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IERI, ÎN MAREA SALĂ A PALATULUI REPUBLICII SOCIALISTE ROMAN!A A AVUT LOC

tineretului
| ORGAN * CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Sîmbătă 23 aprilie 1966

RAPORTEAZĂ

ÎNDEPLINIT
UZIWHE „INDUSTRIA

SÎRMEI“-CÎMPIA TIIRZII
Luni, 18 aprilie. în secțiile laminor I și laminor II ale Uzinei siderurgice de pe malurile Arie- șului, pe dou»i mari panouri era scris: „Felicitări; angajamentul luat in cinstea zilei de 8 Mai a ':<;st îndeplinit“. Tovarășul Va- sile Florian, locțiitorul secretarului comitetului de partid, ne-a prezentat, cîteva clipe mai tîr- ziu, tabloul complet al realizării angajamentelor luate de u- zină în întrecerea socialistă pe anul 1966 cu prima etapă la 8 Mai din care rezultă că acestea au fost îndeplinite cu 20 de zile mai devreme.Siderurgiștii din Cîmpia Tur- zii, evidențiati anul trecut pe ramură pentru rezultatele obfinute în întrecerea socialistă consolidează și dezvoltă aceste succese în 1966.Care, sînt factorii care au determinat obținerea acestor succese ?Am adresat întrebarea mai multor cadre de conducere din secții. Iată răspunsurile primite.

Ing. TEODOR DAVID. șe
ful secției oțelărie :„în primul rind Îmbunătă
țirea condițiilor de pregătire a 
șarjelor. Măsurile propuse de a 
se lungi depozitul de materii 
prime cu 32 de m și de a adap
ta podul rulant demontat de la 
hala de turnare la depozit au 
fost Îndeplinite. Pentru viitor, 
ne-am propus să pregătim oa
menii în vederea introducerii a 
noi metode de lucru de mare e- 
ficiență. Au și fost Întocmite 
instrucțiuni precise care se a- 
plică de Ia 1 aprilie a.c."

Ing. ADRIAN TOADER. 
locțiitorul șefului secției la
minoare :

„Principalul factor la noi a 
fost Îmbunătățirea asistenței 
tehnice in schimburi. Astfel, 
toate schimburile au contribuit 
in egală măsură la realizarea 
angajamentelor. Al doilea fac
tor, disciplina în producție — 
reducerea numărului de absen

țe și respectarea procesului teh
nologic“.

Ing. IULIU CHIRAIHALMI, 
șeful secției bare trase :

„Aplicarea la timp a măsuri
lor privind îmbunătățirea cali
tății : mecanizarea completă a 
operației de control superficial 
pentru determinarea defectelor 
de suprafață (feroflux); intro
ducerea unui omogenizator al 
atmosferei din oalele de recba- 
cere ; utilizarea gazului ca me
diu protector și carburant în 
timpul recoacerii la oțeluri spe
ciale. Prin reducerea rebuturilor 
cu 2 ta sută și a declasatelor

Ing. ARTUR IOAN

(Continuare in pag. a I V-a)——•-----
PETROLIȘTII 
TRUSTULUI 

DE FORAJ ARGEȘPITEȘTI (de la corespondentul nostru).Petroliștii din întreprinderile trustului de foraj Argeș, au obținut de la începutul a- nului succese însemnate în întrecerea socialistă. Pînă acum ei au forat peste plan 6 200 metri iar angajamentul de a realiza economii suplimentare la prețul de cost în valoare de 930.000 lei, pînă la 8 Mai, a fost îndeplinit și depășit. Prin reducerea cheltuielilor de montaj a sondelor și a consumului de materiale și chimicale s-au realizat economii peste prevederi în valoare de 1.291.000 lei. O contribuție importantă la aceste realizări și-au adus colectivele întreprinderilor de foraj Rm. Vîlcea cu economii de 684 000 lei și întreprinderea de foraj Bascov cu 457.000 lei.
Fișă 

de aprilie
Ștefan lureț

Dacă ar ft să 
dăm primăverii 
ceea ce de drept i 
se cuvine, ar tre
bui ca pînă și rin- 
durile de față, toa
te paginile ziarelor 
să fie tipărite nu 
cu cerneală ele ti
pografic. ci cit 
vreo substanță re
zultată din presa
rea florilor.

Dacă ar fi să o- 
glindim tempera
mentul impetuos 
original al acestui 
anotimp, ar trebui 
ca materialul de 
rochie al femeilor 
să fie furnizat nu 
de țesături textile, < t de... petalele flo
rilor.

Dacă ar fi să 
transpunem exact 
în gesturile noas
tre cotidiene tot 
farmecul inimitabil 
al acestei zile, ar 
trebui să ne con
stituim existenta 
măcar pentru ace
ste cîteva săptă- 
mîni ale anului 
dintr-o serie Inii-

nilă de fapte cu 
dintotul ieșite

comun.
Dar există trei

trăsături ale primă
verii care se trans
mit, că vrem că nu 
vrem, în felul no
stru de a ne com
porta, de a fi, de a lăsa însemnele 
noastre pe pă- 
rnint.

Una este exube
ranta. Fie că elibe
răm printr-un gest 
superb fonta de 
culoarea soarelui 
din trupul furnalu
lui în care a clo
cotit ; fie că tăiem 
cu două linii încru
cișate nervos fina
lul poemului care 
aseară încă ne plă
cea atit de mult, 
înlocuind șapte 
strofe printr-un 
singur vers; tic 
că din varietatea 
infinită de elemen
te ne oprim de
odată la unul neaș-

(Continuare 
In pag. a IV-a)

ACEST 
NUMĂRj

Statuetele de la Cernavoda 
Enigme în paza adîncurilor 
Mihail Sorbul despre I.iviu Rebreani* 
Pană fără de sfîrșit

ÎN PAG A IV-a :
invitații și pseudoinvitații (II)

MITINGUL PRIETENIEI
ROMANO-IUGOSLAVE

!--------- --------
In marea sală a Palatului 

Republicii Socialiste România 
a avut loc vineri după-amiază 
un miting al prieteniei romà
no-iugoslave organizat cu 
prilejul vizitei în țara noas
tră a tovarășului Iosip Broz 
Tito. Pe fundalul sălii își des
fășoară faldurile steagurile 
Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia și Republicii 
Socialiste România. Pe un 
mare panou se află înscrisă 
în limbile sîrbo-croată și ro
mână urarea „Trăiască prie
tenia frățească între poporul 
român și popoarele Iugosla
viei“.

Ora 17,15. Participanții sa
lută cu entuziasm apariția la 
tribuna prezidiului a tovară
șilor Iosip Broz Tito și soția, 
Nicolae Ceaușescu și soția, și 
a celorlalți conducători ai 
partidului și statuita nostru, 
precum și a celorlalți oaspeți 
iugoslavi.

In prezidiu iau loc tovarășii 
Chivu Stoica, Ion Gheorghe 
Maurer, și soția, Gheorghe 
Apostol, Alexandru Bîrlădea- 
nu. Emil Bodnaraș, Alexandru 
Draghici, Constantin Drăgan, 
Florian Dănălache, Mia Gro- 
za, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Petru Enache, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C.. Su- 
zana Gîdea, președinta Con- 

' siliului Național al Femeilor, 
Aurel Mălnășan, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste Româ
nia la " 
Milcu, 
ma și 
suioc.

Au luat loc, de asemenea, 
în prezidiu tovarășii Țvietin 
Miatovici, secretarul Comite
tului Central al Uniunii Co
muniștilor din Bosnia și Her- 
țegovina, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al U.C.I., Mârko Nikezici, secre
tar de stat pentru afacerile 
externe, membru al C.C. al 
U.C.I.. Aleksandar Grlicikov, 
membru al Veéei Executive 
Federale, membru al C.C. al 
U.C.I., Giurița Ioikici, secre
tarul Comitetului Regional al 
Uniunii Comuniștilor din Re
giunea Autonomă. Voivodina, 
membru al C.C. al U.C.I., 
Bogdan Țrnobrnia, secretar 
general al președintelui Repu
blicii, membru al C.C. al

Belgrad, acad. Ștefan 
muncitorul Marin Di- 
studenta Angela Bu-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Azi, sîmbătă, . în jurul orei 10, posturile noastre de radio și televiziune vor transmite plecarea din țară a președintelui Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, secretar general al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, Iosip Broz Tlto. (Agerpres)

Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Beaușescu

Dragă tovarășe Tito.
Dragi oaspeți iugoslavi, 
Tovarăși și prieteni,îngăduiți-mi ca, in numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, ăl Consiliul Miniștri Republicii cialiste Romă nia, în numeli întregului po por român, si adresez un cald salut șdlui Broz Tito, președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, secretar general al UniuniiComuniștilor din Iugoslavia și celorlalți oaspeți aflaii in mijlocul nostru. (Aplauze 

puternice, în
delungate)Vizita dumneavoastră in România socialistă, întîlnirile cu oamenii muncii din Capitală, din alte orașe și regiuni ale țării, au prilejuit o vie manifestare a sentimentelor de prietenie frățească dintre poporul român și popoarele Iugoslaviei socialiste, a legăturilor internaționaliste dintre țările noastre.Relațiile de bună vecinătate și prietenia româno-iugoslavă au vechi și bogate tradiții. Animate de aceleași aspirații, popoarele noastre au înfruntat adesea dușmani comuni în lupta seculară pentru neatîrhare, pentru independență și suveranitate națională, pentru o viață mai bună. Ele au dat jertfe grele de sînge în războiul împotriva cotropitorilor fasciști, pentru mfrîngerea Germaniei hitleriste. Oa- vienii muncii din țara noastră acordă o înaltă prețuire vitejiei și eroismului comuniștilor. patrioților, popoarelor Iugoslaviei în această luptă, cinstesc contribuția lor la victoria asupra fascismului. (Aplauze puternice).însuflețită de idealurile nobile ale socialismului, ale făuririi noii orîndu- iri sociale, ale luptei pentru pace, prietenia româno-iugoslavă a dobîn- dit un fundament trainic, un conținut nou, dă roade tot mai bogate, spre binele și prosperitatea ambelor noastre popoare.Cu deosebit interes și adîncă bucurie urmăresc oamenii muncii din România realizările remarcabile obținute de popoarele Iugoslaviei în transformarea revoluționară a societății, în construirea socialismului.

tovară- losip

Maniiestindu-și din plin capacitatea creatoare, talentul și hărnicia ce le sînt caracteristice, oamenii muncii din Iugoslavia, sub conducerea comuniștilor, au asigurat o puternică dezvoltare a forțelor de producție, a industriei, a economiei naționale, schim- bînd în mod radical înfățișarea țării. O înflorire continuă cunosc știința, arta și cultura ; crește nivelul de trai material și spiritual al oamenilor muncii din Iugoslavia, în cursul convorbirilor noastre, tovarășul Tito ne-a relatat despre proiectele legate de desfășurarea în continuare a operei de construire a socialismului, de perfecționare a conducerii economiei iugoslave și a celorlalte sectoare de activitate socială. Doresc să folosesc acest prilej pentru ca, în numele conducerii partidului și statului nostru, al poporului român, să urez Uniunii comuniștilor, muncitorilor, țăranilor și intelectualilor, popoarelor Iugoslaviei, succese tot mai mari în munca avîn- tată consacrată propășirii și înfloririi țării vecine și prietene. (Vii aplauze).

Consiliului de Stat și al

Stimați oaspeți !Călătorind prin țară, vizitind fabrici și uzine, instituții de cultură, în- tilnindu-vă și discutînd cu populația ați avut prilejul de a cunoaște nemijlocit roadele activității desfășurate de poporul român în diferite domenii ale construcției socialiste, munca sa intensă pentru înfăptuirea programului stabilit de Congresul al IX-lea al partidului în vederea ridicării pe o nouă treaptă de progres și bunăstare a patriei noastre.Pornind de la cerințele profundei revoluții tehnico-științifice contemporane, poporul nostru își concentrează eforturile spre a asigura continuarea neabătută a industrializării socialiste, dezvoltarea industriei grele, îndeosebi a construcției de mașini, dînd toată atenția introducerii tehnicii avansate în producție, făuririi unei economii moderne, multilateral dezvoltate.
(Continuare în pag, a II-a)

Cuviutarea tovarășului
Iosip Broz Tito

Dragă tovarășe Ceaușescu, 
Dragă tovarășe Stoica, 
Tovarășe și tovarăși. 
Dragi prieteni,Sîntem foarte mișcați de cordialitatea și prietenia exprimate aici adresa popoarelor Iugoslaviei. Doresc îndeosebi să exprimmulțumirea noastră sinceră pentru simpatia și ospitalitatea cu care am fost înconjurați în tot timpul vizitei noastre (Apla

uze puternice).în cursul călătoriei noastre, în convorbirile cu conducătorii dumneavoastră, în întîlnirile cu oamenii muncii din țara dv., àtìt din Capitala țării — București, cit și din orașele Gh. Gheor- ghiu-Dej, Brașov și Ploiești, am fost primiți ca buni vecini și prieteni, fiind întîmpinați pretutindeni cu te. Acestea sînt sentimente reciproce și expresia relațiilor dintre popoarele noastre, deoarece și popoarele Iugoslaviei nutresc aceleași sentimente prietenești față de poporul român vecin. (Aplauze puternice). In același timp, folosesc cu plăcere acest prilej pentru a vă transmite dv., cetățeni ai orașului București și întregului popor român, cele mai cordiale salutări și urările cele mai bune din partea popoarelor Iugoslaviei. (Vii și îndelungi 
aplauze).Am venit în vizită în România prietenă pentru a cunoaște realizările poporului român în construirea socialismului și pentru a purta convorbiri cu conducătorii dv. de partid și de stat în legătură cu dezvoltarea pe mai departe a relațiilor noastre, pentru a face un schimb de păreri cu privire la actualele evenimente internaționale.în timpul vizitei noastre am avut prilejul să cunoaștem mai direct numeroasele succese pe care oamenii muncii din țara dv. le-au obți nut, sub conducerea Partidului Comunist Român, în industrializarea și dezvoltarea economică a țări; în ansamblu. Am vizitat — regiunea Bacău și am văzut instalații industriale mari și moderne, care au produs asupra noastră, a tuturor, o impresie puternică. Noile combinate ale industriei petrochimice, cu tehnologia cea mai modernă și cu o organizare

exemplară a producției, constituie rezultate însemnate obținute de oamenii muncii din România socialistă. Ele sînt o mărturie a faptului că România, care era cunoscută și în trecut prin bogățiile sale naturale, folosește in prezent aceste resurse în interesul omului muncii, în interesul întregii țări, dezvoltarea socialista oferind posibilitatea de a recupera în ritm rapid ră- mînerea în urmă din trecut. Noi știm bine că nu a fost u- șor să se obțină acest lucru, și că au fost necesare sacrificii și mari eforturi. Am văzut însă — printre altele și cu ocazia vizitării noului și modernului o- raș Gh. Gheor- ghiu-Dej — că oamenii muncii români se bucură încă de pe acum, măsură derabilă, roadelemuncii lor.mai fost la București, de-al doilea 1căldură și cordialita-
într-o consi- de bine-meritateEu am diat după cel mondial, precum și în urmă cu zece ani, și pot să spun că sînt plăcut surprins de ceea ce ați înfăptuit în acest răstimp și în special de frumusețea și caracterul modern al arhitecturii cartierelor nou construite ale orașului. Îmi este cunoscută întrucîtva și înapoierea Romîniei dinainte de război și știu cit de grea a fost lupta poporului dv. și a clasei muncitoare pentru un viitor mai bun. Noi, revoluționarii mai în vîrstă, ne amintim îndeosebi de marea grevă a feroviarilor dv. de acum trei decenii și de o serie de alte acțiuni conduse de comuniștii din România. Doresc să vă spun astăzi că sînt plăcut impresionat de marele progres al țării dv. și de transformarea ei dintr-o țară agrară într-o țară indu- strial-agrară dezvoltată. (Aplauze).în convorbirile cu conducătorii dv. noi am luat cunoștință de planurile mari și de perspectivele favorabile ale dezvoltării în continuare a țării dv. Ne bucurăm de succesele poporului român prieten și vă dorim sincer să in

, ime- război

repurtați și în viitor noi victorii muncă. (Aplauze puternice).

(Continuare în pag. a Il-a)

Recepție oferită 
de președintele Tito și soția
Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, secretar general al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, Iosip Broz Tito, și soția au o- ferit o recepție în onoarea Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.La recepție au luat parte tovarășii Nicolae Ceaușescu și soția, Chivu Stoica, Ion Gheorghe Maurer și soția, Gheorghe Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, Petre Borilă, Alexandru Draghici, Constantin Drăgan, Paul Niculescu-Mizil, Leonte Răutu,

Leontin Sălăjan, Ștefan Voi- tec, Iosif Banc, Maxim Ber- ghianu, Petre Blajovici, Dumitru Coliu, Florian Dănălache, Janos Fazekas, Ilie Ver- deț, Vasile Vîlcu, Mihai Dalea, Manea Mănescu, Vasile Patili- neț, Virgil Trofin, Constanța Crăciun, Ilie Murgulescu, Gheorghe Gaston Marin și Roman Moldovan.Din partea iugoslavă au luat parte tovarășii Țvietin Miatovici, Marko Nikezici, Aleksandar Grlicikov, Giurița Ioikici, Bogdan Țrnobrnia, Iakșa Pe- trici și Milorad Peșici, care însoțesc pe președintele Tito în vizita sa în țara noastră.

Erau prezenți membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători de instituții centrale și organizații obștești, generali, oameni de știință, cultură și artă, ziariști români și iugoslavi, corespondenți ai unor agenții de presă și ziare de peste hotare.Au participat șefi ai misiunilor diplomatice acreditați in Republica Socialistă România.Au fost intonate imnurile de stat ale celor două țări.Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie. (Agerpres)
z



Mitingul prieteniei româno—iugoslave
CUVÌNTAREA TOVARĂȘULUI CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU IOSIP BROZ TITO
(Ut mare din pag. I)In vederea sporirii contribuției agriculturii la mărirea avuției materiale a societății, Ia progresul general al țării, au fost luate recent o serie de măsuri pentru îmbunătățirea conducerii și planificării agriculturii, dezvoltarea bazei tehnico-materiale a producției agricole și ridicarea nivelului de viață în satele patriei noastre.Acordăm o mare atenție dezvoltării cercetării științifice, perfecționării conducerii și îndrumării acesteia, utilizării tot mai largi a cuceririlor științei în toate sferele vieții sociale, în opera de desăvîr- șire a construcției socialiste.Succesele obținute în creșterea producției materiale, în ridicarea bunăstării poporului, unitatea oamenilor muncii — indiferent de naționalitate — în jurul partidului și guvernului, hotărîrea lor de a înfăptui neabătut politica partidului consolidează necontenit orînduirea noastră, dezvoltă și întăresc națiunea socialistă. (Aplauze îndelungate).In patria noastră are loc un proces de dezvoltare continuă a democrației socialiste, devine tot mai intensă participarea maselor la conducerea treburilor statului, ia elaborarea hotărîrilor de importanță majoră ale partidului și guvernului, la perfecționarea vieții societății noastre.Rezultatele obținute în primele luni ale acestui an ne întăresc convingerea că, prin muncă entuziastă, poporul român va îndeplini prevederile planului cincinal, asiguri nd astfel mersul înainte al întregii țări pe calea civilizației socialiste, a bunăstării și fericirii. (Aplauze puternice).

Tovarăși,în cadrul convorbirilor pe care le-am avut cu oaspeții noștri iugoslavi am constatat împreună cu satisfacție că relațiile de colaborare frățească romàno-iugoslave se dezvoltă pe baza principiilor egalității in drepturi și neamestecului în treburile interne, ale respectului și avantajului reciproc, ale internaționalismului socialist. (Vii aplauze). A- cordul comercial de lungă durată, semnat recent, prevede o creștere a schimbului de mărfuri în următorii cinci ani de peste două ori față de perioada anilor 1961—1965. Dăm o mare însemnătate construirii, prin eforturi comune, a sistemului hidroenergetic și de navigație ..Porțile de Fier“ — care va asigura țărilor noastre o importantă sursă de energie îmbunătățind totodată în mod radical navigația pe una din principalele artere fluviale europene. Marele șantier de pe Dunăre — expresie a forței economice în plin progres a țărilor noastre — este un simbol al prieteniei și colaborării fructuoase romànoiugoslave. (Vii aplauze).Realizările pe care le obțin popoarele noastre în construcția vieții noi, dezvoltarea și diversificarea economiei naționale creează condiții pentru lărgirea continuă a relațiilor de colaborare tovărășească dintre România și Iugoslavia în toate domeniile de activitate socială.în convorbirile avute a fost consemnată hotărîrea țărilor noastre de a folosi și mai larg aceste posibilități, de a dezvolta multilateral colaborarea dintre România șl Iugoslavia, de a intensifica relațiile politice și economice, cooperarea în producție, schimburile științifice, culturale, turistice. Sîntem convinși că aceasta va aduce foloase popoarelor din ambele țări, va contribui la întărirea continuă a prieteniei romàno-iugoslave. (Aplauze 
puternice).

