceilalți au să piară sub copitele lui...

ULISE: Aici ? Mai bine acolo... departe... acolo, 
unde cînd aram, în urma brazdelor răsărea grîu.

CASANDRA : Locul tău o aici... cu mine... cu 
Troia...

ULISE: Și tu? Caro zeu se aseamănă cu tine? 
Ce dinți frumoși ai... Zeii n-au nici inimă, nici dinți. 
Ei rod pe-ndclete ce mai rămîne din sufletele noas
tre. Ei nu .știu decît să roadă, ca viermii... Unde-i 
sufletul tău Casandra ? Ți-1 mai amintești ? Unde-1 
ții ascuns? După care ușă colbuită l-ai ferecat?

CASANDRA : Do Pcnelopa ai și uitat. Acum iți 
sînt dragă ou. Mi-ai ucis tatăl și mă Îndrăgești, ai 
cules dinții fraților mei și mă iubești pc mine... dar 
ce-arc a face. Și ou te iubesc. Păcatul o cioplit de 
amîndoi

» ULISE : Mărgele... aur... mărgele... toate înșirate pe 
dorul de ducă.

HECTOR ; Te-am știut viclean și viteaz. Ce-nseamnă 
dorul dc ducă ? De ce n-ai murit ? încă o colină în 
plus la marginea Troiei... Așa, trăiești, dai' ai ajuns 
nebun, mai altfel dccit ea (o arată pe Casandra). Din 
spiritul grecilor, din marele lor spirit, ai ajuns pro
fanator de morminte, de morți... smulgi dinți cu 
gind la înavuțire. Mișelnică faptă. Nu-ți sînt destule 
prăzile de război ?

ULISE : (către Casandra) Cum arată un om ucis 
de două ori ? Ce-ar fi să-l mai ucid o dată, să-l fac 
cu adevărat nemuritor pe necugetatul ăsta de... cum 
îl cheamă ?

CASANDRA : Nemuritorul Hector, iubitule, Hector... 
Cum ți-a slăbit memoria...

HECTOR : Nebuni, de-a binelea nebuni.
ULISE : (scoale sulița și se repede la Hector. Dar 

aceasta trece prin haina subțire a umbrei). (Ulise, 
speriat, cu ochii ic.șiți din orbite). Nici sulița nu mă 
mai ascultă... (către suliță). Nici tu... toți mă înșelați... 
am ajuns cel din urmă...

HECTOR : Fiecare moare o singură dată. Tu poate 
ai să pieri de mai multe ori, fără însă să știi cum.

ULISE: De mîna mea. tu ai să mori o singură 
dată. Achile n-a știut să te ucidă pe de-a-ntregul (se 
repede la Hector cu sulița întinsă). Hector ii apucă 
sulița și o rupe.

HECTOR : Do ce nu începi să ucizi din nou pe cei 
Imprăștiați intre ruine și scrum ? Poți alege. Iutii 
eroii, apoi ceilalți. Poți începe cu copiii și femeile, 
cu cei bălrini. La alegere.

ULISE: Mort ticălos. De ce nu-ți vezi de somn ? 
(se repede din nou la Hector să-l sugrume. Dur cînd 
să-l apuce de gît, mîinile-i cad neputincioase). Mîi
nile sint ascultătoare... cine-mi spunea asta ? FI... ti
călosul... ce sfaturi... Mîinile... blestematele, nici ele 
nu mă mai ascultă 

2 ULISE : Bietul cal. Blestemat fie ceasul cînd am în
ceput să-l smulg închipuirii. Cenușă risipită-n vînt... 

CASANDRA : Calul dc lemn trebuie uitat. Uită-1 și 
vei fi regele Troiei. Facem altul. Marele zeu cu chip 
de cal. Din aur. Să strălucească ca soarele... Și- mai 
și ca soarele...

ULISE : Vrei să mă amăgești ? Gîndurile tale-s ca 
niște șerpi înveninați. Crezi că nu simt cum încearcă 
să-și înfigă dinții în ce-a mai rămas din mine ? Nu-i 
auzi cum foșnesc? Ce păcat că ai dinți frumoși., că 
te iubesc... ou nu vreau să rămîn aici, să fiu rege.

CASANDRA : Ai știut Ulise. Cîndva știai. Acum 
ești de-rt seamă cu cei de rind. încă nu știi ce-nseamnă 
să fii singur, să fii muritor de rind. Abia cînd ai să 
ajungi acasă...

ULISE : Dinți. Mărgele... aur... aur...
CASANDRA : Aur ai și aici. Mărgele am să-ți fac 

eu cîte vrei...

CASANDRA : Do ce să pleci ? Nimeni nu te iubește 
ca mine (i se aruncă în brațe). Tc ador... Privește 
chipul de dincolo de mine. Te cheamă, urlă, te vrea, 
numai pc tine te vrea De ce să pleci ?

ULISE: Nu pot rămîne. Mă cheamă... N-auzi cum 
urlă cele patru vînturi ? Și marca, n-auzi cum geme 
că mă știe departe ? Mă așteaptă...

CASANDRA : Dar cu tc pot aștepta... ceilalți, nis’i 
umbre ascunse in umbre. Dorința lor o ca praful dc 
păpădie care se risipește la întîia abatere de vint. 
Pe cînd cu.. cu te doresc ca nimeni altul... Ulise... 
iubitule...

ULISE : Pcnelopa... mă așteaptă... cel rupt din mine... 
el... mă așteaptă:..

CASANDRA : Pcnelopa... mai ții minte cum arată ? 
Ai uitat-o de mult. Acum mă iubești pe mine, numai 
pe mine. Cc-ți mai poate dărui Pcnelopa ?

CASANDRA : Iarlă-le sint ale talc. Ai trebuință de 
ele. Dc ce le blestemi? Cu ce ridici,noua cetate?

ULISE : Am să adun toate mîinile. Le adun in gră
mezi .și... Dar mai bine să le spînzur... Ce zici... Ca
sandra ? Ce dinți frumoși ai... ce miini ascultătoare...

HECTOR : Nici un mare erou n-a ucis încă morți. 
încearcă, vei fi întiiul mare slujitor al Profanării. 
Și sulița asta nu-i chiar de lepădat. Poți spînzura 
mîinile. Ce trebuință au morții de miini ?

ULISE : Ar fi ceva... Dar ce să fac cu ea... n-ai 
auzit-o ? Mă iubește. Poți pune iubita să ucidă... 
strașnică învățătură...

HECTOR : De ce n-o ucizi și pc ea ?
CASANDRA : Hector, te implor !
HECTOR: Ar fi o romanță frumoasă. Casandra 

ucisă de Ulise, pe care nu-1 mai ascultau nici mii- 
nile. De ce n-o faci ? De ce înșeli gîndurile ?

ULISE : Cu morții nu stau de \ orbă. Pleacă. Pleacă 
de unde ai venit. Altfel, dacă sulița nu mă ascultă, 
am să te-ngrop ca pe un mort ce ești... (sc repede 
la Hector).

CASANDRA : (intervine intre ei) Ulise, iubitule, 
iartă-1. Știi bine eă cei duși dincolo, departe, nu știu 
întotdeauna ce vorbesc. Iartă-1... fă asta pentru 
mine (il mîngiic).

ULISE : (pare dezamăgit) Fie... pentru tine...
HECTOR : Doi nebuni... începeți mai bine să vă 

sfătuiti cu ziua de miine. S-ar putea să n-o mai 
ajungeți...

ULISE: Vrei să zici oai ajuns un fel de zeu?
HECTOR : Plec. Te las cu bine Casandra... Iartă- 

mă. Nu ești chiar tîrfă, așa cum am crezut de la 
început. Cit despre el. nici măcar înșelător nu mai 
poate fi. . Pină și miinile îl înșeală... bietul de el, 
ai grijă să nu răcească... (iese din scenă) Blestemata ! 
Cu cine vrea să clădească Troia !...
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Cuvînfarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

URMARE DIN PAG. 1
ți ecrinU'lv dezvoltări» mm n ta
i’’ noaslre, ale producției ma
teriale și ale activității soc iul- 
culturale. Caracterul democratic, 
cu adc> arat popular, ui școlii 
noastre superioare s- oglindeș
te cu pregnanță in structura 
pe categorii sociale a studen
ților, in faptul că din totalul 
studenților înscriși l.i cursurile 
cu frecvență regulată, jx-ste 53 
la sulă sint fii de muncitori 
și țărani Aceasta este dovada 
cea mai grăitoare că studen
țimea noastră sc recrutează as
tăzi din rîndul celor două 
mari clase muncitoare ale so
cietății, din rîndul maselor ca
re odinioară numai cu mnri 
greutăți și sacrificii își puteau 
trimite fiii in școli superioare. 
Ceea ce a facilitat pătrunde
rea in școli a tineretului din 
mediul muncitoresc și țărănesc 
a fost faptul că, paralel cu ri
dicarea nivelului de trai al a- 
cestor categorii ale populației, 
statul a asigurat condiții ma
teriale propice frecventării in
stitutelor superioare dc către 
toate categoriile sociale Crea
rea dc cămine și cantine, alo
carea de burse, realizarea în 
fapt a gratuității învățămîntu- 
hii — iată ce a făcut accesi
bilă școala superioară fiilor tu
turor celor ce muncesc din 
tara noastră, indiferent do sta
rea socială, dc sex și naționa
litate. Aceasta este una din 
marile cuceriri ale poporului 
nostru, o expresie a triumfu
lui deplin al socialismului în 
România. (Aplauze puternice).

