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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Luni dimineață, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, a primit delegația Parti
dului Comunist Italian, con
dusă de tovarășul Gian Carlo 
Pajetta, membru al Direcțiu
nii și al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.I., care, la invita
ția C.C. aJ P-C.R., face o vizi
tă în țara noastră în schimb de 
experiență.

Din delegație fac parte tova
rășii Eduardo Perna, membru 
al C.C. al P.C.I., vicepreședinte 
al Grupului senatorial al 
P.C.I., Adriana Seroni, mem
bră a C.C. al P.C.I., Guido Ca- 
ppelloni, membru al C.C. a) 
P.C.U secretarul regional a! 
P.C.I. din Marche, Gian Carlo 
Boiochi, secretarul Federației

P.C.I. din Piacenza, și Sergio 
Mugnai, corespondentul ziaru
lui „L'Unita“ la București.

La primire au participat to
varășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Mihai Dalea, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ghizela Vass, Ton 
Stoian, șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., și Andrei Ștefan, prim- 
adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

In cadrul discuțiilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosfe
ră tovărășească, de caldă prie
tenie, a avut loc un schimb de 
păreri cu privire la probleme 
de interes comun pentru cele 
două partide, probleme actuale 
ale situației internaționale și 
ale mișcării comuniste și mun
citorești.

BENEFICIILE
AUTODEPĂSIRII

DIN EXPERIENȚA GOSPODĂRIE,
AGRICOLE DE STAT-BUFTEA

Pînă In ulHmll ani, la gos
podăria agricolă de stat — 
Buftea (din cadrul Trustului 
București) beneficiul net, a- 
acest important indicator de 
plan, era înlocuit cu reversul 
Iui — pierderile planificate. 
Cauzele, care sînt cauzele 7 — 
ș-au Întrebat comuniștii, a- 
proape întregul colectiv de 
muncă, mal bine de jumătate 
format dintre cei ce sînt pur
tători al carnetului roșu de 
membru al Uniunii Tineretu
lui Comunist

Au fost numite cauzele, s-au 
arătat șl căile unde trebuie 
acționat. Sporirea producții
lor, cheltuirea cu grijă gospo
dărească a banilor, stimularea 
Inițiativei oamenilor — lată 
numai cîteva din... șantierele 
pe care s-a lucrat cu mult 
succes chiar, la această gos
podărie. Efectul e subliniat de 
faptul că acum la această u- 
nitate se socotesc beneficiile 
și nicidecum pierderile.

Dar a intrat tn obișnuința 
noastră ca succesele de azi să 
nu ne mal mulțumească miine. 
Așa se petrec lucrurile și la 
gospodăria agricolă de stat 
Buftea. Planul de producție pe 
perioada cincinalului fixează, 
printre obiectivele de prim or
din, realizarea unul beneficiu 
anual de aproape zece 
mare decît cel obținut 
pe care îl parcurgem.

Ce v-ațl propus să 
pentru înfăptuirea 
prevederi ? — l-am
pe tovarășii GHEORGHE MA- 
IȚA inginer șef, șl STELIAN

BOJICA, uec re tarul comitetu
lui U.T.C. pe gospodărie.

— Principala plrgtue cete 
creșterea producțiilor prin pu
nerea In valoare a 
potențial productiv al pfersAu- 
tulul si al animalelor. în 
aeni desfășurăm o activitate 
de cercetare propria, fn cadrul

ori mai 
în anul

faceți 
aceste! 

întrebat

Ing. GHEORGHE HÂITÂ

unftâ.t. ; em OîicnJr.* clmerrr. 
de experienti p--1 - par-
tarrs se.rrHoc. carzt'Sti.- de 
T~ji ăahirnti tstat*. ettute^- 
edc*. b MMfc ? ex_- - 
:> si 
spec!* si de s-fra'a

— De altfei. toc*
seri — e Intrat tn diacute ‘.c- 
v»râsul Bojlcă — întregul nos
tru colecta lucrează sub devi
za „pe intreag» super' iță 3e 
teren — producții la nivelul 
celor mal fertile parcele*. Am 
redus noi la griu diferentele 
diatre jaaxim'um- si mini
mum* ce la 1000 kg aeum doi 
ani. Ia 450 kg anul acesta — 
si tot mm cu atlt si la portxnb 
— dar de abia de aici 'nccso 
Încep acțiunile de mart pro
porții : irigații. asnesajAr! 
pentru desecări tn scopul r->- 
tlgărll pentru pcocuctie a 
ceior 400 hectare foadur-. 
de crovjrl, ferPiVzări cu 
gunoi de grajd si îngrășămin
te chimice etc. Noi. tinerii, 
ne-am angajat si rispundem 
de toatl munca necesitați de 
amenajările pentru desecări. 
Am efectuet cîteva mii de ore 
munci patriotici st alte zed 
de m2 tn cadrul activității cu
rente tn producție.

— Presupee ei acesta ates
tări aa feat răsplătite prin 
naBxări.

— _care nc-s deloc neglija
bile — a subliniat tovarășul 
trg. ^er se£ : 4 MO kilogram* 
porumb boabe la hectar de pe 
terenuri altădată complet ne
productive.

— La adunarea gr-erali de 
alegeri, uiccit_  și-au reînnoit
angajamentul în toamna a-

■~1

GH. nciotv

9
N. VTNTEANU

10 luni îndeplinit
Cu planul pe

MORALA
FABULEI

da Ștefan lurey

.'a drumeți* (Instantaneu pe malul lacului sflnta Ana)

EXTEMPORAL

deitl — ICECHIM, Fi- 
brlca de produse lac
tate, întreprinderile 
„fie activul", „Colenti- 
aa", „Macul roju" jl 
altele.

Pe am am b Iul indus
triei bucuregtene an 
foit realizate p!n8 
acum peste prevederi
le planului : 1 650 tone 
oțel. 2 962 tone lami
nate Unite pline, 3 916 
tone țevi oțel, 1 126 
televizoare. 10 Ml hXl

din lontl amatialK, 
270 800 mp țesături 
din bumbac, 117 100 
mp țesături din tină, 
620 tone zahăr, 4 420 
tone ulei comeatibll. 
Plnă Ia îArșltul tri
mestrului in au fost 
realizata economi! pes
te plan in valoare da 
187 456 OM lai |1 bene
ficii pesta plan in va
loare de 75 451 000 leL

De w cunoaș
terea teoretică. 
Ia verificarea 
practică (In
tr-unui din la
boratoarele Pa- 
ealtâtlf de bio
logia a Unfver- 

îitățil 
tacuiețti)

Sa apropie
..preiien ladustrială" 

a hldraeeatralel Baciu 2

MASURI PfMRU hlBUUlVlRU

ACTIVirAIII Dl EDUCAȚIE FIZICA

Șl SPORI i\ ȘCOII Șl lUUHlll
Pentru îmbunătățirea organizării și desfășurării activității 

de educație fizică și sport in rîndurile elevilor >■ fost laaic 
măsuri în vederea modernizării lecțiilor de educai ie fizică, 
prin promovarea unor metode de lucru care eă dacă la creș
terea gradului de pregătire fizică generală a elevilor. In acest 
an de învățămînt, profesorii de specialitate insistă, printre 
altele, asupra însușirii corecte, de către toate clasele, a tehnicii 
moderne specifice probelor atletice și sprijină organizarea 
concursurilor de atletism pe probe și categorii de vintă. In 
vederea stimulării pregătirii și antrenării unui număr sporit 
de elevi la activitatea competițională și obținerea unor renl- 
tate sportive de valoare, se va institui pentru elevi insigna 
„CERCURILE OLIMPICE0, care va avea cinci grade, eșalo
nate pe diferite trepte de pregătire sportivi. La i finitul 
fiecărui an școlar, elevii care s-au evidențiat In activitatea 
sportivă vor primi premii în obiecte și diplome.

Măsuri similare au fost luate și în învățămîntul superior, 
unde — în primul semestru al anului — au luat ființă 37 
cluburi sportive universitare cu 300 de secții pe ramuri de 
sport. Au început, de asemenea, lucrări de amenajare a noi 
baze sportive în centrele universitare Timișoara și Oradea, 
pentru studenții Institutului politehnic și. respectiv, ai Insti
tutului pedagogic de 3 ani.

Pentru anul de învățămînt 1966—1967, catedrele de educație 
fizică din facultățile tehnice șl universitare au revăzut pro
gramele de studii, care au fost îmbunătățite prin adăugarea 
unor capitole rodind evoluția sportului contemporan. Toto
dată, !n anul I de stadii, educația fizică este acum disciplină 
obligatorie.

(Agerpres)

(Continuare In pag. a Hl-al

>• |«ntierul hidrocentra
lei Baclu 2 —■ ultima din 
ulba de lumini a Blitrlței 
•-an încheiat lucrările de 
montaj Ia cel de-al doilea 
hidrogenerator de 7 500 ki
lowați — dintre ce! patru 
prevlznțl a ae Instala — 
reitnl lucrărilor de aceat 
gen afltndu-aa 1n stadiu a- 
▼ansat Montării au gl în
ceput verificarea Inatalațll- 
lor electrice ?i de automuti
lară. Semne sigure cS „pre
miera industrială" a hidro
centralei se apropie.

(Agerpre»)

COMBINĂ AUTOPROPULSATĂ

PENTRU PRELUCRAREA STUFULUI

Un grup de specia- 
less de la ccem.exLi’ 
pentru îndus.'.'.cJ.-ra- 
ren iemrrul-r- d:-. P.e- 
g-:n au prclecict ri 
recMftU un nou pro- 
dels : combina 
nn",r.>««c:d oe-lru 
re Șratu! șf tmps- 
cixtesel sturulc: d-n 
He'.a Dundrii. Dota-

cesibiHta!^, comâex 
dauurdnd de 
r'l.ve de p.irr ije- 
za'.e pe două 
re. Primi iot de x- 
țir.i va fi ioioa** In 
viitoarea carzxrfe 
de recoltare a itdiu-

(Agers res)

Ord de gimnastica la Școala generala nr. 193 din Capitala

MAI MULTE FETE

ALE MEDALIEI DE LAUREA1.//;
în ultimii ani, mișcarea artistică de 

amatori s-a afirmat ca o forță culturală 
distinctă, constituind un element de 
prestigiu în peisajul culturii noastre.

în același timp nivelul unor formații 
se apropie de arta interpretativă a for
mațiilor similare profesioniste. O do
vadă elocventă o oferă ansamblurile 
artistice de amatori ale căror turnee In 
străinătate au constituit adevărate 
succese și evenimente artistice.

Prin specificul zonelor etnografice, 
cuprinse în regiunea Cluj (Bistrița, 
Năsăud, Apuseni. Valea Someșului și 
Cîmpia Transilvaniei) arta amatoare 
locală prezintă o mare varietate de mo
tive populare și stiluri interpretative. 
A$a se explică faptul că localități ca 
Ceanul Mare. Lupșa, Zimbor. Ciunga, 
Bicălat Coruș, Cojocna. Leșu Ilvei, 
Sieut. Rădești, Cîțcău etc. au avut ma
nifestări de rezonantă republicană prin 
demonstrații artistice originale și de 
mare virtuozitate interpretativă. De 
obicei însă, confirmările „așteptau" pri
lejul unor concursuri interregionale și 
republicane, ceea ce ducea inevitabil la 
salturi, stagnări și căderi nejustifi
cate.

Perioadele dintre concursuri, free-

Mișcarea artistică 
de amatori

vent dominate de „secetă", au fost în
viorate, în primăvara acestui an, de 
efectul binefăcător al dialogurilor pe 
aceeași scenă — idee preluată cu mult 
succes de la televiziune — un adevărat 
„maraton" competitiv care a dat naștere 
unui sănătos spirit de întrecere. In 
plus, dialogurile pe aceeași scenă au 
favorizat un valoros schimb de expe
riență, o circulație largă a formațiilor 
stimuiînd apariția unor noi echipe și 
îmbogățind repertoriul acestora cu 
noi specij și formule scenice.

ION ARCAȘ 
ILIE CĂLIAN 
ION RUSU 

corespondentul 
„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Cluj

(Continuare tn pag. a III-a)

Sînt vreo cinci ani de etnd. 
In curtea unui vast complex 
de școli profesionale din Bra
șov, l-am întîlnit pe N. Era o 
zi de toamnă învăpăiată cu 
toate tonurile dintre roșu, aur 
și brun. Viitorii muncitori ca
lificați în industriile construc
toare de mașini trăiau zilele 
de început ale unui nou an de 
învățătură și cei mai mici în 
vîrstă dintre ei se plimbau, 
cu o anumită gravitate, admi- 
rîndu-și tunicile bleumarin, 
semn exterior al proaspăt do- 
bînditei calități de ucenici. N., 
despre care am aflat că era în 
anul trei la lăcătușerie, stătea 
pe o bancă și. înconjurat de 
cîțiva admiratori, se deda ocu
pației favorite : desena.

