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ÎNCHEIEREA convorbirilor
ÎNTRE DELEGAȚIA PARTIDULUI 

COMUNIST ROMÂN
Șl DELEGAȚIA PARTIDULUI 

MEXICANCOMUNIST

Se împlinesc astăzi 109 
ani din ziua în care, prin 
dubla alegere a lui Alexan
dru Ioan Cuza se realiza 
practic unirea Moldovei cu 
t’ara Românească, creîn- 
du-se statul național ro
mân, act fundamental al 
istoriei patriei noastre, pri
ma mare împlinire a aspi
rațiilor seculare ale po
porului român de lichidare 
a robiei feudale, de elibe
rare a tării de sub domina
ția străină.

Intensificarea luptei po
porului român pentru uni
tate națională, odată cu 
destrămarea feudalismului 
și cu dezvoltarea relațiilor 
capitaliste, unirea naționa
lă și formarea statului na
țional român au devenit o 
necesitate imperioasă deter
minată de cerințele obiecti
ve ale evoluției societății. 
Această cerință logică a 
dezvoltării interne a țărilor 
române. în contextul cioc
nirii de interese ale mari
lor puteri pentru extinderea 
influenței lor în sud-estul 
Europei, au determinat ca 
problema Unirii Principate
lor Române să devină o 
importantă problemă euro
peană. Franța preconiza 
formarea unui stat național 
român pentru a-și asigura 
o influentă politică primor
dială în Balcani. Imperiul 
țarist susținea doleanțele de 
unitate ale românilor pen
tru a slăbi și mai mult pu
terea otomană și a exclude 
din această zonă geografică 
influența Austriei.

în contextul unor ascuți
te ciocniri de interese ale 
Ir trilor puteri europene, a- 

științifică a situației 
internaționale din acel 
timp evidențiază că Unirea 
de la 24 ianuarie 1859 și-a 
avut rădăcinile puternic în
fipte în realitățile interne, 
constituind o etapă necesa-

Proletari din toate țările, uniți-vă !

celor

ră a procesului formării 
și afirmării națiunii române.

Masele populare de la o- 
rașe și sate au fost forța 
socială principală care și-a 
adus contribuția hotăritoa- 
re, plină de energie, la eve
nimentele care au precedat 
și forțat realizarea unirii 
celor două provincii.

Votarea unirii în adună
rile ad-hoc ale Moldovei și 
Țării Românești, la 7 și 9 
octombrie 1857, a fost pri
ma izbîndă a maselor popu
lare. împotrivindu-se regi
mului politic impus
două principate prin Con
venția de la Paris, păturile 
largi ale populației, intelec
tualii și elementele progre
siste din alte categorii so
ciale ale țării au continuat 
cu consecvență lupta lor re
voluționară pentru asigu
rarea adevăratei Uniri. A- 
ceste presiuni energice au 
dus'la alegerea ca domn al 
Moldovei, la 5 ianuarie 1859, 
a lui Alexandru Ioan Cu
za, aceeași voință populară 
a sprijinit minoritatea u- 
nionistă din Adunarea de- 
putaților din București, ne- 
permițînd majorității con
servatoare alegerea vreunui 
candidat potrivnic ideii de 
unitate, dejucînd astfel pla
nurile reacțiunii interne ca
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Marți s-au încheiat convor
birile între delegația Partidu
lui Comunist Român, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al C.C. al 
P.C.R., și delegația Partidului 
Comunist Mexican, condusă de 
tovarășul Arnoldo Martinez 
Verdugo, prim-secretar al 
C.C. al P.C.M.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă tovărășească, 
de caldă prietenie.

★

La amiază, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a oferit, înainte de 
plecarea din Capitală a dele-

gației P.C. Mexican, o masă 
tovărășească în cinstea aces
teia.

Au participat tovarășii 
Chivu Stoica și Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membri ai Comi
tetului Executiv, ăi Prezidiu
lui Permanent, secretari ai 
C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, 
secretar al C.C. al P.C.R., și 
Ghizela Vass, membru al C.C. 
al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

în seara aceleiași zile, dele
gația P. C. Mexican a plecat 
la Sofia.
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Marți, a sosit în Capitală tova
rășul Santiago Carrillo, secretar 
general al Partidului Comunist 
din Spania, care, la invitația C.C. 
al P.C.R., va face o vizită de 
prietenie în țara noastră.

La sosire, oaspetele a fost în- 
tîmpinat de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al

CARRILLO
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, Emil 

. Bodnaraș, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass șef de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.
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ACTUALITATEA
PENTRU

(Continuare în pag. a IlI-a)
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JlSTO
■.Domnul Unirii» : Alexandru Ioan Cuza — litografie de A. Strixner
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Este interesant de observat 
cum în timpul sesiunilor de 
examene studentul capătă o 
psihologie foarte curioasă : 
oricît de mult ar învăța, ori- 
cit de bine ar fi pregătit — el 
trăiește un sentiment de în
doială. Motivul ? Nu poate să 
prevadă dacă în sala de exa
men se va realiza sau nu o 
concordanță perfectă între nă
zuința lui, calitatea răspunsu
lui dat și exigențele examina
torului. Așa se nasc emoțiile. 
Să precizăm însă : sînt emoții 
și „emoții"...

...Emoții are studentul emi
nent, preocupat să nu înșele 
încrederea unui dascăl, pe 
care îl prețuiește, preocupat 
să nu înșele propriile sale 
speranțe.

...Emoții are studentul nu
mai cu note de 10 : el se teme 
de orice altă notă care ar pu
tea să-i stricekformația".