După cum este cunoscut, pe 
baza hotărîrilor Comitetului 
Central a] partidului au fost a- 
doptate o seric de măsuri pri
vind perfecționarea organizării 
activității universitare, dezvol
tarea autonomiei, a democrației 
universitaro. Crearea senatelor 
și consiliilor universitare exer
cită dc pe acum un rol pozitiv 
în dezvoltarea învățămîntului 
nostru. Participarea reprezentan
ților studenților la aceste or
ganisme creează posibili’a to a ca 
tineretul studios sâ-și .aducă 
contribuția efectivă la desfășu
rarea în cele mai bune condi
ții a vieții universitare. Un rol 
important au în această direc
ție asociațiile studențești, care 
trebuie să dezbată mai viu 
problemele care frăniîntă tine
retul universitar, sâ stimuleze 
pasiunea si răspunderea stu
denților pentru buna pregătire 
.științifică și să organizeze par
ticiparea studenților, atit la îm
bunătățirea procesului dc în- 
vățămînt, cît si la întreaga via
ță socială și cultural-artistică 
din universități. O atenție im
portantă trebuie să acorde a- 
sociațiilc studențești condițiilor 
de viață ale studenților. ';- 
rii cît mai eficace a mijto ■•e- 
îor materiale puse de statul 
nostru la dispoziția acestora. 
Organizațiile dc tineret din u- 
niversități mai au mult de fă
cut pentru a-și îndeplini cum 
trebuie acest rol ce le revine 
în viața studențimii. Cred că 
se poate spune că dezbaterile 
și hotârîrîle adoptate în Confe
rința de astăzi vor exercita o 
influența pozitivă în îmbunătă
țirea activității organizațiilor 
studențești (Vii aplauze). Aso
ciațiile studențești au datori?, 
de a organiza totodată partici
parea mai activă a tineretului 
studios la munca și viața ge
nerală a societății noastre, la 
înfăptuirea măreților obiective 
ale construcție» socialiste. Pre
zența Unmnii Asociațiilor Stu
dențești în cadrul Frontului U- 
nității Socialiste constituie o 
expresie elocventă a rolului 
activ ce revine tineretului u- 
niversitar în societatea noas
tră. Tn această ordine de idei 
este meritorie participarea ma
selor studențești la o scrie de 
acțiuni cu caracter obștesc, la 
acțiuni de muncă voluntară. 
Consider că asociațiile studen
țești au încă largi posibilități 
de a se manifesta în această di
recție, do a antrena tineretul 
nostni 
tinerii 
Jevi. 
nată 
țiuni 
zinto 
gului 
construct iei soci 
ni. (Vii aplauze).

Este necesar totodată ca orga
nizațiile dr partid, cărora lp 
revine un rol important în via
ța universităților, in activita
tea organizațiilor studențești să 
desfășoare o muncă mai acti
vă în institute și facultăți, să 
primească un număr mai maro 
de studenți în rindurile lor, să 
asigure o îndrumare mai ope
rativă a organizațiilor studen
țești. ajutindu-le în îndeplini
rea sarcinilor de mare răspun
dere pe care le au. orientin- 
du-le în întreaga activitate pro
fesională, si de educare comu
nistă a tineretului (Aplauze 
puternice).

Doresc să subliniez că hotărî- 
tpb pe care ați adoptal-o pen
tru unificarea organizațiilor de 
tineret din învălămintul supe
rior. pentru crearea unei sin
gure organizații a tineretului 
universitar este iustă; ea va 
duce la înlăturarea unor 
serii de paralelisme și va da 
mai multă eficacitate acti
vității organizațiilor studen- 
fești. In noile condiții, asocia
țiile studențești - organizații 
«le Uniunii Tineretului Co
munist din învățămîntul superior 
— vor trebui s^ ncunc de 
toate problemele care privesc 
viata studențească, atit de ce’c 
cu caracter profesional, econo
mic și cultural, cit si de cele 
legale de educația comunistă a 
tineretului universitar. (Aplauze 
îndelungate).

Doresc să menționez și in ca
dru) acestei conferințe că parti
dul și guvernul dau o Înaltă 
apreciere muncii pe care o des- 
fiișoară valor.jsul nostru corp

universitar și să-mi exprim con
vingerea ch și în viitor, în spi
ritul direrllvclor Comitetului 
( entral, al holărlrllor Conferin
ței naționale, cadrele didactice 
din tnvătâmlntul superior vor 
acționa cii toată hotfiriroa pen
tru a ridica nivelul învățamin- 
liikii corespunzător dezvoltării 
științei mondiale, cerințelor con- 
slmrliei societății socialisto in 
România. (Aplauze puternice). 
Do asemenea, doresc să men
ționez., încă o dală, aprecierea 
>1 osebită pe care partidul șl 
guvernul o dau studențirnlî pa
triei noastre, care prin întrea
ga sa activitate se dovedește 
a li un (actor activ în înfăptui- 
rca politicii generale de edifi
care a orînduirli socialiste pe 
pămîntul României, de infăp-
tuiro a politicii interne și cx-
terne a partidului. (Aplauze pu-
t ornice. îndelungat repeta to).

Dragi tovarăși.

Anul acesta se împlinesc 25
de ani de la eliberarea patriei
noastre de sub jugul fascist. 
Întregul popor întimpină acest 
eveniment istoric cu mari în
făptuiri în toate domeniile de 
activitate. Programul elaborat 
de Congresul al IX-lea privind 
dezvoltarea în acest cincinal a 
industriei și agriculturii, a pro
ducției de bunuri materiale se 
realizează cu succes.

Ca urmare a muncii avintate 
a clasei noastre muncitoare, 
a tehnicienilor și specialiștilor, 
prevederile planului industrial 
pe primele trei luni ale acestui 
an s-au îndeplinit și avem toa
te posibilitățile ca el să Ho 
realizat în bune condiții; ac< 

marca un pas hotărilor 
planului

societății la rezolvarea pioblc- 
mclor multiple pe care le ridi
că \iala, partidul și guvernul 
nostru se preocupă de dezvol
tarea continuii a democrației 
socialiste, dc asigurarea condi
țiilor pentru manifestarea ple
nară n aptitudinilor fiecărui ce
tățean.

In perfecționarea activității 
sociale »»n Ioc important îl o- 
cupă combaterea diferitelor ten
dințe nesănătoase - rezultat 
al vechiului, al influențelor 
străine socialismului — care se 
mai manifestă incă In societa
tea noastră. Partidul nostru se 
preocupă constant de promova
rea clicii comuniste în întrea
ga viață socială, dc realizarea 
echității socialiste în toate do
meniile de activitate, de 
voltarea conștiinței socialisto a 
maselor, niilitînd activ împotri
va a tot ceea ce este vechi, pe
rimat, pentru triumful noului în 
toate domeniile de activitate, 
pentru formarea omului nou a) 
societății de mîine, pentru vic
toria comunismului. (Aplauze 
puternice. îndelung repetate).

doz-

Dragi tovarăși și prieteni.

universîtar. alături de 
muncitori, țărani și e- 

la munca practică închl- 
propășirii patriei, la ac- 
patriotice care să repre- 
un aport la lupta între- 
popor pentru dcsăvîr.șirea 

•ialîste în Româ-

ta va 
înainte în realizarea 
nostru cincinal.

Dc asemenea, deși 
condițiunilor climatice din 
cest an lucrările agricole sînt 
puțin întirziate, ele se desfă
șoară acum intr-un ritm rapid 
și avem convingerea că țără
nimea cooperatista, ceilalți lu
cratori și specialiști din agri
cultură vor face totul pentru a 
recupera întîrzierea și a asigu
ra, prin munca lor harnică, con- 
ditiuni prielnice nentrn n re
coltă bună.

Se înfăptuiesc cu succes, de-a- 
semenca. pevederile ' Congresu
lui al IX-lea privind ridicarea 
nivelului do trai al oamenilor 
muncii. In legătură cu aceasta, 
se -știe că pînă acum a fost 
deja introdus noul sistem de 
salarizare si s-a efectuat ma
jorarea salariilor în învăță- 
mint, industria ușoară și indus
tria alimentară. Conducerea de 
partid și de stat a hotărit, de 
asemenea, ca începînd de la 1 
Mai să se aplice nou) sistem 
de salarizare și majorare a 
salariilor în industria locală, 
industria poligrafică, industria 
petrolieră. întreprinderile geo
logice, precum și in industria 
materialelor dc construcții. Pînă 
la sfîrșitul acestui an urmează 
să se generalizeze noul sistem 
de salarizare și majorare a sa
lariilor în toate ramurile de ac
tivitate. Prin acesta se creează 
condițiuni ca prevederile pla
nului cincinal privind mărirea 
salariului real să se realizeze 
cu succes. Se realizează, de ase
menea. prevederile in domeniul 
dezvoltării științei. învățămîn
tului. ocrotirii sănătății publice, 
in domeniul intensificării ach
itații artistice și culturale. 

Partidul și guvernul fac totul 
pentru a asigura condițiunile 
necesare ca poporul nostru să 
Înfăptuiască cu succes progra
mul de dezvoltare multilaterală 
a României, ridicînd prin a- 
ceasta patria pe culmi și mai 
înalta de progres și civilizație. 
(.Aplauze). Punem in centrul ac
tivității noastre grija pentru 
om. nornind de la principiul 
socialist după care tot ceea ce 
6e construiește în noua orîndui- 
re, este destinat fericirii omu
lui, bunăstării tuturor. (Aplau
ze puternice. îndelung repetate).

Desigur, tovarăși, activitatea 
tumultuoasă ce se desfășoară in 
toate sectoarele de activitate 
cere în continuare eforturi sus
ținute din partea tuturor oa
menilor muncii. Mai sini incă 
în munca noastră neajunsuri, 
greutăți. Dar. ceea ce caracte
rizează realitatea noastră socia
lă este mersul înainte în 
toate domeniile de activitate, 
înfăptuirea unui program așa 
do grandios ca cel pe care și 
l-a propus partidul și poporul 
nostru cere insă în continuare 

• măsuri hotârite pentru lichida
rea lipsurilor, pentru organiza
rea cit mai bună a muncii. 
Fiecare cetățean, la locul său 
de munca, în fabrică, pe ogoa
re. în institute de cercetări, in 
învățămînt, în aparatul de stat, 
ca muncitor, țăran, intelectual 
sau activist cu muncă de răs
pundere trebuie să-și îndepli
nească în mod exemplar sar
cinile încredințate. Numai acțio- 
nind cu cel mai înalt spirit de 
răspundere împotriva delăsării, 
rutinei, incompetenței, 
continuu nivelul 
noastre generale vom 
mersul lot mai hotărit inainte 
al construcției socialiste, înfăp
tuirea programului de ridicare 
a bunăstării întregului nostru 
popor. (Aplauze puternice).

