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ADUNAREA FESTIVĂ CONSACRATĂ ANIVERSĂRII

A 20 DE ANI DE LA ÎNFIINȚAREA MILIȚIEI

In Sala Palatului Repu
blicii a avut loc, vineri 
după-amiază, adunarea fes
tivă organizată cu prilejul 
celei de-a XX-a aniversări 
a înființării Miliției.

Primiți cu aplauze pu
ternice, în prezidiul adu
nări! au luat loc tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnaraș, Virgil Trofin, 
Dumitru Popa, Vasile Pa- 
tilineț, Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliu
lui de Stat, Cornel Onescu, 
ministrul afacerilor inter
ne, generali șl ofițeri supe
riori din Ministerul Aface
rilor Interne, reprezentanți 
ai oamenilor muncii din 
Capitală.

In sală se aflau membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guver
nului, ai conducerii Minis
terului Afacerilor Interne, 
activiști de partid, de stat 
și ai organizațiilor obștești, 
generali și ofițeri superiori, 
lucrători din aparatul cen
tral și teritorial de miliție, 
numeroși muncitori, ingi
neri și tehnicieni din între
prinderile bucureștene, oa
meni de ștință și cultură, 
zariști.

Adunarea a fost deschisă 
de tovarășul Dumitru Popa, 
membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului municipal 
București al P.C.R., prima
rul general al Capitalei.

S-a dat citire Decretului 
Consiliului de Stat prin 
care, pentru activitate- în
delungată în cadrul orga
nelor de miliție și merite 
deosebite în muncă, cu pri
lejul aniversării a 20 de 
ani de la înființarea Mili
ției, se conferă ordine și 
medalii ale Republicii So
cialiste România unui nu
măr de peste 2 000 lucrători 
din Miliție.

(Oontimart In pag. a Il-a)

SCRISOAREA DE SALUT 
ADRESATĂ DE TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU 
LUCRĂTORILOR MILIȚIEI

Dragi tovarăși,

Cu prilejul aniversării a 20 de ani de la 
înființarea miliției, în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat și al Consiliului de Mi
niștri ale Republicii Socialiste România, adre
sez ofițerilor, subofițerilor, tuturor lucrăto
rilor din unitățile ți formațiunile de miliție 
un cald salut și cele mai cordiale felicitări 
pentru rezultatele obținute în îndeplinirea 
misiunii încredințate de partid ți stat de a 
contribui la apărarea intereselor societății 
noastre, a cauzei socialismului

Sărbătorim împlinirea a două decenii de 
Ia înființarea miliției în anul jubiliar al celei 
de-a 25-a aniversări a eliberării României 
de sub jugul fascist — piatră de hotar în 
istoria patriei — în preajma celui de-al X-lea 
Congres al Partidului Comunist Român, eve
niment de o deosebită însemnătate pentru 
dezvoltarea întregii noastre societăți.

Marile realizări obținute în construcția so
cialistă în acest sfert de veac, precum șl 
succesele deosebite dobîndite după Congre
sul al IX-lea în dezvoltarea bazei tehnico- 
materiale a socialismului, ridicarea nivelului 
de trai al poporului și înflorirea multilaterală 
a societății îți au izvorul în uriașa activitate 
creatoare, desfășurată de clasa muncitoare — 
Clasa conducătoare a societății noastre — de

țărănime, intelectualitate, de toți oamenii 
muncii, fără deosebire da naționalitate, în 
eroismul și abnegația cu care întreaga na
țiune înfăptuiește politica partidului. Cheză
șia mersului nostru victorios înainte este 
conducerea uriașei opere înnoitoare a edifi
cării socialismului de către Partidul Comunist 
Român, care îți îndeplinește cu cinste înalta 
sa misiune istorică asigurind înaintarea pa
triei pe calea luminoasă a progresului și ci
vilizației. Succesele obținute de poporul ro
mân pe calea făuririi vieții sale noi sint o 
confirmare grăitoare a justeței politicii par
tidului care aplică creator principiile gene
rale ale marxism-leninismului la condițiile 
concrete ale țării noastre.

O caracteristică fundamentală a dezvoltării 
societății noastre socialiste în ultimii ani este 
perfecționarea continuă a democrației socia
liste, asigurarea condițiilor pentru antrena
rea tot mai largă a maselor la dezbaterea șl 
înfăptuirea politicii partidului, pentru pune
rea în valoare a tuturor energiilor creatoare 
ale națiunii, pentru exercitarea nestinghe
rită de către toți cetățenii a drepturilor și 
libertăților cucerite de socialism. In cadrul 
larg democratic, propriu vieții noastre so
ciale și de stat, se îmbină armonios afirma
rea liberă a inițiativei, spiritului critic cons-

(Continuare în pag. a ll-a)

In rada portului Constanța

Stimați tovarăși,

Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român a 
hotărît să trimită o delegație 
la consfătuirea actuală cu 
dorința de a-și aduce contri
buția la buna desfășurare a 
lucrărilor consfătuirii, la gă
sirea căilor pentru depășirea 
sau cel puțin atenuarea di
vergențelor existente astăzi 
Intre partidele comuniste și 
muncitorești.

Partidul nostru pornește de 
la aceea că astăzi lupta îm
potriva imperialismului, pen
tru apărarea păcii, pentru 
progres social cere a se lăsa 
la o parte divergențele și a 
se acționa unit. Numai așa co
muniștii își îndeplinesc răs
punderea față de clasa mun
citoare, față de mișcarea co
munistă, față de cauza păcii.

Am salutat faptul că în pre
gătirea consfătuirii noastre 
s-a renunțat la condamnarea 
sau blamarea altor partida 
comuniste și muncitorești. 
Am salutat, de asemenea, fap
tul că în proiectul de docu
ment prezentat consfătuirii se

spune câ participarea sau ne- 
participarea la consfătuire 
este o prdblemă internă a fie
cărui parQd. Am salutat fap
tul că în "proiectul de docu
ment se declară că partidele 
participante la consfătuire vor 
menține și continua colabora
rea cu partidele neparticipan
te. Discuțiile de ieri ne-au 
făcut să credem că Intr-ade
văr consfătuirea va merge pe 
linia găsirii căilor spre uni
tate.

Spre regretul nostru, în cu- 
vîntarea de azi a reprezen
tantului Partidului Comunist 
din Paraguay s-a trecut la a- 
tacarea și blamarea unui 
partid care nu participă la 
consfătuire.

Noi considerăm că dacă a- 
ceastă cale va fi continuată și 
de alte partide, se va deschide 
un curs periculos pentru suc
cesul consfătuirii noastre.

Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român m-a 
împuternicit ca, în cazul clnd 
se va Intlmpla o asemenea ac
țiune, să facem apel călduros 
la reprezentanții tuturor par
tidelor participante, pentru a 
nu merge pe această cale.

LUCRĂRILE DE IERI ALE CONSFĂTUIRII

Consider că fiecare dintre noi,- 
trebuie să ne ridicăm deasu
pra divergențelor de moment, 
să privim interesele clasei 
muncitoare, interesele socia
lismului și păcii, să pornim 
de la faptul că numai unite, 
țările socialiste, partidele co
muniste, toate forțele antiim- 
perialiste vom putea bara ca
lea activității agresive a im
perialismului, vom putea asi
gura dezvoltarea progresistă a 
omenirii, vom putea apăra 
pacea.

în acest spirit, apelăm Ia 
toți reprezentanții partidelor 
comuniste și muncitorești să 
se abțină de la punerea în 
discuție și condamnarea altor 
partide, fie că sînt sau nu par
ticipante la consfătuire. Ape
lăm la reprezentanții tuturor 
partidelor de a face totul pen
tru ca consfătuirea noastră să 
fie o manifestare a unității și 
solidarității comuniștilor în 
lupta împotriva imperialis
mului, a hotărîrii noastre de 
a restabili unitatea comuniști
lor.

Vă mulțumesc pentru aten
ție !

INTERNATIONALE

NICOLAE CEAUȘESCU
Sacrelor general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

Succesele 
petroliștilor

In primele cinci luni ale li
nului, petroliștii au realizat la 
producția globală un spor In 
valoare de aproape 90 milioane 
Ici. Rafinăriile au livrat peste 
plan aproape 5 000 tone ben
zine, peste 2100 tone petrol, 
3 260 tone motorine de calita
te superioară, mai mult de 500 
tone uleiuri. Valoarea tonei de 
țiței prelucrate este astăzi de 
aproape 3 ori mai mare față 
de anul 1965.

In sectorul foraj au fost să- 
păți peste plan 27 400 metri. 
Planul de export a fost reali
zat in proporție do 101,7 la sută, 
livrîndu-se peste prevederi în
semnate cantități de produse 
petrolifere. Succese remarca
bile au fost înregistrate și în 
sectorul noilor investiții. Astfel, 
din planul la acest capitol s-au 
realizat 40,1 procente, iar la 
construcții-montaj 46,4 pro
cente.

(Agerpres)

A PAR UDELOR COMUNISTE SI MUNCITOREȘTI
MOSCOVA 6 (Agerpres). — 

La 6 iunie au continuat la 
Moscova în Marele Palat al 
Kremlinului lucrările Consfă
tuirii internaționale a parti
delor comuniste și muncito
rești. Se dezbate primul punct 
de pe ordinea de zi — Sarci
nile luptei*-împotriva imperia
lismului în etapa actuală și u- 
nitatea de acțiune a partidelor 
comuniste și muncitorești, a 
tuturor forțelor antiimperia- 
iiste.

La ședința de dimineață, 
care s-a desfășurat sub preșe
dinția iui J. Marx, președinte
le Partidului Comunist din 
Africa de sud, au rostit cuvin» 
tări C. Maciel, membru al Co
misiei politice și al Secretaria
tului C.C. al P.C. din Para
guay, W. Gomulka, prim-se
cretar al C.C. al P.M.U.P., W. 
Rochet, secretar general al 
P.C. Francez, E. Papaioannu,

se'retar general al Partidului 
progresist al oamenilor mun
cii din Cipru.

După cuvîntul reprezentan
tului P.C. din Paraguay, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, a prezentat-o mo
țiune de ordine.

Ședința de seară a fost pre
zidată de F. Muhri, președin
tele P.C. din Austria. La șe
dință au rostit cuvlntări L, 
Aarons, secretarul național al 
P. C. din Australia, G. Vieira, 
secretar general al C.C. al P.C. 
din Columbia, S. Carpio, se
cretar general al C.C. al P.C. 
din Salvador.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer a primit 
pe adjunctul ministrului comerțului 

exterior al R. P. Chineze, Giou Hua-min

Președintele Consiliului de Slot al Republicii Socialiste România

CONGRESUL AL X-LEA ĂL PARTIDULUI - iNTlMPINAT 
CU PUTERNIC ENTUZIASM DE ÎNTREGUL POPOR

Președintele Consiliului de 
Kîiniștri al Republicii Socialis
te România, Ion. Gheorghe 
Maurer, a primit vineri dimi
neața pe adjunctul ministrului 
comerțului exterior al Repu
blicii Populare Chineze, Giou 
Hua-min, conducătorul delega
ției comerciale guvernamenta
le, care a semnat la București 
Acordul româno-chinez pri
vind schimbul de mărfuri și 
plăți pe anul 1969.

La întrevedere a luat parte 
Cornel Burtică, ministrul co
merțului exterior.

A fost prezent Ma Șiu-șln, 
însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al R. P. Chineze la 
București.

In cadrul convorbirii ce a 
avut loc cu acest prilej, des
fășurată într-o atmosferă cor
dială, au fost abordate unele 
probleme privind lărgirea în 
continuare a colaborării și 
cooperării economice dintre 
Republica Socialistă România 
și Republica Populară Chi
neză.

(Agerpres)

EMBLEMEȘI RITMURI ÎN CINCINAL'
CREȘTEREA EFICIENTEI ECONOMICE

Din documentele de ex
cepționala însemnătate su
puse astăzi dezbaterii între
gului nostru popor — Tezele 
Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român 
pentru Congresul al X-lea 
al Partidului și proiectul do 
Directive ale Congresului al 
X-lea — se conturează preg
nant problemele a căror 
rezolvare va trebui să stea 
în centrul atenției tuturor 
celor ce muncesc, reprezen- 
tînd tot atitea elemente con
stitutive ale progresului vii
tor al patriei noastre. Bilan
țul activității economice, 
cu un an și jumătate înain
tea încheierii cincinalului, 
sînt pozitive. Caracteristic 
pentru dezvoltarea societă
ții noastre în această peri
oadă este mersul continuu 
ascendent, puternicul dina
mism al economiei, al între
gii vieți social-politice. Ală
turi de marile succese obți
nute în cele două decenii 
și jumătate care au trecut 
de la eliberarea patriei, rod 
al muncii eroice, pline de 
abnegație a clasei muncitoa
re, a țărănimii, a intelectua
lității, a întregului nostru 
popor, care a urmat cu în
credere și devotament par
tidul comunist, din Tezele

Comitetului Central se des
prinde însă cu claritate 
ideea de continuitate a efor
turilor, pentru înfăptuirea 
progresului multilateral, a 
apropierii treptate a patriei 
noastre, a economiei noastre 
naționale de țările dezvol
tate din punct de vedere 
economic.

Unul din domeniile în 
care acest efort apare cu 
atît mai necesar este acela 
al creșterii eficienței econo
mice a întregii . activități. 
După cum se știe pe baza 
sarcinilor stabilite de Con
gresul al IX-lea, partidul și 
statul nostru au inițiat un 
complex de măsuri în vede
rea ridicării eficienței între
gii activități productive care 
au vizat organizarea știin
țifică a producției și a mun
cii, reducerea cheltuielilor 
neproductive și nceconomi- 
coase, gospodărirea cu gri
jă a resurselor materiale și 
în genera] a fondurilor de 
producție, în sfîrșit, perfec
ționarea sistemului de con
ducere și planificare a eco
nomiei naț:ona!e. Toate a- 
ceste măsuri, la înfăptuirea 
cărora și-au adus contribu
ția cele mai largi mase de 
oameni ai muncii — practic 
întregul nostru popor — au

dus Ia incontestabile rezul
tate favorabile. Cu toate 
acestea, eficiența economi
că, rămine unul dintre do
meniile in care eforturile 
trebuie continuate — așa 
cum reiese din Tezele Comi
tetului Central și din pro
iectul de Directive ale 
Congresului al X-lea — cu 
o deosebită perseverență 
reprezentind în fapt un do
meniu cheie al progresului 
multilateral al economiei 
noastre naționale, al între
gii societăți, al asigurării 
resurselor necesare pentru 
continua ridicare a nivelu
lui de trai material și spiri
tual al întregului nostru po
por.

Este astfel imperios nece
sar ca programul cincina
lului viitor să pornească de 
la faptul că în toate sectoa
rele de activitate trebuie să 
sporească eficiența econo
mică, să ie obțină rezulta

te financiare superioare în 
comparație cu actualul cin
cinal, toate verigile econo
mice urmînd să dovedească 
o preocupare deosebită pen
tru creșterea productivității 
muncii, reducerea prețului 
de cost, sporirea rentabilită
ții producției. Reiese aceas
tă sarcină cu deosebită cla
ritate în evidență din fap
tul subliniat în Tezele Co
mitetului Central că una 
din direcțiile principale ale 
întregii activități pe care o 
va desfășura partidul și sta
tul va fi creșterea eficienței 
economice, valorificarea la 
maximum a resurselor ma
teriale și umane ale țării, a 
eforturilor făcute de po
porul nostru pentru dezvol

tarea forțelor de producție, 
pentru asigurarea progresu
lui neîntrerupt al societății 
noastre.

Publicăm în PAGINA A 3-A, punctele de ve
dere ale tovarășilor:

• Prof. dr. docent M. A. LUPU, rector al Academiei de Studii Eco
nomice • Dr. CONSTANTIN iONESCU, director general al 
Direcției Centrale de Statistica • ION RĂȚOI, vicepreședinte al 
Băncii de Investiții • Prof. univ. GH. ȘICLOVAN, director în 
Comitetul de Stat al Planificării • ION GOLIAT, secretar știin

țific al Academiei.
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Drum lung intre prima cupă 

de pămînt extrasa pe platforma 
dintre Cătușa și Mălina și șarja 
de oțel elaborată azi în numai 
38 de minute de către tinerii 
din schimbul inginerului Gheor
ghe Preoiu. Drum lung, dar nu 
tn timp, fiindcă nu au trecut 
mulți ani, ci s-au împlinit mul
te gi nd uri ți vise, iar uriașa can
titate de muncă depusă e cie și 
tînără în conturul obiectivelor 
ridicate și, desigur, așa ca rămine 
creme îndelungată. Drum lung, 
dar dacă ne gindim la ritmul 
desfășurării lucrărilor, poate mai 
potrivită ar fi denumirea de 
drum intens. Fiindcă numai tn 
patru ani din actualul cincinal, 
aici, pe platforma Combinatului 
siderurgic din Galați, au intrat 
in funcțiune dteca obiective in
dustriale unice pe meleagurile 
noastre: laminorul de tablă groa
să, oțelăria cu 3 concertizoare 
actnd la baza cel mai modem 
procedeu de elaborare a oțelu

lui, laminorul Slebing, furnalul 
de 1700 mc, fabricile de oxigen 
ți de aglomerare a minereului. 
Alte trei obiective se apropie 
de cota finală : al doilea furnal 
de 1 700 mc, laminorul de benzi 
la cald și laminorul de benzi la 
rece. Actualul plan cincinal va 
rămine deci tn ființa combinatu
lui drept perioada marilor îm
pliniri.

Acum pe platforma amintită 
se împletesc două fehtri de rit
muri : ritmul excacatorițiilor,
dulgherilor, fierar-betonițtilor ți 
ritmul muncii laminaiorilor, oțe- 
larilor, jurnaliștilor. Intr-un ase
menea codru un dialog plin de 
semnificații se aude: dialogul 
realizărilor între constructori pe 
de o parte ți oțelari, jurnaliști 
ți laminatori pe de altă parte. 
Unii se străduia să înalțe noile

ION CHIRIC

(Continuare în pag. a Vll-a)

Uzina de motoare electrice Pitești. Țintiră Glaje Ioana, în cel 
de-al doilea an la cursurile de calificare, se străduiește să devină 

o bună muncitoare
Foto: O. PLECANÎN PAG. A 4-A:
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Adunarea festiva consacrata aniversarii a 20 de ani de ta înfiinfarea Miliției

LA CEL DE-AL TREILEA 
FESTIVAL INTERNATIONAL 

STUDENȚESC 
DE LA SKOPUE

SCRISOAREA DE SALUT ADRESATĂ DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU LUCRĂTORILOR MILIȚIEI

(Urmare din pag. I) 

tructlv al oamenilor muncii cu creșterea res
ponsabilității fiecărui cetățean pentru inte
resele generale șl bunul mers al societății.

Victoria socialismului, atașamentul poporu
lui față de noua orînduire, față de politica 
partidului, au sudat legăturile dintre statul 
socialist șl masele de oameni ai muncii, au 
asigurat întărirea continuă a coeziunii so
cietății.

Sub conducerea șl îndrumarea nemijlocită 
a partidului, miliția noastră, cu sprijinul larg 
șl activ al maselor, a adus o contribuție pre
țioasă la apărarea cuceririlor revoluționare, 
a proprietății socialiste, la asigurarea ordlnel 
și liniștii publice, Ia apărarea legalității, a 
drepturilor șl libertăților cetățenești.

Partidul Comunist Român, întregul nostru 
popor dau o înaltă prețuire activității neobo
site, pline de abnegație, a lucrătorilor din 
miliție, pentru îndeplinirea hotărîrilor parti
dului și statului, devotamentului cu care Sși 
fac datoria față de popor, față de patrie, față 
de cauza sfintă a socialismului.

Noi șl mărețe perspective de dezvoltare a 
României va deschide Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Român, pentru întîmpl- 
narea căruia muncește cu avînt întregul nos
tru popor. în anii următori, întreaga societate 
va face un nou șl însemnat pas Înainte pe 
calea edificării depline a socialismului; in
dustria și agricultura se vor ridica pe o 
treaptă calitativ superioară, va spori șl mai 
mult avuția națională, oamenii muncii vor 
beneficia de condiții tot mai bune de viață, se 
va perfecționa continuu întreaga organizare 
a societății, se va dezvolta democrația socia
listă, afirmîndu-se tot mai plenar forța crea
toare a maselor, personalitatea fiecărui om al 
muncii.

în cadrul vastei opere de dezvoltare șl 
Întărire a orinduirii socialiste, miliția, des- 
fășurîndu-și întreaga activitate sub conduce
rea partidului, este chemată să vegheze, îm
preună cu toți cel ce muncesc, cu celelalte 
organe de stat, la apărarea proprietății socia
liste — temelia orînduiril noastre, a pro
gresului multilateral al patriei, a bunăstării și 
fericirii fiecărui om al muncii.

Criticînd fenomenele negative din trecut, 
abuzurile și ilegalitățile comise, partidul a

pus In fața miliției, a tuturor organelor de 
stat, ca o obligație de prim ordin, sarcina de 
a acționa în spiritul strictei respectări a legi
lor — emanație a voinței și intereselor mase
lor — de a-și organiza întreaga activitate co
respunzător legalității noastre socialiste. Res
pectarea neabătută a legilor țării, atît de către 
cetățeni cît șl de către cei chemați să urmă
rească aplicarea lor, este o cerință majoră a 
întăririi statului și dezvoltării democrației 
socialiste, a înfăptuirii neștirbite a drepturi
lor și libertăților garantate de Constituție.

Lucrătorii din miliție trebuie să dovedească 
vigilență șl hotărîre față de elementele care 
comit acte antisociale, atentează la bunurile 
cetățenilor, încalcă normele de conviețuire 
statornicite în societatea noastră, apărînd cu 
fermitate ordinea șl liniștea publică.

în actualele condiții, miliția este chemată 
să aducă o contribuție sporită la buna des
fășurare a circulației — expresie a moderni
zării vieții economice șl a creșterii nivelului 
de trai al populației.

în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, 
lucrătorii de miliție trebuie să-și sporească 
eforturile pentru ridicarea nivelului politic, 
ideologic și profesional, să manifeste atenție 
și solicitudine față de cetățeni, față de pro
blemele și nevoile acestora, să soluționeze 
operativ cererile ce le sînt adresate, să aibă 
o atitudine civilizată șl demnă în relațiile cu 
populația.

împreună cu organele de stat și organiza
țiile de masă, cu toți factorii de influențare 
obștească, miliția trebuie să-și aducă contri
buția la educația civică a oamenilor muncii, 
să acorde o deosebită atenție cultivării în 
rîndul populației a respectului pentru legile 
statului, a atitudinii înaintate în societate, să 
se sprijine tot mai mult pe opinia publică 
socialistă — factor important în apărarea va
lorilor noii orîndulrl, în reglementarea relații
lor sociale șl promovarea eticii comuniste.

La aniversarea a două decenii de la înfiin
țarea miliției, urez ofițerilor, subofițerilor, 
tuturor lucrătorilor miliției, noi succese în 
activitatea lor, îmi exprim încrederea pro
fundă că, însuflețiți de spiritul datoriei, de 
răspundere șl patriotism, ei își vor consacra 
în continuare toată priceperea și capacitatea 
intereselor patriei, poporului, cauzei edificării 
depline a socialismului în România.

Cuvîntarea tovarășului 
Cornel Onescu

Vorbitorul a dat glas senti
mentelor de profundă gratitu
dine ale tuturor lucrătorilor din 
Miliție pentru cuvintele calde 
adresate de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în scri
soarea trimisă cu prilejul ani
versării a două decenii de la 
Înființarea miliției. Această 
scrisoare — a spus el — con
stituie pentru toți ofițerii, sub
ofițerii și angajații civili din 
Ministerul Afacerilor Interne 
o nouă și grăitoare dovadă a 
atenției pe care conducerea de 
partid și de stat o are față de 
miliție și cadrele ei.

După ce a subliniat elanul 
patriotic ce animă în aceste 
zile întreaga țară pentru în
făptuirea programului de în
florire a patriei, elaborat de 
Partidul Comunist Român, și 
succesele obținute In cinstea 
Congresului al X-lea al parti
dului și aniversării unul «feri 
de veac de la eliberarea Româ
niei, ministrul afacerilor inter
ne a Înfățișat succint tablou] 
înnoitor al României socialiste. 
La marile realizări obținute da 
poporul român In opera da 
construire a societății socialis
te — a spus tov. Cornel Ones
cu — o contribuție de seamă 
a adus șl miliția. Făurită In 
tocul luptei maselor, conduse 
de Partidul Comunist Român, 
pentru stărlmarea vechiului a- 
parat de stat burghezo-moșie- 
resc, miliția a participat activ 
la apărarea cuceririlor revolu
ționare ale poporului. Creată 
de partid, acum două decenii. 
In condițiile complexe ale pro
cesului ce transforma din te
melii întreaga structură a so
cietății românești, miliția a 
răspuns fără șovăire misiunii 
ce i s-a încredințat. Alături de 
celelalte organe de stat, ea 
s-a angajat încă de Ia început 
în lupta directă pentru apă
rarea puterii populare, a avu 
tulul obștesc șl personal, a 
drepturilor și intereselor legale 
ale cetățenilor, a ordinii și li
niștii publice. Educați In spi
ritul devotamentului față de 
patrie și partid, față de orln- 
duirea socialistă, lucrătorii de 
miliție și-au adus contribuția 
la Întărirea legalității și ordi
nii de drept, la asigurarea 
muncii pașnice a poporului 
nostru.

în continuare, ministrul afa
cerilor interne a spus i In 
focul luptei pentru apărarea 
cuceririlor revoluționare, s-au 
închegat tradițiile de luptă ale 
miliției. In cadrul cărora un 
loc de seamă II ocupă faptele 
acelora care au căzut eroic in 
luptă cu dușmanul, dind exem
plu de sacrificiu suprem șl de
votament nemărginit față de 
patrie.

Arătînd că In noile eondițli 
ale ofensivei socialismului în 
toate domeniile de activitate, 
ale făuririi și dezvoltării sec
torului socialist al economiei 
naționale, miliției i-au revenit 
sarcini sporite pe linia apără
rii avutului obștesc, vorbitorul 
a spus 1 Ca organ al aparatului 
de stat, ea contribuie la apă
rarea bazei economice a orin- 
duirii noastre, desfășurînd o 
largă activitate pentru preve
nirea. depistarea și combaterea 
manifestărilor antisociale ale 
celor care urmăresc să știr
bească integritatea proprietății 
socialiste.

în activitatea sa de preve
nire și combatere a infracțiu
nilor și a altor încălcări ale 
normelor de drept, miliția a 
primit șl primește sprijinul tot 
mai larg și mai eficient al oa
menilor muncii, al organelor 
de stat, al conducătorilor de 
întreprinderi și instituții.

Manifestând o consecventă 
grijă față de om — suprema 
valoare a orinduirii socialiste 
— organele noastre au desfă
șurat o intensă activitate pen
tru prevenirea și combaterea 
infracțiunilor îndreptate îm
potriva vieții, integrității cor
porale, sănătății și avutului 
personal al cetățenilor.

Subliniind importanța atitu
dinii față de om, care consti
tuie criteriul suprem de apre
ciere a muncii funcționarului 
de stat, vorbitorul a arătat că 
măsurile întreprinse In cadrul 
miliției sînt menite să asigure 
îmbunătățirea permanentă a 
muncii cadrelor, care sînt con
știente că nu cetățeanul se 
află la dispoziția lor, ci dim
potrivă, întregul nostru aparat 
se află In slujba intereselor le
gale ale membrilor societății, 
pentru respectarea legalității. 
In acest sens, vorbitorul a ci
tat numeroase fapte care ilus
trează stima șl prețuirea ma
selor largi ale oamenilor mun
cii pentru activitatea depus* 
de cadrele miliției.

După ce a vorbit in conti
nuare deepre activitățile mili
ției in domeniile menținerii 
ordinii șl liniștii publice, des
fășurării normale a circulației 
pe drumurile publice, mi
nistrul afacerilor interne a 
spus: Pe măsura înaintării 
României spre comunism, 
crește rolul opiniei publice, al 
organizațiilor de masă și ob
ștești în viața țării, în apăra
rea tuturor valorilor ortndui- 
rii socialiste, ceea ce consti
tuie pentru organele de mili
ție un sprijin de neprețuit 
Legătura strînsă cu masele de 
oameni ai muncii — principiu 
fundamental al activității mi
liției noastre — reprezintă o 
importantă garanție a înde
plinirii cu succes a sarcinilor 
ce li revin. Miliția este 
profund devotată poporului, 
slujește cu abnegație intere
sele colectivității și, de aceea, 
activitatea ei nu poate fi con
cepută fără o strinsă legătură 
cu masele populare.

