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CONGRESUL AL X-LEA 
AL PARTIDULUI — ÎNTÎMPINAT

CU PUTERNIC ENTUZIASM 
DE ÎNTREGUL POPOR

Delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în timpul des
chiderii Consfătuirii internaționale a partidelor, comuniste și muncitorești 
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INVESTIȚIILE

GEORGETA DUMITRU
Doctor în economie

• Potrivit datelor Înregistra
te Ieri la Întreprinderea mini
eră „Muntenia" de la începutul 
anului și pînă acum minerii 
din exploatările carbonifere 
Șotînga, Fllipeștll de Pădure, 
șl Ceptura au extras cu a- 
proape 17 660 tone de lignit 
peste prevederile planului, cele 
mai hune rezultate fiind reali
zate de colectivul exploatării 
carbonifere Șotfnga din Jude
țul Dîmbovița. Totodată în a- 
cest interval atelierul de re
parat utilaj minier de la Fj- 
lipcștii de Pădure aparțlnlnd 
întreprinderii amintite a pro
dus piese de schimb și utilaje 
în valoare de peste 2 ICI Mi lei 
peste plan.

• Lucrările de electrificare 
a magistralei feroviare Craiova 
— Filiași — Caransebeș — 
Reșița au intrat intr-un nou 
stadiu. In stația Craiova au 
fost plantați ultimii stîlpi de 
susținere a liniei electrice de 
contact, și acum se montează 
firele de contact. Intre stațiile 
Craiova — Filiași, prima por- 
țiune a acestei magistrale, 
care, potrivit angajamentului 
constructorilor, urmează să fie 
pusă sub tensiune înainte de 
deschiderea Congresului ai 
X-lea al partidului, au fost 
terminate lucrările de sistema
tizare a căii și au fost întinse 
firele de contact. Totodată, la 
Gemele este gata stația elec
trică de tracțiune, de unde 
ca primi curent linia din tron
sonul Craiova — Filiași.

• Preocupați să-și îndepli
nească angajamentele luate în 
cinstea celui de-al X-lea Con
gres al partidului șl a zilei de 
23 August, oțelarii de la Com
binatul siderurgic din Galați 
au elaborat cea de-a 5 000-a 
șarjă de oțel lichid de la in
trarea în funcțiune a agregaie- 
lor. Acest succes se datorește 
bunei organizări a alimentării 
șl a exploatării instalațiilor.

Proiectul de Directive cu pri
vire la planul cincinal pe anii 
1971—1975, liniile directoare ale 
-dezvoltării econorrtiei 'naționale 
pe perioada 1976—1980, care 
stabilesc un vast program de dez
voltare multilaterala a țării, sub
liniază prioritatea concentrării e- 
forturilor pe linia găsirii și utili
zării tuturor resurselor materiale 
și umane, a însușirii și aplicării 
celor mai raționale metode de 
conducere și organizare a pro
ducției, în scopul ridicării per
manente a eficienței în econo
mie. Însăși oglindirea sintetică a 
realizărilor legate de înfăptuirea 
amplului program adoptat dc 
Congresul al IX-lea și Conferin
ța Națională din decembrie 1967, 
demonstrează utilitatea și viabili
tatea măsurilor stabilite în acest 
sens, ele regăsindu-se în rezul
tatele pozitive obținut| ca urma
re a aplicării măsurilor preconi
zate privind organizarea științifi
că a producției și a muncii in 
toate ramurile de activitate ale 
economiei.

Din ansamblul ramurilor pro
ducției materiale, industria, ca 
ramură conducătoare — căreia ii 

revin sarcinile cele mai impor-

imprimă organizării științifice a 
producției cerințe noi. Tehnica 
însăși pune în slujba organizării 
producției mijloacele perfecțio
nate de lucru : mașinile automa
te, calculatoarele electronice etc. 
îmbinarea rațională a acestor e- 
lemente de interdependență între 
ritmul progresului tehnic și or
ganizarea științifică a producți
ei este una din cerințele atrin- 
gente care se ridică în fața lucră
torilor din industrii pe linia în
deplinirii sarcinilor trasate prin 
Directivele Congresului al X-lea 
al Partidului Comunist Român. 
Realizarea acestui imperativ al 
organizării științifice a producției 
în etapa actuală, presupune apli
carea largă a metodelor ți mijloa
celor moderne de organizare ți 
conducere, o dată cu însușirea, 
cunoașterea și utilizarea celor mai 
noi cuceriri ale științei, a ceJoi 
mai modeme mijloace de calcul 
și analiză- Tn condițiile dinșmjj- 
muhii economic și tehnologic ja
lonat d- proiectul de Directive 
în condițiile competitivității ce

(Continuare in pag. a FII-a)
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Ba 5 iunie a.c., în Palatul 
. Mare al Kremlinului din Mos- V cova s-a deschis Consfătuirea 

internațională a partidelor co- 
muniste și .muncitorești.

W La Consfătuire au sosit re
prezentanți a 75 de partide 

• comuniste șl muncitorești :
Partidului Comunist din

Africa de sud, Partidului A- 
• vangarda Socialistă din Alge

ria, Partidului Comunist din 
Argentina, Partidului Comu- 

£ nist din Australia, Partidului
Comunist din Austria, Parti
dului Comunist din Belgia, 

• Partidului Comunist din Bo
livia, Partidului Comunist 
Brazilian, Partidului Comu- 

• nist din Marea Britanie. Par
tidului Comunist Bulgar, 
Partidului Comunist din Ca- 

£ nada, Partidului Comunist din 
" Cehoslovacia, Partidului Co

munist din Ceylon, Partidului 
£ Comunist din Chile, Partidu

lui Progresist al oamenilor 
muncii din Cipru, Partidului A Comunist din Columbia, Par- 
tidului Avangarda Populară 
din Costa Rica, Partidului Co- 0 munist din Cuba (în calitate 
de observator), Partidului Co- 
munist din Danemarca, Parti- 9 dului Comunist Dominican, 
Partidului Comunist din Ecua- 
dor. Partidului Muncii din El- W veția. Partidului Comunist din
Finlanda, Partidului Comunist 
Francez, Partidului Socialist 

W Unit din Germania, Partidu
lui Socialist Unit al Berlinu- 

• lui Occidental, Partidului Co
munist din Germania, Parti
dului Comunist din Grecia, 

• Partidului Comunist din Gua
delupa, Partidului Muncii din

Partidului Comunist 
Partidului Popular 
Partidului Comu- 
Irlanda de Nord, 
Liga Muncitorească 
Partidului Comu-

Guatemala, Partidului Pro
gresist Popular din Guyana, 
Partidului Unit al Comuniști
lor din Haiti, Partidului Co
munist din Honduras, Parti
dului Comunist din India, 
Partidului Comunist din Ior
dania,
din Irak, 
din Iran, 
nist din 
Partidului 
Irlandeză,
nist din Israel, Partidului Co
munist Italian, Partidului Co
munist din Lesotho, Partidu
lui Comunist Libanez, Parti
dului Comunist din Luxem
burg, Partidului Eliberării și 
Socialismului din Maroc. 
Partidului Comunist din Mar- 
tinica, Partidului Comunist 
Mexican, Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, Parti
dului Socialist din Nicaragua, 
Partidului Marxist-leniniști- 
lor din Nigeria, Partidului Co
munist din Norvegia, Partidu
lui Comunist din Pakistanul 
de est, Partidului Popular din 
Panama, Partidului Comunist 
din Paraguay, Partidului Co
munist din Peru, Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, 
Partidului Comunist din Porto 
Rico, Partidului Comunist din 
Portugalia, Partidului Comu
nist din Reunion, Partidului 
Comunist Român, Partidului 
Comunist din Salvador, Parti
dului Comunist din San Ma
rino, Partidului Comunist Si
rian, Partidului Comunist din 
Spania, Partidului Comunist 
din Sudan, Partidului de stin
gă — comuniștii din Suedia 
(în calitate de observator),

Partidului Comunist din 
S.U.A., Partidului Comunist 
din Tunisia, Partidului Comu
nist din Turcia, Partidului 
Muncitoresc Socialist-Ungar, 
■Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, Partidului Co
munist din Uruguay, Partidu
lui Comunist din Venezuela, 
a două partide care activea
ză în ilegalitate, a căror de
numire nu este menționată 
din considerente de securitate.

L. I. Brejnev, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., a adre
sat participanților la Consfă
tuire un cuvînt de salut.

în numele C.C. al P.C.U.S., 
al tuturor comuniștilor sovie
tici, vorbitorul a adresat un 
salut cordial delegațiilor par
tidelor comuniste și muncito
rești care au sosit pentru a 
participa la Consfătuire și, 
prin ele, milioanelor de tova
răși de idei din toate țările și 
de pe toate continentele, care, 
sub steagul marxism-leninis- 
mului, apără interesele clasei 
muncitoare, ale tuturor oame
nilor muncii, luptă împotriva 
imperialismului, pentru socia-< 
lism și pace, democrație și in
dependență națională. In con
tinuare, secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S., subTiaiind 
marele interes manifestat față 
de Consfătuire în lumea în- 
.treagă, a arătat că aceasta so 
datorește, înainte de toate, ro
lului mișcării comuniste ca 
cea mai influentă forță inter
națională a contemporaneită
ții, actualității problemelor

(Continuare în pag. a TV-a)

ARTA

A face artâ „angajați*  în
seamnă a comite un act volun
tar. A-fi îndeplini ca artist o 
datorie de onoare. O datorie 
care are un obiect precis ți a- 
nume descoperirea portretului 
omului nou care se naște azi 
sub ochii noștri. Trăim în zo
dia. în tînâra dar lunga pe vii
tor zodie a celui de-al treilea 
om nou. Căci trei tipuri umane 
se pot distinge în tot cuprinsul 
Istoriei Universale : omul grec, 
omul Renașterii și omul veacu
lui nostru. Omul unui secol ui
mitor, care în mai pufin de 40 
de ani și-a schimbat de nenu-

tante legate de dezvoltarea și în
zestrarea multilaterală, la cel mai 
ridicat nivel tehnic, a întregii e- 
cooomii naționale — trebuie să 
găsească în perioada imediat ur
mătoare noi soluții pricind așeza
rea pe baze științifice a produc- 
ției și a muncii.

în anii cincinalului următor, 
industria, așa cum se arată în 
proiectul de Directive, trebuie sa 
se dezvolte înti-un ritm mediu 
anual de 8.5—9,5 la sută, pro
ducția globală industrială urmînd 
să crească cu 50—57 ia sută in 
1975 față de 1970 și de 2—2,3 ori 
în 1980 față de 1970. In viitorul 
cincinal sporul producției indus
triale, trebuie asigurat in propor
ție de 72—Ti la sută, pe seama 
creșterii productivității muncii. 
Este de la sine înțeles că în con
dițiile ritmului rapid de introdu
cere a progresului tehnic condu
cerea și organizarea producției 
devine un proces dinamic, care

Efervescentă în abataje
ÎNDEPLININD ANGAJAMENTELE INIȚIALE, MINERII DE LA 
PAROSF Ml ISI PROPUN NOI OBIECTIVE IN ÎNTRECEREA 

SOCIALISTA :

Q 8000 tone de cărbune peste plan
Q Sporirea productivității muncii cu
75 kg. pe post £ Economii suplimen
tare la prețul de cost: 695 000 lei

De departe rți dai seama ci 
obiectivele care, ți M înalță in 
față tint tinere. Prin poiana ca 
cițica ani in urmă împestrițați

de flori șerpuiește acum drum 
asfaltai.

De pe malul Jiului se arcuieș
te un pod de beton uriaș pe care

tacd n-d fost întinsă pojghița 
protectoare de asfalt. Da hngă 
pod începe incinta minei Paro- 
țern tn care doar clădirea adad- 
nirt rotiră ți citeva anexe smt fi
nisate pe cind rectul obiectsoa- 
lor, puțul principal de extracție, 
puțul auxiliar, triaj C.FJC tisd 
încă in construcție.

In față avem una din csh mdi 
tinere unități miniere ale țării, 
intrată în exploatare doar cu trei 
ani tn urmă, care îmbogățește 
selba exploatărilor ce se întinde 
de-a lungul Văii Jiului. TI rugim 
pe directorul unității, inginerul 
Dan Su rules cu sd ne înfățișeze 
,jstoricur minei.

hșet ecoste un graf te

ÎN SLUJBA
APĂRĂRII 

CUCERIRILOR
POPORULUI

General maior NICOLAE STATE

Cuvînt la... modă, revenit 
întruna pe buzele tuturor. 
Este prezent pe firmele ci
nematografelor. ale magazi
nelor,- ale restaurantelor și 
cofetăriilor. Nn e de mirare 
că exercită o anumită atrac
ție asupra tineretului. Dar 
ce înțelege — realmente — 
tîn&rnl prin aefest cuvînt 
magic : „Sînt modern" ori 
„Vreau să fiu modern" ?

Ar fi, poate, potrivit ca 
toți acel care cred că țin 
pasul cu epoca scurtîndu-șl 
fusta sau lăsindu-și părul aă 
crească mai lung, să medi
teze pufin asupra cîtorva a- 
devăruri exprimate succint 
mai jos 1

A FI MODERN — Mte 
egal cu a recunoaște, toc-

MOMENTULUI 
ISTORIC

D. I. SUCHIANU

de ideea unei posibilități pozi- 
tive de fericire pentru toți. V 
Bine înțeles goana după noroc.
vînâtoarea după fericire sîni • 
vechi cit lumea. Ideea cea nouă ™

ALFX. RĂLGRĂDEAN
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mărate ori drumul și înfățișa
rea. Secol de căutare, totodată 
febrilă, sigură și dîrză. De cău
tare ? Ce caută acest om nou? 
Cum se numește el ? Omul erei 
electronice și al conforturilor 
cibernetice ? Omul unui nou 
umanism menit între altele să 
dea un conținut deosebit de al 
epocilor anterioare erei civili
zației atomice ? Omul genero- 
zităților progresiste ? Toate a- 
ceste epitete i se potrivesc. 
Dar ne-ar trebui un nume de 
botez mai puțin vag. Ce oare 
aduce nou acest nou om nou, 
diferit de ce aduseseră cei doi

vechi oameni noi, iluștrii săi 
predecesori ? Omul grec adu
cea pe lume frumusețea, cuge
tarea rafională și gîndirea tra
gică. Omul Renașterii, cu un 
picior înfipt în Dreptul Roman 
iar cu celălalt în Declarația 
Drepturilor Omului, a adus 
ideea de libertate, respectul in
dividului, demnitatea persoa
nei, ideea de justiție. Dor cel de 
al treilea om nou? El este shins 
legat de ideea socialismului. 
Întreaga literatură socialistă, 
de la cea utopică la cea mai 
științifică e străbătută, ca de 
un fir roșu, de ideea fericirii,

este însă afirmarea, cu dovezi, 
a posibilității existenței ei pen
tru toți. Cum ? Foarte simplu 
la prima vedere : alegînd, din 
variile lucruri întîmplate în ju
rul tău, ceva care se potrivește 
cu tine, cu ce vrei, cu ce poți, 
cu ce ești. Din păcate nu e ușor 
să descifrezi tîlcul lucrurilor, a- 
devăratul înțeles al întîmplări- 
lor.