I na din preocupările conti
nue ale partidului si statului 
după Congresul al IX-lea este 
perfecționarea întregii activi
tăți de conducere a societății. 
Au (ost luate, după cum știți, 
in această direcție, un sir de 
măsuri — altele sint în curs 
de elaborare- si aplicare. Esența 
acestor măsuri este crearea 
condițiunilor organizatorice 
pentru participarea tot mai ac
tivă si mai laroa a maselor 
populare la conducerea treburi
lor țării, la elaborarea și apli
carea politicii interne si exter
ne a partidului si statului.

Pornind de la faptul ?ă socia
lismul și democrația sînt de ne
despărțit, că făurirea socialis
mului presupune crearea celor 
mai largi condițiuni pentru 
participarea tuturor membrilor

datorită
a-

ridicînd 
activității 

asigura

Făurirea societății socialiste 
este o înaltă îndatorire națio
nală și totodată o înaltă înda
torire internațională.

Noi vedem misiunea partidu
lui comunist, a comuniștilor, a 
tinerilor comuniști, a 
noastre muncitoare, in 
rind în aceea de a 
triumful definitiv al 
inului și comunismului , 
mîntul României. Realizînd 
ceste obiective, noi răspundem 
unei înalte îndatoriri fața de 
poporul nostru, dar, în același 
timp, ne îndeplinim și o îndato
rire față de clasa muncitoare 
internațională, față de oame
nii muncii de pretutindeni, con
tribuim la întărirea solidarității 
internaționale a tuturor celor ce 
muncesc. la victoria so
cialismului pe plan mondial. 
(Aplauze puternice). Intre înda
torirea internațională și națio
nală noi vedem o slrînsă unita
te si considerăm că neglijarea 
sau subaprecierea sarcinilor 
construcției socialiste ar aduce 
grave prejudicii nu numai po
porului nostru, ci și sistemului 
mondial socialist, clasei mun
citoare internaționale, cauzei 
socialismului.

Partidul Comunist Roman 
detașament activ al mișcării 
comuniste internaționale, al ma
relui front antiimperialist — 
dezvoltă legături active cu par
tidele comuniste din toate ta
rile socialiste și din toată lu
mea, militează cu consecvență 
și hotărîre pentru dezvoltarea 
relațiilor de colaborare cu toa
te țările socialiste, văzînd în a- 
ceasta una din 
pentru întărirea 
dial socialist.

Acționăm cu 
a se găsi căile de depășire a 
divergențelor care există astăzi 
între țările sistemului mondial 
socialist și în mișcarea comu
nistă internațională. Desigur că 
depășirea greutăților nu poate 
fi realizată prin ignorarea a- 
cestora. ci prin abordarea lor 
deschisă, principială, prin dis
cuții sincere, tovărășești, care 

' să ducă la găsirea căilor pen
tru realizarea unității.

Noi pornim de la faptul că 
principiile marxist-leniniste și 
internaționalismul socialist, pe 
care se bazează relațiile dintre 
țările socialiste, asigură condi
ții Dcntru realizarea egalității 
depline în drepturi, a respectu
lui suveranității, a neameste
cului în treburile interne, a în
trajutorării tovărășești. Consi
derăm că respectarea acestor 
principii noate asigura restabi- 

- lirea unitălii și colaborării în
tre toate lările sistemului mon
dial socialist. (Aplauze puterni
ce). Organizațiile dc tineret 
— Uniunea Tineretului Comu
nist și Uniunea Asociațiilor Stu
dențești din România — au da
toria dc a acționa cu toată ho- 
tărîrea pentru dezvoltarea co
laborării cu organizațiile de ti
neret din țările socialiste ,i din 
toată lumea, pentru realizarea 
unității de luptă a tineretului 
mondial, care reprezintă 
ță importantă a luptei 
imperialiste.

Este știut că România 
nează pentru dezvoltarea 
borării cu toate tarile fără de
osebire de orînduire socială. In 
acest spirit, tineretul comunist, 
Uniunea Asociațiilor Studen
țești au datoria de a-și extinde 
colaborarea cu toate organiza
țiile de tineret, fără deosebire 
de apartenență politică sau reli
gie, contribuind astfel la înfăp
tuirea unirii tuturor forțelor ti
neretului în lupta împotriva im
perialismului. pentru pace și 
progres social. (Vii aplauze).

Așa după cum am subliniat 
și la recenta ședință comuna a 
Consiliului de Stat, și a Consi
liului de Miniștri, România con
sideră că înfăptuirea securită
ții europene constituie una din 
sarcinile cele mai importante în 
momentul do față, fiind hotă- 
rită să acționeze cu 'oată tor
ța pentru a se ajunge ia reali
zarea unei consfătuiri o popoa
relor europene, care să nună 
bazele st 'uritătii și păcii pe 
continent, Uniunea Asociațiilor 
Studențești trebuie să acțione
ze. împreună cu alte organizații 
studențești europene. pentru 
unirea tuturor eforturilor stu
dențești din țările continentului 
în lupta pentru securitate, pen
tru pace.

Știu că așteptați de la mine 
să v<j spun ceva în legătură cu 
Consfătuirea țărilor membre ale 
C.A.F.R.. care va avea loc la 
23 aprilie la Moscova. Mă voi 
referi pe scurt la aceasta. Con
sfătuirea își propune un schimb 
de păreri asunra activității 
C_A.E.R.-u)ui. asupra perfec
ționării activității s;ile. Du
pă cum știri. se poartă 
multe discuții în legătură cu 
activitatea viitoare a C.A.E.R.- 
ului. In unele țări membre ale 
acestei organizații se vorbește 
despre necesitatea integrări1 »

clasei 
primul 

asigura 
socialis- 
pc pa- 

’ a-

caile principale 
sistemului mon-

hotărîre pentru

o for- 
anti-

ac’qo- 
''ola-

creării unor organisme supra- 
națlonalc.

Cunoașteți cft România do
rește să-și aducă contribuția la 
găsirea căilor pentru perfecțio
narea activității C.A.E.R., pen
tru dezvoltarea colaborării și 
cooperării între țările membre, 
dar nu este partizana Integrării 
și nu dorește să participe la or
ganisme comune supranațlona- 
ie. (Ovații și aplauze înde
lung repetate). Noi considerăm 
că formele de activitate ale 
C.A.E.R.-ului, cooperarea și co
laborarea înlrc țările membre 
trebuie să fie de așa natură, 
îneît să favorizeze dezvoltarea 
în ritm susținut a fiecărei țări 
membre. In același limp. C.A.E.R. 
trebuie să devină nu o organi
zație închisă, ci deschisa, atit 
colaborării cu celelalte lari so
cialiste, cît si cu alte țări care 
doresc acest lucru. Noi pornim 
de la faptul că în condițiunile 
existenței a 14 țări socialiste, 
a perspectivei ca alte țări să 
pășească pe calea socialismu
lui, colaborarea economică, ca 
și de altă natură, dintre țările 
socialisle trebuie să asigure 
dezvoltarea și întărirea econo- 
mico-socială, independentă a 
fiecărui stat socialist. (Aplauze 
puternice). Pe această bază se 
poate asigura întărirea unității 
țărilor sistemului mondial socia
list, sporirea influenței socialis
mului în lume.

Delegația partidului și guver
nului țării noaslre merge la 
consfătuirea dc la Moscova a- 
nimată de dorința sinceră de a 
contribui la buna desfășurare a 
consfătuirii, la dezvoltarea co
laborării cu țările membre alo 
C.A.E.R., cil și cu toate țările 
socialiste. (Aplauze îndelunga
te). Este de înțeles, tovarăși, 
că în același timp noi conside
răm că trebuie și in continuare 
să dezvoltăm relațiile multila
terale cu toate statele, indife
rent do orînduirea lor socială.

Nu doresc să mă mai refer 
aici la alto aspecte alo vieții 
internaționale; este binecu
noscută poziția partidului si 
statului român cu privire la 
principalele probleme caro fră- 
mîntă azi omenirea dornică de 
pace și progres. Partidul Co
munist Român, guvernul tării 
sint hotărîte să-și aducă și in 
viilor contribuția activă la 
lupta pentru înfăptuirea aspi
rațiilor înaintate ale popoare
lor, la triumful cauzei socialis
mului și păcii în lume. (Aplau
ze puternice).

In încheiere, dragi studenți, 
doresc să exprim deplina con
vingere a conducerii partidului 
și stalului ca studențimea pa
triei noastre va constitui și în 
viilor un detașament activ al 
tineretului în munca și lupta 
întregului nostru popor peniru 
înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului și stalu
lui. (Ovații și aplauze îndelung 
repetate). Vă urez din toată 
inima, tuturor celor prezonți in 
această sală, întregului tineret 
studios al patriei succese tot 
mai mari în nobila voastră 
muncă pentru însușirea științe» 
și culturii, în pregătirea pentru 
viață, peniru îndeplinirea măre
țelor sarcini ce vă așteaptă in 
societatea noastră, în opera 
grandioasă pe care o întreprin
de întregul popor sub conduce
rea partidului, de edificare de
plină a societății socialiste pe 
pămîntul României, de făurire 
a comunismului. (Aplauze pu
ternice îndelung repetate, ura- 
le. întreaga asistență se ridică 
in picioare și ovaționează înde
lung pentru Partidul Comunist 
Român, pentru secretarul gene
ral al Comitetului Central, to
varășul Nicolae Coaușescu, pen
tru România Socialistă).

Va doresc din toată inima 
multă sănătate i multă feri
cire în viață. (Urale și ovații 
îndelung repetate).