Ca urmare a creșterii con
științei politice a oamenilor 
muncii, a înrădăcinării nor
melor și principiilor eticii co
muniste in relațiile vieții co
tidiene, tot mai mulțl cetă
țeni, prin multiple forme, par
ticipă la întărirea legalității. 
Sesizînd organelor de miliție 
săvlrșirea ori încercarea de 
eomitetere a unor infracțiuni, 
dînd un sprijin activ în iden
tificarea și prinderea infrac
torilor, oamenii muncii aduc 
o prețioasă contribuție la pre
venirea și combaterea actelor 
antisociale. Multe dintre in
fracțiunile cercetate ptnă in 
prezent au fost descoperite la 
sesizarea cetățenilor care au 
luat atitudine combativă față 
de elementele ce lovesc în a- 
vutul obștesc și personal, ori 
încalcă ordinea de drept.

Folosind acest prilej, adre
săm călduroase mulțumiri ce
tățenilor pentru ajutorul dat 
tn îndeplinirea sarcinilor în

credințate de partid și gu
vern și îi asigurăm că și în 
viitor organele de miliție vor 
fi receptive și vor rezolva cu 
operativitate sesizările lor.

Subliniind în continuare 
importanța măsurilor între
prinse pentru perfecționarea 
continuă a pregătirii și edu
cării lucrătorilor de miliție, 
vorbitorul a menționat că mi
liția dispune astăzi de un a- 
parat bine instruit cu o boga
tă experiență, ceea ce deter
mină creșterea competenței, 
combativității și operativității 
In prevenirea și descoperirea 
Infracțiunilor și obținerea u- 
nor rezultate din ce In ce mai 
bune In menținerea ordinii și 
liniștii publice.

Bilanțul rodnic cu care mi
liția se prezintă astăzi, la cea 
de-a XX-a aniversare a sa — 
a spus vorbitorul — se dato- 
rețte înainte de toate faptului 
că ea a acționat și acționează 
sub îndrumarea și conducerea 
partidului. De la înființare și 
ptnă In prezent, miliția, ca
drele ei au simțit grija părin
tească ,1 sprijinul permanent 
al partidului, care In cadrul 
unor plenare ale Comitetului 
Central, a evidențiat cu o 
Înaltă principialitate comu
nistă aspectele pozitive și ne
gative ale activității organe
lor de miliție. în contextul 
general al dezvoltării patriei 
noastre, al adlncirii democra
ției socialiste și atragerii toi 
rr.a! largi a maselor la rezol
varea treburilor de stat și ob
ștești, miliția își w perfec
ționa neîncetat activitatea 
pentru a-și îndeplini eu toâ 
mai multă eficiență sarcinile 
complexe ce H revin.

în activitatea lor, organele 
de miliție vor avea permanent 
drept călăuză indicația tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
potrivit căreia .... Nimeni
nu-ș poate permite să încalce 
legile țării, nimeni r.u-și poa
te permite să acționeze altfel 
declt scrie In legi. Tre
buie să fie clar că normele 
stabilite In legile țări: sînt o- 
bligatorii pentru toată lumea 
și că aceasta este una din 
condițiile esențiale ale legali
tății. ale democrației socia
liste".

Cadrele miliției sînt ferm 
hotărite să muncească fără 
preget pentru îndeplinirea 
misiunilor ce le revin, spriji- 
nindu-se necontenit pe masele 
de cetățeni, pe vastul forum 
al opiniei publice. La aceasta 
ne Îndeamnă documentele 
Congresului al X-lea al Parti
dului Comunist Român, care 
ne arată cu o deoseHtă clari
tate direcțiile, scopurile și 
sensurile profund umane ale 
întregii noastre activități.

I.a cea de-a XX-a aniver
sare, generalii, ofițerii, mai
ștrii militari, subofițerii și 
angajații civili din toate uni
tățile de miliție, precum și ce
lelalte cadre din Ministerul 
Afacerilor Interne, animate 
de un fierbinte patriotism, se 
angajează solemn In fața con
ducerii partidului și statului, 
a poporului român, să fie în
totdeauna gata la datorie, să 
nu precupețească nimic, la ne
voie nici viața, pentru a sluji 
cu abnegație și devotament 
cauza partidului și poporului, 
înaltele idealuri ale orinduirii 
socialiste.

(Urmare din pag. I)

într-o atmosferă entuziastă, 
tovarășul Emil Bodnaraș, vice
președinte al Consiliului de 
Stat a inmînat înaltele dis
tincții unor cadre ale miliției.

Felicitindu-i călduros pe cei 
decorați, in numele Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, al Consiliului 
de Stat și al Guvernulu|, în 
numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, tovarășul 
Emil Bodnaraș a urat tuturor 
lucrătorilor din miliție, condu
cerii sale, să persevereze cu 
hotărîre și pricepere în întă
rirea orinduirii noastre socia
liste, să stăruie neabătut în a- 
firmarea cu competență a or
dinii de drept in statul nostru 
socialist.

Tovarășul Vasile Patilineț, 
secretar ai C.C. al P.C.R., a 
dat apoi citire scrisorii de sa
lut adresată de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretar general al C.C. al 
P.C.R.. președintele Consiliu
lui de Stat, lucrătorilor Mili
ției, eu prilejul aniversării a 
20 de ani de la înființare.

Minute în șir răsună uralc 
pentru Partidul Comunist Ro
mân și Comitetul său Central, 
pentru secretarul general al 
C.C. al P.C.R.. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Despre cea de-a XX-a ani
versare a miliției a vorbit to
varășul Cornel Onescu, minis
trul afacerilor interne

Au fost rostite apoi cuvin- 
tări de salut adresate lucrăto
rilor din miliție.

Vorbind în numele munci
torilor din Capitală maistrul 
Fiorea Oprescu, de la uzinele 
„Grivița Roșie", a spus, între 
altele: Misiunea nobilă înde
plinită de miliție, caracterul 
nou socialist al întregii sale 
activități, lupta plină de abne
gație pentru apărarea cuceri
rilor revoluționare ale poporu
lui, a muncii sale pașnice, a 
proprietății socialiste, ordinii 
publice și a bunurilor cetățe
nilor i-au atras aprecierea și 
prețuirea binemeritată din 
partea tuturor celor ce mun
cesc. Avem deplina convinge
re că și in viitor, lucrătorii de 
miliție vor fi la înălțimea mi
siunii încredințate de popor, 
vor sluji neabătut interesele 
sale, respectînd legalitatea so
cialistă. Și in viitor, oamenii 
muncii vor acorda tot spriji
nul lor activității desfășurate 
de miliție, aceasta constituind 
o garanție a îndeplinirii cu 
succes a sarcinilor sale.

Scriitorul Laurențiu Fulga, 
vicepreședinte al Uniunii Scri
itorilor, a arătat că miliția se 
înscrie printre acei factori 
principali de educație cetățe
nească. angajați construi, o 
dată cu socialismul in țara

Iubite tovarășe Ceaușescu.

Miliția sărbătorește astăzi împlinirea a două decenii de 
activitate rodnică in slujba patriei noastre socialiste. Ne 
manifestăm și eu acest prilej adînea recunoștință pentru 
grija deosebită șl îndrumarea permanentă de care ne-am 
bucurat in toți acești ani din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, a Dumneavoastră personal.

înființarea miliției, intr-o perioadă de profunde trans
formări social-politice, s-a înscris in ansamblul măsurilor 
luate de partid ca un eveuiment important in făurirea noului 
aparat de stat. Miliției i-a fost încredințată misiunea de a 
contribui la apărarea cuceririlor revoluționare ale poporului, 
a avutului obștesc si personal, a vieții, libertății și demnității 
omului, a ordinii de drept statornicite in țara noastră.

Noi, generalii, ofițerii, maiștrii militari, subofițerii șl an
gajați! civili, întregul personal al miliției, raportăm, cu acest 
prilej, că nu am precupețit nici un efort pentru a răspunde 
încrederii ee ni s-a acordat și avem acum, in aceste clipe 
eolemne, satisfacția că, sub conducerea partidului, ne-am 
adus contribuția la măreața operă de construire a socialis
mului tn România.

Sintem pe deplin conștienți că realizările obținute pe 
parcursul celor două decenii lșl au Izvorul in conducerea șl 
Îndrumarea de către Partidul Comunist Român a întregii 
noastre activități. Partidul ne-a arătat cu înțelepciune ealeai 
ee trebuie s-o urmăm, ne-a educat tn spiritul vigilenței șl 
fermității față de cel ee încalcă regulile de conviețuire 
socială. Partidul ne-a învățat să ne bizuim pe sprijinul 
maselor, să ne îndeplinim cu conștiinciozitate obligațiile 
profesionale șl cetățenești, să asigurăm cu consecvență 
aplicarea legalității socialiste, să cultivăm respectul față de 
lege, adevăr și dreptate. In acest sens, noi am desprins 
concluziile necesare din plenarele Comitetului Central al 
partidului, din iunie 1967 și aprilie 1968 și sintem ferm 
hotăriți să muncim cu și mai multă perseverență pentru 
traducerea lor în viață.

Însuflețiți de atmosfera entuziastă în care întregul popor 
Intimpină apropiatele evenimente de excepțională însem
nătate in viața națiunii noastre socialiste — Congresul ai 
X-lea al Partidului Comunist Român și a XXV-a aniversare 
a eliberării României de sub jugul fascist — de aprecierile 
și cuvintele calde ce ni le-ați adresat in scrisoarea Dumnea
voastră, ne angajăm să obținem noi succese in ridicarea pe 
o treaptă superioară a pregătirii noastre politice, profesio
nale și militare, in perfecționarea întregii activități.

Cu ocazia aniversării pe care o sărbătorim astăzi, asigurăm 
conducerea de partid și de stat, pe Dumneavoastră iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de nemărginitul nostru devo
tament. de atașamentul deplin la politica internă și inter
națională a Partidului Comunist Român, la mărețul program 
de desăvîrșire a construcției socialiste în scumpa noastră 
patrie. Republica Socialistă România.

Festivitatea ia sflrșit în 
aplauzele entuziaste ale între
gii asistențe. Urale Îndelungi 
pentru Partidul Comunist Ro
mân, pentru secretarul gene
ral al Comitetului Central, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
exprimă fidelitatea neclintită 
a tuturor lucrătorilor din mi
liție față de partid, față de 
patrie, față de poporul român, 
constructor al socialismului, 
căruia ii consacră toate forțele 
sale, întreaga sa muncă.

★
După festivitate a avut Ioc 

un șpectacol, care s-a bucurat 

noastră, șl virtuțile specifice 
umanității socialiste. Vorbito
rul a subliniat că nenumăra
tele fapte de mal mare sau 
mai mică Importanță Înregis
trate In sutele de posturi de 
comandă ale miliției de pe în
tinsul țării rămfn necunoscu
te, datorită faptului că lucră
torii miliției nu fac din mun
ca lor motiv de glorie; dar 
aceste fapte constituie un ză- 
cămint bogat care a stat la 
dispoziția scriitorilor noștri, 
inspirindu-i din plin și oferin- 
du-le prilejul de a realiza u- 
nele cărți de frunte ale lite
raturii noastre contemporane.

în numele tineretului din 
Capitală, participanții la adu
nare au fost salutați de Nico
lae Tomescu, economist la U- 
zinele „Republica". Miliția s-a 
afirmat prin întreaga sa acti
vitate, a spus vorbitorul, ca un 
instrument de nădejde al pu
terii populare care a genera
t-o. apărător al cuceririlor re
voluționare. Ne mîndrim cu 
faptul că un însemnat număr 
din ofițeri și subofițeri de mi
liție, care-și îndeplinesc cu 
devotament și abnegație dato
ria, sint formați și educați de 
organizația noastră — Uniu
nea Tineretului Comunist. Sin- 
tem siguri că lucrătorii de mi
liție, educați de partid în spi
ritul dreptății și al adevărului, 
al respectării legalității, al 
dragostei fierbinți față de pa
trie și popor își vor îndeplini 
și în viitor cu devotament, te
nacitate și curaj îndatoririle 
ce le revin în apărarea mun
cii pașnice a poporului nostru, 
a valorilor sale materiale și 
spirituale.

A vorbit apoi colonelul tn 
rezervă Tănase Avram, care 
a evocat unele fapte emoțio
nante din anii de început ai 
activității miliției populare. 
Adresîndu-se cadrelor mai ti
nere din Miliție, el i-a îndem
nat să ia exemplul comuniști
lor care au venit în primii ani 
în această instituție, pilda 
devotamentului lor, a abnega
ției spiritului de sacrificiu șl 
de răspundere si să-l ducă 
mai departe. Vă doresc — a 
spus vorbitorul — să aveți 
mari satisfacții in munca 
voastră grea, dar frumoasă, 
in slujirea cu credință a cau
zei Partidului Comunist, a 
intereselor unei națiuni socia
liste, care a făcut să triumfe o 
nouă orînduire, un nou mod 
de viață, în scumpa noastră 
Românie.

în Încheierea festivității, tn- 
tr-o atmosferă de puternică În
suflețire, participanții au adop
tat în unanimitate textul unei 
telegrame adresate tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU 
in care se spune i 

de succes și la care și-au dat 
concursul ansamblu! artistic 
„Ciocîrlia" șl cel al Armatei, 
alte formațiuni artistice pro
fesioniste din Capitală, actori 
de seamă ai scenelor bucureș- 
tene.

★
Cu prilejul împlinirii a 20 

de ani de Ia înființarea Mili
ției, în reședințele de județe 
au avut loc adunări publice 
urmate de manifestări cultu- 
ral-artistice.

(Agerpres)

^Indiscreții" In

Conferință de presă 
|a Ministerul învățămintului

La Ministerul învățămîntuluf 
a avut loc, ieri, o conferință 
de presă.

Conf. univ. Traian Pop, ad
junct al ministrului învățămîn- 
tulul, șl tovarăși care răspund 
în cadrul ministerului de anu
mite domenii ale învățămîntu- 
lu! de cultură generală, au pre
zentat cîteva probleme specifi
ce sfîrșitulul de an școlar, ac
tivitățile deosebite care se de
tașează în această perioadă în 
viața noastră școlară.

Tovarășul Traian Pop a fă
cut cunoscute modificările a- 
duse sistemului de selecționa
re a candidaților pentru admi
terea în liceu. Concursul va 
începe, cum s-a mat anunțat, 
la 19 iunie șl va pune la dis
poziția absolvenților școlii ge
nerale toate locurile planifi
cate. Al doilea examen se va 
organiza in septembrie numai 
In cazul că unele licee vor a- 
vea locuri neocupate. Tot pen
tru prima oară, media obliga
torie de admitere în liceu va 
fi 8.

Adjunctul ministrului învă
țămintului a mai amintit, prin

EDITURA TINERETULUI
LABIȘ N. : „Scrisoarea 

mamei" (cartonat), lei 14,50.
MITROI F. ! „Rugăciune 

către Efemera", lei 5,50.
FABRE J. H. : „Din lu

mea insectelor", lei 3,50.

NElMBLlNZlTA ANGELICA — 
cinemascop — rulează la Patria, 
(orele fl ; 11 ; II ; 15 . 17 ; 19 . 21) ; 
București (orele I ; 10 ; 12 , 14 16 , 
18: 20 ; 22) «■ Favorit (orele 9.45 .
11.45 , 13,45 ; 16 ; 18,15 . 20.30).
ALEXANDRU CEL FERICIT —
— rulează la Republica (orele 9,15 ;
11.30 , 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15).
PRINȚUL NEGRU - rulează Ia 
Luceafărul (orele 9,15 ; 11,30 ,
13.45 ; 16,15 : 18,30 . 21) ; Melodia (o- 
rele fi ; 11,15 ; 13,30 i lfl i 18.15 ;
20.30) ; Modern (orele 9.S0 ; 11.45 :
14 ; 16,15 ; 18,30 , 23.45) , Flamura 
(orele 9 ; 11,15 : 13,30 ; 18 : ;
20.30) . NU VOR FI DIVORȚURI — 
rulează la Festival (orele 8,45 :
11.15 ; 13,30 ; 18 ; 18,30 ; 21). AM 
DOUA MAME Șl DOI TAȚI - ru
lează Ia Victoria (orele 8.45 : 11,15 ;
13.30 ; 16 ; ie.30 i 20,45). PRINȚESA
TRISTA — rulează la Lumina (o- 
rele 9,15—18,15 !n continuare). 
AMPRENTA (orele 10,30 ; 20,45).
ANUL TRECUT LA MARIENBAD
— rulează la Central (orele 0 ; 11 ; 
13; 15; 17; 19; 21). PAȘA — ru
lează la Doina (orele 11,30 ; 13,45 1 
lfl j 10,15 ; 20,30). LA ORELE 9—10 
PROGRAM PENTRU COPIL 
ROȘU ȘI ALBII — cinemascop — 
rulează la Union (orele 15,30 ; 19 1
20.30) . PE PLAJELE LUMII — ru
lează la Timpuri Noi (orele 9— 21). 
TARZAN, OMUL JUNGLEI — ru
lează la Feroviar (orele 9—13,30 în 
continuare ; lfl ; 19,30 ; 20,45); Ex
celsior (orele 9 ; 11,15 ; 13.30 i lfl ;
18.15 ; 20,30) ; Gloria (orele fl ;îl,15 ;
13.30 : 16 ; 18,15 ; 20.30). IN UMBRA 
COLTULUI — cinemascop — ru
lează la Grivița (orele fl i 11,18 t
13.30 ) 16 ] 18,15 : 20,30) ; Miori ti
(orele 9,3fl ; 11,30 : 13,30 t 16,30 ;
18.30 ; 20,45) 1 Tomls (orele 9—17 în 
continuare). CONTEMPORANUL 
TĂU — cinemascop (ambele serii)
— rulează la Înfrățirea (orele 
15,30—19). PENTRU ÎNCĂ PUTINI 
DOLARI — cinemascop — rulează 
la Buzestl (orele 15,30 ; lfl) PE UR
MELE ȘOIMULUI — cinemascop
— rulează la Dacia (orele 8,15—
18.30 : în continuare ; 18,45 : 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 : lfl : 20.45). BE
CKET — clnemascoD — rulează la 
Unirea (ora 16). VERA CRUZ — 
cinemascop — rulează la Lira fe
rele 15.30 : 18 t 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 Ciulești 
(orele 15.30 ; II; 20.30). PARADI
SUL 1NDRAGOSTITn.OR - rulea
ză la Cotroeenl (orele 15.30 ; lfl). 
TATA (ora 20.30). VITALUL DE 
AUR — cinemascop (ambele Berii)
— rulează la Floreasca (orele 9.30 ;
12.30 ! 18.45 : 2(1). ASASINATUL S“A
COMIS LUNI - cinemascop — 
rulează Ia Volga (orele 10—16 în 
continuare. 18.15 ; 20.30) : Progresul 
(orele 15.30 i 18 ; 2(1.30). ADIO.
GRINGO — cinemascop — rulea
ză Ia Moșilor (orele 13.30 : 18 :
20.30) VREMURI MINUNATE LA
SPESSART — rulează la Popular 
(orele 15,30 : lfl). RĂUTĂCIOSUL 
ADOLESCENT — cinemascop — 
rulează la Munca (orele 18: 18: 20). 
SAMURAIUL — rlnerriâiw’op — 
rulează ’a Flacăra (orele 15.30 : 18), 
DRAGOSTEA UNEI BLONDE — 
cinemascop — (orele 20.30). CO
MEDIANTEI — cinemascop — 
rulează la Arta (orele fl.30—1«.4S în 
continuare : 19.30). feldmahf-
$ALA — rulează la Vltan (orele
15.30 : 19 : 90.15). ASTA SEARA 
MA DISTREZ — rulează la Raho
va (orele 15.30). ACUZATUL (ore
le 18). APELE PRIMĂVERII — 
cinemascop — rulează la Pacea 
(orele 18 ; 18 : 20). PIPELE — cine
mascop — rulează la Crîngașl (o- 
rele lfl.30 • lfl : 20.15). CRIMA TN 
STIL PERSONAL — cinemascop
— rulează la Cosmos (orele 15,30 i 
19 ; 20,15). RTO BRAVO — cinema

sala examenului
Foto : C. CIOBOATA

tre altele, că datorită creșterii 
natalității din ultimii ani șl, 
implicit, a dublării numărului 
viitorilor școlari, In 38 din ju
dețe ale țării vor funcționa 
din toamnă institute pedagogi
ce de pregătire a educatoare
lor și învățătorilor. S-a anun
țat de asemenea că Ministerul 
învățămintului a instituit — 
începînd cu anul școlar 1970— 
1971 — sistemul de transmlsibi- 
lltate a manualelor școlare. 
Potrivit acestor măsuri, ma
nualele vor continua să fie 
distribuite gratuit, dar folosite 
de cite dodă serii de elevi. Nu 
vor fl transmise cărțile școlare 
utile în pregătirea candidaților 
la concursul de admitere în li
ceu sau școli profesionale șl 
tehnice, ca și Ia examenul de 
bacalaureat.

îl informăm pe cititorul nos
tru că în ziarul de luni va 
afla detalii în plus privitoare 
Ia calendarul activităților de 
sftrșit de an, prin Intermediul 
unui Interviu acordat ziarului 
de un reprezentant al ministe
rului.

EDITURA MERIDIANE
READ H. : „Semnificația 

artei*', lei 13,50.
EDITURA

PENTRU LITERATURĂ 
UNIVERSALA

CUNLIFFE M.: „Litera
tura Statelor Unite", lei 14.

POE E. A. : „Scrieri alese", 
lei 39.

TIMIPUL □¥. LIBER.
scop — rulează la Viitorul (orele 
15 ; 18). PRIMĂVARA PE ODER — 
cinemascop (orele 20.45).

GRADINl-CÎXZMATOGBAFI
NETMBLINZITA ANGELICA — 

Cinemascop — rulează la Stadio
nul Dinamo (orele 2fl,M). LA DOL
CE VITA — cinemascop — rulează 
la Doina (orele 29.15). ALEXAN
DRU CEL FERICIT — rulează le 
Festiva] (orele 20,15). AM DOUA 
MAME ȘI DOI TATI — rulează la 
Expoziția (orele 20.15). CRĂCIUN 
CU EL1SABETA — cinemascop — 
rulează la Buzeștl (ora 20,15). A 
TRĂI, PENTRU A TRAI — cine
mascop — rulează la Bucegl (ora
20.15) ; Aurora (ora 20,15). BECKET 
— cinemascop — rulează la Uni
rea (ora 20). VERA CRUZ — cine
mascop — rjR’ă la Lira (ora
20.15) . ILUZII — rulează la Moși
lor (ora 20,15) IN UMBRA COL
TULUI — cinemascop — rulează 
Ia Tomls (ora 20,15). COMEHîan- 
Tn — cinemascop — rulează la 
Arta (ora 20,15). RIO BRAVO - 
cinemascop — rulează la Vitan 
(ora 20,15). PRINȚUL NEGRU — 
cinemascop — rulează la Pro- 
eresul-Parc (ora 20,15). ASTA 
SEARA MĂ DISTREZ — cinema
scop — Rahova (ora 20,16).

SlMBÂTX 7 IUNIE IM»

Opera Română : răpirea din 
SERAI — ora 19,30 ; Teatrul Națio
nal „I. L. Caraglale" (Sala Come
dia) : HEIDELBERGUL DE ALTA- 
DATA — ora 20,00 ; (Sala Studio) : 
PARINTn TERIBILI — ora 20,00 ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Sala Studio) ; PHOTO FINISH — 
ora 20,00 ; Teatrul Mic ; PREȚUL 
— ora 50,00 ; Teatrul „C. I. Notta- 
ra" (Sala Magheru) : VIJELIE IN 
CRENGILE DE SASSAFRAS — 
ora 19.30 ; Teatrul Giuleștl : VI
SUL UNEI NOPȚI DE IARNĂ — 
ora 19,30. Teatrul „Barbu Dela- 
vrancea" : MUȘTELE — ora 20,00 ; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Savoy) : 
NU TE LĂSA STROE f — ora
19.30 ; (la Grădina Boema) : fe
mei, FEMEI, FEMEI — ora 20,00 ; 
Ansamblul U.G.S. (la Teatrul de 
vară „23 August") : FANTEZIE 
’69 — ora 20,00.

DUMINICA 8 IUNIE 1969
ODera Română : MADAME BU

TTERFLY — ora 11.00 ; TOSCA — 
ora 19,30 : Teatrul Național „I. L. 
Caraglale" (Sala Comedia) ; ENIG
MA OTTILIEI — ora 10.00 : BEC
KET — ora 20,00 ; (Sala Studio) : 
CINE EȘTI TU ? — ora 10,00 ; PĂ
RINȚII TERIBILI — ora 20,00 • 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Sala Studio) : PHOTO FINISH — 
ora 20,00 ; (la Sala Palatului) — 
D-ALE CARNAVALULUI — ora
10.30 și 20.00 ; Teatrul Mic : IER
TAREA — ora 20.00 ; Teatrul „C. I. 
Nottara" (B-dul Magheru) i O CA
SĂ ONORABILA — ora 19,30 ; 
(la Teatrul de vară N. Bfilcescu) : 
VIJELIE IN CRENGILE DE SA
SSAFRAS — ora ora 20,00 ; Tea
trul Ciulești : ULISE SI CO
INCIDENTELE — ora 19,30 ; Tea
trul „Barbu Delavrancea" — UN 
ASASIN CIUDAT — ora 20,00 ; 
Teatrul Țăndărică (Calea Victo
riei) : AVENTURILE LUI PLUM 
PLUM — ora 11,00 ; (Str. Acade
miei) : A FUGIT UN TREN — ora 
11,00 ; Teatrul Satiric Muzical „C. 
Tănase" (Sala Savoy) • NU TE 
LĂSA STROE ! — ora 19,30 ; (la 
Grădina Boema) : FEMEI, FEMEI, 
FEMEI — ora 20,00 ; Ansamblul 
Perlnița (Ia Teatrul de vară He
răstrău) : PERINITA MEA — ora 
20,00 ; Ansamblul U.G.S. (Ia Tea
trul de vară „23 August") : FAN
TEZII *69 — ora 20.00.

„Marele 
premiu" 

a revenit 
studenților români

De curfnd, s-a reîntors din 
R.S.F. Iugoslavia Ansamblul 
folcloric „Lioara" al Institutu
lui pedagoglo din Oradea, 
participant, alături de formații 
din 10 țări, la cel de-al ni-lea 
Festival Internațional studen
țesc de la Skoplje. Tn urma 
spectacolului susținut, studenții 
orădenl au obținut „Marele 
Premiu- al Festivalului. Spec
tacolul prezentat s-a remarcat 
prin varietatea repertoriului, 
prin măiestria și virtuozitatea 
dansatorilor — calități remar
cate de presa Iugoslavă In ar
ticole deosebit de elogioase. 
Astfel, unul din ziarele care 
apar la Skoplje remarca : „La 
nici una dintre cele trei ediții 
ale Festivalului nu am văzut 
un ansamblu folcloric atît da 
atrăgător, al cărui repertoriu 
a cuprins piese muzicale șl coregrafice de o mare autenti
citate, capabile să exprime In 
mod sintetic folclorul unui po
por".Atît la repetițiile dinaintea 
Festivalului cit șt in timpul 
desfășurării lui, membrii in- 
samhiulul s-au comportat re
marcabil, au demonstrat • 
mare putere de muncă, dove- 
Gindu-se interprețl șl soli va
loroși ai cînteculul și Jocului 
popular românesc. Acum, stu
denții orădenl au și Început 
deja pregătirile pentru specta
colul ce va fi prezentat cu pri
lejul celei de-a IV-a ediții « 
Festivalului, la care Ansamblul 
folcloric „Lioara** este invitat 
de onoare.

VIRGIL LAZĂR

ARTA CIRCULUI 
ILUSTRATA IN FILATELIE

Arta circului constituie su
biectul unei interesante emi- 
slunl filatelice ce se alia in pregătire la Fabrica de timbre. 
Emisiunea Întitulată „Circul", 
va ilustra spectaculoase probe 
de dresaj, acrobație, numere 
de prestidigitație, clovnerii etc. 
Seria este formată din 8 va
lori • 10, 20, 35, 60 bani ; 1,75 și 
3 lei.