Așadar, reușita în fericire 
depinde de arta de a descoperi 
adevărul ascuns îndărătul în
velișurilor înșelătoare ale lu
crurilor. Operație mai dificilă 
azi ca niciodată. Căci, trăim o 
epocă în care, cum spuneam, 
se naște cel de-al treilea om 
nou și complexa lui psihologie 
îngreunează sarcina descifrării 
vieții și oamenilor. Din fericire, 
există o artă care tocmai ne 
învață dezlegarea acestor iero-

ÎNPAG.A3-A.-
r/ Europenele" 

de box 

CIUCĂ, DUMITRESCU 
Șl CUȚOV-ÎN FINALE 

ÎNPAG.A4-A: 
* Ancheta internațională 
„TIOTUl Șl VIITORUL 

EUROPEI"
■Trei intcniurl la Ticna-
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înființa mat, faj luirroS, cn două
zeci de ani. a miliției a avat loc 
în contextul măsurilor țenerale 
luate de partid în domeniul cod- 
strucției de stat; procesul creării 
ți perfecționării activității orga
nelor de imhtie desfațurinda-se 
fab conducerea nemijlocită a 

noilor temei uri
sociale, nori structuri a statului 
socialist militia a fost creată ca 
«m instrumeat necesar poporului 
în apărarea cuceririlor revolu
ționare Împotriva acțiunilor în
treprinse de elemente dușmănoa
se. în snederea asigurării cadru
lui social favorabil muncii con
structive a întregului popor.

Devotamentul pentru apăra
rea ți promovarea intereselor 
populației, abnegația ți eroismul 
în muncă — trăsături fundamen
tale ale constructorilor vieții noi 
— sînt ți trăsăturile lucră torni ui 
dc miliție, manifestate în întrea
ga sa activitate Servirea cu de
votament ți credință a interese
lor tării ți poporului a fost si 
este idealul suprem ce călăuzeș
te întreaga activitate a organelor 
de miliție, a lucrătorilor săi. Per- 
fectionîndu-$i continuu pregăti
rea profesională, însușindu-și 
metodele și procedeele specifice 
activității lor. lucrătorii de mili
ție au dovedit de-a lungul ani
lor simț de răspundere, perspi
cacitate și fermitate în îndepli
nirea îndatoririlor ce Ie revin.

Condusă în permanentă de 
partid, militia a participat activ 
la lupta împotriva acelor elemen
te dușmănoase care au căutat 
prin toate mijloacele să submi
neze nooa orinduire socialistă, 
împotriva ctdor care, orbiți de 
ură, nu se dădean în lături de la 
acte de răzbunare, de la jaf sau 
te. oare.

în lupta împotriva acestor ele
mente înrăite, cadrele de mili- 
pe. educate în spiritul patriotis
mului fierbinte ți atașanw^nhiltit 
pentru cana poporului, nu au 
dat înapoi în fata greutăților, ne
precupețind nici un efort, jertfin- 
du-ți, uneori, viata.

Au căzut în această lnptă 
multi fii devotați ai poporului. 
Jertfa supremă a locotenentului 
major Libuț Radu, sublocote
nentului Bihboc Valentin, pluto
nierului Bub Sabin ți a altor 
eroi căzuti In luptă. constituie 
mărturie a atașamentul oi, a cre
dinței nestrămutate în victoria 
cauzei socialism ol ui.

Întelegînd că activitatea orga
nului de miliție are o semnifi- 
catie socială deosebita, lucrătorii 
miliției investesc în munca lor 
abnegație, curaj, spirit de sa
crificiu, demnitate, lucru care se 
oglindește atit în rezultatele pe 
care le obțin cît și în creșterea 
prestigiului și încrederii de care

(Continuare în pag. a ll-a)

„/mm*
MIHAI STOIAN

mai, ideea de continuitate a 
omenirii, a propriului tău 
popor, căci niciodată nu are 
rost să crezi că doar pe 
parcursul existenței tale pă- 
mîntești s-a atins nivelul 
maxim de gîndire ți de bun 
gust ;

A FI MODERN — este 
egal cu a fi lipsit de preju
decăți (firește, în limitele 
morale general acceptate) :

A FI MODERN — iată o 
doleanță care poate fi îm
plinită nu prin simplă imi
tare, ci — în primul rînd — 
prin calitatea și nivelul cu
noștințelor pe care le ai, prin 
concepția adoptată privind 
lumea și viata.

La urma urmei, de ce să 
știi, cu maximă precizie', 
care actor este soțul cutărel 
actrițe (deși, în principiu, 
p-am nimic împotrivă nici 
în legătură cu acest fel de 
cunoștințe), fără să știi — 
măcar în schimb — că 
E = mc*  reprezintă faimoa
sa ecuație einsteinîană. De-

(Continuare in pag. a ll-a)



Pag, 2 SClNTEIA TINERETULUI

Rugăciune
INIȚIATIVA ARE CUVINTUL

UN CAIET UTIL

EFEMERAORGANIZAȚIILOR
U. T. C.

„Avea bunicul meu o vie șl 
nu știu de clnd o are". Așa zic 
dăbulenli noștri clnd exprimă 
ceva vag despre un lucru ne
clar. Unui neavizat proverbul 
l-ar stîral nedumerire dar a- 
cesta, ca toate proverbele ain- 
tetizează un slmbure de adevăr 
Intrînsul fiindcă pe la noi (co
muna Dăbuleni, județul Dolj) 
viile bătrîne au virate matusa
lemice ; o podgorie de o șută 
de ani, mal are destulă putere 
in rădăcini și joarde ca să a 
dune, încă mulțl ani, din soa
re, tăriile șl parfumul vinului. 
Soarele șl nisipul, cum s-ar 
apune „condițiile pedoclimati
ce", au creat aceste soiuri re
zistente de viță. Șl, ml-aș ne
dreptăți consătenii, dacă nu aș 
adăuga la acestea șl munca 
omului, care e sfîntă șl aprigă 
cînd vrei să creezi o vie. pă 
mînturlle noastre sînt în ma

rlle toride, au aclimatizat aid, 
din cele mal vechi timpuri, 
soiurile autohtone de viță. 
Descoperirile arheologice, «1 
părerea specialiștilor viticultori 
acreditează idee a că aceste ni
sipuri sînt singurele soluri 
care au tezaurizat soiurile 
străvechi, poate de pe timpul 
dacilor : Joiana, Seu tură torul, 
Berbccelul. Tlmîioasa șl Ne
gru vlrtos. dispărute în alte 
vestite pod erorii.

Soiurile de viță proprii popu
lației geto-dace, slnt eu totul 
diferite de cele grecești aduse 
din peninsula sau insulele Ar
hipelagului.

„De asemenea, sînt eu totul 
deosebite sistemele de tăiere 
șl susținere a vițelor, transmi
se de la daci șl practicate la 
noi pînă la Invazia filoxerei". 
(I. C. Teodorescu „vița de via 
șl vinul de-a lungul veacuri

Comitetul județean laț! al 
U.T.C., prin secția sa de propa
gandă, a editat și a difuzat or
ganizațiilor de tineret din ju
deț un foarte bun îndrumar în 
activitatea comisiilor politleo 
îdeologlce și cultural-artisticc 
ale comitetelor comtmxula 
U.T.C. din județ. Broșura se 
deschide cu un cuvlnt înainte 
In care se arat*  printre altele 
ei în paginile îndrumarului iș! 
vor gisi loc atlt probleme spe
cifice cit și probleme general*  
de cunoașterea cărora depinde 
fn cea mal mare misuri orien
tarea juxtl ■ tuturor eforturi
lor, perfectarea șl generaliza
rea unor experiențe pozitive, 
consolidarea și dezvoltarea n- 
nor deprinderi de manca, con
turarea celui mal favorabfl ca
dru pentru desfășurarea pro
cesului de educație sl crearea 
acelei atmoafere coetir.ua ge
neratoare de entuziasm- In în
drumar se popiJiMriaactaa fcruap- 
tulrUe bure din munca orga
nizației Județene rft șl a altor 
organizații U.T.C. din celelalte 
județe ale dLrtL Sa p realii ti 
portretele 
locul de tt 
orgsrJzatie

adaugă reportajul, cnmenta- 
ruL interviul, masa rotundă șl 
colocviul pe diferite teme. Nu 
lipsesc, desigur, articole de 
opinii- Caietul cuprinde patru 
secții : prima, actualitate la 
■L se referă la dumirea Comi
tetului Central al U.T.C. către 
laata arganale șl organizațiile 
U-T.C-. către toti tinerii patriei 
eu privire la arlvenarea a ÎS 
de ani de la eliberarea Rxxnl- 
niel de sub jugul fascist- Cel 
de al doilea capitol cuprinde 
recomandarea _SășiăKlna ma
nifestărilor ea] ni raia artistica 
peatn tineret". Un program 
Etinuțloa elaborat Include ac- 
țlunCe mir! testărilor re vor 
avea lor In flecare xl Iată te- 
■mtiea pe xde : • !n ordinea 
succedării săptămînll : „Ziua 
eîntaeoliM. dansului » portului 
popular", «Aii, întfialre eu brl-

gada științifică", „Oameni 
cultură și artl", „Ziua eticei 
cetățenești", „Să rămînem In 
amintirea consătenilor noștri", 
„Ziua cărții și a filmului pen
tru tineret", „Slăvind memoria 
păm latul ui strămoșesc- și... 
„Balul de stmbătă seara". In 
partea a treia găsim texte pen
tru manifestări de masă cu ti
neretul printre acestea flgu- 
rind eseul literar „Patria mea, 
miracol româneic" și montajul 
literar „Partidul este în toate'.

în sfințit, ultimul capitol re
comandă cărțile care trebuie 
ritlte In această perioadă de 
către utedști. Considerăm că 
inițiativa secției de propagan
dă a Comitetului Județean 
U-T.C. Iași merită să fie pre
luat! și de alta organizații din 
țar*.

FLORICA MITROI

către
1

G. FLEANCU

PREZENTE

Acoperișul copilăriei închipuie 
un corb, avertisment poesc, în 
umbra căruia ideile se săge
tează rar. „cu mijlocul vies
pe". Protestul 
această oarbă 
lă. îmbracă 
după absolvirea de totemul se
cret al fricii : „numai umbra 
mea / suavă se răstește la pă
rului / cu zgomote de pline tra
să de aub test / în zori, cînd 
mîinile sugarilor umblă prin 
somn." („Suavă se răstește Ia 
pămînt"). Nu mal puțin ferme, 
dar probabil mal eficace (pen
tru că cifrul Inaccesibil are. în 
concepția populară, un neîndo
ielnic efect magic) sînt deseîn- 
tecele oficiate încă de la naș
tere : „întoarce-te. drace. / cu 
trupu-ffi pruncie, / mintea-n fol 
de laur 7 peste veșnicie / și-n 
solz de balaur. / hoț de viață 
vie. / întoarce-te. drace. / să 
vezi ce ți—oi face, / să vezi ce 
țl-oi face 1“ („Mumulița").

Nu departe de fronda adoles
cenților lui Esenin se plasează 
„Sînt copil lunateo ii bețiv". 
Căci. Florica Mitroi știe să 
sculpteze în visul alb contururi 
halucinante, substituindu-se lor 
și animîndu-Ie. Artistă de o 
forță interioară debordantă, au
toarea posedă o acută percepție 
a elementelor, noțiunile 
prezentind, 
țluni goale 
tocite prin 
reavăn, se _____
lirice ale acestui debut, 
îneît impresia de ..deja vu“ este 
cu totul accidentală. Platitudi
nea fiind exclusă, rămîne de 
stabilit dacă, uneori, versul 
nu-și creează dificultăți inutile 
printr-o contorsionare supli
mentară. Pînă atunci, talentul 
de excepție al Floricfil Mitroi se 
cere consemnat ca atare. Și sa
lutat cu cuvintele de demult ale 
lui Lovinascu! „A coborft o 
fată în literatură !“

lirice tempera- 
coruolează prea 
contaminări și

Demult n-au mai răsunat în 
colecția „Luceafărul" acorduri 
lirice atit de decise 1 Frumuse
țea lor aspră rezultă, nu din 
grațioase șt dulci logodne de 
vocabule, seduse de sonul pro
priu. ci dintr-o dură confrun
tare a elementelor, neemaneî- 
pate. definitiv, din informul 
originar. Spectacol fascinant 
șl înfricoșător, aiemenea ful
gerului căzînd pe creste 1 „Ru
găciunile" Floricăl Mitroi au 
■elnteieri demonice, îndîrjite 
șl trufașe, pe care jinduirea 
pură a unei alte virate, mai îm
păcate. nu Ie estompează în în
tregime. Poeta personifică cli
pa, efemera, o provoacă și o 
definește, o neagă si o afirmă, 
pentru a ae delimita de ea șl a 
1 se - -
carusel 
solite : 
RA. ca 
fericire 
dire și -------------------------------
jelor solare.//...//TU e$tl cap- 
cana-n care un spectru arzător 
se-avtntă. / acoperindu-se de 
fluturi reîntorșl și stranii 7 de-a 
pururea îzvotrul alb în care vi
teza îsi sărută, / închipuirile de 
lapte, de faguri și de cranii. / / 
Amncă-mă ca pe-o cutle-n
timp, / să strig speranțele fu
gind la vale. / carenele de vis
col cînd se rup / si haita ino
centă și cruntă a lupilor răsa
re 1“ („Rugăciune către Efeme
ră"). Dialogul cu timpul se va 
converti, pe parcurs. în medi
tație asupra viratei, asupra vie
ții și a mortti.