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm studenții intonează 
imnul „Trei culori", cunoscutul 
imn studențesc „Gaudeamus 
igitur" și „Internaționala". Din 
nou se ovaționează îndelung 
pentru Partidul Comunist Român, 
pentru patria noastră iubită - 
Republica Socialistă România.

Foto : M. COCIRLAVedere ponoramică a noilor blocuri din Petrila.

simpozion
la I. M. P

Aventura s-a sfîrșit repede
1 Colectivul catedrei de male- 

malici a Institutului de mine 
Petroșani organizează azi, la 
ora ,17,' în amfiteatrul nr. 8, un 
simpozion pe tema „Bazele cal
culului operațional și aplica
țiile sale".

In cadrul simpozionului vor 
susține expuneri tovarășii I. 
Goja, I. Matei, Tr. Noaghi, din 
personalul didactic al catedrei 
de matematici.

Gh. CAZAN 
I.M.P.

» -
A agrarul

în învățămîntul 
superior, 1969“

De curind a apărut în libră
rii și in centrele de difuzare a 
presei , broșura „Admiterea în 
învățămîntul superior. 1969", e- 
ditată de revista „Forum". Lu
crarea cuprinde o prezentare 
a dezvoltării învățămîntului su
perior din țara noastră, rețeaua 
instituțiilor de învățămînt su
perior în anul universitar 
1969/1970, condițiile de admite
re. disciplinele pentru concursul 
de admitere și programele dis
ciplinelor cerute lă concurs.

In dimineața zilei do 13 a- 
prilie a. c., la miliția Petro
șani telefonul sună prelung. O- 
fițerul dc serviciu ridică recep
torul. Do la E. M. Dilja se se
siza un furt de aproximativ 
26 000 lei. Autori 
spărseseră casa de bani din ca
sieria întreprinderii, își însu
șiseră suma respectivă și dis
păruseră. Ofițerul notă repede 
toate datele ce i se transmi
teau.

In scurt timp. 6 echipă dc 
ofițeri de miliție compusă din 
cpt. Dumitru Nicolae, It. Mi
hai Folica, lt. majori Romulus 
Kus și Iulian Pîrvu au înce
put acțiunile de identificare și 
prindere a autorului sau auto
rilor. Misiunea nu era de loc 
ușoară. Nimeni, nici măcar 
persoanele din paza civilă con
tractuală, n-au .putut oferi date 
oricît de sumare cel puțin pen
tru formarea unei piste de ur
mărire a spărgătorilor.

Dar verificarea atentă, minu
țioasă a locului faptei a scos 
la iveală date și concluzii pre
țioase pe baza cărora s-a or
ganizat operativ o largă ac
țiune de verificări si investiga
ții. Și rezultatele n-au întirziat 
să se arate.

Cine și-ar fi putut imagina 
că hoțul se ascunde în persoa
na unuia din sutele de sala- 
riați ai E. M. Dîlja care se 
perindaseră cu o zi înainte prin 
fața ghișeului casieriei între
prinderii pentru a-și ridica sa
lariul ?

necunoscuți

de ortaci ca un 
In familie insă

Era cunoscut 
muncitor bun. 
certurile erau interminabile. De 
multe ori își maltrata soția și 
soacra, lo amenința cu moar
tea. Ce factori generau aceste

Pe marginea furtului

prin spargere de la 

casieria minei Dilja

drame familiale ? Unul singur : 
beția, cheltuirea banilor cu prie
tenii de pahar. Beția l-a de
zumanizat.

Și tot beția l-a condus în 
noaptea dc 12 spre 13 aprilie 
a. c. spre comiterea acelui act 
dc spargere și furt. După mai 
multe șprițuri, prinzînd curaj, 
s-a îndreptat spre clădirea ad
ministrativă a E. M. Dilja și, 
cunoscînd bine topografia te
renului, a sărit peste gard, in 
timp ce „sufletele blînde" dc 
la pază probabil dormeau „in 
pace", s-a înarmat cu instru
mentele necesare, a ajuns la 
ușa casieriei, apoi in fața casei 
dc bani și aici a dat lovitura 
decisivă. A „încasat" 26 000 lei, 
apoi s-a făcut nevăzut pe ace
lași traseu dosnic.

De acum, singura grijă care-1 
preocupa era să nu fie desco
perit. Ajuns acasă, a numărat

Ia pază probabil dormeau 
pace", s-a înarmat cu in*

banii in fața soției și a soa
crei .și lc-a amenințat cu moar
tea in cazul că vor scoate un 
cuvint. Apoi, aventurierul a a- 
pucat drumul Timișoarei, unde 
a ajuns cu bine dar... a ter
minat rău. De ceea ce s-a te
mut n-a scăpat. Printr-o largă 
activitate de investigare, recon
stituind fapte și împrejurări, 
audiind cetățeni cinstiți, intere
sați în descoperirea infractoru
lui, lucrătorii noștri de miliție 
l-au reperat și adus în Petro
șani în mai puțin de 48 de ore.

Pus in fața unor dovezi con
cludente. lăcătușul subteran de 
la E. M. Dilja Nicolae Gross, 
și-a recunoscut fapta și i-a con
dus pe ofițerii de miliție în 
curtea locuinței sale, unde a- 

*'vea îngropată suma do ’7 000 
lei. Diferența pînă la 26 000 lei 
o cheltuise intr-un timp 
în călătoria sa în orașul 
Bega.

Colectivul de salariați 
E. M. Dilja a mulțumit 
torilor de miliție pentru ope
rativitatea în descoperirea in
fractorului și au cerut ca ju
decarea cazului să fie publică, 
în întreprinderea lor.

Aventura lui Nicolae Gross 
s-a încheiat.

El va da socoteală în fața 
foștilor colegi de muncă pentru 
fapta sa deplorabilă.

record 
de pe

de la 
lucră-

Ioan CHELARU
maior de miliție

Gazdele nu vor fi... amabile
Mîine, din nou în loja nr. 1 

a disputelor sportive se va in
stala fotbalul de „A". Privind 
Clasamentul de la I la 16, după 
21 de etape, vedem cum Ara
dul și-a instalat, poate definitiv 
in acest disputat campionat, e- 
chipele la polii extremi : sus 
tți.T.A., jos Vagonul. Analizînd 
mai amănunțit comportarea de 
pînă acum a echipelor și șan- 
s>ele fiecăreia de a-și asigura 
ițn loc cît mai comod în clasa
ment, am putea afirma că mîine 
gazdele nu vor fi amabile cu 
oaspeții. Facem această afirma
ție pe linie dc... goluri, deci de 
puncte.

Dar să vedem oponenții:
ORADEA : Crișul — Dinam- 

Bacău. Se înfruntă tinerețea cu 
rutina și experiența. Băcăuanii 
au luat un punct la Petroșani 
și stau comod pe locul 5, lingă 
Jiul. Crișul vine... repede de cî
teva etape deși stă abia pe 
cifra 13. Pentru a urca, trebuie 
să cîștige mîine.

PITEȘTI: F. C. Argeș — U 
Cluj. Teașcă, mult discutatul 
antrenor Titi Teașcă, își supu
ne actualii elevi unui prim exa
men cu foștii lui... studenți. 
Dacă universitarii vor avea...

rău de Argeș pe stadionul din 
Trivale, Dobrin et comp. mai 
pot spera să zică „A".

PLOIEȘTI : Petrolul — Pro
gresul. „Găzarii" nu-și mai pot 
permite „relaș". N-au decît 19 
puncte și un neliniștitor loc 14. 
După etapa de mîine trebuie să 
aibă cu un punct mai mult de
cît partenerul de întrecere, 
adică 21.

toria cu toate că în ultima vre
me nu prea... strălucesc.

CRAIOVA : Universitatea — 
Vagonul. Două echipe resem
nate. Prima că s-a îndepărtat 
irevocabil de titlu, a doua că 
s-a apropiat irevocabil de ,B". 
-Trio-ul arădean „importat", 
Sfirlogea — Adam — Arncțki, 
nu poate visa nimic frumos la 
Craiova. In „cetatea" lor, olle-

plinei obiectivităti, cu tot pa
triotismul local, nu putem pro
nostica decît I. Jiul nu stă rău, 
Iar U.T.A. are nevoie de punc
te pentru a nu mai fi 
de trăpașii dinamoviști 
giuleșteni.

ajunsă 
sau de

Avancronică fotbalistică

o
De- la „A" să trecem

Minerul Lupeni joacă din nou 
la „sediu". Partener: Șoimii Ti
mișoara de pe locul 14. Misiu
ne ușoară pentru gazde. Colroa- 
ză se anunță în formă mare. 
Măcar de l-ar ține așa pînă în 
etapa a 30-a.

la „C".

o
BUCUREȘTI: Rapid — Farul: 

Performera returului, care a 
obținut 11 puncte în 6 etape, 
dintre care 6 lc-a adus de pes
te granițele Giuleștiului, va în
cheia mîine favorabil socotelile 
cu constănțenii, deși nici aceș
tia nu prea stau pe roze.

BUCUREȘTI : Steaua — A.S.A. 
Tg. Mureș. Vecine în 
mont (locurile 10 și 9), __
două echipe militare au aceeași 
nevoie de puncte. Dar pentru 
că meciul se joacă în capitală, 
gazdelor nu le poate scăpa vic-

clasa- 
cele

nii nu iartă nimic.
IAȘI: Politehnica — Dinamo 

București. Colegii de naționa
lă, Deleanu și Lucescu, vor fi 
mîine rivali în dealul Copou- 
lui. Dacă Dumitrache se va 
qîndi măcar o clipă că joacă 
la Atena, nu la Iași, interna
ționalii dinamoviști Boc, Dinu, 
Ghergheli, Luccscu, Dumitrache 
vor putea duce două puncte in 
șoseA'v Ștefan cel Mare. Depin
de și de Constau tinescu.

