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Primiri la tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU
DELEGAȚIA P. C.
Joi după-amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, îm
preună cu tovarășul Chivu Stoica, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., au primit dele
gația Partidului Comunist din 
Australia, alcătuită din tovarășii 
Laurie Aarons, secretar național 
al partidului, și Bernie Taft, mem
bru al Comitetului Executiv Na
țional al partidului, caie 
tația C.C. al P.C.R. face 
în țara noastră.

Au participat tovarășii

DIN AUSTRALIA

la invi-
o vizită

Ghizela

Vass și Vasile Vlad, șefi de secți» 
la C.C. al P.C.R.

Tn timpul întrevederii a avut 
loc un schimb reciproc de vederi 
asupra activității desfășurate de 
cele două partide. Au fost discu
tate, de asemenea, probleme ac
tuale ale situației internaționale 
și ale mișcării comuniste și mun
citorești, exprimîndu-se hotărîrea 
celor două partide de a dezvolta 
relațiile de prietenie dintre ele, 
și de a milita pentru întărirea 
unității mișcării comuniste inter
naționale.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

AMBASADORUL INDIEI
mai, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, președinta 
le Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a 
primit pe ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
Indiei la București, Âmrik

Singh Mehta, în legătură cu 
plecarea sa definitivă din țara 
noastră.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

Primirea de către tovarășul>

l»n Cheorghe Maurer
a tovarășului Mustața Săbiei>

La întrebarea în legătura cu 
relațiile de colaborare statorni
cite între constructor $i benefi
ciar — condiție esențială pentru 
bunul mers al lucrărilor pe șan
tier — tînărul inginer Ștefan 
Filip, șeful Iotului .,1 Septem
brie" Satu Marc, mi-a înfățișat 
un dosar voluminos, intitulat : 
„Adrese către uzină".

— Numai în acest an. le-am 
înmânat 37 de comunicări de 
șantier, spune el. prin care so
licitam diverse intervenții pen
tru asigurarea frontului de lu
cru sau pentru procurarea ma
terialelor de care aveam nevoie.

— Dacă e vorba de asemenea 
justificări — intervine repre
zentantul beneficiarului, tovară
șul Petru Vantu, din partea ser
viciului de investiții, prezent la 
discuție — putem să vă arătăm 
și noi vreo trei volume de adre
se către constructor.

— De ce practicați acest dia
log al adreselor, greoi și biro
cratic. de vreme ce lucrați îm
preună în aceeași întreprindere, 
cu birourile ușă în ușă ? N-ar fi 
mai operative discuțiile direc
te ?

— Trebuie să fim acoperiri 
pentru orice eventualitate, răs
pund cel doi ; hîrtia reține to
tul...

Ce rețin, de fapt, hîrtiile? Iată 
o mostră : „vă aducem la cu
noștință (constructorul către be
neficiar) că dacă nu scoateți ca
blul și conducta de oțel de la 
fundația de compresare, oprim 
lucrarea sau beionăm așa cum 
este“. In aceiași termeni sînt re
dactate și celelalte adrese, 
nul lor spune tobul despre 
ritul de colaborare dintre 
structor și beneficiar.

Uzinei „1 Septembrie" 
Satu Mare i s-au alocat aproape

INSULA MARE 
A BRĂILEI

100 de milioane din fondurile 
statului pentru lucrări de dez
voltare și modernizare. Șanti
erul s-a deschis in 1964. urmi—d 
ca în acest an. la 3B octcanbrie. 
toate obiectivele aflate în plan. 
respectiv turnătoria de fonta, 
atelierul mecanic, jopreool tea
tru produsele finite, migaxia de 
materiale, central» termică, sta
ția de epurare, să intre în fnot- 
țiune. Realizarea panului de 
producție al uzinei pe amil cu
rent si îndeosebi pentru anul vi
itor depinde de modul în care 
întreprinderea județeană de 
construcții, prin lotul care k>- 
creazfi aici. Ui va b^deobc^ 
gajamentele. va re^jecta terme
nele stabilite pentru hzrrăriie 
de investirii-

— Nn sin tem uanllamiil de 
ritmul iu care oe luereaaă pe 
șantiere, ne spune tegioeral «ei 
■1 uzinei, torarăsal GH- JLLA 
Stadial actual al Intrărilor ■■ 
prezintă nici o garaalie eă ta 
31 octombrie — tenaeunl oea- 
dent peuiru cnmirudorl — uol 
vam nutea reception spatiile 
respective de producție. Șanti
erul lucrează doar cu M de 
muncitori, cite opt ore pe zi. 
desl-a-a dat tadica^La ca acolo 
unde lucrările sînt rămase în
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La șantierul podului de pe 
Dunăre, lucrările sînt în toi. 
In prezent viaductul Giurgeni 
are structura de beton ter
minată ți te execută lucrări 

de finisaj
Foto: AGERPRES

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Glieorghe Maurer, 
a primit, joi la amiază, pc Musta
fa Șabici, membru al Vecei Exe
cutive Federale a R. S. F Iugo
slavia, care se află în tara noas
tră cu prilejul lucrărilor celei 
de-a cincea sesiuni a Comisiei 
mixte româno-iugoslave de cola
borare economică.

La primire a luat parte Gheor-

ghe Radulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

A participat, de asemenea, 
lakșa Petrici, ambasadorul Iugo
slaviei Ia București.

în timpul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, au fost abordate probleme 
privind lărgirea în continuare a 
colaborării și cooperării economi
ce, științifice și tehnice dintre 
România și Iugoslavia. *

(Agerpres)

Intre 15-20 iunie, lu București

CUMENTAR

Reportaj despre activitatea tinerilor dintr-o

mare întreprindere agricolă de stat

PE ÎNTREAGA
SUPRAFAȚA

în 1969, întreaga suprafață a 
teritoriului cunoscut sub denumi
rea de Insula Mare a Brăilei ta 
fi cultivată. Au dispărut sălciile 
seculare, stufărișul, a dispărut a- 
cea vegetație luxuriantă ce as
cundea miile de ochiuri de balta. 
Cele 52 426 hectare traversate zi 
și noapte de tractoare, auto
camioane, au acum configurația 
severa a terenurilor destinate cul
turilor agricole. Consemnînd în
tr-un fel momentul inaugurării, 
gîndul ne poartă spre primele 
zile de la începutul amplelor lu
crări de recuperare pentru pro
ducția agricolă a acestei mari su
prafețe.

Era în urmă cu cinci ani. în
cepuse înălțarea digului apărător. 
Dunărea nu mai deversa apa in 
irtf^J artificial creata, dar în in- 

‘stau aproape tin miliard 
•ubi de apă. Au venit 

'■uciorii specializați tn 
funciare. Nicolae 

șantierului de a- 
e, se destăinuie: 

ani fără între- 
vrimăcara, ȘÎ 

un moment 
4 nu vom 

tu mai departe. 
Sălbăticia locurilor, apa, condi
țiile deosebite în care lucram — 
departe de familie, în adăposturi 
pe sub care stagnau încă apele 
— aproape că ne copleșeau. Am 
găsit însă resurse să depășim mo-

meniul. Avansam anevoios, dar 
fiecare kilometru cîștigat îl sărbă
toream. Aceasta se întîmpla o- 
dată la o săptămînă, sau la două 
săptămîni. Dar știam că vom cîț- 
iiga 1 în 1967 s-a semănat pen
tru prima dată pe terenurile 
scoase de noi de sub apă. Pînă 
atunci se cultivaseră grindurile. 
A fost cea mai mare bucurie pe 
care am trăit-o tn anii de cind 
practic meseria. Ba nu, acum 
parcă aș înclina să spun că 
bucuria cea mai deosebită am 
trăit-o\ tn martie, anul aces
ta, cind prin lucrările execu
tate m-am convins și pe te
ren, ca 1969 va fi anul etnd pen
tru prima dată se poate spune 
că Insula Mare a Brăilei este o 
INSULĂ, că în întregime va pu
tea fi cultivată.

Aproape concomitent au in
trat, apoi, pe cel mai nou 
pămînt al țării, specialiștii agro
nomi și semănătorii Au cerce
tat și au cultivat suprafețe mereu 
mai mari: au cercetat, au culti
vat și au sperat. Iar azi — și de 
acum încolo mereu — și pe a- 
cele terenuri, situate pe alocuri la 
mulți metri sub nivelul n 
sâ se strîngă recolte pe 
dere de 52 426 hectare.

în decorul primăverii depline,

Dunării, 
o întin-

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a IlI-a)

Pc șantierul noii fabrici de ață
din Odorheiul Secuiesc

Pe șantierul noii fabrici de ață 
din Odorheiul Secuiesc — cea 
mai Importantă întreprindere de 
acest gen din țară, a început 
montajul utilajelor. Pentru în
ceput are loc montajul în hala 
secției de răsucit bumbac. Pa
ralel, se finisează halele ce vor 
adăposti secțiile bataj, filatură 
ți finisare mecanică, precum șl 
pavilionul administrativ al fa
bricii. La centrala termică a 
început, cu cinci luni înainte de 
termenul prevăzut, montarea 
eelor trei cazane. Stadiul actual 
al lucrărilor asigură toate con-

dițille pentru ca întreprindere» 
să intre în funcțiune ' - - •
acestui an.

Noua fabrică din 
Secuiesc va produce 
ca 2 000 tone de ață 
cita 2 000 de salariați. 
buind substanțial Ia avîntul e- 
conomiei Județului Harghita. 
Viitorii muncitori și maiștri ur
mează de pe acum cursuri de 
școlarizare la întreprinderea 
„Firul roșu" din Tălmaciu. 1» 
uzinele textile „Oltul" din St. 
Gheorghe și la central școlar 
F.R.B. din București.

la sfirșitnl

Odorheiul 
anual eir- 
și va s«li- 

eontri-

La cooperativa agricolă din TicMețti, județul Br^Li. m lucrează 
cu torte sporite la culturilor

Foto : O. PLECAN

„Alo. Miliția?™ Un caz ur
gent...".

Telefonul nu sună foarte de* 
pe masa ofițerului de serviciu 
de la „Evenimente", dar sună. 
Viața noastră socială s-a curățat 
foarte mult de impuritățile care 
alimentau pagina de scanda1, a 
ziarelor de altădată. E firesc 
să fie așa. Știm toți de ce. Si 
totuși, din cînd în cind. telefo
nul cel încărcat de griji și răs
punderi, e nevoit să mai mnr - 
Ne mai întîlnim. cîteodată. ca 
cîte o mașină a oamenilor de or
dine trecînd în mare viteză spre 
cine știe ce adresă... Undeva, de
sigur, într-un punct anume, re
gulile firești ale conviețuirii 
noastre umane au fost încălcate. 
Și, indiferent dacă e noapte sau 
zi, cineva își face datoria sărind 
în ajutor.

Cine sînt ei. acești oameni, 
pe care — cîte ori îi In-
tîlnim în t'v lor liber —
nu-i deoset toți ceilalți?
Către ce duc drumurile lor în 
clipele cînd răspund la apelurile 
de care vorbeam ? Și cum sint 
ei, atunci ? Cui își închină pri
ceperea, riscul, nopțile de ne
somn ? Pentru ce se supun, la 
urma urmei, fie și pericolului 
unei viteze nebunești după un 
necunoscut, neprevăzutului ce
lui mai... neprevăzut ?

DISPĂREAU
MAȘINI LA IAȘI

GH. SUCIU

mănan. eăci de tind s-a fi
cat filmai și pînă xstixi ei 
și-aa schimbat de citeva ari 
înfățișarea chipurilor Iar. Eu 
bănui doar asta, poetul o știe 
precis- Acești doi tineri ado
lescenți citeai poetului ver
surile lor. ii ■panesa mirări
le lor. poetul ii plimba prin 
na lui larga de la Văleni, 
pe la niște săpături arheo
logice. călătoreau cumpănit 
ea o btr.ă trasă de an caL 
Mai mult decit vorbea, poe
tul ii lăsa pe cei doi tineri 
adolescenți iă-1 privească. Și 
ei O priveau foarte de a- 
prnape pe poet, incit acesta 
găsea eă au mai e nevoie să 
îe dea si sfaturi. Tinerii •“ 
daleseentl credeau in gestu
rile lui ea niște mistici in 
Miooatlr sfinților. Am privit 
chipul simplu și frumos al 
poetului si m-im gîndit eă 
■a există fericire mai mare 
derii aceea pe care ți-a ■râ
turi generozitatea de a da 
almra. sufletelor tinere in 
■ rimul riad. din belșugul ii 
ialelepeinen propriului tăa

Europa zilelor noastre este 
preocupata de viitorul ei și in
vestighează atent căile către o 
securitate reală. Acest pămînt 
pe care geniul uman a dăruit 
civilizației valori inegalabila 
dar care a cunoscut și urgia u- 
nor distrugătoare cataclisme, 
cunoaște frămîntarea creatoare 
generată de năzuința de a asi
gura continentului o pace traini
că, stabilitatea necesară pentru 
împlinirea proiectelor construc
tive. Ideea securității europene 
a ciștigat ample adeziuni în 
conștiința popoarelor europene 
pentru că vine în întâmpinarea 
unei realități complexe ți, tot
odată. pentru că beneficiază de 
condiții prielnice în vederea 
realizării ei.

In viața politică a Europei 
eiista ți se afirmă uriașe forțe 
care se pronunță în favoarea e- 
Iiminarii focarelor de tensiune, 
împotriva divizării artificiale a 
continentului, pentru o largă 
deschidere a căilor unei coope
rări bazate pe respectul față 
de suveranitatea fiecărui stat, 
pe dreptul fiecărei popor de a 
fi stopîn al destinelor sale. 
Cercuri tot moi largi ale opiniei 
Duhlie* ți factori de răspunde
re din conducerea statelor, for
țe politice din cele mai diferi-

te, personalități proeminente 
ale vieții publice, culturale și 
artistice, se pronunță, într-o for
mă sau alta, în sprijinul ideii 
securității europene. Analiza 
realistă a raportului de forță 
demonstrează pregnant că în 
prezent există condiții favorabi
le pentru rezolvarea probleme
lor contemporaneității în inte
resul popoarelor și al cauzei 
păcii, barîndu-se calea unei noi 
conflagrații mondiale. Dezvol
tarea colaborării europene a 
fost și rămîne unica alternativă 
reală la politica cercurilor a- 
gresive, de încordare a relații
lor internaționale. Ideea aceas
ta a fost amplu exprimată în 
recentul Apel de la Budapesta 
al țârilor socialisle membre aleal tarilor socialiste membre 
Tratatului de la Varșovia.