Dragi tovarăși,în decursul convorbirilor am abordat un larg cerc de 

In timpul mitingului din sala Palatului Republicii Socialiste România

probleme privind viața internațională actuală. în e- xaminarea lor am pornit de Ia îndatorirea de înaltă răspundere ce revine țărilor noastre în lupta pentru preîn- tîmpinarea unui nou război mondial, pentru salvgardarea păcii și securității internaționale.Potrivit cu interesele fundamentale ale poporului, Partidul Comunist Român, Republica Socialistă România pun în centrul activității lor pe plan internațional prietenii» și alianța cu toate țările socialiste, militînd, sub stindardul internaționalismului, pentru continua întărire și dezvoltare a relațiilor frățești dintre ele. (Aplauze puternice), în același timp, țara noastră își lărgește legăturile cu celelalte țări, acționînd cu consecvență pentru extinderea colaborării internaționale între state, indiferent de orînduirea lor socială. Considerăm că promovarea în viața internațională a principiilor respectării suveranității și independenței naționale, neamestecului în treburile interne, egalității în drepturi și avantajului reciproc constituie principala cale a normalizării raporturilor și a apropierii dintre țări, a dezvoltării încrederii și colaborării între popoare (Apla
uze puternice). Cu prilejul convorbirilor noastre, am fost u- nanimi în a aprecia drept o cerință esențială a epocii contemporane recunoașterea și respectarea strictă a dreptului sacru al fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, corespunzător voinței și intereselor proprii, de a-și alege calea dezvoltării social-econo- mice care exprimă cel mai bine aspirațiile sale vitale. 
(Vii aplauze).Activizarea în ultima vreme a cercurilor imperialiste agresive, intensificarea acțiunilor lor potrivnice intereselor păcii, presiunile de tot felul, comploturile și provoca- țiile la care se dedau în scopul de a opri mersul inpinte al omenirii, arată că imperialismul constituie o sursă permanentă de încordare internațională, de amenințare continuă la adresa păcii și securității generale. Dînd glas sentimentelor și voinței poporului- român. statul nostru -susține cu toată căldura lupta popoarelor împotriva oricăror atentate la adresa suveranității. lor, pentru cucerirea libertății, a- părareă și consolidarea independenței naționale. -(Aplauze 
puternice). România socialistă își manifestă simpatia și deplina solidaritate cu mișcarea de eliberare națională din țările Asiei, A- fricii, Americii Latine și iși exprimă hotărîrea de a acorda și în viițqr sprijinul său activ eforturilor pline de însuflețire ale popoarelor din a- ceste țări pentru lichidarea dominației coloniale, pentru dezvoltarea de sine stătătoare a economiei și culturii pe drumul progresului social. 
(Vii aplauze).Condamnînd agresiunea să- vîrșită de Statele Unite ale Americii împotriva Republicii. Democrate Vietnam — stat socialist liber și suveran — poporul român își manifestă și cu acest prilej solidaritatea sa frățească cu eroicul popor vietnamez care luptă pentru libertatea și independența tării sale, cu guvernul Republicii Democrate Vietnam și cu Frontul Național de Eliberare — unicul reprezentant legitim al poporului din Vietnamul de fjud. (Aplauze puter
nice). Este necesar ca, în interesul respectării normelor de relații internaționale, al păcii și securității popoarelor, să încetpze bombardamentele asupra Republicii Democrate Vietnam, să fie retrase trupele străine din Vietnamul de sud, să se aplice prevederile acordurilor de la Geneva. Poporul vietnamez este singurul în drept să hotărască asupra destinelor și viitorului patriei sale ! (Vii a- 
plauze).

Țările noastre militează consecvent pentru încetarea cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării, pentru lichidarea blocurilor militare, interzicerea folosirii armelor nucleare și distrugerea totală a stocurilor existente. Ne pronunțăm hotărît pentru lichidarea rămășițelor celui de-al II-lea război mondial, pentru reglementarea problemei germane și a altor probleme litigioase corespunzător intereselor-popoarelor și cauzei păcii, împotriva încercărilor mili- tariștilor vest-germani de a obține, sub orice formă, acce-, sul la arma nucleară.Asigurarea securității europene — sarcină imperioasă a popoarelor de pe continentul nostru — cere dezvoltarea unor relații normale, întemeiate pe încredere și respect reciproc între state, indiferent de orînduirea lor. Pe a- ceastă linie, Republica Socialistă România este hotărîță să se manifeste activ și în viitor, să acorde sprijinul său acțiunilor întreprinse de țările so- cialiste. oricăror inițiative îndreptate spre îmbunătățirea continuă a relațiilor dintre țările europene.România și Iugoslavia colaborează rodnic în diferite organisme internaționale în scopul destinderii încordării, al asigurării păcii și securității în lume. Un exemplu în această privință îl constituie conlucrarea reprezentanților țărilor noastre la Organizația Națiunilor Unite, încheiată cu adoptarea în unanimitate, la ultima sesiune, a propunerii guvernului român privitoare la organizarea de acțiuni pe plan regional în vederea îmbunătățirii relațiilor de bună vecinătate între statele europene aparținînd unor sisteme social-politice diferite.Țările noastre, ale căror eforturi pentru însănătoșirea atmosferei politice în Balcani sînt cunoscute, și-au exprimat și cu prilejul actualelor convorbiri hotărîrea de a ac- 1iona pentru dezvoltarea relațiilor de bună vecinătate dintre țările balcanice, indiferent de orînduirea lor socială, pentru a transforma acest colț al Europei într-o zonă a colaborării pașnice, multilaterale, fără arme nucleare. Viața, evoluția evenimentelor internaționale, au dovedit că este nu numai de dorit, dar și posibilă îmbunătățirea continuă a relațiilor reciproce dintre țările socialiste și țările neso- cialiște din Balcani. Aceasta corespunde, evident, intereselor fundamentale ale tuturor popoarelor din această regiune, contribuind. în același timp, la normalizarea relațiilor pe întreg continentul nostru. (Aplauze). Dezvoltînd. și lărgind legăturile sale cu țările socialiste din această parte a Europei, România va acționa totodată pentru a îmbunătăți, sub toate aspectele, și a extinde, prin eforturi reciproce, relațiile sale cu Grecia și Turcia în interesul cauzei păcii și colaborării în Balcani. (Aplauze).Caracteristica fundamentală a epocii noastre este creșterea nestăvilită a forțelor progresului și păcii. Țările socialiste — cu uriașa lor putere politică, economică și militară, clasa muncitoare internațională, mișcarea comunistă, popoarele care luptă pentru eliberare și independență națională, masele populare și cercurile înaintate ale opiniei publice din țoate țările pot zădărnici acțiunile agresive ale imperialismului, menține și consolida pacea. (Aplauze). Condiția hotărîtoare a victoriei cauzei libertății, păcii și democrației este asigurarea unității tuturor forțelor aritv imperialiste ale contemporaneității și, înainte de toate, a țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale. (Vii aplauze).

Pornind de la convingerea fcă ceea‘ ce unește partidele frățești — înalta lor misiune istorică, idealurile și interesele lor comune în lupta pentru triumful cauzei socialismului și comunismului — șînt mai presus de deosebirile de vederi. și divergențele apărute în mișcarea muncitorească, partidul și statul nostru vor depune și în viitor eforturi nșslăbițe pentru a-și aduce întreaga contribuție la întărirea coeziunii și unității țărilor socialiste, a partidelor comuniste și muncitorești. 
(Aplauze puternice). Considerăm ca esențială pentru realizarea acestui țel aplicarea consecventă a normelor de bază ale relațiilor dintre partidele frățești, respectarea cu strictețe a dreptului fiecărui . partid de a-și elabora, de sine stătător, linia politică, aplicind în mod creator marxism-Ieni- nismul la condițiile concrete din țara respectivă, discutarea tovărășească a problemelor divergente de la partid la partid, de la conducere la conducere, în spiritul stimei și considerației reciproce. (Apla
uze).Ne exprimăm deplina satisfacție că relațiile dintre Partidul Comunist Român și Ùhiunea Comuniștilor din Iugoslavia, statornicite pe baza acestor principii, se dezvoltă cu succes. In discuțiile pe care le-am avut, am hotărît să intensificăm relațiile noastre — pe linie de partid, pe linia organizațiilor de masă și obștești — să lărgim contactele și vizitele reciproce, Schimbul de experiență în construirea noii orînduiri sociale.Acționînd pentru lărgirea relațiilor cu toate partidele comuniste și muncitorești din țările socialiste, cu partidele comuniste din întreaga lume, partidul nostru dezvoltă legăturile sale prietenești cu mișcările socialiste, cu alte organizații și forțe progresiste din țările capitaliste și din tinerele state independente, încredințat că aceasta slujește cauzei clasei muncitoare, mersului înainte al omenirii, intereselor păcii. (Vii aplauze).

Dragi tovarăși,încă de la sosirea înalților oaspeți iugoslavi pe pămîntul țării noastre ne-am exprimat convingerea că această vizită va face și mai «.trainice relațiile prietenești romàno-iugoslave. Acum, cînd vizita se a- propie de sfîrșit, sîntem în măsură să constatăm cu bucurie că această convingere a fost întrutotul confirmată. Vizita tovarășului Tifo, a celorlalți oaspeți iugoslavi in România, schimbul rodnic de păreri pe care l-am avut împreună, desfășurat într-o atmosferă tovărășească, de înțelegere reciprocă, reprezintă o contribuție- de seamă la dezvoltarea colaborării multilaterale romàno-iugoslave, la întărirea prieteniei dintre popoarele, țările și partidele 
noastre. (Vii și puternice apla
uze).Permiteți-mi, în încheiere, să transmit un fierbinte salut frățesc, urări de noi succese în construirea orînduiri! socialiste, urări de fericire și prosperitate popoarelor Iugoslaviei, Uniunii Comuniștilor, în frunte cu tovarășul Tito. 
(Aplauze puternice, îndelunga
te).Trăiască prietenia frățească dintre poporul român și popoarele Iugoslaviei ! (Aplauze 
puternice).Trăiască unitatea și coeziunea țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești Internaționale ! (Aplauze 
puternice).Trăiască pacea în lumea în
treagă ! (Vii și puternice apla
uze. Asistența, în picioare, or 
vaționează îndelung).

(Urinare din pag. J)

Tovarășe și tovarăși,
Dragi prieteni,Permiteți-mi să spun cîteva cuvinte despre dezvoltarea Iugoslaviei socialiste, despre eforturile și realizările obținute în construcția socialistă a țării noastre. N-aș vrea să vorbesc despre situația moștenită în urma celui de-al doilea război mondial, deoarece ea este bine cunoscută. Cred că este suficient să spun că în prezent Iugoslavia a reușit să se ridice — ca și România — la nivelul țărilor industrialagrare cu o dezvoltare medie — fapt pe care îl atestă și modificarea structurii populației noastre, ponderea populației agrare reducîndu-se de la mai mult de 75 la sută, la mai puțin de 47 Ia sută. Producția industrială a crescut de peste 7 ori în comparație cu situația de dinainte de război. în cursul ultimului deceniu, creșterea anuală a venitului național a fost de 10 la sută, iar a producției industriale — de 12 la sută. Participarea industriei la venitul național este in prezent de peste 42 Ia sută, iar mărfurile industriale reprezintă peste 60 la sută din exportul iugoslav.Au fost create noi ramuri industriale cum sînt : construcțiile navale, industria de echipament electric, industria de automobile, industria electronică și altele. Construcțiile navale iugoslave, de exemplu, reprezintă în prezent circa 3 la sută din producția mondială, iar în ceea ce privește exportul de nave Iugoslavia ocupă al cincilea loc în lume. In anul trecut, 1965, în țara noastră au fost produse circa 36 000 de autoturisme, 254 000 de televizoare și peste 500 000 aparate de radio, circa 180 000 de frigidere etc. Dezvoltarea industriei a făcut posibilă și modernizarea agriculturii. In timp ce în Iugoslavia de dinainte de război, de exemplu, consumul de îngrășăminte chimice la un hectar suprafață arabilă era în medie de numai 3 kg, în 1965 acesta s-a ridicat la peste 1 000 de kg. In același timp, a crescut puterea de cumpărare a cetățenilor noștri, care în decursul ultimilor 10 ani s-a mărit de 2,2 ori, consumul de mărfuri industriale sporind de 3,5 ori.Acestea sînt unele din rezultatele care, după o perioadă de peste 20 de ani de muncă plină de eforturi, au schimbat înfățișarea Iugoslaviei. Se înțelege că pentru obținerea a- cestor rezultate au fost necesare multe sacrificii și munca plină de abnegație a oamenilor muncii din țara noastră. Un rol deosebit de important, în condițiile noastre, l-a avut și îl are în măsură tot mai mare autoconducerea muncitorească și obștească, în cadrul căreia se manifestă pe deplin drepturile și inițiativa creatoare a producătorilor nemijlociți, precum și criteriile socialiste de formare a venitului personal pe baza muncii depuse. Una din cele mai importante cuceriri constă în faptul că s-a format o puternică clasă muncitoare, că în acest proces oamenii noștri s-au transformat, iar conștiința lor socialistă dezvoltată ne insuflă încredere în viitor.Dezvoltarea noastră rapidă a fost însoțită și de disproporții, precum și de unele slăbiciuni și deficiențe. Aceasta a făcut necesar să dezvoltăm în continuare sistemul nostru social și economic cu ajutorul reformei pe care am început-o anul trecut, în conformitate cu liniile directoare stabilite de cel de-al VIII-lea Congres al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia. Intr-un anumit sens, această reformă — care nu este numai economică, ci și socială — reprezintă o etapă nouă, însemnată, în revoluția noastră, în construirea în continuare a socialismului în țara noastră. Scopul ei principal este perfecționarea continuă a sistemului de autoconducere și punerea de acord, în mod consecvent, a tuturor domeniilor vieții și activității cetățenilor noștri, descătușarea inițiativei și a capacităților creatoare ale oamenilor muncii. O însemnătate deosebită acordăm elaborării sistemului de retribuție, pentru ca producătorii direcți să dispună mai independent de venit, să hotărască în legătură cu reproducția lărgită, cît și cu alte probleme legate de formarea condițiilor de viață și de muncă ale cetățenilor noștri. In cadrul acestui sistem, producătorii care obțin o productivitate mai mare și folosesc mai rațional mijloacele de bază de care dispun creează un venit mai mare, iar prin aceasta își măresc și veniturile lor personale. în acest sens, ei sînt interesați și în mod direct în creșterea productivității muncii, într-o mai bună organizare, în folosirea mai deplină a capacităților de producție, în obținerea unei producții mai ieftine și a unei calități superioare a produselor. Astfel se aplică în condițiile noastre principiul socialist al retribuției după rezultatele muncii.Oamenii muncii din țara noastră au primit aceste măsuri cu mare încredere și le-au acordat un sprijin deplin în 

ciuda greutăților vremelnice 

care apar, fără îndoială. în multe colective de muncă și în unele ramuri. Tocmai acest sprijin al oamenilor muncii a- rată că orientarea noastră este justă, că ea deschide noi perspective pentru întărirea și dezvoltarea ideilor și a practi cii creatoare ale socialismului în țara noastră, ceea ce ne dă puteri să continuăm neobosiți aceste eforturi. Totodată, aceste măsuri asigură încadrarea mai bună și mai eficientă a întregii noastre economii în diviziunea internațională a muncii și pe piața mondială. Prin aceasta ea capătă o nouă forță și dinamism în lupta pentru un loc egal în drepturi în relațiile economice internaționale și asigură o participare mai rațională la transformările uriașe tehnologice și de producție care au loc astăzi în lume. După profunda noastră convingere, toate acestea creează premize pentru ca în perioada următoare să asigurăm o creștere a nivelului de trai al oamenilor muncii din țara noastră, ceea ce constituie scopul primordial al eforturilor noastre.
Tovarășe și tovarăși,Cele două țări ale noastre au realizat în cursul ultimului deceniu ritmuri foarte înalte de creștere a economiei, ritmuri care se numără, conform datelor Organizației Națiunilor Unite, printre cele mai ridicate din lume. Pentru a putea realiza însă planurile noastre, pentru ca oamenii muncii să se poată bucura liber și pe deplin de roadele eforturilor lor este necesară pacea. (Vii a- 

plauzc).Popoarele Iugoslaviei ca și multe alte popoare din Europa și, în special, popoarele Uniunii Sovietice, au dat jertfe grele și au suferit mari distrugeri în ultimul război mondial, Am, de asemenea, în vedere suferințele și marele a- port al poporului român la lupta împotriva fascismului. In prezent, în condițiile existenței armelor nucleare și a altor arme înspăimîntătoare, a proiectilelor intercontinentale și a altora, războiul ar însemna o catastrofă pentru întreaga lume. După război au avut loc de mai multe ori crize periculoase în relațiile internaționale, a căror stabilizare este de neconceput fără afirmarea egalității în drepturi și a dreptului popoarelor la autodeterminare și la o cale proprie de dezvoltare, fără lichidarea amestecului din afară, a politicii de forță și de agresiune. In cursul deceniului trecut, lumea a cunoscut mari schimbări. Ca rezultat al victoriilor mișcărilor de eliberare și a destrămării sistemului colonial au apărut o serie de noi state independente și s-a intensificat procesul de emancipare politică și economică a țărilor. Țările socialiste — care prin însăși e- xistența lor facilitează procesele amintite — și-au mărit considerabil potențialul economic și, prin eforturi consecvente pentru o politică de coexistență pașnică și activă, s-au afirmat puternic în lume.în același timp, sîntem martorii faptului că forțele reacționare și imperialiste încearcă prin noi metode să oprească, sau măcar să încetinească, dezvoltarea pe calea progresului, să-și recîștige pozițiile pierdute, recurgînd, în vederea realizării acestui scop, chiar și la presiuni, amestec fățiș și agresiune. în același timp, cursa înarmărilor nu încetează, ci capătă noi dimensiuni, astfel încît sumele totale care se cheltuiesc în întreaga lume în aceste scopuri sînt aproape egale cu venitul național total al țărilor în curs de dezvoltare.După cum s-a mai spus aici, în ultima vreme, lumea este pusă din nou în fața unei serioase agravări a situației internaționale. Războiul din Vietnam nu reprezintă numai un atac îndreptat împotriva libertății și dreptului poporului vietnamez, ci amenință în mod serios însăși pacea mondială. Ultimele evenimente din Vietnamul de sud, unde, și populația orașelor se opune în masă intervenției străine, vărsării de sînge și uriașelor distrugeri, confirmă încă o dată că soluția poate fi găsită numai pe baza recunoașterii dreptului poporului vietnamez la autodeterminare, pornind de la acordurile de la Geneva și recunoscînd faptul că Frontul Național de Eliberare, prin lupta sa eroică, s-a afirmat ca reprezentantul autentic al poporului din Vietnamul de sud. (VH aplauze). Potrivit celor cunoscute, S.U.A. cheltuiesc în prezent zilnic pentru războiul din Vietnam 30 milioane de dolari. Cu aceste mijloace, care servesc pentru distrugerea unor vieți omenești și de bunuri materiale s-ar putea construi în fiecare zi cîte o nouă fabrică modernă.Și în alte părți ale lumii, mai ales în Africa, vedem, de asemenea, că forțele reacționare și neocoloniallste încearcă prin comploturi, lovituri de stat și presiuni economice să înăbușe năzuințele de emancipare și dezvoltare independentă. In acest scop șînt folosite greutățile eeonomice șl de altă natură pe care le în- 
tfmpină țările în cur* de dez

voltare in eforturile lor de a depăși structura colonială pe care au moștenit-o. Prin metodele războiului rece și prin reînvierea prejudecăților ideologice și anticomuniste, aceste forțe reacționare doresc să izoleze tocmai acele țări progresiste care, prin exemplul lor, au devenit simbolul transformărilor pe aceste continente.Țările de curînd eliberate și cele in curs de dezvoltare au depus și depun eforturi mari pentru a-și consolida independența, pentru a accelera propria lor dezvoltare socială și economică și pentru a-și a- duce aportul la cauza păcii mondiale în care sînt vital interesate. Lupta popoarelor din aceste țări reflectă multe contradicții vechi și noi ale epocii noastre. Dacă se au în vedere toate greutățile și problemele lor. precum și presiunile la care sînt supuse, trebuie să se constate că rolul și contribuția de pînă acum a acestor țări la rezolvarea problemelor mondiale și la apărarea păcii au fost mari. Activitatea lor, pe baza constructivă a politicii de nealiniere, are o însemnătate deosebită pentru toate forțele progresiste din lume.După profunda noastră convingere, întreaga comunitate internațională este datoare șă acorde acestor țări sprijin și ajutor pentru învingerea greutăților și lichidarea neînțelegerilor și obstacolelor care stau în calea dezvoltării lor, Nevoile țărilor în curs de dezvoltare sînt mari și, de aceea, și ajutorul pe care ele, pe bună dreptate, îl așteaptă este o obligație de lungă durată a tuturor țărilor dezvoltate. Pînă în prezent țările socialiste au făcut nu puține lucruri în această direcție, cu toate că și ele au nevoie de mijloace uriașe pentru propria lor construcție și dezvoltare. Aceasta nu înseamnă însă că nu se poale face și mai mult, pentru ca ajutorul să fie simțit și mai direct, și mai puternic, deoarece el contribuie în mod o- biectiv la dezvoltarea relațiilor democratice în lume, și în același timp exprimă interesele comune și năzuințele tuturor țărilor și mișcărilor iubitoare de pace, progresiste și socialiste. Se înțelege, sprijinul și ajutorul acordat țărilor în curs de dezvoltare poate fi util și eficace numai dacă se realizează în condițiile unei depline egalități în drepturi, în conformitate cu dorințele și planurile acestor țări și fără a li se impune căi și puncte de vedere străine.
Tovarășe și tovarăși,Divergențele și conflictele care există astăzi în mișcarea muncitorească internațională decurg în parte din răspunsurile diferite pe care anumite partide le dau la cele mai importante probleme ale dezvoltării contemporane a omenirii, fără să țină întotdeauna seama de bogăția formelor evoluțiilor actuale spre socialism și de interesele mișcării muncitorești și progresiste internaționale în ansamblu. Această situație îngrijorează profund mișcarea comuniștilor din Iugoslavia.Noi am depus întotdeauna și depunem și în prezent eforturi consecvente pentru o cît mai bună elucidare și rezolvare a problemelor fundamentale care apar în etapa actuală a luptei pentru socialism. Această etapă se caracterizează tocmai prin bogăția formelor de trecere la socialism și prin eforturile hotărî- te pentru apărarea păcii pe baza coexistenței pașnice și active. Militînd pentru democratizarea pe mai departe a relațiilor atît în mișcarea muncitorească internațională cît și în dezvoltarea internă, Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia a acordat întotdeauna o însemnătate deosebită stabilirii și dezvoltării continue a relațiilor de egalitate în drepturi și a colaborării reciproc avantajoase cu toți aceia care au dorit să facă a- cest lucru, a apreciat și apreciază schimbul deschis și tovărășesc de păreri și schimbul de experiență. Respectînd deosebirile care sînt expresia condițiilor și tradițiilor specifice ale unor țări și acceptînd această nouă practică, întreaga mișcare revoluționară internațională devine mai puternică. Astfel, ea devine purtătorul de neînvins al luptei pentru relații sociale noi, mai juste. Datorită acestui fapt se întăresc forțele progresului în ansamblu și se îmbogățesc căile și formele de construire a socialismului în fiecare țară. Se înțelege că acțiunile care decurg din nevoia ca partidele să acționeze în conformitate cu problemele și interesele naționale ale propriei țări presupun cel mai înalt grad de răspundere față de propriul popor, de mișcarea muncitorească și de opinia publică progresistă internațională în general. (A- 

plauze puternice). Există probleme specifice, însă există 

și ceee ce este comun tuturor. Numai pe această bază este posibil să se clădească și să se întărească forța de acțiune și solidaritatea întregii mișcări progresiste și muncitorești internaționale. Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia militează în a- cest spirit pentru solidaritatea reală a tuturor forțelor care luptă, într-adevăr, pentru pace, democrație și socialism. 
(Vii aplauze).