Cu un creion bont, fără pre
tenții, executa după natură 
schițe de mișcare, crochiuri 
rapide, aproape instantanee. 
Stăpinea un ochi nervos și e- 
xact, avea o intuiție sigură a 
proporțiilor, ca și capacitatea 
de a discerne linia esențială a 
volumelor. Pe foaia albă, cre- 
tată, de bloc ieftin, răsăreau 
una după alta siluetele cole
gilor. Amestecat în grupul pri
vitorilor, la un moment dat am 
emis o apreciere critică de a- 
mănunt. N. a ridicat privirea 
și această privire a avut o 
scânteiere ciudată. Am crezut 
că. talent răsfățat, va fi fost 
atins în amorul propriu. Mă 
înșelasem, era tocmai contra
riul. Băiatul era veșnic în că
utarea unui cuvînt competent, 
suferea profund $i sincer din 
pricina propriilor limite și ni
mic nu-1 îngrozea mai mult 
decît perspectiva diletantis
mului. Chemarea sa. de care 
era bineînțeles conștient, nu 
avea contingente cu meseria 
învățată acolo, și, dacă oca
zional pictase cîteva gazete 
de perete ori panouri festive 
pentru școală., de fapt N. se 
obligase material și moral în 
fața școlii să devină un bun 
lăcătuș — nimic altceva.

Și, într-adevăr. juca cinstit: 
avea note excelente la tehno
logie, la celelalte materii, de 
asemenea, păstra o comporta
re demnă, nu i se putea impu
ta ceva. Insă nostalgia l-a tri
mis într-un sfîrșit de săptămî- 
nă pînă la București, unde s-a

(Continuare In pag. a III-a)
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Adunări de dare de seamă

și alegeri în organizațiile U.T.C,

PREA PE JIR
PERJRV ESENȚIAL
Am participat deunăzi la a- 

dunarea generală 
seamă și alegeri 
ției de bază U. 
secția prelucrări

rie dare de 
a organiza- 
T. C. de la 

r_______  mecanice a
Uzinei „înfrățirea" - Oradea. 
Materialul prezentat, ca și dis
cuțiile, au subliniat de la în
ceput un adevăr incontestabil: 
aici sînt mulți tineri harnici, 
muncitori talentați cei mai 
mulți, cu o bună pregătire pro
fesională, în al căror cuvînt 
poți avea întotdeauna încre
dere. în realizările secției pe 
cele trei trimestre, se află în
corporată și contribuția tine
rilor, rodul activității organi
zației U.T.C. în darea de sea
mă au fost citate numele Iul 
Aurel Pal, Ștefan Matei, Budai 
Aurel, Popa Augustin, Pop 
Cornel și ale altora. La auzul 
acestor nume fiecare din cei 
prezent! a văzut chipul celui 
mai bun dintre tinerii munci
tori, al fruntașului secției in 
întrecerea socialistă.

Au plutit însă în încăpere, 
tot timpul cit «-a citit darea 
de seamă și s-au purtat dis
cuțiile, citeva întrebări, poți 
fi mulțumit numai cu realizări 
parțiale? Ai dreptul să te auto- 
tneînți și sâ bați pasul pe loc 
rămtnînd la ceea ce ai realizat 
azi ?

întrebările ni le-am pus (și 
nu numai noi) îndeosebi a- 
tunci cînd darea de seamă a 
citat, alături de numele frun
tașilor, o serie întreagă de ti
neri care nu-și îndepli
nesc normele, care dau pro
duse de slabă calitate. Dar 
numai atît a făcut darea da 
seamă : a citat aceste nume, 
cînd normal ar fi fost ca ase
menea cazuri să fie analizate 
pe toate fațetele.

Faptul că secția, în totali
tate, și-a îndeplinit planul pe 
9 luni, nu înseamnă nicidecum 
că activitatea organizației 
U.T.C. s-a desfășurat în toate 
compartimentele și întotdea
una la un nivel corespunzător.

S-a spus, de pildă, că anu- 
miți tineri din secție, printre 
care se află Gheorghe Bronț, 
Cornel Porjă, Moise Dehelea- 
nu, rămîn în repetate rinduri 
cu sarcinile neîndeplinite. O 
analiză temeinică a acestor 
cazuri nu s-a făcut însă. 
Din păcate, lipsa, din acest 
punct de vedere, a dării de sea
mă, n-a fost suplinită nici de 
discuții.

De fapt, de ce sînt rămt- 
neri sub normă, dece In drep
tul numelor unor tineri, la ca
pitolul calitate, se înscriu re
buturi ? Cauza principală — 
se spune în darea de seamă 
— trebuie căutată în mani
festările de indisciplină ale a- 
cestora. Și cu aceasta se pune 
punct. Ar fi fost normal să se 
meargă mai departe, sd se a- 
rate de ce nu s-a înțeles de 
către toți tinerii că disci
plina socialistă a muncii pre
supune, In afara prezen
ței la program, și folosirea in
tegrala a timpului de muncă, 
îngrijirea utilajelor, respecta
rea procesului tehnologie ți, 
nu tn ultimă instanță grija 
pentru ridicarea propriei pre
gătiri profesionale. Dar. după 
cum am arătat, tocmai ase- 
nea lucruri n-au fost sublinia
te nici în darea de seamă, nici 
tn discuțiile care s-au purtat 
pe marginea acesteia.

Indisciplina n-a atras ast
fel oprobiul public, critica 
deschisă, severă și pentru fap
tul că membrii comitetului 
U.T.C. n-au desfășurat în pe-

rioada anterioară alegerilor o 
susținută muncă în rîndul ti
nerilor în scopul înțelegerii 
largi, complexe, de către aceș
tia a însăși noțiunii de disci
plină în muncă. Lucrurile s-au 
amintit întotdeauna în treacăt 
și, în consecință, ele n-au tre
zit ecoul cuvenit în conștiința 
tinerilor, n-au determinat 
schimbările necesare în com
portarea unora dintre eL

Faptele ne duc și la conclu
zia că la pregătirea adunării 
de dare de seamă și alegeri de 
la secția prelucrări mecanice 
n-a fost consultat un număr 
mai mare de membri ai orga
nizației U.T.C. S-a înțeles aici 
că dacă membrii biroului 
U.T.C. alcătuiesc darea de 
seamă lucrurile se pot consi
dera încheiate. Realizarea de
zideratului de mai sus ar fi 
putut oferi, alături de un plan 
de masuri consistent pentru 
viitor, o dare de seamă anali
tică, care să conducă la dez
baterea amplă a unor neajun
suri ce se manifestă încă în 
munca unor tineri, ar fi con
tribuit la ridicarea activității 
întregii organizații U.T.C. pe o 
treaptă nouă. Pornind de la 
aceste concluzii, se impun a- 
cum o serie de măsuri condi
ționate de situația amintită, 
care să determine dezvoltarea 
spiritului de răspundere, întă
rirea disciplinei în muncă a 
tinerilor de la secția prelucrări 
mecanice a Uzinei „înfrățirea" 
Oradea.

C. BEJ AN 
corespondenții 

„Scînteîi tineretului** 
pentru regiunea Crișana

SCHIMB 
DE EXPERIENȚĂ
GALAȚI (de la corespon

dentul nostru).
Dezvoltarea mișcării de 

inovații a fost tema unui 
schimb de experiență or
ganizat recent la Brăila de 
către Ministerul Economiei 
Forestiere. Inovatori frun
tași, ingineri șefi, respon
sabili cu inovațiile din fa
bricile și combinatele de 
industrializare a lemnului, 
reprezentanți ai direcțiilor 
din minister și institute de 
cercetări au luat astfel cu
noștință de realizările ob
ținute în mișcarea de ino
vații în perioada 1964 și 
pînă la sfîrșitul semestru
lui î

Cu acest prilej au fost 
prezentate numeroase pro
totipuri de inovații aplicate 
în procesul de producție al 
întreprinderilor din aceas
tă ramură a economiei fo
restiere.

Shaw afirma : .Teatrul 
fost dintotdeauna o școală 
idei. El are posibilitatea 
transmită o artă străbătută 
marile idei care animă 
temporaneitatea" în lumea u- 
niversitară teatrul a devenit 
astăzi unul din mijloacele efi
ciente de educație la îndemîna 
organizațiilor U.T.C. și asocia
țiilor studențești. întrebarea 
este dacă 
denți — 
din urmă 
întregime 
educativ : 
multilateral conștiința specta
torului — student, s-o facă să 
vibreze, pentru ca mesajul 
care se transmite de pe scenă 
în sală să exercite o influență 
politico-morală și să capete o 
funcție estetico — educativă... 
Răspunsul este complex — el 
avînd două aspecte esențiale. 
O să încercăm conturarea lui, 
desprizînd concluziile unei an
chete în cadrul căreia au fost 
chestionați peste 300 de stu- 
denți și cadre didactice din fa
cultățile bucureștene.

Primul aspect: contactai 
studenților ca sala teatrul ni. 
Faptul că în institutele de În
văță mînt superior din Capita
lă învatâ peste 50 000 de ftu- 
denti îngreunează alcitulrea 
unei statistici precise care sâ 
ilustreze cu exactitate mate
matică participarea studenți
lor la reprezentațiile teatrelor 
bucreștene. Noi am folosit me
toda „interogării statistice 
prin reprezentanți" — adică 
am discutat cu activiști al aso
ciațiilor studențești pe care 
i-am solicitat să ne relateze 
situația din grupa sau anul de 
studiu din care fac parte. 
Iată un grafic cu datele d« 
care le oferă anul universitar 
1965—1966 :

— 40 la sută dintre studenții 
bucureșteni au manifestat in
teres deosebit pentru specta
colul de teatru : au mers la 
foarte multe reprezentații tea
trale, și-au procurat cu regu
laritate bilete de la casele tea
trelor sau din cota repartizată 
prin asociația studenților; a- 
ceștia sînt preocupați să-și 
formeze o cultură teatrală, ci
tesc articole de specialitate, 
participă la întîlnirî cu ac
tori și regizori, cu critici de 
teatru : în amfiteatru. Ia că
min, Ia cantină. în discuțiile 
prietenești, colocviul despre 
teatru a căpătat, nu de pu
ține ori, aspectul unei dezba
teri competente.

— 50 la sută dintre studențl 
au ajuns cu totul întîmplător

\

a 
de 
si 
de

con-

în relația „stu- 
teatru" — acesta 
își îndeplinește in 
rolul său de factor 

adică să solicite

IASI (de la cores
pondentul nostrui 

Tinerețea are 
nevoie de înțelep-. 
ciunea celor vîrst- 
nicî, de experi
ența de viată a a- 
cestora pentru a 
deveni ea Însăși 
matură și incon
testabilă în entu-

Preocupări peniru calitate și productivitate. O noud mașină de 
bobinat rotoare realizată la „Electronica"

Foto : AGERPRES

Bilac sau lecturile diverse
Marii iubitori de carte, de 

la un filozof ca Montaigne 
pînă la un poet ca Ezra Pound 
(acesta a scris chiar două 
cărți: ABC-ul lecturii și Cum 
să citim) /ac îndeobște mărtu
risiri despre propria lor ex
periență în legătură cu mo
dalitățile lecturii, 
poți întreba : sâ 
sistem sau fără ? 
după părerea mea 
numai a mea), nu poate fi 
decît unul: Atîta vreme cit e 
vorba de învățătură școlară, 
lectura trebuie făcută sistema
tic, după principiile didacticii 
și pedagogiei; altfel, învăță
tura nu poate fi acumulată 
cu temei; celelalte lecturi — 
lecturile libere — n-au nevoie 
de utci un sistem. Și asta, nu 
pentru că lectura cărților dis
parate n-ar duce la o învăță
tură oarecare; oarecare, dar 
prețioasă. însă învățăturile 
deduse din cititul mai mult 
sau mai puțin întîmplător. sea
mănă cu experiențele succe
sive dobindite în viitoarea vie
ții, iar experiențele de viață 
nu urmează strictețile vreunui 
sistem.