România, țară socialista, 
liteazâ activ pentru ca în 
rapa sâ se statornicească 
climat de pace și

mi- 
Eu- 
un 

climat de pace și destindere. 
Pentru poporul român care a 
cunoscut urmările dramatice a

două războaie mondiale, înfăp
tuirea securității europene con
stituie o preocupare majoră, 
constantă. Premisele esențiale 
ale înfăptuirii acestui deziderat 
le reprezintă promovarea nea
bătută a principiilor indepen
denței si suveranității naționa
le, egalității în drepturi, nea
mestecului în treburile interne, 
fidelitatea absolută față de 
normele dreptului internațional, 
ceea ce poate asigura afirma
rea personalității fiecărei na
țiuni europene, dezvoltarea în
crederii și înțelegerii reciproce. 
Realizarea unui climat de pace 
și securitate în Europa ar avea 
o influență pozitivă asupra vie
ții internaționale în ansamblul 
61, asupra luptei pe care popoa
rele, tineretul din lumea întrea
gă o due pentru democrație și 
independență, pentru progresul 
social nestingherit al fiecărei 
națiuni, împotriva cercurilor

(Continuare în pag. a IV-a)

Flori și aplauze

OAMENI ÎN SLUJBA LEGII
la Vaslui, parcată în Piața U- 
nirii. a fost găsită la marginea 
orașuluL Un ..Fiat >50“. pro
prietate particulară, a fost găsit 
avariat pe o stradă depărtată. 
De pe Aleea Rozelor a dispărut 
o _Skodă", găsită tot In margi-

Cetățeanul Baltag Gh., în nop
țile următoare, a fost ultimul 
proprietar de autoturism prădat 
Ciudat : avea tot o _Skodă“ U.

Sesizate miliției, cazurile au 
devenxt o prableaai- Nu se știa 
nimic. Nu exista nici un indi-

URMELE DUC

ADESEA LA 0
ADRESA FALSA...

nea orașului, grav avariată. în 
aceleași zile altă ..Skodă" dis
părea din alt cartier. Trei zile 
mai tirziu (era prin septembrie, 
anul trecut) alte cîteva „Skode- 
dispăreau din centru — una

vi irrn. Intr-o pădure,

CMi sigur. Deși păgubașii erau 
numeroși, nimeni nu putea da o 
cit de mică relație- Totul că
dea în seama priceperii, inteli
genței, perspicacității lucrători
lor cărora Ii s-a încredințat spre 
rezolvare situația. Dar de la ce 
•5 nornețti ?

S-a așezat harta orașului pe 
masă. S-au fixat stegulețe în 
locurile de unde dispăruseră 
mașinile. S-a obținut, astfel, o 
primă observație : cele mai mul
te mașini fuseseră furate în a- 
ceeasi zonă — partea centrală a 
lașului. Important 
concluzie a venit 
mărcile mașinilor 
majoritatea de același tip. Asta 
însemna, pe de o parte, că au
torii nu erau experți în mate
rie de conducere auto, dar mai 
putea însemna că faptele apar
țin unora și acelorași persoane.

Toate importante, dar... mai 
departe ? S-a încercat găsirea 
unor indicii după adresele în 
care porneau hoții : nici una nu 
coincidea cu cealaltă. Mai ră
măsese un amănunt : furturile 
se efectuau noaptea. S-a orga
nizat o supraveghere strictă. Ca 
un făcut, tocmai acum însă nu 
se mai întîmpla nimic anormal. 
Posturile de „capcană" și servi
ciile de control al circulației 
răspundeau : „totul normal". Și 
totuși nu era normal, din mo
ment ce unii cetățeni dormeau 
cu teama de a nu fi prădați 
Trebuia stîrpit răul. Ultima so
luție : supravegherea celor „bă- 
nuiți" (foștii condamnați pen
tru acte similare, oameni care 
duc o viață anormală, persoane 
neangajate etc.). totul cu de-

O a doua 
itudiindu-se 

dispărute :

EUGEN FLORESCU 
VALERIC ARDELEAN

(Continuare în pag. ~I-a)

pentru învingătorii
de la Lausanne
V

In corespondența de ieri, 
Fănuș Neagu scria : „Aș vrea 
ca acest articol să pot să-l 
scriu pe petale de flori. S4 
pun în el dor și multă dra
goste. Să pun m el toată ad
mirația suporterilor români.

Aseară, pe aeroportul Bă-

neasa. Nu mi-am imagina' 
niciodată că un aeroport st 
poate transforma, spontan, în 
tr-un adevărat stadion, presă

C PRIESCU

(Continuare în pag. a Ill-a)
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Expoziții la Cluj
IULBA FERENCZY • GY. SZABO BELA

Expun împreună (în spațioasa 
sală a U.A.P. — strada 6 Martie 
•— din păcate, adaptată noului 
cu o stîngăcie de modă veche) 
un meșter al xilogravurii și o 
pictoriță, căreia i s-ar putea re
proșa că prea multă vreme șia 
neglijat publicul.

Există intre ei o certă afini
tate : o reacție aproape identică 
în fața naturii și o superbă in
diferență față de mitul noutății.

Par a împărtăși aceeași con
cepție : acordarea sensibilității 
pe corzile realului. Amîndoi țin 
să ne reamin tească insistent că 
omul — singura ființă înzestrată 
cu sensul demnității și al frumo
sului — trăiește în centrul na
turii.

In general, același repertoriu 
la amîndoi. Aceleași subiecte, 
fără surse literare, desprinse din- 
tr-un spirit romantic. Ce vor a 
fi — totuși — realiste. Mai cu- 
rînd, o amintire ori o invocare 
a realului în echivalențe plastice. 
Unul exprimîndu-l — extrem de 
nuanțat pe claviatura alb-negru- 
lui, Iulia Ferenczy prin culoare. 
Deci, nu lucruri în imagine, ci 
paralel cu ele contraste, pete, 
tonuri, culori. Și, în plus, confe
siuni ieșite dintr-un fond de 
mare afectivitate. Un fel de re
alism afectiv, mai adevărat decit 
cel furnizat de percepția nein
terpretată.

Iulia Ferenczy e și portretistă. 
Din acea categorie care sesizea

ză caracterul unei figuri, care 
privește modelul cu luare aminte 
ca să-i rețină trăsăturile și sâ-i 
corecteze parcă destinul. Totul 
formulat senin, stabil, aproape 
clasic. Insistența conturului, sti
lizarea formei și adaosul deco
rativ se subordonează unei nece
sități constructive calme. Cu vă
dită predilecție pentru sensul 
tinereții, portretele Iuliei Fe- 
reczy (Actrița — Bara Margit,

Studenta. Portret ș.a.) sugerează 
o discretă condiție senzuală.

S3 fie oare această persistență, 
în a păstra tradiția portretului, 
anacronică ori depășită ? Nimic, 
credem, nu autorizează ci în nu
mele vreunei teorii, ori chiar al 
„instinctului", să-i fie refuzat ar
tistului dreptul la sinceritate.

Cunoscut de la Pekin la Bru
xelles ca un virtuos al gravurii 
în lemn, Cy. Szabă Bela și de 
data aceasta te dovedește a h 
unul dintre cei mai cumpăniți 
maeștri. Se știe 1 i-au trebuit trei 
decenii de eforturi ca tehnica 
să-i devină aliată și să primeas
că reflexele unei mari clarități și 
ale unei evidențe energice. în
cărcai eu marile osteneli ale ti
ne! vieți aproape ascetice pînă 
să beneficieze de roadele artei

tale, unica consolare și-o aflase 
in îndărătnicia împotrivirii unui 
material dur și rezistent. Pînă la 
urmă a devenit poet, datorită o- 
chiului său atent la amănuntele 
și mișcarea naturii — mai ales 
la efectele ei de lumină — pre
cum și datorită mîinii sale exer
sate cu rigoarea inginerească. 
Imaginația l-a purtat spre modul 
de a sugera mai cu teamă apa
rența spirituală a luminii (Lacul 
roșu, Lacul Balaton, Someșul la 
Ticău, Pe valuri etc.). Acest mod 
l-a găsit în asociația luminii cu 
apa, care materializează inefabi
lul în transparențe. Trainica lor 
îmbinare și pasiunea de s se 
confrunta eu elementele neani
mate ifi revendică un Ințelat nuri 
adine. IntrucU, artistul opuns 
ne-iniștii omenești pacea naturii. 
A naturii care, pentru ambii <z- 
pozanți, e rămas și w rdbnbw 
o prietenă fidelă, O Mfurd tfl 
zutd cu luciri diafane și impli
cată hi mișcarea neîncetată a 
sentimentelor. Uneori 0 sărbătoa
re domnească, alteori leagăn da 
împăcare și uitare. Consolare 
totdeauna.

Natura rămtne, așadar, izvorul 
creației fi terenul unei perseve
rențe pentru acești doi artiști 
care vor să fie în identitate cu 
ei Inyi^i. Pe undeva, un triumf al 
consecvenței.

RAOUL 9ORBAN

T1TUS VÎJEU:

77 PANATENEE“
Volumul de debut al lui Tî- 

tua Vîjeu conține versuri seri
le la o vîrstă prin excelență 
poetică: adolescența. însă, „Fan- 
ateneele" nu trădează decit a- 
rareori anii autorului. De pildă, 
prin pozele pline de gravitate, 
teoretizările ostentativ fatalista 
asupra iubirii („Iată Iolanta na 
plodește declinul / la celălalt 
țărm continentul de apă / strigă 
la noi cu pești înzăpeziți-), deși 
— printr-o intensă trăire artis
tica — ipostazele, inițial mimate, 
devin stări lirice posibile și au
tentice. De altfel, adolescentul 
nu și-ar merita vîrsta dacă n-ar 
încerca necontenit fl& și-o mas
cheze șl... masca să-i cadă ne
contenit. Veșnic neliniștit, pen- 
dulînd fără răgaz intre extre
me, dezabuzatul de o clipă re
devine, în secunda imediat ur
mătoare, copilul pur, înregis- 
trînd cu nesimulată uimire tai- 
nede feminității, cu toate că des
cifrarea lor îl este, deocamdată, 
Interzisă : „Fetele de-o virstă 
cu mine / au căpătat contur 
ide femele // Azi m-am uitat la 
pragul u$U da sus / singura 
constelație sub care-am crescut 
/ mi-am simțit umerii și frun
tea trecînd / prin zilele toamnei 
7 către următoarea rotire ■ 
varii / trec și eu In ea, dar nu / 
cum trec peștii dlntr-o apă în 
alta / știu că va rămîna In 
urmă / ... / frumusețea simplă a 
vlrstel In care / fetele de-o

vîrstă cu mine / au căpătat tai
nic contur de femeie- G.P°em“)- 

în rest, Titua Vîjeu ie vă
dește un elegiac modern, cu un 
persistent sentiment al trecerii. 
Sensul „vinei tragice- nu reiese

a primului ciclu ml a-a părut 
„Euridice". Această fericită re- 
interpretare poetică a mitului 
te transportă, prin firul îndoliat 
■1 văii tragice, către perime
trul ultimelor dezintegrări- Aid. 
eu netul se sfărfmă, cuvin îela

artei.

Pan.Hcncc

prea limpede la lectură ; con
secința ei sumbră — da : „ur
mează moartea-n lungă vînă- 
toare“ („Epistola-semnal"). In
tr-o „Elegie- cam inegală, eul 
liric și eroul mitologic sa Intfl- 
neic fratern, în aburii acelorași 
traume : „Vom bea alcool, 
Oedip, / și vom face foc în orbi
tele noastre / și vom fi frați-. 
Insă piesa de maximă rezistență

AM VĂZUT UN FILM

DOCUMENTAR
(Urmare din pag. I)

suflet. TI w 1* din timpul
muncii astfel, tl se la din
timpul creației. din timotil
banului1 șl al odihnei 8i nu

O nehlwtrtt* und* pmetaCSră 
Ftrtbata ridul trutalai -Teribi
la] răsteai" Titlul fifuieaxă 
crincena cruciadă purtată da 
existentă împotriva neartuJui- 
O senzație de neliniște se insi
nuează odată eu tafiitrsția apel 
între vlnte. eu incendierea cu
tă rui cudnt datorită soarriod 
ascuns In elemente. Potiatttă în 
contorsionarea cam facilă u 
«JLavers Urda- na !n prux_ - 
mul nepostulat, dar evident, din 
„Lacustră-, vibrația lirică 1 «sus
cită folcloric în deodutecnl eoss- 
țlnut In . Mldovl fle

Ciclul boladic U Ca aria tarei 
de a pa-). pe Ungă trei calda 
omagii adresata patriei C-SĂ-d 
spun ca voievozii J&oa3-_xă 
Țiră._" In -Fwm da țari". IU), 
oferă șl dteva poezii Î3 maniera 
(„Elegie-, pag- TP sau ta spiri
tul lui Ion Barba I-Alseem 
dealt Mnata look? , la arca» 
din urmă pot fi detectate fl re
miniscența din afcnbaftul iaacJeEî 
și pur al Umizilor hxi Emin : 
„Fugind da cărți ci de femei uri
le ' aveam tm gust de d «A r>epA- 
mîntean ! același invers răstur
nat ochean ne va preface n a- 
mintiri stătute-. Dacă e sd de
mascam uscăturile acestui 
ultim ciclu, vom nund poezia 
(intitulată supaști r *) -Păduri-.

Dincolo de iezer rele expri
mate sL de fapt, epuizate !n d- 
teva din proporitfile anterioare, 
se cere neapărat eoasemnatl 
apariția deloc negfljabfil a nnud 
talent autentic la care surprinde 
plăcut si o buni cunoaștere a 
meșteșugului poede.