Tovarășe și tovarăși.
Dragi prieteni,Permiteți-mi să spun, de a- semenea, cîteva cuvinte despre relațiile dintre cele două țări ale noastre. După cum s-a văzut, și în cursul vizitei noastre, acestea sînt relațiile între doi vecini buni, bazate pe interesele comune ale luptei pentru pace și socialism, pe respectarea principiilor e- galității în drepturi și colaborării reciproc avantajoase, pe înțelegerea și încrederea reciprocă, pe respectarea deosebirilor și condițiilor specifice în care se dezvoltă cele două țări ale noastre. (Vii și puternice aplauze) Datorită unei asemenea abordări, colaborarea bilaterală s-a dezvoltat eu succes, și mai ales în ultimii ani au fost obținute în multe domenii rezultate tot mai mari.Noi considerăm că colaborarea tot mai intensă decurge din nevoile firești ale dezvoltării noastre, din esența relațiilor sociale socialiste pe care le creăm. Pentru noi, colaborarea și schimbul de experiență cu țările socialiste au o însemnătate excepțională, deoarece în practica variată și bogată a construcției socialiste ne întîlnim cu probleme asemănătoare.Colaborarea dintre partidele noastre, dintre organizațiile social-politice, instituțiile culturale și științifice, precum și dintre organizațiile economice a început să dea rezultate foarte bune. Pornind însă de la experiența pozitivă de pînă acum, colaborarea noastră poate fi și mai largă și mai variată. Dacă ne referim la conținutul și formele relațiilor noastre cu România și cu alte țări socialiste, vedem că s-a realizat un mare progres în comparație cu situația de acum cîțiva ani.La această adunare prietenească s-a vorbit deja despre cea mai mare acțiune comună a noastră — construcția Sistemului hidroenergetic Porțile de Fier. Nu au trecut nici doi ani de cînd am participat., împreună cu defunctul Gheorghe Gheorghiu-Dej, eminent om de stat și revoluționar, la începerea lucrărilor pe acest mare șantier, pe care se obțin deja primele victorii în muncă. Activitatea comună pentru realizarea acestui proiect îi apropie pe oamenii muncii din țările noastre — ingineri, tehnicieni și muncitori, contribuind totodată la găsirea de posibilități de colaborare și cooperare între întreprinderi și ramuri întregi industriale din țările noastre. Hidrocentrala de la Porțile de Fier, pe lîngă importanța mare pe care o va avea pentru economiile țărilor noastre și pentru dezvoltarea navigației internaționale pe Dunăre, va reprezenta — așa cum s-a accentuat, pe bună dreptate, de la început — un mare pod al frăției și colaborării prietenești care va lega generațiile actuale și cele viitoare ale popoarelor noastre. (A- plauze puternice). Vechea idee privind această hidrocentrală nu a rămas o simplă dorință și o schiță pe hîrtie, ceea ce este o dovadă a încrederii noastre reciproce și a colaborării prietenești, fiind în același timp o confirmare a capacității țărilor noastre socialiste de a realiza în comun cu succes și asemenea proiecte gigantice.Convorbirile pe care le-am purtat cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu tovarășii Stoica și Maurer și cu alți conducători ai dv., ne-au confirmat convingerea că colaborarea româno-iugoslavă se află pe un drum bun și că prin eforturi reciproce continue o putem dezvolta și mai mult în interesul ambelor părți. (A- 

plauze îndelungate).Ingăduiți-mi, în încheiere, să vă mulțumesc încă o dată pentru marea simpatie și a- tenție și să urez noi succese tuturor oamenilor muncii din România socialistă și Partidului Comunist Român în frunte cu tovarășul Ceaușescu. 
(Aplauze puternice, îndelun
gate).Trăiască prietenia dintre popoarele Iugoslaviei și 
României! (Aplauze puter
nice)Trăiască pacea și socialismul ! (Vii și puternice apla
uze. Asistența în picioare o- 
vaționează îndelung).



Mitingul prieteniei româno - iugoslave
(Urmare din pag. 1)

U.C.I., Iakșa Pețrici, ambasa
dor extraordinar și plenipo
tențiar al R.S.F. Iugoslavia la 
București, Milorad Peșici, șeful Direcției pentru Europa 
de răsărit din Secretariatul de 
Stat pentru afacerile externe.

In loja oficială iau loc 
membri și membri supleanți 
ai Comitetului Executiv, se
cretarii C.C. al P.C.R., vice
președinți ai Consiliului de 
Stat și ai Consiliului de Mi
niștri.

In sală se află membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, con
ducători ai instituțiilor cen
trale și organizațiilor obștești, 
generali și ofițeri superiori, 
oameni de știință și cultură, 
un mare număr de reprezen
tanți ai oamenilor muncii din 
întreprinderile și instituțiile 
Bucureștiului, ziariști români 
și corespondenți al presei 
străine.

Sînt prezenți șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Se intonează imnurile de 
stat ale celor două țări.

Tovarășul Florian Dănăla- 
clie, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului orășenesc de partid 
București, deschide mitingul.

Rostesc cuvîntări de salut 
tovarășii Marin Dima, mun
citor la Uzinele „Vulcan", 
acad. Ștefan Milcu, vicepreșe
dinte al Academiei Republicii 
Socialiste România, Angela 
Busuioc, studentă la Faculta

Cuvîntarea tovarășului
Marin Dima

Stimate tovarășe Tito,

Dragi oaspeți din Jugoslavia 
prietenă,în numele muncitorilor din orașul București, al întregii populații a Capitalei noastre, doresc să vă adresez un cald salut tovărășesc, de frăție și solidaritate muncitorească.Noi am luat cunoștință cu deosebită bucurie de faptul că vizitați țara noastră, că vă întîlniți cu conducătorii partidului și statului nostru și ne-am bucurat pentru continua dezvoltare a prieteniei dintre țările și popoarele noastre.Știm că ați vizitat în aceste zile una din întreprinderile industriale ale orașului București, întreprinderi industriale din alte regiuni ale țării ; am aflat despre primirea călduroasă care v-au făcut-o colectivele acestor întreprinderi. Vreau să vă spun, tovarășe Tito, că dacă ați fi vizitat uzina noastră, orice altă întreprindere bucureșteană sau din țară, ați fi fost înconjurat cu aceeași căldură și ospitalitate— expresie a sentimentelor noastre profunde deprietenie frățească față de clasa muncitoare din Iugosla- față de poporul vecin și prieten.Noi, muncitorii din Uzina Vulcan, ca toți oamenii muncii de pe cuprinsul patriei noastre, ne concentrăm în prezent întreaga energie creatoare pentru a da viață programului de înflorire multilaterală a țării elaborat de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român. Deosebită forță și însuflețire ne insuflă apropierea unui eveniment de seamă pentru clasa muncitoare din România, pentru poporul nostru, aniversarea glorioasă a 45 de ani de la întemeierea Partidului Comunist Român.Bucureștiul, ca și celelalte așezări ale țării, trăiește azi o nouă tinerețe, se îmbogă-

Cuvîntarea tovarășului 
acad. Ștefan Milcu

Mult stimate tovarășe pre
ședinte,

Mult stimați tovarăși,îngăduiți-mi, în primul rînd, ca în numele oamenilor de știință din Republica Socialistă România să vă adresez un cald salut dumneavoastră personal, celorlalți oaspeți iugoslavi și prin dumneavoastră popoarelor Iugoslaviei socialiste.
Presa iugoslavă despre vizita

președintelui Tito în România
BELGRAD 22 — Corespondentul Agerpres, N. Plopeanu, transmite : Oglindind în continuare vizita președintelui IoSip Broz Tito în România, întreaga presă iugoslavă subliniază căldura cu care înalții oaspeți iugoslavi au fost în- tîmpinați pretutindeni în țara noastră. „Cele trăite și văzute joi la Brașov, Ploiești și în alte localități, scrie trimisul special al ziarului „Borba“, demonstrează manifestarea foarte puternică a prieteniei, solidarității și bunei vecinătăți dintre Iugoslavia și România. Despre acest lucru vorbesc 

tea de filozofie a Universității 
din București.

Intîmpinați cu ovații și 
urale îndelungi au luat cu- 
vîntul tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, și 
Iosip Broz Tito, președintele 
Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia, secretar gene
ral al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia.

Cuvîntările, urmărite cu 
deosebită atenție, au fost sub
liniate în repetate rînduri de 
aplauze puternice.

In încheierea mitingului, 
tovarășul Florian Dănălache 
a spus : „Dați-mi voie, ca în 
numele dumneavoastră, al tu
turor, să adresăm oaspeților 
noștri dragi rugămintea de a 
duce popoarelor Iugoslaviei 
sentimentele de caldă priete
nie ale poporului nostru, ură
rile de prosperitate și feri
cire, de noi succese în opera 
de construire a socialismului“.

In ovațiile asistenței, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito își strîng căl
duros mîinile. Mitingul prie
teniei româno-iugoslave ia 
sfîrșit într-o atmosferă de 
puternică însuflețire, expri
mând sentimentele frățești 
sub semnul cărora s-a desfă
șurat întreaga vizită a oaspe
ților iugoslavi.

Desfășurarea mitingului a 
fost urmărită prin interme
diul radioului și televiziunii 
de milioane de oameni din 
țara noastră.

(Agerpres)

țește cu noi întreprinderi industriale moderne, cu noi așezăminte de cultură și artă. După cum ați putut vedea, în București se înalță noi cartiere de locuințe.Ne este plăcut să vă spunem că întreprinderile bucu- reștene dau peste o cincime din producția industrială globală a țării, iar instituțiile științifice și de artă din Capitală aduc o contribuție importantă la sporirea patrimoniului culturii naționale.Uzina noastră fabrică un volum sporit de mașini și utilaje, care contribuie la dezvoltarea industriei naționale și care, prin caracteristicile lor tehnico-economice, devin tot mai cunoscute peste hotare. în uzina noastră se realizează comenzi de mașini și utilaje — unități de pompaj — contractate pentru industria din țara dumneavoastră. La rîndul nostru, am primit produse industriale lucrate de mîinile harnice ale muncitorilor din Iugoslavia. Putem vedea deci, direct, materializîndu-se legăturile în continuă dezvoltare, dintre țările noastre.
Dragi oaspeți,Muncitorilor noștri le sînt binecunoscute realizările pe care țara dumneavoastră le obține în construcția socialistă, sub conducerea Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.Ne bucură sincer aceste realizări, fiecare succes pe care popoarele Iugoslaviei îl dobîndesc în dezvoltarea economiei și culturii, în ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii.Vă rugăm, stimați oaspeți, să transmiteți muncitorilor din Iugoslavia sentimentele noastre de prietenie, de caldă solidaritate, urarea frățească de noi și importante izbînzi în lupta pentru socialism, pentru pace.Trăiască prietenia frățească dintre poporul român și popoarele Iugoslaviei ! (Aplauze)

împreună cu întregul nostru popor, oamenii de știință își exprimă bucuria pentru această vizită, menită să întărească și mai mult prietenia dintre statele noastre, să contribuie la dezvoltarea multilaterală a relațiilor între Republica Socialistă Federativă Iugoslavia și Republica Socialistă România.în cimentarea legăturilor între țările socialiste, un loc 

fețele vesele ale zecilor de mii de oameni care i-au întîm- pinat și i-au salutat pe tovarășul Tito și pe tovarășul Ceaușescu“.Descriind vizita făcută la Brașov, trimisul special al ziarului „Politika“ scrie: „Primirea â fost plină de cordialitate și de căldură prietenească“. „Președintele Tito, scrie în continuare «Politica», a mai fost la Ploiești în urmă cu 10 ani. Acum el a avut însă ocazia să vadă și rafinăria de la Brazi, cea mai mare și mai modernă din țară, care a fost construită ulterior". Corespon

însemnat revine relațiilor de cunoaștere reciprocă, de colaborare și prietenie între oamenii de știință din cele două țări. Sînt cunoscute legăturile tradiționale dintre oamenii de știință iugoslavi și cei români, schimburile permanente care au existat, de-a lungul istoriei, între culturile celor două popoare.Oamenii de știință au salutat cu deosebită satisfacție încheierea Acordului de colaborare cu Consiliul federal pentru coordonarea cercetării științifice din Republica Socialistă Federativă Iugoslavia. Conținutul acestui acord s-a îmbogățit an de an, concreti- zîndu-se prin schimburi de delegații, vizite, participări la manifestări științifice și schimburi de publicații.Nu de mult am avut ocazia să fac o interesantă și utilă vizită în R.S.F. Iugoslavia. M-au bucurat și mă bucură, pe mine ca și pe ceilalți oameni de știință și cultură din țara noastră, realizările obținute de popoarele Iugoslaviei în construcția socialistă, în dezvoltarea economiei, în știință. cultură și învățămînt.în țara noastră știința și cultura au dobîndit în anii construcției socialiste realizări însemnate. Lucrările Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român au avut un larg ecou în rîndul oamenilor de știință și cultură, des- chizîndu-le noi perspective în activitatea lor creatoare. Profund atașată poporului din
Cuvîntarea tovarășei

Angela Busuioc
Stimate tovarășe Tito,Cu o justificată emoție, am bucuria ca în numele colegilor mei, studenții bucureșteni, să exprim de la această tribună salutul cald al generației mele pentru dumneavoastră, tovarășe Tito, pentru toți oaspeții iugoslavi.Sîntem bucuroși că avem prilejul să vă facem cunoscute sentimentele și gîndurile cu care am urmărit vizita dumneavoastră în țara noastră, convorbirile pe care le-ați avut cu conducătorii partidului și statului nostru. Prietenia multiseculară a popoarelor noastre vecine cunoaște în acești ani ai construcției socialismului o trainică cimentare. Ca tineri fii ai României socialiste, vom duce mai departe tradiția acestei prietenii frățești.Tineretul patriei noastre, educat cu dragoste și grijă de partidul comuniștilor, este prezent prin munca sa, prin puterea sa de creație în ampla operă de edificare a noii societăți. Pe marile șantiere ale socialismului, în uzine și combinate, pe ogoare, în institutele de cercetări, peste tot, el își manifestă entuziasmul, dăruirea și pasiunea creatoare în munca nobilă, plină de frumusețe pentru înălțarea patriei socialiste pe culmile progresului și civilizației. Sîntem mîndri să putem îmbogăți cu faptele noastre valorile materiale și spirituale create de părinții și strămoșii noștri.Năzuința profundă a. tineretului nostru studios este de a se pregăti temeinic pentru a deveni vrednici slujitori ai poporului.Studenții, întregul tineret al țării, învață cu seriozitate pentru a fi la înălțimea perspectivelor care se deschid luminoase în fața noastră.încrederea noastră nestrămutată, adeziunea deplină față de politica clarvăzătoare

Vizita tovarășei lovanka Broz 

la Muzeul satului din Capitală

Tovarășa lovanka Broz, împreună cu tovarășa Mia Groza, a făcut vineri dimineața o vizită la Muzeul satului din Capitală.La sosire, au fost întîmpi- 

dentul arată că rafinăria „lasă impresia unui oraș uriaș construit numai din zgîrie nori“.Ziarul „Oslobodjenie“, refe- rindu-se la locurile vizitate, scrie că oaspeții iugoslavi au fost impresionați de moderna fabrică de tractoare din Brașov, care „în 1947 a produs 240 de tractoare și pe porțile căreia au ieșit în 1965, 18 500 de tractoare“.Și ziarele „Dnevnik“, „Nova Makedonia“, „Politika Ex- press", „Vecernie Novosti“, înserează în primele pagini reportaje și fotografii din tiinpul vizitei. Intr-un'conientâr con- 

care face parte, intelectualitatea patriei noastre participă cu entuziasm, cu toate cunoștințele sale, cu devotament, sub conducerea partidului, la opera grandioasă de desăvîrșire a construcției socialismului în Republica Socialistă România, la întreaga viață social-politică a țării.Recenta înființare a Consiliului Național al Cercetării Științifice, cu menirea de a asigura pe plan național o mai bună organizare, coordonare și conducere a cercetării științifice, ne va permite să folosim și mai fructuos sprijinul material și moral ce ni s-a acordat de statul socialist, să sporim aportul la dezvoltarea științei patriei noastre.Dezvoltarea științei și culturii în anii următori, o dată cu dezvoltarea economiei țării, deschide totodată noi orizonturi pentru multiplicarea contactelor și colaborării în domeniul științei, culturii, artei — dintre țările noastre. Dorim să vă asigurăm că oamenii de știință și cultură din patria noastră își vor aduce contribuția deplină la această cauză — pentru adîncirea prieteniei dintre popoarele noastre.Să înflorească știința țărilor noastre, pusă în slujba construcției socialismului ! (A- 
plauze)Trăiască prietenia dintre Republica Socialistă Federativă Iugoslavia și Republica Socialistă România ! (Aplauze) 

a partidului, dragostea față de patrie își află expresia în viață, în faptele noastre de zi cu zi. Recentul Congres, alVIII- lea, al Uniunii Tineretului Comunist a exprimat ho- tărîrea celor de-o vîrstă cu mine de a contribui cu fierbinte patriotism, cu pasiunea tinerească ce ne caracterizează, la înfăptuirea obiectivelor stabilite de cel de-alIX- lea Congres al partidului, la realizarea treaptă cu treaptă a viitorului, a fericirii poporului, a comunismului.Educat de partid în spiritul prieteniei frățești cu tineretul țărilor socialiste, în spiritul nobilelor idei ale internaționalismului proletar, tineretul României socialiste nutrește profunde șl calde sentimente față de tînăra generație a popoarelor Iugoslaviei. Urmărim cu mult Interes fiecare izbîndă a operei constructive din Iugoslavia socialistă. Avem satisfacția de a ști că tineretul Iugoslav prieten, studențimea, își integrează eforturile cu entuziasm în această complexă operă creatoare. Așa cum se durează prin eforturile comune ale popoarelor noastre construcția gigantică de la Porțile de Fier, la care tineretul își aduce o contribuție efectivă, tot așa se întărește între tinerii din cele două țări o prietenie durabilă, al cărei far călăuzitor se află în politica promovată de partidele noastre comuniste.Vă rugăm, stimați oaspeți, să transmiteți tineretului din țara dumneavoastră salutul nostru frățesc, mesajul nostru de adîncă prietenie și urarea fierbinte de noi succese în însușirea științei, tehnicii și culturii, în slujirea cu devotament a cauzei socialismului și păcii.Trăiască prietenia dintre tineretul român șl iugoslav, dintre popoarele și țările noastre ! (Aplauze) 

nate de tovarășii Ion Moraru, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, și Gheorghe Focșa, directorul Muzeului. (Agerpres)

sacrat vizitei președintelui I. B. Tito, ziarul „Rad“ scrie : „Opinia publică din cele două țări a salutat călduros această vizită, văzînd în ea nu numai confirmarea dezvoltării cu succes de pînă acum a relațiilor iugoslavo-romàne, ci și o contribuție la progresul acestor relații în viitor, în folosul păcii și socialismului“.La rîndul lor, posturile de radio și televiziune au prezentat în mai multe rînduri programe speciale consacrate vizitei președintelui Tito în România.