Tipărite în sistem tlefdruck, 
în policromie, mărcile vor a- 
vea formatul 33 x 48 mm. Apa
riția a 3 plicuri „prima zi a 
emisiunii", cu o obliterare spe
cială. va completa această fru
moasă emisiune, prima de a- 
cest fel în istoria filatelie! ro
mânești.

«ÎMBĂTA 1 IUNIE ÎMI

PROGRAMUL I

• 17,25 Telex TV. • 17,3fl Con? 
cursul internațional de atletism 1 
R.D.G. — România — Bulgaria. 
Transmisiune de la Sofia « 18.45 
Școala specială de miliție — re
portaj de Aristide Buholu • UtH 
Constelația Lirei — emisiune pen
tru tineret, realizată cu concuriu! 
absolvenților Liceului de muzică 
nr. 1 șl al Liceului de coregrafia din București, promoția îeefl • îfl.ae 
Telejurnalul de seară. Reportaj- 
anchetă prin piețele oragulul R 
20,00 Tele-enciclopedia « 21,oa o 
oră cu Alfred Hltchock. „Aici nu 
se întîmplă niciodată nlmle I" R 
21,50 întrecere lăutărească — in- 
terviziune 022,19 Recital Luminița 
Dobrescu • 22,45 Telejurnalul de 
noapte.
PROGRAMUL II

• 19,30 Telejurnalul de seară • 
20,00 Film serial : „Aventurile că
pitanului Kloss" — producție a 
studiourilor din R. P. Polonă • 
21,00 Desene animate • 21,21 Trei 
melodii pe săptămînă. Muzică u- 
șoară In primă audiție • 21,30 Re
cital de sîmbfitfi seara. CIntă so
prana Magda Ianculescu « 21,5i 
Roman foileton „Lunga vară fier
binte" (IV) (reluare).

DUMINICA. 1 IUNIE
PROGRAMUL I

• a,30 De strajă patriei •
Matineu duminical pentru copii — 
La șase pași de o excursie — eml- 
siune-concurs (etapa a Il-a) • 
Film serial : Belle șl Sebastian 
(XI) Avalanșa • 10,30 Ora satului 
O 11,45 Concert simfonic • 12,M 
Carnet cinematografic • 13,60 Po
pas în Bihor • 15,30 Realitatea 
Ilustrată TV — emisiune magazin 
• 17,30 Telejurnal « 17,50 Desene 
animate • 18,00 Campionatele eu
ropene de box. Finale • 21,••
Spectacol festiv prezentat de An
samblul „Ciocîrlia" cu prilejul 
Zilei Miliției • 21,50 „T’rgul fete
lor" de la Gurghiu • 22,00 Recital 
Juliette Greco • 22,40 Telejurnalul 
de noapte « 22,50 Telesport.
PROGRAMUL II

• 20,00 Buletin de știri • 20,03 
Tele-cinemateca umorului.. Monty 
Banks în filmul „O meserie ne
potrivită" e 20,20 Seară de teatru 
„Vlalcu Vodă" de Alexandru Da- 
villa « 22,20 Temă cu varlațlunl. 
Mitul Iul Orfeu, prezintă George 
Bălan.

LA CLUBURILE TINERETULUI
DIN BUCUREȘTI

Ateneu! Tineretului (sectorul T) 1
Seri distractive pentru tineret, 

cu orchestra „Entuziaștii" șl soliș
tii Radu Tănase, Cosette Marines
cu, Cornel Grigore (azi, ora lfl șl 
mîlne, ora 18).

Unlversal-Club (sectorul III) : 
Seri distractive pentru tineret, cu 
orchestra Fiorea Mihal și soliștii 
Mihaela Mihal, Geta Gheran, Ni- 
coleta Drăgănescu (azi, ora lfl șl 
mîlne, ora 17).

Clubul Elevilor (sectorul IV) ; 
Seri distractive pentru tineret, cu 
orchestrele „Antren" șl „Unison*1 
(azi, ora 17 șl mîlne, ora 17).

Tehnlc-Club : „Balul săptămîni!" 
cu Anca Agemolu șl orchestrele 
„Tinerețea" șl „Nordic" («21, ora 
18) ; Matineu dansant (mline. 
ora 17).
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„ESTE IMPERIOS NECESAR CA PROGRAMUL 
CINCINALULUI VIITOR SĂ PORNEASCĂ DE LA 
FAPTUL CĂ IN TOATE SECTOARELE DE ACTIVI
TATE TREBUIE SĂ SPOREASCĂ EFICIENTA ECO
NOMICA, SA SE OBȚINĂ REZULTATE FINAN
CIARE SUPERIOARE 
TUALUL CINCINAL".

IN COMPARAȚIE CU AC-

Din proiectul Directivelor Congresului 
al X-lea al Partidului Comunist Român, 
privind planul cincinal pe anii 1971—1975 
și liniile directoare ale dezvoltării eco
nomiei naționale pe perioada 1976—1980.

• Prof. dr. docent M. A. LUPU 
rector al Academiei 
de Studii Economice 

între eficiență 
și dezvoltarea economică 
există o strînsă legătură 
dialectică

Fapt semnificativ, atît în 
Tezele Comitetului Central 
pentru Congresul al X-lea 
al Partidului Comunist Ră
mân, cit și în proiectul d« 
Directive este subliniată 
Importanta deosebită pe 
care o prezintă pentru eco
nomia națională creșterea 
continuă a eficientei econo
mice atât la nivelul fiecărei 
întreprinderi, cit și la «car» 
întregii economii naționale. 
Noțiune cu un conținut ex
trem de complex, eficiența 
economică nu trebuie iden
tificată, mai ales atunci cind 
este privită Ia nivelul eco
nomiei naționale cu renta
bilitatea. Eficiența poate fi 
considerată rezultanta a a 
multitudine de factori din 
care cităm, fără însă a-1 
epuiza : obținerea unor re
zultate financiare superioa
re, o productivitate ridicată 
a muncii, cheltuieli de pro
ducție cît mai scăzute, cali
tatea superioară a produse
lor, grad superior de valori
ficare a materiilor prime «I 
a materialelor, concordanță 
cît mai deplină între struc
tura producției și structura 
necesităților sociale etc.

Necesitatea imperioasă a 
creșterii eficienței economi
ce, pentru orice economie 
națională «1. cu atît mai mult 
pentru o economie în pliu 
proces de creștere, cum este 
economia românească, de
curge din însuși raportul 
dialectic, de intercondițio- 
nare, ce există între eficien
ță și dezvoltarea economică. 
Pe scurt, conținutul acestei 
legături este următorul : 
dezvoltarea economică în
scrie și trebuie să înscrie 
printre consecințele ei ne
mijlocite creșterea eficien
ței, iar, la rîndul său, acest 
al doilea termen al relației 
asigură posibilitatea sau. mai 
bine-zLs, suplimentarea po
sibilităților pentru ulterioara 
dezvoltare dinamică a eco
nomiei naționale. Aceasta, 
deoarece ridicarea eficienței 
economice constă în esență 
In ameliorarea continuă a 
raportului dintre rezultatul 
producției șl ceea ce se con
sumă pentru obținerea aces
tui reziliat. Cu cît acest ra
port, la scara economiei na
ționale, este mai favorabil, 
cu atît în misa totală a va
lorilor materiale obținute, 
plusul de valoare nou creată 
este mai mare, sporind ast
fel, corespunzător, posibili
tățile de acumulare, deci de 
dezvoltare pe mal departe a 
economiei o dată cu crește
rea resurselor pentru ridi
carea continuă a nivelului 
de trai material și spiritual 
al populației — țelul suprem

• Dr. CONSTANTIN IONESCU 
director general al Direcției 
Centrale de Statistică

0 structură 
modernă, a

rațională, 
producției

Astăzi eate unanim recu
noscut că industria, în ge
neral, și, mai ales, ramurija 
industriale de înaltă tehni
citate, în măsură să asigure 
valorificarea superioară a 
resurselor naturale, sînt și 
cele mai eficiente din punct 
de vedere economic. Ele per
mit materializarea unei can
tități cît mai mari de muncă 
vie asupra fiecărei unități 
de materie primă intrată în 
procesul de prelucrare șl 
lint caracterizate printr-o 
productivitate a muncii su
perioară, deoarece se ba
zează de regulă pe cele mal 
noi cuceriri ale științei șl 
tehnicii și pe folosirea for
ței de muncă superior cali
ficată. Nu putem, de aceea, 
să vorbim de creșterea efi
cienței economiei noastre 
naționale — și acest dezide- t 
rat obiectiv pentru orice e- 
conomie modernă nici nu ar 
putea fi altfel realizat — 
fără să ne referim la crea
rea unei structuri raționale 
a economiei naționale, aceas
ta fiind, de fapt, premisa, 
factorul primordial al ridi
cării eficienței.

Printr-o structură rațio
nală, modernă a economiei 
înțelegem îmbinarea optimă 
dintre industrie și agricul

al întregii pelitic! a parti
dului nostru. In atelaj 
timp, in condițiile competi
ției economice strînse, caro 
se desfășoară pe plan mon
dial. produsele românești 
nu se pot afirma, nu pot fl 
competitive, participarea ță
rii noastre la circuitul mon
dial de valori materiale nu 
se poate intensifica decit 
prin continua ridicare a e- 
fîcienței economice.

Respectarea acestei ce
rințe de bază a dezvoltării 
constituie o preocupare de 
scamă pe întregul parcurs 
al dezvoltării economiei ro
mânești pe calea socialistă, 
începînd cu orientările șl 
opțiunile fundamentale ale 
politicii economice a parti
dului nostru — înfăptuirea 
industrializării socialista
prin dezvoltarea prioritară a 
ramurilor hotărâtoare ale in
dustriei. promovarea con
secventă a progresului teh
nic, valorificarea superioară 
a resurselor și pînă la mă
surile de organizare științi
fică a producției și a mun
cii, perfecționarea sistemu
lui de conducere și planifi
care a economiei naționale, 
îmbunătățirea cointeresării 
materiale și creșterea răs
punderii pentru îndeplini
rea sarcinilor — toate pre
ocupările s-au înscris în di
recția făuririi unei economii 
puternice, dinamice, efi
ciente.

Apreciind însă că nu
meroase și perseverente e- 
forturi sînt încă necesare 
pentru reducerea decalaje
lor ce ne mai despart de ță
rile dezvoltate din punct de 
vedere economic, Tezele 
Comitetului Central pentru 
Congresul al X-lea al parti
dului și proiectul de Direc
tive înscriu creșterea efi
cienței economice ca una 
din direcțiile principale ale 
întregii activități în perioa
da care urmează. înfăptui
rea acestei sarcini spre care, 
în ultima instanță, converg 
prevederile proiectului de 
Directive de a se continua 
procesul de modernizare a 
structurii economiei noastre 
naționale, de sporire a pro
ductivității muncii și redu
cere a cheltuielilor mate
riale de producție, de pro
movare consecventă a pro
gresului tehnic, de perfec
ționare în continuare a for
melor șl metodelor de con
ducere planificată a econo
miei. de perfecționare con
tinuă a relațiilor sociale va 
contribui in mod esențial la 
asigurarea pe mai departe 
a unul puternic dinamism al 
economiei românești, la mer
sul ei contlnnu ascendent.

tură, în primul rînd dintre 
ramurile extractive șl pre
lucrătoare, dintre industria 
producătoare de mijloace de 
producție și cea producătoa
re de bunuri de consum, îm
binare în care tendința o- 
biectivă, verificată de prac
tica dezvoltării istorice, este 
aceea a preponderenței așa- 
numitelor ramuri ale crește
rii economice : energetica, 
metalurgia, construcția de 
mașini, chimia. Partidul Co
munist Român a așezat cu 
consecvență în centrul poli
ticii sale economice indus
trializarea socialistă a țării, 
schimbarea din temelii a 
structurii economiei națio
nale a țării noastre. Dacă în 
anul 1938 ramurile hotarî- 
toare ale industriei și, în 
general industria grea, 1- 
veau o pondere relativ pu
țin importantă în crearea 
produsului social total și a 
venitului național, în pre
zent aceste ramuri dețin o 
poziție preponderentă, con
secința directă a preocupă
rii partidului nostru de a le 
asigura o dezvoltare priori
tară. O dovadă cifrică a le
găturii ce există între în
făptuirea industrializării și 
creșterea eficienței economi
ce o constituie și faptul că in

CREȘTEREA EFICIENTEI 
ECONOMICE

perioada 1»5*-1W timp 
ee sporul mediu de venit 
național Ia 1998 lei fonduri 
fixe productive a fost de 
46 la sută, iu industrie acest 
spor a fost net superior șl 
anume de 92 la iută ; tot
odată. în aceeași perioadă a 
înregistrat • dinamică mal 
accentuata creșterea veni tu - 
lui național pe o persoană 
ocupată în industrie, compa
rativ cu aceeași creștere cal
culată in medie pe o persoa
nă ocupată in sfera prodne- 
ției materiale.

Desigur, modernizarea
structurii economiei națio
nale reprezintă numai pre
misa. condiția generală a 
creșterii eficienței economi
ce. dar o condiție strict și 
absolut necesară. Documen
te de excepțională însemnă
tate. Tezele Comitetului 
Central și proiectul de Di
rective ale Congresului al 
X-lea al partidului, rezultat 
al nn*l riguroase analize 
șlHnțlflce a stadiului de dez
voltare înregistrat de țara 
noastră, al tendințelor ce se 
conturează pe plan mon
dial, stabilesc drept princi
pală sarcină și direcție a 
dezvoltării continuarea fer
mă a politicii marxist-lenl- 
niste de industrializare so
cialistă care va constitui și 
în viitor pivotul progresului 
general al societății noastre. 
Principala trăsătură a dez
voltării industriei, ie sub
liniază în Tezele Comitetului 
Central, va fi realizarea în 
continuare a unor susținute 
ritmuri de creștere a volu
mului producției, concomi
tent cu îmbunătățirea struc
turii acesteia. Și în viitor se 
va asigura prioritatea ra
murilor hotă rit oare — ener
getica. metalurgia, construc
țiile de mașini și chimia — 
iar în cadrul acestora un 
accent deosebit se va pune 
pe dezvoltarea tocmai a a- 
celor ramuri în măsură s£ 
aduci un considerabil spor 
de eficiență la nivelul eco
nomiei naționale : electro
nica, electrotehnica, meca
nica fină, producția de masa 
plastice și fibre sintetice, 
care Joacă un rol din ee în 
ce mai important în progre
sul tehnico-ștlințiflc actual. 
Astfel, în proiectul Directi
velor Congresului al X-lea 
al partidului se prevede că 
față de ritmul mediu anual 
de dezvoltare al industrie!
In perioada 1971-1975 de
8.5— 9,5 la sută, Industria 
mijloacelor de producție va 
crește mal repede, fn medic 
cu 9—19 la sută anual. în 
același timp, Industria con
strucțiilor de mașini se va 
dezvolta intr-un ritm de
11.5— 12 la sută, industry e- 
lectrotehnică de 15—17 la 
sută, industria electronică 
îșl va spori producția de 
2,2—2,4 ori. Reiese deci clar 
din prevederile proiectului 
de Directive că ritmurile 
cele mai rapide le vor înre
gistra ramurile de cea mai 
ridicată tehnicitate, care duc 
pînă la cel mai înalt stadiu 
valorificarea materiei pri
me, folosesc forța de munci 
de calificare superioară, în
registrează pe plan mondial 
un nivel deosebit de ridicat 
al eficienței economice, con
tribuie la ridicarea produc
tivității muncii și a eficien
ței economice și în celelalte 
ramuri ale industriei și ale 
economiei naționale. Se re
alizează, astfel, o îmbunătă
țire în continuare, pe un 
plan superior, a structurii 
economiei naționale. Coro
borată cu celelalte preve
deri ale proiectului de Di
rective vizînd sporirea efi
cienței economice, această 
perfecționare de structură 
conturează clar imaginea de 
viitor a unei economii ro
mânești dinamice, eficiente, 
cu un grad ridicat de com
petitivitate internațională.

• ION RÂȚOI
vicepreședinte
al Băncii de investiții

Sarcini deosebite 
in domeniul investițiilor

Pentru creșterea potenția
lului economie al țării și 
realizarea unei structuri 
moderne și eficiente a eco
nomiei, în proiectul de Di
rective ale celui de-a] X-lea 
Congres este prevăzut un 
ampla program de Investiții. 
Se poate spune că în dome
niul activității de investiții 
revin sarcini deosebit de im
portante în legătură cu spo
rirea eficienței lor economice 
și aceasta sub cel puțin 
două aspecte : pe de o parte, 
realizarea lor cît mai econo
micoasă și, pe de altă parte, 
materializarea lor în obiec
tive care, Ia rîndul lor. să 
asigure ulterior, în proce
sul de exploatare, o eficien
tă ridicată a producției. A- 
ceasta cu atît mai mult, cu 
cît în viitorul cincinal se vor 
investi din fondurile statu
lui 420—435 miliarde lei, a- 
dîcă aproape tot atît cît în 
perioada 1961—1970. Se im
pune, astfel, ca țoți cei care 
lucrează în domeniul activi
tății de investiții sa dea do
vadă de o înaltă responsa
bilitate în gospodărirea im
portantelor fonduri care 11 
se încredințează de către so
cietate. în așa fel, incit a- 
cestea să asigure obținerea 
In termene minime a unor 
efecte economice maxime.

Subliniind importanța de
osebită a acestei probleme, 
in proiectul de Directive ale 
Congresului al X-lea al 
P-C.R. se arată că „in reali
zarea investițiilor, un obiec
tiv principal trebuie să-1 
constituie sporirea eficienței 
lor economice*1.

Pentru realizarea acestei 
sarcini este necesar, in pri
mul rînd, ca deciziile de in
vestiții să se bazeze pe o te
meinică analiză economică 
asupra oportunității înfăp
tuirii lor. De asemenea, In

• Prof. univ. GH. ȘICLOVAN 
director în Comitetul de Stat 
al Planificării

Factorii esențiali — 
sporirea productivității 
muncii și reducerea 
cheltuielilor materiale

Așa cum se subliniază în 
Tezele Comitetului Central 
șl în proiectul Directivelor 
Congresului al X-lea al par
tidului, factorii esențiali, 
pîrghiile asupra cărora tre
buie să se acționeze direct 
pentru asigurarea creșterii 
eficienței, economice sînt 
productivitatea muncii și 
cheltuielile materiale de 
producție. Sporirea primu
lui dintre acești factori. în 
condițiile reducerii celuilalt 
creează posibilitatea ca pro
dusul să fie realizat cu chel
tuieli de muncă vie și ma
terializată cît mai mici, deci 
ca el să se obțină în con
diții de eficiență economică 
ridicată.

Experiența de pînă în pre
sent a numeroase întreprin
deri și ramuri Industriale 
dovedește existența unor 
mari și certe posibilități de 

realizarea programului de 
investiții este absolut nece
sar să se evite definitiv dis
persarea fondurilor pe un 
număr prea mare de șantie
re, să fie avute in vedere 
posibilitățile de reducere a 
ponderii lucrărilor de con- 
strucții-montaj. reducerea 
consumurilor de materiale de 
construcții etc., adică toi 
ceea ce conduce la accelera
rea ritmului de execuție a 
lucrărilor și la reducerea 
prețului de cost. Este, în a- 
cest scop, necesară pregăti
rea temeinică și din timp a 
fie-cărei investiții și organi
zarea științifică a procesu
lui de realizare a investi
țiilor. astfel îneît, Ia înce
perea lor să fie asigurate șl 
corelate toate condițiile teh- 
nico-materiale, pentru ca 
activitatea de investiții să se 
desfășoare ritmic, în iot 
cursul anului și să se res
pecte cu strictețe termenele 
de dare în producție ce ni 
le propunem.

Se va putea realiza, In a- 
cest mod, principala sarcină 
ce decurge din proiectul de 
Directive, ca noile obiective 
ce vor fi realizate să dea re
zultate superioare celor ob
ținute In actualul cincinal 
In ee privește producția, 
productivitatea muncii, pre
țul de cost, valorificarea re
surselor naturale ale țării, 
aparatul valutar, să asigure 
sporuri cît mai mari de pro
ducție și de venit național 
la fiecare leu investit.

Astfel, programul de in
vestiții pentru cincinalul 
următor are ca deviză „să 
realizăm mal mult șl mai 
bine“, în scopul ridicării 
materiale șl spirituale a pa
triei, pentru creșterea bună
stării oamenilor muncit, 
pentru edificarea deplină a 
socialismului în România.

creștere a eficienței econo
mice in economia româ
nească. Astfel, printre ramu
rile care au înregistrat un 
ritm snsținut de creștere a 
eficienței economice în peri
oada 1963—1968, se numără 
industria metalurgică și 
industria construcțiilor de 
mașini. In cadrul Minis
terului Industriei Meta
lurgice venitul net a cres
cut in anul 1968 de 2,7 
ori față de anul 1963, în 
timp ce volumul fondurilor 
de producție a crescut numai 
de 1,8 ori, ceea ce a făcut ca 
venitul net la 1000 lei fon
duri de producție să crească 
în această perioadă cu 
51,60'0. La Ministerul' Indus
triei Construcțiilor de Mașini 
eficiența economică a crescut 
in anul 1968 cu 89.1 •/« față 
de anul 1963, ca urmare a 
faptului că venitul net a 
crescut în această perioadă 

de 2,9 ori in timp ce fondu
rile de producție au crescut 
do 1,6 ori.

Este indiscutabil că econo
mia românească și în primul 
rînd Industria, dispun de su
ficiente resurse materiale și 
umane, eare să determine și 
în viitor o tendință mereu 
ascendentă a eficienței eco
nomice.

Astfel în anul 1967 produc
tivitatea muncii pe un sala
riat in industrie a crescut 
cu 71 •/« față de anul I960, 
in construct! i-montaj în an
trepriză cu 47o/a și în tran
sportul feroviar cu 51 •/«• 
Ritmul mediu anual de creș
tere a productivității muncii 
pe un salariat in industrie a 
fost de 8 •/• în perioada 
1961—1967, fiind mai accen
tuat în ramurile chimiei 
(12,6 •/•), energiei electrice «i 
termice (18,9 */o), poligrafiei 
(18,6 •/•), extracția minereu
rilor nemetalifere (10,3 •/<»>• 
materiale de construcții 
(18,Q ’/i), construcții de ma
șini și prelucrarea metale
lor (9,6 •/•). Se constată că 
ritmul mediu anual de creș
tere a productivității muncii 
în industria României depă
șește ritmurile realizate în 
anii trecuți în cele mai dez
voltate țări capitaliste, cum 
ar fi S.U.A. (4,4 %), Japonia 
(7,3 Franța (5,4 o/o).

Deși în economia noastră 
s-au obținut succese însem
nate în creșterea productivi
tății muncii și implicit a 
eficientei economice, totuși 
țările mai dezvoltate indus
trial realizează un volum ab
solut al producției raportat 
la un muncitor mai mare, 
ceea ce indică necesitatea 
continuării eforturilor, pe 
linia realizării unei produc
tivități comparabile cu nive
lul atins în țările dezvoltate 
Industrial.

Astfel. în proiectul de Di
rective se prevede că în 
viitorul cincinal va trebui să 
se asigure ridicarea produc
tivității muncii, pe ansam
blul industriei, cu 37—40 la 
sută. ]n construcții produc
tivitatea muncii va crește cu 
27—31 ]a sută, iar în tran
sportul feroviar cu 33—35 la 
sută.

De o similară importanță 
pentru creșterea eficienței 
economice este, așa cum 
spuneam, reducerea cheltuie
lilor materiale de producție. 
In această direcție sînt nece
sare — și proiectul de Direc
tive prevede — măsiuri fer-' 
me pentru reducerea consu
murilor specifice de materii 
prime, . materiale, combus
tibili și energie electrică, 
precum și pentru înlăturarea 
risipei și a cheltuielilor ne
productive.

Ridicarea eficienței econo
mice este strîns legată șl de 
îmbunătățirea calității pro
duselor. In condițiile creș
terii cantității produselor fa
bricate în industrie, a diver
sificării producției și creșterii 
complexității ei. ridicarea 
calității produselor este o ne
cesitate și o consecință fi
rească a progresului științei 
și tehnicii, a perfecționării 
continue a tehnologiei de 
fabricație.

Progresul științei și tehni
cii duce la creșterea gradu
lui în care mijloacele de 
producție și bunurile de con
sum satisfac necesitățile pro
ducției sau ale consumului, 
adică sporește utilitatea pro
duselor. Ca urmare, îmbună
tățirea calității produselor 
contribuie Ia creșterea efi
cientei economice, la obține
rea unor produse cu o ren
tabilitate sporită.

In proiectul de directive 
se arată că sporirea produc
tivității muncii, economisirea 
mijloacelor materiale trebuie 
să-și găsească reflectarea 
în reducerea continuă a chel 
tuielilor de producție si 
circulație. In acest sens, se 
prevede că in anul 1975. 
comparativ cu 1970, nivelul 
cheltuielilor la I 000 lei pro
ducție marfă se va reduce în 
medie cu 6—7 la sută pe an
samblul industriei de stat.

Realizarea prevederilor 
din proiectul de Directive 
va asigura. fără îndoială, 
ridicarea eficienței econo
mice pc o treaptă superioară 
ceea ce va contribui la acce
lerarea dezvoltării economi
ei naționale și ridicarea ni
velului de trai al poporului.

• ION GOLIAT
secretar științific al Academiei

în indisolubilă legătură 

cu dezvoltarea cercetării 
științifice și promovarea 
progresului tehnic

Creșterea productivității 
muncii, valorificarea supe
rioară a resurselor naturale 
și reducerea cheltuielilor 
materiale de producție sînt 
în indisolubilă legătură cu 
promovarea consecventă a 
progresului tehnic, cu inte
grarea activității de cercetare 
științifică în procesul dez
voltării economice și sociale 
a țării. Cercetarea științifică 
a ajuns astăzi Ia un grad de 
maturitate care îi permite 
să participe mai intens la 
promovarea progresului teh
nic în economia națională, 
la extinderea proceselor teh
nologice avansate, la ridica
rea calității produselor, la 
asimilarea de noi procese 
tehnologice și produse. S-a 
acumulat suficientă expe
riență în creația tehnico- 
științifică românească, expe
riență care trebuie mai bine 
canalizată decît pînă acum 
spre fructificare în produc
ție, In economie.

După părerea mea, una 
din cauzele care au menținut 
eficiența activității de cerce
tare științifică sub nivelul 
posibilităților reale constă 
în atitudinea nediferențiată, 
din punct de vedere mate
rial și moral, față de unele 
ramuri ale științei și față de 
diferite categorii de cercetări 
întreprinse. Mai exact, cred 
că nu.au acționat suficient 
pîrghiile de stimulare a 
științelor tehnico-aplicative, 
a cercetărilor aplicative și de 
dezvoltare. Complexul de 
masuri inițiat de partid în 
ultimul timp va elimina ne
greșit elementele de frînă 
legate în prezent de imper
fecțiunile de organizare a 
lanțului : idee științifică — 
aplicație productivă. Siste
mul nu funcționează sufi
cient de bine Ia punctul de 
contact dintre cercetarea 
fundamentală șl cea aplica
tivă, dintre cercetare în ge
neral și proiectare, dintre 
activitatea de concepție șl 
cea de planificare etc. Acti
vitatea concretă desfășurată 
în cadrul Consiliului Națio
nal al Cercetării Științifice 
în ultima vreme, îndreptată 
spre definirea ciclului de 
cercetare, determinarea efi
cienței economice a cercetă
rii, valorificarea mai promp
tă a rezultatelor cercetării, 
dezvăluie diferite fenomene 
negative existente în organi
zarea cercetării științifice și 
formulează o serie de pro
puneri menite să așeze pe o 
bază mai trainică raporturile 
dintre diferite verigi și In 
ultimă instanță să facă mun
ca științifică mai rodnică.

In lumina proiectului de

In continuarea dezbaterii asupra ridicării eficienței econo
mice, ca una dintre problemele principale ale dezvoltării de 
viitor a economiei noastre naționale — așa cum reiese din 
Tezele Comitetului Central pentru Congresul al X-lea și din 
firoieclul de Directive ale celui de-al X-lea Congres al partidu- 
ui — numărul de marți, 10 iunie, al ziarului nostru va publica 

punctele de vedere ale tovarășilor prof. univ. dr. VASILE 
RAUSSER, conf. univ. VLADIMIR TREBICI, dr. DUMITRU FUN
DĂTURĂ.