...Emoții are studentul care 
stă mereu cu creionul în mînă
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SCRISORI
A 4 TA LE

S-a întors rănit din război, 
eu eram ntic, nu-l cunoșteam 
decît din poze, mi se spunea 
că e unchiu-meu, peticit ți 
slab incit, de pe genuchi cum 
îi stăm, trăgeam iute cu o- 
chiul la pozele de pe pereți 
și mă întrebam, totuși care 
din ei mi-e unchi. Semăna cu 
tata, dar și pe el îl cunoș
team tot din poze. Mirosea 
cumplit a tutun ți a nădu- 
șeală, adusese în raniță niște 
pezmeți și un cocoș mic, cit 
o gîgîlice, pestriț și moțat pe 
care îl lua în palmă și-i dă
dea să mănînce grăunțe. 
îi zicea : Ia mai cîntă, Chi-

MOSU

A. I. Zâinescu

nopțile albe

riță I Și Chiriță, cocoșul i se 
suia pe umăr și cînta de trei 
ori. Cu-cu-riguu, cu-cu-riguu, 
cu-cu-riguu. Umbla cocoșul 
prin curte, mic și pestriț ți 
moțat, dar bătăios și țanțoș 
că-i făceau loc celelalte oră
tănii, îl înconjurau cu mirare 
ți parcă cu înțelegere. I se 
striga de pe foișor : Ia mai . 
cîntă, Chiriță !" Și el se ridi
ca din zbor pe gard ți cînta. 
îl luam în brațe și-mi tăcea 
mîle în palme, cu capul as
cuns sub haină, făcea tot ceea 
ce învățase pe front, cu sol- 
dații, între două atacuri. 
Cînd pocneai ca o pușcă se 
culca lipit de pămînt, cu ari
pile desfăcute gata de zbor.
(Continuare in pag. a V-a)

/// rest 
cam asta e... ■

® și stabilește tot felul de legă
turi între media lui și cerin- 

_ țele regulamentului pentru a- 
7^' cordarea burselor.

...Emoții are cel pentru care 
studenția nu înseamnă mai 

-.7' mult decît o scurtă întîlnire, 
în pragul examenelor, cu ca- 

• ietul de notițe.
Inspirat poate tocmai de a- 

ceastă atmosferă febrilă, un 
• confrate, de Ia ziarul local

..Făclia", de altfel, bine inten
ționat, adresează studenților

ADRIAN VASILESCU 
Foto : C. CONSTANTIN

(Continuare in pag. a II-a)

• OMUL comandă, plătește, mai comandă și uneori de vino neom. Nu îl poate nimeni opri? • O MAȘINA intră
în garaj cu zece ore întîrziere. O mașină a nimănui ? • CE POȚI FACE în Balta Albă cînd nu mai sînt bilete
la „potcoavă" ? «UN ȘOFER BEAT a scăpat vigilenței miliției! • UN TATA căruia nu-i vine să creadă fapta
fiului său însurat • PE LA DOUĂSPREZECE și ceva (noaptea) o minoră din provincie pe Șoseaua Giurgiului
• FĂPTAȘUL CUNOAȘTE LEGEA: „Eu știu ce am comis: viol în bandă cu tîlhărie“.

„Să vină lăutarii, crucea 
și dumnezeii, ce faceți voi 
pe lumea asta bă, cîntați 
sau acu‘ vă ia vîntul ?“

„în noaptea de 30 spre 
31 decembrie numiți! Kris
tach Tiberiu, în vîrstă de 
23 ani, de profesie șofer, 
A. Petre, zis Ninel, 23 
ani, ajutor de șofer și Tu- 
dora Virgil 19 ani și jumă
tate, fără ocupație precisă 
(„de trei ori pe săptămînă 
eram garderobier") au co
mis delictul de viol în 
bandă".

„Cîți nu se-mbată ? Omu‘ 
comandă, plătește, îl pot 
eu opri ?“ (chelnerul).

„A venit cu mașina pe 
la trei și jumătate dinspre 
ziuă, trebuia s-o gareze cu 
zece ore în urmă, era cu 
încă doi indivizi. A spălat 
mașina, m-am uitat să văd 
dacă e ciocnită, și-au ple
cat cu taxiul" (paznicul de 
la garaj).

Pocăit ascunzîndu-și 
ghearele ochilor, Tibi: „Mă 
cheamă Kristach Tiberiu și

vorba aia, noi eram cu 
gîndul la film. Cică rula 
unul mișto la „potcoavă". 
Chiar am dat telefon, dar 
ni s-a răspuns că nu mai 
avem bilete. Nu erau. Noi, 
bine intenționați. Ninel și 
cu Virgil au zis, eu nu m-am 
opus, că ce are a face dacă 
bem o sticlă-două de bere ? 
Nevestele ’ 
urmau să 
cumpere, 
treabă cu 
opt, că nu 
cer, m-am

lor, că eu n-am, 
se-ntîlnească să 
mai aveam o 
mașina la ora 
se face gaură-n 

i gîndit, dacă-n-

tîrzii o oră, două de la ga
raj. Eu însă beam încet, 
trebuia să conduc. (Pauză, 
își aranjază dunga panta- 
lcpilor, preocupat).

Pe la douăsprezece și 
ceva, pe Șoseaua Giurgiu
lui am oprit lîngă un tro
tuar unde staționase ea și 
i-am spus lui Ninel : 
t-o pe doamna să 
rest cam asta e :

NICOLAE

a

„aju- 
urce". în 
i-am zis :

ADAM
(Continuare in pag. a V-a)

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

Ora bilanțurilor poetice ale anului 1967 a trecut.
Presa de specialitate a consemnat în articole de sinteză, 

noile izbînzl lirice și, după opiniile exprimate, drumul poeziei 
urmează un curs fertil. Confruntarea multiplă cu tinerii 
cititori de poezie — confruntare pe care un cotidian are po
sibilitatea să o realizeze în forme diverse — ne-a prilejuit 
constatarea generatoare de virtuale satisfacții că a crescut
— și nu numai cantitativ — interesul pentru poezie, indicii 
receptării calitative a creației poetice atestind orientarea con
secventă către cultură a tinerei generații.

Propunîndu-și drept o majoră preocupare a sa promovarea 
și popularizarea creației tinerilor, ziarul nostru a încercat
— prin posibilitățile publicistice pe care le are — să fie ală
turi de aceștia, consemnîndu-le cu entuziasm împlinirile, 
alăturindu-se cu responsabilitatea cuvenită eforturilor gene
rale de a nu se produce mistificarea unor vizibile eșecuri 
scriitoricești.