Alte poezii, dincolo de un 
ușor aer ermetic, par tablouri 
expresioniste. cu deschidere 
spre ruralitate si proiecție în 
mit. Genul proxim ar fi lirica 
lui Blaga, de care le îndepăr
tează. însă, o mai mare crudi
tate a limbajului, necernut. ca 
acolo, prin site de in. Cu mai 
multă îndreptățire as putea in
voca numele lui Ion Alexan
dru, lucru pe care-1 si fac. deși 
poeții, în general, nu-si recu
nosc idoli de vîrsta lor. Precl-

zarea ..înrudiri 
mentale" nu-1 
mult ; dar. de 
!n plan vertical, nu-î ferit ni
meni. Mai ales la .debut. Pe de 
altă parte, Florica Mltroi are o 
bine marcată originalitate, In
cit referințele critice n-o deza
vantajează. Poeta rămîne ea în
săși. inconfun dabilă, chiar 
atunci cînd apelează la o tehni
că comună expresioniștilor. 
De pildă, executarea unul por
tret prin 
reale ale 
teresează

neglijarea proporțiilor 
întregului. Ceea ce in- 
nu este figura în an-

ROMANEȘTI CRONICA
PESTE HOTARE

al

• l

un 
fn interpretarea 

Simfonice din Hun

• Piesa lnl TI beri a Olah s-a 
bucurat zilele trecute de 
mare succes. 
Orchestrei

ir».

„AVEA BUNICUL MEU

prima audiție a pie- 
noapiea timpurilor" 
Miereanu șl „Con- 

._ Mitrca
la Madrid, Tomaso

O VIE..."

LA CUMUtlLE T1NEIETULUI
WN IUCUKEȘTI

IA CUM4JBLE TINEinULUI 
CMN IU CU K ȘTI

■ 1
/

MEZICALE

CUCERIRILOR
(Vrman din pag. I)

balerină

pe scena unui teatru mare

vital fată de 
limită existenția- 
fonnc energice,

I
jorltate nisipuri mișcătoare, 
purtate de vînturi șl dispuse 
în dune ca în Sahara. Acestea 
fac parte din cele 120 000 ha de 
nisipuri cunoscute în geografie 
sub numele de „triunghiul ni
sipurilor zburătoare din audul 
Olteniei".

în afara viței de vie, pe nisi
puri mal crește salctmul șl 
dudul, care au rădăcini adinei 
țl penetrează nisipul pînă la 
stratul de umiditate. Vița d*  
vie. localnicii o cultKă fntr-un 
mod cu totul special : lama, 
sapă șanțuri adinei — de 5—8 
metri ți primăvara pe fundul 
gropilor se înfig joardele. Ca 
la stejarii seculari, rădăcinile 
viței pătrund în «ol pînă la 
18—12 m adindme. Acestea nu 
mal pot fl aeoaaa de Tfntari 
81 sufocate de secetă, apa din 
precipitații fiind tene captata 
în șanțuri. O vie intri pa rW 
foarte tlrzln, dnpl șam ani 1 

în fiecare an via k Jtattne- 
rește", Ingraplndu-«e in nisp 
vîrful joardelor, care aa trana- 
formă In rădăcini. Axtfel, un 
singur' cuib, de viță, acoperă 
prin îngropare c supreteță tte 
100 m.p. Condițiile cMmariea 
deosebite, nisipul.

• La c«a da a 11-a ediție * 
Canewaulul Internațional de 
Casta de la Verviena tinerii 
tladrețl re mini au doblndlt 
înalta distincții : basul Mîbal 
Puthtle, Premiul I, b ari to nil 
Vasila Marți no iu ți Lucian Ma- 
rtancw, Premiul H, soprana 
Magda Cono novici, Premiul II 
|fl baritonul loetf Parcaj, Pre
mial in.

• Du pl 
lor „Tn 

da Cost In 
▼ergențe 4" de Mihai 
Cel ariana 2 12, _ ...
Mareo, cunoscut compozitor fi 
muzicolog spaniol, scria că a- 
cesta piese „ilnt capodopere 
ale renalul care marchează o 
noul etapă estetici" conside- 
rîndu-1 pe «ei doi tineri „cap*  
de serie în actuala mlfcare 
■amicală românească fl euro
peană*.

• Zilele acestea, Mlhal Bre- 
dlceanu Întreprindă un turneu 
da concerte în America de 
Sud. Șeful da orchestră român 
a mal fast Invitat sl faci par
ia iin Juriul Concursului In- 
tersațlOBa] «a Compoziție 
la Hartfard (8.V-A.L

NTRU TIMPUL DV LIBER.[PENTRU TIMPUL DV LIBER

NE1MBL1NZITA ANGELICA - 
cinemascop — rulează la fttnE 
(orele 8 ; 11 j 13 ; IA ; W; u 
București (orele 1 j II i 12 : 11 
ii : 20 : 22) i Favorit (orala 
11.« ; 13,45 ; 18 ; 11.11 i
ALEXANDRU CEL FEJUCTT
— rulează la Republica (orale IJ3 :
11.30 ; 14 i 16,15 ; 11.43 : T “
PRINȚUL NEGRU — nltati 
Luceafărul (orele 1.15 ; ÎL 
13,45 ; 18,15 ; 18,38 : îl) 1 Melodia (O- 
rele fi; 11.15 i U.n i i« i n xs î
20.30) ; Modem (orele fiji > U®1
ri ; 18.15 ; ia,s« J 20,45) s Fl*_-.jra  
(orele 9 ; 11,15 I 13J8 ; II : IHA ;
20.30) . NU VOR FI DIVORȚURI - 
ruleazfi Ia Festival (oreîa l « s 
11,15; 13,30; lfl ; 11.31; îl). AM 
DOUA MAME 81 DOI TAT1 - 
leazfi Ia Victoria (orele l.« ; 11.13 i
13.30 ; 18 ; 18,30 ; M.43). PRINȚESA
TRISTA — ruleezi la Lurfldna a(> 
rele 9,15—16.15 In eonttnuarefi. 
AMPRENTA (orele ÎL» . ».<5k
ANUL TRECUT LA MAREENBAD
— ruleazfl la Central (orele I; 11 l
13 : 15 ; 17 ; 19 1 31). PAIA — n>- 
leazâ ia Doina (orele 11.» ; 1X«5 j 
10 , 18,15 ; Î0.30). LA ORELE 8—11 
PROGRAM PENTRU COPIL 
ROȘII $1 ALBII - cinemascop — 
rulează la Union (orele liza i ia i 
20,M). PR PLAJELE LUMII — ni*  
lează la Timpuri Noi (orele >-21). 
TARZAN, OMUL JUNGLEI — ru
lează la Feroviar (orele •— IX» în 
continuare ; 18 ) 11.» | M.45): Ex- 
celsior (orele fi ; 11,15 : 11.» î ii 1 
18,15 : 20.») ; Gloria (orele I 4L13 : 
13,30 J 18 ; 11,15 ; ».»)- IN UBfBRA 
COLTULUI — duetnascop — ~
lează la Grtvlța (orele 11 1
13.30 ; 18 : 11,15 : ».») :
(orele 9.30 ; 11,M î 13.» I i
18.30 : 20,45) 1 Tomla (orele >—17 In 
continuare). contemporanul 
TAU — cinemascop (ambele aerii)
— rulează la înfrățirea (orele 
15,30—19). PENTRU INCA PUTINI 
DOLARI — cinemascop — rulează 
la Buzesti (orele 15,30 : 18). PE UR
MELE ȘOIMULUI — cinemascop
— rulează la Dada (orele 1,15—
10.30 ; în continuare ; ÎB.IS ; 21). 
A TRAI PENTRU A TRAI — cine
mascop — rulează la Bucegl (ore
le 9: 11.45: 14,30: 17.15; 20) Aurora 
(9.30 ; 12,15 | 15 ; la ; 20.<5). BE
CKET — cinemascop — rulează la 
Unirea (ora 16). VERA CRUZ — 
cinemascop — rulează la Lira (o- 
rele 15.30 : 18 : 20,15). CĂSĂTORIE PRIPITA ? — rulează la Drumul 
Sării (orele 15 : 17.30 ; 20). ROLLS 
ROYCE-UL GALBEN — cinema
scop — rulează la Ferentari (ore
le 15.30 ! 18 : 20.30). NOAPTEA E 
FĂCUTĂ PENTRU... A VISA — 
cinemascop — rulează la Glulești 
(orele 15,30 ; 18 : 20.30). PARADI
SUL TNDRAGOSTITILOR — rulea
ză la Cotrocenl (orele 15.30 ; 18). 
TATA (ora 20,30). VIȚELUL DE 
AUR — cinemascop (ambele serii)
— rulează la Floreasea (orele 9.30 ;
12.30 : 18,45 ; 20). ASASINATUL S-A
COMIS LUNI - cinemascop — 
rulează la Volga (orele 10—18 în 
continuare. 18.15 ; 20.30) ; Proeresul 
(orele 15,30 : 18 : 20.30). AIWO,
GRINGO — cinemascop — rulea
ză la Moșilor (orele 15.30 : 18 ;
20.30) VREMURI MINUNATE LA
SPESSART - rulează 1b Popular 
(Grele 15.30 ; 1fi). RĂUTĂCIOSUL 
4DOLESCENT — cinemascop — 
rulează ’e Munca (orele !B; 18: 20) 
SA MUR AIIH — clnemaproD - 
rulează îa Flacăra (orele 15.30 : 18). 
nRAGOSTEA UNEI BLONDE — 
rinemasenp — (orele 28.30), CO’ 
MEDTAVfn — cinemascop - 
rulează Ia Arta (orele 8.50—în 
■'ontlnuare : 19.30) FELDMARE-

rtilează la Vltan (orele 
.o : 20.15) ASTA SEARA 

MA DISTREZ - rulează la Raho
va (orele 15 IM ACUZATUL (ore 
le IR) APRT.P PRIMĂVERII - 
-Inpmascop - rulează la Pacea 
‘orele 18 : 18 20) PIPELE — clne-
mascon — rulează la Crîneasl (o 
rele IR.30 18 20.15), CRIMA IN
STIL PERSONAL — cinemascop

DOUA CONCURSURI 
IA _T£HNK-CLUI“ :

Cînd In sunetele orchestrei s-a 
ridicat cortina. In sail nu se 
mai găsea nici un loc liber. Pe 
arena Operei ansamblul de balet 
al Palatului pionierilor prezen 
ta Integral spectacolul „Frumoa
sa din pădurea adormită" de 
P. I. Cealkovski. Aproape 100 de 
copil — notati — între 6 și 15 
ani smulg ropote de aplauze de-a 
lungul celor aproape trei ore de 
spectacol. Ca spectator nu știai 
ce să admiri mai întîl. Suplețea 
prințesei Aurora, grația rinelor, 
expresivitatea lui Carabosce sau 
zfna cea rea. talentul micii ba 
lerine ce a întruchipat pe Scufi
ța roșie sau impresionanta serio 
zi ta te a „corpului de balet*  for 
mat din cel mal mid lnterprețL

A fost o sărbătoare pentru toti 
cei din sală, o Încununare a 
muncii neobosite pe care acești 
copii o desfășoară sub condu 
cerea maestrel de balet Antoni
na Boacu. Un colectiv aflat la 
primul său spectacol pe o ase 
menea scenă era la a treia mon
tare integrală a unui spectacol 
clasic de balet, dar care a vădit 
în multe momente o bună Ințele

gere a muzicii lui Ceaikcvaki. 
Decorurile erau ale Operei 
Române dar costumele, cu 
nimic sub valoarea cadrului 
scenic, au fost confecționate de- 
părinți — cu materialul pus la 
dispoziție de Palatul pionierilor
— într-un atelier organizat ad 
hoc, sub îndrumarea acelorași 
profesori, în timpul redus în 
care copiii îor se aflau în repe 
tițll. Buchetele de flori pe care 
copiii le-au oferit dirijorului 
Paul Popescu șl balerinilor A 
drian Caracas și Florin Gavrl 
lescu de Ia Opera Româna care 
au dansat în spectacol s-au volt 
îndemn Ia continuarea colabo rării.

Pentru munca șl talentul aces 
tor copil, pentru cultura artisti
că a tuturor pionierilor din Ca 
pltalfi și din tară, repetarea a 
cestel seri ar fi un mare cîștig. 
Șl televiziunea ar putea renunța 
Intr-o seară la ceva — are la ca
— pentru a prezenta acest 
spectacol. Copiii au dovedit că 
merită.

C. CRISTESCU

I'-nniinuHrt
SAT.A - 
1K.30 IU .

n>-
11,13 1Monta
1«.» i

Ope-u Hanânl • TRATTATA — 
ora UJM : Teatrul Kaftonal , I L. 
Caraglale" (Sala Comedia) : E- 
NIGMA OTTILm — era SfiJt ; 
(Sala Studiai : CINE BSTT TCT ? — 
ora M.aa ; Teatrul J»**-  Stxrdaa 
Buîandra" (Setetu MâgureaE'2) : 
VICTIMELE DATORIEI — ora 
M.fifi ; (Sala Studio) : SFWIUL 
MITICA BLAJIWUL — ora M.M ; 
Teatrul Mic : AMOOOB ! — ora 
21.M ; Teatrul „C. L Nottara' 
(Sala Msahoru) : CIND LVNA E 
ALBASTRA — ora 11.33 : Teatrul 
Giulețti : MEȘTERUL M ANOLE — 
ora 1S,M ; Teatrul ..Barbu Dda- 
vrancea" : UN ASASIN CIUDAT
— ora 28.M ; Studioul LA.T.C. • 
DISONANTA — ora Ifi.fifi ; R.U.R.
— ora 13.08 ; BACANTELE — ora 
20.00 ; Teatrul Țăndărică (Calea 
Victoriei) : ȘORICELUL ȘI PĂPU
ȘĂ — ora 17.8a ; (Saia Academic): 
A FUGIT UN TREN — ora 17.08 ; 
Teatrul satiric muzical „C. TAna- 
se“ (Sala Savoy) î TANASE RE
VUE — ora 18.38 ; (la Grădina 
Boema) : FEMEI, FEMEI, FEMEI
— ora 20,00 ; Ansamblul U.G.S. 
(la Teatrul de vară ,,23 Auguit") . 
FANTEZIE ’fi# — ora 21.88.