Anchetă realizată de 
NICOAKA IONESCU

Directive ale celui de-al 
X-lea Congres al P.C.R., tre
buie cu deosebire salutată 
indicația privitoare la elabo
rarea programelor prioritare, 
instrumente valoroase ale 
conlucrării în același dome
niu, în aceeași problemă 
complexă, a specialiștilor cu 
profesiuni și formație com
plimentară. Programele prio
ritare, în condițiile elaboră
rii lor riguroase, la înalt ni
vel științific și cu discernă- 
mînt practic pot să ofere ga
ranția unor rezultate cu 
mare semnificație economică 
și socială. Este de așteptat 
ca în, jurul ideii de program 
prioritar și al programelor 
concret indicate in docu
mentul de partid evocat, să 
se nască o puternică emula
ție a specialiștilor.

TJn rol de seamă în creș
terea' eficienței cercetării 
științifice poate sa-1 joace 
măsurile preconizate prin 
proiectul de Directive ale 
Congresului al X-Ica în 
domeniul finanțării activită
ții științifice și anume ge
neralizarea autofinanțării pe 
bază de contracte și extin
derea principiului gestiunii 
economice proprii în activi
tatea de cercetare. Vrem să 
subliniem însă că funcția po
zitivă pe care o pot avea a- 
ceste modalități de finanțare 
este condiționată in cel mai 
înalt grad de eliminarea ori
cărei atitudini formale. Un 
contract poate înrîuri pozitiv 
cercetarea numai în măsura 
în care obiectul lui, tema lui 
izvorăște din cerințe obiec
tive ale dezvoltării econo
mice sau dacă își au sediul 
în tendințele actuale și de 
perspectivă ale științei mon
diale, considerate însă în ra
port cu orientarea noastră 
economică de viitor. Dacă 
contractul nu va repre
zenta un mijloc de sudură 
între știință și economie sau 
un factor bine fundamentat 
al autodezvoltării științei, 
rezultatele scontate vor fi 
considerabil restrînsc.

Oamenii de știință antre
nați în dezbaterea Tezelor și 
proiectului de Directive ale 
Congresului al X-lea al Par
tidului Comunist Român au 
subliniat temeinicia și lar
gul orizont care caracteri
zează aceste importante do
cumente de partid și sînt ho- 
tărîți să desprindă maximum 
de învățăminte din orienta
rea stabilită de conducerea 
partidului nostru, astfel îneît 
contribuția lor la propășirea 
materială și spirituală a Ro
mâniei socialiste să fie din 
ce în ce mai importantă.
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cheia de boltă a cercetării științifice
In zilele noastre, dezvoltarea tot mai intensă a 

cercetării științifice, creșterea continuă a contribu
ției cercetătorilor la promovarea progresului eco
nomic și tehnico-științific au devenit caracteristi
cile dominante ale vieții și creației științifice In 
țara noastră.

După cum se arată In tezele C.C. al P.CJL și 
în Proiectul de Directive al Congresului td X-lee 
al P.C.R. privind planul cincinal pe anii 1971— 
1975 și liniile directoare ala dezvoltării economiei 
naționale pe perioada 1976—1980, ea rector ou gfi- 
ințifică devine toi mai mult, In anii noștri, o im
portantă forță de producția, do dezvoltarea că
reia depinde, în mare măsură, creșterea și mo
dernizarea continuă a potenți ilrrlta tehnico-eco- 
nomic al țării.

Recentele documente de partid, as^pln pro
gram de dezvoltare a Romămei tod^t^a la ofl 
viitori, subliniază importanța deosebită pa cere 
o are pregătirea de cadre cu înaltă calificare ști
ințifică în procesul da edificare a socialismului, 
în dezvoltarea economiei naționale pe hnia intro
ducerii in practica economică și sociala o cuceri
rilor celor mai noi ale științei și tehnic».

„Alegerea unei meserii, unul 
dintre cei mai importanți păți 
din viața unui om. nu trebuie 
să depindă de influența părin
ților sau a opiniei mediului în
conjurător. ci numai de calită
țile $i inclinațiile respectivului 
elev", ne spune acad. GRIGO
RE MOISIL. .Există inei. die 
păcate, prejudecăți in orienta
rea elevilor către anumite fa
cultăți : sint meserii care aa 
reputație bună ca cea de ingi
ner sau medic dar nu se țtie 
fn multe locuri că ți meseriile 
de matematician sau biolog, de 
exemplu, sint Ia fel de boae. 
Aici ar trebui, cred, să intervi
nă școala, să orienteze către 
facultățile corespunzătoare e- 
levii cu aptitudini pentru un 
anumit obiect*.

„Mai mult chiar — remarca 
prof. dr. VICTOR SAHINL 
membru corespondent al Aca
demiei —■ există meserii va
loroase care pierd eleasente ta
lentate nu pentru eă nu Hat 
competitive tn momentul ad
miterii, ci pentru eă aceștia nu 
se pot compara. întotdeauna, 
ea valoare reală, intre ei. Xu 
se poate compara, de exemaia. 
nivelul de pregătire al baea- 
laureaților din București e tei 
ai unor absolvenți din nanele 
orașe de provtnde. EvMchl 
nu «te vorba de voiuand de 
cunoștințe acamulala. do do

nat, din pian, să eoasritwio 
un criteriu In enuruitul de 
admitere, ci de pregătiren ge
nerali de specialitate, de mo
dul de a gindi pe care Q căpi
ță eloviL Consider, de aceea, 
că un curs pregătitor de un an. 
care să niveleze pregătirile ri 
care si permită absolvenților 
si la „startul* In condiții ega
le, ar fi binevenit Acest flirt 
pregătitor ar permite, de ase
menea, o sedimentare a valori
lor".

Cu privire la aceeași proble
mă, un alt Interlocutor, prof, 
dr. doc. NICOLAE CAJAL, 
membru corespondent al Aca
demiei, «ugera ți o altă posibi
litate ! crearea unui institut do 
învățămînt destinat exclusiv 
pregătirii de cadre pentru cer
cetarea medicală. Acest insti
tut ar urma să aibă un număr 
restrlns de studenți, selecțio
nați pe baza unor concursuri 
de maximă rigurozitate, care 
ar primi In primii ani o pre
gătire științifică largă. In a- 
celași timp, primii ani ar avea 
ți valoare de selecționare, cei 
care s-ar dovedi necorespunză
tori urmtnd să fie transferați 
tn facultățile obișnuite. în anii 
mai mari, studenții ar urma să 
se specializeze In diferite ra
muri științifice, tn conformita
te eu aptitudinile ți talentele 
lor. Nimic nu ar Împiedica 
Înființarea unor astfel de 
institute speciale țt pentru alte 
ramuri științifice.

Evident, o altă modalitate 
de a asigura o pregătire cores
punzătoare viitorilor cercetă
tori ni se pare a fi prelungirea 
duratei de pregătire cu unu 
sau doi ani în facultățile obiș
nuite. La absolvirea facultății, 
viitorii cercetători, aleși pe 
baza unui concurs, ar pu
tea urma cursuri de spe-

In aceste condiții, procesul de selecționare, pre
gătire |i utilizare a cadrelor da cercetare capătă o 
însemnătate deosebită, dată fiind importanta sa 
funcția de asigurare fi împrospătare a cadrelor de 
specialiști eu înaltă calificare, dotați cu reale ca
lități ți aptitudini pentru munca de cercetare.

In dorința de a simți .pulsuT acestui proces de 
însemnătate deosebită pentru viața științifică din 
țara noastră, de a investiga realitățile existente ți 
de a sonde posibilitățile îmbunătățirii continue a 
formării, recrutării Și fofostrti eu maximă eficiență 
e tinerilor specialiști In cercetarea științifică am 
acut o seria da discuții cu reputați oameni de 
știință. cadre universitare, conducători
ei unor instituții da cercetare.

Eh» dmtfule purtate, a reieșit In permanență 
ratai eovrrșiior pe cere învăț âmintul da toate gra
dele îl are le formarea unor specialiști înarmați 
at csMMMtfteree profundă a datelor celor mal ac
tuala aia țlUnței, cu un mod de gtndira profund 
științific. Fără îndoială, însă, că factorul principal 
ta forwMrM spedahsriAti ii constituia incățămintul

• „PROBLEMA BULETINULUI"

INTERLOCUTORI
• Acad. GRIGORE MOISIL

• Prof. dr. docent NICOLAE CAJAL,
membru corespondent al Academiei

• Prof. dr. VICTOR SAHINI,
membru corespondent al Academiei

menea absolvenți pot Intra în 
cercetare. Dar se vor pierde 
astfel cîțiva ani buni, care ar 
putea fi valorificați integral 
prin încadrarea imediatâ a 
absolventului respectiv în 
munca de cercetare, ca să nu 
mai vorbim ci exiști totuși 
posibilitatea ca aceastâ tlrzie 
integrare In cercetare să nu se 
realizeze totuși.

.La noi In medicină, ne de
clară prof. Nicolae Cajal, s-a 
realizat un progres in această 
privință prin sistemul in tem a- 
tuluL Există astfel posibilita
tea ca în timpul celor 2 ani de 
internat să fie aleși dintre ab
solvenții care au reușit la con
curs cei care manifestă reale 
calități pentru cercetare. Lu- 
crind alături de noL ca cerce
tători benevoli, el (și pot evi-

O FALSĂ PROBLEMĂ • SPE.

C! AUZ ARE A IN STRĂINĂTATE NU ESTE TURISM • GENERALIZARE A 

INTERNATULUI" T • SPECIALIZAREA ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA 

FACULTĂȚII ?

med» sat eter rz rvetft se- 
perioere să na maeaenă ie 
concursul de edmitere deoez*- 
ee eu alea o secție tnai jsku- 
tată*.

Cn> din problemele cere M 
ridică o dată ce abeolvențli au 
părăsit băncile facultății — 
arătau, de asemenea, interlo
cutorii noștri — este posibili
tatea reală de recrutare a ca
drelor celor mai corespunză
toare pentru munca de cerce
tare.

„O dată prezentați ta fața 
comisiilor de repartiție, absol
venții sint tn situația de a 
opta pentru un post ia iad aș
tri e. in invățămint in cerceta
re". ne spune acad. Gr. MoîsiL

«»•

C**

dențla calitlțlle, 1,1 pot .Jorma 
mina*. In felul acesta se reall- 
zeazl ,1 un alt deziderat: se
lecționarea cercetătorilor dupâ 
criterii mal bune deeft dupi 
eel al .mediei generale*.

Cred ed acest sistem ar pe- 
tse 8 ietredes. Br« mari difl-

Ua ah aspect abardM tn 
ratrj âzar-jț-.îlor a foat cel *1 
speciaJairil tinerilor cercetâ- 
torf ia nrtinitate. Ața cum 
arita prof. Nicolae Cajal, o 
astfel de cdlitorie de studii 
raloread mai mult decit o bl- 
blxitec*. randamentul dat de 
c= Onir cercetător care a luat 
contact cu alte metode de 
hxTU, ca alte moduri de fnvee- 
txare, este cu totul deosebit

.Namtrul cadrelor din cer
cetare cve au plecat la specia- 
tizare ta striinltate este tn 
ceaunul creștere*, ne «pune

Mihail Masltuk, din orașul Jmerinia 
(R.S.S. Ucraineană), a realizat un elec
tromotor care este de citeva ori mai 
mic decît un bob de mac.

Rotorul motorului poate fl auzit nu
mai la turație mare ti este vizibil numii 
cu lupa. Acest micromotor poate acționa 
alte aparate miniaturale, care sînt, de 
asemenea, confecționate de Maallak. 
Unele dintre acestea au fost prezentate la 

Expoziția unională a realizărilor econo
miei naționale a U.R.S.S. al au trezit nn 
viu Interes, In special tn rîndul medici
lor. De pildă, la eererea Institutului de 
otorinolaringoloale din Moscova, Masliuk 
a confecționat instrumente miniaturale 
folosite pentru operații delicate, printre 
oare si bisturiuri acționate de micromo- 
torul său. Un asemenea bisturiu are lun
gimea de 2 mm și lățimea de 0,8 mm.

Instrumentele confecționate de Masliuk 
sînt folosite la transplantarea corneli, 
precum si pentru operații pe insecte, 
efectuate la Institutul zoologic a] Acade- 
nlel de științe a U.R.8.S.

fala acesteia Ia ■•■eatal clW eoatae- 
tal s-a luckls. prin călcarea p« placă, 
intră !■ fucțiane laetalația electronici 
oare repradaec lătrata!. CaBitraetnril 
speră el la areas fel canale vor putea fl 
ferite de răufăcători

La Ttrgul de ■ ostii de 1a lliaam, 
Uzinele „Siemens'" au preaeatai u laaer 
pe bază de heliu-neoo ca instrument 
portabil si de precizie pentru eomduee- 
rea unul automobil. Ras* laser pradusl 
de acest Instrument eomaada îMe fafr-

In Franța a fost construită o instalație 
care reproduce, pe cale electronică, lă
tratul cîinelui. Instalația se montează in 
interiorul casei, iar contactul de acționare 

se află mont t sub pervazul ușii san în

Viitorii medici veterinari ai facultății clujene

Mic manual de știință politică

acad. Gr. Moisil. „Da*, deo
camdată, ele sînt IncA Insufi
ciente. Există încă, din păcate, 
un mod greșit de a privi aceste 
specializări. Sînt unii oameni 
care consideră că o plecare 
în străinătate înseamnă o 
plimbare șl evident, încearcă 
si limiteze un asemenea „tu
rism".

O altă concluzie desprinsă 
din discuțiile purtate se referă 
la necesitatea ca, concomitent ț 
cu crearea unui climat cît mai 
propice formării și afirmării 
.tinerilor cercetători, să existe 
un maximum de exigență.

„Dacă, după trecerea cîtorva 
«ni, tînăra .speranță" a rămas 
tot în stadiul „căutărilor" ne- 
fructuoase, dacă nu a Învățat 
să ducă sau nu poate desfășura 
o muncă de creație, conduce
rea institutului respectiv are 
datoria să-! indrepte spre un 
alt domeniu de activitate, in 
industrie sau în învățămînt, £ 
unde va putea realiza, fără în
doială, lucruri utile", opina _ 
acad. Gr. Moisil. „Există fncă. O 
din păcate, o stare de „senti
mentalism" nejustificat Ia con- £ 
siliile științifice ale institutelor 
sau facultăților, care trebuie 
combătută".

9

Dezvoltarea socială ridică per
manent noi probleme în fața 
teoriei șl practicii politice. Prin
tre numeroasele aspecte origi
nale ale luptelor sociale tot 
mal Intense din perioada post
belică ie impune analiza rapor
tului dintre mișcarea muncito
rească șl mișcările studențești. 
Elementele calitativ diferite ale 
acestui fenomen sînt generate, 
pe de o parte de tendințele tot 
mai accentuate de Integrare în 
structurile sociale burgheze, 
cauzate de dominația marelui

•
 capital — societatea represivă — 
care stîmesc o împotrivire acu
tă din partea tineretului, iar pe 
de altă parte de anacronismul 
structurilor universitare într-o 
lume în care știința face pași 
uriași. La aceasta se adaugă, 
în corelație cu revoluția știin
țifică, „explozia studențească", 
creșterea rapidă și în proporții 
considerabile a numărului de 
studenți. în Franța s-a ajuns în 
decurs de 30 de ani de la 50 000

•
 Ia 600 000 de studenți. în S.U.A. 
Ia circa 7 milioane, în Italia, la 
10 la sută din populația activă.

•
 Iar ritmul se accentuează.

Apar și alte fenomene, legate 
de cauzele mal sus enunțate : 
Incapacitatea orînduiril caplta- 

A liste de a încadra In producție 
corespunzător pregătirii dobîn
dite. serii tot mai numeroase de

sînt minorități militante care pot 
exprima nevoile și aspirațiile 
maselor. Dar, prin ele însele, a- 
ceste minorități nu sînt revolu
ționare : „Nu pot să-mi închi
pui o revoluție fără clasa mun
citoare". („L'Express"). Inițiato
rii mișcării studențești din 
Franța, studenții Facultății de 
sociologie din Nanterre, scriau 
în unul din manifestele lor efi 
„în orice chip, forța motrice a 
transformării societății nu sînt 
studenții, ci muncitorii". Anall- 
zînd evenimentele din mal 1968, 
revista de orientare catolică „E- 
conomie et Humanisme" nota că 
studenții trebuie să caute moda
litățile de joncțiune cu munci
torii șl să se pună realmente 
în serviciul oamenilor muncii, 
să abandoneze părerea că el 
sînt superiori pentru că au citit 
cărți și au audiat profesori uni
versitari.

Desigur că mișcările studen
țești, expresie a unei „malaise" 
profunde șl tot mai extinse în 
fața frustrărilor societății do
minate de capitalismul monopo
list, au jucat un rol pozitiv, a- 
testă capacitatea de luptă a ti
neretului universitar. Cel mai 
important este că aceste mari 
angajări sociale au detronat de
finitiv mitul, creat cu grijă de 
apologeții orînduiril burgheze, 
al apolitismului tineretului. Nici

ridlcă la circa 12 000 lei pentru 
flecare student.

Una din principalele reven
dicări ele studențimii în Occi
dent o constituie participarea 
la conducerea institutelor da 
învătămînt. Mal mult chiar, 
studenții vor să ia parte activă 
la conducerea generală a so
cietății. pentru a nu fi ex
cluși de la deciziile capitale, 
care angajează viitorul tării, 
care devine în mod Implicit, si 
viitorul lor. O asemenea parti
cipare vine însă în contradic
ție cu structurile oligarhice, 
tehnocratice ale societății de 
consum, represive. Ea este po
sibilă doar în condițiile unei 
orîndulri realmente democrati
ce, condusă de forțe sociale 
înaintate.

In tara noastră, tn procesul 
de adîncire a democrației, au 
fost adoptate măsuri pentru a 
înfăptui în mod consecvent 
participarea studenților la con
ducerea vieții unlvereltare, 
la viața publică, în general de 
la nivelul facultății pînă Ia 
organismele politice de condu
cere. Astfel, reprezentanții stu
denților sînt membri al con
siliilor profesorale si ai Sena
telor universitare. Uniunea A- 
sociatlilor Studențești face 
parte din Frontul Unității So
cialiste ; reprezentant! al stu-

MUNCITORI
•

Fără îndoială că sugestiile și 
opiniile interlocutorilor noștri nu 
epuizează nici pe departe multi- * 
tudinea de aspecte ale problemei 
9usd ta diacvjta oMipri căreia. 

altfel, ne promrm ai om!
rrrrotau Cc—aiJr rJm, Muși,
cJ ece^e sugestM și propu
neri pot fi da tm real folos In 
perfecționarea confinud e proce- w 
sului de formare, selecționare ft 
folosire eficientă a cadrelor din V 
cercetarea științifică. Prin exami
narea lor de către forurile com
petente, se vor desprinde, credem, 
noi soluții menite să ducă la creș
terea continuă a nivelului activi
tății de pregătire și perfecționare 
a cercetătorilor, tă asigure afir
marea talentului și capacității lor 
creatoare.

Anchetă pealizată de 
PETRE JUNIE

V

feloelt ca sursă de căldură in Auiarctlda. 
pe Lună șl sub apă.

Oamenii de știință americani au proiec
tat un Încălzitor cu o capacitate de 25 080 
unități termice pe oră. Pentru transfor
marea combustibilului nuclear prelucrat 
lntr-o formă In care eă poată fi folosit 
Intr-un astfel de Încălzitor este nevoie 
insă de an cuptor de Înaltă temperatură.

Un Instalator de conducte automat ■ 
fost construit recent !n Anglia. Este cea 
mai mare mașină de acest tip construită

detectori fi amplificatori amplasați In 
modelul automobilului, fiind posibili 
schimbarea direcției mașinii in funcție 
de orientarea razei laser. Dnpă acest 
principia vor funcționa, afirmă specia
liștii, și utilajele care sapă tunelurile 
pentru metrouri, precum și cele din mine.

Cercetători de Ia Universitatea din 
Dakota de Nord (S.U.A.), au propus ca 
combustibilul nuclear prelucrat să fie

in lume la ora actuală, care efectuează 
foraje la adincimea de 1,6 m ou o viteză 
de zece ori mal mare decît instalațiile 
existente, Ea asigură instalarea de ca
bluri șl țevi subterane pentru aprovizio
narea cu apă potabilă, canale de scurgere, 
alimentare cu gaze naturale, drenaje etc. 
Mașina poate instala țevi cu diametrul 
maxim de 45 cm și are un sistem de 
ghidaj acționat de un fascicul de lumină.

La prima probă, mașina a Instalat ln
tr-o zi 900 metri de conductă in timp ce 
prin sistemele convenționale se instalează

ȘI STUDENȚI
intelectuali Iată dec! fundalul 
d factorii motoci ai mari
lor mișcări studențești efia ul
timii ani pe icena politică occi
dentală, ca șâ tn jamei a treia", 

însemnătatea aeeetor mișcări, 
după cum rublinia Alain Ton- 
ralne, profesor de sociologie la 
Facultatea de filozofie din Nan
terre, constă în relevarea frus
tă, nemijlocită, a noilor contra
dicții pe care le generează „so
cietatea tehnologică" occiden
tală.

Caracterul de masă, violența 
limbajului șl a metodelor de 
luptă au dui pe unii sociologi 
la părerea că studențimea poate 
și trebuie să fie elementul 
hegemonie al progresului social. 
Această convingere este adesea 
Întărită de rezervele pe care 

• mișcarea muncitorească o mani
festă față de o serie de atitu
dini și poziții extremiste ale 

• unor „minorități active" din 
maaa studențească. Astfel, socio
logul șl exegetul freudian Her
bert Marcuse consideră că Btu- 

A dențimea are un rol preponde
rent !n declanșarea mișcărilor 
sociale anticapitaliste. Unii dln- 

• tre conducătorii acțiunilor stu
dențești din Franța, R.F. a Ger
maniei, Italia, de asemenea, vor 

• să acrediteze Ideea rolului he
gemonie al tineretului univer
sitar.

După zilele „toride" din mar- 
£ tie și mal 1968 din Franța, și mal 

ales după ce a apărut destul de 
clar că mișcarea studențească 

• în «ine este mal ales negatoare 
decît în măsură să ofere un pro
gram precis de revendicări și de 

• soluții, cînd locul acțiunii l-a 
luat analiza, s-a constatat că le
gătura strînsâ dintre mișcarea 
muncitorească și studenți este o 

âB condiție sine qua non a eficien
ței luptelor universitare. Chiar 
șl Herbert Marcuse declara, în 
septembrie 1068, că studenții

i

Pasiunea cercetării. La Insti
tutul de Biochimie al Acade
miei se studiază tainele vieții.

■«mal M metr! zllnle. Cheltuielile de 
instalare au fost reduse cu 50—75«/r

Un nou tip de materia] plastic a fost 
recent realiiat de un grup de cercetători 
britanici. Noul polimer are un punct de 
topire ridicat (peste 246° C) și un grad 
înalt de transparență. Greutatea speci
fică a noului polimer este mai mică de

ceit a oricărui alt polimer similar. Se pre
vede că noul material plastic !șl va găsi 
largi utilizări in industria ambalajelor, 
precum și in medicină

Dinos aurii alergau foarte repede, este 
opinia prof. R.T. Bakker de Ia Universi
tatea Yale. Pe baza anatomiei oase
lor ce participă la articulația umărului, 
acest paleontolog consideră că reptilele 
patrupede dominante în mezozoic aveau 
• postură tot fttît de agilă ca aceea a 
mamiferelor actuale. Dinoaaurii cornuțl 
atingeau probabil viteze pînă la 51 km 
pe oră, ceea ce le permitea să-și atace 
dușmanii cam In felul rinocerilor actuali.

Printre alte aspecte particulare, Bakker 
arată că brontosauri! se deplasau in tur
me. mod de viață necunoscut printre 
reptilele actuale.

▼aiul de erotism, etalat cu cela 
mal variate mijloace, nici ma
nipulările societății de consum 
nu au putut 
generație de 
riale acuta.

Joncțiunea 
revoluționară __ 
studențească nu poate fi numai 
rezultatul căutărilor tineretului 
universitar. Aci intervine orien
tarea partidelor comuniste spre 
canalizarea contestării juvenile 
pe făgașul unei acțiuni concer
tante a tuturor forțelor progre
siste. democratice ale societății 
capitaliste contemporane. Pe 
hună dreptate s-a subliniat în 
documentele unor partide co
munista din țările occidentale că 
nu se pune problema de a re
proșa mișcării studențești ambi
guitatea, excesele, iluziile pe 
care unii lideri ai studenților le 
întrețin. Pe prim plan se situea
ză angrenarea efectivă a poten
telor militante ale tinerei gene
rații în lupta generală pentru 
schimbarea radicală a orînduiril 
capitaliste, țlnînd seama că 
mișcarea studențească se defi
nește tot mai mult ca factor 
al unei profunde și radicale în
noiri culturale și sociale, ca a- 
lîat necesar al clasei muncitoare.

Există interese convergente 
fundamentale între muncitori și 
studenți. Clasa muncitoare, In 
condițiile revoluției științifice — 
tehnice contemporane, are ne
voie de un învățămînt democra
tic, de înlăturarea barierelor 
sociale în calea fiilor de munci
tori spre studiul superior. Faptul 
că știința se transformă în for
ță de producție determină ca 
nivelul de cunoștințe să devină 
unul din cele mai importante e- 
lemente definitorii ale poziției 
în societate, al statutului social. 
Dată fiind descreșterea conti
nuă a ponderii populației să
tești, a micilor meseriași, în 
prezent, în țările capitaliste 
dezvoltate, forța de muncă in
dustrială se lărgește prin recru
tarea de muncitori, tehnicieni, 
ingineri, economiști etc. chiar 
din rîndurile clasei muncitoare. 
De aci importanța democratiză
rii accesului spre școala supe
rioară.

Apare tot mai clar că studen
ții pot schimba structurile depă
șite ale universităților numai pe 
baza unei schimbări radicale a 
însăși structurilor sociale, sarci
nă pe care o poate realiza an
samblul mișcării progresiste, 
călăuzită de clasa muncitoare. 
De aci interesul pentru o alianță 
strînsă cu muncitorimea, din 
care studențimea are numai de 
elștigat.

Experiența Istorică a țărilor 
socialiste demonstrează că pute
rea politică a clasei muncitoare 
și structura economică bazată 
pe proprietatea obștească con
stituie cadrul cel mal Droolce 
pentru rezolvarea problemelor 
fundamentale ale tineretului u- 
niversitar. în țara noastră, în 
procesul construirii socialismu
lui. s-a realizat o creștere con
siderabilă a numărului de stu- 
dențl — de la 26 000 în 1938. 
la peste 1B0 000 în 1968. Orien
tarea învătfimîntului superior 
are un caracter științific : se 
fac eforturi deosebite pentru 
modernizarea procesului de în
vătămînt Baza materială este 
în continuă dezvoltare : majo
ritatea studenților Primesc 
burse, pot locui în cămine mo
derne. Fondurile alocate anual 
centru învătămîntul superior m

îndepărta tin Ara 
Ia problemele so-

dintru mișcarea 
proletară și cea

dentUor au fost aleri de nu ta ti 
In Marea Adunare Națională, 
în 
de
UI

consiliile do oul» re. Depinde 
DreocuDarea fiecărei azocia- 
si de zimțul de resxxmaabi- 

litate civică al fiecărui student 
neutru ca aceste Doelhllltătl «1 
devină realități eficiente. Con- 
zultarea permanentă a masei 
studențești, nozitia principială 
în consiliile științifice, spiritul 
militant în înfăptuirea măsuri
lor de modernizare a învătă- 
mîntulud al a obligațiilor stu
dențești vor da participării la 
conducerea instituțiilor de In- 
vătămînt dimensiunea adevăra
tă, de autentică democrație so
cialistă.