Institutul medico-iarmaceu- 
tic din Capitală. Bălănescu 
Felicia, studentă in anul VI, 

In laboratorul institutului 
Foto : EMIL COJOCARU

---------•------------

InformațiiVineri după-amiază a sosit în Capitală, Gheorghe Petkov, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular al orașului Sofia, împreună cu soția, care, la invitația Comitetului executiv al Sfatului popular al orașului București, va face o vizită în țara noastră.La sosire, pe aeroportul Băneasa, oaspetele a fost în- tîmpinat de Ion Cosma, președintele Sfatului popular al orașului București, șl de membri ai Comitetului executiv.Au fost de față Gheorghi Bogdanov, ambasadorul R. P. Bulgaria la București, și membri ai ambasadei.
★Vineri, în sala de Marmură a Casei Scînteii, a avut loc o consfătuire pe țară organizată de Consiliul pentru răspîndi- rea cunoștințelor cultural-ști- ințifice din Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, consacrată îmbunătățirii continue a stilului de muncă al comisiilor regionale, raionale și orășenești pentru răspîndirea cunoștințelor științifice.Au participat membri ai Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă și Consiliului pentru răspîndirea cunoștințelor cultural-științifice, președinții, secretarii și membrii birourilor comisiilor regionale, academicieni, profesori universitari și alți oameni de știință și cultură, reprezentanți ai unor instituții centrale și organizații obștești. (Agerpres)

La tnsdmințat p» terenuri)« Cooperativei agricole de producție din Siliștea, raionul Brăila
Foto : N. STELORI AN ,

Pericle Martinescu :

Costache Negri
Numele lui Costiache Negri, apărea frecvent in biografiile scriitorilor din generația revoluției de la 1848, nu numai că un martor ori participant oarecare alături de Bălcescu, Alecsandri, Kogălni- ceanu, dar ca o personalitate de prim plan care a contribuit substanțial la toate evenimentele ce au dus la formarea României moderne, de la a- mintitul an revoluționar, pînă la marele act al Unirii, și. a- poi, mai departe, pe aceeași linie progresistă imprimată de scurta domnie a lui Al. I. Cuza, meritîndu-și admirația de a fi, după cum spune N. Ior- ga, un „nemuritor exemplu în galeria luptătorilor ce s-au jertfit ca să creeze o patrie“.Biografia pe care i-o dedică Pericle Martinescu suplinește lipsa unei lucrări documentare și de analiză a activității social-politice și artistice pe care Costache Negri a depus-o la un mod diurn, imediat, și din care n-a rămas decît un ecou pe care nu-1 poate neglija nici istoria pro- priu-zisă și cu atît mai puțin istoria literară. Aceasta din urmă, chiar dacă i-a dăruit scrieri de importanță secundară, de interes minim, nu-i poate umbri meritele de îndrumător al unei direcții fertile reprezentate de programul „Daciei literare“. în ciuda discreției cu care Negri a făcut această îndrumare. Autorul biografiei precizează o rezolvare caracteristică a personalității lui Costache Negri : „...avea o ținută etică înaltă, era de o integritate morală puțin obișnuită și-1 stăpînea un sentiment al răspunderii, în tot ceea ce făcea și gîndea, atit de pronunțat, încît devenise absolut în marile probleme, și

TELEGRAMĂ
Tovarășului JOZEF CYRANKIEWICZ, 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone Varșovia

Stimate tovarășe Cyrankiewic«,Cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a silei Dumneavoastră de naștere, în numele meu personal și al guvernului Republicii Socialiste România, vă transmit cele mai sincere și cordiale felicitări.Vă doresc multă sănătate, viață lungă și noi succese în activitatea rodnică pe care o desfășurați spre binele poporului polonez, pentru cauza păcii și socialismului, pentru întărirea continuă a prieteniei frățești între popoarele noastre.
ION GHEORGHE MAURER 

Președintele Consiliului de Miniștri 
«1 Republicii Socialiste România

Primirea la C 

a delegației 

ai P. C.
In ziua de 22 aprilie tovarășii Alexandru Drăghici, membru al Comitetului Executiv și al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., și Mi- hai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., au primit delegația P.C. Francez, condusă de tovarășul Gaston Plissonnier, membru al Biroului Politic și secretar al C.C. al P.C.F., care,

(Colecția „Oamenide seamă")indiferent de ordinea realizărilor personale“ (Și de ce nu ne-am putea întreba dacă, pe lîngă Bălcescu, Costache Negri nu devansează la un mod concret eroii lui Camil Petrescu ?).

Note de lector
Marile probleme cărora Negri le-a căutat rezolvarea e- rau problemele unui întreg popor, ale românilor frustați de libertate și independență națională. Acestor țeluri le-a închinat Costache Negri întreaga sa viață.Ilustrîndu-i meritele, volu

C. al P. C. R.

de activiști

Francez
la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită în țara noastră.La primire, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească, au luat parte tovarășii Ion Iliescu și Ion Stoian, membri supleanți ai C.C. al P.C.R., șefi de secție la C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei și Petre Dănică, adjuncți de șefi de secție la C.C. al P.C.R, 

mul recent apărut într-o colecție care-și rotunjește profilul, „Oameni de seamă“, urmărește cu uneltele biografiei aplicate la evenimentele ce au dat contur și perspectivă, un sens etic pronunțat realiz’.nd, dincolo de o cronologie a faptelor. capitole de frescă ai epocii.Cartea îndeplinește și un rol de roman istoric, cu inevitabile rețineri impuse da rigorile genului biografic, gen căruia Pericle Martinescu nu-i uită esența. Atunci cind o face, (capitolele „Cu taurul de coarne“, și „Amărăciunile și nostalgia unui diplomat“) stilul este febril, cu trimiteri voalate dar care au o putere de sugestie directă. In rest, celelalte capitole sînt mai exacte, notațiile fiind făcute numai la obiect, ca în- tr-un compendiu, de teama de a nu cădea în aceeași vină ca și alte lucrări mai vechi dedicate lui Negri, scrise în ton apologetic, subiective pînă Ia anularea oricărui interes al lectorului. In același timp, cartea se ferește și de roman- țarea unei biografii exempla- re prin ea însăși, neavînd ne- voie de încărcătură metaforică sau de construcții stilistice derutante.Sobrietatea cărții vine din- tr-o neabătută linie a exemplificării datelor prin documente sigure, autorul permițîn- du-și de-abia într-un ultim capitol („Presimțirile viitorului postum“) să reproducă concluziv părerile unor contemporani ca și ale unor urmași pentru care Costache Negri rămînea, „unul din cel mai mari, mai iubiți fii ai poporului român“,
TUDOR STĂNESCU

Mersul lucrărilor
agricole

în- 
iar 

o

In toate regiunile 
ploile căzute și i 
vremii, vegetația semănă
turilor de toamnă a pornit 
viguros. Griul se < 
bine. în acest an, s-a culti
vat cu grîu, secară și orz 
pentru boabe o suprafață 
de circa 3 300 000 hectare.

în timpul iernii și în pri
ma parte a primăverii nu
mai la grîu au fost aplicate 
îngrășăminte chimice pe 
circa 65 la sută din supra
fața cultivată. Gospodăriile 
agricole de stat au folosit 
față de anul trecut cu 35— 
40 Ia sută mai multe 
grășăminte chimice, 
cooperativele agricole 
cantitate dublă.

Acum, la ordinea zilei | 
sînt lucrările de îngrijire a | 
culturilor îndeosebi plivi- 
tul, care în condițiile din I 
acest an trebuie efectuat la | 
vreme. Unitățile agricole 
dispun de cantități sporite | 
de substanțe pentru com
baterea pe cale chimică a 
buruienilor. Ele au totoda- l 
tă posibilități pentru orga
nizarea în așa fel a acestei 
lucrări încît să se desfășoa- I 
re potrivit indicațiilor spe
cialiștilor. Există de aseme
nea cantități suficiente de I 
substanțe pentru aplicarea ' 
la timp a tratamentelor îm- i 
potriva bolilor și dăunăto- I 
-ilor.

ile după ■ 
încălzirea 1

a pornit | 
dezvoltă ■ 
-a culti- ■

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
■

(Agerpres)



Cursă ddistă de box atractivă PE SCURT
CU I

internaționaliDuminică pe șoseaua Brașov-Rîșnov de-a lungul a 20 km, în organizarea asociației sportive „Dezrobirea" din Brașov se va desfășura o interesantă competiție ci- clistă rezervată foștilor internaționali. La startul probei vor fi pre- zenți Marin Niculescu, Traian Chicomban, Gh. Negoescu, Gh. Șandru, Gh. Dumitrescu — Bru- taru, I. Gociman, M. Ștefănescu, Nicolaie Ion Țapu, V. Mormocea și alții.

Selecționata se
cundă de box a ță
rii r.oastre va întîl
ni duminică 
ora 10 pe 
instalat în 
stadionului 
plicii reprezenta
tiva secundă a Bul
gariei. In cursul zi
lei de ieri, antreno
rii echipei. I. Chiriac 
și D. Ciobotaru, au 
alcătuit următoarea 
formație : Pop, Is
pas, Moldovanu,

de la 
ringul 

incinta 
Repu-

A doua

O nouă retetă

pentru fabricarea

puniiChimistul Gheorghe Veiss, șef de lucrări la Facultatea de chimie a Universității Babeș- Bolyai din Cluj a reușit, după îndelungi experiențe, să realizeze o nouă rețetă pentru fabricarea plinii, ea constînd îndeosebi în reducerea timpului necesar dospirii și coacerii. Aceasta asigură o supravita- 
minizare, în special cu vita
mine din complexul B, distruse în mod obișnuit în procesul de coacere, mărește conside
rabil puterea calorică și dă 
pîinii un gust aromat, foarte 
plăcut. Experiențele, efectuate cu sprijinul întreprinderii de panificație Cluj, au dovedit că noua rețetă poate fi aplicată cu succes la mentele de pîine.

Uzinete
(Urmare din Pag. 1)

Goanță. Dumitres- 
cu, Hodoșan, Con- 
stantinescu, Ma- 
nole, Șchiopii și 
Moțoc. Revanșa a- 
cestei întîlniri este 
programată pentru 
marți la Constanța. 
In gala ' ' ~
stanța 
noastră 
printre 
gălie, Nica, Tudose, 
Majai, Preda, Nea
ga și Cojocarii.

de la Con- 
în echipa 

vor evolua 
alții Ră-

Astăzi la amiază 
va pleca la Sofia 
selecționata de box 
a României care va 
întîlni duminică la 
Sofia echipa Bulga
riei. Vor evolua cu 
acest prilej : Ciucă, 
Puiu, Stanev, Murg, 
Dinu, Ghiță, An
gliei, Chivăr, Monea 
și Mariuțan. An
trenorii echipei sînt 
I. Popa și C. Du
mitrescu.Agerpres)

săpfămînă preolimpică
Cea de-a doua „săptămînă preo

limpică" se va desfășura în cursul 
lunii octombrie la Ciudat de Mexi- 
co, gazda viitoarei ediții a Jocuri
lor de vară din 1968. Pînă în pre
zent și-au confirmat participarea 
la această săptămînă preolimpică 
sportivi din 20 de tari printre

care : Cehoslovacia, Iugoslavia, 
România, Ungaria, R. D. Germană, 
Polonia, Franța, Bulgaria, Italia, 
Japonia, Cuba, Suedia, U.R.S.S. și 
S.U.A. în program figurează atle
tismul, ciclismul, natația, gimnas
tica, scrima, boxul, caiac-canoe, 
baschetul și voleiul.

® Campionatele de natație 
tării noastre se vor desfășura anul 
acesta între 28 și 31 iulie în bazi
nul de la Dinamo. Paralel cu între
cerile se va disputa și meciul mas
culin de natație dintre echipele se
lecționate ale României și Franței.

• în sala clubului sindicatelor din 
învățămint (b-dul Gh. Gheorghiu 
Dej 32) va începe duminică la ora 
16,30 turneul internațional de șah 
organizat de federația noastră de 
specialitate. în vederea acestui 
turneu vineri au sosit în Capitală 
iugoslavul Minici și Garcia (Cuba). 
La turneu și-au mai anunțat parti
ciparea Korcinoi (U.R.S.S.), Kola- 
rov (Bulgaria), Kavalek (Ceho
slovacia), Czerniak (Izrael), Bednar- 
ski (Polonia) și alții. Dintre șahiș
tii români vor participa Florin 
Gheorghiu, Ciocîltea, Ghițescu, 
Soos, Pavlov etc.

înaintea fluerului final scorul era 
egal : 49—49.

în clasament conduce Avangard 
Pekin, cu 8 puncte, urmată de Dina
mo București și Spartak Sofia tot 
cu cîte 
via cu,1

8 puncte, Gwardia Varșo-
4 puncte etc.

runda a 8-a a turneului in-
Bognor

Primăvara s »»ff

studențească

® Turneul internațional masculin 
de baschet de la Pekin a continuat 
cu desfășurarea a două întîlniri. 
Echipa Spartak Sofia a învins cu 
scorul de 55—52 (27—25) echipa 
Dinamo București. Cu trei minute

• în 
ternafional de șah de la 
Regis, Victor Ciocîltea (România), 
l-a Învins pe Burnett (Anglia). Li
derul clasamentului, iugoslavul 
Karaklaici a făcut remiză cu olan
dezul Bouwmeester.

în clasament, continuă să condu
că Karaklaici care totalizează 7,5 
puncte urmat de Arne Gulbrandsen 
(Norvegia) cu 7 puncte. Ciocîltea 
are acum 6 puncte.

toate sorti-
„Industria sirmei

Foto : AGERPRES

încă cîteva mici moditicări 
și viitoarea ofelărie a de

pășit faza machetării.

Ideea ce ne-a călăuzit în or
ganizarea unor festivaluri ale 
artei studențești clujene care 
să se desfășoare în fiecare an 
la începutul primăverii a fost 
aceia de 
frumos 
forme de 
prin care 
mă atît de grăitor bucuria de 
a învăța și trăi în condițiile 
minunate create pentru ei de 
către partidul nostru 
de către statul nostru socia
list. încununăm prima ediție 
a festivalului, celei de a 45-a 
aniversări a creării P.C.R. — 
ne mărturisește în caietul pro
gram comitetul de organizare. 
Și prin spectacolul de gală 
din seara zilei de vineri, pri
ma ediție a festivalului „Pri
măvară studențească“ a luat 
sfîrșit. Trei săptămîni, sala 
Casei de cultură a studenților 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“ și 
cea a casei universitarilor ală
turi de alte săli de expoziții 
au fost gazdele unor variate 
manifestări artistice.

a cuprinde intr-un 
mănunchi, variate 
manifestări artistice 
studenții își expri-

iubit,

Am 
mâții 
toate 
bluri 
de muzică ușoară și dans mo
dern, de la brigăzi artistice de 
agitație la spectacole cu „Bi- 
denmayer și incendiatorii“ a 
lui May Kish.

Dacă artiștii amatori ne-au 
demonstrat o bună stăpînire 
a elementelor interpretative 
coregrafice, dramatice 
muzicale, studenții 
vatorului „Gh. Dima“ 
demonstrat nu numai gradul 
de însușire a măistriei inter
pretative ci și dorința de a 
contribui încă de pe băncile 
școlii la educația artistică a 
maselor — dezideratul final al 
profesiei pe care și-au ales-o.

Primăvara studențească a 
prilejuit pe lîngă fenomenul 
artistic și cultural în sine, o 
demonstrare a modului în 
care studenții de azi știu să 
dezvolte multilateral calitățile 
și posibilitățile.

văzut in competiție for- 
artistice de amatori de 
genurile, de la ansam- 
folclorice la formații

cu 3 la sută sub cifra admisă a 
crescut cantitatea de produse 
bune".

DUMITRU CÎMPEAN, mai
stru șef la secția trăgătorie 
oțel tare :

„Factorul principal — intro
ducerea utilajelor moderne și 
pregătirea corespunzătoare a 
tinerilor care le deservesc. Din
tre aceștia cei mai buni sînt 
uleciștii Gheorghe Ciger, Ștefan 
Sirbu, loan Rusu, Victor Șer- 
ban, toți tretilatori. Pentru pu
nerea in funcțiune la 1 iulie a 
combinei de patentare, pregătim 
■I tineri, în frunte cu secretarul 
organizației U.T.C. — Virgil 
Chiști".

Ing. IOSIF NAGY, șeful sec
ției trăgătorie oțel moale :

organizare a produc- 
locurilor de muncă, u- 
rafiona/ă a timpului de 
exploatarea mașinilor

„Buna 
ției și a 
mizarea 
lucru și 
la capacitate maximă. Un spri
jin prețios l-am primit din par
tea organizației U.T.C. care a 
dezbătut în adunări cu toți ti
nerii probleme ca: „Valoarea 
cuvîntulul dat“, „Ce se întîm- 
plă cînd lași mașina nesupra
vegheată" și la care apreciem 
in primul rind munca stăruitoa
re depusă pentru întărirea dis
ciplinei".Condiții de muncă diferite,

măsuri diferite. Important este, însă faptul că, pornindu-se de la aceste condiții specifice, colectivele secțiilor au inițiat a- cele măsuri care răspundeau cel mai direct cerințelor procesului de producție, au contribuit la continua lui perfecționare, la mai buna utilizare a timpului de lucru și a utilajelor.La „Industria sirmei"-Cimpia Turzii, lucrează circa 1 400 de tineri. Ei au adus o contribuție importantă la îndeplinirea angajamentului global, in primul rind prin îndeplinirea angajamentelor individuale. în această activitate de fiecare zi tinerii au primit un ajutor prețios din partea comitetului U.T.C. pe uzină, a organizațiilor U.T.C. din secții și schimburi. Despre felul concret în care s-a procedat ne-a vorbit tovarășul Ștefan Pop, secretarul comitetului U.T.C.
„In primul rind i-am ajutat 

pe tineri să-și stabilească an
gajamente în funcție de posibi
litățile lor și de condițiile exis
tente. Firește, acest lucru l-am 
făcut printr-o largă consultare 
a specialiștilor din fiecare sec
ție. Am avut, astfel, de la în
ceput certitudinea că angaja
mentele au o bază reală de rea
lizare.

Am urmărit apoi modul în 
care sînt realizate. La început o 
parte din tineri nu reușeau să 
îndeplinească nu numai anga
jamentele dar chiar și sarcinile

curente de producție ; dădeau 
produse de calitate interioară. 
Situația era determinată de in
suficienta lor pregătire profe
sională. Am inițiat atunci urmă
toarele 
matică 
carea 
paralel 
cursuri, am introdus așa-numi- 
tele teze de control, și con
cursul „Să ne verificăm perio
dic cunoștințele profesionale". 
La propunerea noastră, o parte 
din acești tineii au fost reparti
zați să lucreze pe lingă munci- . 
lori cu o bogată experiență, fi
ind in centrul atenției maiștri
lor, inginerilor, și tehnicienilor.

ARii, ca de exemplu cei de 
la cuptorul nr. 4 din otelărie, 
dădeau produse de slabă calita
te iiindcă pregăteau necores
punzător elaborarea șarjelor. 
Am insistat pe lingă conducerea 
oțelăriei să întărească asisten
ta tehnică in acest sector. 
Treptat, ei au irivătat cum să 
aleagă fierul vechi, se îngrijesc 
ca minereul, oxidul de fier, 
bauxita să nu fie umede, lu
crează mai curat în ultima fază 
a dezoxidării etc. Ca urmare, 
producția s-a îmbunătățit con
tinuu, îndeplinind astăzi toți in
dicatorii de calitate.

Rezultatul acestor acțiuni : 
in luna martie și în primele 20 
de zile ale lunii aprilie aproa
pe toți tinerii și-au îndeplinit 
angajamentele luate în întrece
rea socialistă.

acțiuni: analiza siste- 
a calității; pentru ridi- 
pregătirii profesionale, 

cu participarea la

sau
Conser- 

ne-au

Fișă de lieapri
primăvara

bilan-

Foto: N. STELORIAN

(Urmare 
din pag. I)

un ano- 
munceș e de fi

le gîn- 
tocmai 

asta in

văd surorile 
o urmează : 
cu recoltele 
aur, toamna

RADU BADILA

Tinerii din raionul 30 De
cembrie țin să le mulțu
mească și pe această cale 
tinerilor actori Rodica Luca 
și Mihai Ciucă care își dau 
concursul la organizarea 
plăcută a timpului liber la 

casa de cultură.

teptat, nemaiineet- 
cat, obținînd astfel 
un produs nou, 
deschizător de dru
muri, in chimie — 
indiferent ce fa
cem in toate avem 
acum o exuberan
tă, o vioiciune ui
mitoare a mișcării 
și a invenției noa
stre de care este 
răspunzătoare — 
cel pufin in calita
te de coautor — 
Primăvara.

O a doua trăsă
tură (și să-mi ierte 
primăvara această 
compartimentare 
didactică) ar ii 
gingășia, întîlniri 
de dragoste există 
pînă și pe viscolele 
cele mai cumplite, 
mingiiem copiii ori 
de cîte ori îi in- 
tilnim, dar cred că

numai 
ne imprimă acea 
prospețime a o- 
chiului, acea can
doare sensibilă Ia 
tot ce evoluează în 
jurul nostru, obli- 
gîndu-ne să răs
pundem cu niște 
frumusefi de suflet 
de care uneori ne 
rușinăm cam pros
tește.

Iar cea de a tre
ia — și poate cea 
mai importantă da
că ne-am putea 
permite măcar o 
încercare de ierar
hizare — este ca
pacitatea sporită 
de creafie. Primă
vara este 
timp care 
te. Pe cit
nară, de iragedă, 
de frumoasă, de 
copilăroasă, de 
strengară (și văzin- 
du-i mîinile pătate 

cerneală,

var, de ulei — te 
uimești) pe atit es
te de muncitoare. 
De cele mai multe 
ori roadele muncii 
ei le 
care 
vara, 
ei de
cu arcul crengilor 
coborind sub pova
ră în livezi, pină 
și iarna, spre sfir- 
șitul anului cînd 
contabilii trag linie 
și încheie 
tul.

Dar dacă 
deșii bine, 
ștrengărită 
rochie de voal, stră
vezie, tocmai fetiș
cana asta cu plete- 
le-n vint și purtări 
aproape indecente, 
tocmai ea a pregă
tit și aurul cules 
în iulie-august, și 
sevele din fructe 

cifrele acelea

multe și negre ca 
niște furnici care 
se adună în abacul 
(pardon, mașina de 
calcul) a lucrători
lor de la planifi
care.