ARAD: U.T.A. - Jiul. Pen
tru a ne mențnie în sfera de-

Iar de la „C" la campiona
tul județean. In toate cele trei 
partide ce se vor disputa pe 
stadioanele din Valea Jiului, 
Minerul Vulcan — Autobuzul 
Brad, Minerul Uricani — Con
structorul Hunedoara, Prepara
torul Petrila — Energia Deva, 
șansele sini de partea gazde
lor. Poate mai greu va fi la 
Uricani.

Dar ce ne facem fără sur
prize ? Nu-i motiv de îngrijo

rare. Vor fi surprize. Cine a 
mai văzut fotbal fără surprize...?

D. G.

la braț cu primăvara prin piețe si unități ale C.L.F. care se pregătește hrana noas
tră de toate zilele.

Se profilează noi

URMARE
din anul trecut. Noi nc-am în
grijit totuși și destul de des 
am pus în vînzare prin unită
țile noastre și asemenea produ
se. Chiar și acum, ele se gă
sesc în unele unități (m3 re
fer la ceapă și la fasole verde), 
iar despre trufandale v-am 
spus: datorită întârzierii cu o 
lună a producției din acest an, 
din cauza timpului rece, am 
primit cantități infime dc lo 
sere. Situația este însă pe cale 
de reglementare.

— Și ar mai fi ceva — a ți
nut să comploteze tovarășul Li
viu Vasilescu : modul defec
tuos de gospodărire a mărfu
rilor în unități de către unii 
gestionari, felul cum știu sau 
nu să ofere marfa, s-o expună, 
s-o vîndă. Dar pentru că 
ducem lipsă de personal, 
buie sa ne descurcăm cu 
menii pe care-i avem.

C8 timpul nc-a jucat 
ghiuri in aceasta primăvară pe 
mai multe planuri, c de netă
găduit. După cum. considerăm, 
de netăgăduit este și faptul că 
în activitatea conducerii C.L.F. 
Petroșani au mai existat unele, 
să le zicem „uscături" pentru o 
fi in nota unității de care nc 
ocupăm, pe care le-ar îi putut 
„înviora" prin mai multă pre
ocupare (pentru că preocupare 
există tot tri) pentru bunul 
mers al treburilor, pentru mul- 
tomirca mai substanțială a 
■ •u-',.n'ioi.

Revenind la afirmațiile tova
rășului Liviu Vasilescu ne vom 
intitula următorul capitol...

s

...A fi sau a nu fi
comeroiant

noi 
tre- 
oa-

ren-

Vom spicui aici din cîteva 
sesizări scrise sosite la redacție, 
care se referă la asemenea as
pecte frecvente in unele uni
tăți ale C.L.F. Petroșani, vom 
consemna discuțiile cu cîțiva 
cetățeni privind comportarea 
unor vinzători cu cumpărătorii, 
metodele lor de a .ciupi" bani 
în plus de la cumpărători.

„In ziua de 12 aprilie a.c. — 
își începe sesizarea un grup 
de gospodine din Paroșeni — 
gestionarul Nicolae Popescu de 
la unitatea C.L.F. nr. 32 din 
Sohodol a vîndut spanacul cu 
3 lei în loc de 2,30 cum se 
vindea în același timp la alte 
unități similare. In plus, cine 
solicita ceapă, trebuia să ia și 
spanac".

„Și nu-i prima dată cind ges
tionarul Nicolae Popescu pro
cedează astfel 
cetățeanul Ionel Avram, 
trebu'c să recunoaștem, 
de străine comerțului 
socialist, iar oamenii 
do asemenea metode de 
tuială trebuie disciplinați 
tr-im fel".

.De asemenea procedee do 
căpătuială uzează și vînzălorul 
Ion David de la unitatea C.L.F. 
din cadrul noului complex cc-

ne spunea 
Sint, 

meto- 
nostru 

stăpîniți

mercial de la Petrila 
științează cetățeanul 
vănel. Cred că nu e cumpărător 
care să nu fie pișcat la preț".

„Vînzălorul Gheorghe Vul- 
penaru de la unitatea nr. 40 
Petroșani (colonie) ne-a vîndut 
cu puțin timp în urmă făină in
termediara la preț de făină 
albă — ne-a relatat gospo
dina Maria Pantelimon. Nu știu 
dacă ol a încurcat sortimentele 
sau cei de la depozit".

Alți vinzători și gestionari 
— ne-au spus mai mulți cum
părători și am constatat per
sonal — sînt indiferenți dacă 
vînd sau nu, servesc nervos, 
apostrofează cumpărătorii, nu-i 
interesează dacă omul pleacă 
satisfăcut sau supărat din fața 
tarabei în spatele căreia se 
află ei.

Tn minte ne revin wtotolo 
tovarășului Liviu Vasilescu : 
„Aștia-s oamenii; cu ci trebuie 
să lucrăm". Sigur că da, dar cu 
oamenii aceștia se mai poale 
discuta, oamenii aceștia mai 
pot fi educați, disciplinizați pen
tru că în primul rînd sînt oa
meni. Doar în iurul lor lucrea
ză oameni cinstiți, 
comorcianti
Ghigu
nr. 311 
lugăriță 
Petroșani), 
(gestionar la nr. 
can), Elisabeta Buzaș 
Radu (gestionare la nr. 48. res
pectiv, la nr. 34 Lupeni), Nico
lae Preoteasa (gestionar la nr.

ca : 
(gestionar 1 

I’etrila), 
(gestionar 

Nicolae 
la

— ne in- 
Marin lo-

adevărați 
Alexandru 

Ia unitatea 
Ion Că- 
la nr. 3 
Mitraehe 

10 Vul- 
și Elena

23 Uricani) și multi alții. Oare 
cei buni nu-i pot influența în 
bine pe ceilalți ? Credem că 
da.

Igiena nu răspunde
prezent

N-am putut vizita toate cele 
50 de unități ale C.L.F. din Va
lea Jiului. Și nici n-am căutat 
nod in papură, dar in unitățile 
in care am intrat n-am găsit 
măcar un vînzător sau gestio
nar în ținuta corespunzătoare, 
îngrijită, adecvată profesiunii 
lui. In schimb — mîini mur
dare, halate care au fost cînd- 
va albe, multă dezordine pe 
jos, în rafturi. Evident, nu pu
tem generaliza aceste aspecte. 
Unitățile nr. 23 Uricani. 4 și 
40 Petroșani. 10 Vulcan, 34 Lu
peni, ca să cităm doar cîteva, 
erau îngrijite, curate, vinzăto- 
rii amabili. Numai halatele lo 
trădau spiritul gospodăresc.

Fără îndoială că nimeni nu 
va pretinde ca vinzătorii din 
unitățile C.L.F. să aibă o ținută 
ca farmaciștii, iar unitățile lor 
să strălucească dc 
Dar nici în starea
le-am găsit noi, n-am dori să 
le mai vedem. Igiena trebuie 
să fie prima piesă la cartea de 
vizită a fiecărei unități a C.L.F. 
Este doar vorba de produse din

curățenie, 
în care

unități sezoniere
— Ne dăm

încă nereguli ......... ......
noastră a conchis tovarășul Ra- 
reș Conslantinescu. De aceea 
ne preocupăm să le înlăturăm, 
căutăm să aducem și să ofe
rim oamenilor produse dintre 
cele mai variate. în cantitătl 
suficiente.

In planul de
C.L.F. Petroșani__ t_____ „__
și înființarea, într-un timp cil 
mai scurt, a 36 de noi unități 
(sezoniere) în toate ' localită
țile Văii Jiului, precum și mo
dernizarea unora dintre unită
țile fixe existente. Primele pa
tru unități, Intrate în faza de 
modernizare, vor putea fi vi
zitate in noua lor formă înce- 
pînd cu data de 25 aprilie a.c. 
In atenția conducerii C.L.F. Pe
troșani stau și alte probleme 
caro — nl s-a spus — ne vor 
surprinde plăcut într-un 
nu prea îndepărtat. '

O
Aici, călătoria 

braț cu primăvara | 
unități ale C.L.F. 
iat. Și pentru că ț. _____
și anotimpul nostalgiei și 
regretelor Urzii, am regretat șl 
nc că pe unde am umblat n-am 
oăs>. suficiente elemente speci
fice anotimpului, că, pe alocuri, 
am inlilnil pete negre si nu... 
verzi cum ne-am " 
Ne consolăm însă 
vor veni zile mai 
tru C.L.F.

Iar așteptăm..

seama că există 
in activitatea

activitate al 
s-a prevăzut

timp
t. Așteptăm...

noastră la 
prin piețe șl 
s-a înche- 
primăvara e 

al

ti așteptat, 
la gfndul că 
bune și pen-
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Lucrările sesiunii Comisiei
Economice a 0. N. U.

pentru Europa
Intervenfii ale delegafilor României

GENEVA 18. — Corespondentul Agerpres, H. Liman, 
transmite : l.a Geneva își continuă lucrările cea de-a 24-a 
sesiune a Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa.

Luind cuvîntul vineri in ca
drul reuniunii experților guver
namentali in problemele pri
vind mediul de viată, delegatul 
român. Nicol ac Dinu, a propus 
ca viitoarea sesiune a grupu
lui pregătitor să acorde o aten
ție sporită studierii monografi
ilor și rapoartelor naționale pen
tru a putea servi drept docu
mente de bază dezbaterilor ge
nerale. El a subliniat că o ast
fel dc măsură va îngădui reu
niunii să identifice soluții și 
mijloace' de natură a fi tradu
se în practică de fiecare țară 
în parte, conform cu condițiile 
specifier, și să stabilească tot
odată direcțiile principale in 
vederea rezolvării aspectelor o- 
conomicc și sociale legate dc 
problema mediului.