ți se dă cel mult decit o răs
plată de mulțumire, ți totuși 
ce fericire deplini ! Ferici
rea nu o măsnrăm la cintar. 
numai cine știe să dea din 
el bunătățile si bucuriile su
fletului său, numai acela o 
cunoaște. De citeva decenii, 
Miron Radu Paraschivescu 
dă poeziei noastre poeții ei, 
la dînsul viu tinerii cu pri
ma strofă abia încheiată 
și-i cer o părere de opti
mism, șl el le-o dă tuturora 1 
Dacă am putea umbla și in 
poezie cu proporțiile, ca in 
matematici, atunci am putea 
spune că cel puțin cincizeci 
la sută din poeții și poezia 
tînără datoresc Ini Miron 
Radu Paraschivescu. Sînt șl 
alți înțelepți îndrumători 
între scriitorii noștri de pres
tigiu. știm lucru] acesta, dar 
asta nu ne poate produce sfi
ala de a spune că la Mlron 
Radu Paraschlvescu vin ce! 
mai multi să ceară părerea 
asupra versurilor lor. In
tr-un timp (după ce ținuse 
ani de zile „Corespondența*1 
Contemporanului !n cadrul 
căruia șl semnatarul acestor 
rînduri s-a văzut prima 
dată Iscălit sub două strofe 
de... poezie). Miron Rado 
Paraschlvescu condusese un 
supliment. Povestea vorbei, 
dedicat poeziei șl dialogului 
despre poezie... Tinerii vin 
necontenit la poet să Ia în
credere de la el. Poetul e 
nutln trist, dar în rest e te

rfeli. împrăștie neîncetat 
din belșugul sufletului aău. 
E aceasta o fericire posibili 
aici pe pămint șl totuși din 
zi In ii sint parcă tot mal 
puțini aceia care au cultul 
acestui fel de dăruire. 
Devenim cumva din ce în 
ce mai lacomi ? N-aș prea 
crede, pentru că știm eu toții 
că un focar de lumină nu 
există decit atunci cind îșl 
risipește raza în pupila o- 
chiului nostru. Citesc amin
tirile unor oameni care ii-au 
petrecut adolescenta aram 
patruzeci, cincizeci de ani. și 
mă RÎndesc la raporturile din
tre virstnicl și tineri, dintre 
profesori și elevi. Maiorescn, 
pe care eram gata să-l cre
dem aspru și scorțos, cores
ponda cu foștii Ini studenți 
In timp ce aceștia se aflau 
la doctorate în străinătate, 
îngrijindu-ie de studiul lor. 
trlmițîndu-le pini șl liste 
întregi cu bibliografie.

Miron Radu Paraschlvescu 
e printre acei care știu să dia
logheze cu adolescența. în 
ce constă rețeta lui e foarte 
greu să bănuim lucrul aces
ta. cel mult ar putea să ne-o 
dezvăluie el. adolescenții, și 
cîțlva din el. clndva. a să 
ne-o dezvăluie. Eu mal cu
nosc încă un om care sea
mănă în privința aceasta cu 
Miron Radu Paraschlvescu 
Vreau să le spun amlndurora 
că atunci cind mă duc la 
dînșii să se poarte cu mine 
ca șl cu un adolescent, căci 
adolescentul care am fost în 
urmă cu cincisprezece ani n-a 
murit îneă, ci e zidit întreg, 
cu tot tînjetul lui, în trupul 
meu matur si păros de acum.

N1COLAE BALTAG

ȘURA ADMITEREA
LICEU

LA CARE 
RĂSPUNS

ÎNTREBĂRI 
AȘTEPTĂM

H’l un local 
magazinului

nr. 
£-a 
un

consulta forurile responsabila 
de aceste absențe, adresăm ur
mătoarele :

ii> ■

ig>-
Pentru că B- 

caastreedl 
numai in 
celelelatta

TIMIOIWIk..
„CUTEZAJORILO^

ȘTIAȚI CA.
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GRĂDINI

unlversu-

U 1 toș
ri» tei m

TV.

TănAjctmti

I
I

AU APAIIIT .

Pallâdy- 
Hatmanu 

ora 21).

CASE DE CULTURA 
STUDENȚEȘTI

GALAȚI

g Dialog pe aceeași 
partlcipA formații do La

vene (Sala de audiții 
vineri, ora

TIMIȘOARA
• Medalion Mozart’

IAȘI
U Cleiul „Clasici ai picturii ro

mânești'1 ; ^Theodor "" 
prezintă prof. Maria 
(crutml Artelor, vineri,

CRAIOVA
• înregistrări pa bandă de le 

Festivalul artei studențești cralo- 
muzicale.

■cenl
K____ ______ . Institutul
pedagogic de 3 ant (flala de spec 
tacole, vineri, era s»).

„C. I.
LA i 

— ora 
FEDRA

ALTADATA — ora 19,30 ;
PĂRINȚII TERI- * „Lucia 

(Sala Studio) : 
FINISH — ora 20,00 ;

15,30 ; 18 , 20,30) ; Moșilor------  ---------- ---------- _k COX-
PE UEN

în strada Cosmonauților 
9 (lingă Biserica Albă), 
deschis de aproape un an 
magazin specializat în materia
le șl subansambluri destinate 
navo și aeromodeilștllor î Că 
Intre timp rafturilor magazi
nului li s-au adăugat articole 
destinate radio-amaîorilor fl 
«lectro-amatorilcr ?

Nici nu e de mirare că ați 
aflat de existența acestui bine
venit magazin numai cu acest 
prilej sau datorită articolului 
critic publicat în „Sdnteia ti
neretului" din 11 apriUe a.c. 
chiar în spațiul „actuaittățll 
pentru tineret" In care semna
lam celor In drept ilrlcia vi
trinelor sale — pentru că uni
tății nu 1 s-a făcut nici un fel 
de publicitate ha. dimpotrivă, 
a fost plasată fntr-o zonă a »- 
rașulid în care este aproape 
Imposibil a-o gâseptl firi 
călăuză.

„Ce »-a Iuti splai da la a- 
paritia seteaalnlal erttla al 
ziare lai *" — a fort Înîreborea 
cu care l-am abordat pe Mîz- 
cea Griva. șeful magazinulto 
..Cutezătorii-. în cadrul rubri
ef! noastre emmacrate retnAril 
țnrwtigațî.tor pe urmele au» 
Tialelar critice. ’*t seosral alrâ-

1. Cind se va
corespunzător _
„Cutezătorii41 ? N-ar fl oare In
dicat ea profilul magazinnlnl 
să fie extins și la articole chi
mice, radio, electrice T (an În
ceput timid există deja, dar 
mult prea timid, și fără să a- 
nnnța vreo perspectivă).

2. N-ar fl bine să se adapta
sistemul vlnzărllor prin cores
pondenți, așa cum face 
rinul „Dioda" ? --------
nari amatori da 
tehnice se află na 
București, d fl In 
arașe. la sate.

X. Ca dai aed la___ — _
pri’ejal anal aaf*v*_» •. 
lai nactra pe femeie ednrației 
tehnice a tinerecaOst, aia p’8- 
pei urmă maro le :
• Unele din predbsasls Mine

lor „Eleetrealea* fl I.P.B.8. 
Marin. an e^zacarg a-
hateri Oa la pnmtn paniec- 
tați (rrsfmranîa. 
flefl ii vnrlaMIL 
diode e«c-i fl 
dliErva firi 
recaperara a

■ Rostațl da 
■fler, nr pn-

EDITURA PENTRU UIT RAI URA

M EDfHJtA FOLmCA

IMPORTANT PENTRU
ABSOLVENȚII 

CLASELOR A VIII-A
timpul

VA DESFĂ

ul școlar 1901 — 
1071, concursul de admitere 1n 
licee de cultură generală, pe
dagogice, de artă șl cu pro
gram de educație fizică, se or
ganizează lntr-o singură sesiu
ne cuprinsă între ÎS—20 iuale 
pentru ocuparea celor peste 

de locuri rezervate anu
lui L In cazul în care nu se 
vor complet* locurile în se 
■unea de vară, se va Trai or
ganiza o «adune. între 1—9 
septembrie, numai la liceele 
care au de completat locuri 
râmase.

Cit privește eauynutul ccn- 
■srsulul, el «e diterenitazi pe 
daci gn^>e de școli

a| Ta liceala de culturi ge- 
aersJĂ șl liceele pedagogice, 
caaâldeții urmează să susțină 
ctarl proba : limba română — 
serii ii oral ; matematică 
scria șl oral ; isteria patriei 
oral.

Candidați! Ilteeler pedagogi 
ea slat supuși șl unei proba 
d« varlfleare a aptitudinilor 
muzicale, pe temeiul căreia ■« 
hotărăște admiterea sau res
pingerea lor.

h) La liceele de artă șl cu 
program de edneatie fizici se 
nuția. cu cfteva zile înainte 
ic 19 iunie, cele două probe 
practice de specialitate, care 
sfnt eliminatorii. Probele Ia 
disciplinele de cultură genera
li sînt aceleași ca șl la licee.

Candidați! liceelor cu pre
dare In limba naționalităților 
conlocuitoare vor susține fi 
probe scrlM și orale la limba 
maternă.

Comulila de eoneurs vor îl 
alcătuite din profesorii liceu
lui. directorul fiind împuter- 
nirft eu coordonarea activită
ții acesteia. Pentru fiecare dis
ciplină în parte vor fl însă doi 
profesori examinatori, unul 
din afara Hceulul. Ambii exa
minatori notează răspunsurile, 
nota acordată candidatului re- 
prezentînd media aritmetici a 
ctâor două note.

Dopă ■ mal anun
țat, limita inferioară a mediei 
de admitere în liceu este 8, 
dar eeadiția pentru calcularea 
mediei este ca, la toate pro
bele. candidatul să obțină note 
de la I in ; 1“ probele
praetfea (pentru candidațil Ii 
cedcr de artă si cu program 
de educație flzid) de ia 8 in 
oua Admiterea «e face În or
dinea de< creară t na re a medii
lor. în I mita locurilor ; toți 
casdldatil ears întrunesc 
dfc nltLmultd admis vor 
pzlimtl In liceu, chiar p 
limita de locuri.

Ministerul învățăm întul ni a 
stahCL^ fl mtaTl care să ad- 
gwv eriîerU unim de selecție

Opera Română : DON PASQUA
LE — premieră — ora 19,30 ; Tea
trul Național „I. L. Caraglale" 
(Sala Comedia) : REIDELBERGUL 
DE --------------- -----
(Sala Studio) :
BILI — ora 19,30 ; Teatrul 
Sturdza Bulandra' 
PHOTO _ . . .
Teatrul de Comedie : CROITORII 
CEI MARI DIN VALAHIA — ora 
20,00 ; Teatrul „C. I. Nottara" 
(B-dul Magheru) : LA CIORBA 
DE POTROACE — ora 19,30 ; 
(Sala Studio) ; FEBRA — ora 
20,00 ; Teatrul Ghileștl : ULISE ȘI 
COINCIDENȚELE — ora 19,30 ; 
Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
BALUL FLORILOR — Ora 20,00 ; 
Studioul I.A.T.C. : BACANTELE 
— ora 19,30 ; Teatrul „Ion Crean
gă" : POVESTE NETERMTNATA : 
ara 16,00 ; Teatrul Țăndărică : 
(Calea Victoriei) : AVTNTURILK 
LUI PLUM-PLUM — ora 17,00 ; 
(Str. Academiei) : A FUGIT UN 
TREN — ora 17,00 ; Teatrul ,,C. 
Tănaae" (Sala Savoy) '. CAFEAUA 
CU LAPTE DE ADIO — ora 19,30 ; 
(Călea Victoriei) : FEMEI, FEMEI. 
FEMEI — ora lfl.M ; Circul da 
Stat : SELECTTUNI DE PRIMĂ
VARA — ora 19,30.

MAREȘALA rulează Ia Munca (o 
rele 14 . 10), PRIETENELE (ora 20) 
BECKET rulează la Flacăra (ore 
Ie 15,30 ; 19). RĂUTĂCIOSUL A- 
DOLESCENT rulează la Vltan <o 
rele 15,30 ; Ifl . 20,30) ; Rahova (o- 
rele 15,30 ; lfl). ASTA SEARĂ MA 
DISTREZ rulează la Progresul (o 
reie 13,30 ; 18), HIKOȘIMA, DRA 
GOSTEA MEA (orele 20.30). CUȚI
TUL IN APA rulează Ia Cosmos 
(orele 15,30 ; 18 ; 20.15).

TARZAN, OMUL JUNGLEI ru
lează la Stadionul Dinamo (ora 
20), Festival (ora 20) IN UMBRA 
COLTULUI (rulează la Doina 
(ora 20), COMEDIANT1I rulează 
la Expoziția (OTa 20), PIPELE ru
lează la Buzeștl (ora 20), adio, 
GRINGO rulează la Buce^i (or- 
30). PENTRU 1NCA PUȚINI DO
LARI rulează la Unirea (ora Ml. 
RECOMPENSA rulează la Lira 
(ora 20), NOAPTEA £ FACU1V 
PENTRU... A VISA rulează la Au
rora (ora 19,45), PARADISUL IN- 
DRAGOSTIȚILOR rulează la To 
mis (ora 20), VREMURI MINUNA
TE LA SPESSART rulează la 
Arta (ora 20). RĂUTĂCIOSUL 
ADOLESCENT rulează la Rahova 
(ora 20). Vltan (ora 20), ASTA 
SEARA MĂ DISTREZ rulează la 
Progresul Parc (ora M).

i

VINERI II MAI lift

subhnla2fl 
explică. In mod critic, con
tradicția dintre caracterul 
mic-burjetiez fl utopic al 
teoriei oic tătarii lărăneșu 
fl politica țărăniști de 
partid subordonată intere- 
șelar claselor dominante în 
România Interbelică OU 
pagini — f.TS le).