„Pentru multele 
ei minuni“ — ca 
să parafrazez cu
noscutul vers al lui 
Arghezi din „La- 
che" — primăvara 
nu așteaptă din 
partea noastră de 
cit foarte pufin : o 
iugară sărutare. U- 
neori — prinși 
cum sîntem cu tre
burile — uităm și 
asta.

Din fericire ea, 
care ne-a dăruit e- 
xuberanta ei, gin
gășia ei, forța ei de 
creafie, se simte 
pe deplin mulțumi
tă cu sărutarea 
noastră — chiar 
așa, uneori uitată.

HAIDUCII — cinemascop 
rulează la Patria (orele 8; 
10: 12,15: 14,30;
21,15).

CORĂBIILE LUNGI — 
mascop

rulează la București 
9,30; 12,15; 15,30;
20,45), Tomis (orele 9,30; 
12,15; 15; 17,45; 20,30), Mo
dern (orele 8,30; 11;
16; 18,45; 21,15)

ATENTATUL
rulează la Republica 
9,15; 11,30; 14; 16,30;

cine-

(oreie 
18,15;

13,30;

(orele
... . ____ _____ 18,45).

VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 
SEARA

rulează la Luceafărul (orele 
10; 13,30; 15,45; 18,15;
20,45). în completare. Cu 
acul și ața Rahova (orele 
13,30; 18: 20,30)

PARCAREA INTERZISĂ
rulează la Capitol 
9,30; 11,45; 14; 16,15; ____
20,45). în completare. Ora
șul care Iubește. Feroviar 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45). în completare. 
Cabinetul de stampe.

HAI. FRANȚA
rulează la Festiva! (orele 
8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21). în completare, Cabine
tul de stampe. Excelsior fe
rele 10; 12,30; 15,30; 18;
20). în completare. Orizont 
științific nr. 1. Melodia (o- 
rele 9,30 11,45; 14; 16,15;
18,30; 20,45)

FIII ÎNARIPATUL
rulează la Victoria (orele 10; 
12; 14; 16; 18,15; 20.30),
Popular (orele 10.30-, 16i
18,15; 20,30). In completare 
Tîrguri și iarmaroace

ULTIMUL TREN DIN 
HILL

rulează la Central 
9,30; 11,45; 14; 16,15;
20,45). în completare, 
unde Carpațli întîlnesc Du
nărea.

TREI PRIMĂVERI ALE LUI 
LENIN

rulează la Lumina (orele 10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). în 
completare I enin în Samara.

REGINA CÎNTECELOR
rulează la llnion 
15.30: 18; 20,45)

STEAUA BALETULUI
rulează la Doina
11,30; 13,45; 16;

(orele 
18,30;

GUN

(orele 
18,15; 
Acolo

(orele

(orele 
. . 18,15;

20.30), Program pentru copii 
ora 10.

LIPSA DE APA — ȘTIINȚA 
ȘI TEHNICĂ NR. 8 — ȚARA 
HAȚEGULUI - BALETUL 
NEGRU DIN SENEGAL — 
CARTIERE NOI ÎN BUCU
REȘTI

rulează la 
le 10—21

LA PORȚILE
— cinemascop

rulează la
18,15; 20,30). în completare. 
Un bloc neobișnuit. Arta 
(orele 10, 12,30; 15; 17.30;
20) Ir, completare Cocenel.

WINNETOU — cinemascop — 
ambele serii

rulează la Dacia (orele 9 — 
13,30 — în continuare;
16.30; 20,15).

WINNETOU — cinemascop — 
seria I

rulează la Flacăra (orele 10; 
15,30, 18; 20,30). în comple
tare, Cu acul și ata.

WINNETOU — cinemascop — 
(seria a Il-a),

rulează Ia Drumul Sării (ore
le 15; 17,30; 20), Miorița 
(orele 10; 12,30; 15,30; 18; 
20,30). în completare, Vizita 
conducătorilor de partid și 
de stat în regiunea Crișana.

RĂSCOALA — cinemascop
rulează la Buzești (orele 15: 
17,45; 20,30), Gioria (orele 
10; 12,30; 15,15; 18; 20,45). 
în competare, Tara Hațegu
lui

TRANZIT
rujează la Crînqașl (orei» 
15,45; 18; 20,15).

FINALA BUCLUCAȘA
rulează la Grivița (orele 10; 
12,15-, 16; 18,15; 20,30).

BARCAGIUL — cinemascop
rulează la Bucegl (orele 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30). m 
completare. Energia

VANINA VANINI
rulează la Colentina (orei» 
15,30; 18; 20,30)

TOM JONES
rulează la Vitan (orele 
15,30: 18,15; 20.45)

DUPĂ MINE, CANALII !
rulează la Aurora (orele 
12,30, 15; 17,45; 20.30) 
completare, Orizont 
fie nr. 1, Flamura (orele 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30)

Timpuri Noi (ore- 
in continuare!.
PĂMÎNTULUI

Giuleștl (orele 16s

11 »

10, 
în 

știinti-

După două săptămîni din nouprin casele de cultură și cluburile Capitalei
INVITA ȚII

ȘI PSEUDO INVIT AȚII m
„Responsabil“ cu distracția

— paznicul
Ora 20,30. Sosim la Clubul Uzinelor 

„Grivița roșie“. Ce-ar fi... dacă n-am fi 
măcar de data asta, ghinioniști 1, ne 
gîndeam. Dar am fost. Clubul era în
chis. In lipsa tovarășului director Ion 
Oprea, ne întreținem cu paznicul:

— Nu v-am spus și rîndul trecut că 
sîmbăta și duminica clubul e închis I ? 
ne-a cam luat el la rost ca pe niște 
nepricepători. Au mai rămas sus cîțiva 
tineri care joacă șah. Le-am dat voie 
să intre, deși e după program!

— Și nu mai e nimeni ?
■— Ce să caute ? Televizorul — e 

închis în biroul tovarășului director, 
toate sînt strînse. Activitatea clubului 
a încetat de la ora 20.

...Perfect adevărat I Luminile stinse, 
scaune goale — cortine trase. In loc ca 
activitatea clubului să coincidă- cu tim
pul liber al tinerilor, aici se procedea
ză deandoaselea: cu o exactitate de 
cronometru, exact la aceste ore, orga
nizatorii au preferat să-și prevadă... 
timpul lor liber !

— Dar unde se distrează tinerii din 
uzină ? l-am întrebat pe tovarășul Ale
xandru Badea, secretarul organizației 
U.T.C. din secția „constructor-șef“ a 
uzinei, întîlnit întîmplător.

— La casa de cultură a tineretului, 
ne-a spus dînsuh deși se vedea că nu 
prea e convins. Totuși, ne îndreptăm 

spre Casa de cultură a tineretului din 
același raion.

„Sfintul“ face tnneurență...
La intrare, lumini. Se aude o melo

die. Un afiș colorat informează că la 
Casa de cultură a tineretului „Grivița 
roșie“ în fiecare sîmbătă de la ora 
19,30 — și duminică de la ora 17,30 —- 
au loc seri distractive urmate de dans. 
In program: soliști de muzică ușoară, 
cîntece... surprize 1 Deci, poftiți la 
dans 1 Dar ce surpriză ? In sală, nouă 
instrumentiști luptau zadarnic cu li
niștea și monotonia, fiindcă numai trei 
perechi dansau.

— Unde or fi ceilalți ?
— Sînt la televizor, la „Sfintul“ — 

intervine tovarășul Ernest Banea, me
todistul casei de cultură. Ne cam face 
concurență !...

Așadar, „Sfintul“ face concurență or
chestrei, casei de cultură și metodelor 
de muncă ale comitetului raional U.T.C. 
Ce s-a făcut în urma observațiilor fă
cute cu ocazia raidului anterior ?

„Am dat chiar o seară de dans cu 
intrare gratis — ni se spunea luni di
mineața la comitetul raional U.T.C. Și 
nici atunci n-au venit tinerii“.

Răspunsul la această nedumerire l-am 
aflat chiar acolo în vecini.

— Ce să ascultăm la casa de cultu
ră? — ne spuneau tinerii Nicolae Vă- 
ruțiu și Gheorghe Alexandru, lucrători 
la întreprinderea de construcții mon
taje, pe care i-am găsit retrași în cofe
tăria „Clăbucet“ după ce făcuseră o vi
zită la casa de cultură. Aceleași melo

dii, aceeași placă 1 Vă reproducem pe 
dinafară tot repertoriul orchestrei 1

— Ce propuneți în această privință ? 
— i-am întrebat noi.

— Ca să-l atragi pe om trebuie să-i 
oferi ceva! Dar nu același lucru de 
fiecare dată. Dacă totuși mai venim la 
casa de cultură, venim ca să ne întîl
nim cu prietenii, nu pentru că am fi 
atrași de program. Afișul de afară nu 
corespunde cu programul din sală.

Cînd se dansează... cu sarcină
Observam în reportajul de acum două 

săptămîni absența activiștilor comitete
lor U.T.C. de la serile de dans și ară
tam de ce este normal ca aceștia să 
participe alături de toți ceilalți tineri 
la întregul program care se desfășoară. 
Cum s'-a înțeles însă observația noa,s- 
tră ? Interesîndu-ne la Comitetul raio
nal U.T.C. 30 Decembrie nu mică ne-a 
fost mirarea cînd ni s-a spus cam așa : 
„Păi, am desemnat (citiți: repartizat! n.r.) 
un tovarăș să meargă“. Din modul cum 
s-a înțeles în unele locuri prezența ac
tivistului la seara de dans rezultă că e 
vorba de o „vizită“ oficială, o privire 
aruncată peste sală, așa ca să se poată 
spune, probabil, că „a fost cineva de 
la raion“. E păcat să birocratizăm din 
fașă o inițiativă care urmărește ca ac
tiviștii, membri comitetelor U.T.C. să 
petreacă timpul lor liber laolaltă cu 
tinerii, să se simtă în egală măsură cu 
aceștia invitați și, deci, să nu facă un 
simplu act de prezență (achitîndu-se de 
o sarcină).

Ne-am fi așteptat să întîlnim în aces

te seri la casele de cultură ale tinere
tului numeroși activiști, membri ai co
mitetelor U.T.C. împreună cu soțiile ori 
prietenele, pentru că și pentru ei sîm
băta și duminica seara sînt, ca pentru 
toți tinerii, prilejuri de distracție, pe
trecere, destindere. Pe unii dintre ei 
n-am apucat să-i zărim: își îndeplini
seră „sarcina" pe care o primiseră (adi
că : își făcuseră apariția de rigoare) și și-au văzut de treabă. Alții, însă, au 
rămas mai mult în mijlocul tinere
tului.

Iată ce ne-au spus doi dintre aceștia : 
„Am petrecut o seară plăcută, într-o 

atmosferă de bună prietenie“. „Trebuie 
să-i mulțumesc soțului meu fiindcă m-a 
invitat la dans".

Comentariile sînt de prisos. Impre
siile tovarășului Radu Dumitru și ale 
soției sale le socotim o invitație adre
sată tuturor acelora care mai cred că 
activiștii se distrează (dacă nu cumva 
chiar dansează I) după bonuri de „re
partiție".

Răspunderile se impari 
frățește: nu răspunde 
nimeni 1

Am avut în cîteva rînduri în cursul 
acestui raid neplăcuta surpriză de a 
intra în săli goale sau aproape goale. 
Imaginea e dezolantă cînd te gîndești 
că aceste spațioase săli puse la dispo
ziția tineretului pot oferi într-adevăr 

un cadru excelent pentru a-ți petrece 
plăcut timpul liber. Ne-am întrebat și 
noi „de ce nu vin tinerii ?“. Pînă să 
încercăm a da un răspuns, iată ce ne-au 
spus doi dintre interlocutorii noștri:

Tov. Gh. Mangîru, prim secretar al 
comitetului raional U.T.C. Grivița roșie: 
„N-am ajuns la nici-o concluzie" (adică 
la o soluție).

Tov. Ion Diaconu, prim secretar al 
Comitetului raional 30 Decembrie : 
„Nu vin tinerii (asta știam 1). Ii mobi
lizăm și nu vin (această mobilizare se 
face după aceeași metodă aplicată re
partizării activiștilor la serile de dans 
ale tinerilor astfel mobilizați). N-am 
reușit să facem din casa de cultură un 
punct de atracție".

Inutil să comentăm astfel de conclu
zii. Fapt este că serile distractive con
stituie prin ele însele niște autentice 
invitații atunci cînd sînt temeinic pre
gătite, cînd această pregătire satisface 
dorințele tinerilor, punîndu-le în prac
tică sugestiile. „Cum să vin la Casa de 
cultură cînd una spune afișul și alta 
găsesc în sală“ (vezi cele petrecute — 
mai precis nepetrecute 1 — la Casa de 
cultură a tineretului din raionul „Gri
vița roșie“) — ne spunea unul dintre 
tinerii „păcăliți" de afiș.

Programul serii de dans ăl manifes
tărilor cultural-distractive dedicate ti
neretului rezultă, cum spuneam, din- 
tr-o largă consultare a tinerilor. Dar 
tovarășul director al Casei de cultură 
a tineretului din raionul 30 Decem
brie roagă comitetul raional U.T.C. să 
facă popularizarea acțiunilor în între
prinderi și, la rîndul său, comitetul ra
ional înțelege că rugămintea se referă 
la distribuirea invitațiilor și biletelor 
și, firește, refuză. Și așa, acest fotbal 
cu rotunda minge a lipsei de răspun
dere înlocuiește ceea ce ar trebui să fie 
o foarte strînsă colaborare, nu întru 
vinderea biletelor, ci pentru a cunoaște 
ce doresc tinerii să găsească la Casa de 
cultură, pentru a le propune acestora 
acțiuni din care ei sînt liberi să aleagă.

De te neglijăm 
„amănuntele“ ?

Intr-una din sălile vizitate, în mijlo
cul celor care dansau, doi tineri stă
teau „ca la teatru" în timp ce un al 

treilea făcea o mică demonstrație. U- 
nul din cei doi „privitori" purta 
cravată, dar cum ? In spate, lîngă 
estrada orchestrei, stăteau pe sca
une mai mulți tineri. Unul (în coltul 
din dreapta) s-a cățărat chiar pe es
tradă. Intre ceilalți, o notă aparte 
făcea cel îmbrăcat cu pulover. Simple 
„amănunte" ? E vorba de ținuta cu care 
vii să te distrezi, de acea decență (de 
ce nu eleganță ?) în îmbrăcăminte și 
comportări cu care ne întîlnim tot mai 
des la toate acțiunile tineretului nos
tru. De aceea, orice discordanță cu li
nia generală devine tot mai stridentă. 
Sobrietatea vestimentară, a gesturilor 
nu e neapărat și numaidecît rigiditate. 
De ce oare la serile de dans nu ar fi 
invitați din cînd în cînd specialiști care 
să vorbească despre corectitudinea îm- 
brăcăminții, a dansului, a „manierelor" 
specifice unei asemenea împrejurări ? 
In fond, toate acestea fac parte din ți
nuta generală a omului și micile negli
jențe boeme se acumulează pînă devin 
cracteristice. Și nu e bine.

In concluzie, o singură 
cnnclnzie

Există, încă, cu toate eforturile care 
se depun uneori, destulă inerție în mun
ca celor care răspund de organizarea 
modului și locului de distracție a tine
retului. Socotim că este timpul ca or
ganele și organizațiile U.T.C., comite
tul orășenesc să privească cu toată se
riozitatea lipsurile semnalate în repe
tate rînduri găsind soluțiile care să 
ducă la satisfacerea în cele mai bune 
condiții a nevoii tineretului de a se 
distra. Toate ușile să se deschidă iar 
frumoasele săli de dans să-și aștepte 
cum se cuvine oaspeții.

VICTOR CONSTANTINESCL
ION MARCOVIC1

ATANASIE TOMA 
ADRIAN VASILESCU



Muzeul Național de Antichități din București și care au început să fie cunoscute în cercuri din ce în ce mai largi, chiar peste granițe, și apre-

„GÎNDITOR", stind pe un foarte mic scăunel cu patru picioare, ți- nîndu-și capul între pumni și rezemîndu-și coatele pe genunchi. Umerii sînt largi, muș-
lui, nărilor și gurii, cu fruntea mică și teșită, cu urechile reduse la mici găuri laterale. In schimb, obrajii apar cutați sub presiunea pumnilor pe care se

In marginea de nord a orașului Cernavoda, pe rîpile de pe malul Dunării, cu prilejul săpăturilor arheologice efectuate în anul 1956 de prof. D. Ber- ciu șl Sebastian Mo- rintz, într-un cimitir neolitic de la punctul numit Columbia, apartinînd culturii Ha- mangia o'e pe la sfîr- șitul mileniului al IV-lea înaintea erei noastre, au fost descoperite numeroase figurine antropomorfe de lut ars, dintre care două Ies din comun prin surprinzătoarele lor particularități estetice. E vorba de micile statuete reprezen- tînd doi soți, „Glndi- 
torul“ și „Femeia la o- 
dlhnă“, înalte de circa 11 cm, care sînt expuse în prezent la

Prof. univ. RADU VULPE
doctor-docent in științe

NE PREZINTĂ:

sting întins orizontal, iar cel drept îndoit și cuprins la genunchi cu ambele brațe.In bogata plastică neolitică din țara noastră, cele două figurine reprezintă un stil aparte, Iar „Gîndito- rul“ e chiar un tip cu desăvîrșire inedit, în raport cu orice altă tară. Cu toate elementele culturii Haman- gia, acest stil, prezintă unele afinități în neoliticul Asiei Mici, al Egeii și al Meditera-

tată în acele vremuri primitive, dominate de mentalitatea abstractă a populațiilor de cultivatori, obsedate de regularitatea geometrică a ogoarelor și a brazdelor și ie periodicitatea riL- mică a muncii lor specifice. Spre deosebire de vînătoril paleolitici de altădată care, în manifestările lor artistice, erau naturalisti, preocuparea lor permanentă fiind for-

cupația lor de bază, le-a impus reprezentarea antropomorfă a ideii de rodnicie, ei au dat figurilor de lut, de os, de marmură, ale zeiței-mame tot forme schematice, rigid înscrise în gîn- direa geometrică ce le era proprie. Printre miile de reprezentări religioase din neolitic, atît de rare sînt cele care sparg cadrul monoton al acestui canon abstract pentru a se inspira din reali-

avem a privi și cele două capodopere plastice de la Cernavoda, care nu reprezentau divinități, ci imagini de muritori reali. Desigur, aceste figurine sînt tratate tot schematic, iar detaliile lor anatomice apar abia schițate, dar nu în aceasta constă realismul lor izbitor, ci în exactitatea liniilor generale, în perfectul lor echilibru șt în extraordinara lor putere de a sugera

versate — n-au izbu
tit, în deiinitiv, să 
exprime ideea concen
trării spirituale mai 
precis și mai sugestiv 
decît a tăcut-o, acum 
peste cinci mii de ani, 
cu gesturi simple și 
spontane, anonimul 
trămintător de lut de 
la Cernavoda în „Gin- 
ditorul“ său.Statuetele neolitice de la Cernavoda corespund foarte mult năzuințelor artei moderne, care caută mai

Statuetele de la Cernavoda
ciate ca adevărate ca
podopere ale artei 
europene din perioa
dele străvechi ale co
munei primitive.Cea mai remarcabilă dintre cele două figurine, prin absoluta sa originalitate, este bărbatul, reprezentat în atitudinea de

chii pectorali puternic accentuați, picioarele masive, șira spinării marcată printr-un șanț vertical, spinarea arcuită în raport firesc cu atitudinea întregului corp, gîtul înalt și gros, capul mic, simi- esc, cu indicații sumare ale ochilor, nasu-

sprijină. Degetele mîinilor sînt vag modelate, iar ale picioarelor sînt indicate prin simple incizii.Femeia, în atitudine de odihnă după muncă, este arătată șezînd direct pe jos, fără scaun, cu torsul vertical, cu piciorul

nei. Totuși, în comparație cu plastica neolitică a acestor spații meridionale și chiar în însuși cadrul culturii Hamangia din Do- brogea, statuetele de la Cernavoda se disting printr-o tendință realistă, rar manifes-

mele și mișcările animalelor pe care le vi- nau, plugarii neolitici nu iubeau decît ritmul ornamentului geometric, pe care l-au dezvoltat în cele mai rafinate forme, iar cînd sentimentul religios, determinat tot oe o-

tate, încît sîntem o- bligați a le atribui impulsurilor individuale ale unor inși înzestrați cu un talent artistic personal.Ca producții excepționale ale unor atare impulsuri profan

ideea pe care autorul lor a vrut s-o exprime. Nici Michelange
lo in figura lui Minos 
de pe uriașa frescă 
din Capello Sixtină, 
nici Rodin in celebrul 
său „Penseur" — ca 
să nu amintim decît 
de corifeii artei uni-

puțin frumusețea formală decît esența i- deilor. Nimeni n-ar fi fost mai încîntat de descoperirea acestor producții ■ ale necunoscutului’ artist dobrogean din neolitic decît genialul

Enigme Ce s-a intîmplat „după coloanele

lui Hercule"? 25000 de lucrări

in paza despre o enigmă nerezolvată

I Originea legendei lui Phaeton

adîncuri ior -■

„Mărturia" Golfstreamului

Lărgim mereu orizontul cu
noașterii Universului și acea
stă prodigioasă bătălie se des
fășoară pe etape, după un plan 
minuțios chibzuit...

Și totuși... nu ne cunoaștem 
încă în suficientă măsură pro
pria noastră casă, leagănul 
propriei noastre civilizații. 
Deși afirmația ar putea părea 
paradoxală, mai trebuie depu
se încă eforturi considerabile 
pentru a desluși tainele pe 
care propriul nostru „orbis 
terrarum" le ascunde cu străș
nicie. Numeroase sînt aseme
nea enigme, dar poate cea 
mai pasionantă este legată de 
deslușirea acelei părți din is
toria omenirii pe care au în
ghițit-o valurile oceanului.