Poate că, în această materie, 
singurele rigori acceptabile 
sînt acelea ale sistemului lui 
Bilac. Cine este Bilac și 
care-i este sistemul ? Despre 
Bilac ne pomenește un singur 
autor, Fleuri Frederic Amiel. 
cel ce a scris celebrul și tul
burătorul Jurnal intim de ct- 
teva mii de pagini. Amiel ni-l 
recomandă astfel: „Bilac, 2is 
Mustafa, zis caporalul Trim,

de Laicăr Sebastian

Totuși, te 
citim cu 

Răspunsul, 
(care nu e

zis Sucon, altfel 2is „motăna- 
șul nostru zebrat". Acest pisoi, 
făptură foarte 
avea obiceiul, cu mustața și 
cu lăbuțele, 
prin infoliile 
de estetică 
din Geneva, 
atît de nobil 
inspirat frământatului Amiel 
două versuri grațioase: „Bi
lac est de ces chats qui, Ies 
livres rongeant, / Se font 
savants jusques aux dents". 
(„Bilac e din rîndul motanilor 
care, tot rozînd la cărți, / 
Ajung savanți pînă în măsele"). 
Amiel susține că seamănă a- 
cestui motan, fiindcă și el 
met sous dessus dessons par- 
mie Ies livres („pune cea mai 
mare neorîndulală între cărți"). 
Comparația nu e de rușine. 
Căci dacă Amiel seamănă cu 
Bilac, Bilac seamănă cu Mon
taigne care, în legătură cu ci
titul, spunea : ....Spiritul meu
se conduce după prima im- 
pulsiune ...nimic nu fac ne- 
bucuros, și continuarea silită 
îmi zăpăcește judecata, mi-o 
mohorăște și mi-o obosește... 
șl dacă mă supără cutare 
carte, iau alta etc".

Lectura, așadar, nu com
portă nici un sistem. Să dedu
cem de aici că lectura nu-i 
decît o ocupație fără folos, un 
divertisment, o evaziune ? 
Nicidecum. din lecturile li
bere, cum am spus-o, se pot 
trage învățături de preț. Dar

înțeleaptă,

dea iamasa
fostului profesor 
la Universitatea 
Și obiceiul lui, 

și de distins, i-a

dacă lectura nu~i doar o de
șartă amuzare, ea nu poate fi 
nici un act silnic. întrebat 
care gen literar este cel mai 
bun, Voltaire a răspuns: 
„Toate genurile sînt bune, 
afară de cel plicticos". Iar 
poetul Leopardi definește car
tea cu o formulă genială: 
„Cărțile, prin structura lor, 
sînt ca acele persoane care 
aflîndu-se în societate, vor
besc totdeauna numai ele și 
niciodată nu ascultă pe ni
meni. De aceea, o carte tre
buie să spună multe lucruri 
bune și frumoase, și să le spu
nă cît mai bine, pentru ca 
cititorii să-i ierte că vorbește 
mereu numai ea. Altfel, car
tea va dezgusta ca și pala
vragiul neobosit". Iată de ce 
Montaigne zvîrlea cît colo 
cutare carte, ca să ia alta.

Prin urmare, lectura trebuie 
să prezinte interes. Dar și citi
torul cată să se ducă la carte 
cu un interes prealabil, inte
res pe care l-a? numi sete de 
cunoaștere, dor de îmbogățire 
și înfrumusețare sufletească. 
Dacă, snob, te repezi la cărțile 
impuse numai de modă; dacă, 
plictisit, citești numai ca să te 
amuzi și să-ți cheltuiești 
timpul cu care n-ai ce face 
altfel, nu vei pătrunde nici
odată marea taină a lecturii, 
nici foloase nu vei trage 
dintr-însa. Actul lecturii tre
buie luat în serios, chiar 
cînd e vorba de o lectură

desfătătoare. Căci devii savant 
pînă-n măsele, pînă-n măduva 
oaselor, in minte și singe, nu
mai cînd te înfrupți din esen
ța cărții celei pline de expe
riență și viață. Și toate cărțile
— vorbesc, firește, de cele 
scrise cu sîngete inimii, cu o 
înaltă concepție despre lume
— cuprind tot atîta viață ade
vărată cit găsim în viața în
săși. Cine vorbește cu dispreț, 
despre omul care învață din 
cărți ca și din viață, uită sau 
nu știe cită realitate vie vi
brează în cartea de valoare.

îmi amintesc cum, odată, 
marele nostru scriitor Gala 
Galaction îmi spunea că, ci
titor neobosit de-a lungul a 
multe decenii, ajunsese să 
amestece lumea cărților cu 
realitatea imediată și invers, 
și că acest amestec îi era 
binefăcător. Și preciza :

„Slova cărților nemuritoare 
m-a făcut să iubesc lucrurile 
omului și omul, și să le am 
oricînd în amintire și în inimă. 
De aceea, cînd 
cu un om, eu îl 
și mi-i drag ca 
ten regăsit.

— Popescu — se recomandă 
el.

— îmi pare bine, spun eu. 
Dar care Popescu ești d-ta ? 
Nu ești Eleutherie Popescu din 
Două loturi

Ca să ajungi la asemenea 
admirabilă confuzie, nu e ne
voie de nici un sistem. Ci nu
mai de dorința fierbinte de a 
cunoaște.

fac cunoștință 
cunosc de mult 
un vechi prie-

AMFITEATRUL DIN
SALA TEATRULUI (I)

sala teatru?*»! : Ia Invitația

de

□e 
de 
au

tea-

de- 
stu- 
be- 

ani-

în
unui prieten isau a unei prie
tene,. cu prilejul organizării 
unor vizionări colective în 
cadrul grupei etc.

— 10 la sută dintre student* 
nu au intrat In cursul anului 
universitar Intr-o sală 
tru.

Un calcul simplu 
monstrează că 30 000 
denti bucureșteni nu
neficiat în cursul anului 
versitar 1965—1966 de eficien
ta teatrului ca mijloc de edu
cație estetică

A] doilea aspect — reperto
riul teatrelor. în cursul an
chetei noastre am stat de vor
bă cu un mare număr de ca
dre didactice universitare. Cu 
prilejul acestor discuții s-a

gS-irea nrofeskvM’ă etc. A- 
impune necesitatea a".- 

lĂtulrii unui repertoriu variat 
șl echilibrat Să vedem Insă 
în ce măsură satisface el ce

llrințele educației artistice 
estetice a studenților-

Ruxandra Popovicl — asis
tentă. Facultatea de limbi ger
manice :

— Anii studenției ii dau po
sibilitatea studentului să-și 
formele o bogată cultură tea
trală. Noi Insă — mă refer Ia 
conlucrarea cadrelor didactice 
cu omnizațlile de tineret din 
facultăți — trebuie să-1 aju
tăm ea presents Ivi in sala 
spectacolului de teatru să ur
mărească un fir călăuzitor : 
cunoașterea tezaurului drama
turgiei naționale șl universale

SUB SEMNUL EXIGENȚEI -

TIMPUL LIBER Al STUDENTULUI
formulat oiraraa cl stabilirea 
unui contact permanent ii or
ganizat intre student șl tea
tru eata un act de culturi in
dispensabil In Capitală înva
ță deci S0 000 de studenți. Cei 
mai mul ți sînt veniți aici din 
diferita orașe li sate ale țării, 
stau cinci an!, perioada studii
lor. și apoi sînt repartizați în 
producție. în școli. In uzine. In 
spitale, tn satele patriei noas
tre ei vor trebui să transmită 
Daslunea pentru artă, si fie a- 
nimatoril și fndnnnătorii vie
ții artistice — In care teatrul 
joacă un rol important Dar 
mai întfi el trebuie s* capete 
□asiune pentru teatru. să-și 
formeze un orizont cultural 
larg. Teatrele din Capitală 
care. în general manifestă o 
grijă deosebită pentru o cul
tură elevată a spectatorului, 
intr-o orientare decis contem
porană — au în această pri
vință un rol botăritor. Răs
foind repertoriul teatrelor ve
dem că studenții zu posibili
tatea să vizioneze spectacole 
cu lucrări de .prima mînă" 
ale dramaturgie! clasice și 
contemporane, opere funda
mentale pentru formarea cul
turii teatrale a tinerilor spec
tatori. Dar spectatorii pieselor 
de teatru, atît de numeroși, 
sînt foarte diferiți în funcție 
de nemumărati factori : vîrs- 
tă. nivelul cunoștințelor despre 
viată și artă. preferințele ar
tistice. educația estetică, pre

— lucrările representative 
pentru creația spirituală a <i- 
ferlielur papuare.

Iau Aughel — azil tent. Fa
cultatea de biologie :

— Teatrul trebuie aă fie și 
un mijlec de educație patrio
tică. Studentul trebuie să vadă 
reconstituirea scenică a unor 
pagini dramatice ale luptei 
partidului : piese eare aă ex
prime particularitățile, trăsă
turile specifice, etice și psiho
logice ale poporului nostru : 
plete care sl aducă pe scenă 
personalități de seamă ale is
torici. să contureze figuri e- 
mofionaute de revoluționari, 
de militant! din rindurile 
partidului.

Ion Țigănescu — asistent, 
Facultatea de statistică :

— Studenții trebuie aă vadă 
pe scenă și piese cu subiecte 
inspirate din viața studențeas
că. piese care să le ofere mo
dele de viață și de comporta- 
re.„ Dar nu mă refer la piese 
care să apară numai ca rezul
tat al dorinței de a răspunde 
unei comenzi sociale, ci Ia 
piese care să fie rezultatul 
unei pregătiri minuțioase, al 
unor eforturi reale de docu
mentare. de cunoaștere a stu
denților in așa fel incit să se 
ajungă la opere majore — față 
de care să nu încercăm re
gretul că nu se ridică la bo
găția de sensuri ce caracteri
zează studențimea noastră.

Așadar, a ."erica iînt cerin
țele. Sa aoellm acum la statis
tic ș* sâ vedem in ce misură 
au reușit teatrele bucurestene 
să satisfacă aceste cerințe tn 
stagiunea 1965—1966. Deși tea
trele și-au lărgit cimpul de 
investigație, oferind o imagi
ne mai variată a creației dra
matice naționale și universa
le. răspunsul nu poate fi decît 
în parte afirmativ, deficiențe 
fiind semnalate la capitolul 
..dramaturgia românească". In 
stagiunea 1965—1966 s-au ju
cat aproape 90 de piese. între 
acestea, doar 15 piese care re
prezintă dramaturgia româ
nească din ultimele două de
cenii (noi reținem Insă nurr.a! 
patru : „Moartea unui artist1-, 
„Șeful sectorului suflete-. 
..Simple coincidențe*. ..Nu lînt 
Turnul Eiffel" — celelalte a- 
cordă rabat calității). 9 piese 
din dramaturgia noastră cla
sică (dintre care numai două cu 
subiect istoric: „Doamna Iui 
Ieremla" șl „Vlaicu Vodă"). O 
singură lucrare dramatici o 
gllndește lupta Ilegală a 
comuniștilor: „Pe 40 de metri 
lungime de undă-.
semenea. o 
are subiect 
viața studenților: „Zlzi |L.. 
formula ei de viată" (cu 
destule deficiențe artistice, de 
cunoaștere șl aprofundare a 
mediului ales). Se mai adaugă 
faptul că multe spectacole se 
joacă cu „casa închisă" — așa 
că studentul — singur — 
nu-și poate alcătui și respecta 
un plan de vizionare a repre
zentațiilor teatrale.

Preocuparea pentru cultura 
artistică a elevilor și studen
ților are la noi în țară o tra
diție bogată. Amintim aici ini
țiativa lui Ovid Densușianu, 
creatorul „Asociației pentru 
cultura artistică în școală". 
Cu atît mai mult în anii noș
tri, cînd partidul și statul a- 
cordă însemnate fonduri ma
teriale destinate educației ti
neretului, preocuparea pentru 
o cultură artistică a studenți
lor trebuie să fie deosebit de 
activă. Apropierea tuturor 
studenților de arta spectaco
lului de teatru s-ar înscrie pe 
această linie. Ce se poate face 
în această privință ? Pentru 
început am cerut părerea to
varășilor din Comitetul U.T.C. 
și Consiliul U.A.S. din cen
trul universitar București 
precum și a unor conducători 
ai teatrelor din Capitală. Dar 
despre aceasta în articolul ur
mător.

ADRIAN VASILESCU

De a- 
■ingură piesă 
inspirat din

Simpozion
zîasta ei frumuse
țe. Simpozionul 
organizat recent 
de Comitetul raio
nal Huși al Uniu
nii Tineret ului 
Comunist pe 
tema : „Tinerețe,

pentru fete
idealuri, răspun
deri" a avut drept 
scop tocmai reali
zarea acestei ar
monii între entu
ziasmul nestăvilit 
al tinereții și în
țelepciunea vîr-

stei înaintate. A- 
ceostă manifesta
re cultural-edu- 
cafivă a fost de
dicată fetelor.

Comportarea în 
societate și fami
lie. drepturile și 
îndatoririle lor de 
tineri cetățeni ai 
patriei noastre so-

a-

cialiste au stat în 
primul plan al or- 
dinei de zi a sim
pozionului. In
ceeași zi la Hur- 
dugi, o altă co
mună a raionului 
Huși, a avut loc 
un simpozion pe 
o temă asemănă
toare.