In intervenția sa cu privire 
la cooperarea științifică și teh
nologică. delegatul român, Radu 
Negru, a relevat importanta a- 
cesteia în reducerea și elimi
narea decalajului existent în
tre țările industrializate și cele 
în curs dc dezvoltare. Vorbi
torul a propus crearea unui or
ganism subsidiar permanent al 
Comisiei însărcinate cu promo

Vietnamul de sud

Forțele patriotice au atacat 
15 obiective militare 
americano-saigoneze

SAIGON 18 (Agerpres). — 
După cum relatează agențiile 
de presă, în noaptea de joi spre 
vineri forțele patriotice, conti- 
nuînd acțiunile ofensive, au 
lansat atacuri asupra a 15 prin
cipale obiective și baze milita
re americano-saigoneze. Un pur
tător de cuvînt al trupelor a- 
tnericane a declarat că printre 
aceste obiective se află cartie
rul general al armatei saigone- 
ze de la Long Binh, situat la 
24 de kilometri de capitala 
sud-vietnameză. De asemenea, 
au avut loc lupte în partea

K. I . A GERMANIEI : 
Aspect al construcțiilor 
de pe Șantierele navale 
Strassund.

Procesul 
Marcovici

PARIS 18 (Agerpres). — Măr
turiile unui tapițer și ale unui 
iumizor, potrivit cărora ei au 
ăsat la vila lui Marcantoni hu

sele in care erau împachetate 
obiectele pe care acesta le 
cumpărase, constituie numai o 
prezumție, a declarat judecă
torul de instrucție Patard. Tot
odată, el a precizat că aceas
tă prezumție va influența în 
mod sigur hotarirea pe care 
parchetul va trebui să o ia pri
vind cererea de punere în liber
tate provizorie a lui Francois 
Marcantoni, implicat in asasi
narea lui Marcovici, secretarul 
cunoscutului actor Alain De
lon. Se amintește că husele gă
site in vila lui Marcantoni au 
aceeași marcă cu husa in care 
a fost descoperii cadavrul lui 
Marcovici.

Patard a mai declarat că 
gloanțele găsite în vila lui 
Marcantoni cu prilejul ultimei 
percheziții nu sini de calibrul 
38, ca gloanțele cu care a fost 
ucis Marcovici. 

varea cooperării științifice și 
convocarea, în 1970, a celei de-a 
doua reuniuni a consilierilor 
guvernamentali pentru proble
mele științei și tehnologiei, in 
vederea stabilirii unui program 
do lucru amănunțit asupra a- 
costui subiect. Totodată, el a 
amintit recomandarea de a se 
include in programul pe ter
men lung al Comisiei proble
ma cooperării internaționale în 
domeniul eficacității gestiunii 
și al cercetării operaționale. 
Sugorind să se creeze un cadru 
operațional adecvat reuniunilor 
consilierilor științifici și tehno
logici principali, delegatul ro
mân a apreciat că acestea ar 
trebui să se ocupe îndeosebi de 
schimbul dc experiență asupra 
politicii științifice și tehnologi
co a guvernelor tăvilor mem
bre ale Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Europa, de ela
borarea propunerilor în legă
tură cu promovarea cooperării 
internaționale, ameliorarea și 
coordonarea activității organis
melor subsidiare ale Comisiei 
in domeniul științei și tehno
logiei.

septentrională a Vietnamului 
de sud, unde patriotii au do- 
borit un elicopter american. O- 
peratiunile militare s-au desfă
șurat în apropiere de localita
tea Duc Pho, înregistrîndu-se 
pierderi de ambele părți.

In același timp, avioane stra
tegice americane de tip „B-52" 
și-au continuat raidurile de 
bombardament în cîteva zone 
din vecinătatea Saigonului. A- 
gentiile de presă nu menționea
ză dacă vreunul din obiectivele 
vizate de bombardierele S.U.A. 
au fost atinse.

N I C I O
Vizita primului ministru Mar

cello Caetano în „teritoriile 
portugheze" din Africa aduce o 
nouă mărturie a continuării po
liticii coloniale salazariste de 
menținere a controlului în An
gola, Mozambic și Guineea- 
Bissau prin reprimarea mișcării 
de eliberare națională. Pentru 
aplicarea acestei politici, Portu
galia mizează pe participarea 
sa la N.A.T.O. și, deci pe afir
marea „solidarității atlantice" 
in Africa șl pe eficiența „triun
ghiului alb" rhodesiano-portu- 
gliezo-sud-african. Această po
litică a căpătat în ultima vre
me numeroase confirmări. Un 
grup de parlamentari britanici 
au declarat, după o vizită făcu
tă la frontiera Zambic-i cu An
gola că unitățile portugheze fo
losesc arme furnizate de 
N.A.T.O. în acțiunea de repri
mare a mișcării africane de eli
berare națională. Comandamen
tul N.A.T.O. și-a afirmat in
tenția de a prelua controlul 
aerodromurilor din coloniile 
portugheze, pe care aterizează 
avioane „atlantice". Pe lîngă 
sprijinul acordat de N.A.T.O., 
colonialiștii portughezi solicită și 
participarea directă a R.S.A. In 
acest scop, ministrul portughez

Orientul 
Apropiat 

CONFERINȚA DE PRESA A 
SECRETARULUI GENERAL \L 

O.N.U. U THANT

NEW YORK 18 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a declarat joi, în ca
drul unei conferințe de presă, 
că ambasadorul Gunnar Jarring 
este dispus să-și reia misiunea 
de inițiere a unor convorbiri 
de pace între părțile belige
rante din Orientul Apropiat. 
El a precizat însă că ambasa
dorul nu înțelege s-o continue 
în vechile condiții pe care le-a 
caracterizat drept un .exerci
țiu inutil". U Thant a subli
niat că. după un an și jumă
tate de la inițierea misiunii 
Jarring, nu s-a înregistrat nici 
un „progres perceptibil". Este 
indispensabil ca reprezentanții 
celor patru mari putori, mem
bre permanente ale Consiliu
lui dc Securitate, să sprijine 
misiunea Jarring privind ac
ceptarea și aplicarea rezoluției 
din 22 noiembrie 1967, a Con
siliului dc {Securitate in pro
blema Orientului Apropiat. „îmi 
pun mari speranțe în lucrările 
întreprinse în acest sens dc 
cele patru mari puteri” — a 
spus el.

Nigeria 

„Capitala44 
biafreză 
sub focul 
artileriei 
federale

UMUAHIA 18 (Agerpres). — 
Sub presiunea trupelor federale 
nigeriene, principala redută a 
rezistenței biafreze — Umuahia 
trece prin grele încercări. E- 
vacuată de către populația ci
vilă, precum și de serviciile ad
ministrative, după cum trans
mite Philippe Decraenc, trimi
sul special al ziarului „Le 
Monde", „capitala" biafreză se 
află de mai bine dc trei zile 
sub focul artileriei nigeriene, 
în timp ce unități federale sint 
semnalate la 12 kilometri de 
oraș. La Lagos, purtătorul de 
cuvînt al armatei nigeriene a 
declarat că nu a fost dat or
dinul pentru asaltul definitiv 
asupra localității.

In eventualitatea unui succes 
federal la Umuahia, apreciază 
corespondentul, acesta nu va 
schimba raportul actual de for
țe, cu atît mai mult cu cit o- 
fensiva a mobilizat principalele 
forțe nigeriene. Astfel trupele 
biafreze continuă să opereze 
activ în direcția orașului O- 
werri, unde mai multe mii de 
militari federali se află încer- 
cuiți.

Ravagiile inundațiilor din S.U.A.
• Zeci de mii de familii au fost evacuate • Nu

meroase regiuni au fost declarate „zone de dezastru11

WASHINGTON 18. — Co- 
respondentul Agerpres, C. A- 
lexandroaie, transmite : Nive
lul fluviilor Mississippi, Mis
souri și a afluenților lor con
tinuă să crească, distrugînd 
poduri, transformînd cîmpii, 
plantații și sute de hectare 
de terenuri arabile în lacuri 
imense, dărîmînd digurile ri
dicate in pripă de locuitorii 
orașelor situate în zona cen
trală a vestului Statelor Uni
te. Zeci de mii de familii au 
fost pînă în prezent evacuate 
din localitățile inundate sau 
amenințate de inundații din 
Statele Minesota. Iowa, Da
kota de nord, Dakota de sud 
și Wisconsin. Numeroase linii 
ferate și șosele au fost inun
date. izolînd localitățile sinis
trate. In multe orașe și co
mune, barca cu motor a ră

al apărării, generalul Horacig 
Rebelo, a făcut recent o vizită 
la Pretoria.

„Speranțele de liberalizare," 
exprimate în mai multe ziare 
occidentale au fost infirmate. I 
se atribuia noului guvern in
tenția de a părăsi Guineea-Bis- 
sau (denumită temporar .portu
gheză"), deoarece, oricum majo
ritatea acestui teritoriu se află 
sub controlul Partidului african 
al independenței Guineei și Ca
pului Verde, pentru a se con
centra în vederea menținerii 
Angolei și Mozambicului, unde 
ar fi promovați la conducere 
lideri locali capabili să anga
jeze un dialog cu mișcarea de 
rezistenta. Ministrul de externe 
portughez, Franco Nogueira, a 
precizat însă că „politica por
tugheza în Africa va fi conti
nuată fără nici o schimbare".

Efortul impus Portugaliei, ca
re menține un corp expedițio- 
nar de 140 000 militari și chel
tuiește pentru armata 40 la sută 
din buget pare fără ieșire : eco
nomia ei este astfel orientată 
îneît aplicarea unui „colonia
lism luminat", după modelul al
tor state vest-europene, ar risca 
să ducă la o prăbușire.

Cil privește „încurajarea" din

Plenara C.C1. al P.C. 
din Cehoslovacia

PRAG A 18. — Coresponden
tul Agerpres, Eugen loncscu, 
transmite : Joi după-amiază, la 
Palatul Hradcany din Praga 
a avut loc plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, care a dis
cutat probleme organizatorice 
actuale.

Tovarășul Alexander Dubcek 
a corul plenarei să fie eliberat

Alegerea unui nou prezidiu 
al Comitetului Central

PRAGA 18 (Agerpres). - Du- 
p<l cum transmite agenția 
C.T.K., plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia a dezbătut 
actuala situație politică din 
partid și din țară și a adoptat 
o hotărîre privind unele măsuri 
organizatorice și de cadre, pre
cum și unele sarcini actuale ale 
organelor și organizațiilor de 
partid.