• 18,08 — Limba rusă. Lecția 58 
(reluare) • 18,31 — Pentru elevi : 
Consultații Ia matematică (cl. a 
Xll-a). Discuții asupra subiectelor 
date Ia bacalaureat. Prezintă : 
profesorul Gheorghe Călugărița 
« ll.fi® — Limba spaniolă. Lecția 
81 • 11,38 — Monografii contem
porane. Deva — 700 (reluare)
• 11,15 — Telex TV « 17,21 — 
Albă ca Zăpada și cel șapte pitici 
(IV) • 17,35 — Limba spaniolă. 
Lecția fii (reluare) • 18,00 — Per
spective ale economiei românești
• 18,38 — Telejurnalul de seară : 
Buletin meteorologic • 19,00 — 
Campionatul european de box. 
Semifinale (Intervizlune, Eurovl- 
zlune) • 21,45 — Reflector e 22,08 
— Mult e dulce șl frumoasă... 
Emisiune de limba română de So
rin Stat! « 22,25 — Film TV . în- 
tllnlre cu Norman Mc Laren, film 
de Catlnca Ralea șl Vlrgll Cojoca- 
ru, șl ,,Pas de deux“. film de 
Norman Mc Laren • 22,25 — Tele
jurnalul de noapte.

■Meaud da Bl 
CMWidar — II

.O»

ANI
Grupul școlar „Elect repute  re", unul dintre cele ma! mari 

colective școlare craiovene. sărbătorește în acest an 20 de anJ 
de existentă. Promoțiile de absolvenți formează, la ora actuală, 
două treimi din impresionanta masă a muncitorilor de înaltă 
calificare, maiștrilor și inginerilor ce activează în această im
portantă unitate ■ industriei noastre. Evenimentul prilejuiește 
un bogat program de manifestări profesional-didactice, cultu
rale, artistice, sportive, distractive.

Din cadrul acestora, recent, a avut loc o sesiune de comu
nicări a cercurilor de elevi, la care s-au prezentat peste 20 
de lucrări realizate de către elevii fruntași. Acestea au fost 
Însoțite de Ingenioase realizări practice, proiecții, grafice, 
fotografii ale aparatelor șl dispozitivelor realizate. Un grup de 
•levi a realizat un radio-receptor cu diode de gefmanlu.

V. RAVESCU

abandona, apoi, într-un 
amețitor de imagini in- 
„Arat&-ml-te, EFEME- 
o cavernă,/ în cîrjele da 
înfiorătoare, / fără gîn- 

voință, / asemeni fusela-

«umblu, ci numai un detaliu 
el. socotit definitoriu și sufici
ent ideii artistice respective. El 
va fi exagerat pînă la subordo
narea tuturor celorlalte elemen
te. adesea pînă la caricatură, 
funcția sa expresivă înregis- 
trînd, astfel, un spor remarca
bil. Citez : „La un război de 
țesut stă mama bătrînă / ea are 
trup de strigă si miinl de flă
căruie / în chilim se tirăsc 
omizi înviate / și-n piept îi sare 
dintele icoanei de argint".

Gravitatea evidentă a versu
rilor provine, adesea», din ca
racterul lor ritualic. Stăpîn al 
lucrurilor șl adorator al soare
lui. eul liric anticipează, necon
tenit, marea trecere. ,.Quo va- 
dfs ?“-ul dezolării e zadarnic : 
șoapta care-1 formulează intră, 
CU tot cu răspuns, în pămînt.

nere- 
pentru ©a, abstrac- 
sau cu semnificații 
uzaj. Un aer frust, 
degajă din piesele 

astfel

NICOLAE BALTAG

(Urmări din pag. I)

se bucură instituția noastră în 
rîndul cetățenilor.

întreaga activitate a miliției, 
călăuzită de respectarea cu stric
tețe a legalității socialiste, face 
parte integrantă din activitatea 
statului nostru socialist, rezulta
tele muncii tuturor lucrătorilor 
de miliție înscriindu-se în suc
cesele de ansamblu ale întregu
lui popor.

Așa cum se subliniază în te
zele C.C. al P.C-R. pentru Con
gresul al X-lea al partidului 
„O deosebită atenție «e va acor
da, în eonii no are, întăririi legali
tății socialiste, respectării neabă
tute a legilor atit de către or
ganele de stat șl obștești cît și 
de fiecare cetățean — aceasta 
fiind o condiție fundamentală a 
întăririi statului, a cimentării le
găturilor sale cu masele ponoru
lui41, activitatea pe care o desfă
șoară miliția nu se reduce nu
mai la aspectul combaterii acte
lor care constituie infracțiuni, fl 
manifestărilor care contravin 
normelor noastre de conduită, 
climatului nostru moral, ea con
ține intrinsec, variate aspecte ale 
muncii de educare a cetățenîlof 
în spiritul legalității socialiste, 
pentru formarea unui puternic 
curent de opinie, care să se îm
potrivească acțiunii celor care 
nesocotesc prevederile legilor.

în contextul acestor preocn- 
pări, tn discuțiile și întâlnirile 
cu oamenii muncii, cu tineretul, 
organele miliției au permanent 
în atenție, educarea în spiritul 
dragostei față de țară, față de 
realizările
,cerea 
porul ,,
fată de avutul obștesc, avutul 
personal, respectul pentru nor
mele legale, dezvoltarea opiniei 
publice împotriva celor ce în
calcă normele legii și ale mo
ralei.

In acest sens, menționez fap-

obținute, sub condu- 
partidului, de către po
nosim ; întărirea griiei

tul că în multe municipii și orașe 
au luat ființă echipe formate 
din tineri desemnați de către or
ganizațiile Uniunii Tineretului 
Comunist care, împreună cu or
ganele de miliție, acționează pen
tru prevenirea și combaterea ac
telor prin care se tulbură ordi
nea și liniștea publică. Au fost 
create grupe de lucrători care 
împreună cu autoritatea hiteltră, 
organizațiile Uniunii Tineretu
lui Comunist și alte organizații 
obștești — au întreprins acțiuni 
pentru deslvîrșirea educării mi
norilor lipsiți de supraveghere, 
pentru 
tort și popularizarea normelor 
privind circulația pe drumurile 
publice. ", 
rul Invățămîntului și cu Consi
liul Național al Organizației 
Pionierilor, Miliția a intensificat 
popularizarea în școlile și unită
țile de pionieri a regulilor de 
circulație. Tn acest scop în nume
roase orașe din țară, s-au înfiin
țat cercuri de automobilism si 
de cunoaștere a regulilor de cir
culație și „patrule școlare de 
circulație**.

O dovadă a acestor eforturi o 
constituie înaltele aprecieri pe 
care conducerea de partid și de 
stat le-a adresat organelor de 
miliție, cuvintele de prețuire pe 
care oamenii muncii le adresea
ză, deseori, lucrătorilor de mili
ție. în întreaga noastră activi
tate sugestiile $i criticile îndrep
tățite ale oamenilor muncii, sînt 
un prețios ajutor în munca noas- 
stră de zi cu zi.

împlinirea a doua decenii de 
la înființarea miliției constituie 
pentru toți lucrătorii săi, un pri
lej de a-si reafirma în mod so
lemn hotărîrea de a veghea la 
respectarea legalității socialiste, 
la apărarea avutului obștesc, la 
menținerea ordinei $i liniștei 
publice, pentru ca toti oamenii 
muncii să-și poată desfășura ne
stingherit activitatea creatoare 
pusă în slujba țelurilor socialis
mului.

depistarea unor infrac-

Tmpreunâ cu Ministe-

r, vestimentația ara fi 
ponderfi precisă, importantă, 
în preocupările unul tîn&r 
(și, mai ales, ale unei ti
nere), însă una este moda 
(cuvîntul însuși definește 
mobilitatea ei permanentă) 
șl alta este modernitatea (de 
asemenea, __ 2 ~
sebire că aici ceea ce rămi- 
ne în urmă nu se pierde de
finitiv, ci se adaugă noilor 
puncte de vedere cîștigate). 
Chiar atunci cînd al doar 20 
de ani și trăiești cu impresia 
că înaintea ta ae întinde un 
drum — în timp și spațiu — 
nelimitat, din care 
cheltui fără zgîrcenie, 
cit, merită să te ghidezi 
după criterii mai substan
țiale. să nu-ți întemeiezi «- 
xistența pe date fragile, cum 
sînt, de fapt, datele model. 
Sentimentul de noutate pe 
care permanentele schim
bări ale modei ți-l dau. îți 
trezesc într-un tirziu, prin 
repetiție, un grav sentiment 
de insatisfacție : ai senzația 
certă că timpul trece, că 
înaintezi în vlrstft și nimic, 
absolut nimic n-al ștrlna, 
n-ai lăsat in urmă. Oare 
se poate trai omenește cu a- 
mintiri presărate pe drumul- 
anilor, dar nu amintiri de 
muncă, de creație, de Izbin- 
dă, cl modeste amintiri le
gate do anul in care se pur
tau costume la trei nasturi 
ori rochii cu buline mari ?

Si n-am atins de loc un 
aspect $i mai complicat: ce 
înseamnă a fi modern fn 
dragoste ? Unii tineri Înțe
leg prin asta cl poți plaga

mobilă, cu deo-

„MODERN"

i

ARTA MOMENTULUI ISTORIC
(Vrmar» din pag. I)

glîfe. O artă care se cheamă 
roman, nuvelă, dramă, poem, 
film, minunata școală unde e- 
sențial este de a ne face, în 
cursul unei povestiri, sa aflăm 
tainele acțiunilor omenești de-a 
lungul aparențelor și dindâră- 
tul măștilor. Filmul, îndeosebi, 
ne învață asta. Romancierul 
are voie sâ ne explice în cu
vinte ceea ce se petrece în 
mintea personajelor. Tn film, a- 
ceasta nu e permis. Acolo spec
tatorul trebuie sâ ghicească 
singur gîndurîle secrete ale e- 
roilor. Filmul e cea mai sigură 
școala a meșteșugului fericirii,

a „vînâtorului' care știe sâ o- 
chească și sâ nimerească. Este 
arta exploatării unui suflet nou, 
sufletul celui de-al treilea om, 
pe care dacă nu-l înțelegem și 
descifrăm, riscăm să nu mai în
țelegem nimic, lată de ce arta 
noastră socialistă — roman, 
poem, dramă, film — este și 
trebuie sâ fie „angajată' în 
câutarea și găsirea acestor 
prețioase lucruri.

Dar angajarea are șî o bază 
pur estetică. Recent publicatele 
Teze ale Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român 
pentru Congresul al X-lea al 
partidului, subliniază și ele cu 
profunzime și claritate acest 
deziderat, „Introducerea în

artă și literatura — se spune — 
a acestui univers omenesc ine
dit pe care îl oferă socialis
mul, problemele fundamentale 
ale existenței omului în noua 
societate, constituie o condiție 
hotârîtoare a valorii și trăini- 
ciei artei noastre'. O operâ 
care nu se ocupâ de actuali
tate nu este esteticește vala
bilă. Căci, prima condiție a u- 
nei opere de artă e originali
tatea. Iar originalitatea și ac
tualitatea sînt fenomene indi
solubil legate.

Tntr-adevâr, pentru ca o te
mă (idee, sentiment, situație 
morala) sâ fie originală, adică 
nouă, ea trebuie sâ fie, tot- 
cdatâ, și foarte veche, câci nu-

mai problemele importante tșî 
permit luxul sâ nu moarfi, ci 
învechindu-se fârâ a îmbă- 
trîni, sâ aștepte la tot momen
tul o înnoire» o revitalizare. A- 
cest moment are un nume. Se 
cheamâ „moment istoric' și 
variazâ ca durata de la secol 
la deceniu {chiar mai pufin). 
Teme ca dragostea, bunâtatea, 
ura, sinceritatea, rivalitatea, 
patriotismul, gelozia, emulajia, 
toate acestea-j vechi cît lu
mea. Dar, fiecare epocâ le 
privește din alt unghi, le dâ 
un nou ecleraj, un tîlc original, 
o prospețime care are un nu
me bine cunoscut, acela de ac
tualitate. Așadar, angajarea In

actualitate este o obligație îz> 
vorîtâ din natura însâși a es
teticii, a operei de arta și a 
originalității. Artistul este, ce-i 
drept, un condamnat ; dar un 
condamnat la frumusețe și a*  
devâr. Câutarea conștientă a 
acestora, dublatâ de încerca
rea de a face din arta lui un 
instrument pus în slujba idea
lurilor contemporaneității, con- 
ferâ creatorului calificativul 
de „om al timpului sau', de 
individ angajat în procesul 
subtil al transformărilor mediu
lui în care trăiește. Este, impli
cit, aceasta o contribuție • la 
dezvoltarea culturii socialiste 
căreia creația sa îi aparjine.

lumea afectelor pe qb plan 
secundar, primordial fiind 
— după ci — planai strict 
biologic. Alții adoptă, ea 
se comporte ..modern" 
dragoste, un anume fel 
detașare, dc nepăsare, 
„răceală" care atinge, 
odată, îsna grosolăniei. Al
ții... Esic cel puțin derutant 
să afli că un student — să 
zicem la fizică — admirator 
sincer al fantasticelor cîști- 
guri omenești din domeniul 
fizicii moleculare, deci pus 
la punct cu ..ultimul nivel" 
atins de știință, într-o îm
prejurare în care ar trebui 
să investească sentimente, se 
poartă a?a cum se purtau, 
probabil, îndepărtași stră
moși ai omului, locuitorii de 
altădată ai cavernelor. Cum 
se împacă o poziție, gata 
cucerită, a intelectului, cu 
cealaltă, rămasă mult fa 
urmă. în bezna unul trecut 
atît de îndepărtat ? Aseme
nea „contraziceri" trădează 
în fond personalități infor
me, cu grave lacune de lo
gică. oameni lipsiți de uni
tatea fără de care omul ră
mîne, indiferent de epoca în 
care trăiește, undeva pe o 
treaptă inferioară a scării 
evoluției umane.