Incă o lucrare de discuit 
după care, operativ, griul e 
tnsdmfnțaf la adîncimea 
optimă. Imagine de la gospo- 
iăria agricolă de stat Mihdi- 
Iești din regiunea București

I

I
I
I
I

I 
I La cercuj de muz ied al Palatului pionierilor

S-1 ÎNTÎMPLA T IERI
Nici una dintre 

s-? r.serile pe care le 
am In față nu Încep 
cu obișnuitul (pentru 
noi cei de la ziar) 
.bilele trecut e~- 
Scrisorile acestea în
cep cu: „Ieri. la 
Combinatul Siderur
gic Hunedoara s-a 
elaborat cea de-a...- 
sau ..Ieri ara termi
nat de recoltat 
nimbul.
zahăr.„“
care 
Ieri-

po- 
s fee la de

Deci, fapte 
s-au petrecut

Inginerul agronom 
Ion Tucudean, care 
a fost repartizat in 
raional Sibiu, abia 
așteaptă 
fn palmă 
viitoarea 
grin la 
contribui 
die nl veterinar Con
stantin Mihalcea 
merge Intr-o circum
scripție sanitari din

Sibiu, 
să vînture 
boabe din 
recoltă de 
care va 

ți el. Me-

nul școlar a început 
la 15 septembrie. Șl 
totuși unii mai sînt 
încă în vacanță. Ce-i 
drept, vin la școală 
dar fără să se pregă
tească. Cei care se 
pregătesc an cules 
deja primele roade. 
De pildă, E. Caraivan 
a luat un 8 la mate
matică. 8 la fizică. 8 
la Limba română și

mîine această situație 
se va schimba în 
bine.

Corespondentul BE- 
NONE CHERBA na 
invită în :

DRUMEȚIE

NOI 
AI

8PECIALI3TI 
AGRICULTURII

Jl-a zflrșit un 
dram lung de cinci 
ani. dnunnl itudcn» 
ției și a început al
tul. drumul zpecla- 
Hitului fn agricultu
ră. Ieri a foat ultima 
zi efnd eel 7M de 
abaalvenți ai Institu
tului agronomie -Nl- 
colae Bâleeacu" din 
București a-au mal 
socotit pentru o clică 
studenti. Apoi au pă
răsit sălile de cursuri 
și au pornit spre ma
rile unități al* agri
culturii noastre so
cialiste. Acum ce vă 
pot acrie despre ei ? 
Au ginduri multe, 
flecare dorind •< 
muncească cit mal 
Mm.

Răsfoind scrisorile
corespondenților voluntari

reglunea Argeș, de 
care-l aparține șl sa
tul natal. E așteptat.

Rețineți, corespon
dentul voluntar M. 
Octavian este șl el 
medic veterinar și se 
numără printre cei 
700. Tuturor : Succes!

Să citim mai de
parte scrisoarea lui 
IOAN NIȚA din Cîm- 
pulung Moldovenesc.

„VACANȚA 
NETERMÎNATĂ"

..Nu există elev 
care să nu știe că a-

1.10 la naturale î 
Sahău, 10 la fizică 
9 la matematică.

Colegii lor de clasă 
(XI-a C) N. Dobnye- 
ru si I. Stroe au cu
les șl el „roadele" 
vacanței prelungite ! 
fiecare cîte un... 3'*.

După cum se vede, 
profesorii le-au a- 
mintit că școala a în
ceput de mult; este 
nevoie ca și organiza
ția U.T.C. 
minteasefi 
le de elev, 
tate s-au
ieri. Să sperăm că...

să le rea- 
îndatoriri- 
Cele rela- 
întîmplat

„Ieri 80 de munci
tori fruntași de la 
Combinatul metalur
gic Reșița au pornit 
tn drumeție. Ei au 
trecut Carpații prin 
frumosul defileu al 
Hațegului, s-au oprit 
la vechea cetate da
cică, au trecut prin 
Deva șl Bacău si au 
făcut cunoștință cu 
frumusețile de pe 
Valea Oltului. Astfel, 
de Ia începutul anu
lui șî pînă ieri au 
mers în excursii t- 
proape 2 200 de reși- 
teni“.

Am 
cifrele 
faptul 
sfîrșitul 
sînt două luni.

Mai sînt încă mul
te scrisori care, fără 
să exagerăm. încep 
cu., ieri Ieri, ne 
acrie tov. TACHE 
VASH ACHE coope
ratorii din Cîndeștl, 
raionul Piatra Neamț, 
au terminat repara
țiile la grajdurile și 
saivanele cooperati
vei agricole. Ieri, ne 
scrie MIȘU AVANU. 
din Tîrgoviște, aso
ciația sportivă din 
Glodeni a împlinit 
10 ani de la înfiin
țare. Au fost organi- 
*ate interesante ac- 
|iUMi sportive. (Bine 
■r fi — îl completăm 
noi — ca asociațiile 
sportive să organize
ze cel puțin o dată pe 
săptămînă asemenea 
activități. Nu s-ar 
supăra nimeni).

SI cum specifica
rea : ieri — nu lipse
ște din foarte multe 
scrisori, credem că nu 
trebuie să lipsească 
din încheierea a- 
cestui comentariu : 
v-am relatat numai 
despre citeva scri
sori din poșta de 
ieri, scrisori pe care 
le așteptăm la fel de 
interesante în posti 
de mîine.

reținut exact 
si reținem si 
că pînS la 

anului mai

GH. NEAGU
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ZILNIC INFORMA fll
SPORT

AU PRIMIT DIPLOMA DE ONOARE In timpul tnmlnârii 
de Onoare a C.C.

Diplomei 
al U.T.C.

A C.C. AL U.T.C.
Ieri dimineața, într-o subunitate de transmisiuni, la clu

bul proaspăt pavoazat, ofițerii, subofițerii și soldații din sub
unitatea al cărui secretar al organizației U.T.C. este locote
nentul major Nan Isaia, au trăit un eveniment deosebit din 
viața lor. Locotenentul major Dumitru Ulmet, membru al 
C.C. al U.T.C., șef al secției U.T.C. in Consiliul Politic al 
Comandamentului, a înrmînat secretarului organizației U.T.C., 
Diploma de Onoare cu care Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist a distins această organizație.

A fost un moment emoționant, integrat atmosferei gene
rale cu care militarii de pe întregul cuprins al patriei au 
sărbătorit Ziua Forțelor Armate ale Republicii Socialiste 
România. A intrat statornic în tradițiile oamenilor muncii 
această aniversare care evocă pagini din cronica luptei dusă 
pentru libertate, independență și suveranitate. Ori unde s-ar 
afla, militarii forțelor armate pregătindu^se necontenit în 
specialitatea lor, gata oricînd la datorie, preiau aceste tra
diții scumpe de luptă îmbogățindu-le cu rezultatele de fie
care zi.

Uteciștii din organizația care a primit înalta distincție au 
raportat cu acest prilej rezultatele lor. Le-au subliniat la 
valoarea lor, secretarul de partid pe unitate, precum șl co
mandantul subunității.

Pentru tinerii de aici, oameni cu specialitate deosebită, 
limbajul strict al cifrelor devine emoționant. 94 la sută din
tre militarii subunității au devenit specialiști clasa a JU-a 
în cadrul primului ciclu de instrucție. Aproape jumătate, 
specialiști clasa a Il-a. Militarii se ocupă de sport, au activi
tăți culturale. Cu toții și-au trecut probele pentru cucerirea 
insignei de polisportiv și mai mult de jumătate dintre ei au 
ciștigat insigna de „Prieten al cărții". însemnul onorific de 
„Militar de frunte" îl poartă acum 50 la sută dintre membrii 
subunității. De notat, de asemenea, că la concursurile de 
specialitate militară pe unitate cîțiva uteciști din aceasta 
unitate au ocupat locul întâi. Acestea sînt doar cîteva din 
rezultatele obținute în activitatea ostășeasca în care se simte 
din plin efortul uteciștilor. se văd roadele acțiunilor între
prinse de organizația U.T.C., sub conducerea organizației de 
partid. Punînd în centrul activității sale sarcinile tra
sate de Congresul al VIII-lea al U. T. C., organi
zația evidențiată militează continuu pentru educarea ute- 
c.iștilor în spiritul dragostei fierbinți față de patrie, al devo
tamentului față de clasa muncitoare și partidul său, față de 
întregul popor.

Distincția acordată răsplătește efortul colectiv și îndeamnă 
în același timp la noi realizări. Despre obiectivele viitoarei 
lor activități au vorbit la sfîrșitul adunării secretarul orga
nizației U.T.C., precum și alți uteciști : sergentul C. Penciu, 
fruntașul Jipa Dragoș, ostașul Vasile Cîrjă.

PLECAM

ACTUALITATEA
Adunarea feștilă cu prilejul aniversării

Zilei Forțelor Armate
ale Republicii Socialiste România

Teatrului Uniunii 
a Sindicatelor din 
avut loc lufii după-

Tot iert 
avut loc $i 
a Diplomei 
fruntașe.

cu 
în 
de

Dragoș, ostașul Vasile Cîrjă.
e

prilejul sărbătorii Zilei Forțelor Armate a 
alte unități militare festivitatea de decernare 
Onoare a C.C. al U.T.C.. organizațiilor U.T.C.

V. COXSTANTI.NESCU

DESCHIDEREA
UNEI EXPOZIȚII

JAPONEZE
DE BUNURI

DE CONSUM

In sala 
Generale 
Capitală a 
amiază o adunare festivă, or
ganizată cu prilejul celei de a 
22-a aniversări a Zilei Forțe
lor Armate ale Republicii So
cialiste România.

Au luat parte Dumitru Popa, 
membru .t al Comite
tului Executiva’ C.C. al P.C.R.. 
prim «erretar al Comitetului 
orășenesc București al P.C.R-, 
Virgil Trofin. secretar al C.C. 
al P.C.R., general-colonel Ion 
loniță, ministrul forțelor ar
mate, Cornel Onescu, minis
trul afacerilor interne, mem
bri ai C C. al P.C.R.. ai Con
siliului de Stat, conducători al 
unor instituții centrale și or
ganizații obștești, generali și 
ofițeri activi și în rezervă, ve
terani din războiul antifascist.

oameni de știință și cultură, 
reprezentanți ai colectivelor 
întreprinderilor și instituțiilor 
bucureștene. Au participat, de 
asemenea, atașați militari ai 
misiunilor diplomatice.

Despre semnificația Zilei 
Forțelor Armate, a vorbit ge
neral locotenent Ion Gheorghe, 
prim adjunct al ministrului 
forțelor armate.

La adunare au luat în conti
nuare cuvîntul Ion Popescu, 
secretar a] C.C. al U.T.C., și 
Gheorghe Jipa. strungar la 
uzinele „Vulcan-. Ei au adre
sat un cald salut militarilor 
forțelor noastre armate cu pri
lejul acestei sărbători.

A urmat apoi un concert 
festiv susținut de muzica 
prezentativă a armatei și 
rul Ansamblului armatei, 
gerpres)

llie Molocea de la Combinatul 
de cauciuc sintetic ți produse 
petrochimice din orașul Gheor
ghe Gheorghiu-De], se numără 
printre tinerii evidenfiafi In 

producție

Marți dimineața s-a deschis 
în Capitală, într-unul din pa
vilioanele Expoziției realizări
lor economiei naționale a Re
publicii Socialiste România, o 
expoziție japoneză de bunuri 
de consum. Organizată de firma 
„Tokyo Metropolitan Japonia", 
ea cuprinde circa 3 000 pro
duse aparținînd diferitelor 
sectoare ale economiei japo
neze.

*

Le deschidere ■ foet pre
zent Hristache Zembeti, vice
președinte al Camerei de Co
merț, precum și Iteru Maruo, 
lniftrclnatul cu Afaceri ad- 
lnterim al Japoniei la Bucu
rești. (Agerpree).

• Cu prilejul celei de-a 
XXII-a aniversări a Zilei 
Forțelor Armate, marți di
mineața au fost depuse co
roane de flori la Monu
mentul Eroilor Patriei și la 
cimitirul militar Ghencea, 
din partea Ministerului 
Forțelor Armate și Comite
tului organizatoric al 
veteranilor din războiul 
antifascist.

La solemnități au parti
cipat general - locotenent 
Ion Gheorghe, prim-adjunct 
al ministrului forțelor ar
mate, general - locotenent 
Ion Coman, general-colonel 
Mihial Burcfl, general-lo-

cotenent Ionel Vasile, ad- 
juneți ai ministrului forțe- 
lor armate, generali-loco te- 
nenți Alexandru Dăneacu 
și Dumitru Constantinescu, 
adjuncți ai ministrului afa
cerilor interne, generali 
activi și în rezervă, ofițeri 
superiori.