LA DOLCE VITA rulează la 
Patria (orele 9,30 ; 13 ; 18,30 ;
M) ; TARZAN, OMUL JUNGLEI 
rulează la Republica (orele fi ; 11 i 
13 ; 15 ; 17 ; 19.15 : 21,15) ; Festival 
(orele 8.46 ; 11,15 ; 13,30 , 18 ; 18,30 ț 
21) ; Favorit (orele 10 ; 13 ; 13,30 ; 
18 ; 20,30). TN UMBRA COLTULUI 
rulează la Luceafărul (orele 8.45 ; 
11 ; 13,15 ; 18 ; 18,30 ; 21) ; București 
(Orele 9 J U,IS ; 13,30 ; lg,20 • 18,45 ; 
21). CĂSĂTORIE PRIPITĂ rulea
ză la Victoria (orele 8,45 : 10.45 ; 
12,45 ; 14,45 . 16.45 ; 18,45 ; 20,45).
CRĂCIUN CU ELISABETA rulea
ză U Central (orele 17 : 19 ; 21). 
ECLIPSA (orele fi,30 ; 13 ; 14,30). 
PROFESIONIȘTII rulează la Lu
mina (orele fi—15.4*; în continua
re. 18.15 : 29,45). CEASUL CĂPI
TANULUI ENRICO rulează la 
Doina (orele 11,30 ; 13 ; 14.30). APE
LE PRIMĂVERII rulează la Union 
(orele . i: , .(orele 15.30), BUNA ZIUA 
TESA (orele lfl : ÎO.M). 1 _ 
SINT NUMAI FETE ; ÎNGER BA- 
TK1N — FULG DE ZĂPADA — 
ORIZONT ȘTIINȚIFIC NR. 4/19CT 
- GUSTAV FACE ORDINE — 
GUSTAV ȘI ELEFANTUL — 
PETTY LA CAMPING rulează la 
Timpuri noi (orele 9—21 în con
tinuare). COMEDIANT!! rulează 
la Feroviar (orele fi—14,30 în con
tinuare ; 17JS. 3I.M) ; Excelsior (o- 
re’e 9 ; U : 18 ; 1»). NOAPTEA < 
FĂCUTA PrNTRU- A VTSA ra-

i la Grmta forate 9 ; 11.15 ; 
: IS 4i : U.M : SOjm ; Aur~n 
• • ; 13 ; M : «I. VFRA

CBUZ ru>oxl la l^f-âtree (or**e
. TI as ; 3»1. F1>*V1 r rufeazl 

forete ISJfe lfl : Pt^a- 
« 38 . 11 ; *JF). LA EST 

de IDW fu letal la Daria forate 
Ș— îeja în eonttnnare ; 18.45 : ML 
ADIO. OI UN GO rulează la B’J-
eefl (orele | : 11.13 . IXJi ; K : 
H.I5 . 38.38) : Volga (orele 8J»— 
M.38 tu continuare : 18.38 , **.45). 
RKTflU ÎNCĂ PUTINI DOLARI 
rulează la Unirea (orele 15,30), 
NUMAT O SINGURA VIAȚA (O- 
rele 18) : Pacea (erele 15.38 •. 11 :
■ 15). CRIMA TN 8TTL PERSO
NAL rulează la Lira (orele 15,38 t 
Iți : R1SCURTLE MESERIEI ru
lează la Drumul Sării (orele 15; 
HJi : *«). RIO BRAVO rulează Ia 
Ferentari (orele H : lfl. TATĂ DE 
FAMILIE rulează la Ciulești (o 
rele 15.30 : 18 : M.30). ROLLS
ROYCE-UL GALBEN rulează la 
CotTocmî (orele 15.2»: lfl. tan
drețe (orele 20.30). PE PLAJELE 
tnrn Tuleați la Crfngași (orele 
15,30 : 18 ; M.15). A TRAI PENTRU 
A TRAI rulează la Melodia (ore
le 8.SC : 12,30 • 15.15 ; 1R ; 20.45). PA-
■ ABISUL TNDRĂGOSTÎTILOB
rulează la Floreasca (orele 9; 
11.38 : 13.45 ; ia ; 18.15 î 20.30); Te
nth (orele ft—1S.4S în continuare :
11.30) PASA rulează ia viitorul 
(orele 15.30 : lfl) : virstele o- 
MULUl (orele 20.30). PE URMII.B 
gOTMn.n rulează la Gloria fo
tele ft—14 în continuare ; 18 ; 18,15 ;
38.30) ; Modem (orele 9,30 ; 11,45 ; 
14 ; 18,15 ; 18,30 : 20.45), Flamura fo
tele ft—14 în continuare, 10 ; 18,15;
20.30) . VREMURI MINUNATE LA 
BPESSART rulează la Miorița to
nte 9—13.45 în continuare ; 18,13 ;

Arta (orele ft—15,45

• lO.fli — Limba rusă. Lecția ® 
88-a (reluare) « 10,M — Pentru e- 
levi — Consultații Ia limba româ
nă. Tema : De la nuvelă la roman 
(Liviu Rebreanu). Prezintă : pro
fesorul Ion Dumitrescu gll,!! — 
Limba spaniolă. Lecția a 58-a e 
11,30 — Reportaj În doi ! (emisiu
ne de Carmen Dumitreacu și Ale 
xandru Stark) „Clipa” (reluare)
• 17,30 — Telex TV. « 17,38 — 
Lanterna magică. Filmele pentru 
copii : „Aventurile Iul Baba” 
„Clovnul Klri“ • 17,SI — Limba 
spaniolă. Lecția a M-a (reluare) a 
IB.15 — Pentru tineretul școlar 
Să ne cunoaștem patria. Columna 
lui Traian (II). (Transmisiune de 
la Muzeul de Istorie fi Partidului 
Comunist, a Mișcării Revoluționa
re și Democratice din România)
• 18,35 — Contrapunct • 19,W —
Telejurnalul de seară : Buletinul 
meteorologic • I9^t — Tele-Uni- 
versltatea. Cunoașterea "“!■---- -
lui : „Mysterlum OâsmolOglCUm" 
sinteză a principalelor probleme 
ale astronomiei moderne > 30, 
— Film artistic : „Magazinul de 
pe strada Mare" e 22,95 — Reflec
tor — Ancheta TV. • 23,20 — 
Mult e dulce și frumoasă. Emi
siune de limba română, realizată 
de conf. dr. Sorin Statl • 22,45 — 
Varietăți pe peliculă cu Aznavour, 
surorile Kessler, Ana Bruknau a 
Z3,M — Telejurnalul de noapte.

partlci- 
_ ițllar la univer
sitare — ediția Participi •
Ansamblul folcloric „Doina”, for
mația voeal-inatrumen taie „Me
tronom" si un grup de balet mo
dem (Sala Mare. vtnotL ara M» 
• Teatru de cafenea ; „Tigrul" ; 
Cvartetul de jazz condu» de Jah 
nny Rfiducann (Student-Club, 
vineri, ora 21).
cluj

• A doua ediție ■ Veativaluiui" 
„Tinerețe pe portativ- — Con 
cert prezentat de orchestra șl so
liștii de muzică ușoară de la Casa 
de cultură a studendlor (Sa.a de 
■pectacole, vfnerl, ori 31).

• Medalion Mozart" — concert 
prezentat de Filarmonica de stat 
,.Banatul" (Aula Universității, vi
neri, ora 20,30),
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cența șl în limitei* legfi, e*ra 
nu admita nici un fel de aîxxz.

Si iată cft slujbașii Ssgtl, ed 
care au aceeași meaerie ea a 
imaginarului, oar nu mai potfn 
celebrului romitar Maigret, 
i-au dovedit a avea acM bamL 
La harul „Cotnari-, an trup da 
trei tineri — LudBdnn L. 3i ani. 
Caponirtei I.. M ani (Jb&rbo- 
■ul"j. fl Cebotaru Tlberiu. II 
ani, erau o prezență frecventa. 
Drept de acuzație ? Deocam
dată, nici unuL O informare 
mai atentă, fl iată un amănunt : 
Luchian L poseda la domiefliu 
piese auto. Un prim _atac- i 
amprentele digitale ale celor trei 
dădeau indici sigure prin com
pararea cu cele de pe mașinila 
furate și. deci, dreptul la o ve
rificare concretă. Percheziția 
corporală a dus Ia descoperirea 
unor obiecte furate din mașini 
(reclamate), iar percheziția do
miciliară a itabilit complet vi
novăție eelor trei... Vinovăție pa 
care șl-au recunoacut-o : 17 ma
șini prădate.

Azi, dosarul furturilor de au
toturisme la Iași este închis. 
Oamenii pot dormi liniștiți (mal 
Încearcă cineva ?). Cazul rezol
vat a devenit, astfel, act edu
cativ : în ciuda „siguranței- cu 
care lucraseră, cel trei au ajuns 
tot acolo unde meritau. Pentru 
că există niște oameni adevă
rat!. dotați cu pricepere, cu in
teligență, cu devotament pentru 
liniștea noastră, a tuturor.

Aviz amatorilor^.

PALMA CRIMINALĂ
S-A IMPRIMAT
PE 0 STICLĂ

De data alta, telefwral tona 
la Constanța.

„Sint sefal postulai de miliția 
Cumpăna. Ia comuna noastră 
i-a produs La noaptea trecută o 
«•rimă. N-rmâtcț Gheorgha T. a 
fost victima unor necunoacuți—

Mașina a pornit în <rabă. Doi 
maiori. Eugenia Beha și Hai

ti la' Era singur, n-avea pe ni
meni Nimeni nu văzuse pe ci
neva intrind nu ieșind de la el.

Din primul minat al anchetei, 
lucrurile părură însă a se lă
muri. în cameră au fost găsite 
o lamă de ras. in pilcul el, si 
un pieptene. Pe ambadouă era 
scris un nume : B.I. (prietenul 
cel mai bun al lui T.O.). Docu
ment concludent : la țară există 
obișnadeta de a-tf Însemna ast
fel de obiecte. Totuși. înainte de 
a-1 supune interogatoriului pe 
prieten, locuitor In același flat, 
i-a mai aruncai o privire în 
jur. Pe masă, o sticlă. S-au 
luat amprentele digitale. Puteau 
fl o confirmare ; înseamnă că, 
poate, băuseră amîndoi, iar apoi, 
tentat de baniU. SI mol curînd

Pînă Ia urmă, a mărturisit că 
își plănuise de mult crima. Fu
sese atent la cele mai mie! 
amănunte (pista falsă cu lama 
și pieptenele), dînd dovadă da 
oarecare perspicacitate bandi
tească. Abominabilu-i secret nu 
durase însă nici 24 de ore... 
îl aștepta— Dar cine nu știa ca 
merita «ă-1 aștepte.

„HOȚUL DE PĂGUBAȘ"' *

A MULȚUMIT MILIȚIEI

Un caz Interesant sub aspec
tul flău uman a-a petrecut Ia

o zl înainte, totuși nu depusese 
banii... O abatere de la regulile 
stabilite, de care se făcea vino
vat el, gestionarul. S-a procedat 
la cercetări : nici o urmă că 
ușile ar fl fost forțate. Bănuiala, 
era limpede, cădea asupra celui 
ce reclamase. S-au mai văzut 
asemenea cazuri cind hoțul stri
gă „săriți, hoții O cercetare 
a situației lui a dat un amă
nunt care întărea supoziția t 
același gestionar avea depusă la 
C.E.C. suma de... 30 000 lei. Un 
raționament simplu ducea la o 
relație directă : omul delapi
dase această sumă, iar acum 
și-o recupera acuzînd „sparge
rea". Și totuși, dacă ne înșe
lăm ? s-au întrebat anchetato
rii. Lista depunerilor arăta că 
hanii fuseseră economisiți în

URMELE DUC AilESlA W 0 ADRESA FALSA...
chin Chlrilă, un căpitan. Nlco- 
lae Diaconescu, și un plutonier, 
Dumitru Firescu, conducătorul 
clinelui folosit în situații de a- 
cest fel, primiseră sarcina să 
rezolve cazul : aflarea crimina
lului.

în sat, nici o bănuială. Un sin
gur lucru se știa : cel ucis po
seda o sumă de bani (circa 15 000 
lei) nedepuși la C.E.C. Cu o ti 
înainte fusese la lucru (era sa
lariat la o moară) și, fiindcă a 
doua zl întîrzia să vină, cineva 
■e dusese să-1 caute acasă. îl 
găsiae trîntlt pa podea, cu gltul

însă, clinele avea «ă-I ducă pe 
urmele făptașului. I fl-au dat să 
miroase obiectele „pierdute". 
Dar iată că el n-a luat-o apre 
casa prietenului celui ucis ; a 
străbătut satul și a-a îndreptat 
spre un sat vecin. La aceeași 
moară lucra un om venit din altă 
parte. Clinele s-a oprit in fața 
ușii unde locuia acesta. De data 
asta, percheziția a fost lămuri
toare : — bețiv, risipitor, fost 
condamnat pentru furt, numitul 
CJostin Gheorghe păstra încă pe 
haine picături din sîngele celuî 
căruia Ii luase șl banii șl viața...

cercetarea unui furt săvîrșit pe 
șantierul Porțile de Fier. Intr-o 
dimineață, gestionarul unei can
tine a-a adresat miliției cu re- 
clamația că peste noapte fuse
seră furați din casa de bani 
27 500 lei.

„Al găsit ușa spartă ?**
„Nu, a răspuns omul. Toate 

erau așa cum le-am lăsat asea
ră. Numai banii lipseau..

„Dar banii de ce i-ai lăsat î 
Nu trebuia să-i depui la bancă?"

„Trebuia... a recunoscut ges
tionarul. Dar nu l-am depus..."

Vîndusa cartele de masă cu

timp Îndelungat. Trebuia, deci, 
atacat încă un front, admisă și 
posibilitatea că o altă persoană 
(sau alte persoane) ar fi fost îrt 
stare să s&vlrșească un aseme
nea „furt perfect", pătrunzînd 
parcă prin zid, nelăsînd nici o 
singură urmă.

Da, dar cine ? Hoțul era din
tre salariat! ? Pe șantier lucrau 
7000—8000 de oameni ! Pe șan
tier se venea și se pleca, în une
le situații, frecvent. Frâu și foști 
„cllențl" al tribunalelor, pe

care nimeni nu-1 putea împie
dica să muncească unde do
resc. S-a luat sub supraveghere 
caz cu caz. S-a cercetat și Hala 
corespondentei sosite în ultimele 
zile. Necesar ? Poate nu, In ase
menea cazuri însă orice 'posi
bilitate trebuie utilizată. Do
vada ? O telegramă din Tîm 1 
veni îl chema urgent pe 9
Gheorghe, salariat la acelhsi 
șantier : „vino urgent mama
grav bolnavă". Omul plecase cu 
o 2i înainte. Bănuiala se risipea. 
Și totuși, trebuia încercat. Tele
gramă la Tîmăveni : verificat! 
situația. Răspuns : nici o mamă 
bolnavă, după 3 zile, omul n-a 
sosit. Și, după alte 3 zile, altă 
telegramă : F. Gheorghe. sosit. 
C.E.C. asupra lui valorînd 24 OOt 
lei, depuși ieri, Tg. Mureș. 2 500 
bani lichizi. „Sînt banii mei, ■ 
protestat F. Gheorghe. La șan
tier cîștig 2 000 lei pe lună, i-am 
economisit, verificați". CJștiga, 
Intr-adevăr, 2 000 leL Monetarul 
de Ia Porțile de Fier, eu mone
tarul depunerii de la Tg. Mureș 
arăta Insă că banii „săriseră-, 
inexplicabil dlntr-o parte tn 
alta. Strins cu u$a. hoțul a 
mărturisit că era priceput In 
mecanica de precizie, că el fu
sese cel ce înfăptuire ..hoția 
perfecta".