Acum, la puțină vreme de la trecerea pragului unui nou an. 
considerăm a ne împlini o necesară datorie față de cititori

POEZIA
univers deschis

ca — revăzind sumarul cărților 
ouvîntul cronicarilor literari ai ______  ____________ .
M. UNGHEANU, pentru a recomanda în succinte prezentări 
acele volume de poezie pe care le consideră în primul rînd 
demne de atenția lectorului, avind în vedere forța emoțio
nală pe care o însumează, distincția unei autentice voci 
lirice, noutatea investigațiilor poetice și a roadelor acestora, 
originalitatea limbajului și măsura în care acesta se supune 
sau este dominat de sentimente, cantitatea de frumusețe și 
gînduri nobile purtate cu o generoasă dăruire de la creator 
spre cititor. Pagina dedicată volumelor de versuri _
„POEZIA — UNIVERS DESCHIS" — își propune să fie un 
ghid de lectură, exprimînd opțiunea cronicarilor noștri. De
sigur, din inconveniente de spațiu nu au putut fi integrate 
în acest ghid volumele Monolog în Babilon (Al. Philippide), 
Elegie pentru floarea secerată (Eugen Jebeleanu), Parabola 
focului (V. Nicolescu). Oul și sfera (Nichita Stănescu), Iadeș I 
(Dumitru M. Ion), Sfera gînditoare (Gr. Hagiu) — volume | 
care nu pot lipsi orientării lecturii poetice.

Considerațiile sumare asupra volumelor de versuri cuprinse | 
în pagina noastră pe care o dedicăm astăzi acestei poezii cu H 
sentimentul unui gest ce onorează coloanele ziarr/ui, se vor y 
în primul rînd un argument, între multele care pot constitui ■ 
relația dintre cititor sl poezie într-un „univers deschis”.

~ ' J

anului editorial — să dăm 
ziarului, C. STĂNESCU și

(pag. ■ IV-a)



CADRU OPTIM PENTRU DEZVOLTAREA MULTILATERALĂ A SOCIETĂȚII NOASTRE

Ploieștenii sînt mîndri că 
orașul lor este unul din cele 
31 de municipii ale țării, nu- 
mărîndu-se printre orașele cu 
o populație mai mare șt cu o 
însemnătate deosebită în via
ța economică, politică, socia
lă, științifică și culturală a 
patriei.

încins de o cunună de în
treprinderi, Ploieștiul zilelor 
noastre — oraș cu înaintate 
tradiții revoluționare, veche 
cetate a petrolului, este o ci
tadelă a petrochimiei, a utila
jului petrolier. In ultimele 
două decenii, a înflorit o in
tensă rețea de instituții de 
învățămînt, cultură și artă, 
multe dintre ele inexistente în 
trecut. Pe teritoriul actualului 
municipiu funcționează 39 
școli generale, 6 licee teoreti
ce, un liceu de muzică și as
te plastice, 10 școli profesio
nale și grupuri tehnico-profe- 
sionale, 3 licee de specialita
te, iar din toamna anului 
1967, cea mai tînără unitate 
universitară a patriei, — In
stitutul de petrol. Teatrul și 
Filarmonica de Stat, cu sec
țiile lor, casele memoriale ți 
muzeul republican al petro
lului, completează peisajul 
cultural-artistic ploieștean.

Un asemenea oraș, cu o nu
meroasă populație, cu o vas
tă industrie și o complexă re-

țea de instituții social-cultura- 
le, pune, în mod obiectiv, ce
rința perfecționării activității 
de conducere a treburilor ob
ștești, iar ridicarea lui la ran
gul de municipiu, pe lingă a- 
cela de reședință de județ, 
deschide perspective ți mai 
largi de dezvoltare în viitor și 
implică, în mod obiectiv, 
funcții administrative sporite.

Este neîndoielnic că noua 
lege de organizare ți funcțio
nare a organelor locale, a con
siliilor județene, orășenești și 
comunale va defini mai pre
cis atribuțiile și răspunderile, 
va simplifica și raționaliza a- 
paratul și, implicit, formalită
țile administrative, mărind 
răspunderea personală, lărgind 
perspectiva, operativitatea și 
eficiența muncii locale.

Avem o experiență pozitivă 
în rezolvarea sarcinilor eco
nomice, edilitar-gospodărești 
și social culturale. Dar, ală
turi de această experiență, 
s-au manifestat și forme de 
activitate lipsite de eficiență, 
paralelisme și suprapuneri ca
re, în ultimă analiză, s-au do
vedit formale, inutile, un ba
last pentru etapa în care ne 
aflăm.

In viitorii ani, consiliul 
municipal va trebui să acorde 
o atenție sporită modernizării 
străzilor orașului, înlăturării

monotoniei edilitare, creării 
unei baze materiale corespun
zătoare pentru satisfacerea ce
rințelor spirituale ale popu
lației în continuă creștere, prin 
amenajarea de parcuri și spa
ții verzi, săli de spectacole, 
baze sportive complexe, în 
cadrul cărora să-și desfășoare 
activitatea mai ales tineretul.

Da asemenea, ne dăm sea
ma că va fi necesar să se a- 
corde o atenție mai mare dez
voltării bazei materiale a șco
lilor de toate gradele prin 
construirea de săli de gim
nastici, săli de festivități, a-

trebui să-fi mărească — tn 
viitorii ani — capacitatea de 
găzduire In hoteluri, asigu- 
rîndu-se ți o rețea comercială 
modernă — nu numai prin 
cheltuieli de modernizare a 
localurilor ci, mai ales, prin 
educarea personalului din a- 
cest sector în spiritul 
deserviri ți comportări 
lizate.