Iată doar câteva, dintre „n- 
nitațiie de măsură" U care 
tinerii s-ar putea raporta a- 
tnncî cînd doresc să trăias
că — adică să gîndească și 
să simtă — MODERN. Ra- 
portîndu-se la ele, laturile 
secundare (dar nu demne de 
a fi neglijate) ale existenței, 
vor fi judecate la justa lor 
valoare ca fiind doar mărtu
rii ale modei. Astăzi sînt, 
mîine nu-s !

ii 
In 
de 
de 

cite-

coetir.ua
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» PARTIDUL INTIMPINAT
CU PUTERNIC ENTUZIASM

de Întregul popor
Activitatea de producție

(Urmare din pag. I)

trebuie asigurată produselor In
dustriale pe piața mondială, pen
tru organizarea științifică a pro
ducției, calitatea produselor capă
tă o importanță deosebită. Intro 
calitatea produselor și nivelul de 
organizare al producției, există o 
legătură indisolubilă. Acest lucru 
poate fl mai ușor înțeles dacă se 
au în vedere tendințele de tre
cere de la un tip inferior de pro
ducție la altul superior, de depla
sare, în cazul unuia și aceluiași 
produs, de la producția de uni
cate la producția de serie sau 
chiar de masă. Este nevoie, așa 
cum se subliniază în proiectul de 
Directive, să se dezvolte sectoa
rele de concepție ale unităților 
economice, astfel ca încă din 
faza pregătirii fabricației, produ
selor să li se asigure o calitate 
corespunzătoare în funcție de ce
rințele multilaterale ale competi
tivității pe piața internă și ex
ternă.

Producția industrială, prin tră
săturile sale caracteristice mo
mentului pe care-1 traversăm — 
diversificarea el, creșterea com- 

ț plexității produselor — complică 
'Simțitor munca de planificare in
ternă de uzină și ridică în fața 

. organizării acesteia probleme noi. 
Fără îndoială că acestea nu pot 
fi rezolvate optim decît în con
dițiile în care producția este or
ganizată științific. Pentru ca a- 
ceastă activitate să fie cît mai 
rațională, este necesara colabo
rarea strinsă intre diferitele com
partimente de concepție, de pro
ducție, de aprovizionate a aăror 
preocupare corelată să conducă 
la asigurarea ritmicității realizării 

țtarcinilor de plan, este necesară 
punerea în valoare a celor mai 
noi cunoștințe apărute în cuprin
sul științei organizării. Prin mo
dul în care este conceput, pro
iectul de Directive constituie o 
invitație generală adresată tutu- 

^ror celor angajați în perimetrul 
acestor sarcini.

Organizarea operativă a acti
vității diferitelor verigi de pro-

efervescenta in ABATAJE
(Urmare din pag. I)

mare cu carș acoperă întreaga 
masă.

— Notați cifrele exacte. Mâ 
refer la producție: 1966 anul in
trării în exploatare 11 588
tone; 1969 — 330 000 tone ; 
1974 un milion tone. Aici 

atinge capacitatea maximă 
proiectată.

încerc să plasez acești ani pe 
scara timpului. Ei sînt adevăra
te puncte de reper în viața mi
nei. Salturile par de-a dreptul 
neverosimile. In trei ani produc
ția să crească de 30 de ori ? In 
alți 5 ani spirala să ajungă la 
punctul maxim fixat ? De n-as 
avea graficul în față și n-aș 
primi garanțiile directorului măr
turisesc că primeam neîncreză
tor o asemenea știre. Vroiam to- 

■^btși să mă conving și în alt mod.
Inginerul Surulescu îmi ghicește 
însă întrebarea pe care i-o pre
găteam.

— Ne-am angajat să produ
cem peste plan cîteva sute de 
tone cărbune. Vrem să demon
străm că granița fixată pentru 
acest an nu este imuabilă.

— Și ce credeți, veți reuși ?
Un zîmbet ne înttmpină în lo

cul răspunsului. Doar pentru 
O clipă :
< — N-ațl formulat bine tntre- 
rbarea. Trebuia să spuneți: Ați 
reușit ?

— Anul nu s-a încheiat...
— ...dar noi ne-am realizat 

angajamentul 1 încă din primut 
trimestru. Apoi l-am mai reali
zat odată... și încă odată. în cele 
cinci luni scurse pînă acum l-am 
realizat de... 15 ori.

— De ce schițați gestul de 
mirare P Acesta este adevărul. 
De la început am cucerit locul l 
în clasamentul întocmit pentru 
cele 8 exploatări miniere ale Văii 
Jiului și sîntem hotărîți să nu-l 
pierdem.

Harghita: BREVIAR ECONOMIC
• 90 de tineri care urmează 

cursurile de calificare de 
scurtă durata de la Fabrica de 
confecții din Miercurea Cluc, 
gi-au adus o contribuție sub
stanțială la Îndeplinirea și de
pășirea planului de producție 
al întreprinderii. Numai în 
timpul practicii din luna mai 
ei au confecționat 2 833 salo
pete și 200 pantaloni, produc
ție în valoare de 363 200 lei.

• Tn întrecerea socialistă de 
41a întreprinderea minieră Bă

lan au fost atrași peste 500 de 
tineri, dintre care s-au eviden
țiat pînă în prezent 270. Prin
tre el se află vagonetarul Ion 
Crlșan, artificierul Vasile Bog
dan, minerul Vasile Nădejde. 

ducție în întreprinderile cu o no
menclatură largă de produse — 
producția individuală, de serie 
mică și chiar de serie mijlocie — 
cu un ciclu lung de fabricație, 
presupune corelarea fabricării 
atît pe orizontală cit fi pe verti
cală, fapt care nu este posibil 
folosind metodele simple clasice 
de elaborare a programelor de 
producție. In programarea pro
ducției în aceste cazuri, ca și 
atunci cînd, se impune urmărită 
optimizarea, se cer folosite meto
de moderne, bazate pe folosirea 
matematicii și a unei înzestrări 
tehnice de lucru ridicate pînă la 
mașinile electronice de calcul. In 
întreprinderile noastre și-au făcui 
loc în ultima vreme, ca urmare 
a viziunii științifice care domină 
programul economic de dezvolta
re al țării, o varietate de mode
le matematice modeme pentru 
soluționarea programelor de pro
ducție. Sarcinile de mare impor
tanță pe care le avem de înde
plinit în viitor impun un larg 
acces al acestor mijloace în zona 
de existență a planificării și con
ducerii activității de producție.

Așa cum se precizează în pro
iectul de Directive, organizarea 
superioara a producției presupu
ne desfășurarea foarte exactă a 
sistemului aprovizionării tehnico- 
materiale a întreprinderilor. O 
data cu adîncirea specializării și 
lărgirea corespunzătoare a coope
rării, sînt atrase în circuitul e- 
conomic noi resurse materiale, 
paralel cu creșterea gradului do 
prelucrare și valorificare a aces
tora. Evident că asemenea feno
mene fac de neconceput desfășu
rarea Activității întreprinderilor 
în afara unor legături multiple șt 
permanente cu alte întreprinderi. 
Relațiile de aprovizionare devin 
tot mai complexe, dar rezolvarea 
lor este o chestiune ce nu admi
te erori, dereglări, fiind impusă 
cu insistență de bunul mers al 
activității de producție în toate 
întreprinderile și în toate ramu 
rile.

La toate aceste cerințe noi ale 
organizării științifice a producți-

Inginerul Surulescu a făcut o 
mică pauză să studieze mai bine 
reacția pe care au stirnit-o spu
sele sale. După puțin timp a- 
daugă :

— De obicei în asemenea ca
zuri se întreabă: care este se
cretul acestei realizări ? Ei bine, 
există intr-adevăr un secret. El 
se numește tinerețea oamenilor. 
Și nu numai mina este tlnără ui 
și cei care o deservesc. 80 la sută 
din efectiv are sub 20 de ani.

Nu era nevoie să ne facă de
monstrații practice. Chiar dln- 
sttl, directorul, este de vîrstă ute- 
cistă. Și inginerul șef. Și alte nu
meroase cadre de conducere. Iar 
la intrarea tn schimb vedeam 
zimbind sub căștile de protecție 
aproape numai chipuri tinere.

Inginerul Aurelian Grosu, șe
ful zonei de producție aflai Hn- 
gă noi deschidea un carnețel in 
care sînt consemnate realizările 
fiecărei brigăzi. Trage cu creio
nul o linie sub numele lui Con
stantin Zaharia.

— Cea mai hună brigadă, ne 
explică el. Șeful ei este tînăr.

In concepția minerilor 
mai bună" înseamnă cea 
realizează randamentul cel mai 
ridicat.

— Priviți și dv., ne invită el. 
în întreaga Vale a Jiului pe stra
tul 18 se realizează o producti
vitate de 3,8—3,9 tone pe post. 
Fiecare dintre cei 45 de oameni 
ai brigăzii lui Zaharia realizează 
5.6 tone pe post. De la începu
tul anului ei au dat peste plan 
mai bine de 2 000 tone de căr
bune.

...Mina Paroșeni poate fi con
siderată pe drept cuvînt mina 
viitorului. în următorul cincinal 
ea va ajunge la maturitate. Este 
firesc deci ca publicarea Teze
lor și a proiectului de Directive 
privind dezvoltarea economiei 
naționale în perioada 1971—75

„cea 
care

Intre inițiativele organizației 
U.T.C. de la această întreprin
dere se numără o recentă dez
batere cu vagonetarii care iși 
manifestă deja - -
îmbunătățirea 
In subteran.

eficiența prin 
transporturilor

in Gheorghienl• Filatura de
ește Eingura unitate Industria
lă din Județul Harghita cu pro
fil adecvat desfășurării con
cursului „Mîini măiestre" ini
țiat de C.C. al U.T.C. 68 de 
filatoare depun la locul de 
muncă proba practică, între- 
clndu-se pînă la 30 iunie să 
obțină un număr cît mal mare 
de puncte acordate pentru fo 
loslrca optimă a timpului de 
lucru, calitate șl cantitatea 

A

ei ce ie desprind din necesitatea 
asigurării i arc ini lor înscrise în 
proiectul de Directive, mai tre
buie adăugat încă un element ca
racteristic producției industriale 
modeme : legătura dintre pro
gresul tehnic și materializarea a- 
cestuia In mijloacele de produc
ție. Materializarea progresului 
tehnic în mijloacele de muncă 
constituie unul din elementele 
dinamismului producției moder
ne, ale creșterii productivității 
muncii. Mașinile asimilate și fo
losite în procesul de producție te 
învechesc și rint schimbate în 
condițiile actuale ale revoluției în 
știință și tehnică înainte ca ele 
să se fi uzat fizic In întregime, 
să-și fi transferat întreaga valoa
re în produsul nou creat In acest 
caz trebuie rezolvată problema 
pusă de ritmul rapid al progre
sului tehnic și cerințele obiecti
vei subliniate în proiectul de Di
rective privind folosirea ctt mai 
eficientă a mijloacelor de muncă. 
Rezolvarea poate fi asigurată nu
mai în condițiile asigurării mobi
lității producției prin unificarea, 
normalizarea și tipizarea pieseloi 
și subansamblelor produselor care 
se fabrică, prin agregarea maximă 
a uneltelor, prin crearea unui uti
laj tehnologic ușor adaptabil la 
fabricarea noilor produse. Proble- . 
me ca organizarea unor linii teh
nologice în flux pe obiecte, pro
iectarea și executarea utilajului 
tehnologic, a instalațiilor da , 
transport a obiectelor muncii și 
a echipamentului tehnologic, se 
cer a ft soluționate, ținîndu-se 
seama de caracterul dinamic al 
producției, de modificarea frec- | 
ventă și rapidă a produselor. I 

însușirea $i aplicarea corespun
zătoare a obiectivelor organizării 
producției în ansamblul măsuri
lor și problemelor ce le ridică ■ 
este un factor care determină ho- 
tărîtor participarea unităților eco 
nomice la îndeplinirea exemplară 
a mărețelor sarcini puse în fața 
industriei prin poiectul de Direc
tive ale celui de al X-lea Congres 
al Partidului Comunist Român. I

se întîlnească 
împărtășească 
se cheme la 

și făcut. An- 
cinstea Con- 

clar și solemn : 
de la Paroșeni ne

patriei 8 000 tone

id se bucure aici de un interes 
sporit.

Deși i-a găsit în adincuri, scor
monind măruntaiele pămîntului, 
apariția documentelor a fost re
cepționată cu repeziciune de mi
neri. Aflînd vestea, ei așteptau 
cu nerăbdare să 
să le discute, să-și 
impresiile apoi, sd 
întrecere 1 Așa au 
gajamcntul lor in 
greșului sună 
„Noi, minerii 
angajăm :

— să dăm 
de cărbune peste plan ;

— să sporim productivitatea 
muncii cu 75 kg pe post;

— să realizăm 695 000 lei eco
nomii la prețul de cost.

A doua zi oamenii au intrat 
în abataje cu și mai multă fn- 
suflețire. Brigada lui Constantin 
Zaharia era decisă să confirme 
tradiția, adică să se situeze mai 
departe tn frunte, cea a lui 
Gheorghe Pișleag considera ca a 
sosit acum momentul să pără
sească locul al doilea, iar briga
da lui Gheorghe Lepădă era ho- 
tărîtă să demonstreze că nu se 
mai mulțumește cu poziția ei de 
pînă atunci.

Pînă la urmă ea a fost aceea 
care și-a atins scopul. In prima 
Zi de muncă de la apariția di
rectivelor, brigada lui Gheorghe 
Lepădă a realizat planul în pro
porție de aproape 170 la sută 
dar nu mult peste nivelul atins 
de toate celelalte brigăzi. Acesta 
este de altfel fenomenul cel mai 
demn de remarcat: exploatarea 
minieră Paroșeni a realizat o 
producție zilnică record de 1 603 
tone, depășindu-și planul cu 67 
de procente, 
de pe scara 
colectivul de 
Congresul al

Este prima treaptă 
realizărilor cu care 
mineri întîmpină 
X-lea.

produselor, precum șl îndepli
nirea altor condiții prevăzute 
în concura.

• In cinstea Congresului al 
X-lea al partidului șl a ani
versării eliberării patriei, co
mitetul județean Harghita al 
U.T.C., în numele tinerilor din 
județ, și-a asumat sarcina sfl 
realizeze 70 Ia sută din anga 
jamenteie muncii voluntar-pa- 
triotlce pentru anul în cura 
la fler vechi, curățitul pășuni 
lor, împăduriri, înfrumuseța 
rea localităților la construirea 
de baze sportive șl alte obiec
tive social-culturale. Tinerii 
vor efectua curățirea de pă
șuni, șl parchete, pe o supra
față da 200 hectare, și vor co
lecta 15 000 kg. fler vechi.

c. fogaceanu

COMUNICATUL
cu privire la a 27-a ședință a Comisiei 
permanente pentru agricultură a C.A.E.R.

Zilele acestea a avut Ioc Ia 
București a 27-a ședință a Co
misiei permanente a C.A.E.R. 
pentru agricultură.