O preocupare esențială a orîn
duiril socialiste planificate șl a 
democratismului ei Intrinsec, 
promovat de clasa muncitoare, 
ca tortă conducătoare a so
cietății constă în a asigura fie
cărui absolvent al unui institut 
superior de învățămînt condiții 
optime pentru fructificarea cu
noștințelor dobîndite. Se reali
zează o concordanță de inte- 
reje : edificat cu ajutorul ce
lor mai înalte cuceriri ale ge
niului uman, socialismul are o 
permanentă și crescîndă ne
voie de cadre superior califi
cate. element obiectiv favorl- 
zant al valorificării multiple și 
depline a pregătirii universi
tare. Aceasta dă certitudinea că 
efortul făcut pe băncile insti
tutelor de învătămînt superior 
poate fl finalizat rodnic în in
teresul societății și al absol
ventului.

Teama de viitor, aitt de ma
nifestă într-o societate unde 
omul este la discreția unei teh
nocrații necruțătoare, a ridi
cat Ia luptă si a adus în stra
dă sute de mii de studențL A- 
c&asta din mai multe conside
rente : pentru că diplomele u- 
niversitare nu dau. cel mai a- 
desea. pregătirea necesară so
cietății moderne, iar studenția 
apare ca un timp pierdut 
în lupta asoră pentru existen
tă ; anoi. însăsi dezvoltarea sco
lii superioare nu este în con
cordantă dedină cu necesită
țile în continuă schimbare ale 
societății, nu se adaptează a- 
celor nrofesii pe care perspec
tivele evoluției științei si in
dustriei le solicită. Dificultăți 
uneori insurmontabile, care pot 
constitui, nu numai pe plan 
individual, ci si ne olan co
lectiv. adevărate tragedii.

Toate acestea determină ne
cesitatea unor schimbări pro
funde ale structurilor sociale și 
reclamă o luptă consecventă 
pentru a obține aceste mutații, 
luptă care poate fi fructuoasă 
numai prin alianța studențimii 
cu autenticele forțe revoluțio
nare ale contemporaneității — 
muncitorimea. Numai astfel 
mișcarea studențească contesta- 
tară — Dozitîvă prin aspirațiile 
de înnoire pe care le concre
tizează si prin afirmarea unei 
forte combative proaspete — 
poate să dobînde&scă un carac
ter revoluționar, să se anco
reze in procesul fundamental 
al epocii contemporane, de ges
tație a unei noi societăți mal 
drepte, mai umane.

In orîndufrea noastră socia
listă. tineretul studențesc con
stituie o componentă organică 
a vieții social-politice, partici
pant cu egale drepturi șl înda
toriri Ia progresul material șl 
spiritual al poporului român.

Conf. unlv.
I. ȘERBANESCIJ
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Arta populară românească în
tinde peste veacuri mesajul 
generos și fascinant al unui po
por demn, cu o adîncă vocație a 
libertății și prieteniei. Și cu un 
cult al vieții, care adună astrele 
nopții și culorile lumii cu acul, 
le fixează pe fotă și iie, și le 
face să răsară și să apună, ca în- 
tr-un veritabil carusel cromatic, 
Srin fiecare legănare de horă sau 

ebordare de sîrbă.
Printre „ambasadorii" acestui 

tezaur viu se află și ansamblul 
„Balada" al Casei de cultură a 
sectorului 7 din București, câș
tigătorul trofeului „Colierul de 
aur" Ia Festivalul internațional 
de folclor de la Dijon, ediția 
1968. Recent, membrii ansamblu
lui s-au întors dintr-un al doilea 
mare turneu efectuat tot în 
Franța. Amănunte legate de a- 
cesta am aflat de la prof. Va- 
leriu Bucuroiu, vicepreședinte al 
Comitetului pentru cultură și 
artă al municipiului București.

— Cărui fapt îi datorăm pre
zența ansamblului „Balada* în 
Franța ?

Succesul înregistrat de 
„Balada" la Festivalul internațl0- 
nal de folclor de la Dijon, în 
1968, a decis Societatea „Amicale 
Folklorique Internationale" să 
repete și pentru acest an invi
ți ți a pentru un turneu de o lună 
în diferite localități din Franța.

— Cînd și unda au ooui loc 
spectacolele ?

Intre 24 aprilie și 24 mai în 
zece localități i Valence, Le Buy, 
Niort, Poitiers, Moulins, Belfort, 
Mulhouse, Vesoul, Strasbourg și 
Morez. Un traseu ce Însumează 
peste 5 000 de km In interiorul 
Franței.

— Cite spectacole ați dat tn 
acest interval și cum au fost ono
rate ele de public ?

Ansamblul româneac a dat 30 
de spectacole, la care au asistat 
aproxiipativ 70.000 de spectatori. 
Pe data de 20 mai, Studioul de 
televiziune din Strasbourg a 
transmis, pentru Întreaga Franță, 
melodia românească „Ciocîrlia", 
ascultată, după aprecierile unul 
reporter, de peste 30.000.000 de 
telespectatori.
— Ați reținut cîteva momente 

‘ mal deosebite din care tă reiată 
atitudinea publicului față de fol
clorul românesc ?

Desigur, păstrez amintiri ex
trem de măgulitoare în acest 
sens. La Valence, orașul în care 
Napoleon a fost locotenent de 
artilerie, 20.000 de oameni au 
asistat la spectacolul prezentat 
de ansamblul nostru în ziua de 
1 mai. La Niort, oraș aflat la 
50 km de Atlantic, după cîteva 
numere din program, a început 
o ploaie năpraznică. Spectacolul 
avea loc In aer liber. Era normal 
ca reprezentația să se Întrerupă. 
Dar n-a fost așa. Peste o mie de 
oameni, cu sau fără timbrele, au ; 
înfruntat și au sfidat ploaia, ova-

ționînd „Ciocîrlia" sau „Dans 
moldovenesc", aplaudînd cu en
tuziasm și bisînd pe Maria Pie- 
traru sau Petre Săbădău. La Poi
tiers, un program de două ore, 
susținut într-un foarte frumos 
parc, a fost urmărit, în picioare, 
de două mii de spectatori. Ne 
așteptam ca, după pauză, nodu
rile lor să se rărească considera
bil. Spre bucuria noastră, pre
viziunile nu ni s-au adeverit.

La Belfort, artiștii români an 
participat la tradiționalul Festi
val internațional ^Artă și cul
tură", manifestare la care și-au 
dat concursul formații teatrale, 
muzicale și coregrafice din mai 
multe țări. Presa de specialitate 
și organizatorii afirmau că 
„Balada" a constituit punctul 
culminant al festivalului. Cert 
este faptul că, la sfîrșitul pro
gramului nostru, artiștii au re
intrat în scenă pentru a saluta 
publicul. Acesta, însă, a cerut cu 
insistență repetarea „Damului 
oltenesc".

La Belfort, simpatia și ospitali
tatea locuitorilor au îmbrăcat as- 
Îiecte de-a dreptul emoționante, 
n semn de supremă atenție, ca-

FESTIVAL OE PYTHMES ET DE COUtEURS: Le Ballet roumain
Bucarest a enthousiasme une assistance

»

'• concepții despre construcția

Secvenfă din cotidianul „LA 
MONTAGUE" cart apart la 

Moulins

O foarte bună inițiativă a 
Comitetului Județean pentru 
Cultură și Artă Constanța; 

• ' zilele acestea în peisajul to-

que Von esperait 
plus dense, lundi 
o Saîni cnnemond

RITMUL Șl SURISUL 
ROMÂNESC
PE SCENELE LUMII

NOSTRU^c:
VALERIU BUCUROIU 

vicepreședinte al Comitetului 
pentru cultură și artă 

a! municipiului București

Teatrele „mici
la mars...

; • rid al litoralului, se desfășoară 
« prima mare întîlnire a teatre

lor de păpuși în vechiul To- 
. mis. Se confruntă texte și au- 
• tori, regizori și stiluri de spec- 
’ tacole, viziuni ale decorului,

păpușilor și marionetelor, deci 
' “ /le moderne 

ale păpușii în scenă.

. - papușuur și mânui 
<’ înseși modalității'
4» ale păpușii în scen«
«’ Teatrul de păpuși românesc 
’» a intrat de mult în contex- 
, ► tul mișcării teatrale mondia- 
«le ; „Țăndărică" a deschis acest
*. drum, a obținut lauri pentru 

munca sa creatoare, a reco-
• ’ mandat în nenumărate țări 
•, specificul spectacolelor sale.
• • Dacă azi, pentru impresarii
• ' din lumea întreagă, care-i so-
■ - - - - ------ " - " TU «

ALECU POPOVICI

la

mească tn saloanele primăriei pe 
artiștii cel mal apreciați care 
participă Ia spectacolele date în 
localitate. Am văzut, deci, la 
prînz, intri nd la primărie ansam
blul „Balada** din București".

Sub titlul „Balada' din Bueu-

‘ * licită turnee, „Țăndărică14 e o 
„marcă de garanție", și alte
teatre de păpuși din provin
cie au început să-și înfățișeze 
munca peste hotare. Festiva
lurile mondiale ale teatrelor 

' s la 
una-

<; de păpuși șl marionete de 
_____ __________  *, București au confirmat ut 

rgfti: un incintâtor spectacol In , * nima apreciere despre valoa- 
fața unui public de zile mari', < J rea teatrului românesc. Anul

zaxea ni s-a asigurat, aici, de că
tre familiile unor entuziaști sim- 
patizanți ai ansamblului nostru. 
Personal, am fost Invitat în fa
milia muncitorului Blaise. După 
spectacol, gazdele m-au condus 
acasă, unde am fost martorul și 
beneficiarul unui gest de o genti
lețe copleșitoare. Pe masă, la mii 
de km de țară, mă aștepta un coș 
impunător, în care erau așezați 
trei trandafiri, lucrați cu migală 
și gust, din hîrtie colorată : roșu, 
galben șl albastru. Un omagiu 
adus patriei noastre și geniului d 
creator I

— Ce ecou au acut spectaco
lele ansamblului „Baladă" în 
presa frânează P

Presa n-a făcut economie de

NOTE DE LECTOR
Ceea ce a înțeles autorul 

acestei frumoase cărți despre 
începuturile adolescenței este 
că „literatura pentru copii", 
acest domeniu atit de strict 
delimitat de către specialiștii 
severi, nu există și n-a exis
tat nicicînd. Cărți pentru co
pii sint acelea care le plac 
copiilor ți ii ajută să devină 
mai buni. Romanele sau poe
ziile nu se scriu pentru un 
cititor anume, savant ori co
pil la grădiniță, ci pur și sim
plu pentru a fi citite. Cela 
care au norocul să le placă 
fi celor mici dobîndesc o șan
să în plus de a nu fi uitate i 
nimeni nu are o memorie atit 
de bună ca lectorul (sau as
cultătorul) copil.

Costache Anton — autorul 
cărții, tot „pentru copii", 
Seri albastre — așează lao
laltă, de astă dată, un mic 
roman, care dă și titlul vo
lumului, și cîteca povestiri 
scurte scrise cu meșteșug, dar 
parcă mai puțin semnificative. 
Micul roman este de fapt „o 
fantezie", un foc elegant tn 
cadrul căruia personaje din

tura „absurdului". Sa rețin 
nu întâmplările, ci tocmai a- 
semeni figuri de stil, uneori 
căutate — cum căutate sini 
și la autorul „Uliței copilări
ei" — dar mai întotdeauna 
pline de grație. Iată-l pe ro
botul A 1: „Cînd zîmbește, f 
se aprind toate becurile ți 
becușoarele colorate In roșu, 
violet, albastru, verde. In cli
pele acestea, A 1 pare o recla
mă luminoasă pentru ciocola
tă cu lapte și alune". Pro
fesoara de chimie : „Se ener
va cumplit cînd mă vedea că 
zâmbesc. Închidea repede ca
talogul, iar glasul 1 se făcea 
albastru ca hîrtia da turne
sol**. Un băiat pleacă la plim
bare cu o fată care-i place .* 
„Nu-mi pusesem rotilele fi 
totuși, cînd am făcut primul 
pas lingă Landi, mi s-a părut 
că alunec pe rotile".

Remarcabil este și tactul 
(artistic, deci ți pedagogic) cu 
care eeritiorul surprinde pri
mele manifestări ale instinctu
lui erotic in perioade „despăr
țirii de jocuri". Este părăsită

COSTACHE ANTON:„Despărțireade jocuri" *)
lumea cotidiană (elevi — 
chiulangii au ba) se înfrun
tă cu o nălucă, fermecătorul 
A 1, un robot descins prin
tre ei de pe altă planetă. Care 
de fapt nu e chiar planetă, ci 
Țara de zahăr. Dar nici Țara 
de zahăr, la drept vorbind, 
ci chiar orășelul în care locu
iesc eroii cărții A1 existând 
și neexistînd în același timp, 
venind de departe și neve- 
nind de nicăieri.Narația redă 
— evident •— un vis de copil, 
șt ea respectă regulile jocului. 
Supozițiile pred numeroase 
despre identitatea lui Al — 
care pînă la urmă pare a fi 
un alter-ego al eroului princi
pal, elevul poreclit Modestul 
Cinci — interesează mai pu
țin dectt notațiile fine ale u- 
nor stări de spirit specifice 
vîrstei.

Intenția autorului a fost să 
compună o povestire de felul 
celebrei „Alice' în țara minu
nilor" a lui Lewis Carrol — 
și el a realizat ce și-a propus, 
cu incontestabilă pricepere. 
Dar nu fantezia este calitatea 
sa cea mai remarcabilă, astfel 
îneît narația înaintează cu u- 
șoare poticniri. Talentul au
torului este altul: avem de-a 
face cu un autor de metafore 
delicate în spiritul unui Ionel 
Teodoreanu tentat de litera-

fantazarea vag absurdă și po
vestirea decurge „normal", al- 
cătuindu-se cu naturalețe din 
alăturarea unor notații exacte 
și adesea subtile despre îndă
rătniciile, mirările și micite 
nerușinări ale personajelor. 
Momentul tn care adolescen
tul descoperă că vechiul cos
tum de marinar, cate a fost 
mîndtia copilăriei sale, nu i 
se mai potrivește (fără a ft 
izbitor de nou în literatura 
vîrstei), degajă o undă de e- 
moție.

Finalul romanului e ușor 
nostalgic: mica poveste de a- 
mor nu-i aduce personajului 
principal fericirea meritată, 
lntrucît mai acționează la 
noi prejudecata că povestirile 
pentru cei mici trebuie să se 
termine obligatoriu ,.bine", se 
pare că a duce lucrurile spre 
un asemenea final a fost din 
partea autorului un adevărat 
act de curaj. Dar povestirea 
nici nu se putea termina alt- 
fel, iar Costache Anton nu a 
făcut altceva decît să respec
te logica narației, supunîn- 
du-i-se cu docilitatea înaltă a 
scriitorului adevărat.

FL. MUGUR

•) Editura tineretului — 
1969.

spațiu fi de superlative în ceea 
ce privește evoluția artiștilor 
români. îmi fac o datorie extrem 
de plăcută fată de cititorii JScîn- 
teii' tineretului" consemnînd, în 
traducere, cîteva dintre ecourile 
apărute :

„Acest grup... a prezentat h 
Valence un incintă tor spectacol. 
El a cuprins o orchestră popu
lară, echipe de dansatori, soliști 
vocali și instrumentali, toți inter- 
preți și mesageri străluciți ai 
tradițiilor și obiceiurilor poporu
lui român. Repertoriul „Baladei" 
ie compune din dansuri și dn- 
tece populare provenind din di
verse provincii ale României, «- 
primind bucuria de a trăi și plă
cerea ritmurilor îndrăcite, puse în 
valoare și prin bogăția și colo
ritul ° » - =
slut

costumelor. (...) Dansatorii 
tnclntători și tn permanență

formarea spirituală aIn 
contemporanilor noștri, mu
zica — arta în general — 
are un rol de prim ordin, prin 
forța ei emoțională, prin ma
rele diapazon de idei pe care 
îl transmite. Niciodată in ii- 
toria artei, procesul de crea
ție, de interpretare și de an
gajare a muicii na a avut 
un caracter social mai accen
tuat, o angajare In postula
tele umanismului mai pro
nunțată, mai profund și mai 
nuanțat determinată, pe plan 
multiplu istoric, politic și cul
tural — ca In zilele noastre. 
In condițiile create de trium
ful socialismului, de noile re
lații statornicite între oameni, 
aspirațiile umaniste ale mu
zicii românești capătă un con
ținut calitativ superior. El 
face să rodească în muzică 
cele mai generoase teme de 
inspirație, creează un destin 
nou operei de artă, unește 
Intr-o vibrație sufletească și 
bogată generații de muzicieni 
și iubitori ai muzicii. Compo
zitorii români consideră ca • 
înaltă îndatorire continuarea 
marilor tradiții ale muicii 
naționale și universale, îm
bogățirea acestora cu aoi va
lori care lă răspundă exigen
țelor vremii noastre.

Patriotismul a generat și 
generează în muzica româ
nească pagini luminoase, de 
o mare forță emoțională, me
nite să insufle nobila dragos
te și mîndria pentru marile 
figuri și momente ale istoriei 
naționale și să cultive în su
fletul tineretului eroismul 
muncii constructive, iubirea 
de țară. Responsabilitatea pa
triotică a compozitorului se 
reflectă în modul cel mai 
complex și specific în înțele
gerea misiunii sale de expo
nent al culturii naționale, în 
profunzimea tratării temelor 
istorice și de actualitate care 
îl inspiră, în conștiința rolului 
său militant pentru cultivarea 
dragostei față de patrie.

Tematica patriotică, în con
figurația el contemporană, le
gată de avîntul construcției 
socialiste, de promovarea ma
rilor idei ale comunismului și 
ale internaționalismului, prile
juiește creatorului o profundă 
meditație asupra sensului ei 
artistic și educativ, asupra re
zonanței sale în conștiința po
porului. Liber să-și aleagă ca
lea proprie de realizare a în
sușirilor creatoare, să-și ma
nifeste nestingherit toate vir
tuțile capacității sale, să se
lecteze și să fructifice dintre 
valorile moștenite și dintre 
cele create de contemporani 
tot ceea ce consideră mai a- 
decvat propriei sensibilități, 
viziuni estetice și afinități sti
listice, muzicianul, artistul în 
general, are la rîndu-i o da
torie definitorie pentru meni
rea, pentru existența sa în 
lume ; aceea de a contribui, 
conform aptitudinilor sale și

rarizltari, debordtîjnd de talent." 
(Din JLE DAUPHINE LI
BERE". nr. 7581/1969). In nr. 
următor al aceluiași ziar : „Atit 
în domeniul mazical, cît și în 
cel coregrafic sau vocal, tinerii 
mm5ni ți românce ne-au oferit 
nn remarcabil cocteil do ritm, 
iuris și culoare."

Același jurnal remarca terme
nii extrem de călduroși și amicali 
adresați, de DL Georges Bonnet, 
adjunct al primarul ni 
lence, grupului român, 
spunea domnia-sa — 
prin dansurile și muzica 
soare în zilele ploioase 
oferind publicului minunatul fol
clor al țării lor."

Din „LA NOUVELLE REPU- 
B LIQUE", nr. 7494 î ^A devenit 
o tradiție ca primarul din Niort 
și Consiliul municipal să pri-

din Va- 
care — 

Ma adus, 
șa, puțin 
de aid.

ziarul „VEST REPUBLICAIN" 
din 15 mai, scrie, printre altele, 
referitor la reprezentația de la 
Belfort: „A fost o seară minu
nată și nu e de Ioc exagerat să 
spunem că acest spectacol a do
minat festivalul. (...) Nu avem în 
toate zilele ocazia să vedem un 
spectacol atit de atrăgător, de o 
înaltă ținută în ritm și culoare. 
Considerăm că organizatorii 
festivalului au fost bine inspirați 
asigurfndu-se de venirea „Ba
ladei"—

...Spectacolul lor este o fericită 
îmbinare de grație, finețe, vigoare 
și de o vioiciune deosebită."

în fine, după spectacolul de la 
Moulins, în ziarul „LA MON
TAGNE", sub titlul „Ansamblul 
din București a entuziasmat o 
întreagă asistență", se putea citi: < 
„Era greu să nu scandezi îm
preună cu artiștii ritmurile irezis
tibile ale folclorului românesc, 
căruia bogăția ți coloritul cos
tumelor îi conferă o atracție su
plimentară.

(...) Ansamblul român „Balada" 
din București va reveni, sperăm, 
dt de curînd, spre a ne îneînta 
din nou."

<
’ > Împlinesc 20 de ani de exis-
< * tență. Iată deci, numai cîteva
< I amănunte care justifică o în-

acesta clteva teatre de păpuși

*

NICOLAE BALTAG

J • tllnire păpușărească de pro-
< * porții mai ample.
J > Tml este ușor ,i totodată
< J dificil să pot trece tn revistă
< ’ chiar sumar dezvoltarea miș- 
? • cării noastre teatrale păpușă-
< J reștl. Ușor pentru că am par- 
’ | ticipat ca autor la toate eta-
* i pele acestei mișcări, de la Cău-
* • țările stîngace ale începutului 

‘ aflat sub zodia și stilul teatru- 
I lui obișnuit, dificil pentru că
• perspectiva poate fi limitată 
' printr-o poliție lăuntrică. Fi- 
I resc, teatrul de păpuși a înce-

; • put adresîndu-se celor mai
• sinceri și entuziaști prieteni al 
\ săi — copiii. Tendința pur 1- 
;. lustrativă, aplicarea schemei
< • unei piese obișnuite pe scena
< ’ de proporții mici, „descoperi- 
' rea** faptului că păpușa poate 
> imita cu succes lumea oameni-
< * lor, fauna sau flora, a dus la 
’ o clară tendință de copiere 
J > fotografică, de mimare a ges- 
«* ticel, vorbirii, vestimentației
< I etc.
J • Ani de căutări și de muncă
< “ trudnică, afirmarea unor pu-
5

<

; ternice 
• rale și

• •

personalități regizo- 
scenografice, au găsit

căile proprii pornind de 
esențializarea personajului 
prin însumarea unor trăsături 
prototip (să nu vă pară exa
gerate apropierile de masca 
„încremenită" a teatrului an
tic ce definea trăirea unui e- 
rou printr-o singură expresie 
— însă definitorie), printr-un 
decor nu doar miniaturizat la 
o anume scară geometrică, ci 
integrat unor noi modalități, 
unei gîndiri scenice noi. Pri
mele succese au fost încuraja
toare, primele ecouri mondiale 
stimulatorii. Au început, s-au 
dezvoltat spectacolele serale 
de mare răsunet pentru adulțl. 
Fie că e vorba de păpușa „pe 
mînă" sau de marionetă s-au 
afirmat personalități proemi
nente, actori lnterpreți lipsiți 
de firescul orgoliu al întîlniril 
directe cu publicul, dar avînd 
satisfacția unui public cons
tant, credincios, sincer, entu
ziast și entuzlasmant Măies
tria interpretativă a dus la 
roluri memorabile, compara
bile cu cele mal bune creații 
ale teatrului dramatic. Un pu
blic competent urmărește a- 
cum arpegiile uluitoare ale 
portativului păpușii, variațiile 
pe „teme date" din cîrpe și 
lemn. S-au creat personaje 
cu sensibilitate, cu trăire pro
prie, cu putere educativă, cu 
semnificație satirică. Dificilă, 
dar plină de satisfacții, această 
muncă, cerînd apreciabile e- 
forturi fizice dar selectînd o 
pleiadă de creatori statornici 
și astăzi bine cunoscuți 
(mulți datorîndu-și evident 
popularitatea și emisiunilor 
de televiziune) își culege as
tăzi roadele.

Mișcarea păpușărească își 
are deci coordonatele, stilul, 
problemele, și-a creat propriii 
săi cronicari și istoriografi, e 
pe cale să-și afle o estetică 
proprie, își poate oricînd pre
zenta „arta sa poetică*4. E ceea 
ce va face și la Constanța, 
unde participă, după o rigu
roasă șl prealabilă selecție, 
teatrele cele mal mature din 
punct de vedere artistic. De
sigur, aici, în cadrul simpozio
nului planificat se vor discuta 
problemele creației dramatice. 
Este incontestabil faptul că

ARTISTUL MESAGER
consecvent al spiritualității

VASILE TOMESCU
..crttar

al Uniunii Compozitorilor PO PORU LUI
valorificîndu-și-le în cel mal 
înalt grad, la progresul spi
ritual al semenilor săi, oame
nii societății noastre socialiste. 

Apreciată în toată comple
xitatea ei dialectică, relația 
între autonomia procesului 
creator și imperativul social 
al operei de artă, între inde
pendența relativă a activită
ții creatoare și exigentele vre
mii, departe de a frîna avintul 
fanteziei și căutările novatoa
re. le dă acestora aripi, impri- 
mlnd activității componistice 
autentice marea finalitate u- 
manistă, face posibilă releva
rea specificului societății noas
tre în opera de artă.

In zilele noastre actul de 
creație, interpretare și apre
ciere a artei este pus în mod 
permanent și profund în ra
port și cu tendințele și rea
lizările pe plan mondial ale 
artei noastre. Cu cit valorile 
spirituale se integrează mai 
dinamic și mai prompt in cir
cuital mondial, cu atit se im
pune ca opera de artă să re
prezinte 
tilateral 
națiunii 
tistul.

„Promovînd o politică des
chisă spre cunoașterea și pre
luarea a tot ceea ce este va
loros în cultura universală — 
se spune în Tezele C.C. al 
P.C.R. — partidul nostru con
sideră că făuritorilor de artă 
și literatură din țara noastră 
le revine datoria de a rămîne 
consecvent mesagerii spiritua
lității poporului nostru, expri- 
mînd prin opere originale, au
tentice, specificul societății so
cialiste. In acest fel el își pot 
aduce o contribuție efectivă 
la afirmarea valorilor națio
nale în circuitul culturii mon
diale".

Muzica — pentru a ne re
feri la un gen de artă cu fru
moase tradiții la noi — pose
dă prin excelență posibilita
tea realizării unei relații de- 
săvîrșite, inseparabile între 
caracterul national și cel uni
versal. Această însușire de
curge din specificul emoțional 
al artei sonore, din capacita-

mai profund și mol- 
idealurile și cultura 

căreia fi aparține ar-

tea ei de 
înțeleasă, 
creatoare 
piu, se dovedesc inepuizabile 
sporind pe măsura adincirii 
realităților artei populare, în
deosebi a sensului poetic — 
expresiv al acesteia și In ra
port cu lărgirea tehnicii com
ponistice pe plan național și 
universal Asemenea resurse 
constituie pentru compozitorii 
români o condiție privilegiată, 
un punct de plecare deosebit 
de favorabil spre autodefini
rea personalității, spre afirma
rea proprie in contextul azi 
atit de dens și de complex al 
valorilor artei universale.

Ceea ce caracterizează o 
cultură viguroasă este, deopo
trivă, o zestre bogată în va
lori nepieritoare ca și o am
plă diversitate a modalități
lor de exprimare, a stilurilor 
și personalităților care o re
prezintă. Diversitatea stiluri
lor decurge în mod logic din 
aspectul dialectic al vieții care 
generează în permanență for
me noi. In același timp, va
rietatea stilurilor, a modalită
ților de exprimare decurge șl 
din structura temperamentală, 
sensibilitatea și formația fie
cărui compozitor. Socialismul, 
prin capacitatea sa de a sti
mula forțele creatoare ale in- 
tregulul popor, oferind largi 
posibilități de înflorire și dez
voltare a personalității uma
ne, a accelerat procesul de di
versificare a modalităților ar
tistice.

Este caracteristic activității 
de creație desfășurată în țara 
noastră faptul că nutrind as
pirații comune și bucurîn- 
du-se de aceleași condiții de 
promovare a talentului lor, 
compozitori șl muzicologi ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități conlocuitoare, îm
preună cu compozitori români, 
își aduc întreaga 
la înflorirea artei 
noastre socialiste.

Ceea ce unește 
tendințele, diferitele stiluri și 
preocupări specifice muzicii 
noastre contemporane este țe
lul comun, viziunea și angaja
rea estetică consecventă pen-

a se face universal 
Resursele Inspirației 
din folclor, de exem-

contribuție 
și culturii

generațiile,

tru dezvoltarea șl ridicarea 
continuă a culturii românești, 
slujirea aceluiași ideal artis
tic izvorînd din viața și nă
zuințele poporului nostru, din 
patosul activității sale crea
toare.