Desigur că asemenea 
iede, schițate sumar in

PROPUNERI

unei 
civi-

PRIVIND

CONCORDANȚĂ': 
ÎNTRE TRADIȚIE-,

pro- 
___„ __ , rîn- 
duriîe de față, vor fi perfect 
realizabile numai în mdsura 
în care consiliul popular al o- 
rașului municipiu — reședință

-A
JUDETEIOR

ȘI ACTUALITATE:

PLOIEȘTI
menajarea de laboratoare, cre- 
îndu-se astfel condiții cores
punzătoare cerințelor unui 
proces de învățămînt modern.

Situat la răscruce de dru
muri turistice, Ploieștiul

de județ — va ști să foloseas
că autonomia acordată, va 
descoperi fi folosi resursele e- 
xistente, va cunoaște nemijlo
cit nevoile orașului fi-fi Va

ȘE A mi

CI P! HOR

I
dedica toate forțele rezolvării 
acestora.

Ing. GH. DUMITRESCU
Președintele Comitetului 

Executiv al orașului regional 
Ploiești

Recentei* propuneri ale Co
misiei centrale de partid fi de 
stat privind organizarea județe
lor și municipiilor au la bază 
două principii logice : realitatea 
contemporani șl tradiția istori
că. Noile unități administrative 
— județele, mai mici decît ac
tualele regiuni, dar substanțial 
mai mari ți mai sistematic punc
tate pe hartă decît vechile ju
dețe — corespund tntrutotul 
cerințelor dezvoltării tn conti
nuare a economiei, a perfecțio
nării vieții sociale și înfloririi 
culturii. Cuprinztnd zone geo
grafice diverse, cu resurse ma
teriale multiple ți variate. Jude
țul, a cărui capitali e așezat tn 
majoritatea cazurilor la centru, 
va constitui o unitate teritoriali 
distinctă, cu posibilități de dez
voltare a Industriei, agriculturii, 
de folosire rațională a fondurilor 
de sistematizare ți de extindere 
a lucrărilor edilitare. Reține tn 
mod deosebit atenția faptul ci 
unor orașe ca Alba Iulia, Tg. Jiu, 
Alexandria, Vaslui, Focșani, Bis
trița, Ttrgoviște, unele din aces
tea, vechi centre urbane ți cultu
rale, li se deschid perspective 
de înflorire economică ți social- 
culturală. Principiul tradiției is-

In 
cu 
ne
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mai a-

Foto E. HOFFER

1 lanua- 
au fost 
solicitări

necunos- 
un deal, 

un

se 
ca în cazul de față, 

„Depăși- 
vrei

IiMnire la intersecție

Instituție un- 
grăbești, lu-

06. E singura 
de dacă nu te _ 
crurlle pot să iasă prost. Mai 
e și 08. Cu numerele acestea 
de telefon, scurte, e bine să 
nu aibă omul de-a-face.

Gonim prin ceață, mașina 
secondează lumina ca um
bra, îneît farurile galbene 
abia mai au timp să ne facă 
loc prin pîclă. Pînă la spital 
mai sînt 10 km. Șoferul de 
pe „2—9“, necăjit, mă infor
mează că în 1967, Sfatul 
popular al Capitalei a pri
mit 40 de „Volgi" (20 le-a 
făcut getaxuri și 20 au fost 
date IREB-uIui). „Să nu se 
zdruncine ăia, cu colacul de 
sîrmă pe umăr". Ce e drept, 
e drept. Iar șoferul de pe 
„2—9", care are un „T.V.* cu 
suspensie dură are dreptate ! 
Nea Ilie este un șofer foar
te priceput, vorbește cu mi-

leașl cazuri. De la 
rle pînă în prezent 
aproape 5 000 de 
de nașteri. Iordana Bîtan, 
pacienta noastră, va naște a- 
cum al treilea copil. Vrea 
să-i fie fată. După ce ducem 
în spital gravida, ieșim 
stradă. Intrăm pe recepție 
medicul coordonator care 
transmite prin radio că
vem de transportat alt caz, 
din strada Joiței. tocmai la 
capătul mașinii 35. a treia

Intrăm pe recepție si aflăm 
că undeva, cineva s-a arun
cat de la etajul al II-lea... 
pe un morman de zăpadă. 
N-a pățit nimic. Era băut și 
s-a răcorit. Halal conștiință, 
halal curaj ! Oamenii, alar
mați, au chemat Salvarea. 
De-aia e „Salvare" ! Așa 
cred unii I

— Cînd recepționați apelu
rile serioase sînteți emoțio
nată ?

— Nu. M-am obișnuit. To-
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ne, urmărește cu ochiul 
bolnava, are în vedere 
drumul. Ca să nu risc, 
mai pun nici o întrebare, dar 
el tot îmi vorbește.

„Se întîmplă uneori să 
fim alarmați de un caz 
foarte grav ; tragem la ma
xim sirena și plecăm intr- 
acolo, la 10—15 km. Găsim 
liniște. Farsă. Cineva, pro
babil, a vrut să se amuze 
ori să se răzbune. Iși aduce 
aminte, după ce și-a încălzit 
mînia în circiumă, că avea 
cu cineva o răfuială și-i tri
mite... salvarea. Cîteodată, 
ne întîlnim și cu pompierii. 
Iar în altă casă, un suferind 
ne așteaptă".

Am ajuns la poarta spita
lului. în curte mai găsim în
că trei „Salvări". Cu ace-

stradă, după aprozar, 
dreapta. „Cazul" este în luna 
a opta...

Eu rămîn totuși cu o de
cepție, dar o ascund. Aș fi 
vrut un caz mai dramatic. 
Șoferul mă ghicește : „Lasă- 
Ie păcatelor, să nu 
vem parte de ele".