...Un uriaș cataclism ar ți zguduit din temelii scoarța 
Pămîntului — în urmă cu zece milenii — undeva, în lar
gul oceanului Atlantic. Catastrofa — relata Platon — ar 
fi durat o zi și o noapte și ar fi scufundat sub valurile 
oceanului o întreagă insulă-continent, situată dincolo de 
Coloanele lui Hercule (astfel era denumit în vechime 
Gibraltarul).

Este vorba despre celebra Atlantidă, consemnată în 
străvechi legende sau texte grecești și egiptene, care a 
biciuit în egală măsură curiozitatea oamenilor de știință, 
setea de aventură sau imaginația scriitorilor. Peste 25.000 
de lucrări cu caracter mai mult sau mai puțin științific 
au fost scrise — de-a lungul secolelor — despre acest 
misterios continent înghițit de apele oceanului Atlantic... 
Insă de-abia ultimii ani au adus argumente convingătoa
re despre existența, poziția și soarta Atlantidei.

...In urmă cu peste două sute de milioane de ani, înce- 
pînd cu actuala Americă de sud și terminînd cu Austra
lia se întindea un vast continent care — în cărțile de 
geologie — este cunoscut sub denumirea de Gondwana 
sau continentul Sud-Atlantic. De-a lungul vremurilor, 
frămintările globului terestru au provocat „ruperea“ 
acestui imens teritoriu și scufundarea sa treptată sub va
lurile Atlanticului. In partea de nord-vest a Gondwanei 
— rămășiță a acestui străvechi pămînt — s-ar fi aflat în 
vechime Atlantida. Unii oameni de știință sînt de părere 
că ea s-ar fi aflat în regiunea unde se găsesc astăzi in
sulele Canare și Azore.

Evident, cauza uriașului cataclism în urma căruia au 
pierit atlanții nu este încă clarificată. Oamenii de spe
cialitate sînt de părere că, în scufundarea sa, ar putea fi 
încriminate cauze de natură vulcanică. Dovada : de pe fundul oceanului, din regiunea insulelor Azore și Canare, au fost extrase probe de lavă care ar fi erupt cîndva la suprafața pămîntului și nu la acele adîncimi, în condițiile unei presiuni de sute și sute de atmosfere. S-ar pu
tea ca acestei cauze să i se fi adăugat mișcări seismice 
puternice ale scoarței, care să fi accelerat și mărit con
siderabil efectele catastrofei. Sau — așa după cum pre
supun alții — cataclismul să fi fost provocat de ciocni
rea Pămîntului cu un planetoid, eveniment care se regă
sește în străvechi legende a căror origină se pierde în 
negura acelor vremuri îndepărtate. Legenda lui Phaeton 
-- fiul lui Helios — își are, pare-se, originea, în acea 
catastrofă cosmică care a fecundat imaginația vie a pri
mitivilor.

Au mai rămas însă urme la suprafața pămîntului — 
ale legendei țării dispărute ?

Geologii sînt de părere că insulele Azore, împreună cu 
Canarele și Maderele — de natură vulcanică — ar fi ră
mășițele Atlantidei. Fie și numai apropierea de țărmu
rile Canarelor dă călătorilor senzația pătrunderii într-un 
colț neobișnuit al lumii. Țărmurile insulelor par a se prăbuși în ocean : abrupte, avînd contururi nete, ele sînt mărturia vie a unor evenimente dramatice ce s-au petrecut pe aceste meleaguri în urmă cu milenii. Stînci gi
gantice, colțuri de bazalt atîrnînd peste văi repezi, o ve
getație luxuriantă, numeroase cratere de vulcani care 
încă mai fumegă — toate acestea contribuie la crearea 
unui peisaj unic. Cit despre locuitorii care populaseră 
insulele în trecut — guanșii — se poate afirma că ei po
sedau elementele unei culturi destul de înaintate pentru 
acele vremuri cînd portughezii le-au „descoperit“ țara. Ei 
cunoșteau irigația, aveau un calendar în linii mari ase
mănător celui egiptean și grecesc. Este extrem de dificil 
însă de demonstrat că ei erau descendența direcți ai 
atlanților.

Și acum, să vedem ce ne spun ultimele cercetări cu 
privire la identificarea continentului scufundat ?Geologia submarină a ajuns la concluzia că, într-ade- văr, în regiunea insulelor Canare, Azore și a Capului Verde, fundul Oceanului Atlantic adăpostește un imens teritoriu care s-ar fi scufundat în urmă cu milenii. Ocea- 
nologii au identificat în apropierea coastelor continentale 
existența unor văi submarine, avînd o origină fluvială. 
Din chiar mijlocul oceanului dragele au extras și adus la 
suprafață sedimente continentale.Un martor mut al apariției și dezastrului Atlantidei ar fi fost însuși curentul Golfstream, imens „calorifer“ natural care transportă cantități uriașe de apă caldă în regiunile occidentale ale Europei, reprezentînd unul dintre factorii importanți care și-au pus pecetea asupra climei din aceste meleaguri. In momentul în care ar fi apărut 
Atlantida, ea ar fi barat calea Golfstreamului, adueîn- 
du-și contribuția la apariția perioadei glaciare în Europa 
și America de nord. După scufundarea Atlantidei, curen
tul și-ar fi reluat drumul spre nord reîncălzind vitregi
tele țărmuri europene. Resturile ei ar alcătui platoul 
munților nord-atlantici care-și etalează piscurile sub va
luri...

Scoaterea la lumina zilei a civilizațiilor dispărute pe 
care adîncurile apelor le păzesc cu strășnicie este o 
operă complexă, care privește nu numai pe arheologi, 
geologi sau oceanologi, ci și pe toți cei care se ocupă cu 
studierea sbuciumatei istorii a Pămîntului.

Ing. ION MISAILA
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căutător de expresii simple care a fost Brâncuși. Ce cîmp de meditație și. de visare oferă ciudata apropiere dintre cele a'ouă temperamente artistice, ivite în cuprinsul aceleiași patrii dunărene, la
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extremitățile unui i: riaș șir de generați, de muncitori ai pă- mîntului, impunind materiei, peste milenii și milenii, cu a- ceeași formulă estetică, același mod de a gîndi, de a simți și de a crea 1
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Una din cele mai mari comori bibliografice ale țării o constituie depozitele din sălile celebrei 
biblioteci Batthyaneum din Alba Iulia
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LIVIU REBREANU
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RETROSPECTIVA
ANTICIPAȚIILOR

D[ SfiRȘII
La 25 mai 1827, Bi

roul Manufacturilor 
din Ministerul de In
terne al Franței elibe
ra Brevetul de Invenție 
nr. 3 208, semnat de 
ministrul Corbière. A- 
cest brevet prezintă o 
importanță deosebită 
pentru istoria uneltelor 
de scris, căci este vor
ba de proiectul unui 
toc rezervor, !ntr-o 
vreme cînd pana era 
unealta obișnuită a 
scrierii.

Titularul invenției 
era Petrache Poenaru, 
bursier al Eforiei Șco
lilor din București care 
o ducea foarte greu la 
Paris, unde-și făcea 
studiile. Banii ce-1 pri
mea din țară neajun- 
gîndu-i încerca adesea 
să-și pună iscusința la 
încercare, ocupîndu-se 
de „mici meșteșuguri"

a-și 
tra-

să

— cum spune Al. Odo- 
bescu — pentru 
asigura cît de cît 
iul.

Dar dacă vrem
știm cum de s-a gîndit 
Poenaru să născoceas
că tocmai un stilou, 
mai trebuie să amintim 
că el a fost multă vre
me în țară copist, iar 
o dată ajuns la Paris, 
s-a numărat printre 
studenții săraci, ne- 
voiți să copieze de 
mină cursuri întregi. 
A vrut, prin invenția 
sa, să ușureze scrisul, 
să elibereze pe cei ce 
scriu de obligația de 
a purta întotdeauna la 
ei călimara.

Iată de ce însuși 
brevetul lui Poenaru 
numește noua unealtă 
de scris, în mod foar
te sugestiv, „o pană 
iară de slirșit, alimen-

CELEBRELE „SĂLCII’ ALE 
LUI ION ANDREESCU 
Cu economia mijloacelor1 

de expresie care-1 caracte
rizează, Andreescu realizea
ză un sentiment aproape 
dramatic al spațiilor vaste 
stăvilite, undeva pe linia o- 
rizontului, ca de un țărm. 
E în toate o prezență ineia- 
bilă a omului, a existentei 
naturii.

Lucrarea se găsește tn 
prezent pentru un „împru
mut “ de doi ani la galeriile 
din Dresda.
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ea Însăși cu

conceput 
Petraclie

tlndu-se 
cerneală’.

Cum era 
stiloul lui 
Poenaru ? Cerneala era
conținută într-un tub 
și printr-o ușoară apă
sare putea fi împinsă 
spre vîrful unde se 
găsea montată penița. 
Iată deci, în germene, 
ideea pistonului de 
stilou.

întrucît este vorba, 
după cîte se pare, și 
de cei dinții brevet 
de invenție obținut de 
un român, sînt intere
sante de menționat ri
nele date privitoare la 
brevetare. Obișnuitele 
cercetări o dată făcu
te, Direcția Invențiilor 
din Franța a constatat 
că obiectul prezentat 
de domnul Petrache 
Poenaru, domiciliat la

Paris, In str. Tournon 
nr. 27, este util și 
demn de atenție, eli- 
berîndu-i „brevet de 
invenție și perfecțio
nare’. Totodată, i se 
garanta „de a se bucu
ra de drepturile de 
proprietate temporară 
acordate șl 
autorilor și 
rilor de 
importante 
domeniile

Că Poenaru nu s-a 
îmbogățit de pe urma 
invenției sale, putem 
fi siguri. Drept dova
dă amintim scrisorile 
pe care le trimite în 
anii următori în țară, 
cerînd „în grabă aju- 
toriu" pentru a-și pu
tea desăvîrși învățătu
ra.

garantate 
importato- 
descoperiri 

din toate 
Industriei".

Cînd de pe una din cele mai 
vechi și specifice, acelor vre
muri, străzi ale Bucureștilor 
intri în casa dramaturgului — 
un nu știu ce te aduce dintr-o- 
dată în epoca începutului de 
veac. Gazda ne primește cu 
ospitalitate, punctîndu-și cu
vintele cu cîte un „vezi mata" 
plin de familiaritate...

Greutatea începutului de 
conversație ne-o înlătură afa
bilitatea interlocutorului bucu
ros să readucă în prezent 
crîmpeie din cele trecute... Pe 
pereți, numeroase tablouri, ca
ricaturi, desene, fotografii. 
Descifrez iscăliturile : Ștefan 
Dimitrescu, Steriadi, Victor 
Ion Popa, Corneliu Baba. Pe 
peretele opus, o fotografie a 
lui Rebreanu oferă prilejul de 
a deschide șirul întrebărilor :— Da, l-am cunoscut bine. 
Da altfel, vezi mata, am mai scris și vorbit mult despre el. Ce să-ți mai spun ?

Dorind să evite întrebările 
reporterului și preferind pro
priile digresiuni maestrul 
Sorbul își răspunde singur:— La’s că voi mai avea I Să-ți vorbesc despre cum l-am cunoscut înainte de a deveni cumnați. Și-am să-ți mai povestesc astfel și cîteva întîm- plări din urmă cu... Ei, da, sînt mulți ani de atunci... Era pe la sfîrșitul întîiului deceniu. In 1906, cu banii mei tipărisem o piesă „Eroii noștri“, o comedie în patru acte în care caricaturizam protipendada

mii. Din cele 500 de exemplare, am trimis pe la teatre și reviste, am împărțit în dreapta și stînga și tot mi-a mai rămas un teanc întreg. Și după o vreme, minune 1, apare o cronică în revista Convorbiri critice a lui M. Dragomires- cu. „Cu toate greșelile, se vădește talentul autorului...“ etc. etc. Așa' că, zice-se, conu Mișu m-a descoperit. Ei bine — ca să ajung la Rebreanu — cînd eram la armată, tocmai îmi apăruse o schiță dramatică „Vînt de primăvară“. In aceeași revistă observ trecut ca secretar de redacție numele lui L. Rebreanu. Cînd m-am întîlnit cu Dragomirescu l-am întrebat: „Dar cine e ăsta ?“

I. M. STEFAN

Mi-a răspuns pe un ton plin de prețuire : „E un tînăr ardelean foarte cult și care cunoaște cîteva limbi străine, e foarte studios și-mi e cît se poate de folositor“.
— Personal, cînd l-ați cu

noscut ?— N-a mai trecut mult timp și l-am întîlnit la București. Ne-am împrietenit de la prima cunoștință. Rebreanu, venit din Ardeal, trăsese la unul Gavrilaș pe strada Domnița Anastasie, spre Belvedere. Locuia acolo în pensiune și deși nu venise de mult cunoștea și era iubit de mulți intelectuali de prestigiu. în mod deosebit, Gîrleanu — care a- vea să-1 numească secretar la Teatrul Național din Craiova —- îl aprecia ca pe un frate : îi spunea „neamțule“ pentru școala și cultura ce și-o însușise și pentru felul lui de a munci și învăța : meticulos, sistematic, încăpățînat... Eu îi ziceam Aristică. Știi de ce ?
...Bănuiesc o mărturisire și 

de aceea nu îndrăznesc 
trerup discuția nici cu 
gație.— N-ai de unde să iești ! Vezi mata, îi dădusem numele după unul din personajele nuvelei „Golanii“ ;

să în- 
o ne-bănu-

dacă-ți amintești, Aristică era acolo prototipul învingătorului. Așa-i spuneam, Aristică. Asta mi-aduce aminte de anii primului război cînd, rămas în București, a fost arestat și închis la Văcărești. I se ceruse chiar extrădarea. Cîte nu s-au făcut pe atunci ca să fie apărat 1
— Cum l-ați cunoscut pa 

SCRIITORUL Rebreanu?— încă înainte de a-1 cunoaște bine, citisem cîte ceva din ce publicase. Apoi i-am urmărit opera cum creștea cu migală și multă muncă. Rebreanu scria greu : o pagină, două într-o zi era mult. Dar lucra fără răgaz — numai noaptea. Citea cu pasiune. Biblioteca lui cuprindea tot ce era mai de seamă în cultura trecutului și a vremii. A învățat, înafară de maghiară și germană, engleza și franceza. Era un tip studios. Mi-aduc aminte de pasiunea lui pentru automobil. înainte de a și-l cumpăra și-a luat cărți de mecanică, făcea exerciții de schimbare a vitezei la biroul lui. Și-a dorit mult o mașină iar cînd — prima dată — s-a suit la volan mi-aduc aminte că, după o liniștită plimbare la șosea, n-a pregetat s-o ia și pe Calea Victoriei, prin îmbulzeala de mașini și trăsuri. Eram cu el și pot spune că m-am cam speriat. A devenit însă un bun șofer, un pasionat călător.Mașina — un Chevrolet — și-a cumpărat-o îndată după război, în 1918, cînd primise premiul Academiei pentru romanul „Ion“. Premiul — care se acorda o dată la trei ani — îl mai primiseră înainte Geor- ge Murnu pentru traducerea „Iliadei“ și Vlahuță pentru „România pitorească“.Era un premiu de autoritate care consacra încă de tînăr pe marele nostru prozator modern.Mai presus de toate, Rebreanu era mîndru de a fi scriitor. Ținea mult la munca sa. In ultimii ani ai vieții își adunase material pentru a scrie un Păcală. N-a mai apucat însă. A fost un om generos, cu mulți prieteni și admiratori. A fost un om scrisul mîne.
...Mă

de răbdarea maestrului Sor
bul. Mai îndrăznesc doar să-i 
solicit și o altă convorbire, 
despre alte amintiri. Nu sînt 
refuzat. Nu mai am astfel de
cît a mulțumi.

cu o mare credință în lui. Și aceasta va ră-
ridic spre a nu abuza

M. F. ,



PESTE
A vertismentul

HOTARE
înd, la sfîrșilul lu
nii trecute, polițiș
tii din Barcelona 
pătrundeau în inte
riorul mînăstirii ca
pucine clin cartierul 
Sarria, studenta și 
intelectualii care se 
baricadaseră acolo 
timp de șase zileVIETNAMUL DE SUD:

BAZA Of IA PLEIKU SUB FOCUL PATRIOTILUR
Patrioții sud-vietnamezi au lansat un puternic atac 

la baza aeriană americană de la Pleiku. Au fost dis
truse și avariate 23 de avioane și au fost răniți nu
meroși militari americani și sud-vietnamezi.

După cum relata vineri di
mineața un purtător de cuvînt 
militar american, atacul a du
rat circa 20 de minute, forțele 
patriotice ținînd sub puternic 
foc de mortiere unul din cele 
două terenuri de aterizare de 
la Pleiku. Acesta este cel de-al 
treilea atac al patrioților îm
potriva unei baze aeriene a- 
mericane, în ultimele zece zi
le, după curajoasele atacuri 
de la aeroportul Tan Son 
Nhat. Corespondentul agenției 
Reuter relatează că deși sol- 
dații diviziei a 25-a de infan
terie americană, staționară la 
Pleiku, au contraatacat, nu au 
putut da de urma patrioților, 
care s-au repliat fără să sufe
re pierderi.

După cum transmite cores
pondentul agenției Frartce 
Presse, vineri dimineața, în 
imediata apropiere a capitalei 
sud-vietnameze, unde pușcașii 
marini saigonezi declanșaseră 
o operațiune de așa-zisă „cu
rățire“, a intrat în acțiune a- 
viația americană. Exploziile 
provocate de bombe au fost 
serios simțite în Saigon, pro- 
vocînd stricăciuni unor clădiri.

Lupte între patrioți și puș
cașii marini americani au fost 
semnalate, începînd de joi 
seara, și în apropierea locali
tății Quang Ngai, la 530 km 
nord-est de Saigon, în regiu
nea de coastă. Comunicatele 
militare americane semnalea
ză concentrarea unor puter-

A XX-a aniversare a P. S. U.G.

Grantarea lui UlbrichtBERLIN 22 (Agerpres).— In cuvîntacea rostită la adunarea festivă de la Berlin, cu prilejul aniversării a 20 de ani de la crearea P.S.U.G., Walter Ulbricht, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., a arătat că „unificarea Piirtidului Comunist cu Partidul Social-Democrat a constituit nu numai o cotitură hotărîtoara în istoria luptelor de clasă din Germania, ci a fost totodată un eveniment national de* importanță deosebită. Acum 20 de ani au fost puse bazele unui viitor pașnic și fericit pentru poporul german“.Referindu-se la succesele realizate în R. D. Germană, Walter Ulbricht a relevat că „unificarea partidelor clasei muncitoare a constituit premisa hotărîtpare pentru toate realizările și succesele obținute de atunci de oamenii muncii din R. D. Germană. O dată cu unificâiiea celor două partide muncitorești, în urmă cu 20 de ani sl-a creat temelia pe care în această parte a Germaniei, intr-un interval de timp scurt diri punctul de vedere istoric, din dărîmăturile și ruinele răteboiului a luat naștere un stat socialist înfloritor și puternic, al cărui potențial ecoriptnic, științific și cultural și a cărui pondere politică înregistrează o creștere continuă.RefărinHu-se la dialogul cu P.S.D.G., vorbitorul a arătat că este bine ca problemele să fie discutate deschis. Discuția începută, a arătat el, are scopul de „a găsi căi comune pentru norinalizarea relațiilor dintre cele două state germane“, precum și de a scoate la iveală „interesele reciproce și punctele comune“.„Fără să se creeze garanții că un nou război nu va mai porni niciodată de pe pămînt german, soluționarea problemei germane este absolut imposibilă, a spus vorbitorul. Acela care — asemenea Bonnului — cere o Germanie unită în cadrul alianței cu imperialjșmul S.U.A., în cadrul N.AvT.O., sau chiar ca o parte componentă a unei axe BonnAVashington, excludă în realitate reunificarea“.Pornind de la punctul corespunzător cuprins în scrisoarea deșchisă a J’.S.'U-G- către P.S.D.G., Walter Ulbricht

a lămurit în amănunțime ce înfățișare ar putea să aibă o Germanie unificată, subliniind că aceste considerente trebuie să fie privite ca propuneri în cadrul discuției. Vorbitorul a apreciat că singura cale spre înlăturarea scindării este confederația. „Ne așteptăm, a spus Ulbricht, ca o confederație germană să fie realmente înfăptuită, iar din colaborarea și întîlnirea germanilor în cadrul acestei confederații să ia naștere o nouă patrie unită“. Pe calea spre unificare, R. D. Germană „va continua neabătut politica sa de pace și construcția socialistă“. El a subliniat că „nu se îndoiește cîtuși de puțin că și Berlinul occidental va face parte din confederația germană“.în încheiere, vorbitorul a arătat că rezultatele bune obținute de poporul din R. D. Germană a făcut posibilă elaborarea unui nou plan de perspectivă care pune în fața tuturor oamenilor muncii țeluri îndrăznețe. „Astăzi, a spus vorbitorul, putem constata cu mîndrie că în această parte a Germaniei, pentru care noi purtăm răspunderea, în Republica Democrată Germană, au fost îndeplinite cu cinste sarcini istorice.

nice unități patriotice în a- 
ceastă zonă. In ciuda întăriri
lor aduse în cursul nopții de 
elicopterele americane, pier
derile înregistrate sînt impor
tante.