A fost intonat Imnul de 
Stat al Republicii Socialiste 
România. Cel prezenți la 
solemnitate au primit defi
larea companiilor de onoa
re.

în aceeași si, la monu
mente și cimitire militare 
din țară au foet depuse 
coroane de flori.

• CONTINUĂRI • CONTINUĂRI • CONTINUĂRI

A apărut 
LUPTA DE CLASĂ

nr. 10 — octombrie 1966
EDITORIAL : Epoca soda' 

lismului victorios; AUREL 
IANCU : Îmbunătățirea repar
tizării teritoriale a industriei; 
VASILE LIVEANU : Istoria și 
filozofia ; AUGUSTIN DEAC : 
Programul socialiștilor români 
din anul 1886 ; DEMOSTENE 
BOTEZ : Un veac și jumătate 
de la nașterea autorului „In
ternaționalei" .

PROBLEME ALE CERCETĂRII 
SOCIOLOGICE

IO AN I. MATEI: Unele as
pecte ale activității sociologice; 
HONORINA CAZACU : Pro
cesul de generalizare în so
ciologie

PUNCTE DE VEDERE 
VIRGIL STANCOVICI: Din 
problemele scienticii; T1TUS 
PRIBOI : Fenomenul literar 
și unele probleme metodolo
gice actuale; TEODOR VÂR- 
GOLIC1 : Muzeul literaturii 
române.

DOCUMENTAR
EUGEN PHOEBUS: Restruc

turări în lumea giganților 
CRITICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE 

COSTEA BARBU : Un ta
blou al României socialiste la 
sfîrșitul șesenalului; CAMIL 
MUREȘAN : Adunarea Națio
nală de la Blaj ; FELICIA AN- 
TIP: Cei 35 milioane de a- 
nonimi.

• Astăzi la Pitești în 
meci retur contând pentru 
„Cupa orașelor târguri" la 
fotbal, echipa locală Di
namo întâlnește formația 
franceză F.C. Toulouse. In 
primul meci, fotbaliștii 
francezi au obținut victoria 
cu scorul de 3—0. După an
trenamentul de ieri echipa 
piteșteană va intra pe te
ren in următoarea compo
nență : Coman, Popescu, 
Barbu, llie Stelian, David, 
Dobrin, Prepurgel, C. lo- 
nescu, Eftimie, Țurcan și 
Radu. Jocul va fi condus 
de o brigadă de arbitri 
italieni.

• Tot astăzi pe stadionul 
„23 August", amatorii de 
fotbal bucureșteni vor pu
tea urmări de la ora 13,15 
un interesant cuplaj : Se
lecționata olimpică a țării- 
Sutieska Niksic (Iugosla
via) și selecționata divizio- 
nară-F. C. Sochaux (Fran
ța). Fotbaliștii primei c- 
chipe susțin acest meci de 
verificare în vederea întâl
nirii din cadrul campiona
tului european programat 
la 2 noiembrie la Bucu
rești, in compania echipei 
Elveției.
• Iată alte jocuri inter

naționale programate astă
zi : Ploiești: selecționata 
de tineret a țării-selecțio- 
nata de tineret a Bulgariei; 
Istanbul : Fenerbahce-U.T. 
Arad (Cupa balcanică); 
Sofia : selecționata Bulga- 
riei-Știința Craiova (meci 
amical).

CORESPONDENȚII REGIONALI
TRANSMIT

Stațiile noastre de radio 
vor transmite astăzi cu în
cepere din jurul orei 16 re
priza a doua a meciului de 
fotbal Dinamo Pitești-F. C.

de 
pe 
la

Toulouse. Transmisia se va 
face pe programul I.

• Astă2i, amatorii 
fotbal vor putea urmări 
micul ecran aspecte de
meciul retur Real Madrid— 
Penarol Montevideo, din 
cadrul finalei „Cupei inter
continentale". Transmisia 
va începe la ora 21,25.

• Astăzi încep la Hava
na întrecerile celei de a 
XVlI-a ediții a Olimpiadei 
de șah la care participă 52 
reprezentative masculine. 
Marți în cadrul unei șe
dințe a avut loc prin tra
gere la sorți repartizarea 
echipelor în cele 7 grupe 
preliminarii. Selecționata 
României (Fl. Gheorghiu, 
V. Ciocîltea, T. Ghițescu, 
D. Drimmer, B. Soos și Tr. 
Stanciu) joacă în grupa a 
7-a 
Columbia, 
cia, Monaco, 
Porto Rico.

Din fiecare 
turneul final 
primele două echipe.

alături de Bulgaria, 
Finlanda, Gre- 

Nicaragua și

grupă pentru 
se califică

• Primul concurs mo- 
tociclist viteză pe circuit al 
sezonului va avea loc la 30 
octombrie pe traseul podul 
Bordei — șoseaua Nordului 
— str. Școalei Herăstrău. 
La această competiție or
ganizată de clubul sportiv 
Dinamo în colaborare cu 
federația de specialitate 
vor participa cei mai va
loroși alergători din țara.

• La Pekin au continuat
meciurile de tenis de masă 
dintre jucătorii români și 
selecționata R.P. Chineze. 
In cel mai spectaculos meci. 
Li Tzi Kuan l-a învins cu 
21—17, 19—21, 21—17 pe
Dorin Giurgiucă.

• GALAȚI — Lucrările de 
construcție ale turnătoriei 
mixte — obiectiv important al 
combinatului siderurgic Galați 
— sînt într-un stadiu avansat. 
Colectivul Grupului I al 
I C.M.S.G. are un avans în 
timp la majoritatea lucrări
lor de una, două și chiar trei 
luni. La construcția uriașei 
hale, ce se întinde pe mai 
mult de 25 000 mp, a fost ne
cesară escavarea a 150 000 mc 
pămlnt. au fost plantați 700 
stîlpi, iar la „fabricarea14 pe
reților exteriori s-au folosit, 
în afara plăcilor de beton pre
fabricat, tablă cutată și 8 000 
mp sticlă.

• BAIA MARE. — In activi
tatea organizațiilor U.T.C. din

întreprinderile din Satu Mare, 
a devenit de acum o tradiție 
organizarea unor vizite reci
proce, tot atîtea prilejuri pen
tru o cunoaștere mai apropia
tă între tineri, pentru împăr
tășirea experienței.

Tinerii șl tinerele de la Fa
brica de de confecții „Mon
diala" au efectuat mai multe 
asemenea schimburi de expe
riență la uzina „Unio", la 
..Solidaritatea", la Fabrica de 
sticlă din Poiana Codrului. La 
rîndul lor, tinerii de la „Unio“ 
au fost de curînd la între
prinderea textilă „Ardeleana", 
cei de la „Ardeleana" la „So
lidaritatea", IPROFIL la Com
binatul „1 Mai“ și așa mai de
parte.

10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), 
București (orele 9; 11,15; 13.30» 
16.30; 18.45) 21). Excelsior
(orele 9.45; 12; 14,15; 16.30;
16.45; 21). Feroviar forele 8,30i 
10.45; 13; 15,15; 17»; 20).

CTT EȘTI SĂNĂTOS 
rulează la Republica (orala 
9; 11: 13; 15) 17) 19; 21).

FA.VTOMAS SE DEZLĂNȚUIE 
rulează la Fastlral (orele 1,45; 
11.15; 13.30, 16. 18.30 ; 21). Au
rora (orala 8.45. 11, 13,15;

TRIUMFUL LUI ROBIN HOOD 
ruleazi Ia Patria (orele

15,30; IR; 20,30), Melodia (ore
le 9,15; 11.30i 13,45) 16» 18,30; 
21), Flamura (orele 9,15; 11,45; 
15.30; 18; 20.30).

VREMEA ZĂPEZILOR 
ruieazA la Luceaf&rul 
9.30; 11,45; 14; 16.15;
20,45).

MAMĂ CIUDATĂ 
rulează la Capitol (orele 9,30; 
12: 14; 16,15; 18,30; 20,45)

PARISUL VESEL
rulează la Lumina (orele 9; 
11.30; 13,45; 18: 18.30 ) 20,45).

CENUȘĂ — ambele ier li — 
rulează ia Victoria (orele Di 
12.30) 16,15; 20). Ciulești (ore
le 15,45; 19,30), Tomia (orele 9;
12.30) 16) 19,30).

TOYO
rulează la Central (erele li 
11,15: 13,45: 16) 16»! 21) 

TARA FERICIRII
rulează la Union (orele 
18: 20,45:), Crîngafi
15.30) 18 : 20,30).

DILIGENTA
ral ea ii la Unirea (orele
16) 20,301, Vlltoral (orele 
Hi 20 30).

(orele 
18,30;

15,30. 
(orele

11». 
11»,

Noi construcții de iocutefe !n Balta Albă din Gapltali

CEA MAI FRUMOASĂ
rulează la Doina (orele 11,30; 
13,45; 16» 18,15; 20,45). dimi
neața program pentru copii o- 
rele ♦—IO.

CELE PATRU ZILE ALE ORAȘU
LUI NFAPOLE

rulează la Dacia (orele
15,45 în continuare i
20.45) , Flacăra (orele 15,30; 18;
20.45) .

IN NORD SPRE ALASKA 
rulează la Înfrățirea 
popoare (orele 13; 15,45; 
20,45).

DRAGOSTEA ÎNVINGE 
rulează la Rahova (orele 
18; 20,30).

UMBRELE STRĂMOȘILOR UITATl 
rulează Ia Buzeati (orele 15,30; 
18; 20.30), Volga (orele ’
11,15; 13,30) 16; 18,30i 21).

ZORBA GRECUL
rulează la Bucegi (orele 
11,45; 14.45; 17,45i 20,45), Mio
rița (orele 8,30; 1Î.Î5; 14i
18,45; 18,30: 21,15). Ferentari 
(orele 15, 17,45) 20,30).

M OCTOMBRIE IflM
Intre 

18,30;

15,30)

8;

8;

18 » Pentru cei mici. A.B.C... 
„Plapuma pămtntului1. Pentru ti
neretul icolar. Caiet de lectură • 
18.50 : Publicitate ; 18.58 : Ora 
exactă ; 19; Telejurnalul ; 19.20 : 
Opt ore In haine de lucru ; 19,30 : 
Filmul aerial „Casa |erpilor* f 20 : 
Întrebări la care i-a răcpnns,.. În
trebări la care nu a-a răspuns 
Încă i 20.45 : O invitație pentru 
cei care nu au vizitat al treilea 
defileu al Oltului ; 21 : Recitalul
aopranel Magda Ianculeicu; 21,15: 
Filmul „S-a Intlmplat la miliție' ;

Morala fabulei
prezentat să dea examen de 
admitere la Institutul de arte 
plastice „N. Grigorescu".

Judecat la rece, gestul era 
lipsit de orice luciditate. încă 
mai înainte de a fi admis la 
proba de aptitudini, lui N. i 
s-a dat, în baza situației șco
lare, previzibilul răspuns ne
gativ. Institutul, ca orice altul 
din învățămîntul superior, nu 
primește decît absolvenți de 
școală medie. Or, N. avea la 
aproape 18 ani. șapte clase ele
mentare și două de profesiona
lă. Cu același glas retinut. N. 
a cerut să fie totuși lăsat a se 
prezenta la probă, așa. hors 
concours, fără nici o altă pre
tenție. I s-a îngăduit. L-am 
supravegheat și atunci, fără 
să mă observe. Oameni buni, 
cum mai lucra la natura aceea 
moartă ! A pictat cu ochii us- 
cați, a pictat cu o liniște ari
dă, înspăimîntătoare. de de
șert înaintea dezlănțuirii si- 
munuluî. A Ieșit o lucrare ne- 
pămînteană. în culori stranii, 
văzute ca prlntr-un vizor de 
cobalt. Sau printr-o lacrimă. 
Am înțeles că omul, respectînd 
formal conturul modelului. își 
pictase de fapt visul. Au înțe
les. desigur, st cei din comi
sie. I-au adresat cuvinte de 
bună prețuire. îndemnuri de 
perseverență. Dar obstacolul 
le^î tot n-a putut fi trecut.

M-am temut pentru N. Am 
așteptat știri de la N. Am mai 
aflat doar că lucrează la o 
întreprindere din orășelul na

tal. Corespondența, din păca
te, n-a avut durată. Au trecut 
zile, luni, ani de tăcere. Dunga 
tăcere a creionului șl a blocu
lui de desen. Probabil, mi-am 
zis cu părere de rău, e tăce
rea înfrîngerii și a renunțării. 
A intervenit, probabil, seca
rea izvorului și uscarea defi
nitivă a albiei, mi-am expli
cat cu mîhnire. Probabil, am 
tras eu concluziile, viața a 
clasat dosarul aptitudinilor lui 
N. Probabil.