Trecem pe străzi 
cute. Demarăm pe 
cu gîndul să depășim 
„Trabant", care, văzîndu-ne 
grăbiți, se încăpățînează să 
rămînă înaintea noastră. Ce
le mal multe accidente 
petrec 
îmi spune șoferul, 
tul" are impresia că 
să-i dai cu tifla, să-i jignești 
mașina, și de aici începe 
cursa care se încheie, une
ori. dramatic".

tuși luăm și noi parte 
drama de la capătul firului, 
cînd nu e o farsă, firește. O 
dată, un copil de opt ani, că
ruia îi promisese mai demult 
mama că îi va aduce must, 
a găsit o sticlă pe masă (?!) 
cu „Verde de Paris" și a bă
ut. S-a petrecut în brațele 
medicului. Ca să se dezvino
vățească. atît a mai putut 
spune : „Am vrut să beau 
must”. O victimă a negli
jenței.

E ora 2 noaptea. Circula
ția devine mai liberă, ne 
stingherește ceața și mîzga 
de pe șosea. Curînd, ajun
gem pe strada căutată, bîj- 
bîind de la un număr la al-

torte* « evident tn denumirea u- 
nitdții administrativ*. Termino
logia aceasta s-a format tn is
toria țârii noastre din primei* 
veacuri ale organizării statelor 
ți ea a fost prezentă mereu în 
conștiința poporului. Desigur cu 
schimbările survenite de-a lun
gul veacurilor ți mai ales tn «- 
poca noastră unele Județe ți-au 
schimbat numele ți centrele. To
tuși, după părerea mea, județele 
propuse Olt, Teleorman, ar pu
tea să se numească Olt-Roma- 
nați ți Teleorman-Vlațca, știut 
fiind că aceste denumiri au 
vechime de veacuri. Legat de 
tradiție e ți faptul că în viitoa
rele județe se respectă unitatea 
statornicită de veacuri de popor, 
continuitatea de obiceiuri ți tra
diții, comunitatea de conviețu
ire ți de interese a oamenilor 
muncii, indiferent de naționali
tate. Astfel, zonele etnografico- 
folclorice, păstrătoare ale celor 
mai frumoase obiceiuri, stnt în
globate în Unii mari tn aceeași 
unitate, contribuind în continua
re la păstrarea ți dezvoltarea 
nesecatului izvor car* « folclo
rul.

PETRE IAMBOR
Cercetător științific 

al Institutului de istorie Cluj

tul, dar pe 25 nu-1 găsim. Ne 
întoarcem, trebuie să numă
răm casele, fiindcă nu toa
te au numere. Batem la un 
geam, ne cerem scuze, ex
plicăm cine sîntem și pri
mim îndrumare. Casa cău
tată nu avea număr. La în
toarcere, nu mai folosim si
rena decît în dreptul casei 
lui Nea Ilie care așa obiș
nuiește să-și anunțe familia. 
La geamul de la etajul II, 
băiatul lui învață. Fiindcă 
vădesc semne de oboseală, 
Nea Ilie îmi dă un termos 
cu cafea. Bem toți trei, și 
doctorița. Se apropie dimi
neața. Presimt aceasta nu 
după ceas, ci după camioa
nele de lapte. Ceața e ace
eași. Cursele Salvării vor 
pleca șl mîine, dar nu cu 
Nea Ilie ci cu alții. Pacien- 
ții de salvat, ah doamne, vor 
fi și ei alții. Am petrecut o 
noapte cu niște oameni foar
te buni, care mi-au rămas 
dragi, în care poți să ai spe
ranțe cînd... dar n-aș vrea 
aceasta niciodată.

ION MARCOVICI

«

La înălțime

Foto: O. PLEC AN

în Editura politică a apărut: 
S. Șincan — VIADUCT ÎN 

TIMP

Lucrarea, scrisă într-un 
stil viu, atractiv, prezintă 
munca eroică a tineretului 
în anii reconstrucției econo
mice, participarea sa pe 
marile șantiere ale țării : 
Salva-Vișeu, Bumbești-Live- 
zeni, Ceanul Mare-Cluj, etc., 
adevărate școli ale muncii.

„iefTlLE
ALBE“ ALE

F. S. Nea Ilie nu este 
Nea Ilie — nu știu cum îl 
cheamă pe șofer și pe docto
riță — deși am aflat foarte 
multe lucruri despre ei. 
N-am vrut să-i întreb. Con- 
semnînd aiei numele lor, cel 
adevărat, poate că aș fi ne
dreptățit pe ceilalți, tot așa 
de buni oameni. De aceea, 
i-am zi* „Nea Ilie".

.. •

0
0

LIBRĂRII
MÎINE ÎN

„Zîmbiți vă rog... formula tradi
țională a fotografului a impre
sionat taurul din arenă care și-a 
lăsat matadorul, preferind să 

pozeze.

TINEREȚE f/l/M BATRINEȚE
D I O N I S I E
P I P P I D I
despre

CONTRIB UȚII
LA ISTORIA
VECHE A
R OMÂNIET

— Ce temă vă preooupă în 
ultima vreme T

— Lucrez de mal mult 
timp la un poem în care 
mi-am propus si reiau mo
tivele filozofice ale basmu
lui „Tinerețe fără bătrîne
țe" : căutarea eternă a ne
muririi ; motivul calului, un 
profet care depășește cu în
țelegere și spirit vizionar 
chiar pe erou ; motivul in
terdicției (interdicția pe ca
re eroul, din greșeală, o în
calcă, și încălcînd-o este 
cuprins de dor, de dorința 
de a-și revedea copilăria, de 
a reveni la starea inițială de 
om pleritor. Dar aceasta nu 
poate fi regăsită, căci pe pu- 
mînt au trecut sute și mii de 
ani).

Mi s-a părut foarte fru
moasă în basm îmoătrîntrea 
bruscă a eroului în drumul 
spre căutarea propriei copi
lării și apoi moartea lui — 
numai a Iul — ideea morții 
unice (în moarte, fiecare e 
singur !),

vorba de o tratare 
a basmului ?
Ceea ce am luat 
sînt situațiile exis-

— Este 
folclorică

— Nu I 
din basm
tențialiste. Fiecare fragment 
din poem are un motto din 
basm. Atmosfera generală e 
tristă — ideea de bază fiind 
ireversibilitatea timpului, ne-

Na fi prezentă în libră
rii lucrarea istoricului 
D. M. Pippidi „Contribuții 
la istoria veche a Româ
niei".