...Numai că „tehnica" lui s-a 
lovit de „tehnica- celor In mîî-j 
nile cărora deja se afla. Dovadă 
că perfectă nu poate fi decit 
cinstea, decît dreptatea în nu
mele cărora lucraseră și lucrea- 4 
ză ei...
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Inaugurarea unor noi construcții 
universitare la lași

Tovarășii Paul Niculescu-Mizil și Mihai Oalea • 
s-au înapoiat in Capitală *

Joi au fost inaugurate, la Iași, 
noile construcții prevăzute in 
planul general de dezvoltare a 
Institutului Agronomic „Ion lo- 
nescu de la Brad* :. șase pavi
lioane destinate Facultății de 
medicină veterinară și zooteh
nie, un pavilion pentru catedra 
de mecanizare, unul prentu chi
mie, o bază de cercetări, o sală 
de sport și o centrală termică.

Cu acest prilej a avut loc o 
festivitate la care au participat 
reprezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat, cadre di
dactice din învățământul supe
rior ieșean și din alte centre, oa
meni de știință, artă și cultură, 
studenți, reprezentanți ai unor 
stațiuni experimentale agricole, 
întreprinderi de mecanizare, coo
perative agricole de producție.

A participat tovarășul Leonte 
Bi utu, membru al Comitetului 
E:. icutiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, care a deschis festivitatea 
prin tăierea panglicii inaugurale. 
Apoi, a luat cuvîntul prof. univ. 
dr. docent Mihai Răvăruț, recto
rul Institutului agronomic din 
Iași. Vorbind despre dezvoltarea 
Invățămtntului superior agricol 
la Iași, la ale cărei începuturi 
a contribuit marele om de știin
ță și patriot Ion Ionescu de la 
Brad, el a arătat că institutul 
ieșean a adus o valoroasă con
tribuție la sporirea producției a- 
gricole, studiile și cercetările spe
cialiștilor ieșeni gâsindu-și aplb 
carea în toate ramurile agricultu
rii noastre socialiste.

în continuare, tovarășul Mia 
Dobrescu, prim-secretar al Co
mitetului județean Iași al P.C.R., 
a spus, printre altele : Festivita
tea de astăzi atestă rolul impor
tant pe care-l atribuie partidul 
dezvoltării necontenite a tncăță- 
mîntului. în anii construcției so
cialiste centrul universitar Iași — 
avînd astăzi cinci institute în care 
învață circa 23 mii de studenți 
— a dat peste 26 mii de spe
cialiști cu pregătire superioară.

A luat apoi cuvîntul acad. 
Ștefan Bălan, ministrul învăță- 
mîntului. Arăți nd că inaugura
rea acestor modeme construcții 
se înscrie în ansamblul acțiunilor 
prevăzute în Directivele C.C. al 
P.C.R., privind dezvoltarea tnvă- 
țămîntului și în Legea învăță- 
mintului, vorbitorul și-a expri
mat convingerea că, in intlmpi- 
narea celei de-a 25-a aniversări 
a eliberării patriei, personalul di
dactic și studenții Institutului a- 
gronomic din Iași vor îndeplini 
cu hotărîre sarcinile trasate de 
partid privind dezvoltarea invă- 
țămîntului, muncind mereu mai

bine pentru a contribui la pro
pășirea școlii, la înflorirea Ro
mâniei socialiste.

Au mai vorbit conf. univ. 
Gheorghe Drugociu, de la Facul
tatea de medicină veterinară, și 
studentul Ion Constandache, de 
la aceeași facultate.

Au rostit, apoi, cuvinte de sa
lut prof. univ. Emil Negruțiu, 
rectorul Institutului agronomia 
din Cluj, prof. dr. Iulian Drăcea, 
rectorul Institutului agronomic

din Timișoara, și prof. dr. Gh. 
Bîlteanu, prorector al Institutu
lui agronomic din București.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, participanții la adu
nare au adoptat textul unei te
legrame adresate Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Asistența a vizitat apoi noile 
construcții.

(Agerprei)

Tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., și Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., 
s-au Înapoiat joi seara în Ca
pitali din vizita făcută, la invi
tația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Italian, Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist din Franța și Parti
dului Muncii din Elveția.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășii * 
Virgil Trofin, membru al Corni- e 
tetulul Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. ® 
al P.C.R., Vasile Patillneț, secre- e 
tar al C.C. al P.C.R., Gheorghe 
Călin, Aldea Militant și Vasile • 
Vlad, șefi de secție la C.C. al • 
P.C.R. e

(Agerprea) •

„ECHIPA
ROMÂNIEI -
0 BENFICÂ

DIN EPOCA DE AUR“
CĂTRE,

Comitetul Control al Partidului Comunist Român, 
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 

secretar general al CC. al P.C.R.
BUCUREȘTI

Tn anul celei de-a 25-a ani
versări a eliberării României de 
sub jugul fascist, cadrele didac
tice, studenții, personalul tehni- 
co-administrativ din Institutul a- 
gronomic „Ion lonescu de la 
Brad', întreaga cetate universi
tară a lașului, trăiesc bucuriile 
și emoțiile unui eveniment deo
sebit — inaugurarea noului 
complex de construcții al facul
tăților de zootehnie și medicină 
veterinară — rod al grijii pro
funde și consecvente pe care 
partidul nostru II manifestă față 
de asigurarea condițiror c©*i- 
me de desfășurare a procesului 
instructiv-educativ aflat In plină 
dezvoltare și perfecționare.

Tn cei peste 60 de ani de acti
vitate, dar mai ales In uhimul 
sfert de veac, institutul nostru 
a pregătit un puternic și nu
meros detașament de specialiști, 
care a contribuit și contribuie 
tot mai activ la îmbogățirea pa
trimoniului științei agricole din 
România, la dezvoltarea multi
laterala a agriculturii noastre 
socialiste.

Momentul festiv pe care îl 
trăim astăzi ne prileiuiește re
afirmarea înaltelor sentimente 
de stima și prețuire pe care le 
nutrim fața de conducerea 
partidului, față de dumneavoas
tră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceausescu, mul jumindu-vă fier
binte pentru sprijinul deosebit 
de prețios pe care ni l-ați a- 
cordat, pentru ridicarea acestor 
moderne clinici și laboratoare 
care oferă condiții minunate 
extinderii procesului de învăță- 
mînt și cercetării științifice, în
tregind armonios salba con
strucțiilor durate în anii socia
lismului, în prestigioasa cetate 
a culturii ieșene.

Sîntem conștienți de locul și

Importanța agriculturii In eco
nomia noastră socialistă, pre
cum și de marele rol pe care 
trebuie să-l îndeplinească spe
cialiștii cu înaltă calificare în 
acest însemnat domeniu de ac
tivitate. Tnțjâduiți-ne de oceec 
să ne exprimăm hotărîrea fer
mă de a nu precupeți nici un 
efort pentru instruirea multilate
rală a viitorilor specialiști che
mați sâ contribuie ia ridicarea 
agriculturii românești la nivelul 
imperativelor oe ca-a le implied 
progresul co"‘e«*poron.

Vom stărui cu și mai multă 
ardoare In activitatea noastră 
științifică pentru elaborarea și 
extinderea in producție a unor 
noi șî cit mai eficiente metode 
tehnologice care sâ permită va
lorificarea în cel mai înalt grad 
a condițiilor de climă și de sol 
ale pla urilor Moldovei pentru 
sporirea continuă a potențialu
lui producției al unităților agri
cole socialiste.

Exprimîndu-ne adînca recuno
ștința pentru ceea ce se înfăp
tuiește în patria noastră, pentru 
grija partidului în scopul dezvol
tării și perfecționării continue a 
procesului de învățămînt, asi
guram Comitetul Central al 
partidului, pe dumneavoastră, 
scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că ne vom consacra 
toata puterea de munca, capa
citatea, experiența și întregul 
nostru elan creator pentru a 
face din acest așezâmînt un 
nestins focar de știința și de plă
mădire a viitorilor specialiști în 
domeniul agriculturii, că vom 
lupta fără preget pentru înfăp
tuirea politicii interne și externe 
promovate de partid, pentru în
florirea multilaterală a scumpei 
noastre patrii. România socia
lista.

Rector prof. dr. docent

M. RAVARUȚ

Secretarul Comitetului 
de partid 

prof. dr. AL. LAZAR

înapoierea de la Londra a delegației I.R.R.C.S
Joi seara s-a înapoiat de h 

Londra delegația Institutului ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, condusă de tovară
șul DrrTTritm Popescu, membru 
supleant al Comitetulai Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C R^ 
care, la invitația conducerii Par
tidului laburist, a făcut o vizită 
in Marea Britanic. Din delegație 
aa ficat parte prof. univ. Tudor 
loneacu. membru supleant al 
C.C. al P.C.Rn președintele Co
mitetului Național pentm Apăra
rea Păcii, membru al Consi
liului Național al Frontului 
Unității Socialiste, conf. univ. 
Tamara Dob rin, vicepreședinta 
>1 Biroului Executiv al Consilin- 
Ini Național al Frontului Unită
ții Sods lista. Ion Preoteasa, se

ere tar al Consiliului Central al 
U.C.S.R., Andrei Ștefan, prim- 
adjunct al șefului secției inter
naționale a C.C. al P.C.R., mem
bru al I.R.R.C.S.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost In timpi- 
na ti de Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R-, secretar al C.C. 
al P.C.R-, Vasile Patilineț. secre
tar al C.C. al P.C.R-, Mihail La
ven te, secretar al Consiliului Na
țional al Frontului Unității So- 
dalljte. Ion Pas, președintele 
I.R-R-QS^ loan Coteț, secretar 
al Consiliului Central al U.G.S.IU, 
Bujor Sion, șef de secție la C.C. 
al P.C.R.
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Sesiunea Comisiei mixte româno-iugoslave

de colaborare economică

ȘEDINȚELE UNOR COMISII 
ALE MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

în silele de 18—15 ms! «-iu 
desfășurat la București lucră
rile celei de-a V-a sesiuni a 
Comisiei mixte româno-iugosla
ve de colaborare economică.

Comisia a analizat modul de 
îndeplinire a recomandărilor a- 
doptate la sesiunile precedent® 
și a constatat cu satisfacție că 
s-au înregistrat importante re
zultate în dezvoltarea și diver
sificarea colaborării și cooperă
rii economice dintre cele două 
țări.

în legătură cu lucrările pen
tru construirea sistemului hidro
energetic și de navigație de la 
Porțile de Fier, comisia a con
statat că acestea se desfășoară 
potrivit graficului general de 
execuție adoptat.

In vederea lărgirii colaboră
rii și cooperării economice și 
industriale româno-iugoslave, 
potrivit condițiilor favorabile 
pe care le oferă economiile ce
lor două țări în plină dezvol
tare, comisia a stabilit Un pro
gram de măsuri pentru concre
tizarea unui important număr 
de acțiuni de colaborare și coo
perare în industriile construc
toare de mașini, extractivă, pe
trolieră, chimică, în transpor
turi, turism.

Lucrările sesiunii s-au desfă-

prieta-ourit într-o atmosferă 
neaset, cordială.

Protocolul închelot, eu aceat 
prilej, a fost semnat din partea 
română de Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, iar din partea iugosla
vă de Mustafa Săbiei, membru 
al Vecei Executive Federale.

La semnare au asistat Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, precum și 
membrii celor două delegații 
guvernamentale.

A fost prezent Iakșa Petri ci, 
ambasadorul 
București.

Iugoslaviei la

★
vicepreședintele 

Miniștri, Gheor-
Jol seara, 

Consiliului de 
ghe Rădulescu. a oferit un di
neu în cinstea lui Mustafa Să
biei, membru al Vecei Executive 
Federale a R.S.F. Iugoslavia.

Au luat parte membrii celor 
două delegații guvernamentale, 
participante la lucrările celei 
de-a 5-a sesiuni a Comisiei 
mixte româno-iugoslave de co
laborare economică, Vasile Gli- 
ga, adjunct ăl ministrului afa
cerilor externe.

Au fost prezenți ambasadorul 
șiIugoslaviei la București 

membri ai ambasadei.
(Agerpres)
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La pupitru —
IONEL PERLEA

Deschiderea expoziției 9
l

între 13 și 15 mai s-au întrunit 
în ședințe de lucru, Comisia pen
tru consiliile populare si admi
nistrata de stat și Comisia juri
dică ale Marii Adunări Naționale.

Din însărcinarea Consiliului de 
Stat, Comisia pentru consiliile 
populare și administrația de sfat, 
sub președinția tovarășului Dumi
tru Balalia, a discutat Proiectul de 
decret privind organizarea si 
funcționarea Comitetului de Stat 
pentru Economia și Administrația

INFOR
Ieri dimineață a părăsit Capita

la îndreptindu-se spre Helsinki, 
Anja Lempinen, secretar cu pro
bleme internaționale al Uniunii 
tineretului democrat din Finlan
da, care la invitația C.C. al 
U.T.C a făcut o vizită în tara 
noas tra.

La plecare, pe aeroportul B4- 
neasa au fost de față Nicolae 
Cristache, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al U.T.C. și activiști ai 
C.C. al U.T.C.

♦
La Institutul central de cerce

tări agricole s-a deschis, joi di-

Locaiă, expusă în fata comisiei 
de tovarășul Petre Blajovici, pre
ședintele Comitetului pentru Pro
blemele Administrației Locale.

Comisia a examinat, de aseme
nea, Proiectul de lege privind or
ganizarea miliției, prezentat de 
tovarășul general St eh’an Staicn, 
adjunct al ministrului afacerilor 
interne. Acest proiect de lege > 
fost analizat și de Comisia juridi
ci, prezidată de tovarășul Diuf. 
Univ. Traian Ionașcu.

MÂȚII
mineața, simpozionul național 
de agrochimie, organizat de 
Consiliul Superior al Agricultu
rii. Ministerul Industriei Chi
mice. Consiliul național al ingi
nerilor șl tehnicienilor. Scrie 
tea națională de știința sotuhiL

♦
Sub egida Acadelei, la Timi

șoara au început Jo* lucrările 
rimporioaului d* embriolooe si 
patologie pre®a*f-1. organiza» de 
centrul de em^rioiogie normali 
li pa to logică Timișoara. In
colaborare cu Ministerul Sănă
tății $i Kinireml Invățăratatu- 
lul.