Asta a fost acum vreo cinci 
toamne.

Apoi am uitat.
Săptămîna trecută, poștașul 

mi-a adus o scrisoare. Am 
desfăcut plicul cu imensă cu
riozitate. Pe două pagini, prie
tenul meu lăcătușul se scuză 
pentru timpul cit n-a scris, a- 
cuzîndu-se. în chip de explica
ție, pentru indolență și lene. Cît 
pe ce sfi-1 cred dacă, mal de
parte. omul n-ar povesti cu 
o autenticitate care își dezvă
luie singură frumusețea.

„...Cîndva mi-a fost arătat 
un drum, eu am pornit încet, • 
neîncrezător, apoi am început 
să urc. închipuirea și dorința 
mea a împlînt.at la capătul lui 
marele meu ideal. De atunci 
fac totul să ajung acolo... Urc 
cu încănățînarea drumețului 
ce știe că la capătul xtîncoa- 
sei poteci îl așteaptă in buza 
soarelui luminișul mult dorit. 
Drumul artei e spinos și greu 
— dumneavoastră știți ->r>ai 
bine — dar vreau să-l străbat 
pînă sus. De vatru ani timmil 
îsi picură clinele invariabil : 
la fabrică, acasă, la școală, a- 
casă... dar voi face numai

pictură. S-ar putea să suna a 
melodramă, dar eu mă cred 
bolnav de artă, ai mei rid, 
poate rîde oricine, ăsta-i ade
vărul. Acum sînt în clasa a 
Xl-a, la anul o să dau la pic
tură și o să reușesc. A, m-am 
luat cu vorba, e târziu și-s 
schimbul III. Să mă duc pe 
jos ? Cu bicicleta ?... Vă doresc 
numai bine și tot ce vă do
riți".

După ce am ajuns la semnă
tură am înțeles, privind-o în
delung, că cele cinci litere ale 
numelui Ia capătul acestei 
scrisori reprezintă morala fa
bulei. Am pus scrisoarea în 
sertarul biroului și, luînd două 
păhărele, le-am umplut cu 
țuică bătrînă. Apoi am închi
nat solemn, ciocnindu-le de 
unul singur, pentru prietenul 
N. și pentru lumea care fău
rește asemenea caractere. Pe 
urmă m-am așezat să-i scriu 
răspunsul. Și cu un surîs pe 
care îl mal am șl acum pe 
buze i-am scris că-1 rog să-mi 
rezerve — dar neapărat! — 
unul dintre tablourile cele 
mai frumoase din prima sa 
expoziție personală, la al că
rui vernisaj vă invit și pe 
dumneavoastră să fiți de fată, 
de azi în cel mult zece ani.

Beneficiile 
autodepășirii 

ceasta, prin deschiderea unor 
canale, vom aduce în circui

tul agricol alte aproape 200 
hectare. Cîțiva tineri de la a- 
telierul mecanic, unde lucrez 
și eu, au pus la punct un plug 
de deschis canale care asigură 
mecanizarea în proporție de 
peste 80 la sută a acestei lu
crări.

— Ca să ajungi la beneficiu, 
în orice moment trebuie să 
mergi pe „bob numărat" — a 
intrat din nou în discuție to
varășul Măiță. Balanța nu tre
buie să se afle nici măcar un 
moment în înclinație defavo
rabilă. In permanență trebuie 
să cunoști răspunsurile exacte 
la întrebarea : în cit timp și 
care este eficacitatea unui sin
gur leu investit ? Și iată ce ne 
răspunde producția : Anul a- 
cesta la cultura porumbului, 
de pildă, noi am folosit ierbi- 
cidele. Substanțele costă, dar 
am înlocuit complet prașilele 
manuale. Bilanțul din această 
toamnă ne-a convins că avan
tajul este net în favoarea nou
lui procedeu. La fiecare tonă 
de porumb obținută de pe su
prafața de teren „prășită' cu 
ierbicide am obținut un bene
ficiu net, prin reducerea pre
țului de cost, de peste 100 lei.

— Ca idee, aș reține că Ja 
G.A.S. Buftea există o eviden
tă preocupare pentru introdu
cerea tehnicii noi ca una din 
principalele căi de rentabili
zare nu numai a sectoarelor 
de producție, dar și a fiecărei 
culturi, a fiecărei ferme de 
animale.

— Altfel nici nu se poate 
concepe o agricultură moder
nă. și noi sîntem hotărîți să 
practicăm o astfel de agricul-

turi. Pentru anii următori, 
ne-am propus — prezent! nd șl 
conducerii trustului Gostat re
zultatul preocupărilor noastre 
— îă extindem cu încă 200 
hectare cultura porumbului 
pe care i-o tratăm cu ierbici- 
de, să mergem pînă Ia genera
lizare cu recoltarea mecani
zată a acestei culturi. De ase
menea. să introducem mulsul 
mecanic si evacuarea mecani
zată a gunoiului în toate graj
durile de vaci, să folosim nu
mai aportul mașinilor la rea
lizarea și depozitarea — sub

toate formele — a furajelor. 
Tot la capitolul tehnicii noi 
încadrez și extinderea su
prafețelor irigate. Cu posibili
tăți locale — la valorificarea 
cărora organizația U.T.C. și-a 
adus din plin contribuția — 
deci fără a investi nici măcar 
un leu, am Irigat în acest an 
45 hectare, iar pini în 1870 am 
prevăzut să irigăm alte apro
ximativ 200 hectare de teren. 
Numai pe seama acestor fac
tori, beneficiile din cultura 
mare vor ajunge Ia aproape 
un milion lei anual.

— La O.A.8. Marfatlar — 
unitate unde beneficiile ob
ținute ie cifrează și în aceet an 
la peste 20 000 000 lei, tovarășii 
apreciau că meritul pentru 
creșterea continuă a rentabili
tății revine colectivului de 
muncă...

— Este un adevăr de necon
testat. Formarea și sudarea 
unui colectiv de muncă des
toinic a preocupat și consiliul 
gospodăriei noastre de stat. Cu 
sprijinul organizației de partid, 
al organizației U.T.C. am obți
nut în bună parte ceea ce ur

măream. Mai întîi, ta toate 
■ectoarele s-au permanentizat 
oamenii Iar prlntr-o muncă 
politică judicios desfășurată, 
prin cointresarea în producție 
s-a urmărit și s-a realizat a- 
tașarea oamenilor de gospodă
rie, de sectorul in care lu
crează.

Discuția cu tovarășii Gheor
ghe Măiță și Stelian Bojică a 
reliefat în bună parte factorii 
asupra cărora. influențînd, 
există convingerea că se va 
asigura eficiența superioară a 
cheltuielilor efectuate.

Mai multe fețe 
ale medaliei 

de laureat (II)
Odată competițiile încheiate apare, 

recidivist, stagnarea.
Ne întrebăm, așadar :

Ce ce întimplâ 
intre concurcuri î

La faza republicană al celui de al 
VII-lea concurs al artiștilor amatori, 
ansamblul de dansuri al raionului Bis
trița a primit o mențiune specială. 
Formația își merita titlul de ansamblu 
pînă la întoarcerea acasă. De atunci, 
ansamblul a fost dezmembrat și recon
stituit o singură dată, în doi ani, tot cu 
prilejul unui... concurs. Nu este de 
mirare că locuitorii raionului Bistrița 
nu cunosc ansamblul care i-a repre
zentat. Tot așa se explică automulțu- 
mirea. plinătatea de sine. încrederea 
nejustificată de succese ulterioare a

directorului căminului cultural din 
Cojocna. Taraful din localitate, care 
s-a situat pe locul I la ultimul concurs 
republican, trăiește, în prezent, numai 
la evenimente festive.

Cine nu-și amintește de ansamblul 
de dansuri de la Ceanul Mare ? Multe 
scene s-au dovedit neîncăpătoare pen
tru entuziaștii jucăuși din Cîmpie. De 
la copilul de cinci ani pînă la moșnea
gul cu plete — țăranii din Ceanul Mare 
au reconstituit, într-un tablou pano
ramic al generațiilor, tradițiile locale, 
dînd spectatorului frumuseți unice și 
inegalabile. Ce s-a întîmplat cu acest 
ansamblu? Animatorul formației a fost 
transferat la Casa raională din Turda 
ea metodist, iar ansamblul s-a dezin
tegrat

în virtutea acestui stil de muncă, 
oscilator, discontinuu, ocazional se 
pierd rjtmul și acumulările de expe
riență și măiestrie artistică; dispare 
miezul spiritului organizatoric al ama
torilor — entuziasmul.

în loc să militeze pentru menținerea 
unei tradiții a formațiilor artistice 
amatoare existente, pentru ridicarea 
nivelului interpretativ și formarea unor 
personalități specifice zonelor etno
grafice, comitetele pentru cultură șl 
artă, casa regională a creației populare

— din rațiuni birocratice — creează o 
avalanșă de formații efemere, nejustifi
cate de posibilitățile concrete, locale. 
Din această cauză, nivelul artistic al 
acestora este submediocru. Amatorii de 
bună credință depun eforturi nefructi
ficate, care, coordonate, ar putea îm
plini activitatea celor existente deja. 
Interesant este că. puși în fața unor sar
cini concrete, activiștii culturali, înain
tea unor competiții găsesc mijloacele 
dinamizării formațiilor. In perioada in- 
tercompetitivă se apelează la justifi
cări... nejustificabile : lipsa de fonduri, 
lipsa de timp (consumat în sarcini ima
ginare), lipsa de instructori suficienți.

Se poate ajunge la formații artistice 
permanente ? Se poate ajunge la sta
giuni permanente ale amatorilor ? Da, 
se poate. Dovada cea mai elocventă o 
găsim în febra celor două-trei săptă- 
mînl, înaintea concursului, cînd, coor- 
donîndu-se toate forțele, întrerupîn- 
du-se „vacanța" prelungită se găsesc 
mijloace materiale, instructori, timp, 
textieri, „renaște" entuziasmul, iar 
formațiile beneficiare ale acestei aten
ții fac salturi spectaculoase.

...Să nu așteptăm concursuri pentru 
că... ce ne-am face de n-ar fi con
cursurile ?
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in libertate?

Peste 7 000 de studenți 
din Koln au participat luni 
seara la o demonstrație de 
protest Împotriva majorării 
prețurilor la transporturile 
locale în comun. Incercind 
să împrăștie pe demon
stranți, unități de poliție au 
intervenit brutal, folosind 
bastoane de cauciuc și fur
tunuri cu apă. Ca urmare 
a incidentelor care s-au is
cat cu acest prilej, circula
ția pe străzile principale 
ale orașului a fost complet 
paralizată. Agenția .Asso
ciated Press amintește eă • 
demonstrație similară la 
care au participat peste 
8 000 de stndenți, a avut 
loc la Koln la sfirșitnl tap- 
tăminii trecute. Incepind 
de la 24 octombrie, prețu
rile la transporturile cu au
tobuzul și taxiul au crescut 
între 33 și 52 la sută.

Incidente violente s-au 
petrecut luni la Universi
tatea din Bogota în momen
tul cînd președintele Co
lumbiei, Carlos Llcraa Res
trepo, a sosit aici pentru a 
inaugura un nou laborator 
la Facultatea de medicină 
veterinară. Citeva sute de 
studenți au atacat cu pietre 
coloana automobilelor in 
care se aflau președintele 
țârii și suita sa, scandînd 
„Jos guvernul". La fața lo
cului au fost aduse imediat 
întăriri ale poliției și peste 
500 de militari care au în
chis toate intrările in ora
șul universitar și au atacat 
pe manifestant!. în cursul 
ciocnirilor, mai mulți stu- 
denți și polițiști au fost ră
niți. Un număr de 31 de 
studenți au fost arestați, 
urmînd, potrivit declarației 
unui purtător de cuvint 
guvernamental, al fie tra
duși în fața unui tribunal 
militar.

Este pentru a doua oară 
cînd Lleraa Restrepo este 
atacat de studenți în In
cinta orașului universitar 
din Bogota. în urmă cu doi 
ani , el era să fie rănit In 
timp ce își desfășura cam
pania pentru alegerile pre
zidențiale, dar a fost sal
vat de poliție.

Faza inițială a tratativelor tripartite americano— 
anglo—vest-germane consacrate discutării probleme: în
treținerii trupelor S.U.A. și Angliei pe teritoriul P^F.G. 
care au avut loc la Bonn, s-a transformat intr-o con
ferință atlantică ad-hoc.