La propunerea Prezidiului 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
plenara Comitetului Central1 a 
hotărît desființarea Comitetului 
Executiv al Prezidiului C.C. al 
P.C., care a existat pînă în pre
zent. Plenara a ales un nou 
Prezidiu al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Ce
hoslovacia format din 11 per
soane, în următoarea compo
nență : Vasil Bilak, Oldjich
Cernik,’ Peter Colotka, Alexan
der Dubcek, Evzen Erban, Gus
tav Husak, Jan Piller, Karel 
Polacek, Ștefan Sadovsky, j.Lu- 
bomir Strougal și Ludvik Svo- 
voda.

Plenara Comitetului Cenlral 

A

întrunirea 
consultativ

MONROVIA 18 (Agerpres). — 
In capitala liberiană au început 
vineri lucrările Comitetului con
sultativ al Organizației Unității 
Africane pentru Nigeria. Sesiu
nea, care se desfășoară sub pre
ședinția împăratului Haile Se-
lassie, reunește șefii statelor 
Congo-Kinshasa, Camerunului, 
Nigeriei, Liberiei, precum și pe 
reprezentantul guvernului Gha- 
nci. La deliberări asistă dele-, 
gațiilc Nigeriei și Biafrei. Inau- 
gurînd dezbaterile, Williaip 
Tubman, președintele Liberiei; 
a subliniat necesitatea ca să se 
pună capăt cu orice preț con
flictului nigerian. „O soluție 
obținută în jurul mesei confe
rinței și nu pe cîmpul de lup
tă va face onoare Nigeriei, A- 
fricii și Organizației Unității 
Africane".

După o primă ședință, care 
a avut loc cu ușile închise, 

mas singurul mijloc de comu
nicație pentru locuitorii care 
au refuzat să se evacueze. In 
unele localități, multe case 
au fost inundate cu apă de 
la robinete pentru a se pre
veni astfel inundarea lor cu 
noroiul adus de ape. Sute de 
case au fost dărîmate sau 
grav avariate. Școlile, institu
țiile și întreprinderile din nu
meroase localități au fost în
chise. Elevii și studenții ajută 
armata la ridicarea de diguri 
în regiunile expuse inundați
ilor, lucrînd cite 16 ore pe zi.

Creșterea temperaturii din 
ultimele zile amenință să pro
voace alte inundații prin topi
rea zăpezilor din regiunile de 
graniță cu Canada. Numeroa
se regiuni au fost declarate 
„zone de dezastru".

SCHI
partea N.A.T.O., ea este dirc.t 
legată de investițiile masive de 
capital străin în Africa „Portu
gheză". Primul ministru Caetanc 
sublinia că prezența Portuga
liei în Africa este „in intere-

MOȚA
EXTERNA

sul întregii Europe occidentale 
și chiar a Americii". Monopo
lurile petroliere americane au 
început să valorifice recent ex
plorările făcute în Cabinda (An
gola), unde — potrivit agenției 
portugheze Lusitania — extrac
ția urmează să se ridice in 
1970 la 7,5 milioane tone; in 
felul acesta, Republica Sud-A- 
fricană va deveni consumatorul 
principal al petrolului angolez. 
Un consorțiu International cu 

din funcția de prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia. 
Cererea a fost satisfăcută.

La propunerea lui Alexander 
Dubcek, plenara a ales in func
ția de prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia pe to
varășul Gustav Husak, care pî- 
nă in prezent a îndeplinit func
ția de prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Slovacia.

a hotărit să recomande Comi
tetului Central al Frontului 
Național să prezinte candidatu
ra tovarășului Alexander Dub
cek pentru funcția do președin
te al Adunării Federale.

Plenara și-a exprimat consim- 
taminlul pentru eliberarea to
varășului Peter Colotka . din 
funcția de președinte al Adu
nării Federale și a recomandat 
președintelui R. S. Cehoslovace 
să-l numească în funcția de 
prim-viccpreședinle al guvernu
lui R.S. Cehoslovace.

Plenara a hotărit să satisfacă 
cererea redactorului-șef al zia
rului „Rude Pravo", Jiri Sekera, 
dc a fi eliberat din această 
funcție si a numit în acest post 
pe tovarășul Miroslav Moc.

De asemenea, plenara a a- 
doptat un Apel către organiza
țiile de partid, către întregul 
popor cehoslovac prin care se 
cere sprijin pentru înfăptuirea 
holăririlor adoptate de plenară, 
pentru realizarea sarcinilor tra
sate de Comitetul Central al’ 
Partidului Comunist din Ce
hoslovacia.

Comitetului
al 0. U. A.

purtătorul de cuvînt a decla
rat că membrii comitetului au 
luat cunoștință de punctele de 
vedere ale Nigeriei și Biafrei 
expuse de șefii celor două de
legații.

PE SCURT • PE SCURT
9 CAPETOWN. — Prof. Christian Barnard a efectuat 

joi, la spitalul Groote Schuur din Capetown, a 5-a sa opera
ție dc transplantare a inimii, asupra unei femei în virstă de 
38 de ani. Mabel Fisher — primul pacient de culoare al cu
noscutului chirurg. Operația a fost încununată de succes, iar 
starea pacientei este satisfăcătoare. Trei din cei patru pacienți 
anteriori ai prof. Christian Barnard au supraviețuit pînă în 
prezent. Dintre aceștia, dr. Blaiberg se află în a 16-a lună 
după operație, iar Petrus Smith a jucat recent o partidă de 
tenis cu campionul mondial Rod Laver.

Deschiderea unei expozi
ții românești la Turku

In cadrul schimburilor care 
au loc între orașele înfrățite 
Constanta și Turku, în sălile 
castelului medieval din Turku 
s-a deschis expoziția „Vestigii 
daco-romane". Cu prilejul inau
gurării acestei expoziții, pri-
mărul orașului Turku, Vaino 
Lenio și prim-vicepreședintele 
Consiliului Popular al Munici
piului Constanța, Popa Ion, au 
rostit cuvintări. La deschide
rea expoziției au fost prezenți 
membri ai Consiliului Munici
pal din Turku, profesori ai 
universității, membri ai corpu
lui consular. A asistat, de ase
menea, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Finlanda, 
dr. Mircea Bălănescu.

Campania electorală din Franța

Joi seara s-a deschis în Fran
ța. la televiziune, campania in 
vederea referendumului asupra 
reorganizării regionale și refor
mei Senatului,_ care va avea loc 
la 27 aprilie. 'Au făcut scurte 
declarații Maurice Couve de 
Murville, președintele Consiliu
lui de Miniștri, Maurice Seve- 
no, președintele „Uniunii zia
riștilor de la televiziune", și 
Alain Poher, președintele Sena
tului. Adresînd populației ape
lul de a-.și da votul afirmativ, 
primul ministru francez a sub

M B
capital american, vest-german, 
englez, francez și sud-african 
construiește in Mozambic, pe 
fluviul Zambezi, o mare hidro
centrală care din 1974 va fur
niza anual 18,5 milioane KWh 
de energie electrică, devenind 
un pilon al afirmării „controlu
lui alb" in sudul continentului 
african. S-au elaborat planuri 
de modernizare a orășelor an
goleze și mozambicanc pentru a 
crea condițiile optime în vede
rea implantării unui milion dc 
coloni albi. Pe de altă parte 
însă, mișcarea dc eliberare na
țională înfruntă cu succes uni
tățile portugheze. Partizanii 
controlează in Angola o supra
fața de 500 000 kmp, în Mozam
bic — provinciile dc nord, Cabo 
Delgado și Niappa, iar în Gui- 
neea-Bissau — peste jumătate 
din teritoriu. Referindu-se la si
tuația din Mozambic, săptamî- 
nalul american „Newsweek'’ 
scria : „In regiunile controlate 
de rebeli în Mozambic au fost 
instalate școli, spitale, între
prinderi, iar vara trecuta a fost 
organizat un congres al partiza
nilor*.

Neizbutind să- roducă la tăce
re mișcarea de eliberare națio
nală în colonii, regimul portu

In Canada se desfășoară in prezent o puternică campanie 
pentru scoaterea țării din blocul agresiv N.A.T.O. IN FOTO : 
Aspect de Ia o recentă demonstrație anti-N.A.T.O. desfășurată 
în fața clădirii Parlamentului federal din Ottawa.

Sirhan a fost declarat vinovat
LOS ANGELES 18 (Ager

pres). — Juriul, format din 
șapte bărbați și cinci femei, 
cetățeni ai orașului Los Ange
les, l-a găsit joi vinovat, du
pă o deliberare de 16 ore. pe 
asasinul senatorului Robert 
Kennedy. Sirhan Bishara Sir
han. In următoarele zile, mem
brii juriului vor hotărî caro 
dintre cele două pedepse să 
fio aplicată lui Sirhan — 
moarto prin gazare sau închi
soare pe viață.

In timpul îndelungatului 
proces au fost aud ia ți 90 dc 
martori — 61 ai acuzării și 
29 ai apărării — dintre care

• LIMA. Intr-o declarație 
făcut joi, generalul Jorge Fer
nandez Maldonado, ministrul 
Peruvian al energiei și minelor 
a arătat că tara sa a suprimat 
definitiv sistemul concesiunilor 
pentru exploatarea petrolului. 
Pe viitor, exploatarea bogățiilor 
țării se va face pe bază de con
tracte directe între stat și fir
mele naționale sau străine. In 
prezent, a adăugat ministrul Pe
ruvian, se încearcă să se in
troducă metodele cele mai mo
derne și dinamice de exploata
re a petrolului.

liniat ca două motive impun 
un asemena vot, și anume „asi
gurarea reînnoirii care este 
indispensabilă țării, într-o at
mosferă de calm și ordine" și 
„asigurarea viitorului politic al 
Franței, evitindu-se aventura 
care ar rezulta dintr-un vot ne
gativ". Președintele Senatului 
a reafirmat obiecțiile sale împo
triva proiectelor supuse refe
rendumului, în special împotri
va reformei ■•'Senatului, care ar 
urma să fie lipsit de puterile 
legislative.