După ce a dirijat două con
certe ale Filarmonicii „George 
Eueecu-. Ionel Perlea a apărut, 
joi seara, la pupitrul unei alte 
formații bueureștene — Or
chestra simfonică a Radiotele- 
viziunii române, al cărei diri
jor permanent a fost timp de 
mai mulți an£

Remtilnirea cu acest maestru 
al bagbetel a fost, pentru nu
meroși ascultători prezenți ta 
studio^ de concerte al Radio- 
televizuKii. sau in fata apara
telor de radio si te ie vizi ane. un 
nou prilej de vii emoții artis
tice. Sub conducerea hri load 
Perlea. orchestra a prezentat 
un program cuprirtzlna cleștii I 
din repertorial taitveraal : J 
Ure;tura ta opera „Oteeran- de 
Weber si PreLadia si Moartea 
Isoldei de Wagner, precum fi 
Simfc»ia î de George Exsesm fi 
. Onaym lm George EnesoT* ds 
Theodor G rigori u. Aceste ul
time dosi ce mpoziții, alătur; de 
n_meriase alte lucrări enescie- 
ne. au fost incluse deseori ta 
programele sale de către valo
rosul dirijor, care și-a mdrto- 
rtait astfeL de fiecare dată, i 
prețuirea fată de creația mo- 
zi cal ă rom* ne seri

(Agerprmi

industriale iugoslave 9

DINAMIZAREA

RITMULUI DE LUCRU

în pavilioanele C $i D. din 
Complexul expozițional din Pia
ța Scînteii din Capitală, joi di
mineața s-a deechis Expoziția 
industrială iugoslavă.

La inaugurare au participat 
Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri. Octavian Groza, ministrul 
energiei electrice. Cornel Burti
că. ministrul comerțului exte
rior. Ion Crăciun, ministrul in- 
dustriei moare. Vacile GAiga. ad- 
jmrt al T»ini<trului afacerilor 
externe, membri ai conducerii 
uxsor minirtere eeonomice. con
ducători de fostituții centrale si 
L-rrețjrinder1 de stat pentru 
comerțul ex tenor, oameni de 
ștință. speriahsti din nuri m- 
treprmderi imrurestene_ zzarisci.

Au luat parte K .stata Sataci. 
membru al Vece4 Executive Fe
derale a H- S. F Iugoslavia, 
membrii delegației grs-emam.ee-

tva da-a S-> Beetsra a Ceswlstef

la București și alțl membri ai 
corpului diplomatic.

Directorul expoziției, Nikola 
Nika, a rostit cuvîntul de des
chidere.

In continuare, au luat cuvân
tul Mustafa Șabici si Comei 
Burtică.

Cei prezenți au vizitat apoi 
expoziția, in care, pe o supra
față de 2 500 mp. peste 250 de 
întreprinderi prezinți o gamă 
variată oe produse dia cele mai 
reprezentative ramuri ale in
dustriei iugoslave. Sînt expose 
generatoare Diesel, mașini-uneU 
te ji de prelucrarea metalelor, 
un sortiment bo^at de aparate 
de uz rysnir. piodumi ehhri^e. 
textile, confecții, tricotaje ar
ticole de marorhinărie șilncil- 
Ummte. produse aie industries 
alimentare si altele.

In aer Liber tint prezentate 
a-foturisme, mașini agri-w ‘ 
de coostrucux. procum și 
•e motoare.

a
Cu pruejul oeach.derii 

rifiei. ambasacorJ R_ 
Iugoslavia la București a 
e recepție-

expo
se F. 
oferit

(Urmare din pag. I)

Tovarășul Erny Iosif, secretarul 
organizației U.T.C., ca de altfel 
si conducerea șantierului, apre
ciază eforturile depuse de cel 
peste 200 de tineri care lucrează 
în cadrul întreprinderii, (Ne sînt 
amintite numeroase nume : Ale
xandru Bus, Vasile Covaci, Sila- 
ghl Tibertu, Potoki loan care se 
numără printre cei mai harnici 
si mai pricepuți constructori din 
oraș).

— Dar acțiunile noastre. Ini
țiativele pe care organizația 
U.T.C. si-ar propune să le între
prindă, sînt stînjenite de slaba 
colaborare dintre construc
tori si beneficiari, de o serie în
treagă de greutăți care decurg 
din această neînțelegere. Mă 
gîndesc în primul rînd la neasi- 
gurarea în timp a frontului de 
lucru, prin demolarea unor spa
tii vechi în locul cărora constru
im altele noi — operațiuni care 
cad în sarcina uzinelor, neapro- 
vizionarea cu materiale și uti
lajele strict necesare, atribuțiuni 
ce revin atît beneficiarilor cît 
șl conducerii întreprinderii 
noastre, ca și la alte greutăți 
care printr-o mai judicioasă or
ganizare a activității ar putea fi 
evitate, iar munca tinerilor, a 
celorlalți constructori, mai bine 
dozată, mai rodnică, într-o zi. 
de exemplu, am întreprins în 
pauza de prînz un raid fulger pe

șantierul de extindere a Uzinei 
..Unio“, (pentru că organizația 
noastră cuprinde pe Bngâ șanti
erul Uzinei „1 Septembrie- si pe 
acesta) pentru a adresa tinerilor 
o întrebare : „eîte ere ați lucrat 
efectiv in prima parte a silei* ? 
Concluzia, de care aveam nevoie 
în pregătirea unei adunări ge
nerale. a fost cit se poate de 
nemulțumitoare. Intr-un loc 
s-au pierdut 80-90 de minute în 
așteptarea balastului. în altul, o 
oră pentru că lipseau anumite 
cantități de cherestea sau din 
pricina defecțiunii macaralei, iar 
cei de la finisarea exerioară a 
corpului social ne-au spus că 
n-au lucrat aproape nimic, de
oarece nu le-au venit încă sche
lele.

Secretarul organizației U.T.C. 
avea dreptate. Munca tineretu
lui. întreaga sa activitate pe 
șantiere se subordonează și de
pinde în exclusivitate de acel 
factor esențial care rămine or
ganizarea și conducerea proce
sului de producție — in toate 
detaliile sale. Sub acest aspect, 
atit lotul de construcții de la u- 
zina ..1 Septembrie" cît și cel de 
la uzina „Unio“ — care benefi
ciază și ea de cîteva zeci de 
milioane lei investiții pentru 
lucrările de dezvoltare — sînt 
deficitare. Cauza principală ră- 
mîne pe. ambele șantiere, exis
tenta unor relații de colaborară 
neprielnice unui ritm corespun

zător d* muncă Intre beneficiar 
fi constructor.

— Ara a juni cu construcția 
castelului de apă la cota 34 — 
spunea tlnărul inginer Petro 
Moise. Mal avem de turnat 4 
metri și ajungem la c^olfc. 
Pentru terminarea ei ne sin’. ne
cesari însă 85 m.c. de cherestea 
pentru schelă. Acest material, 
pe care s-a angajat sa ni-1 pună 
beneficiarul la dispoziție, nu 
ne-a parvenit, deși am fi avut 
de multă vreme nevoie de eL 
pentru ca dulgherii să înceapă 
formarea și pregătirea schelei la 
sol.

— Lucrurile nu stau chiar așa, 
— îl contrazice tovarășul inginer 
Vasile Cordaru, directorul gene
ral al uzinei. Le-am dat anul 
trecut o cantitate apreciabilă de 
cherestea care se putea întrebu
ința de mai multe ori. dar pe 
care constructorii n-au gospodă
rit-o cum trebuie, deteriorind-o. 
Acum să se descurce. Fiecare 
dintre noi trebuie să ne facem 
datoria cu răspundere.

Alte greutăți au fost provoca
te de revizuirea si modificarea 
tardivă a proiectelor de con
strucție, ceea ce a determinat ri
sipă de fonduri bănești, de timp, 
de muncă. Anexa socială avea 
ca termen de dare în folosință 
trimestrul IV al anului trecut, 
dar Ia ea se lucrează și în pre
zent. penhru că în momentul 
cînd constructorii începuseră să 
execute izolația acoperișului, be
neficiarul s-a gîndit să mai a- 
dauge clădirii încă un etaj. La 
uzina .,1 Septembrie" benefi
ciarul oferă constructorilor pro
iectul centralei termice, execu
tat de I.P.I.U. București, avînd 
greșeli inadmisibile. I4a jerinzi- 
le planșeului se emisese funda
ția. Ca urmare lucrările la o- 
biectivuil respectiv, au întîrziat 
cu o lună de zile.

INSULA MARE

A BRĂILEI
(Urmare din pag. I)

mtilnești cen-semnele muncii le 
timetru cu centimetru, indiferent 
pe care din porți ai pătrunde 
în insuM. indiferent în ce 
direcție te vei deplasa. Pen
tru că peste tot această în- 
tindere de aproape 800 km pă- 
trați a suportat intervenția omu
lui. Au fost executate 30 milioane 
metri cubi terasamente. Lacurile 
Pațiu, Șerbanu, Gemenele, Filipo- 
iu au dispărut ca prin farmec. In 
locul lor, printre miliardele de 
cochilii, de melci și scoici, prin
tre ‘rizomii de stuf continuă a- 
cum primul semănat. Strunind 
mașinile cu priceperea proprie 
meseriașilor pasionați pentru ceea 
ce fac, oamenii — pe care poți 
fără greșeală să-i numești Radu

Ifrim, Gheorghe Dragomir, Con
stantin Cîntea, Ion Alecu, Vasile 
Ripa, Ion Vlad, Ciobanu Vlad, 
Gheorghe Roman, Florea Vacu, 
Kicolde Tiripa, Ntcolae Popescu, 
mecanizatori ori specialiști în con
ducerea întreprinderii sau a fer
melor — suprafețele încă nelu
crate se restrtng cu fiecare otă. 
Miercuri spre seară mai erau de 
semănat 4 810 hectare rezervate 
porumbului, și 500 pentru soia. 
O nimica toată dacă avem în 
vedere că pe aceste suprafețe sini 
concentrate 835 tractoare, dintre 
care 147 echipate cu semănătort 
— SPC-6. în vorbirea curentă a 
agronomilor și economiștilor anul 
trecut Insula Mare a Brăilei a 
însemnat producții medii de 
3 628 kilograme porumb boabe, 
3 864 kilograme gnu, I 868 kilo-

E dimineață — țî din Alpi lu
necă pe Lausanne nori ca niște 
corăbii de ploaie. Toată delega
ția noastră, minus cei 16 ziariști 
care transmit necontenit, doarme, 
în noaptea care a marcat începu
tul sărbătorii fotbalului românesc, 
am luat parte la un banchet al 
tristeții în castelul (TOuchy. Și 
am încercat sentimentul straniu 
ți amețitor al învingătorilor, ți 
ne-am bucurat, poate nepermis, 
câ de cupa plină cu spini s-au 
lipit, In sfîrșit, alte buze decît 
ele noastre.

Putem afirma acum ou toată 
tăria că, începînd de ieri, fotba
lul nostru a intrat pe orbita eu
ropeană. Londra, Atena ți Lau
sanne — iată cele trei mari ba
riere pa care a trebuit să la ru
pem ea să pătrundem între cei 
mari ‘ ”
•cne , ,
roasă Incit îți face impresia că 
toată lumea a înghițit porții ma
lice de meprobamat.

Ziarele caro apar In cantonul 
Lausanne vorbesc despre meciul 
pierdut de echipa Elcețioi ți 
despre deziluzii. Totul e mohorit, 
atmosfera ca după o mare furtu
nă. Orchestra olcătuitâ din elevii 
Școlii muzicale din Lausanne a 
cintat in pauza meciului, marșul 
^Muncd ți sănătate*. Un confra
te din Lausanne remarca astăzi 
cu tristețe : „elvețienii au demon
strai multă sănătate... tn ceea ce 
pricește munca, Irud, mai bine 
să nu vorbim*. Nu sînt de păre
rea lui. Echipa domnului Balla- 

bio s-a aruncai în luptă nebuneș
te, dar nu a putui să treacă de 
Boc “

în articolul transmis ieri, am 
uitat să fac o subliniere: Delea- 
nu. Jucătorul din Iași, pînă în 
secunda cînd Ktlnzli i-a rupt 
mușchiul, a fost la fel de bun ca 
Boc și Dan.

„Tribune de Lausanne* scrie : 
„Echipa română care joacă în 
stilul Benficăi de altădată a fă
cut lucruri surprinzătoare. Grupa-

Corespondență 
telefonică, de la trimisul 

nostru special, 
FĂNUȘ NEAGU

ai Europei. Acum la Lau- 
a liniște, o liniște dure-

și Dtm.

tă de eîte ori a fost nevoie, mo
bilă si debordmd de inteligență, 
a răsturnat carul elvețian. E o 
echipă cu E mare. Fără punct 
slab, fără vedete (nu sînt de 
acord cu ziarul) însă compusă 
din jucători cu toții deținători al 
unui bagaj tehnic superior mediei 
întîlnite po continent. Poate 
Dina sau Lueescu s-au pus mai 
mult în evidență. Toți românii 
sînt la un nivel tehnic atît de 
bine conturat, îneît ar fi inechi
tabil să purcedem noi la dife
rențieri. De altfel, acesta credem 
că e oe! mai frumos compliment 
care H-l putem adresa".

Elvețienii au pierdut drumul 
tpre Meric. Michaud îmi spunea 
aseară că Elceția mai are o șan
să utîf de subțire incit nimeni nu 
poate să mai creadă in ea. Șan
sa, după jucătorii elvețieni, ar

fi cu noi, românii, să pierdem cel 
puțin un punct la București, iar 
ei să cîștige ambele meciuri pe 
care le mai au de disputat. Dar 
tot el adaugă cu un suris amar 
că românii, la ei acasă, știu să 
fie mult mai intransigenți decît 
au fost ieri noapte elvețienii.

Observ acum prin geamul ca
binei telefonice că în hol au a- 
părut căpitanul Dan și corsarul 
Dumitrache. Dumtrrache mă sa
lută flutuîmd două degete. Flu
ieră. Trag cu urechea. Corsarul 
fluieră melodia „Moulin Rouge*. 
Băieții noștri, băieți cu ochii de 
foc — cum susțin astăzi spectato
rii din Lausanne — vor pomi 
astăzi spre țară. Ei au făcut aici, 
în țara cantoanelor, unul din cele 
mai frumoase ți mai dramatice 
jocuri din cariera lor. Trebuie să 
spun că spectatorii elvețieni i-ait 
aplaudat tn chip sportiv. Trebuie 
să spun — și asta e bine s-o în
vățăm ți noi — că aceiași spec
tatori nu și-au huiduit echipa tn 
momentul cînd ea ieșea de pe 
teren cu capul plecat. A produs 
rumoare felul nostru expansiv de 
a ne îmbrățișa și de a ne săruta 
la sfîrșitul meciului. Deleanu, ră
nit grav, în momentul cînd arbi
trul a fluierat sfîrșilul meciului, 
a sărit efectiv într-un picior pînă 
la centrul terenului și s-a atîmat 
de gîtul lui Dan. Tamango — cel 
mare din Giulești — l-a ridicat 
pe umăr ți l-a dus la vestiare.