Dacă noțiunea de modern în 
artă a putut avea o legitimare 
permanent și concret istorică, 
fiind proprie și specifică lie- 
cărei etape a dezvoltării ar
tei. dacă raportul dintre tra
diție și nou constituie pen
tru progresul artei un ciclu 
tot atit de necesar cum este, 
de pildă, antinomia eternă zi- 
noapte pentru evoluția vieții 
pe această planetă, credem că 
epoca noastră artistică îi jus
tifică valoarea nu numai pe 
plan structural stilistic dar și 
pe plan funcțional, ca mo
ment de evoluție, de înnoiri 
dialectice în esența expresivă 
și în limbajul artei.

Intr-un pătrar de veac de 
istorie a vieții noi, socialiste 
în România, muzica și-a defi
nit mai angajant ca oricînd 
în trecut rostul nobil, aportul 
ei ca forță spirituală specifi
că, ca domeniu de afirmare a 
conștiinței patriotice, a mari
lor idealuri românești. Am 
convingerea că adunînd cu în
țelepciune și dăruire artistică 
din prundișul marilor experi
ențe muzical-estetice aurul va-

lorilor perene, creația noastră 
își va perpetua și îmbogăți 
propria ființă, care pornește 
de la paginile enesciene de 
puternică vibrație a sufletului 
românesc, de la creația unor 
maeștri ca M. Jora, M. An- 
dricu, D. 'Cuclin, I. Chirescu, 
N. Negrea, Z. Vancea, T. Cior- 
tea, S. Toduță, I. Dumitrescu 
și ajunge pînă la creația com
pozitorilor care ating astăzi 
maturitatea precum și la a- 
ceea a forței tinerelor gene
rații ce intră curajos sub o- 
chii noștri în circuitul artei 
naționale și universale.

Integrîndu-se cu un glas 
propriu în mișcarea artistică 
a vremii, muzica românească, 
— așa cum am înțeles că o 
prețuiesc cercurile largi ale 
iubitorilor ei din țara noastră, 
cum am constatat că o apre
ciază opinia artistică de pes
te hotare — se distinge în tot 
ce are mai semnificativ, prin 
vitalitatea expresiei, prin e- 
chilibrul dintre concepția es
tetică șl efortul de realizare 
tehnică, prin diversitatea ex
trem de nuanțată a persona- 

. lităților, apropiate toate grație 
unei afinități de sensibilitate 
artistică, de viziune filozofică, 
de ideal etic și estetic.

literatura scenei pentru păpuși 
se află în urma fenomenului 
spectacologic, că autorii care 
au ceva de spus, pot fi numă
rați pe degete. Problema pro
fesionalizării scrisului pentru 
păpuși și marionete trebuie 
luată în seamă cu toate impli
cațiile sale. Faza entuziasmu
lui circumstanțial a fost de
pășită. și operele valoroase se 
lasă încă așteptate. Poate ne
cunoașterea specificului (per
sonal, cred ca un text de 
teatru pentru păpuși trebuie 
lucrat în colaborare cu regizo
rul ca în simbioza scenariului 
de film), poate, de ce să nu 
recunoaștem și mai micile sa
tisfacții morale (copiii rețin 
arareori numele autorului, ru- 
bricele ziarelor sînt zgîrcite în 
a consemna spectacole cu pă
puși, de 
cronicele 
sioniste) 
Poate ar 
premiile 
conferă Consiliul 
Pionierilor să se 
șl dramaturgiei 
păpuși. Ar fi stîmulatoriu ! O 
mai caldă inițiativă, o preocu
pare și mai vie a forurilor de 
resort, o stimulare pe linia 
Uniunii Scriitorilor, o atenție 
sporită acestei probleme și în 
afara zilei de 1 iunie ar putea 
înviora deci dramaturgia, după 
cum un schimb mai constant 
de experiență Intre creatoTil 
români și străini, și între cei 
valoroși din țară ar fi reco
mandabil. Pentru că nu pot 
fi trecute cu vederea nici nu
meroasele spectacole slabe, 
șterse, Incolore, fără persona
litate, din provincie. în faza 
general efervescentă a teatru
lui românesc nu lipsesc căută
rile creatoare, experimentale 
nici din acest sector. Unele 
cu rezultate, altele „uscate", 
miruind aproape ridiicol „tea
trul mare", 
spectator e 
răbdarea sa 
tic. Reacția 
tul 1 De o mare importanță în 
perspectivă, e problema califi
cării profesionale a cadrelor 
noi ; s-a discutat mult — fără 
rezultate, stabilirea unei forme 
de învățamînt în cadrul 
I.A.T.C. Ar fi fost ideal. De
ocamdată cu excelente rezul
tate, de cîțiva ani funcționează 
un curs de perfecționare or
ganizat de C.S.C.A. (Direcția 
Teatrelor) cu multe ore de 
măiestrie profesională și, ceea 
ce e excelent cu alte nume
roase cursuri de cultură gene
rală. Artistul păpușar tinda 
deci să devină un interpret 
complex cu personalitate. Nu 
putem uita nici mișcarea ar
tiștilor amatori ; Casa Cen
trală a Creației publică nume
roase piese — unele, destule, 
izbutite — pentru teatrul de 
păpuși, excelent ilustrate, cu 
bune indicații tehnice. în școli, 
ar trebui stimulată activitatea 
unor brigăzi de păpușari (așa 
cum au funcționat ■ și mai 
funcționează) cu mici pro
grame satirice, cu un evident 
scop educativ.

Dar, fără îndoială în primul 
rînd atenția noastră se în
dreaptă spre teatrul profesio
nist. Al cărui reprezentanți 
vor evolua la Constanța. A- 
dică : „Țăndărică", teatrele de 
păpuși din Bacău, Brașov, 
Cluj, Craiova, Iași, Oradea. 
Sibiu,. Tg. Mureș și Constanța 
(Teatrul gazdă, care datorită 
unei serioase munci creatoare 
s-a afirmat în ultimii ani cu 
pregnanță).^ Vom urmări deci 
o adevărată trecere în revistă 
a celor mai bune realizări șl 
vom căuta caile care să ducă 
spre legarea și mai strînsă a 
teatrului cu școala, copiii, cu 
problemele lor. Vom căuta să 
stimulăm interesul pentru o 
dramaturgie adresată pionieri
lor, prin reflectarea probleme
lor lor, vom gîndl modalită
țile prin care teatrul de pă
puși să vină șl în școală (mal 
ales în grădinițe șl primele 
clase). Deci, de fapt, se vor 
discuta problemele majore ale 
acestui teatru pentru care 
semnificația educativă îi jus
tifică activitatea. Martori ai 
succesului păpușarilor români 
stau 
mici 
lion 
prin 
mai loiali, mai harnici, cărora 
li se sporește sensibilitatea, 11 
se stimulează, umorul.

cele mai multe ori 
sînt și ele impre- 

șl chiar 
fi bine 
literare

: materiale,
ca pe lingă 
pe care le 
Național al 

acorde unul 
teatrului de

Ochiul copilului 
însă necruțător, 
cu ascunziș cri- 
spontană : căsca-

cei circa un milion de 
spectatori pe an. Un mi- 
de copil care învață — 
artă — să fie mal buni,

Orchestra și corul liceului de 
muzică și arte plastice din 
Baia Mare, în timpul unui 

spectacol.
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ELE Vizitele tovarășului
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 

România, NICOLAE CEAUSESCU, a primit din partea 
președintelui Națiunii Argentiniene, JUAN CARLOS ON- 
GANIA, următoarea telegramă î

Mika Tripalo
șederii în țara

Vă mulțumesc foarte mult pentru felicitările transmise 
eu ocazia aniversării Revoluției din mai și vă adresez urări 
de fericire și prosperitate pentru poporul și guvernul dv.

întoarcerea în Capitală 
a delegației U.T.C. condusă

de tovarășul
Vineri s-a înapoiat în Ca

pitală, delegația Uniunii Tine
retului Comunist, condusă de 
tovarășul Ion Hiescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., ml-

Ion Hiescu
nistru pentru problemele tine 
retului, care la invitația unor 
organizații de tineret din Sue
dia, Norvegia și Danemarca, a 
făcut o vizită în aceste țări

* *

In continuarea vizitei în 
Danemarca, delegația C.C. al 
U.T.C., condusă de tovarășul 
Ion Iliescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pen
tru problemele tineretului, a 
avut întrevederi cu conduce
rile unor organizații de tine
ret, printre care Uniunea Ti
neretului Comunist din Dane
marca și Organizația de tine
ret a Partidului socialist 
popular din Danemarca. Cu 
acest prilej a avut loc un 
schimb da vederi în legătură

cu masa rotundă organizată 
de U.T.C. la București, în pro
blemele securității europene. 
Organizațiile sus-menționate, 
precum și altele, și-au anun
țat participarea, apreciind uti
litatea acestei acțiuni a tine
retului român. Au fost discu
tate, de asemenea, și o serie 
de probleme de interes co
mun. In aceeași zi, condu
cerea Uniunii Tineretului So
cial-Democrat din Danemarca 
a oferit un prînz în cinstea 
delegației C.C. al U.T.C.

în timpul 
noastră, tovarășul Mika Tri- 
palo, membru al Biroului Exe
cutiv al Prezidiului U.C.I., a 
avut convorbiri la C.C. al 
P.C.R. cu tovarășul Virgil 
Trofin, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per- W 
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R. Cu acest prilej, părțile 
s-au informat reciproc asupra W 
preocupărilor actuale și activi
tății pe care o desfășoară cele 
două partide pe plan intern și 
Internațional. La convorbiri, 
care s-au desfășurat într-o at- • 
mosferă caldă, tovărășească, 
au participat tovarășii Aldea ț 
Militaru, membru al C.C. al 
P.C.R., Dumitru Lazăr, mem a 
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
precum și Iakșa Petrici, amba- A 
sadorul R.S.F. Iugoslavia Ia ™ 
București.

Oaspetele iugoslav a vizitat • 
Municipiul 
de istorie a partidului comu- 
nist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România, a 
Combinatul siderurgic din 
Galați, Delta Dunării și lito- _ 
ralul Mării Negre. W

Vineri dimineața a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spre ț 
patrie.

București, Muzeul

Guvernatorul Băncii Națio
nale a Republicii Socialisto 
România, acad. Vaslle Malin- 
ichi, a plecat vineri dimineața 
spre Elveția, pentru a partici
pa la Adunarea generală a ac
ționarilor Băncii Reglemente
lor Internaționale, care va 
avea loa la Basel.

zintă recitalul de poezie de 
llngfl stejarul din Borzesti, 
momentul-recital „Poetul în 
cetate11, un caleidoscop cfili- 
nescian și o seară de teatru.

Filme românești premiate

Vineri la amiază a părăsit 
Capitala delegația Crucii Roșii 
din R.F. a Germaniei, condusă 
de Walter Bargatzky, președin
tele acestei societăți, care, la 
invitația Crucii Roșii române, 
a făcut o vizită de schimb de 
«xperiență în tara noastră.

La Ministerul învățămîntu- 
lui a avut loc In cursul zilei de 
vineri ședința lărgită a Birou
lui Consiliului Invâțămîntulul 
profesional și tehnic. în cadrul 
ședinței a fost analizat stadiul 
îndeplinirii măsurilor stabilite 
de conducerea partidului și 
statului pentru organizarea și 
desfășurarea activității licee
lor de specialitate, asigurarea 
cu manuale în următorul an 
de studii a liceelor de specia
litate, școlilor profesionale, de 
specializare post-liceeală și de 
maiștri, dotarea laboratoarelor, 
cabinetelor și atelierelor de 
lucrări practice, realizarea 
planului de investiții în aceste 
școli îmbunătățirea conținutu
lui învățămîntului profesional 
și tehnic.

Concertul de vineri seara, 
prezentat Ia Ateneu de Or
chestra simfonică a Filarmo
nicii „George Enescu“, a avut 
ca oaspete pe Yuso Toyama 
dinJaponia, care a apărut în 
dublă calitate de dirijor și 
compozitor.

Programul, alcătuit în în
tregime de creații ale unor 
compozitori contemporani, a 
fost deschis e lucrarea diri
jorului japonez — Divertis
ment. Au urmat Sonata con
certantă pentru violoncel și 
orchestră de coarde de Ludo
vic fieldman și Concertul 
pentru violoncel și orchestră 
de coarde de Dorward, 
bele lucrări în 
violoncelistului 
lescu. Seara 3-a 
suită din opera

am- 
interpretarea 
Radu Aldu- 
încheiat cu 

„Cavalerul 
rozelar“ de Rochard Strauss.

Cu prilejul aniversării a 70 
de ani de ia nașterea marelui 
om de litere, George Că li» es
eu, în orașul petrochimicilor 
de pe Valea Trotușului s-au 
deschis vineri „Zilele culturii 
călinesciene", care întrunesc, 
In cadrul unor interesante 
șl complexe manifestări, o sea 
mă de personalități ale cultu
rii românești. Artiștii plastici 
din localitate, membri al ce
naclului literar-artistic „Geor
ge CălinescU*4, au deschis cu 
acest prilej o frumoasă expo
ziție, consacrată criticului șl 
poetului. în cadrul manifestă
rilor, un deosebit interes pre-

„Popasuri prin
In județul Suceava se desfă

șoară Incepînd de vineri o intere
santă trecere In revistă a valori
lor artei populare bucovinene, 
manifestare concepută sub for
ma unui tânerariu folcloric de 
numii sugestiv „Popasuri prin 
Țara de Sui“. Pentru aceasta au 
fost fixate cU«oa din cele mai 
semnificative zone fî puncte fol
clorice, păstrătoare de autentice 
valori materiale ți spirituale ala 
artei populare din această parte 
a țării.

In acest itinerar sini cuprinse 
Casa memorială „Ciprian Porum 
bescu“ din satul eu același nume. 
Muzeul de artă populară din 
Gura Humorului, a scurtă reWîl- 
nite cu frescele Voronoțuiui, 
Câmpulungul, veche vatră fol
clorică, renumită vrin dicersUatea 
genurilor de artă populară, un 
spectacol folcloric In comtsna 
Pojorita.

La Trienala internațională a 
filmelor documentare pentru 
tehnică șl industrializare de Ia O 
Anvers, organizată sub auspi
ciile Ministerului Muncii din A 
Belgia, au fost trimise 307 filme 
din 32 de țări, printre care și 
România. Un juriu belgian de 
preselecțle a ales 79 de filme, 
acordîndu-le distincția de „Me- 
rit deosebit". Printre acestea ™ 
se numără și filmele românești 
„Tehnică și peisaj", realizat de A 
Centru! de Documentare pentru ” 
Construcții, Arhitectură șl Sls- _ 
tematizare, și „Aventurile lui O 
Guță". realizat de studioul 
„Animafllm". în urma selecției 
juriului internațional, celor 
mai bune filme, în număr de 
28, le-a fost acordată distincția £ 
J* .Excelent- printre acestea

?i

de „1 
figurînd 
„Tehnică

acestea 
filmul românesc 

peisaj".

Țara de Sus" •
în program sînf înscrise, de O 

asemenea, o înfilnire cu vestiți 
olari din Marginea, vizite la £ 
năstirile Sucevița, Vatra Moldovt- 
ței, cetatea de scaun a Sucevei, 
un spectacol folcloric la Biloa. 
tat cu vechi tradiții de artă popu- 
Lară. Itinerariul folcloric ^Po
pasuri prin Țara de Sus“ se ca 
încheia la Suceava, unde tw etjee 
loc și simpozionul „Sucaaoa — cu
loare ți dnfec“. Întreaga manii*»- 
tare, preconizată eu un sehisnh 
de experiență Intre specialiști ți 
creatori mu păstrători de ariă 
populari, wi schimb fructuos de 
idei ți păreri, va releva stedsui 
actual modul de valorificare a . 
folclorului din nordul Moldovei W 
bi mulMudsnea m do forme Și 
genuri. a

(Agerpres) W

COMPETIȚIONAL
• FOTBAL : Meciul Ra

pid — Crișul Oradea, din 
etapa de duminică a divizi
ei A, nu se va disputa pe 
stadionul Republicii cum 
fusese inițfal stabilit, ci pe 
stadionul Giulești cu înce
pere de Ia orele 18. In des
chidere, partida de tineret- 
rezerve, de la orele 16. Cea
laltă echipă bucureșteană 
care joacă „acasă", Steaua, 
va. evolua pe stadionul „23 
August* în compania Faru
lui. duminică de la orele 18.

• HANDBAL : Turneul
internațional masculin or
ganizat de clubul bucureș- 
tean Voința continuă astăzi 
și mîine după următorul 
program : simbătă, de la 
orele 17,15, Tractorul Bra
șov — Voința și Japonia — 
Spartacus Budapesta ; du
minică, de la orele 9,30, Ja
ponia — Tractorul Brașov 
și Voința — Spartacus 
Budapesta.
• GIMNASTICA : Astăzi 

după amiază, de la orele 17, 
în sala Floreasca este pro
gramată întrecerea gimnaș- 
tilor juniori, reprezentînd 
orașele București și Buda
pesta.

Primul raliu 
pionieresc

Sigur, afișul extrem de 
sugestiv, constituie prin el 
însuși o tentantă invitație 
de a participa la această 
inedită acțiune pionierească 
pe care copiii o dedică Eli
berării și aniversării Orga
nizației pionierilor. Ne sim
țim însă și noi tentați să 
consemnăm evenimentul, să 
adresăm invitația de a par
ticipa, în calitate de supor
teri, mîine, la orele 10. la 
primul Raliu pionieresc de 
carturi. Nu veți regreta, 
pionierii s-au pregătit ca 
pentru un adevărat raliu, 
in cadrul cercurilor. Va fi o 
competiție palpitantă și, dacă 
vreți s-a urmăriți, să-i Încu
rajați pe concurenți, de
plasa ți-vă pe strada Cimpi- 
na (între Stadionul Tinere
tului și Piața 1 Noiembrie).

PRONOSTICUL NOSTRU 
PENTRU CONCURSUL 
PRONOSPORT NR- a

„tT“ Cluj — mnimn Buc.
F.C. Argeș — „U* Craiova 
Jiul — Petrolul
Dinamo Bacău — U.T. Arad

1
1 
1 

________________ __________  x 
A.8.A. Tg. Ifuref — Prograaul 1 
Vagonul — PaHtehnlea______ x
Steaua — Farul • 1
Poiana — Electronica Ober 1 
Portul — Otelul Galati 1
Chimia Suceava — Metrom 1 
Metalul Hd. — Dectroputere 1

EUROPENELE" DE BOX
EDIȚIA A XVI II-A BUCUREȘTI ’693

• flLȚI TREI BOXER! ROMANI: VICTOR SILBERMAN, ION MONEA ȘI ION ALEXE, AU TRANS 
FORMAT BRONZUL IN ARGINT, CALIFIC1NDU-SE IN FINALE

REZULTATE TEHNICE
(A 2-a semifinală)

Frolov 
puncte 

Stoicev 
puncte

(Polonia) ;

Categ. pană : Tatar (Tur
cia) învinge la puncte pe 
Mihailov (Bulgaria) ; Orban 
(Ungaria) dispune la punc
te de Richardson (Anglia) i 
Categ. ușoară: 
(U.R.S.S.) întrece la 
pe Capretti (Italia) ; 
(Bulgaria) clștigă la 
la Jakubowski
Categ. semimijlocie : V. Sil
berman (România) învinge 
pe I. Kiriakov (Bulgaria) ; 
Gunther Meier (R. F. a Ger
maniei) învinge la puncte 
pe V. Musalimov (U.R.S.S.) | 
Categ. mijlocie mică : Fa
cchetti (Italia) dispune la 
puncte de Covaci (România) j

Tregubov (U.R.S.S.) învinge 
prin abandon dictat de arbi
tru în repriza a treia pe 
Imrie (Scoția) ; Categ. se
migrea : I. Monea (România} 
învinge Ia puncte pe Schegel 
Jurgen (R. D. Germană) | 
Dan Pozniak (U.R.S.S.) în
vinge prin abandon dictat 
de arbitru pe Ralf Jen
sen (Danemarca); Categ. 
grea: Ion Alexe (România) 
învinge la puncte pe Peter 
Hussing (R. F. a Germa
niei) ; Kiril Pandov (R. P. 
Bulgaria) învinge la puncte 
pe Ludwig Denderys (R. P. 
Polonă).

FINALIȘTII
Duminică, 8 iunie, cu începere de la ora 18,00, se vor desfă

șura finalele Campionatelor europene de hox după următorul 
program :

CATEG. SEMIMUSCA : Gyorgy Gedo (Ungaria) — Franco 
Udella (Italia) ;

CATEG. MUSCA : Nikolai Novikov (U.R.S.S.) — Constantin 
Ciucă (România) :

CATEG. COCOȘ : Aurel Dumitrescu (România) — Aldo Co
sentino (Franța) ;

CATEG. PANĂ : Seyfi Tatar (Turcia) — Laszlo Orban (Un
garia) ;

CATEG. SEMIUȘOARA : Calistrat Cuțov (România) — Stoian 
Pilicev (Bulgaria) :

CATEG. UȘOARĂ : Valeri Frolov (U.R.S.S.) — Metlr Stolcev 
(Bulgaria) ;

CATEG, SEMIMIJLOCIE ; Victor Silberman (România) — 
Gunther Meier (R.F.G.) :

CATEG. MIJLOCIE MICA : Bruno Faccheti (Italia) — Valeri 
Tregubov (U.R.S.S.):

CATEG. MIJLOCIE : Vladimir Tarasenkov (U.R.S.S.) — Mate 
Parlov (Iugoslavia) ;

CATEG. SEMIGREA : Ion Monea (România) — Dan Pozniak 
(U.R.S.S.);

CATEG. GREA : Ion Alexe (România) — Kiril Pandov (Bul
garia).

ROMÂMA este prezenta In FINALE CIJ 6 PUGILIȘTI, 
urmată de U.R.S.S. — 5, Bulgaria —. 3, Ungaria și Italia — 
cite 2, Franța, Iugoslavia, R. F. a Germaniei ți Turcia — cite 
un boxer.

Șl ACUM, MAREA FINALA!
„Maratonul" pugilistic euro

pean — această cursă aprigă șl 
dramatică pentru medaliile din 
metal nobil — se apropie de 
actul final. Cea de-a XII-a gală 
(a doua semifinală) a completat 
lista virtuoșilor care-șl vor dis
puta, duminică seara, dreptul de 
a purta centurile europene timp 
de doi ani. Printre cei care 
și-au depus candidaturile la tro
feele gloriei sportive se numă
ră, alături, de cel trei finalisti 
de joi — Ciucă, Dumitrescu și 
Cutov — un nou trio românesc : 
Silberman, Monea și Alexe. în 
fața unui public entuziast și 
temperamental — multi încear
că să găsească explicații pentru 
eșecuri în expangivitatea spec
tatorilor care, chipurile, influ
ențează deciziile judecătorilor 
din incinta ringului — boxerii 
noștri, alături de cei sovietici, 
bulgari, polonezi, vest-germani, 
italieni etc. și-au etalat, In ca
reul magic, cunoștințele în no
bila artă, posibilitățile tehnice și 
tactice, resursele fizice, Intr-o 
luptă dreaptă, loială pentru cu
cerirea treptei celei mai înalte 
care face onoarea și frumusețea 
unei cariere sportive.

Dar să revenim la aspectele 
partidelor în care ne-au repre
zentat sportivii noștri. Șl. sigur, 
vom vorbi mai întîi de cei care 
au cucerit victoria. Boxînd de 
la distantă, Silberman și-a pus 
a^ihrsarul — bulgarul Kiriacov 
— ’a respect încă din primele 
secunde. Lupta rămîne încinsă 
tot timpul meciului. In ultima 
parte, fn urma unei serii, Sil
berman își trimite partenerul la 
podea și nu-1 mai lasă nici o 
speranță, gongul șurprinzîndu-1 
în plină dezlănțuire si Intr-un 
avantaj substantial- Deși nu a 
strălucit — îrt est-germanul 
Schlegel a întllnit un adversar 
puternic — Monea a întrunit iu- 
fragiile juriului pentru lansările 
In serii lungi, năucitoare, pen
tru loviturile mal clare și su
perioritatea netă din ultima 
parte a partidei. Un meci bun 
a făcut, indiscutabil, Alexe. care 
de la o gală la alta a arătat ci 
este pooeaorul unor valențe pu
gilistic a pe care încă nu si la-a 
valorificat Deși vaet-germanul 
Hues ing-re vela ția a acestor 
campionate — este avantajat de 
fizicul tău impunător, Alexe a 
punctat inteligent si. mai mult, 
tn absolut toate repz-izele. El a 
știut tot timpul ce să facă, a

I

In fiecare dimineață
RĂSARE UN NOU SOARE

(Vrmore din pag. I)

obiective înainte de termen, ra- 
portînd depășirea planului și n- 
vansul stadiilor fizice ale lucră
rilor, ceilalți raportează tonele da 
oțel și fontă obținute în piu» pe 
parcursul ultimelor luni.

împreună cu Victor Stănescu, 
secretarul comitetului de partid 
de la șantierul 22 a I.C.S.M.G., 
privim sus cum trei echipe de ti
neri montează chesoanele pentru 
acoperișul halei laminarului de 
benzi la rece.

— lntr-una din echipe, ni se 
spune, lucrează frații gemeni 
Emil ți Gheorghe Pricopie. Se a- 
seamănă foarte mult. Nu-i poți 
deosebi nici in ca privește trăsă
turile fizice, nici In însușirea 
meseriei. Sînt amîndoi foarte 
buni. Alături, în dreapta, lucrea
ză Dumitru Zaharia și Ion Ște
fan. Ei Sînt frați de suflet. Au 
urmat împreună școala profesio
nală și de atunci peste tot sînt 
nedespărțiți. Amîndoi au cerut 
să fie primiți in partid In aceeași 
zi. Azi li se vor înmîna Carna
le!*.

Decă nu aș ști că pînă în 
toamna anului trecut a fost se
cretar U.T.C., m-ar mira cum de 
li cunoaște atît de bine pe tineri.

— Ptnă în prezent, continuă 
dineul, pe primele 5 luni produc
ția globală a fost îndeplinită in 
proporție de 116,4 la suta, iar 
productivitatea muncii depășită 
cu 17^ la sută. Toate obiectivele 
pa care le construim noi sînt in 
avans. Dar mai ales la cuptoa
rele adinei de la laminorul Sle- 
bing unde avansul e de cel pu
țin două luni.

Rețin ți două expresii ala în- 
soțitorului meu : „pe șantier noi 
nu avem bătrîni* „înălțarea 
obiectivelor cunoaște un aseme
nea ritm incit în fiecare dimi
neață constructorii sînt mai sus 
decît în cea precedentă, așa In
cit pentru ei răsare parcă un nou 
soare".

In interiorul halei laminorului, 
conturat deocamdată doar de 
construcția metalică, constructo
rii toarnă fundațiile din beton 
pentru viitoarele utilaje. Aici li 
întîlnim pe maistrul Constantin 
Truță ți pe șeful de echipă Con
stantin Obreja. Am aflat că 
maistrului Truță i se datoresc 
multe succese ale șantierului. E 
un om neocolit de ideile mari și 
folositoare.

— Stăteam într-o seară pa 
marginea săpăturii pentru funda
ția laminorului — ne povestește 
dînsul — și mă gîndeam că lu
crările nu merg bine dacă vom

folosi In continuare eofrafe 
plăci tego care, după ce că na 
tint rezistente, tint ți pt^me. 
Mi-a venit atunci ideea să con
fecționam cofraje din tablă. Cum 
trecea pe acolo țeful șantierului, 
i-am spus ce gîndeam ți am in- 
ceput să facem imediat socoteli. 
A doua zi am trecut la folosirea 
cofrejelor din tablă. Acestea au 
avantajul că sînt de 5 ori mai 
rezixhmf^, că suprafețele turnate 
sînt mai netede, că sint mai eco
nomicoase : le 1 mp de cofraj se 
economisesc 15 lei. In afară de 
aceasta, spre deosebire de plă
cile tega, tabla nu permite risi
pirea laptelui de ciment, deci se 
obține ți un beton de o calitate 
mai bună. Astăzi pe toate șantie
rele de pe platforma combina
tului se folosesc asemenea co-

— Da, sînt foarte bune, ne 
spune ti nărui șef de echipă Con
stantin Obreja. Lucrăm minunat 
cu ele. Și dacă vrea să priceapă 
cineva sursa succeselor noastre, 
adăugă dînsul, trebuie să se gîn- 
dească neapărat la ideile mește
rului Truță și la tinerețea noas
tră, a tuturor. Aici e secretul.