La lucrările ședinței au luat 
parte delegațiile țărilor mem
bre ale C.A.E.R. după cum ur
mează : Republica Populară 
Bulgaria, Republica Socialistă 
Cehoslovacă, Republica Demo
crată Germană, Republica 
Populară Mongolă, Republica 
Populară Polonă, Republica So
cialistă România, Republica 
Populară Ungară șl Uniunea 
Republicilor Socialiste Sovie
tice.

Comisia a examinat proble
mele legate de activitatea ei de 
îndeplinire a hotfirîrflor celei 
de-a XXIII-a sesiuni (speciale) 
a Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc șl a preconizat (Agerpres)

EUROPENELE" DE BOX
Ciucă, Dumitrescu și Cuțov în finale

MERIDIAN

cu *cela?l timp —

ANUNȚ
Pentru anul școlar 1969—1970, la Liceul agricol Oradea, în 

anul I se fac înscrieri pentru CONCURSUL DE ADMITERE 
la următoarele specialități :

— Liceul mecanică'agricolă — 2 clase cu 72 elevi
— Liceul îmbunătățiri funciare — 1 clasă cu 36 elevi
Concursul de admitere se ține la sediul școlii în zilele de 

19—28 iunie 1969 și constă din probe scrise și orale la limba 
română și matematică, din materia claselor V—VIII.

Vizita medicală se face la școală tn ziua de 18 iunie ore
le 9 dimineața.

Înscrierile pentru concursul de admitere se fac cu începe
re de la 1 iunie pînă la 17 iunie 1969 inclusiv, pe baza 
următoarelor acte :

— Certificat de naștere în original și copie
— Certificat de absolvire a școlii generale în original
— Fișa copilului de la 0—15 ani. pe care n eliberează școa

la generală absolvită, sau certificat medical eliberat de cir
cumscripția medico-sanitară unde se află în evidență can
didatul.

— Buletin de analiza sîngelui, efectuată cu maximum 
3 săptămîni înainte de concursul de admitere ;

Rezultatul examenului radiologie pulmonar executat cu cel 
mult 3 luni înainte de concurs.

La concursul de admitere se primesc absolvenți ai școlii 
generale în vîrstă pînă la 17 ani împliniți în 1969.

Se primesc candidați din orice județ.
Durata de școlarizare este de 5 ani și Ia absolvirea liceului 

agricol elevii vor susține examenul do bacalaureat.
Absolvenții liceului au dreptul să-și continue studiile în 

învățămîntul superior în aceleași condiții ca și absolvenții 
liceului de cultură generală, sau vor fi încadrați în produc
ție prin grija Consiliului Superior al Agriculturii, în unită
țile agricole fiind salarizați corespunzător pregătirii lor de 
specialitate.

Pe toată durata școlarizării. în funcție de situația la în
vățătură, purtare și veniturile părinților, elevii liceelor a- 
gricole pot primi burse de stat și alte forme de sprijin ma
terial din partea statului. Primesc gratuit manuale școlare și 
echipament de lucru în proprietate personală-

Informații suplimentare — zilnic Ia Liceul agricol Oradea 
str. General Magheru nr. 26, telefon 1 53 62.

măsurile necesare pentru acest 
domeniu.

Participanții Ia lucrările șe
dinței au examinat și adoptat 
propunerile elaborate de or
ganele permanente de lucru ale 
Comisiei cu privire la lărgirea 
în viitor a colaborării țărilor 
membre ale C.A.E.R. în do
meniile mecanizării agriculturii, 
protecției plantelor agricole și 
plantațiilor silvice de dăunători 
și boli și medicinii veterinare. 
Comisia a examinat rezultatele 
încercărilor internaționale efec
tuate în țările membre ale 
C.A.E.R. în anul 1968, de ma
șini agricole șl silvice șl a apro
bat planul acestor încercări pe 
anul 1970. A fost aprobat planul 
da colaborare a țărilor membre 
ale C.A.E.R. în domeniul pro
tecției plantelor pentru perioade 

MIHAI TRANCĂ . Comenteazâ
maestru al sportului

PRIMA SEMIFINALĂ
Aseară s-au disputat primele 

meciuri din cadrul semifinalelor 
Campionatelor europene de box, 

meciu/ inaugural 
tn cadrul categoriei 

maghiarul Gedo

ediția 1969. 
al reuniunii 
șemi muscă 
l-a învins la puncte pe spaniolul 
Escudero. La aceeași categorie, 
cel de-al doilea boxer calificat in 
finală este italianul Udella, 
care l-a învins la puncte, datori
tă superiorității în lupta de a- 
proape pe polonezul Rozek.

Primul finalist la „muscă" a 
fost declarat sovieticul Novikov 
care l-a învins la puncte, la ca
pătul unui meci confuz, cu multe 
obstrucții pe Grasso (Italia).

Primul meci frumos al serii. a 
fost cel in care Ciucă l-a tntîl 
nit pe vechiul său adversar, O- 
lech (Polonia). Meciul a fosi 
„gustat" de miile de spectatori 
care au vizionat reuniunea nu nu
mai pentru că a evoluat un bo
xer român ci, în primul rtnd 
pentru că Ciucă în compania lui 
Olech a oferii celor prezenți un 
adevărat recital de scrimă pugi- 
listică. După o repriză In care 
Ciucă a boxai reținut, în cea se
cundă într-un moment de deze
chilibrare a adversarului (ca ur 
mare a unui atac ratat) Ctucă a 
pornit ofensiva și cu o serie de 
trei lovituri l-a „icuturat" pe O- 
lech. Acesta a fost momentul psi
hologic al meciului. Ciucă a de
venit mai sigur pe sine, a punc
tat precis eu stingi directe |l 
^rofeuri care l-au zdruncinat de
seori pe fostul campion olimpic. 
Ultimul rund îl găsește mai 
„proaspăt" pe campionul nostru 
|i acest fapt îl'ajută să-și cro
iască mai ușor drumul spre a 
victorie categorică (5—0) prilej 
cu care Ciucă își ia o mull 
așteptată revanșă

Cel de-al doilea boxer român, 
care a urcat aseară treptele rin
gului a fost tinărul Aurel Dumi
trescu. în partida cu Pinner 
(Anglia) campionul nostru a in- 

pînă în 1975. S-au aprobat re
comandările cu privire la lua
rea unor măsuri de fitocaran- 
tină în zonele de frontieră, în 
cazul apariției unor boli și 
dăunători de o importanță 
deosebită la plantele agricole și 
plantațiile silvice. S-au aprobat 
regulile sanitar-veterinare, apli
cate de țările membre ale 
C.A.E.R. la exportul, importul 
și tranzitul animalelor, materiei 
prime și produselor prelucrate 
de origine animală și obiecte
lor, care pot fi purtătoare de 
boli infecțioase.

ComisU a examinat și apro
bat referatul cu privire la 
munca efectuată în 1968 și o- 
rientarea viitoare a activității 
ei.

Delegațiile țărilor membre ale 
C.A.E.R. au vizitat o serie de 
întreprinderi agricole ale Re
publicii Socialiste România.

Ședința a decurs într-o atmo
sferă prietenească și la toate 
problemele examinate s-au a- 
doptat hotărîri unanime.

7) delegație a Comitetului 
foștilor deținuți antifasciști din 
Republica Socialistă România a 
plecat joi In R. F. a Germaniei 
pentru a participa la Congresul 
Asociației celor persecutați. de 
regimul nazist, care va avea 
loc la K61n.

Intre 28 mai șl 4 Iunie a avut 
loc la Bruxelles prima sesiune 
a Comisiei mixte de cooperare 

ceput decis lupta de la primul 
sunet de gong și cu directe de 
dreapta fi upercuturi a acumulai 
un avantaj substanțial în primele 
două reprize. Boxerul englez a 
încercat să se impună, în lupta 
de aproape, dar Aurel l-a ținut 
de fiecare dată la distanță, cu 

.„directe" de stingă. Finalul me
ciului îi găsește pe amtndoi com
batanții obosiți. Totuși, Dumi
trescu mai punctează cu o se rid 
'în final, determinîndu-i pe arbi
tri să-i acorde în unanimitate vic
toria. Celălalt finalist al „cocoși
lor" este francezul Cosentino, 
care a primit decizia la puncte 
în partida cu irlandezul Dowling.

Calistrat Cuțov s-a calificat tn 
finală în urma victoriei eu 3—2 
obținută în fața lui Lomakin 
(U.R.S.S.) la capătul unei lupte 
epuizante în care superioritatea a 
trecut cînd de o parte, cînd da 
cealaltă. în ultimul minut al par
tidei, Cuțov cu un efort de voin
ță remarcabilă a făcut un final 
impresionant, lovind din toate 
pozițiile, final care, credem, i-a 
determinat pe cei 3 arbitri sd-i 
acorde victoria. Celălalt finalist 
la categoria „semiușoară" este 
Filiceo (Bulgaria) care l-a între
cut in mod surprinzător pe fostul 
campion european la categoria 
pană, polonezul Petek

în finala categoriei mijlocie 
f-du calificat Tarasenkov U.R.S.S. 
(in urma victoriei prin R.S.C. a- 
supra bulgarului Gheotghiev) și 
iugoslavul Padoc, care a clștigat 
fără drept de apel in fața finlan
dezului Virtanen.

în încheiere, trebuie să remarc 
faptul că multe din meciurile 
programate în prima semifinală 
au purtat amprenta unor dispu
te confuze, pugiliștii aruneînd în 
luptă toate forțele, dar neglijînd 
latura spectaculară a întrecerilor.

Aurel Dumitrescu — învingător în întîlnirea cu englezul M. Pinnet

Cupei României"

I
Azi, începe la Mangalia

AZI: Gala a doua a semifinalelor
Astăzi, cu începere de la 

ora 19,00, se va disputa gala 
a doua a semifinalelor, după 
următorul program : categ. 
pană : Tatar (Turcia) — Mi
hailov (Bulgaria) ; Orban 
(Ungaria) — Richardson (An
glia) : categ ușoară : Ca
pretti (Italia) — Frolov 
(U.R.S.S.) ; Jakubowski (Po
lonia) — Stoicev (Bulgaria) ; 
categ. semimljlocle : Musali- 
mov (U.R.S.S.) — Meier (R. 
F. â Germaniei) ; Silberman 

economică, industrială șl tehni
că constituită conform acordu
lui Încheiat între România și 
Uniunea economică bclgo-lu- 
xemburgheză la 16 septembrie 
1968.

Cu acest prilej au fost exami
nate posibilitățile de dezvol
tare Intre părți a cooperării 
eqpnomice, industriale și tehni- 
de pe baze reciproc avanta
joase, în special în industriile 
construcțiilor de mașini, meta
lurgică, chimica, ușoară și în 
domeniul turisrnului și au fost 
stabilite măsuri corespunză
toare.

Protocolul primei sesiuni a 
fost semnat afn partea română 
de Nicolae Anghel, consilier la 
Comisia guvernamentală de co
laborare și cooperare economi
că și tehnică, iar din partea 
belgo-luxemburgheză de R. 
Watteeuw, ministru plenipo
tențiar, director în Ministerul 
Afacerilor Externe și Comerțu
lui Exterior al Belgiei.

Joi dimineața a început în 
Capitală cea de-a V-a sesiune 
de comunicări științifice a mu
zeelor, organizată de Comitetul 
de Stat pentru cultură și ArtS^ 
La lucrări, care vor dura trei 
zile, participă muzeografi din 
întreaga tară, precum și nu
meroși specialiști din institutele 
de cercetări ale Academiei, din 
Institute de fnvăț&nun't superior, 
critici de artă.

VLADIMIR SOFRONOV
campion olimpic la Melbourne — redactor la 

revista sovietică „Fizcultura i sport" :

Două recorduri
Ediția bucureșteană a Campionatelor europene de box, deși nu 

s-a încheiat încă, deține după părerea mea două recorduri : acela 
al celui mai ridicai nivel tehnic al „europenelor" do pînă acum 
și acela al celei mqj bune organizări. Intr-adevăr în ring s-au suc
cedat multe valori ale boxului continental, nume consacrate ca si 
debutanți care se dovedesc de certă perspectivă. Dacă primii, 
destul de cunoscuți, au izbutit să reconfirme pînă acum bunul lot 
renume, în schimb cea de-a doua categorie, tinerii, au forțat cu 
insistență consacrarea evoluînd spectaculos și chiar fumizînd sur
prize. Și era de așteptat acest asalt dacă ne gîndim că fiecare e- 
chipă încearcă să-și rodeze garniturile de schimb cu gîndul la 
marile confruntări viitoare. Se observă doar cu cită insistență se 
vorbește, de pe acum, despre Munchen... Marea majoritate a me- 
daliaților acestei ediții, ca și marii învinși — căci au fost cîțiva 
și, probabil, vor mai fi în următoarele două gale decisive — vor 
urca cu siguranță și pe ringul Olimpic. Nu trebuie să fim decît 
bucuroși de această creștere a nivelului tehnic al boxului. Lupta 
dezordonată, bazată exclusiv pe forța și rezistență a lipsit — spre 
satisfacția ndastră — aproape în totalitate. Boxul rapid, inteligent, 
eficace, economic a predominat, stabilind recordul despre care 
aminteam. Am mai urmărit mari turnee pînă acum : „europenele4* * 
de la Praga, Lucerna și Moscova, jocurile olimpice de la Roma. 
De aceea pot face comparație în această direcție. Organizatorii, 
dumneavoastră ca gazde, ați obținut un categoric succes. Nimic 
nu se poate reproșa. Boxerii români îmi sînt foarte cunoscuți. Ii 
știu ca puternici în ring și buni prieteni în afara ringului. Reve
derea cu Dobrescu, Linca, Negrea m-a făcut să retrăiesc frumoa
se amintiri. Din echipa română îmi place mult Ciucă și Zilberman 
pentru stilul și „inima" lor. Altă simpatie a mea — englezul Ri
chardson. Echipa sovietică are în veteranul Pozniak unul dintre 
oamenii de nădejde care, împreună cu colegii lui, va da bătălia 
finală în întrecerea pe medalii alături de echipele României și 
Poloniei. Cîteva cuvinte și despre public ; cunoaște și iubește mult 
boxul și știe să-și poarte favoriții spre victorii.