In încheiere, vreau să vă spun 
că e foarte confortabil, e foarte 
plăcut să scrii despre victorii. Și 
îmi urez ca la București în toam
nă să caut adjective auzite pen
tru alte două victorii.

FLORI Șl APLAUZE
(Urmare din pag- I)

rat cu jerbe de flori, de toate 
culorile — albe, galbene, al
bastre și roșii pe placul inimii 
fiecăruia. Fiecare jucător al e- 
chipei naționale a jost purtat 
pe brațe minute in șir, prin- 
tr-un cordon viu de oameni. 
N-am putut în această avalan
șă de oameni să iau nici o de
clarație pentru ziar. Cred to
tuși că, simbolic vorbind, în
credințez tiparului cea mai 
fierbinte „declarație". Pe o lo
zincă, care domina panorama, 
scria: „Băieți, mergem în 
Mexic ?* Nici un jucător n-a 
avut timp să răspundă acestei 
întrebări. Dar vorbele se aflau 
pe ochiul lor în bucuria care-i

stapînea — o bucurie pe care 
mulți dintre ei au scăldat-o cu 
lacrimi. N-am putut vorbi nici 
cu Boc, nici cu Dan, nici cu 
Lucescu, nici cu Dumitrache, 
nici cu Răducanu.

Ziariștii, și în special Aristi
de Buhoiu de la televiziune, 
care n-a putut înregistra „mă- 
•car o secvență sonoră*, au fost 
cei mai „supărați* oameni 
aseară. Dar cele mai mari 
bucurii ale fotbalului sînt a~ 
ceste ,,supărări*, cînd publicul 
iși cinstește idolii de arenă. 
Drept pentru care eu nu sînt 
supărat. Pentru interviuri e 
timp mline, poimtine... Mă a- 
tașez șuvoiului de oameni care 
a înconjurat autobuzul și îi 
petrecem pe fotbaliști cu flori 
și torțe.

• Joi Ia Haarlem, în ca
drai grupei preliminare a 
campionatului european de 
baschet masculin, ECHIPA 
ROMÂNIEI A ÎNVINS cu 
scorul de 98—44 (36—21) E- 
CHIPA SCOȚIEI.

9 Echipa de fotbal Steaua 
București a susținut Un meci 
internațional amical Ia Wap- 
pertal (R.F. a Germaniei) 
eu formația 9. K. Wupper
tal. FOTBALIȘTII ROMANI 
AU TERMINAT ÎNVINGĂ
TORI cu scorul de 2—1 (1—0) 
prin golurile marcate de 
Voinea (min. 3) și Dumitrlu 
III (min. 77).

Returul turneului de calificare la volei

MIINE, MECIUL DECISIV

PIATRA NEAMȚ (prin tele
fon) :

Echipele bueureștene femi
nine — Dinamo și Rapid — do
mină și cea de-a doua parte a 
turneului final Dinamo viate le, 
fâri a clrțtiiei, au învins ieri 
detașat Farul Constanța : 1—0. 
Rapidistele, In schimb, Intr-O 
partidă de mare elasâ. au de
pășit categorie — tn mai puțin

de 00 de minute — Penicilina 
Iași. Scor final : 3—0.

Miine seară are loc meciul 
decisiv pentru cîștigarea titlu
lui Intre Dinamo și Rapid. După 
evoluția bună de ieri, rapidis- 
tele au șansa să-și ia revanșa 
si, o dată cu ea, să mtre în po
sesia titlului. Dar calculele sînt... 
calcule.

VIOREL PAUNESCU

„CURSA PĂCII"
Stee. lovieticol Cerkasov, 
Miekein ti Ampler din for
mația RD Germane Fu
garii nu an nul putut fi 
priasi »jnă la sfirșitul eta
pei. La «prinlal fina] Mi- 
ekeln s-a Impui ia fața lui 
CerkasoT și Stee Gind în
registrat in Sb 3F 20". Apoi, 
în granuri cronometrate la 
latcrval* de minute an sosit 
•1 ceilalți ratieri din grosul 
plotonnlal printre care se 
aflaa șȘ cicliștii ramfini. Fes
tal lider al claaamcntulai. 
polonezul Srarkowzkî a ter
minat cb o întirxiere de 4 
munte. Jn arma acestui aac- 
ces. Mickein a trecut in 
frantea clasamentului ge
neral individual.

T, cefe orami ujm/ dintre cei 
â tftrtelifEi in lucrarea

tercmtn , Con Mențin 
un băiețandru dintr-o 

de hatcă, a ajuns acum 
bun tractoriri ol insulei; 
inginer Fior ea Vacu e

orez tor 
Neacșu, 
comand 
cel mai 
tlnărul _ ___
Gstăzi, la cei 26—27 de ani ai 
Șeful uneia dărtre cele moi bune 
ferme — cea de le Măgura. In 
40 de puncte ele insulei au apă
rut adevărate orășele. Sînt cen
trele de producția ale celor 40 da 
ferme. Locuințe salubre, lumină 
electrică, canalizare, magazine a- 
limentare, eăli de club. Săptămâ
nal »e prezintă filme, iar la bi
bliotecile volante lunar se schim
bă cărțile aflate in circuit.

...Al doilea Bărăgan al țării, va 
produce în 1960 — cu un an mai 
devreme — cu întreaga suprafață. 
35 000 hecare porumb. 9 000 hec
tare floarea-soarelui, rei mii și 
ceva hectare ovăz, grîu și orz, 
1 500 hectare lucernă. încă odată 
OMUL a învins in milenara dis
pută cu natura.

• Ieri la Cluj în cadrul 
turneului final al campiona
tului masculin de volei Ra
pid București a învins cu 
3—1 (15—6, 15—5, 8—15,
15—11) pe Dinamo Bucu
rești. Steaua a dispus cu 
3—1 de Politehnica Galați.

• Astăzi de la ora 16,30 
pe lacul Herăstrău se des- 

prima etapă a 
Municipiului

fășoară 
campionatului 
București de mare fond la 
caiac-canoc.
două etape au loc sîmbătă și 
duminică.

Următoarele

• Aseară, la Manchester, 
în meci retur pentru semi
finalele „Cupei campionilor 
europeni' la fotbal, Man
chester United a învins cu 
srnrul de 1—fi (0—0) pe A.C 
Milano, prin punctul marcat 
în minutul 71 de Bobby 
Charlton. învingători în pri
mul Joc cu 2—0, fotbaliștii 
italieni s-an calificat pentru 
finala competiției.

• în preicnța a peste 
70 000 de spectatori,la Glas
gow 
meci dintre echipele

United, 
semifinalele 
lor tîrguri" 
nlrea «-a încheiat la egali
tate : 0—0.

Returul acestei partide va 
avea Ioc la 21 mal la New
castle.

®-a disputat primul 
’ Glas-

Rangcrs șl Newcastle 
ecntînd pentru

„Cupei orașe- 
la fotbal. Intîl-

(Agerprev).

7

ANUNȚ
MINISTERUL FORȚELOR ARMATE

organizează la data de 15 iunie 1969
— CONCURS pentru ofițeri șefi de mu

zică, la care pot participa absolvenți de con
servator cu examenul de stat, avînd serviciul 
militar satisfăcut și vîrsta pînă la 30 ani.

— COiNCURS pentru subofițeri muzi
canți, la care pot participa tineri în vîrstâ 
pînă la 30 de ani, cu serviciul militar satis
făcut, absolvenți ai școlii generale de 7 și 8, 
ani, care știu să cînte la un instrument de 
fanfară și au o pregătire teoretică-muzicală 
corespunzătoare.

Cei care doresc să participe la aceste concursuri se vor 
adresa centrelor militare județene pe raza cărora domi
ciliază, spre a primi detaliile necesare.



Vizita delegației C. C. al Campania prezidențială 
din Franța

Comitetului

„înstrăinarea

Decretarea stării de urgență
pe teritoriul Malayei

■ - ■ —

CANADA. DemomtraM la T

numărului mare de răniți. Situa
ția este deosebit de gravă și da
torită lipsei de alimente, precum 
și a creșterii vertiginoase a pre
țurilor.

din 
ale 

este

că „una 
tragedii 
Vietnam
țară a tinere-

te aed ii pcqpand dro 
te Mrd veac •• 
naManerr. H a arte

condusă de tovarășul

GENEVA 15. — Coresponden
tul Agerpres, H. Liman, trans
mite : Tovarășii Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
și Mihai Dalea, secretar al C.C. 
al P.C.R., s-au întîlnit joi Ia Ge
neva cu delegația Partidului Mun
cii din Elveția, formată din tova
rășii Jean Vincent, Andre Muret,

Jacov Lechlater. mrmhn ai Se
cretariatului Colectiv >J PVE, 
și Henn Trod p Freaz D«*. 
membri ai Ckanîtetutei Director 
al P.M.E.

Cu acest pritei. țnti-aa Cpănt 
de prietenie p înțrle^ere reci
procă. au fost discutate proUeme 
de interes comun și nor ir 
actuale ale mișcări cnma 
muncitorești mternatxxsaje.

celor 18
GENEVA 15. — Corespon

dentul Agerpres, H. Liman, 
transmite : Joi a avut loc la Ge- 
neva^o nouă ședință a Comitetului 
celor 118 state pentru dezarmare.

In icuvîntul său, șeful delega
ției iBgeriene, ambasadorul Sule 
Kolo, a expus poziția țării sale 
fața \^e problema încheierii unui 
tratat de interzicere a experien-

li kțitori a 
ităiiu

Rezoluție românească

adoptată de Consiliul

Dezvoltării Industriale

VIENA 15. — Co respond vi tul 
Agerpres, P. Stăncescu, transmite 2 
în capitala Austriei au luat sfîr- 
sit joi lucrările Consiliului Dez
voltării Industriale, organ perma
nent al Organizației Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltarea Indus
trială (O.N.U.D.L), Deschisă la 
24 aprilie, sesiunea a reunit circa 
300 de specialiști din țările mem
bre, printre care și din România, 
precum și reprezentanți ai organi

zațiilor internaționale. în cadrul 
sesiunii au fost abordate pro
bleme privind politica de indu
strializare a țărilor în curs de 
deZAultare, programul de activi
tate al O.N.U.D.I., principiile de 
cooperare intemaționalĂ în dome
niul dezvoltării industriale.

Din inițiativa delegației Urii 
noastre a fost adoptată în una
nimitate o rezoluție cu privire la 
utilizarea calculatoarelor electro
nice și a tehnicilor de calcul e- 
lectronic în programarea indus
trială și evaluarea forțelor indu
striale.
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• Candidat ii ifi precizează pozițiile politice
Observatorii politici din capi

tala Franței remarcă în unani- 
Kiate similitudinea existentă în
tre tezele politice expuse marți 
; nu emiri de Alain Poher și 
Ceorees Pompidou,

Ae:° - au ales același cu
vânt pentru a-și ilustra concep
ția despre rotel președintelui : 
emitea tonii politicii generale" a 
spus 1 -“ii prim-ministru, un 
„aatetaXor" căruia „nu-i incumbă 
rtahterea unm program detaliat 
de șprrensare", a declarat, la 

Mb» pMftefeattte interi- 
Atetedoi cer deschiderea

• LA CASA ARHITEC
TULUI din Minsk s-a dea- 

Arhitectura 
care, nume- 

înfățișează 
locuințe 5Î

social-culturale

chis expoziția 
României*', în 
roase fotografii 
construcțiile de 
de edificii
din București. Craiova, Ga
lați, Cluj si din alte orașe. 
Expoziția va fi deschisă la 
Minsk o lună, după care va 
fi prezentată în două cen
tre regionale bieloruse. Go
mei si Vitebsk.

(Urinare din pag. I)

imperialiste, a forțelor reacțio
nare, revanșarde, pentru ope
rarea și consolidarea pocii.

In rîndul forțelor care se pro
nunța pentru îmbunătățirea cli
matului politic în Europa, pen
tru un curs pozitiv al evoluției 
pe continent, se afirmă cu o 
vigoare crescîndâ generația f>- 
nără doritoare să valorifice 
potențialul ei creator în scopuri 
pașnice, să fie ferită de conse
cințele unor conflagrații mon
diale. Marile acțiuni ale tine
retului relevă starea de spirit 
a unei generații ce dobîndeștu 
conștiința propriilor responsabi
lități. Pornind de la faptul câ 
tineretul este vital interesat în 
înfăptuirea securității europe
ne și că el poate să aducă o 
contribuție reală la lupta dusă 
de popoarele Europei pentru 
statornicirea unei atmosfere 
Erielnice conviețuirii pașnice și 

unei înțelegeri, Uniunea Tine
retului Comunist c luat inițiati
va de a organiza între 15—20 
iunie a.c. o „masâ rotunda- a 
organizațiilor de tineret pe 
tema : „ROLUL Șl CONTRIBU
ȚIA TINERETULUI LA ASIGURA
REA UNUI CLIMAT DE PACE Șl 
SECURITATE ÎN EUROPA". La 
această „masă rotundă" au fost 
invitate peste 90 de organizații 
de tineret de cele mai diverse 
orientări politice și afilieri in
ternaționale — comuniste, so
cialiste, social-democrate, libe
rale, radicale, demacral-crești- 
na etc., ca și organizații inter
naționale ca F.M.T.D., I.U.S.Y., 
(Uniunea internațională a tine
retului socialist) ,C.E.N.Y.C. (Co

mitetul European al Comiliiter 
Naționale ale Tiueretutei ele. 
In pofida diversității de opinii 
în anumite probleme, acesta or
ganizații au o năzuință coro
nă primordială : acuua de a ac
ționa pentru ca Europa să de
vină un continent ai coeviepn- 
ni pașnice, in caro fiecare na
țiune să se dezvolte potrivit 
propriilor aspirații, să-și reali 
ze?e idealurile intr-un direte

Cmintarea radio televizată 
a președintelui Nixon

te W ■ prwd riad cu orgoni- 
■|Be de haaret tea toate tte»-

că -pacea ia Vu 
poate reahxată peste noapte. 
Ua război care a ftexrt ravagii, 
aril de multi eeu cere tratative 
amfaumtite 1> na poate fi aohi- 
țiooat dmtr-o dată". In acest con
text. el s-a oprit asupra unor 
_pro-rrame șâ alternative" care, 
<tepâ părerea sa, ar putea consti- 
tn_ obiceiul tratativelor.