Rod al unor cercetări de 
aproape două decenii, lu
crarea înmănunchează cer
cetări întemeiate pe docu
mente scrise în piatră, în 
marea lor majoritate inedi
te, scoase la iveală din co
loniile grecești de pe lito
ralul Mării Negre. Astfel, 
veacuri întregi din istoria 
pămîntului dintre Dunăre 
și Mare ne devin mai bi
ne cunoscute, capătă re
lief și precizie. Cele mai 
multe studii cuprinse în 
această valoroasă lucrare 
cuprind istoria cetăților

cele

Histria și Callatis, iar al
tele se referă la relațiile 
dintre greci și geți de pe 
ambele maluri ale Dună
rii — iar două din studii 
examinează critic
mai vechi mărturii privi
toare la originile creștinis
mului daco-roman.

Autorul, specialist în fi
lologie clasică și în isto
ria lumii greco-romane, a 
publicat lucrări din dome
niul literaturii antice, al 
istoriei religiilor și al is
toriei imperiului roman. 
Conducînd săpăturile din 
Zona sacră a Histriei, a 
publicat apoi o serie de 
documente epigrafice des
coperite în coloniile de pe 
litoralul românesc al Mă
rii Negre.

Fotografii pentru Grenoble
în vederea organizării unei expoziții de fotografii la 

Grenoble, prilejuita de cea de-a 10-a ediție a Jocurilor 
Olimpice de iarnă, au fost lansate invitații de participa
re asociațiilor de artiști fotografi din lumea întreagă. Din 
pele 1 500 de lucrări trimise, un juriu a selecționat 300, 
dintre care zece sînt realizate de artiști români. Pentru 
întreaga colecție trimisă. Asociației artiștilor fotografi din 
tara noastră i-a fost acordat Marele Premiu al orașului 
Grenoble. în același timp, trei lucrări intitulate : „Sub 
impresia Olimpiadei", „Ploaia a încetat" și „In plin 
elan", realizate de'Ion Mihăică, au obținut premiul oferit 
de prefectul Departamentului Isere. Celelalte fotografii 
selecționate aparțin artiștilor Florin Dragu, Liana Grill, 
Mariana Dragu, Nicolae Săndulescu, Osep Cahane, Edmund 
Hofer, Gheorghe Vulpaș. Lucrările vor figura în expoziția 
care se va inaugura la Grenoble, la începutul lunii fe
bruarie.

(Agerpres)

putința omului de a 1 >e 
sustrage.

— In ce stadia vă aflați T
— Pare ciudat, și totuși 

im început cu sfîrșltul. Mi-a 
rămas capitolul de început, 
de fapt cel mai greu, „Prin
sul dinaintea nașterii'.

— Poemul este „altceva 
decît poezia dv. obișnuită ?

— într-un fel, „Tinerețe 
fără bătrînețe" continuă una 
din direcțiile volumului an
terior „Răsfrîngeri". Pără
sesc însă stilul elaborat pen
tru niște forme de expresie 
mai desfășurate. Simt ne
voia unei metamorfoze în 
stilul meu ; nu poți lucra o 
catedrală numai în filigran.

— Vorbind despre ultimul 
volum de versuri, critica vă 
reproșează „barbismul" ; 
sînteți de aceeași părere ?

— Nu ; de altfel, linia er
metică nu este o linie gene
rală a poeziei mele. Am scris 
și scriu poezie și de alt 
tip. Va apare în curînd un 
volum cuprinzînd o selecție 
din vechile mele volume de 
poezii, la care se vor adăuga 
cîteva inedite.

SABINA CARAUȘU

„Andrisantul" 
necunoscut

O scrisoare trimisă din Ca
sablanca trebuia să ajungă la 
Rommani, un mic centru rural 
situat la 100 km de acest 
oraș. Poștașul, distrat proba
bil, a dirijat-o însă spre Ro
mânia. Poștașii noștri, căutînd 
în zadar o localitate cu nu
mele respectiv, au expediat 
scrisoarea la Roma, gîndindu- 
se că Rommani era probabil 
denumirea arabă a capitalei 
italiene.

La rîndul lor, poștașii ita
lieni, necunoscînd această a- 
dresă, au trimis scrisoarea la 
Casablanca primită după pa
truzeci de zile de la expediere. 
Expediatorul a fost realmente 
surprins, cînd a constatat că 
plicul călător înregistrase două 
mențiuni : „necunoscut 
București" și „necunoscut 
Roma".

Căutări
După mai bine de un sfert 

de secol de căutări, R. Her
bert din Bucyrus (Ohio) a gă
sit urma surorilor sale, de care 
fusese despărțit din copilărie, 
în urma unui incident. Ele 
trăiau în același oraș, în ace
lași cartier, pe o stradă situ
ată la cîțiva kilometri.

Gîtul vrabie! 
și al girafei

Vertebrele gîtului sînt 
două ori mai numeroase 
vrabie decît la girafă.

la 
la

de 
la 

„ . Gîtul
girafei are, ca și celelalte ma
mifere 7 vertebre. Cel de 
vrabie are 16 ca toate păsă
rile, afară de lebădă, care 
are 23.

Pentru un singur 
școlar

In orașul Boston din Statele 
Unite s-a construit un pod 
peste un pîrîu pentru a veni 

la
de

0
0

0

în folosul unui elev de 
școala primară. El avea ___
străbătut, zilnic o distanță de • 
7 km, din cauza unui pîrîu e 
care despărțea casa părinților 
săi de școală. Prin construirea * 
podului, el are de parcurs * 
numai 250 de metri, — un 0 
drum de circa 28 ori mai mic. •

OMOtll 
smwjtsc

(Urmare din pag. I.)

din Cluj uimătorul îndemn 1 
„În vremea sesiunii, mai mult 
ca oricînd, este necesară res
pectarea strictă a unei igiene 
intelectuale. „Nopțile albe" 
sînt contraindicate ; studiul de 
noapte este foarte obositor și' 
uitarea survine rapid..."