După cum nota sîmbătă co
respondentul ziarului TIMES, 
secretarul general al N.A.T.O.» 
Manlio Brosio, a fost invitat la 
întîlnire „pentru a da un lus
tru atlantic tratativelor asupra 
viitorului alianței la care 11 
din cei 14 membri nu au par
ticipat". (După cum se vede, 
Franța nu mai este cotată ca 
membru al N.A.T.O., deși ea 
și-a retras doar participarea 
la structura militară integrată 
fără a renunța formal, deo
camdată, la calitatea de țară 
semnatară a pactului).

Desigur însă ca acest „lus
tru" n-a putut ascunde menți
nerea divergențelor dintre ne
gociatori în 
problemele fi
nanciare con
crete, despre 
care nu se face 
nici o menți
une în comuni
catul final al 
întâlnirii de la 
Bonn în afara 
anunțării... a- 
mînării trata
tivelor pentru 
luna noiem
brie. Pe de altă par
te, însă, „lustrul atlantic** l * * 4 dat 
întîlnirii tripartite a dezvăluit 
adevărata stare de lucruri a 
relațiilor din cadrul N.A.T.O. 
și anume faptul că elaborarea 
strategiei, stabilirea efectivelor 
militare și, în general, a orien
tării alianței revine „celor 
mari", în timp ce partenerilor 
minori nu le rămîne decît să 
se supună. încercarea făcută 
de secretarul de stat vest-ger- 
man, Karl Carstens, de a „po
toli spiritele" prin invitarea la 
un dineu a ambasadorilor tu
turor statelor membre ale 
N.A.T.O. acreditați la Bonn, 
pentru a-i informa asupra evo
luției tratativelor tripartite, a 
fost prea stîngace pentru a a- 
coperi inegalitatea flagrantă 
din respectivul bloc militar.

rulă a LF.G. a tăcui cm Menta 
că va respinge ariee credit ia 
devine pesira saxksfaecrea vre
unui ingijimmt al guvernu
lui—

Cit privește lamele in litigiu, 
ele ■■ aiul de Inc negHjnbile : 
In trei ta tir a armatei a 7-a a- 
nericnne se ridică ta 67> mi- 
l-aine de dolari unaL tar eca 
a armatei britanice de pe Bin 
— ta M raUiaaae de lire ster 
tine anual. Asprimea înfruntă
rii din Jan Inițială" paule fi 
apreciata — in condițiile dnce- 
rti in secret a trata lire tor — 
după Banal presei. Dacă tafla- 
entul ziar vest-german 
FM ANKFUM TEM ALLEG E -
MEINE ZETTVNG iar- 
bește disprețuitor despre 
_Sbyleck-nJ angli saxon*
l cămătarul avar al lui
Shakespeare — n_r.J. saptămî-
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(vestj-german 
nu pnate da nn 
răspuns puni
tiv intr-un mo
ment cînd pu
blicul iși ex
primă cu glas 
tare lipsa de 
încredere In 
enndneerea lui*

Nici relațiile an glu-ameri
cane n-an ieșit întărite din or
ganizarea tratativelor triparti
te. La Londra, cererea ameri
cană de a nn Ina măsuri uni
laterale privitoare la reduce
rea efectivelor trapelor engle
ze din I.F.G, a foot acceptată 
eu o nemulțumire vădită. Tot 
ECONOMIST notează : 
Londra, nici Bonnul na tint 
fericite de perspectiva ambi
țioaselor tratative tripartite. 
Londra ar fi preferat să re
glementele afacerile ei direct 
și repede eu Bcnnul. pentru a 
avea timp să ia măsurile ne
cesare înainte de lua aprilie 
1M7. cînd actualul aranjament 
urmează ta fie înlocuit*4.

Așadar, faza inițială a trata
tivelor tripartite a confirmat 
că paleativele administrate 
tratatului nord-atlantie nu pot 
suda legăturile dintre parte
neri, și In ultimă Instanță, 
nu-i pot insufla o nouă viață.

P. NICOARĂ

Partenerii minori au sesizat 
— așa cum a reieșit din dife
rite comentarii — că S. U. A. 
sînt dispuse să ofere un rol 
mai mare Germaniei occiden
tale în N.A.T.O. pe seama An-

Sesiunea O. N. U. pe sc u r t însemnări din cehoslovacia

NEW YORK ~
speriau Aferpres. Io-
nescu. tra-- :'c : 
afacerilor *'
niei. ComeL-u Mineacu. a avu: 
la 24 octombrie o întrevedere 
la sedii Misruns permanente 
» țârii noastre la O-N.U. cu 
lordul Qiiîont, ministrul ds 
stat ia Ministerul Afaceriior 
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Dar tocmai la capitalul Îm
părțirii cheltuiri ii ar «-aa tvtt 
dificultăți greu de biruit -Fa
za inițială** a tratai ixelar a 
confirmat că nici ■■■! dintre 
cei trei membri de fraale ai a- 
lianței atiaatirr ■■ rata dispan 
■i facă eeneraii de ardta finan
ciar de dragul N. A. T. O. în 
S.l'.A., din pricina angajamen
telor legate de răabaiul agrraiv 
din Vietnam, se inregistreaxă 
presiuni in Cangrra asupra ad
ministrației pentru red utere a 
cheltuielilor militare in Enrnpa 
occidentală și însuți președin

Petele „lustrului 
atlantic**
tele Johnson a făcut eununcut 
— înainte de a pleca in tur
neul său asiatic — că iți în
sușește această idee. Alegerile 
din luna noiembrie bat la npă 
și, în consecință, administrația 
partidului democrat cântă să 
demonstreze că acționează in 
vederea unei oarecare ușurări 
a cheltuielilor. In Anglia, gu
vernul Wilson are de înfrun
tat dificultăți binecunoscute in 
domeniul economic, eeea ee a 
produs frămîntări chiar in rin- 
durile partidului laburist de 
guvernămînt. Iar in R.F.G-, gu
vernul cancelarului Erhard în
cearcă din răsputeri să echili
breze un buget deficitar care 
este considerat de rău augur 
pentru evoluția situației eco
nomice ; tentativa făcută de 
ministrul de externe Schroder 
șl de ministrul apărării von 
Hassel de a obține credite pen
tru satisfacerea (fie și parțială) 
a cererilor Statelor Unite și 
Angliei, a provocat o înăsprire

Externe, sef £ Ma
ni BritaaU In Comitetul taior 
1» state per.tru dacansare.

tu cursul coovorbtril eu 
fost sbcrdat» probtoe a£a'.e 
pe ordaea de ti a celei 4»a 
Xl-a eeetual • Aduakri* Gene
rale a OJLU.

a retafifiar «ta i ■ fc al eaaBtiri

Phil Burleson, avocatul 
tai Jack Ruby care a ucis 
pe Lee Harvey Oswald a- 
sosinul presupus al preșe
dintelui Kennedy, a declarat 
luni ziariștilor că „există 
bune perspective ca Ruby 
sd fie pus în libertate, pe 
caufrune, în cazul în care 
vom cere acest lucru". El 
a afirmat, insă, că Ruby nu 
și-a exprimat pină acum 
o «omenea dorință.

Jack Ruby a fost con
damnat la moarte de un 
tribunal din Dallas, dar re- 
cont, Curtea de apel a anu
lat sentințo și a ordonat 
desfiderea unui Pr0‘ 
cos.

Agenția T.A.S-S. «nunti că la In- 
vitația hu Alexei Koslghin, pre-

Înmiit Consilia lui de Miniștri al 
U R-5-S-. n delegație guvernamen
tală teilaadeză. în frunte cu Ra- 

Paasio primul ministru «1 Fin- 
Isbo**. va făcu o vizjtă In U.R.S.S. 
InUo 15 și 19 noiembrie a-C.

Sărbătoarea națională 
a Iranului

Pe • stradă din Teheran

octombrie exte sărbă
toarea a Iranttlui,
aua de naștere a $ahinșahu- 
Î»sî Reza Pahlavi.

Poporul irn&u depune e- 
rarpaute pentru dez- 

area -—-nomied și socială 
r tar?: I- anii di» urmă
pe har-a reeWt Perșii au apă
rut oei muitați «udurtriale, ca 
dQ?uăă a aienției care este 
acz'da:ă rector al

în apropiere de 
Perus-a ridicat 

o modernă fabrică de îngră- 
șănmue chimice a cărei pro
ducție este de 80 000 tone pe 
on. Spre Golful Persic, la 
Banda- — Sahpur se conxtru- 
rețlc *#*: mare combinat pe
trochimic, prevăzut a fi dat m 
exploatare in aur! 1963.

In cadrul planului de cinci 
an'., agriculturii i se acordă 
un rol de seamă. De rîțina ani
i-a îneeput utilarea agricultu
rii cu Tnayini.

Formarea de cadre, alături 
de campania de alfabetizare, 
constituie una din preocupă
rile importante ale autorități
lor iraniene. Un accent deo
sebit s-a pus pe dezvoltarea 
rețelei de școli în regiunile 
rurale (care concentrează 75 
ta rată din populația țării). 
Numărul elecilor din școlile 
secundare, tehnice precum și 
al studenților în anul 1965 — 
1966 a fost de 2 420 000. Pen
tru îndeplinirea programului 
guvernamental în domeniul 
invățămîntului statul a alocat 
importante sume.

Poporul român nutrește sen
timente de stimă și prețuire 
față de toate aceste eforturi 
și pricește cu simpatie fie
care pas înainte al poporului 
iranian pe calea creșterii ni
velului său de viață, al pros
perității țării sale.

Relațiile româno-iraniene — 
care au o tradiție mai veche 
— cunosc o evoluție favo
rabilă, întărindu-se continuu 
legăturile prietenești dintre 
cele două țări și popoare. Vi
zitele reciproce ale conducă
torilor români fi iranieni au 
contribuit la o mai bună cu
noaștere, la crearea de noi po
sibilități pentru dezvoltarea 
colaborării bilaterale eco-

CATALOGUL CERULUI
Un non catalog astronomic care 

redă cu precizie poziția a 250 000 
corpuri cerești a fost publicat de 
„Smitbonian Institution" din Wa
shington. El e destinat atit omului 
cit șl mașinii : pentru om, această 
carte numără 2 700 pagini impri
mate, Iar pentru mașina electroni- 
că, aceleași Informații tint impri
mate pe bandă magnetică.

BALON DE SALVARE
Un simplu balon va putea să 

salveze pe înotătorii aflați în difi
cultate, chiar dacă el cîntăresc 
110 kg. Societatea americană „In
ventor Produci* are în curs de fa
bricare nn balon de salvare care, 
la trei secunde după atingerea apei 
se deschide șl aruncă o centură 
de salvare.

La Pavilionul de artă de la Ka- 
lemegdan din Belgrad, a fost des
chisă o expoziție de artă plastică 
românească. Expoziția, organizată 
de Comisia pentru relațiile cultura
le cu străinătatea, cuprinde 130 de 
lucrări de 15 pictori și sculptori 
români.

Lulnd cuvlntul cu acest prilej, 
președintele Consiliului pentru 
cultură al orașului Belgrad, Alek
sandar Bakocevlcl, a subliniat că 
expoziția aduce o contribuție În
semnată Ia colaborarea culturală 
dintre România șl Iugoslavia.

nomice. tehnice, culturale. 
Acordurile româno - iraniene 
xint o reflectare a legăturilor 
reciproc avantajoase, in in
teresul ambelor popoare. Cele 
două țari au pw baza rela
țiilor lor respectarea riguroa
să a principiilor suveranităp.i, 
egalității in drepturi, neames
tecului în treburile interne și 
avantajului reciproc, condiții 
esențiale pentru promovarea 
fn viața tnternațio“-Iă a unui 
climat de destindere, încre
dere și colaborare rodnică.

Cu prilejul zărbătorîi na
ționale a Iranului, poporul 
nostru urează poporului ira
nian noi succese in eforturile 
pe care le depune pentru 
prosperitatea patriei sale.

AUSTRIA. Vedere din Vien»

Deputatul laburist Emrya Hughes, 
va prezenta la 2 noiembrie în Ca
mera Comunelor un proiect de lege 
vlzînd suprimarea tuturor titluri
lor de noblețe în Anglia. Conform 
acestui proiect, ar urma ca regina 
Angliei să nu mal confere alte ti
tluri de noblețe, lai cele existente 
să Înceteze de a fi ereditare.

Se menționează că Hughes a pre
zentat deja, fn ianuarie 1064, un 
proiect de lege similar, care a 
fost, Insă, respins.

AL 20-LEA COPIL!
D-na Albert Herrera, în vîrstă 

de 40 de ani, soția unul șofer din 
Austin (Texas), a născut luni cel 
de-al 20-lea copil, cel mai mare 
fiind în vîrstă de 24 de ani.