• Etapa a treia a turului ci 
eHst al Serbiei, desfășurată 
ruta KlkindB-Belgrad (129 km), 
a fost clștigată de sportivul 
cehoslovac Kubtcek In 3hM'3a'' 
Plutonul, In care se aflau Și 
cicliștii români, a sosit Ia In
terval de M”. In Clasamentul 
general individual conduce Iu
goslavul. Pavlik, urmat de 
Kubieek la 92", Ciumeti (lo- 
mlnla) ia <i»’f Sarminski (Po
lonii) la 41", Wojniak (Polo
nia) la 1’, Constantin Grigore 
(România) la Rubrici
(Iugoslavia) Ia 1'43”. Kunaver 
(Iugoslavia) la l’St”, Tudor Va
sile (România) la 1Pe e- 
chipe, In frunte se afli selec
ționatele României și Ceho
slovaciei 
Mh34’21*’, urmata de Polonia la 
4t", Bulgaria la

• In runda a treia a turneu
lui internațional de șah de Ia 
Llubliana, marele maestru ro
mân Florin Gheorghiu l-a În
vins în 34 de mutări pe marele 
maestru iugoslav Parma. Alte 
rezultate j Damianovici-Gligo- 
rlcl remiză ; Matanovici-Byrne 
remiză ; Musll-Forintos remiză. 
In funda a 4-a Florin Gheor
ghiu joacă împotriva Iul Puc.

• După trei runde. In tur
neul internațional feminin de 
șah de la Balatonszeplak, con
duce maestra sovietică Maia 
Ranniku cu 3 puncte.

In runda a 3-a, Ranniku a 
Invins-a pe iugoslava Te re ta 
Stadler. La turneu participă șl 
două șahiite din România : 
Elisaoeta Polihroniade și Eleo
nora Jianu. In runda a 2-a, 
cele două Jucătoare au remiza: 
Intre ele. Iar în runda a 3-a, 
Polihroniade a pierdut la Bi- 
lek, în timp ce Jianu a remizat 
cu Nowira.

• la Helsinki, In meci retur 
pentru preliminariile campio
natului mondial de fotbal 
(gruni a l-a europeanl), selec
ționata Iugoslaviei a întrecut 
cu scorul de 5—1 (V—1) echipa 
Finlandei.

f) Tn cadrul unui concurs 
etic desfășurat In localitatea 

Menden, sportivul vest-german 
Werner Trzmll a realizat cea 
mal hună performanță eu
ropeană a sezonului In proba 
de Ui m garduri cu timpul de 
13**C/1I. Proba de aruncarea 
discului femei a fost ciștlgaiă 
de Liese] Westermann (R.F.G.) 
CU 57,M m, urmată de Lia Ma- 
nollu (România) 56,56 m.

• In turneul final al „Cupei 
Italiei" la fotbal, echipa A.S. 
Roma a terminat la egalitate : 
•—• cu formația Cagliari.

Ediția românească se înscrie ca o remarcabilă pagină în boxul 
european prin nivelul valoric atins. Venind la campionate din di
ferite colțuri ale Continentului nostru sportivii au prilejul de a-și 
împărlăși din secretele măiestriei lor, de a învăța unul de la al
tul, dș a învăța să se întreacă și să fie buni prieteni. Nu este 
oare acesta cel mai principal succes ?

Finala

la oină

(România) — Kiria^ov (Bul
garia) : categ. mijlocie mică: 
Facchettî (Italia) — Covaci 
(România) : Tregubov
(U.R.S.S.) — Imrie (Scoția) ; 
categ. semigrea : Pozniak 
(U.R.S.S.) — Jensen (Dane
marca) : Monea (România) — 
Schlegel (R. D. Germană) : 
categ. grea : Alexe (Româ
nia) — Hussing (R. F. a Ger
maniei) ; Denderys (Polonia) 
— Pandov (Bulgaria).

Sub îngrijirea poetului Mio
drag Pavlovlc, la Belgrad a 
apărut „Antologia romantismu
lui european", vastă culegere da 
texte din opera celor mai valo
roși reprezentanți ai acestui cu
rent literar.

Printre cei înscriși în paginile 
volumului se numără și Mihal 
Eminescu cu șapte din cele mal 
frumoase poezii ale sale : „Scri
soarea I", „Mal am un singur 
dor...“, „Glossă", „Trecut-au 
anii..." șl trei sonete.

Cu prilejul împlinirii a 170 
de ani de la nașterea poetului 
A. S. Pușkin, joi seara, la Casa 
prieteniei româno-sovietice a 
avut loc un festival de poezie.

Cu această ocazie, acad. Mihal 
Beniuc a evocat aspecte din 
viața și creația poetului. Cei 
prezenți au ascultat în inter
pretarea unui grup de actori ai 
teatrelor bucureștene cîteva 
dintre cele mai frumoase poezii 
ale marelui poet rus. La festi
vitate au participat membri ai 
Ambasadei sovietice.

★
O manifestare similari ■ 

avut loc la Casa prieteniei ro- 
mfino-sovietice din Cluj. Des
pre creația literară și viața luj 
A. S. Pușkin a vorbit conferen
țiarul universitar Mircea Croi-

Incepînd de astăzi șl pînă 
duminică, stadionul din Man
galia va găzdui faza finală a 
„Cupei ’României" la oină. 
Sport național, oină și-a găsit 
mulțî adepți în rîndurile tine 
retului, în special a tinerilor 
de la sate care, pregătindu-se 
cu asiduitate, au atins treapta 
cea mai înaltă a măiestriei 
sportive șl au fScut ca echipe
le comunelor din care fac parte 
să domine această disciplină 
sportivă, Șl in finala ediției 
clin acest an sînt prezente un 
număr mare de echipe sătești 
de valoare certă, ca „Avlntul41 
Curcani, (Ilfov), fostă cam
pioană națională, Biruința 
Gherăieștl (Neamț), vicecam- 
ploană pe anul 1968, Avîntul 
Frasin (Dolj), Torpedo Zărneștj 
(Brașov) la care se adaugă e- 
chipele cluburilor de perfor
manță : Dinamo București, 
Combinatul Poligrafie Bucu
rești, șl Minerul Bala Mare. 
Despre valoarea competiției si 
eventualul cîștlgător al ediției 
din acest an, Eugen Cocnț, că
pitanul și antrenorul formației 
Biruința Gherăieștl ne-a decla
rat : „Forma sportivi foarte 
buni a majorității echipelor 
finaliste va ridica cu siguranță 
nivelul întrecerilor, peste cel 
al edițiilor precedente. Cred 
că trofeul va poposi In vitrina 
asociației noastre. Echipa în 
care joc șl pe care o conduc 
se află într-o 
de joc și nu 
ocazia..."

bună dispoziție 
vrem să ratăm

VIOREL PAUNESCU
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(Urmare din pag. IJ

care se vor discuta și asupra 
cărora urmează să se elabo
reze un punct de vedere co
mun. Cu cît Consfătuirea va 
manifesta, a spus el, o mai 
mare dorința spre unitate de 
acțiune, spre coeziune, cu atlt 
va fi mai puternică lovitura 
dată' planurilor imperialismu
lui.

Sarcina de bază aflată pe 
ordinea de zi, a spus In con 
tinuare vorbitorul, angajează 
vital interesele tuturor popoa
relor. Ea poate fi rezolvată cu 
succes și pînă la capăt numai 
prin eforturile unite ale co
muniștilor, clasei muncitoare, 
celor mai largi mase ale oa
menilor muncii din toate col
țurile pămîntului. însuși fap
tul convocării consfătuirii 
este o mărturie a înțelegerii 
de către comuniști a înaltei 
lor răspunderi pentru desti
nele păcii și progresului so
cial, a hotărfrii lor de a-și în
deplini datoria față de clasa 
muncitoare internațională, 
față de popoare. Comuniștii a'J 
pășit întotdeauna și pășesc In 
avangarda luptei Impotrr.a 
imperialismului, pentru vie 
toria cauzei socialismului, de
mocrației și progresului so-

*=■*»' de Hfiaae a feefanr că

an* aeparte ale

Trei interviuri la Viena
PETER SCHIEDER

președintele Tineretului Socialist Austriac

Europa să cunoască pacea
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După cum relatează aceștia VJM, te cwwa i "imr ■
miercuri, reprezentanți ai DeplrtsMMtt Ar M;»..
rului Comerțului și Minister*]ni  Aparte*  *-♦*  ■
favoarea prelungirii terme*aha  Ae a • » *
ziția administrației ■ fast teeâ>*  wsSmmI Ar Tteeeaai 4 
președintele sutecomitetalaâ exurw £1 a terrw ar câ ar. w.i- 
trația Nixon ..a adoțjtat n pehcică (■BDOftCMrsr.
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Memoria reporterajai te- 
refistrează, cu precădere, 
într-o călătorie prin Scandi
navia, acele aspecte coti
diene care satisfac, mai ia- 
tîi, dorința de noutate, sti
mulează senzația descoperi
rii ineditului. Sigur, din a- 
cest punct de vedere, Sue
dia, localitățile ei, oferă a- 
chiului, satisfacții deosebite. 
L'n relief de un piioresc ne
asemuit, o natură cu resurse 
pămîntene si subpămintene 
nesecate — trei sînt elemen
tele care fac forța econo
miei : fierul, pădurile apa 
(electricitatea) — spații vas
te și aer pur — iată ce oferă 
Suedia locuitorilor săi. Ca 
pretutindeni, sensurile și 
semnificațiile unei vieți eco
nomice stabile, a unei acti
vități umane cu ascensinm 
valorice mereu spre procrea, 
trebuie căutate intr-o in
dustrie dezvoltată. în resnr- 
sele naturale ale țării, in 
valorificarea acestora la 
cote științifice, tehnice si 
raționale înalte, în talentul 
proverbial și eforturile de 
creație ale suedezului, i» 
tradițiile acestui popor har
nic si civilizat Trrtnit 
arătat că industria sue
deză a beneficiat, de-a 
lungul anilor, de tradiții 
tehnice de nuilte ori cente
nare. Suedezii sînt printre

Și a £ « m» •*►-
ficați • fte
cercetare, m ' ■■ w*

Peisaj industrial 
suedez

primii în Europa care stiaa 
să exploateze minele « să 
forjeze fierul. Atenția lor a 
fost îndreptată în perma
nență către produsele finite, 
mult căutate pe piața ex
ternă. Astăzi, cele mai mari 
întreprinderi exportatoare 
sînt uzinele de automobile 
și șantierele navale — co 
ponderea cea mai mare in 
cetatea industriei Gote bora 
— întreprinderile mecanice 
și de echipamente electrice, 
unde tronează gigantul 
A.S.E.A., de lingă Vasteras. 
Să nu uităm, evident, între
prinderile care utilizează 
cea de a patra resursă na
turală a Suediei — talentul 
artistic al locuitorilor.

Intr-una din zilele șederii 
mele în Suedia, împreună 
cu alți confrați, am fost 
oaspeții uzinei A.S.E.A. Am 
fost invitați, mai întîi, sl 
facem un scurt popas in
tr-unui din laboratoarele 
uzinei. Deci, o mică confe
rință de presă intr-o hală 
experimentală. Un tînăr in
giner, Tord Sătveslad, pa
sionat jucător de fotbal, ne 
prezintă realizările labora
toarelor de cercetare — ex
trem de numeroase, unele 
situate chiar în localitățile 
din împrejurimi, la 20 km 
depărtare — cu ajutorul u- 
nor diafilme. Sigur, e inte
resant să afli că anual se

Franța. Mr«. «-
Un*a ve ■ad.-t^ ir a ft

m :M1 faxfex. c*d*

• wiâ«. te a I» 4*C. ia IX?

fuvvrl — a gfaSM f» l*  ■ 
diametr*.  ce prelarază 
piese piei la • tre**e  te 
2M taae — aerecaie ce alcă
tuiesc dewaeie in
dustriei ramâneui— Dete
suedezii viat i----Tai mai pe
lin volubili. ei ai-aa «artei 
mult, cu căldură despre re
lațiile de colaborare ale •- 
linei cu firmele similare di*
România, despre bucuria de 
a întreține relații cu ■ țară 
ca România, cu poporul ei 
talentat ți harnic.

VASILE CÂBULEA

ktraedere 
Cetcje Vacmesci- 

Hih Brandt
lOSJb S lorjMil — Fb- 
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a«>—cuca, «arpe» Orsaix»- 
pn centrate penir* țxdațelr a- 
plieate da* Drift.

• LA IWrTATI*  Lapte
lui National al Frântului Faariei 
di*  Kepubhca Populară Eoâga- 
ria. la Safia a snrit Jai • dele
gație a Caaitinlai Națînnal al 
Freninlai l *ită|>i  SncîaEsle 
din Republica Socialtvtă Ranâ- 
nia. caăasă de Visile Pata*.  
Hirmbi*  al C.C, al P.C R_ se
cretar al Consiliului National 
al F.L\S.

In aceeași zi, delegația F.U’-S. 
a avut g intilnire la Consiliul 
Național al frontului Patriei cu

că «uverauJ american 
ați 4 rUt fa piezant tm răs- 

semna fa TrspcarnJe F.N‘£. 
Intr-o cțoitiriiață de presă fi- 

Oi reun:^ Tran Hoai
Ksiel de cnvint al de-

FA\E_, a făcut cunos 
est că făt pe cale să înceapă 
rtGlwc intre divenele forțe po- 
tetxe «od -vietnameze in vederea
tanoftrii rana govern de coaliție 
petrviznri*  fariresut să organi
zeze alegerile generale, ața cum 
este prevăzut fa planul global de 
«Aoționire a conflictului vietna
mez prezentat de F.N.E.

Cuvintare „dură" 
a lui R. Nixon

WASHINGTON 5 (Ager- 
pres . — In drum spre Insu
la Midway din Pacific, unde 
urmează să-l intilnească pe 
jefui regimului saigonez, pre
ședintele S.U.A.. Richard Ni
xon. a vizitat Colegiul mili-
tar din Colorado Springs (sta
tul Colorado). Intr-o cuvîn- 
tare rostita aici, R. Nixon a 
căutat să răspundă numeroa
selor critici provenite din 
Congres și din rîndul opiniei 
publice la adresa politicii ex
terne americane. El a recu
noscut „creșterea nemulțumi
rii In legătură cu războiul din 
Vietnam’* și a „temerilor față 
de creșterea influenței com
plexului militar industrial în 
viața politică a S.UA.". Pre
feri Întâie Nixon s-a declarat 
aAcyîuS ir.—..«ir t
mfirtar ai S.VJU pr«cu3*,fa-

Vi*na  pare transplan- 
fold în sudul însorit. Ro- 
vârvoroa de lumină dez
văluie, fascinant, frumu- 
Mțile în piatră și marmu- 
ră ale orașului. Tnlr-un 
cariitf in care fiecare zid 
are o vîrsfă ce impune 
respecl, vizităm sediul 
Tiroreîului Soc:a!is! Aus
triac. Etajul I • birouri, a- 
fișe mu Iii ca la re, pachete 
cu cărți și reviste. Rămî- 
ne,T în camera care ser
vește drept redacție re- 
vistei „Trotzdem".