în urma violentelor demonstrații antiguvernamentale organizate în cursul zilelor de joi și vineri, orașul Dalat se situează acum, după Saigon și Hue, în centrul evenimentelor sud-vietnameze. Peste 3 000 de persoane, menționează a- genția France Presse, în majoritate budiști, nemulțumiți de poziția adoptată de iiderii lor, au manifestat vineri împotriva guvernului condus de generalul Ky, precum și împotriva prezenței americane în Vietnam. Mulțimea a incendiat mașina poliției, atacțnd cu pietre un automobil american, aparținînd Serviciului pentru războiul psihologic.încercările poliției de a împrăștia manifestația au rămas fără rezultat. Cînd polițiștii au deschis focul asupra mani- festanților, omorînd trei persoane, mulțimea a răspuns cu lovituri de pietre. Pe străzile orașului, semnalau agențiile de presă, au avut loc ciocniri sîngeroase între manifestanti și poliție.în sprijinul forțelor polițienești autoritățile saigoneze au trimis o trupă guvernamentală. în oraș a fost decretată legea marțială și starea de asediu, iar soldați înarmați măr- șăluiesc ostentativ pe străzile principale.

au desfășurat o mare iișie de pînză 
avind înscris cu litere uriașe a- 
vertismentul : ..Revolta abia a în
ceput“. Bastoanele de cauciuc au 
intrat în funcțiune, zeci de studenfi 
au iost arestați, pancarta desfășu
rată de „asediați" a fost ruptă și 
călcată în picioare. Autoritățile au 
putut însă să se convingă încă o 
dată că e ușor să rupi în bucdfi o 
inscripție atirmînd o realitate inexo
rabilă, dar e imposibil să împiedici 
ca această realitate să se impună. 
Această realitate se numește lupta 
fermă, curajoasă a studenților spa
nioli pentru democratizarea univer
sității.

Telegrame de ■ presă din Barcelo
na semnalează că studenții din 
acest mare centru economic și cul
tural au ieșit din nou în stradă. Ei 
cer eliberarea imediată a colegilor 
lor arestați, precum și a unui număr 
de douăzeci de intelectuali deți
nuți de politie pentru că au parti
cipat la adunarea din minăstirea 
capucină. Sute de studenfi ai Fa
cultății de științe economice și po
litice au declarat grevă, s-au în
trunit în incinta școlii și au scan
dat ore în șir : „Noi îl vrem pe 
Sacristan". Ei cer revenirea la ca
tedră a profesorului Juan Sacristan, 
revocat din funcție de autoritățile 
universitare pentru că a participat 
Ia adunarea de la Sarria. Interven
ția „politiei armada' cu bastoane 
de cauciuc și gaze lacrimogene, a- 
restarea mai multor studenfi au a- 
sigurat, pentru moment, dispersa
rea manifes fanților.

Dar, așa cum indică ultimele in
formații, incidentele continuă. Gre
va studențească a intrat ieri în cea 
de-a patra zi. Studenții și cadrele 
didactice care sprijină acțiunile lor 
au organizat o adunare cerlnd de
misia imediată a rectorului. In 
ciuda interdicției polițienești, stu
denții din Madrid și Barcelona con
tinuă pregătirile pentru „Săptămîna 
de renovare universitarii' organi
zată de sindicatul autonom a! stu
denților (sindicat nerecunoscut de 
autorități). Pe zidurile din Barcelo
na au apărut chemări în acest 
sens. Intr-o corespondentă din Ma
drid, LE FIGARO anunța „din sur
se sigure' că politia spaniolă a 
operat .arestări în rîndul studenților 
care împărțeau manifeste cuprin- 
zînd revendicările sindicatelor au
tonome studențești.

...Avertismentul ' — chemare a 
„asediatilor' din minăstirea bască 
are, după cum se vede, rădăcini 
adinei și rezonante vii în realită
țile spaniole.

EM. RUCÄR

Sesiunea Comisiei Economice
0. N. U. pentru EuropaGENEVA 22 — Corespondentul Agerpres, H. Liman, transmite : în cadrul dezbaterii asupra activității de ansamblu a Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa, numeroși delegați au subliniat a- portul acestei organizații în dezvoltarea cooperării economice între țările europene.Delegații Cehoslovaciei și Poloniei au pus accentul pe necesitatea înlăturării obstacolelor care mai există în calea dezvoltării comerțului Est-Vest. Ei au insistat pentru participarea R. D. Germane Ia lucrările comisiei ca membru cu drepturi depline.

Criza din N.A.T.O.
PARIS 22 (Agerpres). — La 22 aprilie, ministrul afacerilor externe al Franței, Couve de Murville, l-a primit la Quai d’Orsay pe Charles Bohlen, ambasadorul S.U.A. la Paris căruia i-a remis răspunsul guvernului francez la ultima notă americană din 12 aprilie cu privire la retragerea trupelor americane și la transferarea bazelor lor militare de pe teritoriul Franței. înainte de întrevederea cu ambasadorul american, ministrul de externe al Franței a fost primit la Palatul Elysee de președintele de Gaulle.Referindu-se la răspunsul guvernului francez dat ambasadorului american, agenția FRANCE PRESSE menționea-

ză că ministrul de externe al Franței, Couve de Murville, i-a făcut cunoscut acestuia că guvernul francez își va retrage pînă la 1 iulie .1967 forțele militare franceze din cadrul comandamentelor integrate ale N.A.T.O. — respectiv din comandamentul Suprem aliat din Europa (Sha- pe) și din Comandamentul Europei Centrale, avînd sediul la Fontăinebleau. Franța consideră că termenul de un an — 1 aprilie 1967 — este suficient pentru retragerea forțelor militare și lichidarea bazelor S.U.A., dar că nu ar ridica obiecții dacă retragerea definitivă s-ar prelungi după această dată.

Luind cuvîntul, șeful delegației române, Vasile Răuță, adjunct al ministrului comerțului exterior, a subliniat că în ultimul timp ideea cooperării internaționale pe plan economic și tehnico-științific între țările europene s-a afirmat și mai mult.Guvernul român. întreține relații economice, tehnice, științifice și culturale cu toate țările, fără deosebire de regim social.Subliniind că Europa este un teren indicat pentru aplicarea largă a ideilor și soluțiilor de natură să promoveze relații pașnice, vorbitorul a arătat că tocmai aceste considerente au inspirat guvernul român în propunerea făcută Adunării Generale a Națiunilor Unite de a examina problemele relațiilor de bună vecinătate dintre țările continentului.Delegatul român a atras a- poi atenția asupra faptului că R. D. Germană — stat european independent, suveran și dornic de pace — este împiedicat de a participa cu drepturi egale la eforturile constructive desfășurate în cadrul comisiei. El a afirmat că a- ceastă situație contravine spiritului de cooperare internațională și slăbește eficiența lucrărilor Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa.Delegatul român a declarat că intenționează să supună comisiei unele propuneri de rezoluție în legătură cu problema studiilor și cercetărilor în domeniul resurselor naturale, problemă dezbătută recent de Consiliul Economic și Social al Națiunilor Unite.
Plantarea unei inimi artificiale 

la un om
O premieră chirurgicală, prin 

implantarea unei inimi artificiale pe 
o ființă umană, a fost efectuată joi 
cu succes Ia un spital din Hpuston 
(Texas) de dr. Michael Debakey, 
unul dintre cei mai mari specialiști 
în chirurgia cardiacă din S.U.A. 
Această operație, care a durat 
șase ore, a fost aplicată unui bol
nav Jn vîrstă de 65 de ani, sufe
rind de stenoză mitrală și reuma
tism cardiac, și care nu ar fi putut 
supraviețui fără intervenție. în a- 
propierea inimii bolnavului a fost 
plasată o inimă artificială din ma
terial plastic avind dimenșiunile 
unei porțocale, greutatea de 450 de 
grame și care fera acționată de o 
mașină pneumatică așezată la ca
pul bolnavului.

Două tjibjiri de plastic au legat 
inima artificială de inima bolnavu
lui. Unul din ele a fost introdus

in auriculul sting pentru a primi 
sînge proaspăt venit de la plă- 
mîni, celălalt fiind fixat pe aortă.

La o oră după începerea opera
ției, inima artificială a fost legată 
de mașina pneumatică și a intrat 
în acțiune, pompînd aproximativ 
40 la sută din sîngele aflat în ven
triculul stîng, în timp ce inima 
bolnavului pompa restul. Dar după 
20 de minute de funcționare, ten
siunea bolnavului a început să sca
dă primejdios. Medicii au luptat 
cu disperare pentru a-i salva viața, 
masînd inima cu mîna, și conti- 
nuînd în același timp să folosească 
inima artificială. Un aparat spe
cial a ușurat funcțiile respiratorii 
și circulatorii. O jumătate de oră 
mai tîrziu, tensiunea a crescut de
venind aproape normală. Starea 
bolnavului este apreciată ca fiind 
satisfăcătoare.

• IN capitala Suediei s-a des
chis expoziția internațională de tu
rism „Recreation 66".

în Cadrul expoziției, la care par
ticipă organizații de turism din 21 
de țări, O.N.T. „Carpați" prezintă 
un pavilion în care sînt expuse fo
tografii cu peisaje din țara noas
tră.

• EDITURA militară din Repu
blica Democrată Germană pregă
tește editarea unei lucrări despre 
Richard Sorge și tovarășii săi de 
luptă, intitulată „Sorge transmite 
de Ia Tokio'. Materialul documen
tar care stă la baza acestei lu
crări a fost cules din diferite surse 
din Asia, Europa șl Statele Unite. 
Ceea ce conferă autenticitate Iu-

crării este contribuția lui Max 
Christiansen-Clausen, fostul tele
grafist al grupului Ramsay, și a 
soției acestuia, Anna, care locuiesc 
în Republica Democrată Germană.

• In zilele de 20 și 21 aprilie 
a.c. a avut loc plenara C.C. al 
P. C. din Cehoslovacia. în cadrul 
pregătirilor pentru cel de-al 13-lea 
Congres al Partidului, plenara a 
analizat proiectul de directive pri
vind politica economică a partidu
lui în perioada următoare. Plena
ra a analizat principalele sarcini 
ale planului de dezvoltare a eco
nomiei nationale pe perioada 
1966—1970.

• DUPĂ doi ani,și ' opt. luni de 
cercetări Zadarnice, , Scotland 
Ya.rd.-ul britanic a reușit la 21 a- 
prilie să-l aresteze, în localitatea 
Littlestone, pe James White, care 
Împreună cu alți 12 complici au 
participat Ia sustragerea sumei de 
peste două milioane lire sterline 
din trenul poștal Glasgow—Londra.

In prezent, în închisorile din 
Parkhurst și Leicester își execută 
pedeapsa cinci din cel 13 complici

„PIRAȚII UNDELOR“
Indreptîndu-se cu toată 

viteza spre apele teritoriale 
ale Marii Britanii, în Ocea
nul Atlantic se află în pre
zent vasul „Olga Patriciu“, 
folosit în cursul ultimului 
război mondial. Pe bordul 
navei nu se află mărfuri și 
nici pasageri ci... două pos
turi emițătoare de radio.

„Olga Patricia“ care 
a părăsit, in urmă cu 
cîteva zile, portul 
Miami din S.U.A., in
tenționează să-și a- 
runce ancora, pentru 
mai multă vreme, in 
marea Nordului, în 
dreptul ținutului Har- 
vich (comitatul Es
se*). De aici, ascultă
torii englezi vor avea 
ocazia să asculte emi
siunile transmise de 
două noi posturi de 
radio „Radio England“ 
și „Radio Britain" ca
re, pînă acum, nu fi
gurează fn nici un ca
talog al stațiilor de 
radio existente in lu
me. Emisiuni conți- 
nîrțd muzică ușoară, 
muzică clasică, buleti
ne de știri și... tone de 
publicitate. Pentru că, 
In realitate, de pe a- 
ceastă navă se va face 
reclamă produselor 
tuturor firmelor ame
ricane, canadiene și 
britanice, dispuse sci 
plătească taxele soli
citate.

Știrea noii invazii a 
coastelor Marii Brita
nii de către „pirații 
undelor“ a fost anun
țată, în modul cel mai 
oficial posibil, de doi 
americani din Texas, 
Jack Nixon șl Wil- 
Hani Wick, venițj In 
mod special la Londra 
să reprezinte cercurile 
de afaceri care con
duc această operație. 
„Este vorba — men
ționează agenția 
FRANCE PRESSE — de oameni de afaceri 
americani, canadieni 
și britanici și de inte- 
iese considerabile". 
Tot ce se știe în plus 
este faptul.că progra
mul lor, extrem de 
ambițios, prevede a- 

coperirea întregului 
teritoriu al Marii Bri
tanii timp de 24 ‘de 
ore din 24.

Observatorii din 
Londra consideră că 
apariția acestor noi 
„pirați ai undelor" nu 
va întirzia să provoa-

• ÎNCĂRCĂTURĂ MISTERIOASA DE Rf VASUL
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ce „poziții diferite“ și 
confruntări dure în 
cercurile politice bri
tanice șl chiar fn ^si
nul guvernului. Acea
sta, deoarece, la limi
ta apelor teritoriale 
britanice funcționează 
deja opt „posturi de 
radio-piral". Doi mi
niștri ai poștelor și 
telecomunicațiilor, li
nul conservator, și ce
lălalt. laburist, au a- 
preciat că existența a- 
cestor stații de radio 
nu are un caracter legal. Cu toate acestea 
guvernele respective 
au refuzat, pînă acum, 
să. ceară parlamentu
lui, votarea legilor necesare pentru reduce
rea .la tăcere a 'aces
tor „pirați“ care își 
aleg singuri lungimile 
de undă Intr-un eter 
supus unei reglemen
tări internaționale. 
De altfel, In mai multe 
rinduri, diferite stații 
naționale de radio 
s-au plîns de interfe

rențele provocate de 
„pirați“, la fel ca și 
serviciile engleze de 
salvare pe mare care 
au constatat că stații
le lor de radio sînt 
bruiate.

Știrea continuării 
invaziei țărmurilor 
Marii Britanii de că
tre „pirații undelor' a 
suscitat numeroase 
comentarii In presa 
londoneză. Ziarul 
„TIMES“ a amintit, 
astiel, că, anul trecut, 
guvernul olandez, fi
ind. plasat intr-o si
tuație asemănătoare, 
mm ezitat să intervi
nă împotriva posturi
lor de radio-pirat. 
„GUARD1AN" cere, la 
rîndul lui, o acțiune 
neîntîrziată din partea 
guvernului. Rămîne 
acum numai de văzut 
cine se va dovedi mai 
puternic între Amira
litatea britanică și in

teresele cercurilor de 
afaceri occidentale.

I. RETEGAN

FRANȚA. Vedere din ora
șul Bordeaux

care au atacat trenul poștal Ia 22 
august 1963.

Primul satelit al Lunii, sta
ția automată „Luna-10" a par
curs pînă acum peste 2 000 000 
km, iar Ia 22 aprilie ora 11,20 
(ora Moscovei) a terminat cea 
de-a 150-a rotație în jurul 
Lunii.

Informațiile telemetrice au 
arătat că toate sistemele de 
bord ale satelitului funcționea
ză normal. Presiunea și tem
peratura din secțiunea apara
telor se menține în normele fi
xate.

La 22 aprilie ora 12,05, în 
cinstea celei de-a 96-a ani
versări a nașterii lui Lenin, 
de la bordul satelitului Lunii 
au fost transmise prin interme
diul benzii de magnetofon a- 
cordurile Internaționalei.

• LA Ministerul Afacerilor Ex
terne al Italiei« avut loc o întîl- 
nlre între ministrul afacerilor ex-

terne al U.R.S.S., Andrei Gromîko, 
și ministrul afacerilor externe al 
Italiei, Amintore Fanfani. Andrei 
Gromîko se află în Italia într-o’ vi
zită oficială.La încheierea Sesiunii Consiliului Ministerial alC.E.N.T.O. a fost dat publicității un comunicat în care sînt prezentate cîteva din problemele care s-au aflat pe ordinea de zi a dezbaterilor miniștrilor de externe. Sînt astfel menționate problema cipriotă, conflictul dintre India și Pakistan, situația din Vietnam și criza rhodesiană. Comunicatul acordă o importanță considerabilă problemelor colaborării economice, ilustrînd preocuparea membrilor regionali ai pactului (Turcia, Iran și Pakistan) de a pune accentul pe aspectele economice ale activității C.E.N.T.O., aparent în detrimentul aspectelor militare.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA ) București, Piața „Sctnteii*, Tel 17.Ö0.10. Tiparul i Combinând Poligrafic „Casa Scinteli*.

în Angola, ca și în cele
lalte colonii portugheze, 
patrioții luptă cu arma în 
mină împotriva jugului 
colonial, pentru obținerea 
independenței. în foto
grafie : un grup de parti
zani angolezi în timpul 
unui exercițiu de luptă.

Garda cipriotă 
sub controlul 

ministrului 
de interneiNICOSIA 22 (Agerpres). — Camera Reprezentanților a parlamentului cipriot a adoptat joi un proiect de lege în baza căruia cei 12 000 de soldați și ofițeri ai gărzii naționale cipriote vor fi trecuți sub autoritatea ministrului de interne al Republicii Cipru.Aceasta este prima măsură adoptată de Parlamentul Ciprului după izbucnirea conflictului dintre președintele Makarios și generalul Grivas, comandantul suprem al forțelor militare grecești aflate în Cipru, în legătură cu problema competențelor în cadrul armatei cipriote. O dată cu punerea în practică a noii legi, împuternicirile generalului Grivas se vor extinde numai asupra conducerii forțelor armate grecești aflate în insulă.

ilele trecute, în provincia argentiniană Mendoza 
au avut loc alegeri parțiale pentru desemnarea 
guvernatorului, viceguvernatorului, a 12 sena
tori și a 36 de membri ai Camerei deputaților. 
Cu toate că era vorba de o conformare pe plan 
provincial — și totodată de o confruntare parți
ală — alegerile din Mendoza au suscitat un inte
res deosebit în cercurile politice argentiniene, 
fiind considerate ca un test în vederea alegerilor

generale care ar urma să aibă loc anul viitor. Rezultatele 
scrutinului căpătau o și mai mare importanță în lumina re
centelor disensiuni din rîndul forțelor peroniste (adepte ale 
politicii fostului președinte Juan Peron), în condițiile slăbirii 
influenței Partidului radical al poporului (de guvernămînt) 
și a creșterii efervescenței din cercurile militare de dreapta.

Punctul cheie al alegerilor de duminică l-a constituit, fără 
îndoială, postul de guvernator, întrucît, partidul care deține 
acest post este considerat ca avînd în mîini frînele puterii. 
Deci, bătălia de căpetenie s-a dat pentru cîștigarea fotoliului 
de guvernator. Șansele peroniștiior erau foarte mari, partidul 
lor (denumit justițialist) constituind prima forță politică a 
țării. De aceea, pentru a evita surpriza unei victorii a pero- 
niștilor, Partidul radical al poporului s-a aliat cu Partidul 
democrat (de nuanță conservatoare) și au prezentat un can
didat unic în persoana lui Emilio Joffre (democrat).

Peroniștii au 
prezentat însă 
doi candidați, 
corespunzător 

celor două frac
țiuni, 
niștii 
ron“

Comentariul zilei

l-au sprijinit pe Alberto Garcia.

Pero-
„cu Pe- 
(ortodo- 

xii, izabeliștii), 
au susținut 
candidatura lui 
Corvalan Nan- 
clares, iar pero
niștii „fără Pe
ron“ (vandoriș- 
tii, neoperoniștii)

Campania electorală a primei fracțiuni a fost condusă — 
după cum era de așteptat — de liderul „ortodoxilor“, Izabela 
Peron, soția fostului președinte. Campania vandoriștilor n-a 
fost însă dirijată de Vandor, ci de... ex-cumnata lui Peron, 
sora Evei Peron, decedata soție a liderului exilat. Soarta ale
gerilor a fost încredințată, așadar, celor două femei.

Rezultatele confruntării sînt cunoscute. In postul de guver
nator al provinciei Mendoza, a fost ales candidatul blocului 
antiperonist, Emilio Joffre, cu 129 019 voturi. Dar cei doi can
didați ai Partidului justițialist ? Corvalan, susținut de Iza- 
bela, a obținut 102 514 voturi, iar Garcia, susținut de sora 
Evei, .a întrunit 62 035 voturi. Peron a pierdut, dar a putut 
constata, totuși, că poate pune bază pe soția sa. Pe cînd cum
nata...

Pentru peroniști este acuma clar că scindarea din rîndu- 
rile lor Ie provoacă înfrîngeri, întărind poziția adversarilor. 
Dacă justițialiștii ar fi prezentat un candidat unic, victoria 
le-ar fi fost asigurată la scor. Iată de ce pentru partidele 
care au cîștigat alegerile cu 129 000 voturi cele 165 000 voturi 
ale peroniștiior constituie un motiv de îngrijorare. Cotidia
nul „Clarin“ care apare Ia Buenos Aires, scrie chiar că 
în urma rezultatelor obținute duminică de adepții lui Peron, 
guvernul argentinian ar putea să modifice constituția pentru 
a putea amina alegerile din 1967 pentru 1969. în actualele 
condiții, scrie ziarul, dacă alegerile vor avea loc în 1967, pu
terea ar putea cădea în mîinile peroniștiior.

Așadar, chiar și în cercurile guvernamentale se recunoaște 
— prin însăși îngrijorarea manifestată față de totalul voturi
lor în favoarea lui Corvalan și Garcia — că eșecul peronist 
de Ia Mendoza s-a datorat scindării mișcării. Rămîne de vă
zut dacă liderii celor două fracțiuni vor trage concluziile de 
rigoare.