O delegație guvernamentală a 
R. D. Germane, condusă da primul 
locțiitor al ministrului comerțului 
exterior și intergerman, Hoîst 
Scholtz, întreprinde o vizită în Si
ria. Delegația va duca tratative în 
Republica Arabă Siria cu privire 
la dezvoltarea colaborării economi
ce și tehnice dintre cele două țări.

CIMENT DIN OS
In U.R.S.S. a fost descoperită o 

extraordinară metodă de regenera
re a țesutului osos care formează 
bolta craniană. Țesutul osos ce în
conjoară rana este transformat în 
praf ; amestecat cu sînge, el for
mează o pastă dispusă In jurul ca
vității. După șapte zile apar celu
le noi, iar țesutul se dezvoltă apoi 
progresiv.

„SIMPATIE**... 
RENTABILI

Doi oameni de afaceri din 
Los Angeles, frații Edward și 
Albert Martin au aderat re
cent Ia „Clubul președintelui" 
fondat de Partidul democrat 
în scopul acoperirii cheltuieli
lor electorale din actuala în
fruntare pentru Congrea. Spre 
a fi admis în susnumitul club 
e neeesar să verși minimum 
10 000 dolari In casa electora
lă a partidului. Frații Martin 
au anbacria cite 12 IM dolari. 
Aerat eveniment cu nuanță de 
banal ■ suscitat insă unele co
mentarii. Cauza ? Pină acum, 
cei doi afaceriști din Loe An
gelas erau cunoscuți ea supor
teri zeloși ai partidului repu
blican. mai precis ai aripii ul- 
tra-reacționare a republicani
lor. La ultimele alegeri prezi
dențiale ei l-au susținut cu 
înflăcărare pe faimosul Barry 
Goldwater.

Se pnne. deci, întrebarea : 
de ce frații Martin, republi
cani fanatici, iși dau cu lar
ghețe obolul la fondul electo
ral al partidului rival ? Și-au 
schimbat ei oare simpatiile po
litice ?

Citeva date furnizate de 
presa americană sînt de natu
ră să ne lămurească misterul. 
Compania controlată de Ed
ward si .Albert Martin este 
unul din furnizorii armatei 
S.U.A. în ultimii trei ani, di
feritele departamente ale Pen
tagonului au plasat companiei 
comenzi în valoare de circa 
1 milion dolari.

In 1966 comenzile militare 
obținute de frații Martin au 
atins o valoare dublă în com
parație cu cele din 1965. Așa 
stând lucrurile se pare că 
..simpatiile politice" ale celor 
doi afaceriști se acordă per
fect cti actuala administrație 
democrată. E o ..simnatie poli
tică' foarte rentabilă.

E. R.

Stewardesa ne anunțase, repe- 
ttnd fraza in mal multe limbi : 
„dragi pasageri, jos în «lingă, pu
teți vedea Budapesta**. Eram un
deva, In înaltul cerului, Împreună 
cu un colectiv In mijlocul căruia 
îi zăream aproape pe Bellgan și 
pe actorii săi de la Teatrul de Co
medie, plecați In turneu peste ho
tare. Jos, la șapte—opt kilometri, 
se desfășura, tntr-adevăr, panora
ma capitalei maghiare, cu Dună
rea — fir de argint lustruit — 
despărțind Buda de Pesta, cu ves- 
titele-l poduri și clădiri filigrana
te. Apoi totul s-a topit în soare 
și-n vremea care a mai rămas mo
toarelor să duduie trăglnd după 
ele pasărea zburătoare spre cen
trul continentului european, cea
surile au trebuit să fie date în 
urmă cu o oră î Praga se află cu 
un meridian spre apus față de 
București.

★
Praga... în limba cehă numele o- 

rașulul căruia 1 se adaugă, obiș
nuit, epitetul „de aur", se scrie șl 
se pronunță ,,Praha*, denumire
pentru noi tot atit de neohtșnuitl 
ca și peisajul arhitectonic șl isto
ric ca care iei cunoștință de la în- 
ttlele plimbări. Șl ziua, dar mal 
ales noaptea, Praga pare un uriaș 
decor pentru filme teribile, a că
ror acțiune se desfășoară-n fumu
rile istoriei și-n care puține case, 
sau da loc, au altă culoare declt 
aceea a granitului. Străzi de gra
nit. Poduri de granit. Turnuri cu 
arcade și intrări de 
granit. Statul de gra
nit. Treclnd pe sub 
,,Caroli most", pod 
vechi de sute de ani, 
Vltava însăși, flu
viul de sevă al ora
șului, curge parcă 
ducînd în noapte 
unde de granit li
chid.

Iată de ce, mal a- 
les acum, toamna, 
cînd peste decupa
jele fumurii cade o 
pulbere de ceață al
burie, senslbllizlnd 
cremeni și ascuțișuri, 
cuvlntul ,,Praha“ 
prelungește ecouri în 
surdină vorbind des
pre o legătură a o- 
mulul de pe stradă 
cu poezia orașului 
în care e localnic 
■au vizitator.

Dar cunoștința, reală, cu Praga. 
începe cu Hradciany, palatul cel 
mai vechi șl mai înalt al capitalei 
cehoslovace, cu o catedrală al că
rei turn central atinge aproape 110 
metri șl care are o vechime de 
600 de ani 1 Imaginea Întunecată 
a granitului se subțiază-n coloane, 
zeci de coloane paralele care urcă 
spre cer, crefnd bolți gotica de 
piatră, spații de lumină pentru vi
tralii colorate și volume sonore 
pentru o orgă la clapele căreia ji
an încercat talentul și șl-au etntat 
primele compoziții mari artiști al 
lumii.

*
Este, în acest palat, o întreagă 

Istorie, gospodărește orlndultă : 
flecare nou secol a adăugat, fără 
să distrugă vechile construcții, așa 
incit stilurile cele mal diverse, 
strălucirea, inteligența șl talentul 
generațiilor se orindulesc în trep
te succesive piirttnd cu ele call- 
gramele veacurilor — regi, crai șl 
curteni, samavolnicia sau bunăta
tea, obiceiurile șl serbările lor. Im
presionantă prin mărimea șl isto
ria el, sala Vladislav este de mal 
bine de jumătate de mileniu sala 
a tronului pentru șeiui statului, E 
o sală atit de mare Incit sute de 
ani regii au avut plăcerea afl găz
duiască, chiar fn fața tronului, tur
nirele cu cai, acele lupte ciudate 
de cavaleri cu coifuri de metal șt 
halebarde lungi «b niște sullti pe 
care copiii noștri Ie studiază mi
rați în cartea „evului mediu". Am 
privit scara roasă de potcoave pe 
care Intrau armăsarii înzăuați, 
și-am încercat să ascult tropotele 
luptelor, rfsetele femeilor așezate-n 
loggii, strigătele victoriei sau ți
petele slngeroase ale morțli celor 
doborlți.

Dar totul era umbră...
Dintre numeroșii seniori al aces

tui castel, cel mai bătrfn dar cel 
mai de neuitat dintre toți clți vor 
fi viețull aici a fost, se pare, rege
le Carol a! IV-lea, figură proemi
nentă în întreaga istorie a Ceho
slovaciei, om de o energie ne
secată, cel care a condus lucră

rile de construcție a palatului în
suși, ca șl a Universității din Pra- 
ga-veche și ea de 600 de ani — 
tot el fiind șl descoperitorul băi
lor de la Karlovy-Vary. l-am vă
zut statuia de bronz așezată-n ma
rea catedrală. I-am văzul, de ase
meni, mormlntul așezat lntr-o ca
meră de sub temeliile palatului — 
Intre cele 4 foste soții, dintre care 
una cu un nume foarte frumos : 
Blanca de Valois. Prin zidurile de 
piatră umbra acestui om trebuie al 
simtă Vltava curglnd, iar prin po
dul care-1 poartă numele spiritul 
Iul de constructor temerar trebuie 
să comunice cu spiritul Înnoitor al 
orașului modern care este Praga 
de astăzi.

Simbolic, parcă, o sinteză a vie
ții actuale a orașului se află chiar 
aci, alături, într-un palat care al
tădată era a] regenților șl In cars 
astăzi peste 500 de copii de toate 
vîrstele își petrec timpul liber, gă
sind tot ce-i Interesează — de la 
Jocurile cele mal simple plnă la 
mașini cibernetice de stimulat gân
direa. Un arhitect tlnăr șl talentat 
a avut Inspirata Idee de a dota 
Intrarea cu un vast panou de sti
clă, astfel Incit clădirea medieva
lă pare privită printr-un panopU- 
cum de cristal. Șl mai interesant 
este Insă organizat interiorul, re
ușita artistului dovedind cit de 
blue pot fi adaptate, prin restaura
re, clădirile vechi la solicitările 
vieții modeme > fiecare cameră a

A
F

devenit sala unul club. Unul din
tre acestea, căruia i se dă una 
dintre cele mal mari atenții, este 
„clubul cunoscătorilor castelului". 
Zeci de copii învață istoria fiecă
rei săli din marele palat Hradcla- 
ny, el lucrînd în orele libere ca 
ghizi pentru numeroasele grupuri 
de copil care vin aci In excursie. 
S-a văzut, ne spuneau pedagogii, 
că nici un om mare nu poate fi 
atit da bun ghid pentru copil cum 
sînt copiii Înșiși. De altfel Întrea
ga organizare a ac tivita ții In a- 
ceaată „Casă a copiilor ceho
slovaci" pleacă de la principiul 
an to instruirii prin intermediu] co
lectivului, chiar șl conducătorii 
cercurilor lllnd, în majoritate, tot 
copii, care au fost mal mulți anf 
membri al cluburilor șl care azi II 
lnvaJB pe alții mal mici. Sălile 
sfnt multe, interesante șl toarte 
bine amenajate, cel mal mare punct 
de atracție prezentlndu-l, desigur, 
mașinile cibernetice — parteneri 
de Joc ai copiilor, capabile să re
zolve cele mai complicate soluții 
oferite de Imaginația colectivă șl 
care, pini acum, rămtn neînvinse. 
Atracția este cu atit mal mare cu 
cit, la cea mai mică încercare de 
inducere In eroare, mașina se „su
pără" și avertizează : „Nu mal Joc, 
m-al mințit", iar tn cazul că gtn- 
deșll cu încetinitorul se simte da
toare să-ți repete că „timpul costă 
bani" șl să te Îndemne la Istețime.

★
în această cetate de tnrnnrf, 

printre dalele de piatră care duc 
spre lăcașurile lui Caro] al IV-lea, 
dar, mal ales, In curtea șl-n ca
merele „Casei copiilor ceho
slovaci", am văzut zeci de glastre 
de mușcate cu buchete mari de pe
tale roșii. Am văzut aceeași floa
re tn aproape toate satele șl ora
șele Cehoslovaciei, așezate-n bal
coane sau In terestre, șl lumina 
lor vie alăturată zidurilor de cu
loarea granitului ml-a rămas în 
minte ca un simbol al zilei de azi 
lingă un trecut bogat In istorie.

EUGEN FLORESCU

AFACEREA 
BEN BARKA

Disputa Juridică privind legali
tatea arestării și deferirii unui tri
bunal francez a colonelului Dllmi, 
director adjunct al Siguranței ma
rocane, considerat de autoritățile 
franceze a fi unul din principalii 
organizatori al răpirii Iul Ren 
Barka, a Început. Diiml șl avocațll 
■ăl au făcut cunoscută Intenția de 
a face recurs la Curtea de Casația 
sub motiv că acordul Juridic iran- 
co-marocan nu ar permite Judeca
rea de către instanțele franceze a 
unul cetățean marocan.

Totodată, președintele Curții de 
Casație a notificat avocaților ci 
memoriul lor asupra recursului va 
trebui să fie depus cel tirzia 
ptnă la 7 noiembrie. Stabilirea a- 
cestul termen este considerală a fl 
un indiciu că autoritățile franceze 
doresc să urgenteze desfășurarea 
procedurii Judiciare și a anchetei. 
Plnă ce Curtea de Casație nu se 
va pronunța asupra recursului, co
lonelul Dllmi nu poate fl interogat 
de organele de anchetă.

Pe de altă parte, un ziar pari
zian remarcă dispariția unui ageat 
de la aeroportul Orly — Maurice 
Fosiati -—• cu citeva ore Inaiata 
ca Dllmi să părăsească Marocul 
pentru a veni la Paris. Ziarul sa 
Întreabă dacă aceasta nu este e 
nouă răpire fn atrinsă legătură cu 
cazul Ren Rarka. Autoritătlie nu 
împărtășesc această părere. Ele 
continuă cercetările penfru a sta
bili unde se află FosiaH.
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