Interlocutor ne este PETER 
SCHIEDER, președintele Tinere
tului Socialist Austriac. O figu
ră deschisă, jovială, o mobilitate 
a replicii care stimulează între
bările și, in tfîrșit, o amabilitate 
pe care reporterii de pretutin
deni o apreciază în asemenea îm
prejurări.

— Ce credeți despre 
contactele între organiza
țiile de tineret de diverse 
orientări politice ?

— Contactele sînt o necesitate 
mai ales cind este vorba de or
ganizații cu alte concepții politi
ce. Numai prin cunoașterea 
punctului de vedere al celuilalt 
poți învăța să-l respecți și poți 
să-l înțelegi mai exact Contac
tele presupun, firește, anumite 
condiții esențiale. Prima este 
cea a atmosferei — trebuie să 
existe un respect reciproc, o at
mosfera lipsită de prejudecăți și

de acuzații. Bineînțeles, nu , ne 
creăm iluzii. Chiar după aseme
nea contacte, deosebirile rămîn. 
Nu aruncă nimeni steagul orga
nizației sale și se înscrie în orga
nizația celuilalt- Dar o discuție 
deschisă, sinceră, înseamnă un 
pas înainte. Este simplu să dis
cuți cu cei cu care știi dinainte 
că ești de acord. Trebuie, însă, 
să discuți cu acei care au alte 
păreri. Am depășit perioada răz
boiului rece. Pe atunci contacte
le erau dificile, aproape imposi
bile. în prezent sînt alte condi
ții, domnește un alt spirit. Nici 
situația de astăzi nu este ideală. 
Mai exista blocurile militare cu 
consecințele ce decurg din 
aceasta. Noi înțelegem că tinere
tul poate juca un anumit toI în 
realizarea unor progrese. De 
aceea intensificăm contactele 
atit în Est, cît și în Vest...

— Problemele politice 
exercită o atracție asupra 
tineretului ?

— Incontestabil. Tineretul da 
astăzi este tot mai mult intere
sat de problemele politice, are 
o atitudine mai critică față de 
societate, față de instituțiile pe 
care Ie socotește anacronice. 
Sîntem fericiți că nu mai există 
un refugiu în apolitism. Bineîn
țeles, nu fiecare critică a tinere
tului reprezintă un progres al 
societății. Dar spiritul contesta- 
tar al generației tinere, afirmat 
înlr-o parte importantă a Euro
pei, reprezintă un fenomen re
marcabil.

— Ce opinti aveți in 
ceea ce privește viitorul 
Europei ?

— Europa nu trebuie să mai 
fie rana lumii. Categoric, timpul

cînd istoria mondială se con- 
funda cu istoria Europei este * 
depășit. Dar Europa anului 1969 
poate și trebuie să cunoască 
liniștea și pacea. Europa nu este 
doar Piața Comună. Continentul 
ncesta înseamnă o multitudine 
de state cu structuri din cele 
mai diferite, de la monarhii con
servatoare și democrații tradi
ționale la republici neutre și re
gimuri socialiste- O apropiere 
treptată este realizabila. Un pas 
înainte l-ar reprezenta desfiin
țarea blocurilor militare. Apoi, 
ar putea urma și alți pași. O Eu
ropă a înțelegerii trebuie pregă
tită și pe planul mentalității oa
menilor. Revin la contactele în
tre tineri, subliniind învățarea 
de limbi străine. Este bine ca 
grupuri de tineri să meargă diu- 
tr-o țară în alta, să discute.

— Cum apreciați orga
nizarea de către U.T.C. a 
unei „mese rotunde" con
sacrată problemelor secu
rității europene ?

■— Salutăm această Inițiativă 
ft qrganiznfiei dv. $i ne bucură 
sincer faptul ca o dezbatere asu
pra problemelor tineretului din 
Europa este găzduită la Bucu
rești. Tineretul Socialist Austriac 
participă cu multă plăcere la 
această reuniune. Ne vom spune 
deschis, clar, părerile, le vom 
asculta pe ale celorlalți, pentru 
că numai astfel se favorizează 
înțelegerea mutuală. Desigur, 
se vor exprima multe puncte de 
vedere dar valoarea acestei 
„mese rotunde" constă în primul 
rînd în faptul că reunește cele 
mai diverse orientări din mișcă
rile de tineret din Europa.

CSMBftod lui Ni-
xx»_ de presă re-
ui*rca  faptul că acesta este 
cel mii -,dur*  din cariera sa 
rrezidenUală fiind îndreptat 
direct împotriva „porumbei
lor dm Senat, pe care îi a- 
cuâ> de revenirea la izola- 
țaonism.

Demisia guvernului
argentinian

Cua a afartti wfo mo lăute*

waaabu irsadB p-w pcv 
■PuCatf £oaa pagn*pBel*i Jua 
Cotea ObQcsKu peafr* ad per-

secretă a gu- 
v-r=xfc.»_ prer “Htă de președin
tele Oum la carsuJ căreia 
a fcu- creată
fa anua itaaăLf mxSdrnte de 
•a Coadccju HsMifin. Corrientes, 
"r~ii — ~~ p •<’•» orașe argentiiiie- 
■e. S*  prevede că șetn militari

VOT fi ru^nțmnți fa posturile lor 
p că ..lemateeica**  va atinge, în 
principal, grupul condus de mi- 
mstral de interne. Gmllermo 
Barda, care a formulat unele cri
tici La măsurilor militare
represive împotriva muncitorilor 
p studeutdor.

Motriind farerearea de forță. 
genexaJul Ongania a încercat să 
anxnce răspunderea pentru inci
dentele cormse pe seama unor 
a$a-zise ^organizații extremiste"*.  
El a aamat un decret prin 
care se interzice activitatea 
smdicatekir ți In baza căruia gre
viștii sfat amenințați cu cite opt
am tnrbiKnare-

s c u
Gradi Axanasav, vicepreședinte. 
Iran lenei. Aven Pavlov, An- 
gh>l secretari ți cu alți
maoRn A» i—Jnrrtt Ca*i-

Imilnica s-a desfășurat într-o 
temaiilen prietenească.
• DELEGAȚIA Ministerului 

Fo.’ieinr Armate a] Republicii 
- -|—România, condusă de 
zrarral rd—el Ion Gheorghe, 
pna-Adănnd al ministrului 
f—țrter armate ți șeful Mare- 
mi Mat Major, care se află 
âner-n vizită in Republica So- 
ciafisLă Federativă Iugoslavia 
la insitagia șefului .Marelui Stat 
Major al Armatei Populare iu
goslave. a f«*-t  primită joi di
mineața de Nikola Liubîcîci, se
cretar de stat pentru apărarea 
națională. Primirea s-a desfă
șurat iutr-e atmosferă cordia
lă. tovărășească.

• REPUBLICA ARABA SI- 
P.îA <: Republica Democrată 
Germană au hotă rit să stabi
lească, T.cepînd de Ia 5 iunie, 

l-;i: diplomatice și să înfiin- 
arrhssade la Damasc și 

Re-Un. Acordul privind stabi
lirea relațiilor diplomatice între 
cele două țări, transmite A.D.N., 
a fost încheiat joi Ia Damasc 
de către ministrul afacerilor

externe sirian. Mustafa el-Sa- 
yecL și ministrul afacerilor ex
terne al R D.G, Otto Winzer.

• purtătorul de cu- 
V1NT al guvernului vest-ger- 
man a anunțat miercuri că 
R. F. a Germaniei a hotărît 
să-ți recheme ambasadorul de 
la Pnom Penh și să-și limiteze 
ajutorul economic și tehnic sta
bilit prm acordurile încheiate 
deja cu Cambodgia, excluzînd 
totodată orice ajutor către a- 
ccasiă țară in viitor. Guvernul 
or la Bonn a adoptat această 
măsură ca urmare a hntărîrii 
Uambodgiei de a recunoaște o- 
ficîal Republica Democrată 
Germană.

• LA AMMAN a început 
procesul intentat unui grup de 
z2 de palestinieni, membri iii 
organizației de guerilă Brigada 
victoriei, care au fost arestați 
în luna noiembrie 1968, după 
ce au deschis focul asupra ar
matei iordaniene. anunță ziarul 
egiptean ..Al Ahram-. Potrivit 
cifrelor oficiale date publicității 
la Amman. 29 de persoane au 
fost ucise și 89 rănite In cursul 
incidentelor. Procesul urmează 
să dureze aproximativ trei lunL

FRITZ ZAPF
președintele Tineretului Liber Austriac

Izvorul cooperării —
Etajul 5 al unui bloc 

vechi. O fereaslra de la 
care sa văd acoperișuri
le orașului. Undeva, prin 
apropiere, intuiesc cele
bra roată a Praterului.

Sîntem la sediul central al 
Tineretului Liber Austriac. Pre
ședintele organizației, FRITZ 
ZAPF, ne vorbește despre gene
rația tînârâ din țara sa, despre 
opțiunile eî politice, despre pre
ocupările privind soarta Euro
pei.

— Problema esențială este 
ce*  a depășirii divizării contî- 
nentulni. Europei împărțite în 
grupări opuse dorim să-i succea- 
dă o Europa a înțelegerii depli
ne. O asemenea Europă nu se 
poate realiza de la o zi la alta. 
Punctul de pornire al oricăror 
eforturi trebuie să-l constituie 
insă recunoașterea realităților.

— Cum reacționează ti
neretul în fața acestei 
probleme ?

— Tinerelul este direct inte
resat într-o reglementare pașnica 
a problemelor Europei. Pentru 
ol pacea înseamnă lotul. Tinerii 
din diferite părți ale continentu
lui năzuiesc să se cunoască și să 
se apropie. Există un efort spre 
destindere care trebuie apreciat 
exact.

— Ce pot face tinerii jl 
organizațiile lor pentru a 
contribui la îmbunătățirea 
climatului european ?

— în primul rind not acționa 
pe planul generației lor pentru 
a dezvolta cunoașterea reciproca. 
Izvorul cooperării trebuie să-l 
reprezinte realitatea, renunțarea 
la scheme globale, la etichetări, 
la aprecieri total negative sau 
total pozitive- Trebuie sa privim 
realitățile așa precum ele sînt. 
„Masa rotunda" inițiata de 
U.T.C. din România va putea 
juca un rol important în efortu
rile pentru apropierea tinerilor

JOACHIM SENEKOVIC
secretar federal

al Tinerei Generații a Partidului Populist

realitatea A
de pe continent. E« își propune 
să adune la o dezbatere comună 
pe tineri aparțînînd unor cu
rente politice diferite, o dezba
tere fără condiții șî angaja
mente.

— Pe ce principii tre
buie clădite relațiile din
tre organizațiile de ti
neret ?

— Pe recunoașterea diversității 
condițiilor, a faptului că fiecare 
organizație reprezintă o realitate, 
între organizații trebuie să exis
te o atmosferă de încredere re
ciprocă, un spirit deschis, o 
reala egalitate în drepturi. Să 
avem contacte cît mai largi, na 
protocolare, ci de lucru. Să ne 
cunoaștem șî să ne respectăm—

— Ce doriți să transmi
teți tineretului român ?

— Urarea sincera, din inimi, 
de a realiza idealurile sale no
bile, umaniste, de a fi activ în 
construcția socialistă a țărfi 
sale...

Credem in eficiența dialogului'
O margin*  a Vianei. 

Casă austeră, fără elaj, 
o curte liniștită : ne gă- 
sim la studioul jurnalului 
cinemalografic de aclua- 
lități — 1 200 000 specta
tori în fiecare saplămînă.

— Profesiunea dv. ?

— Directorul jurnalului de ac
tualități. Am însă și un „hobhy“ : 
munca de secretar federal al Ti
nerei Generații a Partidului 
Populist.

în camera luminoasa, mobilată 
modern, cu bun gust șî discreție 
ne primește JOACHIM SENE
KOVIC. li solicităm conducăto
rului organizației de tineret a 
partidului guvernamental păre
rea sa despre dialogul între dife
rite mișcări de tineret.

— Dialogul presupune o dis
cuție liberă. Credem în eficiența 
unor asemenea discuții. In lu
mea de astăzi contactele dintre 
diferitele opinii sînt un impera
tiv. Firește, dialogul necesită o 
anumită atmosferă. Chiar daca

rezultatele concrete imediate 
sînt mai puține, contactele pro
mit pași înainte în viitor. Ori
cum. este necesar să discuți. 
Cînd discuți în organizații inter
naționale cu alții observi, dese
ori, că ești mai apropiat de ei 
decît îți imaginezi. Există și 
idei preconcepute dar le vom în
lătura dacă vom ajuta pe tineri 
să se cunoască, dacă le vom îm
bogăți experiența cunoașterii de 
Ia o vîrstă fragedă...

— Ce credeți despre ti
neretul de astăzi ?

— Tineretul din zilele noastre 
este mult mai realist și capabil 
sa înțeleagă spiritul unei epoci 
de frămîntări...

— Ce părere aveți des- 
pte „masa rotunda*  orga
nizată de U.T.C. ?

— Așteptăm cu mult interes 
„masa rotunda" pe care o orga
nizează Uniunea Tineretului Co
munist din România. Inițiativa 
este valoroasă deoarece o dis

cuție deschisă, sinceră, a gene
rației tinere din Europa va face 
posibila cunoașterea părerii fie
căruia. Popoarele noastre care au 
cunoscut suferințe comune de-a 
lungul anilor sînt vital interesate 
a contribui și a colabora în efor
tul pentru menținerea păcii pe 
continent, pentru crearea unui 
climat de încredere reciprocă. 
Vom fi bucuroși dacă datorită 
acestei „mese rotunde" se va 
face încă un pas spre apropierea 
între organizațiile de tineret din 
diferite părți ale Europei. Cu 
cît vom discuta mai mult, sub 
semnul bunăvoinței și respectu
lui, cu atît vor fi reușitele mai 
mari. Salutăm inițiativa româ
nească pe care o considerăm 
drept o contribuție la dialogul 
generației tinere a Europei.

De la trimisul 
nostru

Eugeniu Obrea
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