ION D. GOIA



Muzeul Național de Antichități din București și care au început să fie cunoscute în cercuri din ce în ce mai largi, chiar peste granițe, și apre-

„GÎNDITOR", stînd pe un foarte mic scăunel cu patru picioare, ți- nîndu-și capul între pumni și rezemîndu-și toatele pe genunchi. Umerii sînt largi, muș-
în marginea de nord a orașului Cernavoda, pe rîpile de pe malul Dunării, cu prilejul săpăturilor arheologice efectuate în anul 1956 de prof. D. Ber- ciu șl Sebastlan Mo- rintz, într-un cimitir neolitic de la punctul numit Columbia, aparținînd culturii Ha- mangia a'e pe la sfîr- șitul mileniului al IV-lea înaintea erei noastre, au fost descoperite numeroase figurine antropomorfe de lut ars, dintre care două ies din comun prin surprinzătoarele lor particularități estetice. E vorba de micile statuete reprezen- tînd doi soți, „Glndi- 

torul" și „Femeia Ia o- 
dihnă", înalte de circa 11 cm, care sînt expuse în prezent la

Prof. univ. RADU
doctor-docent in științe

NE PREZINTĂ:

lui, nărilor și gurii, cu fruntea mică și teșită, cu urechile reduse la mici găuri laterale. în schimb, obrajii apar cutați sub presiunea pumnilor pe care se
VULPE

sting întins orizontal, iar cel drept îndoit și cuprins la genunchi cu ambele brațe.în bogata plastică neolitică din țara noastră, cele două figurine reprezintă un stil aparte, iar „Gîndito- rul" e chiar un tip cu desăvîrșire inedit, în raport cu orice altă tară. Cu toate elementele culturii Haman- gia, acest stil, prezintă unele afinități In neoliticul Asiei Mici, al Egeii și al Meditera-

tată în acele vremuri primitive, dominate de mentalitatea abstractă a populațiilor de cultivatori, obsedate de regularitatea geometrică a ogoarelor și a brazdelor și de periodicitatea ritmică a muncii lor specifice. Spre deosebire de vînătoril paleolitici de altădată care, în manifestările lor artistice, erau naturalisti, preocuparea lor permanentă fiind for-

cupatia lor de bază, le-a impus reprezentarea antropomorfă a ideii de rodnicie, ei au dat figurilor de lut, de os, de marmură, ale zeitei-mame tot forme schematice, rigid înscrise în gîn- direa geometrică ce le era proprie. Printre miile de reprezentări religioase din neolitic, atît de rare sînt cele care sparg cadrul monoton al acestui canon abstract pentru a se inspira din reali-

avem a privi și cele două capodopere plastice de la Cernavoda, care nu reprezentau divinități, ci imagini de muritori reali. Desigur, aceste figurine sînt tratate tot schematic, iar detaliile lor anatomice apar abia schițate, dar nu în aceasta constă realismul lor izbitor, ci în exactitatea liniilor generale, în perfectul lor echilibru și în extraordinara lor putere de a sugera

versate — n-au izbu
tit, in definitiv, sd 
txprime ideea concen
trării spirituale mai 
precis și mai sugestiv 
decit a făcut-o, acum 
peste cinci mii de ani, 
cu gesturi simple și 
spontane, anonimul 
frămintător de lut de 
ia Cernavoda în „Gin- 
ditorul“ său.Statuetele neolitice de la Cernavoda corespund foarte mult năzuințelor artei moderne, care caută mai

Statuetele de la Cernavoda
ciate ca adevărate ca
podopere ale artei 
europene din perioa
dele străvechi ale co
munei primitive.Cea mai remarcabilă dintre cele două figurine, prin absoluta sa originalitate, este bărbatul, reprezentat în atitudinea de

chii pectorali puternic accentuați, picioarele masive, șira spinării marcată printr-un șanț vertical, spinarea arcuită în raport firesc cu atitudinea întregului corp, gîtul înalt și gros, capul mic, simi- esc, cu indicații sumare ale ochilor, nasu-

sprijină. Degetele mîinilor sînt vag modelate, iar ale picioarelor sînt indicate prin simple incizii.Femeia, în atitudine de odihnă după muncă, este arătată șezînd direct pe jos, fără scaun, cu torsul vertical, cu piciorul

nei. Totuși, în comparație cu plastica neolitică a acestor spații meridionale și chiar in însuși cadrul culturii Hamangia din Do- brogea, statuetele de Ia Cernavoda se disting printr-o tendință realistă, rar manifes-

mele și mișcările animalelor pe care le vi- nau, plugarii neolitici nu iubeau decît ritmul ornamentului geometric, pe care l-au dezvoltat în cele mai rafinate forme, iar cînd sentimentul religios, determinat tot de o-

tate, încît sîntem o- bligati a le atribui impulsurilor individuale ale unor inși înzestrați cu un talent artistic personal.Ca producții excepționale ale unor atare impulsuri profan

ideea pe care autorul lor a vrut s-o exprime. Nici Michelange
lo in figura lui Minos 
de pe uriașa frescă 
din Capello Sixtină, 
nici Rodin în celebrul 
său „Penseur“ — ca 
să nu amintim decit 
de corifeii artei uni-

puțin frumusețea formală decît esența i- deilor. Nimeni n-ar fi fost mai încîntat de descoperirea acestor producții ale necunoscutului' artist dobrogean din neolitic decît genialul

Enigme Ce s-a in timp lat „după coloanele

lui Hercule"? 25000 de lucrări

în paza despre o enigmă nerezolvată ■:< ■ ‘i rÀJ'. A
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adîncuri lor Mărturia" Golfstreamului
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Lărgim mereu orizontul cu
noașterii Universului și acea
stă prodigioasă bătălie se des
fășoară pe etape, după un plan 
minuțios chibzuit...

Și totuși... nu ne cunoaștem 
încă în suficientă măsură pro
pria noastră casă, leagănul 
propriei noastre civilizații. 
Deși afirmația ar putea părea 
paradoxală, mai trebuie depu
se încă eforturi considerabile 
pentru a desluși tainele pe 
care propriul nostru „orbis 
terrarum“ le ascunde cu străș
nicie. Numeroase sînt aseme
nea enigme, dar poate cea 
mai pasionantă este legată de 
deslușirea acelei părți din is
toria omenirii pe care au în
ghițit-o valurile oceanului.

PĂMÎMIH

wl
NECUNOSCUTĂ ?■

•Un uriaș cataclism ar fi zguduit din temelii scoarța 
Pămîntului — în urmă cu zece milenii — undeva, în lar
gul oceanului Atlantic. Catastrofa — relata Platon — ar 
fi. durat o zi și o noapte și ar fi scufundat sub valurile 
oceanului o întreagă insulă-continent, situată dincolo de 
Coloanele lui Hercule (astfel era denumit în vechime 
Gibraltarul).

Este vorba despre celebra Atlantida, consemnată în 
străvechi legende sau texte grecești și egiptene, care a 
biciuit în egală măsură curiozitatea oamenilor de știință, 
setea de aventură sau imaginația scriitorilor. Peste 25.000 
de lucrări cu caracter mai mult sau mai puțin științific 
au fost scrise — de-a lungul secolelor — despre acest 
misterios continent înghițit de apele oceanului Atlantic... 
Insă de-abia ultimii ani au adus argumente convingătoa
re despre existența, poziția și soarta Atlantidei.

...In urmă cu peste două sute de milioane de ani, înce- 
pînd cu actuala Americă de sud și terminînd cu Austra
lia se întindea un vast continent care — în cărțile de 
geologie — este cunoscut sub denumirea de Gondwana 
sau continentul Sud-Atlantic. De-a lungul vremurilor, 
frămîntările globului terestru au provocat „ruperea" 
acestui imens teritoriu și scufundarea sa treptată sub va
lurile Atlanticului. în partea de nord-vest a Gondwanei 
— rămășiță a acestui străvechi pămînt — s-ar fi aflat în 
vechime Atlantida. Unii oameni de știință sînt de părere 
că ea s-ar fi aflat în regiunea unde se găsesc astăzi in
sulele Canare și Azore.

Evident, cauza uriașului cataclism în urma căruia au 
pierit atlanții nu este încă clarificată. Oamenii de spe
cialitate sînt de părere că, în scufundarea sa, ar putea fi 
încriminate cauze de natură vulcanică. Dovada : de pe fundul oceanului, din regiunea insulelor Azore și Canare, au fost extrase probe de lavă care ar fi erupt cîndva la suprafața pămîntului și nu la acele adîncimi, în condițiile unei presiuni de sute și sute de atmosfere. S-ar pu
tea ca acestei cauze să i se fi adăugat mișcări seismice 
puternice ale scoarței, care să fi accelerat și mărit con
siderabil efectele catastrofei. Sau — așa după cum pre
supun alții — cataclismul să fi fost provocat de ciocni
rea Pămîntului cu un planetoid, eveniment care se regă
sește în străvechi legende a căror origină se pierde în 
negura acelor vremuri îndepărtate. Legenda lui Phaeton 

•— fiul lui Helios — își are, pare-se, originea, în acea 
catastrofă cosmică care a fecundat imaginația vie a pri
mitivilor.

Au mai rămas însă urme la suprafața pămîntului — 
ale legendei țării dispărute ?

Geologii sînt de părere că insulele Azore, împreună cu 
Canarele și Maderele — de natură vulcanică — ar fi ră
mășițele Atlantidei. Fie și numai apropierea de țărmu
rile Canarelor dă călătorilor senzația pătrunderii într-un 
colț neobișnuit al lumii. Țărmurile insulelor par a se prăbuși în ocean : abrupte, avînd contururi nete, ele sînt mărturia vie a unor evenimente dramatice ce s-au petrecut pe aceste meleaguri în urmă cu milenii. Stînci gi
gantice, colțuri de bazalt atîrnînd peste văi repezi, o ve
getație luxuriantă, numeroase cratere de vulcani care 
încă mai fumegă — toate acestea contribuie la crearea 
unui peisaj unic. Cit despre locuitorii care populaseră 
insulele în trecut — guanșii — se poate afirma că ei po
sedau elementele unei culturi destul de înaintate pentru 
acele vremuri cînd portughezii le-au „descoperit“ țara. Ei 
cunoșteau irigația, aveau un calendar în linii mari ase
mănător celui egiptean și grecesc. Este extrem de dificil 
însă de demonstrat că ei erau descendența direcți ai 
atlanților.

Și acum, să vedem ce ne spun ultimele cercetări cu 
privire la identificarea continentului scufundat ?Geologia submarină a ajuns la concluzia că, într-ade- văr, în regiunea insulelor Canare, Azore și a Capului Verde, fundul Oceanului Atlantic adăpostește un imens teritoriu care s-ar fi scufundat în urmă cu milenii. Ocea- 
nologii au identificat în apropierea coastelor continentale 
existența unor văi submarine, avînd o origină fluvială. 
Din chiar mijlocul oceanului dragele au extras și adus la 
suprafață sedimente continentale.Un martor mut al apariției și dezastrului Atlantidei ar fi fost însuși curentul Golfstream, imens „calorifer“ natural care transportă cantități uriașe de apă caldă în regiunile occidentale ale Europei, reprezentînd unul dintre factorii importanți care și-au pus pecetea asupra climei din aceste meleaguri. în momentul în care ar fi apărut 
Atlantida, ea ar fi barat calea Golfstreamului, adueîn- 
du-și contribuția la apariția perioadei glaciare în Europa 
și America de nord. După scufundarea Atlantidei, curen
tul și-ar fi reluat drumul spre nord reîncălzind vitregi
tele țărmuri europene. Resturile ei ar alcătui platoul 
munților nord-atlantici care-și etalează piscurile sub va
luri...

Scoaterea la lumina zilei a civilizațiilor dispărute pe 
care adîncurile apelor le păzesc cu strășnicie este o 
operă complexă, care privește nu numai pe arheologi, 
geologi sau oceanologi, ci și pe toți cei care se ocupă cu 
studierea sbuciumatei istorii a Pămîntului.

Ing. ION MISAILA
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RETROSPECTIVA
ANTICIPAȚILOR

B[ SFlRȘIT
La 25 mai 1827, Bi

roul Manufacturilor 
din Ministerul de In
terne al Franței elibe
ra Brevetul de Invenție 
nr. 3 208, semnat de 
ministrul Corbière. A- 
cest brevet prezintă o 
importantă deosebită 
pentru istoria uneltelor 
de scris, căci este vor
ba de proiectul unui 
toc rezervor, Intr-o 
vreme cînd pana era 
unealta obișnuită a 
scrierii.

Titularul invenției 
era Petrache Poenaru, 
bursier al Eforiei Șco
lilor din București care 
o ducea foarte greu la 
Paris, unde-ți făcea 
studiile. Banii ce-i pri
mea din tară neajun- 
glndu-i încerca adesea 
să-și pună iscusința la 
încercare, ocupîndu-se 
de „mici meșteșuguri"

a-și 
tra-

să

— cum șpune Al. Odo- 
bescu — pentru 
asigura cit de cit 
iul.

Dar dacă vrem
știm cum de s-a gîndit 
Poenaru să născoceas
că tocmai un stilou, 
mai trebuie să amintim 
că el a fost multă vre- 
ma în țară copist, iar 
o dată ajuns la Paris, 
s-a numărat printre 
studenții săraci, ne- 
voiți să copieze de 
mînă cursuri întregi. 
A vrut, prin invenția 
sa, să ușureze scrisul, 
să elibereze pe cei ce 
scriu de obligația de 
a purta întotdeauna la 
ei călimara.

Iată de ce însuși 
brevetul lui Poenaru 
numește noua unealtă 
de scris, în mod foar
te sugestiv, „o pană 
fără de slirșit, alimen-

CELEBRELE „SĂLCII' ALE LUI ION ANDREESCU 
Cu economia mijloacelor 

de expresie care-l caracte
rizează, Andreescu realizea
ză un sentiment aproape 
dramatic al spațiilor vaste 
stăvilite, undeva pe linia o- 
rizontului, ca de un țărm. 
E in toate o prezență inefa
bilă a omului, a existentei 
naturii.

Lucrarea se găsește 
prezent pentru un „împru
mut" de doi ani la galeriile 
din Dresda,
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Însăși cu

conceput 
Petrache

tinda-se ea 
cerneală’.

Cum era 
stiloul lui 
Poenaru î Cerneala era
conținută într-un tub 
și printr-o ușoară apă
sare putea fi împinsă 
spre vîrful unde se 
găsea montată penița. 
Iată deci, in germene, 
ideea pistonului de 
stilou.

întruclt este vorba, 
după cîte se pare, și 
de cel dintîi brevet 
de invenție obținut de 
un român, sînt intere
sante de menționat li
nele date privitoare la 
brevetare. Obișnuitele 
cercetări o dată făcu
te, Direcția Invențiilor 
din Franța a constatat 
că obiectul prezentat 
de domnul Petrache 
Poenaru, domiciliat la

Paris, în str. Tournon 
nr. 27, este util și 
demn de atenție, eli- 
berîndu-i „brevei de 
invenție și perfecțio
nare“. Totodată, i se 
garanta ,,de a se bucu
ra de drepturile de 
proprietate temporară 
acordate șl garantate 
autorilor și 
rilor de 
importante 
domeniile

Că Poenaru nu s-a 
îmbogățit de pe urma 
invenției sale, putem 
fi siguri. Drept dova
dă amintim scrisorile 
pe care le trimite în 
anii următori în tară, 
cerînd „în grabă aju- 
toriu" pentru a-și pu
tea desăvîrși învățătu-

importato- 
descoperiri 

din toate 
industriei".

căutător de expresii simple care a fost Brâncuși. Ce cîmp de meditație și de visare oferă ciudata apropiere dintre cele două temperamente artistice, ivite în cuprinsul aceleiași patrii dunărene, la
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extremitățile unui i riaș șir de generați, de muncitori ai pămîntului, impunînd materiei, peste milenii și milenii, cu a- ceeași formulă estetică, același mod de a gîndi, de a simți și de a crea I
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Una din cele mai mari comori bibliografice ale țării o constituie depozitele din sălile celebrei 
biblioteci Batthyaneum din Alba lulia

DESPRE

LIVIU REBREANU
Cînd de pe una din cele mai 

vechi și specifice, acelor vre
muri, străzi ale Bucureștilor 
intri în casa dramaturgului — 
un nu știu ce te aduce dintr-o- 
dată în epoca începutului de 
veac. Gazda ne primește cu 
ospitalitate, punctîndu-și cu
vintele cu cîte un „vezi mata“ 
plin de familiaritate...

Greutatea începutului de 
conversație ne-o înlătură afa
bilitatea interlocutorului bucu
ros să readucă în prezent 
crîmpeie din cele trecute... Pe 
pereți, numeroase tablouri, ca
ricaturi, desene, fotografii. 
Descifrez Iscăliturile: Ștefan 
Dimitrescu, Steriadi, Victor 
Ion Popa, Corneliu Baba. Pe 
peretele opus, o fotografie a 
Iui Rebreanu oferă prilejul de 
a deschide șirul întrebărilor :— Da, l-am cunoscut bine. De altfel, vezi mata, am mai scris și vorbit mult despre el. Ce să-țl mai spun ?

Dorind să evite întrebările 
reporterului și preferind pro
priile digresiuni maestrul 
Sorbul își răspunde singur:— La’s că voi mai avea ! Să-țl vorbesc despre cum l-am cunoscut înainte de a deveni cumnați. Și-am să-ți mai povestesc astfel și cîteva întîm- plări din urmă cu... Ei, da, sînt mulți ani de atunci... Era pe la sfîrșitul întîiului deceniu. In 1906, cu banii mei tipărisem o piesă „Eroii noștri“, o comedie în patru acte în care caricaturizam protipendada

mii. Din cele 500 de exemplare, am trimis pe la teatre și reviste, am împărțit în dreapta și stînga și tot mi-a mai rămas un teanc întreg. Și după o vreme, minune !, apare o cronică în revista Convorbiri critice a lui M. Dragomires- cu. „Cu toate greșelile, se vădește talentul autorului...“ etc. etc. Așa că, zice-se, conu Mișu m-a descoperit. Ei bine — ca să ajung la Rebreanu — cînd eram la armată, tocmai îmi apăruse o schiță dramatică „Vînt de primăvară“. In aceeași revistă observ trecut ca secretar de redacție numele lui L. Rebreanu. Cînd m-am întîlnit cu Dragomirescu l-am întrebat: „Dar cine e ăsta ?“

I. M. STEFAN

Mi-a răspuns pe un ton plin de prețuire : „E un tînăr ardelean foarte cult și care cunoaște cîteva limbi străine, e foarte studios și-mi e cît se poate de folositor“.
—■ Personal, cînd l-ați cu

noscut ?— N-a mai trecut mult timp și l-am întîlnit la București. Ne-am împrietenit de la prima cunoștință. Rebreanu, venit din Ardeal, trăsese la unul Gavrilaș pe strada Domnița Anastasie, spre Belvedere. Locuia acolo în pensiune și deși nu venise de mult cunoștea și era iubit de mulți intelectuali de prestigiu. In mod deosebit, Gîrleanu — care a- vea să-1 numească secretar la Teatrul Național din Craiova — îl aprecia ca pe un frate : îi spunea „neamțule“ pentru școala și cultura ce și-o însușise și pentru felul lui de a munci și învăța : meticulos, sistematic, încăpățînat... Eu îi ziceam Aristică. Știi de ce ?
...Bănuiesc o mărturisire și 

de aceea nu îndrăznesc 
trerup discuția nici cu 
gație.— N-ai de unde să iești! Vezi mata, îi dădusem numele după unul din personajele nuvelei „Golanii" ;

să în- 
o ne-bănu-

dacă-ți amintești, Aristică era acolo prototipul învingătorului. Așa-i spuneam, Aristică. Asta mi-aduce aminte de anii primului război cînd, rămas în București, a fost arestat și închis la Văcărești. I se ceruse chiar extrădarea. Cîte nu s-au făcut pe atunci ca să fie apărat I
— Cum l-ați cunoscut pe 

SCRIITORUL Rebreanu ?— încă înainte de a-1 cunoaște bine, citisem cîte ceva din ce publicase. Apoi i-am urmărit opera cum creștea cu migală și multă muncă. Rebreanu scria greu : o pagină, două într-o zi era mult. Dar lucra fără răgaz — numai noaptea. Citea cu pasiune. Biblioteca lui cuprindea tot ce era mai de seamă în cultura trecutului și a vremii. A învățat, înafară de maghiară și germană, engleza și franceza. Rra un tip studios. Mi-aduc aminte de pasiunea lui pentru automobil. înainte de a și-l cumpăra și-a luat cărți de mecanică, făcea exerciții de schimbare a vitezei la biroul lui. Și-a dorit mult o mașină iar cînd — prima dată — s-a suit la volan mi-aduc aminte că, după o liniștită plimbare la șosea, n-a pregetat s-o ia și pe Calea Victoriei, prin îmbulzeala de mașini și trăsuri. Eram cu el și pot spune că m-am cam speriat. A devenit însă un bun șofer, un pasionat călător.Mașina — un Chevrolet — și-a cumpărat-o îndată după război, în 1918, cînd primise premiul Academiei pentru romanul „Ion“. Premiul — care se acorda o dată la trei ani —■ îl mai primiseră înainte Geor- ge Murnu pentru traducerea „Iliadei“ și Vlahuță pentru „România pitorească“.Era un premiu de autoritate care consacra încă de tînăr pe marele nostru prozator modern.Mai presus de toate, Rebreanu era mîndru de a fi scriitor. Ținea mult la munca sa. In ultimii ani ai vieții își adunase material pentru a scrie un Păcală. N-a mai apucat însă. A fost un om generos, cu mulți prieteni și admiratori. A fost un om scrisul mîne.
...Mă 

de răbdarea maestrului Sor
bul. Mai îndrăznesc doar să-i 
solicit și o altă convorbire, 
despre alte amintiri. Nu sînt 
refuzat. Nu mai am astfel de
cît a mulțumi.

cu o mare credință în lui. Și aceasta va ră-
ridic spre a nu abuza

M. F. ;