Ce se ascunde dincolo de to
nul cuvintelor sale ? Aflăm : a 
lucrat la primul bloc construit în 
Galați, în centrul orașului, apoi 
la primul bloc construit tn car
tierul Țiglina, unde acum locu
iește ți spune cu mîndrie că

gîndit fiecare clipă, lucru mai 
rar la categoriile grele. în 
schimb, Covaci, ne-a dezamăgit 
întrucîtva, nu neapărat pentru 
că a pierdut cit pentru felul 
cum a evoluat In ring : el nu a 
boxat cu italianul Facchetti — 
un tehnician și stilist de finețe — 
cît „s-a bătut", într-o încleștare 
dezordonată, confuză, cu clin- 

ciuri din care ieșea mereu în
vins. Covaci ar trebui să înțe
leagă odată că „stilul bătaie" nu 
se poate acredita șl etala într-o 
arenă unde se IntHneac valorile

continentale. Totuși, medalia de 
bronz care și-a asigurat-o certi
fică, în ansamblu, o comportare 
meritorie.

Publicul a aplaudat partidele 
în care au evoluat și cîștigat 
turcul Seyfl Tatar, maghiarul 
Orban, sovieticii Frolov, Tregu- 
bov și Pozniak, bulgarii Stolcev 
— acesta deși a intrat cu ar
cada deschisă a știut să se fe
rească cu inteligentă — și Pan- 
dov, vest-germaniil Meyer și 
italianul Facchetti. Toți acești 
sportivi, cu înalte însușiri fizice

și tehnice, se anunță preten- 
denți redutabili la titlurile .eu
ropene. Ascensiunea lor pînă 
aici nu este deloc întâmplătoa
re. învingători și învinși sînt, 
însă, pentru spectacolul oferit, 
pentru ceea ce-au dăruit spor
tului — noblețe șj/ loialitate — 
la fel de merituoși. Gala însăși, 
în general, s-a caracterizat prin 
dispute aprige dar corecte, prin 
arbitraje obiective, printr-o at
mosferă de fair-play. Și aceasta 
e bine.

v. cAbulea

WOJCIECH SZKIELA 
ziarul „Dziennik Ludowy'

Varșovia

După J.O. din Mexic, toate 
țările au alcătuit echipe noi. 
tinere. Echipa României a 
avut la această ediție a „eu
ropenelor" ce] mal bun! <1 
mal în formă sportivi. Șl la 
Roma și în Mexic ei s-au 
Impus, dar aici... Așa că 
pentru mine, ei n-au fost o 
surpriză. Șl nu aveți In e- 
chipă prea mulțl oameni noi, 
In echipa Uniunii Sovietice 
sînt 4—S oameni „vechi" cu- 
noscuțl șl ceilalți tineri, 
in vreme ce din echipa Po
loniei doar Olech a fost în 
Mexic. Noi am Întinerii e- 
chipa în vederea J.O. de la 
Mflnchen. Singura noastră 
surpriză e că Petek nu a 
ajuna In finală.

Vreau aă remarc organiza
rea bună din toate punctele 
de vedere, dar nu mă declar 
total mulțumit de arbitraje, 
De fapt, arbitrajele totdeau
na au provocat discuții, 
Spectatorii, mi a-a« părut la 
primele gale, uneori lipsiți 
de obiectivitate, dar în ulti
mele gale au demonstrat 
eă-s buni cunoscători al 
■portului cu mănuși, obiec
tivi In a Judeca lupta din 
ring șl foarte Inlmogi pentru 
favorițL

pereții apartamentului său, 
ettiee oblele, eu foet înălțați ți 
de miinile asia. Clnd a începui 
conetruircd Combinatului a ve- 
rM esd simțind că «1 trebuie să 
fed parte dintre cei care ridică 
a nouă stea deasupra orașului 
său natal

— Cînd om dat m funcțiuste 
laminarul Slebing, meșterul Tru
ță * venit lingă mina, m-a bătut 
pe umăr ți mi-a spus : „Mi, co
pile, să mergem mm departe, la 
laminorul de benzi la rece. Așa 
sintem noi, constructorii. După 
un sflrțit btscuroe cina mereu un 
început plin da nddrfdi**. Am 
luat a ruletă și In aceeași zi am 
t’tuat hain care ia apropia acum 
da cota finală.

Limbaj simplu, 
nani. Și asemenea fapte ar putea 
id releve aproape fiecare dintre 
miile de constructori ai Combi
natului siderurgic Galați. Astfel 
se explică ți succesele obținute 
de ei, atit de edificatoare în con
ținutul lor. Ld sfirțitul lunii mai, 
bilanțul indică realizări superi
oare cu 8,3 la sută producției 
planificate la nivel de antrepriză 
generală, realizări care reprezin
tă 42.3 la sută din întregul vo
lum de investiții din anul 
curs. Acest colectiv harnic, 
I.C.S.M.G., poate raporta 
mîndrie acum cînd ne aflăm în 
fața unor evenimente deosebite 
din viața patriei și a poporului 
nostru că tn 5 luni a realizat be
neficii în valoare de 1 060 000 
lei (angajament anual 1,5 mili
oane lei), că economia de metal 
se ridică la 110 tone, că la obiec
tivele de mare importanță pen
tru .......................
este 
mc, 
vans 
zile, 
este limbajul faptelor și poate de 
aceea e atît de simplu și atît de 
edificator.

dar emoțio-

economia națională, 
al doilea furnal de 1700 
lucrările 

de 
Limbajul

sînt într-un 
peste o lună de 

constructorilor

PETER STANCOV 
antrenor secund 

al echipei Bulgariei

OTTO SACHSER 
ontrenor al echipei

R. D. Germane

Românii s-au prezentat 
excelent la aceste Campio
nate europene. Cin că, Dumi
trescu și Silberman sînt 
boxeri foarte tehnici, cu o 
extraordinară pregătire fizi
că. Duminică seară pe toți 
îi văd nrcînd pe cea mal 
înaltă treaptă. Ceea ce am 
remarcat la toți tinerii — 
mai numeroși ca oricînd 
aici la București — este pre
dilecția lor pentru scrima 
pugilisiicft.

Impresii din

jarul ringului

Aveți un public extraor
dinar. de multe ori parcă 
asistam la o corrida. Dar, 
spre cinstea lui, este un bun 
cunoscător al boxului șl 
foarte obiectiv. Cele clteva 
nemulțumiri manifestate In 
cursul acestor zile, Iți gă- 
■eso explicația In acele de
cizii de-a dreptul scandaloa
se la oare am fost nevaițl 
să asistăm. Ce pretenție să 
avem de Ia spectatori, dacă 
specialiști cu o mare repu
tație săvlrșeic asemenea gre
șeli nepermise T

Cu toate ci ediția de la 
București, ca organizare, 
le-» întrecut net pe cele pre- 
cedente, nivelul tehnic al 
întrecerilor a fost mai scă
zut. Lipsa de experiență a 
majorității ’
și-a spus i 
zenț} aici 
declinului 
sovietic, 
certe i-a 
— cred pentru prima dată — 
să nu fie prezenți în finale. 
Chiar și noi am dat mult 
înapoi. Impresionantă ascen
siunea bulgarilor. Pe mine 
prezența celor șase români 
în gala finală nu mă sur
prinde. Școala românească 
de box avea deja o faimă 
bine cunoscută. Cel mai bun 
produs al acestei școli, după 
mine, C. Ciucă. De data a- 
ceasti el nu va mai putea 
pierde locul I.

Publicul, mal entuziast ca 
oriunde, Chiar dacă uneori 
nu a dat dovadă de obiecti
vitate deplină, nu-1 putem 
aduce nici o vină. Există 
oare vreo țară pe glob, unde 
spectatorii pot fi obiectiv! 
cînd sînt în joc favorlțil lor ? 
Dar, de aici și pînă Ia afir
mația unora că publicul a 
hotărlt pe unii dintre în
vingători este o mare dis
tanță. Cel care afirmă așa 
ceva, o fac numai pentru 
a-șl ascunde propriile lor lip
suri șl slăbiciuni.

i participanților 
cuvîntul. Cei pre- 

au fost martori! 
boxului polonez șl 
Lipsa unor valori 
făcut pe polonezi

cum

a-



ANCHETA INTERNAȚIONALĂ

G. Pompidou sau 1 Poher?
Rezultatele altimelir siriaje ie ipiiie

Campania electorală în vederea celui de-al dcalea tar da 
scrutin a] alegerilor prezidențiale din Franța a debwtm virari, 
după ce Consiliul Constituțional a coafimit r—didatai ide lw 
Georges Pompidou și Alain Poher.

Cel doi candidați au apărut 
vineri seara pe ecranele tele
vizoarelor, adresîndu-se alegă
torilor fiecare cite un sfert de 
oră. Două sondaje de opinie au 
și fost efectuate pentru a sta
bili intențiile de vot ale alega
torilor. Rezultatele sondajului 
efectuat de „Sofres", publicate 
vineri dimineața de ziarul ..Le 
Figaro", arată că din 100 ae 
alegători-etalon interogați, 49 
au declarat că vor vota pentru 
Pompidou, 29 pentru Poher, ÎS 
se vor abține, iar 13 sînt ne- 
deciși. Dintre cei care au de- 
cis să ia parte la vot, 58 la sută 
E-au pronunțat pentru Pompidou 
și 42 la sută pentru Poher.

Al doilea sondaj efectuat de 
f.F.O.P. (Institutul francez al 
opiniei publice), ale cărui re
zultate au fost publicate vineri 
după-amiază de ziarul ^J’aris- 
Press“, indică o configurație a 
corpului electoral sensibil ase
mănătoare dintre cei care vor 
lua parte la vot, 57 la sută do
resc să-și dea votul lui Pom
pidou și 43 Ia sută lui Poher. 
In mod semnificativ, acest son
daj stabilește proporția celor 
ce se vor abține de la vot la 
31 la sută din corpul electoral

De altfel, preocuparea esen

țială a celor doi raodSda** 
a fi de a ecavir.ge pe GJeF**:rn 
să fie prezenți la fcsnjtfa s* 
nu *e ăbțirX P«3pad&- _ jisrct 
să sublinieze, fa 2reaci. c-~căr.e 
ce idei, intr-o csvînțare rosti
tă In fața ac
tualei ma «itâți. eă președin
tele rețxaslkii treble U ±e 
alesul une: iam nwxintățx «i 
nu al unei mîsorzrițî favora
bile* Or. saoi coesesrmuJ ab
ținerii Uz sat ce Partădul C:~ 
munist Francez $j âțffijiaâ oe 
di verse forma
va fi urmat de toți 
care la prt-Tîul t-w de
au votat per.tra Jarq—es I>>- 
dos. atona procmrjt a&șâțseri- 
lor ar putea să atrag» 44 lâ snă 
din totalul eleetotal
Acest procent impresâaaant ar 
rezal&a dix
a celor 22 12 sux» dus ■*.
care s-au ab&rc* ți H prtsRul 
tur, a celor peste 21 ia kzss cars 
an votat perora co
munist toate profcwra-
liUțiie. a cr5~r ?.< la rar* 
l-au votai pe ct.-~±Liir-J r'i’,'.. 
Micbei Rc’. rxrd. Is aseme
nea sinapse, pcesed-xteLe fc. fl.

ajeszu
a csrșns teatral VIETNAMUL DE SUD. Formația a F.N.E. în cursul unei misiuni 

de luplâ

DfMO^STRAȚII
K SOIIDARIHTE

DUPĂ RECENTELE INCIDENTE 
DE LA UNIVERSITATEA 

LOVANIUM DIN KINSHASA

Postul de radio Kinshasa 
anunță că in orașele Lu- 
bumbashi și Kisangani au 
avut loc demonstrații de 
solidaritate cu studenții ti
ni vers ităț ii Lovanium de la 
Kinshasa asupra cărora ar
mata a deschis miercuri foc 
în timpul unei manifestații. 
La Lubumbashi, relatează 
agenția Associated Press, 
peste 2 000 de studenți au 
dezaprobat acțiunile re
presive împotriva studenți
lor care au manifestat în 
sprijinul sporirii alocațiilor 
destinate necesităților insti
tuțiilor de învățămînt su
perior din Congo (K). De
monstranții au înminat pe
tiții guvernatorilor celor 
două provincii prin care se 
solidarizează cu studenții 
de la universitatea Lova
nium și au adresat preșe
dintelui Mobutu un memo
randum cu un conținut si
milar.

Autoritățile au ordonat 
armatei să nu mai intervi
nă împotriva demonstranți
lor. Postul de radio preci
zează că nu s-au semnalat 
nici un fel de incidente.

TINERETUL Șl VIITORUL EURUPEI
Ziarul nostru continuâ publicarea anchetei 

internaționale pe tema „TINERETUL SI VIITO
RUL EUROPEI*.

La întrebările puse de redacția noastrâ :
1. CE TREBUIE INTREPRINS PENTRU DEZ

VOLTAREA COOPERĂRII INTRE NAȚIUNILE 
EUROPEI?

2. CARE ESTE ROLUL TINERETULUI IN E- 
FORTURILE CE SE DEPUN PE PUN GENERAL 
PENTRU DESTINDERE SI SECURITATE TN 
EUROPA?

3. CUM APRECIATI INIȚIATIVA UNIUNII TI
NERETULUI COMUNIST DIN ROMANIA DE A 
ORGANIZA O MASA ROTUNDA A ORGANI
ZAȚIILOR DE TINERET DIN EUROPA CONSA
CRATA PROBLEMELOR SECURITĂȚII EURO
PENE?
s-au primit râspunsuri din partea conducăto
rilor organizațiilor de tineret de cele mai di
verse orientări politice din numeroase țâri ale 
Europei.

ANGELO OLIVA 
secretar al C. C. al Federației 

Tineretului Comunist Italian

Principalele probleme 
ale Europei

Springs r

Tendințe de normalizare

,..în loc să slăbească ooc±*‘i 
Senatului fată de răzb. “
Vietnam față de creșterea in
fluenței militarilor si 4e
propunerile de construire s. lxm 
noi sisteme balistic», corfatarea 
lui Nixon a ln.tirit-o“ — aerâa 
agenția United Press Ist-trz-a- 
tîonal. în legătură cr* 
recentului discurs rost: de pre
ședintele S.UA la Cobct*co 
Springs. După cum aoreciază 
agenția citată, acest obscuri ra 
intensifica opoziția lawwe ?ra 
proiectelor administrației da 
întărire a potentiahilr'. zcztxr 
a] S.U.A. 81 de «renLaîiiare a 
alianțelor-.

Președintele Comis:ei senato
riale pentru problemele extora». 
William Fulbright a declari-, 
într-un interviu. că ert» 
..profund ofensar* de djswrur* 
El a criticat, mai ales, moort -A* 
abordare a problemei VLecrar- 
meze de către adminirtratj»- 
Camentînd unele ■-
părute în presa americauă dra 
care rezultă că furem! S-U-A. 
ar intenționa să retragă MMI 
de militari din Vietnam. F_ - 
bright a declarat că • retra
gere parțială a trupe loc ameri
cane în Vietnam nu are nirf un 
fel de valoare decît dară re
prezintă preludiul unor F! Tra
geri multlmai importanta ai al 
unui acord oolitic de încetare 
a războiulul.

Fostul 
S.U.A.. 
cerut la 
încetare 
urmată de ..alegeri libere dto-

vicepresed-r le
Hubert 
rîndul său _o iTyrLată 
a focului" In Vistam

H.

• ÎN ultimii ducă ani. ponde
rea țărilor capitaliste dezvoitxte 
în comerțul exterior p ■ ' - •
fost de 26—29 la mti_ reies i »- 
genția de presă PAJ1-, tntr-an 
comentariu consacrat ecnuewwn- 
]or economice externe ale Foto
ni ei.

A crescut mai ales cvueițul 
polonez cu țările Pieței fi—inf- 
S-a dezvoltat îndeosebi uuocrțiil 
cu tarile Beneluxnlm si cu Itălâ- 
Astfel. schimbul de mărfuri 
no-italian a crescut în u'urcii rece 
ani de 4,5 ori. In cadrul entabo- 
rării economice cu această țară 
un rol deosebit îl joacă coopera
rea industrială în producția dfl 
instalații electrotehnice, de nu- 
șini-unelte, de mijloace de tran
sport.

Interes pentru cooperare cu în
treprinderi poloneze manifestă si 
societăți engleze, austriece, vest- 
germane și franceze.

A

împotriva
legislației antisindicale

• rrv
b 1

te hmi, rămlne întredeschisă, dar 
nu există o perspectivă clară 
asupra posibilităților unei înțe
legeri.

S-a anunțat că guvernul brita
nic ie vi fa tron i, în mod excep
tional. duminică, pentru a lua în 
discuție rezultatele Congresului 
sindicatelor.

a situației din Argentina
GUVERNUL VA MENȚINE ÎN VIGOARE MĂSURILE DRASTICE 

„PENTRU MENȚINEREA ORDINEI"

Președintele Argentinei, 
Jiian Carlos Ongania, a ți
nut o cuvîntare radiotele
vizată in cursul căreia a 
anunțat o serie de măsuri 
menite să contribuie Ia 
restabilirea calmului în 
țară.

Astfel, el a precizat ca în luna 
septembrie va fi organizată o în
tâlnire a comitetelor din industrie, 
la care să participe și reprezen
tanții sindicatelor cu scopul revi
zuirii contractelor colective de 
munca existente. în contractele 
revizuite ar urma sa fie incluse 
o parte a revendicărilor munci
torilor cu privire h sporirea sa
lariilor.

Pe de altă parte, Ongania a 
avertizat că este botărit să men
țină „cu orice risc“ măsurile dras
tice luate „pentru menținerea or- 
dinei“. El a avertizat totodată că 
va fi aplicată legea marțială și va 
fi impusă cenzura presei in ca
zul în care tulburările vor con
tinua. Asigurîndu-și sprijinul mi
litarilor, informează agenția 
U.P.I-, Ongania a anunțat accep
tarea demisiei celor cinci mem
bri ai guvernului sâu și inten
ția sa de a aduce unele schim
bări în viitorul guvern.

Intre timp, potrivit agențiilor 
de presă, situația din orașele ar- 
gentiniene în care s-au produs 
incidente tinde spre normalizare. 
In orașul Coșdoba domnește un 
calm relativ, iar în orașul Rosa
rio, al doilea ca mărime și im
portanță după capitala țării, au 
fost retrase trupele, fiind înlocui
te cu forțe de poliție.

I). Un punct de pornire în 
problema dezvoltării cooperării 
între națiunile europene este, 
după părerea mea, garantarea 
frontierelor care s-au stabilit după 
cel de-al doilea război mondial. 
Sînt în Europa forțe uriașe care 
acționează în apărarea păcii, pen
tru destindere și înțelegere. Fi
rește, mai exista și forțe care nu 
recunosc sau caută să amine 
timpul recunoașterii lor ceea ce 
nu poate genera decît tensiune. 
Deoarece pe continent sînt state 
mari, puternice, ca și state mij
locii și mici, am impresia că ac
țiunile principale pentru dez
voltarea cooperării pot pomi 
de la :

— lupta împotriva N.A.T.O., a- 
cest instrument pe care S.U.A. îl 
folosesc ca forță de dominare 
politica și militară în Europa ;

— garantarea hotarelor stabi

lite după cel de-al doilea război 
mondial, recunoașterea celor două 
state germane și asigurarea con
viețuirii lor ;

— în acest cadru, dizolvarea 
pactului N.A.T.O. și a Tratatu
lui de la Varșovia nu ar fi o 
simpla chestiune diplomatică ci 
rezultatul unei noi situații exis
tente în Europa, al unei situa
ții de siguranță colectivă bazată 
pe respectul independenței fie
cărei națiuni, fiecărei țări.

2—3) Tineretul a dovedit în
totdeauna că sta în puterea lui 
să lupte cu tot ce are mai bun 
pentru apărarea păcii. Noi putem 
face foarte mult pentru destin
dere și pentru securitatea Euro
pei, pentru că putem interveni 
prin forța unită a milioanelor de 
tineri ai continentului nostru. Ti
nerii pot să aibă un rol de sea
mă pentru că experiența a arătat

că, în diferite locuri unde sînt 
situații complicate, ei acționează 
viguros pentru dezvoltarea co
laborării și prieteniei dintre po
poare.

Considerăm că inițiativa Uniu
nii Tineretului Comunist din Ro
mânia ar putea constitui un prim 
examen în perspectiva de a face 
să se depășească obstacolele 
existente in calea eforturilor pen
tru crearea unității de acțiune a 
generației tinere, pentru rezolva
rea tuturor problemelor tineretu
lui de pe continent. Federația 
Tineretului Comunist Italian va 
sprijini și iși va aduce contribu
ția sa la toate acțiunile între
prinse pentru rezolvarea proble
mei păcii și securității, această 
problemă principală a continen
tului nostru european șî în acest 
sens salută călduros „masa ro
tundă" de la București inițiata 
de prietenii români.

PALL SZUTS
membru al Biroului C. C. al Uniunii 

Tineretului Comunist din R. P. Ungară
BEIRUT 6 (Agerpres). — 

Un comunicat militar liba
nez anunță că vineri dimi
neața zona Raybey et Ra- 
chaya-Fakhar, situată la trei 
kilometri nord-est de Khi- 
yam, a fost supusă unui tir 
de mortiere declanșat 
de trupele israeliene. For
țele libaneze au -------
tat Pe de altă 
ziarul „te Jour“ 
că un violent duel de arti
lerie a opus In cursul nop
ții de joi spre vineri forțele 
libaneze și cele israeliene, 
în regiunea satului Helta.

TEL AVIV 6 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt mili
tar israelian a făcut cunos
cut că in noaptea de joi spre 
vineri „proiectile reactive 
au fost lansate de pe terito
riul libanez împotriva unor 
ferme israeliene".

ripos- 
parte, 

afirmă

K. P. D. Coreeană. Aspect de muncă de la Uzina de mașini* unelte „Cellima'

• ESCORTAT de o flotilă de 
nave de război australiene, en
gleze și neo-zeelandeze. port
avionul australian „Melbourne", 
avariat în ciocnirea cu contra- 
torpilorul american , „Frank 
Evans", a aruncat vineri an
cora la Singapore. Accidentul 
s-a soldat, după cum s-a anun
țat, cu scufundarea contrator- 
pilorului și dispariția a 74 de 
militari americani. Este pentru 
a doua oară că cea mai impor
tantă navă de război austra
liană este avariată ca urmare 
a unei ciocniri. In 1964. port
avionul scufundase distrugăto
rul australian „Voyager". pro- 
vocînd moartea a 82 de mari
nari.

Comunicat
R. D. G. — Siria

LA DAMASC a fost dat 
publicității comunicatul în 
urma convorbirilor purtate în 
Siria de ministrul de externe 
al R. D. Germane, Otto Winzer. 
Comunicatul relevă dezvoltarea 
relațiilor prietenești dintre cele 
doua țări în toate domeniile și 
hotărîrea celor două țări de a 
stabili relații diplomatice.

pe s c u r" -t

Pentru viitorul continentului
1. Continentul nostru a fost 

scena a două războaie mondia
le, cele mai distrugătoare răz
boaie din istoria omenirii. Toți 
sîntem responsabili pentru 
modul cum va evolua viitorul 
Europei. Pentru aceasta tre
buie să folosim toate mijloa
cele ca să adincim procesul 
destinderii între statele euro
pene și să se întărească legă
turile economice, culturale, 
științifice și politice dintre ță
rile cu orînduiri sociale dife
rite, să se întărească și să se 
dezvolte tendința spre înțele
gere, pentru asigurarea păcii ș> 
securității. Pentru viitorul con
tinentului nostru țările euro
pene nu au altă alternativă 
decît să țină cont de realități, 
să recunoască inviolabilitatea 
hotarelor stabilite și să renun
țe la utilizarea forței sau a 
amenințării cu forța. Noi cre

dem că atmosfera din Europa 
s-ar îmbunătăți in mare mă
sură dacă Republica Federală 
a Germaniei ar recunoaște Re
publica Democrată Germană. 
Instaurarea unei păci trainice 
în Europa solicită eforturi con
tinue, măsuri practice. Confe
rința europeană care a fost 
propusă in Apelul de la Buda
pesta poate contribui in mod 
pozitiv Ia crearea unui viitor 
al păcii în Europa.

2. Pentru că problema secu
rității europene este legată in 
mod fundamental de soarta 
popoarelor de pe acest conti
nent trebuie să luptăm pentru 
crearea unui front de acțiune 
cit mai larg. în această luptă, 
tineretul are un rol important 
mai ales pentru că soarta ge
nerației tinere este nemijlocit 
legată de soarta păcii. Organi
zațiile de tineret trebuie să se

concentreze asupra antrenării 
celor mai largi mase ale tine
retului in această acțiune, să 
dezvolte unitatea de acțiune a 
tuturor forțelor tineretului îm
potriva celor ce pun în pericol 
securitatea și pacea continen
tului nostru.

3. Succesul dezbaterilor in 
problema păcii și securității 
europene depinde in primul 
rînd de o pregătire corespun
zătoare. Acestei largi munci 
de pregătire îi aparțin o serie 
de reuniuni care nu sînt la ni
velul guvernelor. în acest con
text trebuie plasate și efor
turile organizațiilor de tineret. 
Organizația noastră a făcut tot 
ce era posibil și va face și in 
viitor totul ca să participe in 
mod activ la desfășurarea 
„mesei rotunde" inițiată de că
tre U.T.C. din România, să 
contribuie la succesul ei.

BEDRICH BAROCH 
președintele Comisiei internaționale 

a Consiliului Federal al Organizațiilor 
de tineret și copii din R. S. Cehoslovacă

„Tineretul poate contribui 
efectiv la realizarea unui climat

de destindere"

« FOXDI L Națiunilor Unite 
pentru copii (UNICEF) a an ra
pt că guvernul R. D. Viet
nam a invitat un reprezentant 
al acestei orfanizații să vină la 
Hanoi pentru a examina con
dițiile unor proiecte de ajuto
rare a copiilor nord-vietna
mezi. S-a precizat că prof. Bo- 
guslav Koxusznik (Polonia), 
membru al Consiliului executiv 
al UNICEF, va pleca in acest 
scop la mijlocul lunii iunie la 
Hanoi.

• DUPĂ cum a anunțat poe
tul de radio Omdurman, joi a 
fost arestat la Khartum, liderul 
Partidului U.M.M.A.. Saddle 
el-Mahdi, dizolvat după lovi
tura de stat din 25 mai.

Postul de radio citat nu a o- 
ferit nici un detaliu asupra mo
tivelor care au dus la arestarea 
Iui. Saddîk el-Mahdi, conside
rat ca unul din cei mai influenți 
oameni politici din Sudan îna
intea evenimentelor din iunie, 
a fost în repetate rînduri în 
componența guvernului și a de

ținu; chiar și funcția de pre-

• ÎN SALA ..Ceaiiovski" din 
capitala sjtGotică a avut loc 
festhifeteo de încheiere a ma- 
r.itestărilor prilejuite' de împli
nirea a de ani de la naște
rea iui PușkîtL. Din versurile 
marelui poet rus au recitat 
participant la această sărbă
toare a poeziei, sosiți .la Mos
eeva din întreaga Uniune So
vietică și din alte țări, printre 
care și poetul român Gheorghe 
Tonrczel

IIURL Cei 18 tehnicieni 
italieni ai fast grațiați

POSTUL de radio al Bia- 
frei a anunțat că generalul 
Odumegwu Ojukwu a anulat 
sentința de condamnare la 
moarte pronunțată împotriva a 
18 tehnicieni petroliști italieni 
și vest-germani. Aceștia au fost 
condamnați la moarte sub acu

zația de a fi participat, alături 
de trupele guvernului federal 
nigerian, la acțiunile ofensive 
împotriva trupelor biafreze. 
Corespondentul din Lagos al 
agenției Reuter relatează că cei 
18 petroliști vor fi predați în 
următoarele zile unor repre
zentanți ai Coastei de Fildeș și 
Gabonului, pentru a fi repa- 
trîați.