In ce privește problema esen
țială — retragerea trupelor a- 
■rririnH și aliate din Vietnamul 
de snd. președintele nu a depă
șit vechea poziție americană cu 
privire la „retragerea reciprocă".

Referindu-se la recentele pro
puneri făcute de Frontul Națio
nal de Eliberare din Vietnamul 
de sud, R. Nixon a declarat : 
„Deși nu sintem de acord cu 
mai multe din punctele sale, sa
lutăm faptul că F.N.E. a pre
zentat un program cuprinzător. 
Noi sintem gata să discutăm 
despre programele oricui ■— cele 
patru puncte ale Hanoiului, cele 
zece puncte ale F.N.E.-. Cu 
toate acestea, președintele a pus 
condiția ca ele să devină cores
punzătoare punctelor de vedere 
formulate de Washington.

în încheiere, R. Nixon a spus: 
„în cursul campaniei mele pen
tru președinție m-am angajat să 
pun capăt acestui război. Sînt 
ho țări t să respect acest angaja
ment Dacă nu voi face aceasta, 
poporul american poate să mă 
tragi h răspundere".

Incidente violente între grupuri 
de dive ne naționalități au reiz- 
bucnit miercuri noaptea la Kuala 
Lumpur, capitala Mal a vezi ei, 
după o scurtă perioadă de acal
mie în cursul căreia poliția a a- 
nunțat ridicarea stării de urgen
ță pentru două ore. Primele inci
dente au avut loc la Petaling 
Java, un cartier industrial al ora
lului Kuala Lumpur, unde s-au 
desfășurat adevărate lupte de 
stradă. Armata a deschis focul 
asupra mulțimii. Potrivit prime
lor informații, în cursul acestui 
incident au fost ucise trei per
soane. Forțele de ordine au în
cercuit cartierul, operînd nume
roase arestări. Tn oraș, spitalele 
sînt arhipline, medicii și perso
nalul sanitar neputînd face față

terii reciproce poate fi parcurs 
prin eforturi comune, realizate 
cu răbdare și spirit de înțelege
re, prin inițiative eficiente, care 
prinfr-o multitudine de forme să 
dezvolle și să adîncească con
tactele și schimburile înfre or
ganizațiile de tineret de pe con
tinent, să promoveze cu succes 
cauza destinderii, securității, 
păcii și colaborării internațio
nale.

„MASA ROTUNDĂ" PRIVIND 
SECURITATEA EUROPEANĂ

eliberat do amenințarea războ
iului.

Largul interes manifestai in 
rîndul tineretului dm Europa, ai 
organizațiilor sale, față de ide- 
ea securității europene, relevă 
concludent posibilitățile exis
tente în direcția lărgirii și di
versificării eforturilor generației 
tinere consacrate acestui nobil 
obiectiv. Inițiind și organizind 
„masa rotundă", Uniunea Tine
retului Comunist esle convinsă 
că organizațiile de tinerel pot 
să aducă o contribuție utilă la 
acțiunile întreprinse in slujba 
cauzei păcii și securității în 
Europa.

„Masa rotundă" este conce
pută ca o reuniune deschisă or
ganizațiilor de tineret din Eu-

tale. ,mme ra—rin" ași prapn 
ne ca — fără să adopte fxcm 

Urg JLafc de aptei te teftete 

ro ca ratei si tonii dnrtm lia a ra
tatei te asigurarea nani direte 
de pace și securitate m Euro
pa. Experiența adrvitătii mtar- 
iiahoac ■ a Uniunii Ti aerele lei
Comunist demonstrează că de
osebirile de păreri eu pot fi a 
piedică în calea unor conicele 
fructuoase, atunci cind retețiite 
dintre organizații se întemeia
ză pe respectul reciproc, pe do
rința de înțelegere, pe dreptul 
fiecărei organizații de a-și sta
bili autonom orientarea, foreae-

procesutei destinderii, au creat

ESilbataa unei largi diversi- 
a relațiilor cu alte orga-

nătata de tineret Organizația
noastră este convinsă că prin 
consolidarea și lărgirea conti
nuă a retetiîlor de cooperare 
ce Wears tal din toate țările lu-

n iți îndeplinește o îndatorire 
tarnation a liste, contribuie la

întărirea unrtâții de luptă a for
țelor progresiste ale tinerei ge- 
aarațu, la triumful aspirațiilor 
îeaailaiu ale omenirii progre
sista. Uniunea Tineretului Co
munist dezvoltă intr-un spirit 
prietenesc relațiile de coopera
re cu numeroase organizații de 
tineret, indeferent de orientarea 
politică, filozofică sau afilierea 
internațională. Drumul cunoaș-

Organizația noastră, tineretul 
român manifestă un viu interes 
și sprijină acțiunile organizații
lor de tineret de diferite ten
dințe care se înscriu pe linia 
luptei împotriva divizării arti
ficiale a Europei in blocuri mi
litare, împotriva forțelor care 
atentează la pacea continentu
lui, pentru înlăturarea tuturor 
surselor de încordare pe conti
nent, pentru promovarea unui 
climat de colahorare și înțele
gere care să aibă la bază res
pectarea voinței popoarelor de 
a decide în mod liber și suveran 
asupra propriilor destina și sta
tornicirea unei atmosfere de 
stimă și încredere mutuală.

Considerînd ca fiind posibilă 
și utila o confruntare de opinii,

eeiar <ar* aa ret 
■ele de ekemarc 

ae 1 TM m
..NEW YOIK TIMES- ia
aren >■ ■■■aăni lor depă- 
feste 3 Mt. „NEW YORK 
TIMES* Mealrază eă ■!- 
eledaiă ie isteria Statei ar 
raite tise re tal ■■ s-a îm
pătri rit ații de vehemeat sa
tisfacerii stagiului militar
Intr-ap interviu acerdai
«ia rulaj citat, sena torni BiW 
epff a declarat 
cele mal mari 
răiboinlni din 
înstrăinarea de
tulul american*.

La Sofia au început lucrările 
Conferinței Mondiale intergu- 
vernamentale în domeniul tu
rismului care se convoacă din 
inițiativa Uniunii Internațio
nale ale organizațiilor oficiale 
de turism. La lucrări participă 
delegații și reprezentanți din 
C5 de țări. Delegația română 
este condusă de Alexandra So- 
bxm. președintele Oficiului Na
tional de Turism.

Primul ministru Abdul Rah
man a decretat joi starea de 
urgență pe întreg teritoriul 
Malayei. El a anunțat totodată 
crearea unui Consiliu Național 
pentru coordonarea activității 
administrației civile, poliției și 
armatei, ca urmare a tulbură
rilor grave ce a cuprins popu
lația, opunind în confruntări 
sîngeroase diferite grupări et
nice. Noul consiliu va fi con
dus de Abdul Razak, vicepre
mier și ministru al apărării.

deschisă, sinceră, eliberat da 
prejudecăți, dorim ca „masa 
rotundă" să ofere un cadru fa
vorabil unui dialog viu, într-o 
atmosferă de stimă și respect 
reciproc și să constituie o con
tribuție pozitivă la apropiere 
și înțelegere.

U.T.C. a realizat consultări 
cu marea majoritate a organi
zațiilor invitate și a primit din 
toate tarile Europei un mare nu
măr de scrisori conținînd pro
puneri și sugestii privind modul 
de pregătire și desfășurare a 
reuniunii, de care organizația 
noastră s-a străduit să țină sea
ma. Largul interes suscitat de 
inițiativa U.T.C., oglindește pre
ocuparea activă a tineretului 
din Europa pentru problemele 
continentului în care trăiește 
și în care dorește să-și făureas
că un viitor pașnic.

Oaspeții noștri vor găsi în 
România, militantă neobosită 
pentru cauza păcii, un climat 
prielnic pentru a dezbatere 
constructivă. Exprimîndu-ne spe
ranța că lucrările reuniunii se 
vor desfășura intr-un spirit de 
înțelegere și respect reciproc, 
ne afirmăm dorința de a adu
ce — prin organizarea „mesei 
rotunde" — o contribuție utilă 
la realizarea destinderii, a unui 
climat de înțelegere, cooperare, 
pace și securitate pe continen
tul nostru, de apropiere între 
toți tinerii din Europa, la mai 
buna cunoaștere și înțelegere a 
opiniilor fiecărei organizații. 
Uniunea Tineretului Comunist, 
este holărîtă să facă toi ceea 
ce depinde de ea pentru ca 
în cadrul reuniunii să prevaleze 
ceea ce unește tineretul Euro
pei, să se afirme plenar idea
lurile pașnice care animă ge * 
rația tînără a zilelor noastre.

Pumfdmi te dedări în același 
hain oartiziB il radependeota 
națv .aU j| a] .respectării alian
țelor". Ecte de dorit a adăugat 
ei, ca te ahnțete occidentale să 
te instanreae o cooperare verita
bilă. fandată pe egalitatea între 
națiuni. Referitor ia situația din 
Orientul Apropiat, Pompidou 
consideră că acțiunea Franței tre
buie să aibă drept obiectiv pri

mordial instaurarea unei.păci jus
te și durabile între Israel și ta
rile arabe.

Rezoluția Consiliului de Secu
ritate din 22 noiembrie 1967 con
ține principiile generale ale une4. 
astfel de reglementări, și aplica
rea ei nu ar fi posib în opinia 
lui Pompidou, deci 
oricărui dezechilibr 
ceea ce ar presupui 
țările mari sa încetez- 
za arme beligeranțiloi 
problema integrării 
ne, candidatul U.D.R 
părerea că este prema 
unor structuri juridici 
comune ale țărilor Ei 
dentale atita timp cît 
lor economică nu cate 
asigurată.

In sfîrșit, în domeniu 
cu țările socialiste, Po 
definit o politică de „destindere, 
înțelegere, cooperare". Pohtica de 
destindere între Est și Vest tre
buie să fie menținută și în viitor 
de către î|ranța, a conchis el.

Candidatul Partidului socialist 
în alegerile prezidențiale din 
Franța, Gaston Defferre, a decla
rat joi dimineața într-o conferin
ță de presă că, în cazul în care 
aj fî ales, l-ar desemna pe Pierrt 
Mendes France ca prim-ministru. 
El a vorbit totodată despre mo
dul în care concepe rolul consti
tuțional al președintelui republi
cii, afirmînd că acesta are obli
gația de a prezenta „marile op
țiuni". dar „guvernul este oftl 
care trebuie să conducă politiei 
tării**.

s o ui r^l-t____ 1____ iL__
Ambasadorul român 
in Polonia primit 

de W. Gomulka
• TIBERIU PETRESCU, am

basadorul extraordinar șl ple
nipotențiar al Republicii Socia
liste România în Republica 
Populară Polonă, a fost primit 
la 15 mai, la cererea sa, de 
Wladyslaw Gomulka, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.TJ.P.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

• PREȘEDINTELE AUSTRI
EI, Franz Jonas, a vizitat Joi 
Tîrgul internațional turistic de 
la Wels (Austria de Sus). Cu a- 
cest prilej, președintele Aus
triei s-a oprit și s-a interesat 
de exponatele prezentate de 
standul Oficiului Național de 
Turism „Carpați".

Populația Irianului de vest 
in fața urnelor ?

• UN PURTĂTOR DE CU- 
VINT al O.N.U. a anunțat că 
guvernul Indoneziei a propus 
data de 10 iulie pentru „actul 
de liberă alegere*' prin care 
populația Irianului de vest va 
fi chemată să hotărască dacă 
dorește să rămînă încorporată 
la Indonezia sau să meargă pe 
o cale proprie. Purtătorul de 
cuvînt a precizat că a re antă in
formație a fost remisă secreta
rului general al O.N.U., 
LT Thant, de către ambasado
rul bolivian Fernando Ortiz- 
Sanz, care acționează în cali
tate de reprezentant al O.N.U. 
în Iriannl de vest. El a adăugat 
că alegerea datei respective nu 
este încă definitivă.

• INTRE R. S. CEHOSLOVA
CA ȘI BOLIVIA au fost resta
bilite relațiile diplomatice, a- 
nunță agenția C.T.K. Relațiile 
dintre cele două țări au fost 
rupte în anul 1964 din Iniția
tiva guvernului bolivian.

• COMITETUL SOCIAL «1 
Consiliului economic si social al 
O.N.U. a recomandat lntr-o re
zoluție extinderea măsurilor 
pentru asigurarea, în întreaga 
lume, a unul sistem de școlari
zare universală și fără discri
minare. Rezoluția propune ca 
guvernele și organizațiile de în- 
vățămînt și toate țările să ■- 
dopte masurile necesare ca for
mele de invățămint să fie acce
sibile tuturor categoriilor de 
tineri.

Custav Husak la Budapesta
La invitația C.C. al P.M.S.U., 

joi dimineața a sosit la Buda
pesta. într-o vizită de clteva 
zile. Gustav Husak, prim secre
tar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia.

Pe aeroportul Ferihegy. oas
petele a fost întîmpinat de Ja
nos Kadar, prim secretar al C.C, 
al P.M 8.U. si de alti conducă
tori de partid.

• ADUNAREA NAȚIONALĂ 
■ Turciei a adoptat un amen
dament la ConMiltuțLa din 
privitoare la drepturile politice 
ale fostului partid democrat da 
gnvernămînt, prin care mem
brilor acestui partid li se con
feră egalitatea în drepturi ca 
toți ceilalți cetățeni. Amenda
mentul urmează să fie dezbă
tut în Senat, înainte de a intra 
în vigoare.

S-a anunțat, de asemenea, ci 
liderul Partidului republican al 
poporului Iamet Inonil, H-» ln- 
tîlnit cu fostul președinte al 
Turciei. Celal Bayar. care fu
sese condamnat la moarte în 
1960 după instaurarea actualului 
regim, și apoi a fo?it amnistiat, 
iar în urmă cu trei ani a foet 
eliberat din închisoare.

Aceste acțiuni sînt interpre
tate ca un efort de reconciliere 
pe plan national a diferitelor 
formațiuni din viața politică a 
Turciei.

• COASTA DE NORD-VEST 
A ANGLIEI a fost poluată cu 
petrol pe o lungime de 48 km. 
Plajele au devenit impractica
bile și au pierit mii de pte&rL

Pavilionul Româniți la recentul Tîrg internațional de la Tokio
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