A R E ...
ghez depășește granițele impe
riului său colonial și — de a- 
proximativ trei luni — corpul 
oxpeditlonar lansează atacuri 
pe teritoriul Zambiei sub pre
textul urmăririi unităților for
țelor patriotice din Angola. A- 
cest „război nedeclarat", cum 
l-a denumit președintele . Zam
biei, Kaunda, creează un focar 
primejdios pe continentul afri
can. Colonialismul apare astfel 
în postura provocatoare în re
lațiile dintre state. In acest 
sens trebuie amintită și asasi
narea la Dar-Es-Salaam a Iul 
Eduardo Mondlane, liderul 
Frontului de Eliberare din Mo
zambic, Frelimo; coletul pe ca
re l-a primit și al cărui conti
nui a explodat la deschidere 
nu purta decît inscripția „Via 
Britanica", dar toti comentatorii 
au ajuns la concluzia că aceas
tă crimă a fost săvîrșită de ad
versarii săi politici din rîndu- 
rlle colonialiștilor. Asemenea 
acțiuni nu pot, evident, redresa 
situația tot mai critică a corpu
lui expedilionar portughez din 
Mozambic și din celelalte colo
nii portugheze din Africa.

Z. FLOREA 

numeroși psihologi și psihiatri, 
care au depus mărturie des
pre capacitatea mintală a a- 
cuzatului. Această problemă a 
format principalul subiect al 
dezbaterilor, deoarece, pentru 
a-1 salva de la camera dc ga
zare sau închisoare pe viață, 
avocații apărării au invocat 
„iresponsabilitatea" clientului 
lor. Se știe însă că acesta 
recunoscuse în prima fază a 
procesului că a scris in carne
tul său de însemnări că „Ro
bert Kennedy trebuie să moa
ră înainte de 5 iunie", ceea 
ce s-a și întimplat.

Iarnă neobișnuită la 
Tokio

Iarnă neobișnuită pentru ca
pitala Japoniei ! După cîteva 
zile de căldură înăbușitoare, 
orașul Tokio s-a trezit joi a- 
coperit de zăpadă. Un feno
men asemănător a avut loc la 
9 aprilie 1908.

Serviciile meteorologice anun
ță că ninsoarea a fost cauzată 
de viatul neobișnuit de rece 
pentru primăvara japoneză care 
a transformat ploaia în zăpadă. 
Se anunță că frigul se va men
ține cîteva zile.

O ATENA. Doi periculoși 
criminali, Hermann Duft, și 
Mans Wilheim Bassenauer, ori
ginari din Germania occidenta
lă, au fost recent arestați de 
poliția greacă. Ei au ucis în 
martie și aprilie șapte persoane 
pentru a le jefui. Panayotls 
Tzevelekos, ministrul ordinel 
publice, a precizat că nicioda
tă în istoria criminalistica gre
cești nu s-a înregistrat un nu
măr atît de mare do crime co
mise de aceleași persoane. El 
a adăugat că ancheta se află 
Intr-un stadiu preliminar și că 
lista crimelor comise de cei
doi ar putea să fie mai mare.

• ISTANBUL. Ca urmare a 
eșecului tratativelor, privind în
cheierea unui contract colectiv, 
greva artiștilor de la teatrele 
municipalității din Istanbul a 
intrat joi în cea de-a treia zi. 
Mai multe sindicate muncitorești 
și-au exprimat solidaritatea cu 
actorii, care sint, de asemenea, 
susținuți de colegii lor de la 
teatrele particulare. Artiștii a- 
flați în grevă vor organiza du
minică la Istanbul reprezentații 
populare gratuite.

• BERLIN. — La Berlin a 
fost semnat protocolul de co
laborare între uniunile artiști
lor plastici din Republica So
cialistă România și R. D. Ger
mană pe anii 1968/1969.

Din partea română, protoco
lul a fost semnat de sculptorul 
Vida Geza, vicepreședinte aî 
Uniunii artiștilor plastici.

• BUDAPESTA. La Buda
pesta a luat sfîr.șit sesiunea de 
primăvară a Adunării de Stal a 
R.P. Ungare. Sesiunea a adop
tat proiecte de legi în legătură 
cu dreptul de autor, proiecția 
invențiilor și a rezolvat unele 
probleme ale activității curente.

• VARȘOVIA. La 18 apri
lie, la Varșovia s-a deschis se
siunea Seimului R. P. Polono. 
Sesiunea va dezbate unele 
proiecte de legi in domeniul 
dreptului penal, anunță agen^ 
lia P.A.P.

SIMBATA 19 APRILIE
17.30 Telex Tv.
17,35 Medicul vă sfătuiește. 

Regimul dc viață și 
dietetic al holnaMilui 
de ulcer.

17,50 Pentru copii și școlari.
18.30 Aventurile echipajului 

Val-VîrteJ : Perlele ne
gre.

19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Cadran — emisiune <lc 

actualitate internațio
nală.

20,00 Tele-enciclopedia.
21,00 Film serial : Bonanza.
21,15 Seară de romanțe cu 

Mia Barbu, Victor Pre-' 
descu și Stela Olteanu 
la harpă.

22,10 Spectacol do varietăți : 
Vreți să ne-ntilnim sîm- 
bătă seara ? (I).

22,45 Telejurnalul de noapte. 
23.00 închiderea emisiunii.

DUMINIC A 20 APRILIE

PROGRAMUL I :

6.05 Zi dc odihnă cu cintec 
.și joc; 7.00 Concertul dimi
neții: 8,00 Radiojurnal. Su
marul presei. Buletin mc’-r- 
rutier: 8.15 Ilustrate muzicale; 
9,00 Radiomagazinul femeilor;
9.30 Corul dc copii al Radio- 
tcleviziunii; 9,45 Pagini din o- 
perete românești: 10.00 Ora 
satului; 10,40 Piese pentru 
orchestră dc coarde de Zeno 
Vancea: 11.05 Avanpremieră 
cotidiană: 11.16 Tntilnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat: 12.00 De toate 
pentru toți: 13,00 Estrada du
minicală: 14.00 Radiojurnal:
14.30 Unda veselă: 15,30 Sim
fonia spaniolă de Edouard La
lo: 16.00 Sport și muzică: 18,45 
Teatru scurt: „Urcușul". Sce
nariu radiofonic do Ferencz

Laszlo: 19,16 Muzică popu
lară: 19.40 Muzică ușoară: 
20,00 Radiojurnal. Spor': 20 10 
Agendă folclorică: 21.00 Vă 
invităm la dans: 21.25 Mîinc. 
în emisiunile muzicalo- ?„"> 
Dansul continuă: 22.00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic. 
Sport: 22,20 Noutăți do mu
zică ușoară cu interpreta 
spaniolă Salome: 22.20 Mo
ment poetic: 22.40 „Siluete”. 
Emisiune dc Bogdan Dornea- 
nu: 23.10 Muzică dc dans: 
0,05—5.00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II :

6,00 Melodii care străbat 
lumea: 7.00 Itinerar folcloric 
muzical: 7,37 Piese pentru 
fanfară dc Dumitru Premia: 
8.00 „Colțul copiilor": 8.15 
Teatru- radiofonic pentru co
pii; 9,00 Muzică ușoară: 9.30 
Radio publicitate: 9.45 Noi 
înregistrări de muzică popu
lară: 10.03 Avanpremieră co
tidiană: 10.14 Soliști de mu
zică ușoară: 10.45 A 7-a artă: 
11,00 Concertul de duminică 
dimineața: 12,30 Muzică popu
lară: 12,50 Cvintet do Paul 
Constantinescu: 13.00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic; 
13,10 Caleidoscop muzical: 
14,00 Orchestra dc muzică 
populară a Radiotclcviziunii; 
15,00 Concertul pentru vio
loncel și orchestră de Ana- 
tol Vieru: Două schițe sim
fonice de Doru Popovici:
15.30 Cine știe cîștigă. Tema : 
Constantin Brâncu.și: 16.00 La 
horă-n sat: 16,15 Serenade și 
romanțe în versiuni corale;
16.30 Formații de muzică u- 
șoară: 17,00 Revista literară 
radio: 17.30 Caravana fan
teziei (emisiune pentru tine
ret): 18,30 Album de roman
țe; 19,05 Orchestra do muzi
că ușoară a Radioteleviziunii: 
19,20 Panoramic opera: 20,00 
Melodii magazin: 21.00 Ra
diojurnal: 21.10 Cinteco.de 
petrecere și Jocuri populare:
21.30 Studioul de poezie: 21.50 
Canzonote interpretate de Va
lentin Tcodorian: 22.00 Fes
tivalul muzical „Iarna ruseas
că 1969"; Seară de sonate: 
23,07 O istorie a muzicii în 
capodopere comentată de 
George Bălan: 2-1.00—1.00 
Dansăm în ritmul preferat.

BULETINE DE ȘTIRI : 
Programul I : 6,00; 11.00;
16,00: 18.00: 24,00: 1,00: 2.00: 
4,00. Programul II: 6,30; 7,30 
10.00: 19.00; 23,00: 0.55.

VREMEA
Ieri, temperatura maximă 

a aerului a fost dc plus 4 
grade la Petroșani și de mi
nus 3 grade la Paring. Mini
mele au fost de zero grade 
și, respectiv, minus 6 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vremea se men
ține instabilă, cu cerul aco
perit. Precipitații sub formă 
de ploaie și lapoviță.

LOTO
La tragerea din 18 aprilie 

au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere:

Extragerea I-a : 5 58 76 13 
51 26 48 67 72 38 25 57.

Fond de premii : 661 670 lei.
Extragerea a IT-a : 75 17

2 61.
Fond de premii : 361 772

+ report categoria A 87 663 
lei.
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