Cu toate că are de partea 
sa medicii, psihologii, dascălii
— nu reușește să se facă as
cultat. Dar cine să-l asculte ? 
în sesiune, studentul este atît 
de „prins" îneît nu mai are 
timp să asculte sfaturi. I se 
pare mereu că mal are ceva 
de învățat, și încă ceva...

Orașul a adormit demult. E 
ora 2 noaptea. în Cluj, casele, 
blocurile, cartierele s-au cu
fundat în întuneric. Numai în 
complexul studențesc ard lu
minile. în noapte, căminele par 
niște nave cu toate reflectoa
rele aprinse. „Pulsul sesiunii" 
bate aici foarte puternic. Apa
ratul de fotografiat surprinde 
imagini inedite.

în blocul 14, tovarășa Ileana 
Tătaru, portăreasa, înregis
trează solicitările studenților 1

— Vă rog să mă treziți la 
ora 4 ; în camera 38, al doilea 
pat, pe dreapta.

— Pe mine la ora 3...
— Pe mine tot la 4...
Trei studenți din primul an

— viitori geologi — Mihai 
Spătaru, Sorin Nicolae și Con
stantin Șerban „păzesc" un 
ibric cu cafea. N-au încă în 
intenție să se culce, dar simt 
nevoia unui „întăritor". Să 
aibă, într-adevăr, cafeaua a- 
ceastă proprietate ? De la ei 
aflăm lucruri interesante. Au 
pășit în lumea universitară cu 
sentimentul că trebuie să se 
afirme. în prima lor sesiune 
de examene vor să pășească 
cu dreptul. învață ziua, învață 
noaptea. Vor rezista oare ?

Dumitru Țîrlea — din anul 
V, Facultatea de studii econo
mice a dat deja un examen 1 
la Evidența contabilă agricolă. 
Zecele obținut obligă. Va avea, 
în vacanță, destulă vreme să 
recupereze restanțele de somn.

în holul căminului unde lo
cuiesc studentele Facultății de 
farmacie, se dă o luptă aprigă 
cu somnul și cu formulele chi
mice.

Ah, emoțiile examenelor 1 
S-a verificat de atîtea ori și 
se știe precis că „secretul" ob
ținerii unei note mari îl con
stituie pregătirea serioasă în 
timpul semestrului și o repe
tare atentă în sesiune. Ce sim
plu, nu ? Dar mereu crezi că 
mai ai ceva, și încă ceva de 
repetat. Și repeți, și repeți, 
ziua, noaptea. Ca să faci altfel, 
ca să-ți dozezi efortul (nu ne 
referim la nepăsători) — se 
pare că trebuie să ai curaj. 
Așadar, să le adresăm studen
ților îndemnul de a fi mai cu
rajoși ? Să ne mai gîndim. 
Spuneam doar, mai sus, că în 
sesiune studenții sînt atît de 
„prinși" îneît n-au timp să as
culte sfaturi...

ADRIAN VASILESCU



LA TRECUTU-ȚI 
MARE...

_______________________________  
cestei masive înregimentări a spi
ritelor luminate ale timpului la 
marile comandamente sociale ale 
epocii. Frămîntările și eforturile 
celor care au realizat Unirea de 
la 1859, primul mare pas în is
toria Unirii românilor, aveau 
străluciți predecesori 1

UTERE DE
AUR, LITERE 

DE FOC
A spune că presa este un se

ismograf mai mult sau mai pu
țin fidel evenimentelor zilnice în
seamnă a cocheta oricum cu un

ziarului a trebuit să fie accepta
tă în schimb mobilurile acestei 
întreprinderi publicistice au pu
tut fi explicate fără înconjur : 
„Acest jurnal este Steaua Dună
rii Române, prin urmare politica 
sa nu poate să fie decît o poli
tică seculară a românilor, politi
ca națională, care — spre onoa
rea publiciștilor români — se ur
mează și se sprijină de întreaga 
presă românească cu mai mult 
sau mai puțin talent, însă fără 
excepție,, și cu aceeași neobosită 
rîvnă și călduros talent (...) poli
tică care se rezumă în aceste 
cuvinte : „Unirea principatelor". 
Deja redactorul responsabil al a- 
cestei publicații avea temei să-și 
considere gazeta într-o mai largă 
orchestrație, deoarece încă de la 
începutul aceluiași an apărea tot 
la Iași, sub conducerea lui Vasile 
Alecsandri, „România literară'* 
publicație deschisă colaborării

„...Unirea principatelor a fost visul de aur, țelul ispră
vilor a marilor bărbați ai României, a lui Iancu Hu- 
niad, ca și a lui Ștefan cel Mare, ca și al lui Matei 
Basarab (...) Unirea Principatelor este dar dorința vie 
și logică a marii majorități a românilor**.

Cortegiul domnitorului Alexandru Ioan Cuza la deschiderea 
Camerei Naționale, in 29 februarie 1860

„Moștenitori ai drepturilor pentru păstrarea cărora 
părinții noștri s-au luptat atîta în veacurile trecute, 
fie ca aducerea aminte a acelora timpuri eroice să 
deștepte in noi sentimentul dorinței că avem de-a 
păstra... pentru viitorime această prețioasă moște
nire !“

Ce moment a putut 
fi mai frumos în Iași 
decît acela cînd, îna
intea lui Alexandru 
Cuza, om nou, soldat, 
care venea liber de 
orice angajament, de 
orice amintire, bună 
sau rea, a trecutului și 
vedea numai drumul 
către viitor, cînd, îna
intea acestui domn 
nou și tînăr, în care 
totul era spontaneita
te și suflet, care putea 
prin urmare făgă
dui, oricui îndeplini
rea celor mai îndrăz
nețe visuri, cînd îna
intea lui se 
Mihail 
pentru 
numele 
este și 
dru cel

înfățișa 
Kogălniceanu 

a-i aminti că 
Iui Alexandru 
al lui Alexan- 
Bun?“

rea de mare și de largă curge 
rîul sudorilor ribastre, se duce 
peste mări și peste hotare, aco
lo se preface în rîuri de aur și 
de argint și curg iarăși înapoi 
de se revarsă în țara noastră, iar 
noi nici rînduială, nici dreptate 
nu am avut. Cînd ne-am jelit, 
cînd ne-am tînguit, păsurile cînd 
ne-am spus, ispravnicul ne-a bă
tut, jandarmii ne-au bătut, zap- 
ciul ne-a bătut, cine s-a sculat 
mai de dimineață, cine a fost mai 
tare acela era mai mare".