• DIN Atena se anunță că 
Alekos Panagoulis, autorul a- 
tentatului din august 1968 îm

potriva primului ministru grec 
Papadopoulos, a evadat în 
noaptea de joi spre vineri din 
închisoarea Bovatsî. El a fast 
condamnat , la moarte de un tri
bunal militar și aștepta execu
ția în închisoarea amintită si
tuată la 25 km de Atena. Un co
municat al ministerelor Justi
ției și Ordinii Publice anunță 
că poliția a fost pusă In stare 
de alarmă pentru a-1 regăsi pe 
evadat. Pină în prezent, adaugă 
comunicatul operațiunea de ur
mărire nu a dat nici un rezul
tat. O recompensă de 500 000 
drahme este promisă celui care 
ar ajuta autoritățile să-1 regă
sească și să-1 aresteze pe Pa
nagoulis. Nu au fost date pre
cizări asupra împrejurărilor 
care au permis evadarea pre
țiosului deținut.

In comunicatul cu privire la convorbirile dintre Oldrich 
Cernik, președintele Guvernului federal al R. S. Cehoslovace, 
și Jeno Fock, președintele Guvernului revoluționar muncito- 
resc-țărănesc ungar, se arată că șefii celor două guverne au 
abordat probleme privind relațiile bilaterale și unele pro
bleme internaționale actuale. în comunicat se subliniază că 
există încă ample posibilități pentru dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două țări și pentru o colaborare mai eficientă, 
pe baza internaționalismului socialist, egalității fn drepturi, 
suveranității, respectării intereselor naționale, întrajutorării 
tovărășești.

1. în Europa, mai ales după 
Apelul de la Budapesta al ță
rilor socialiste membre ale 
Tratatului de la Varșovia, 
cercuri din ce in ce mai largi 
se pronunță in favoarea unei 
largi cooperări internaționale, 
în sprijinul ideii securității 
europene.

Cred că pentru a face paș* 
concreli pe calea dezvoltării 
cooperării intre națiuni, pen
tru asigurarea securității eu
ropene, trebuie să se re
zolve o problemă de e- 
sențială însemnătate: în
crederea și înțelegerea recipro
că. Iată de ce consider că tre
buie să se dezvolte cele mai 
variate relații: economice, 
schimburile culturale, științifi 
ce, turistice — într-un cuvînt. 
toate formele care pot ajută 
Ia dezvoltarea colaborării și 
astfel la cunoașterea și respec
tarea mutuală.

2. Este clar că tineretul nu 
poate rezolva această proble
mă, fiind vorba în ansamblu 
de relațiile dintre statele eu
ropene. Dar tineretul are totuși 
multe posibilități de a contri

bui efectiv la realizarea unui 
climat de destindere și securi
tate. posibilități pe care le cu
noaștem cu toții. Trebuie făcut 
în acest sens foarte multe, pen
tru că urmele războiului rece 
nu au dispărut de tot. Există 
încă multe prejudecăți. lucruri 
nelămurite. Organizațiile de 
tineret au posibilitatea să con
tribuie Ia promovarea unui 
climat de colaborare și înțele
gere, de stimă și încredere. 
Trebuie să dezvoltăm contac
tele între organizații fără pre
judecăți, pe baza respectării 
suveranității, egalității șî vo
inței fiecărei organizații de a 
decide liber și independent a- 
supra activității sale. Putem 
organiza astfel întâlniri la 
frontiere între tinerii din di
ferite țări, mese rotunde, semi- 
narii și consfătuiri internațio
nale, vizite turistice, pe scurt, 
orice posibilități de a avea 
schimburi libere și deschise de 
păreri bazate pe încredere, sti
mă și înțelegere reciprocă. Ti
neretul Cehoslovaciei socialiste 
a acționat și va acționa și în 
viitor in această direcție, con

vins fiind de necesitatea unor 
eforturi constructive destinate 
apropierii între tinerii Eu
ropei.

3. Noi am cunoscut mai de 
multă vreme această inițiativă 
a organizației tineretului ro
mân și am urmărit cu interes 
toate acțiunile pentru organi
zarea ei. O susținem pe deplin, 
pentru că considerăm că în 
România există condiții pen
tru organizarea cu succes a 
acestei discuții largi, sincere, 
deschise. Prin acțiunile ei in
ternaționale, România a cîști- 
gat in întreaga lume un mare 
prestigiu și se bucură de auto
ritate. de apreciere și stimă.

Așteptăm cu interes aceasta 
discuție despre rolul si contri
buția tineretului la asigurarea 
unui climat de pace și securi
tate în Europa și vom parti
cipa activ la desfășurarea ei.

Interviuri 
realizate de 
Al. Pintea

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA J Bucuxe^l, Piața „Setatei!", Id. 17.S0.10, 17.60.20, Abonamentele M fac la oficiile pojtale d difuzorll din întreprinderi d instituții Tiparul i Combinatul poligrafic „Casa Scîntell- «0.362
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ELE Vizitele tovarășului ț
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 

k România, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea
președintelui Națiunii Argentiniene, JUAN CARLOS ON- 
GANIA, următoarea telegramă:

Mika Tripalo
șederii In

♦

Vă mulțumesc foarte mult pentru felicitările transmise 
eu ocazia aniversării Revoluției din mai și vă adresez urări 
de fericire și prosperitate pentru poporul și guvernul dv.

Întoarcerea în Capitală 
a delegației U.T.C. condusă

de tovarășul
Vineri s-a înapoiat în Ca

pitală, delegația Uniunii Tine
retului Comunist, condusă de 
tovarășul Ion Iliescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C, mi-

Ion Iliescu
nistru pentru problemele tine 
retului, care la invitația unor 
organizații de tineret din Sue
dia, Norvegia și Danemarca, a 
făcut o vizită fn aceste țân

țar* —•Exe-

★

In continuarea vizitei în 
Danemarca, delegația C-C. al 
U.T.C., condusă de tovarășul 
fon Iliescu, prim secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pen
tru problemele tineretului, a 
avut întrevederi cu conduce
rile unor organizații de tine
ret, printre care Uniunea Ti
neretului Comunist din Dane
marca și Organizația de tine
ret a Partidului socialist 
popular din Danemarca. Cu 
acest prilej a avut loc un 
schimb de vederi în legătură

*
rotundl erganitoii 
la București, în pro- 

euiope^e. 
suâ-tr.ențxxxate.

imn-

cu masa 
de U.T.C. 
blemele securității 
Organizațiile 
precum și altele, si-au 
țat participarea, apreciind uti
litatea aceste* acțiuni a tine
retului român. Au fost d»cu-

de probleme de intere® co
mun. In aceeași zi. condu
cerea U&iQâfi Tineretului So
cial-Democrat d»a Danemarca 
a oferit un nrfei Tn cnaea 
delegației CC al CTC

tn timpul 
noastră, tovarășul Mika 
palo, membru al Biroului 
cutiv al Prezidiului U-CJ. a 
avut convorbiri la C.C. al H 
P.C.R. cu tovarășul Vir<iJ 
Trofin, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per- V 
manent, șecretar al C.C. al 
P.C.R. Cu acest prilej, părțile 
s-au informat reciproc asupra W 
preocupăriiv actuale și activi
tății pe care o desfășoară cele 
două partide pe plan jitera și " 
internațional. La convorbiri, 
care s-au desfășurat Intr-o at- ti 
m osferl caldă, tovărășească,
au participat tovarăși. Aides A 
MUitaru, membru al C.G al 
PCJL, Dumitru Iazăr, mem * 
brn nrpleant al CC al P CJL 
jrerum ș: Iaksa Petiici, amba- 
sador-J RS.r Iufoslavia ta •

Oaspetele 
MuD.-.prol 
de morjt a 
nist. a macăr.: revohitxmar* șl 
decoerrtioe 
reanimatul 
Gala: . Dalta Dcaâni și lito- _ 
rai l Mărn Se«re ti

Viawi <L——eata a părăs.t 
Capctala. !»dreptfz.fu-M spre ti

iugoslav a vizita» 
București, Muzeal 
partidu.u. icrr.u-

»^Set’.ugx di a

COMPETIȚIONAL
• FOTBAL : Meciul Ra

pid — Crișnl Oradea, din 
etapa de duminică a divizi
ei A, nu se va disputa pe 
stadionul Republicii cum 
fusese inițial stabilit, ci pe 
stadionul G iul ești cu înce
pere de la orele 11 In des
chidere, partida de tineret- 
rezervt. de la orele 18. Cea
laltă echipă bucureșteană 
care Joacă ^>ca<ă". Steaua, 

• a evolua pe stadionul ,J23 
Auguef In compania Faru- 
fci duminică de la orele 18-

• HANDBAL : Turneul
:-.temayonal masculin or- 
Sînrzst oe clubul bucureș- 
tzma Voința continuă astăzi 
și mune după următorul 
program : a in bl ti, de la 
orele 17J5, Tractorul Bra-

— Voința șî Japonia — 
S parts cue Budapesta ; du
minică. oe la orele 9,30, Ja- 
nocia — Tractorul Brașov 
șl Voința — Spartacus 
Bi-oapesta.
• GIMNASTICA : Astăzi 

iapă am:»!, de la orele 17, 
In sala Flnreasca este pro- 
Frasată întrecerea gimnaș- 
ti-flr juniori, reprezentlnd 
iraaeie Bamrești și Buda-

pionierescronkierfi prmiate

4

Primul raliu

la unitățile

Cooperației

laminoruhsi, 
doar do 

constructo- 
din beton

Guvernatorul Băncii Națio
nale a Republicii Socialista 
România, acad. Vâslie Malin- 
schi, a plecat vineri dimineața 
spre Elveția, pentru a partici
pa la Adunarea generali a ac
ționarilor Băncii Reglemente
lor Internaționale, care va 
avea loa la BaseL

4
Vineri Ia amiază a ptrâtit 

Capitala delegația Crucii Rctal 
din R.F. a Germaniei, cosdna* 
de Walter Bargatzky. prevedfa- 
tele acestei șocietătL care, la 
invitația Crucii Roșii române, 
a făcut o vizită de schimb dc 
experiență în tara no**rrâ_

La Ministerul InvâțAmîntii- 
lui a avut loc în cursul niei de 
vineri ședința lărgită a B ----- 
lui Consiliului învârtă!*mhz 
profesional și tehnic. Tn cadrul 

jț- ședinței a fost ana'i2ai ftâd . 
îndeplinirii măsurilor stabilite 
de conducerea partidului și 
statului pentru organizarea și 
desfășurarea activității licee
lor de specialitate, asigurarea 
cu manuale în următorul an 
de studii a liceelor de specia
litate, școlilor profesionale, de 
specializare post-liceeală și de 
maiștri, dotarea laboratoarelor, 
cabinetelor și atelierelor de 
lucrări practice, realizarea 
planului de investiții în aceste 
școli. îmbunătățirea conținutu
lui înv&țâmîntului profesional 
și tehnic.

Cu prilejul aniversării ■ tO 
de ani de la nașterea marelm 
om de litere, Georfe Căi.- es- 
cu, In orașul petrochimicelor 
de pe Valea Trotușului s-au 
deschis vineri „Zilele culturii 
călinesciene”, care Intnmeac, 
in cadrul unor interesante 
ți complexe manifestări, o see 
mă de personalități ale cultu
rii românești. Artiștii plastici 
din localitate, membri ai ce
naclului iiterar-artistlc .Geor
ge Călinescu“, au deschis cu 
acest prilej o frumoasă expo
ziție, consacrată criticului șl 
poetului. In cadrul manifestă
rilor, un deosebit lnterei pre-

IfaLCuib*fdăeat 
țuudnjuiapișiu.

EUROPENELE" DE BOX
EDIȚIA A XVI ll-A BUCUREȘTI ’69

• ALȚI TREI BOXERI ROMANI: VICTOR SILBEBMSN, ION MONEA ȘI ION ALEXE, AU TRANS 
FORMAT BRONZUL IN ARGINT, CALIFICINDU-SE IN FINALE

REZULTATE TEHNICE
(A 2-a semifinală)

Categ. pană : Tatar (Tur
cia) învinge la puncte pe 
Mihailov (Bulgaria) ; Orban 
(Ungaria) dispune la punc
te de Richardson (Anglia) i 

Frolov 
puncte 

Stoicev 
puncte

(Polonia) ;

Categ. ușoară:
(U.R.S.S.) întrece Ia 
pe Capretti,fc(Italia) ; 
(Bulgaria) cîștigă la 
Ia Jakubowski
Categ. semimîjloeie : V. Sil
ber man (România) învinge 
pe I. Kiriakov (Bulgaria) ; 
Gunther Meier (R. F. a Ger
maniei) învinge la puncte 
pe V. Musalimov (U.R.S-S.) i 
Categ. mijlocie mică : Fa
cchetti (Italia) dispune la 
puncte de Covaci (România) j

Tregubov (U.R.S.S.) învinge 
prin abandon dictat de arbi
tru în repriza a treia pe 
Imrie (Scoția); Categ. se
migrea : f. Monea (România) 
învinge la puncte pe Schegel 
Jurgen (R. D. Germană) | 
Dan Pozniak (U.R.S.S.) în
vinge prin abandon dictat 
de arbitru pe Ralf Jen
sen (Danemarca) ; Categ. 
grea : Ion Alexe (România) 
învinge la puncte pe Peter 
Hussing (R. F. a Germa
niei) : Kiril Pandov (R. P. 
Bulgaria) învinge la puncte 
pe Ludwig Denderys (R. P. 
Polonă).

FINAL ȘTII
Duminică, 8 iunie, cu începere de la ora 18,00, se vor desfă

șura finalele Campionatelor europene de box după următorul 
program :

CATEG. SEMIMUSCA : Gyorgy Gedo (Ungaria) — Franco 
L’della (Italia) ;

CATEG. MUSCA : Nikolai Novikov (U.R.S.S.) — Constantin 
Ciucă (România) ;

CATEG. COCOȘ : Aure] Dumitrescu (România) — Aldo Co
sentino (Franța);

CATEG. PANA : Seyfi Tatar (Turcia) — Laszlo Orban (Un
garia) ;

CATEG. SEMIUȘOARA : Calistrat Cuțov (România) — Stoian 
Pilicev (Bulgaria) ;

CATEG. UȘOARA : Valeri Frolov (U.R.S.S.) — Metlr Stoicev 
(Bulgaria) ;

CATEG. SEMIMIJLOCIE: Victor Silberman (România) — 
Gunther Meier (R.F.G.) ;

CATEG. MIJLOCIE MICA : Bruno Faccheti (Italia) — Valeri 
Tregubov (U.R.S.S.) :

CATEG. MIJLOCIE : Vladimir Tarasenkov (U.R.S.S.) _  Mate
Parlov (Iugoslavia) ;

CATEG. SEMIGREA : Ion Monea (România) — Dan Pozniak 
(U.R.S.S.) ;

CATEG. GREA : Ion Alexe (România) — Kiril Pandov (Bul
garia).

ROMANIA ESTE PREZENTA 1N FINALE CU 6 PUGILIȘTI, 
urmată de U.R.S.S. — 5. Bulgaria — 3, Ungaria și Italia — 
cite 2, Franța, Iugoslavia, R, f. a Germaniei și Turcia — cite 
un boxer.

Șl ACUM, MAREA FINALA!
..Msratoniil- pugilistic euro

pean — această cursă aprigă și 
dramatică pentru medaliile din 
metal nobil — ie apropie de 
actul final. Cea de-a XII-a gal* 
(a doua semifinală) a completat 
lista virtuoșilor care-și vor dis
puta. duminică seara, dreptul de 
a purta centurile europene timp 
de doi anL Printre cei care 
și-au depus candidaturile Ia tro
feele gloriei sportive se numă
ră, alături, de cel trei finaliști 
de joi — Ciucă, Dumitrescu si 
Cuțov — un nou trio românesc : 
Silberman, Monea si Alexe. In 
fața unui public entuziast și 
temperamental — mulțl încear
că lă găsească explicații pentru 
eșecuri In expansivitatea spec
tatorilor care, chipurile, influ
ențează deciziile judecătorilor 
din incinta ringului — boxerii 
noștri, alături de cei sovietici, 
bulgari, polonezi, vest-germani, 
italieni etc. ri-au etalat. In ca
reul miglc, cunoștințele în no
bila artă, posibilitățile tehnice li 
tactice, resursele fizice, lntr-o 
luptă dreaptă, loială pentru cu
cerirea treptei celei mai înalte 
care face onoarea si frumusețea 
unei cariere sportive.

Dar să revenim !a aspectele 
partidelor în care ne-au repre
zentat sportivii noștri. Șl, sigur, 
vom vorbi mai Intîi de cei care 
au cucerit victoria. Boxînd de 
la distanță, Silberman și-a pus 
atjflfcrsarul — bulgarul Kiriacov 

reapect încă din primele 
aanrnrlr Lupta rămîne Încinsă 
tot timpul meciului- în ultima 
parte, Ln urma unei aerii, Sil- 
bennaa Ist trimită partenerul la 
podea si nu-i mal lasă nici o 
aperxntâ goagul nrprinzindu-1 
fa p?«M dezlănțuire al într-un 
avantaj subctanțiaL Deși nu a 
strălucit — est-germanul
Schlegel a tntlhiit un adversar 
puternic — Maata a întrunit su
fragiile juriului pentru lanaărila 
fa aerii lungi, năucitoare, pen
tru loviturile mai dare si su
perioritatea netă din ultima 
parte a partideL Un maei bun 
a Cărat. indiacutahC. Alese, ears 
da la a gal* la alta a arătat ci 

gihatiee pa care încă bu ti le-a 
valorificat. Deși vaat-geniMKanJ 
Butamg-revesatk a aewtor 
campionate — asta avantajat da 
ftxSeuI să a taapcmlmr. Alexa a 
■stacte! tntatigam ti. mal mult, 
tn aheolat «tete reprtaeâe- K a 
Vtttti tot timpul ea să facă, a

gîndit fiecare clipă, lucru mai 
rar la categoriile grele. în 
schimb, Covaci, ne-a dezamăgit 
lntnicîtva, nu neapărat pentru 
cK a pierdut cit pentru felul 
cum a evoluat în ring : el nu a 
boxat cu italianul Facchetti — 
un tehnician și stilist de finețe — 
cft ,3-a bătut", într-o încleștare 
dezordonată, confuză, cu clin- 
ciuri din care ieșea mereu în
vins. Covaci ar trebui să înțe
leagă odată că „stilul bătaie" nu 
se poate acredita al etala într-o 
arenă unde se înttlneec valorile

continentale. Totuși, medalia de 
bronz care și-a asigurat-o certi
fică, în ansamblu, o comportare 
meritorie.

Publicul a 
în care au 
turcul Seyfl ___  ___o_____
Orban, sovieticii Frolov, Tregu- 
bov și Pozniak, bulgarii Stoicev 
— acesta deși a intrat cu ar
cada deschisă a știut să se fe
rească cu inteligență — șl Pan- 
dov, vest-germanui Meyer și 
Italianul Facchetti. Toți acești 
sportivi, cu înalte însușiri fizice

aplaudat partidele 
evoluat si cîstigat 
Tatar, maghiarul

și tehnice, se anunță preten- 
■denți redutabili la titlurile .eu
ropene. Ascensiunea lor pînă 
aici nu este deloc întîmplătoa- 
re. învingători si învinși sînt, 
însă, pentru spectacolul oferit, 
pentru ceea ce-au dăruit spor
tului — noblețe ș^ loialitate — 
la fel de merituoși. Gala însăși, 
în general, s-a caracterizat prin 
dispute aprige dar corecte, prin 
arbitraje obiective, printr-o at
mosferă de fair-p>lay. $i aceasta 
e bine.

v. cAbulea

WOJCIECH SZKIELA 
ziarul „Dziennik Ludowy' 

Varșovia

In•-

După J.O. din Mexic, toate 
țările «a alcătuit echipe noi, 
tinere. Echipa României a 
avut la această ediție a „eu
ropenelor" cel mal buni șl 
mai în formă sportivi. Șl la 
Roma și în Mexic ei s-au 
Impus, dar aici... Așa că 
pentru mine, el n-au fost o 
surpriză. Șl nu aveți în e- 
chlpă prea mulțl oameni noi. 
In echipa Uniunii Sovietice 
sînt 4—5 oameni „vechi" cu- 
noscuțl *1 ceilalți tineri, 
tn vreme ce din echipa Po
loniei doar Olech a fost 
Mexic. Noi am întinerit
chipa în vederea J.O. de Ia 
Mflnchen. Singura noastră 
surpriză e că Petek nu a 
ajuns In Anală.

Vreau să remarc organiza
rea bună din toate punctele 
de vedere, dar nn mă declar 
total mulțumit de arbitraje, 
De fapt, arbitrajele totdeau
na au provocat discuții. 
Spectatorii, ml s-an părut la 
primele gale, uneori lipsiți 
do obiectivitate, dar In ulti
mele gule au demonstrai 
eă-e bul euneecători al 
sportului eu mănuși, obiec
tivi fu a Judeca lupta din 
ring li foarte inimoși pentru 
fa veri ți.

PETER STANCOV 
antrenor secund 

al echipei Bulgariei

OTTO SACHSER 
antrenor ol echipei

R. D. Germane

RÂSARE UN NOU

Dord nu a, țti oi pini ta 
ttwwM anului trtcui a fost sf
erelor L'.TjC. m-or mtra cw» tio 
h cvnocfU «ti âo bm* po nwn.

— Rnă fa* prezent, continuă 
dtaauL w pnma^e 5 fam’ produc- 
țm gioâ^i « font îndeplinită tn 
proporție de 116.4 la sută, iar 
product»MM muncii depășiți 
cv IT4 k Mrtd. Toata obiectivele 
pe a*r» k construim noi smt fa* 
tata* Dv mai «ki k cuptoa
rele admet da la laminorul Sle- 
bmg ends avansul a da cal pu
țin dnad fam.

lUțfa* și două expresii ala fa*- 
mau: ^ra șantier noi 
bitrim“ ți înălțarea 
p cunoaște un aaema- 
fatcif in fiecare dsmi- 

i eosutnsctorii sini moi sus 
docta fa* eaa precedentă, eșe in
cit penam ei răsare parcă un nou 
•oare".

7n taterionU halei 
evnrtueat deocamdată 
amatmepa metalică, 
rti tovnd fundațiile 
pentru viitoarele utilaje. Aici li 
incimm* pa maistrul Constantm 
Truță și pe șeful de echipă Con
stantin Obreja. Am aflat că 
mautruhn Truță i se datorase 
multe succese ala șantierului. E 
ttn om neocolit de ideile mari și 
folositoare.

— Stăteam Intr-o seară pa 
marginea săpăturii pentru funda
ția laminorului — ne povestește 
dînsul — și mă gîndeam că lu
crările nu merg bine dacă vom

folosi in continuare cofraje 
plăci tego care, după ea că 
rial rmstente, tint și puține. 
Mi-a cerut atunci ideea să con
fecționăm cofraje din tablă. Cum 
frean jm neolo șeful șantierului, 
i-tas sptu ce glndaam șt am in- 
ccpsst să facem imediat socoteli. 
A doua zi am trecut la folosirea 
cofrmelor dm tablă. Acestea au 
avantajul că tint de 5 ori mai 
rezistente, cd suprafețele turnate 
tint moi neteda, că fint mai eco
nomicoase .• la 1 mp de cofraj s« 
economisesc 15 lei. In afară ds 
aceasta, spre deosebire de plă
cile te go, tabla nu permite risi
pirea laptelui de ciment, deci se 
obține și un beton de o calitate 
mai bună. Astăzi pe toate șantie
rele de pe platforma combina
tului se folosesc asemenea co- 
frațe.

— Da, sînt foarte bune, na 
spune ttnărul șef de echipă Con
stantin Obreja. Lucrăm minunat 
cu ele. Și dacă crea să priceapă 
cineva sursa succeselor noastre, 
adăugă dineul, trebuie să se gîn- 
dească neapărat la ideile mește
rului Truță ți la tinerețea noas
tră, a tuturor. Aici e secretul.

Ce se ascunde dincolo de to
nul cuvintelor sale ? Aflăm : a 
lucrat la primul bloc construit în 
Galați, în centrul orașului, apoi 
la primul bloc construit tn car
tierul Țiglina, unde acum locu
iește și lși spune cu mîndria că

tfin

Românii s-an prezentat 
excelent la aceste Campio
nate europene. Ciucă, Dumi
trescu șl Silberman sînt 
boxeri foarte tehnici, cu o 
extraordinară pregătire fizi
că, Duminică seară pe toți 
ii văd ureînd pe cea mal 
înaltă treaptă. Ceea ce am 
remarcat la toți tinerii — 
mai numeroși ea oricînd 
aici la București — este pre
dilecția lor pentru scrima 
pugilistic*.

Impresii din

jurul ringului

Aveți un public extraor
dinar, de multe ori parcă 
asistam la o oorrldă. Dar. 
spre cinstea lui, este un bun 
cunoscător al boxului șl 
foarte obiectiv. Cele clteva 
nemulțumiri manifestate in 
cursul acestor zile, 1*1 gă
sesc explicația în acele de
cizii de-a dreptul scandaloa
se Ia care am fost nevolțl 
să asistăm. Ce pretenție aă 
avem de la spectatori, dacă 
specialiști ca • mare repu
tație săvlrșese asemenea gre
șeli nepermlse T

Cu toate că ediția de la 
București, ca organizare, 
le-a întrecut net pe cele pre. 
cedente, nivelul tehnic al 
întrecerilor a fost mai scă
zut. Lipsa de experiență a 
majorității participanților 
și-a spus cuvîntul. Cei pre
zent! aici au fost martorii 
declinului boxului polonez și 
sovietic. Lipsa unor valori 
certe I-a făcut pe polonezi 
— cred pentru prima dată — 
să nu fie prezentl în finale. 
Chiar și no! am dat mult 
înapoi. Impresionantă ascen
siunea bulgarilor. Pe mine 
prezența celor șase români 
în gala finală nu mă sur
prinde. Școala românească 
de box avea deja o faimă 
bine cunoscută. Cel mai bun 
produs al acestei școli, după 
mine, C. Ciucă. De data a- 
ceasia el nu va mal putea 
pierde locul I.

Publicul, mai entuziast ea 
oriunde. Chiar dacă uneori 
nu a dat dovadă de obiecti
vitate deplină, nu-i putem 
aduce nici o vină. Există 
oare vreo țară pe glob, unde 
spectatorii pot fi obiectivi 
cinci sînt in joc favorițil lor ? 
Dar, de aici și pînă la afir
mația unora că publicul a 
hotărlt pe unii dintre în
vingători este o mare dis
tanță. Cei care afirmă așa 
ceva, o fac numai pentru 
a-șl ascunde propriile lor lip
suri și slăbiciuni.

cum

a-

economia națională, 
al doilea furnal da 1700 
lucrările 

de
Limbajul

sînt într-un 
peste o lună de 

constructorilor

een ofak. m
tflmu afauk, au fost InăhaȘi și 
de măăule soia. Chui a începui 
axwtrma Cow^taatafad a că
tat ase* mmfmd ed ei trebuie să 
facă parte dmăre coi caro ridică 
o ao*ad stea deasupra Otaf*dta 
adu uataL

— Ciad ta* dat fa* ftMEfaamo 
Imtanorel Slebmg, wmptend Tru
ță a camt fegd ntina, na-a bătut 
pe umăr șl ati-a spus : eo-
pika ad mergem mai departe, la 
laminorul da benzi la rece. Așa 
sintem noi, constructorii. După 
un sftrșit bucuros cine mereu tin 
început pfai do nădejdi". Am 
luat a ruletă ți tn aceeași zi am 
trasat hala care ia apropia acum 
da cota finali.

Limbaj simplu, dar emoțio
nant. Și OMrmenea fapta ar putea 
sd releva aproape fiecare dintre 
miile de constructori ai Combi
natului siderurgic Galați. Astfel 
se explică și succesele obținute 
de ei, atit de edificatoare în con
ținutul lor. La sfîrșitul lund mai, 
bilanțul indică realizări superir 
oare cu 8,3 la sută producției 
planificate la nivel de antrepriză 
generală, realizări care reprezin
tă 42,3 la sufd din întregul oo- 
lum da investiții din anul In 
curs. Acest colectiv harnic, al 
I.C.S.M.G., poate raporta cu 
mlndrie acum cînd ne aflăm 1n 
fața unor evenimente deosebite 
din viața patriei și a poporului 
nostru că tn 5 luni a realizat be
neficii tn valoare de 1 060 000 
lei (angajament anual 1,5 mili
oane lei), că economia de metal 
se ridică la 110 tone, că la obiec
tivele de mare importanță pen
tru 
este
mc, 
vans 
zile, 
este limbajul faptelor jri poate de 
aceea e atit de simplu și atit de 
edificator.
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