Istoria a ales, nu fără temei, 
în persoana lui Alexandru loan 
Cuza, domn al Principatelor U- 
nite, omul epocii, omul care tre
buia să înlocuiască — după ex-

ar-

<d
<

Di

presia lui Kogălniceanu — 
bitrariul cu legea. Omul era pe 
potriva reputației pe care i-o 
asigurase gestul demisiei sale din 
postul de pîrcălab al orașului Ga
lați, într-un moment important 
al bătăliei electorale pentru Uni
re. Ecoul acestei demisii a fost 
imens, cu atît mai mult cu cît 
în ea Al. I. Cuza înșira suita de 
ilegalități a Caimacăniei falsi
ficatoare a listelor electorale în 
scopuri antiunioniste. Alegerea 
ca domn al fostului parti
cipant la revoluția din 1848 
a avut în vedere fermitatea po
ziției sale politice și caracterul 
său de om al unui desăvîrșit e- 
chilibru. Ca domn, Cuza nu și-a 
dezmințit calitățile care au făcut 
din el una dintre figurile de sea
mă ale istoriei noastre. El va în
făptui una dintre cele mai nece
sare reforme sociale ale țăriloi 
românești, împroprietărirea țăra
nilor, și nu mai mici vor fi efor
turile sale în stîrpirea dezmățu
lui cu bunurile publice și al ar- 
bitrariului. Urcîndu-se pe tron, 
el și-a aplecat atent urechea la 
glasul țării al cărui purtător de 
cuvînt era alt strălucit om poli
tic, Mihail Kogălniceanu. Cerîn- 
du-i noului vodă să cîrmuiască 
țara ca și Alexandru cel Bun, 
Kogălniceanu cjiema în această 
clipă solemnă întregul șir al 
domnilor noștri pentru a-i aminti 
ce sacră și mare moștenire i-au 
lăsat, care trebuie ocrotită și îm
bogățită spre mîndria urmașilor, 
și a urmașilor urmașilor lor. în 
acea clipă, prin vocea marelui 
om politic întreaga țară cu oa
meni, cu apele și munții săi, cu 
întreaga sa istorie se punea te
mei faptelor viitoare de înălțare.

(N. IORGA : „Spi
ritul public și lite
ratura în epoca U- 
nirii“)(M. KOGĂLNICEANU : din 

programul ziarului „Steaua 
Dunării**)

(NICOLAE BALCESCU: 
„Istoria românilor sub Mi
hai Vodă Viteazul**)

acte fundamentale
viața unui popor care luminează 
retrospectiv eforturile unor lungi 
șiruri de generații, însoțind ge
neza acestora prin faptele și sa
crificiile, deseori rămase în ano
nimat, ale unor oameni a căror 
inima s-a sincronizat pulsului 
neamului și patriei lor. Ideea U- 
nirii are în cultura și în mani
festările noastre sociale un lung 
șir de străluciți premergători. Ea 
era susținută, la originile ei, de 
conștiința asemănării românilor 
din provinciile istorice și de 
conștiința originii lor comune. 
Primele atitudini aparțin croni
carilor și mai întîi celor din 
Moldova. Limba latină procura 
materialul necesar fundamentării 
unor argumente esențiale privi
toare la unitatea, prin origine co
mună, a poporului român. Grigo- 
re Ureche scria în Letopisețul 
Țării Moldovei de cînd s-au des
călecat țara, punînd la contribu
ție izvoarele istorice române șl 
străine: „Rumânii, zicea el, cît 
se află locuitori (...) la Ardeal și 
la Maramureș de la un loc sîntu 
cu moldovenii și toți de la Rîm 
se trag". Certitudinea unității 
poporului român din cele trei 
provincii va fi pivotul istoriei pe 
care o va continua Miron Costin 
unde vom întîlni o primă funda
mentare științifică, cu informații 
atunci de prima mînă asupra ori
ginii poporului român, fn „De 
neamul moldovenilor din ce țară 
au ieșit strămoșii lor" înțeleptul 
cronicar descoperea gestul scrie
rii sale ca unul nu numai de a- 
postolat istoric ci mai ales pro
fund patriotic: „Biruit-au gîn
dul să mă apuc de această trudă 
să scot lumii la vedere felul nea
mului din ce izvor și seminție 
sînt lăcuitorii țării noastre, (...) 
că toți un neam și odată descăle- 
cați sînt..." Letopisețul nu este 
numai o istorie cronologică a Mol
dovei, cronicarul ocupîndu-se pe 
larg de acel „vestit între domni", 
Mihai, primul domn român care 
a reușit pentru un timp, în în
cercarea de a constitui un stat 
centralizat român prin unirea ce
lor trei provincii. La stolnicul 
Cantacuzino ideea unității națio
nale capătă o și mai temeinică 
fundamentare științifică găsind 
nenumărate argumente pentru 
a-și edifica opinia : „Insă rumâni 
înțeleg nu numai aceștia de aici 
ce și din Ardeal, care încă fi 
mai neaoși sînt și moldovenii fi 
toți cîți și într-altă parte se află 
și au această limbă". Dimitrie 
Cantemir, acest mare domn lu
minat, întregește galeria istorici
lor noștri vechi care au întreți
nut prin scrierile lor flacăra albă 
a speranței unirii românilor în
tre aceleași fruntarii. O altă 
chipă de oameni de știință
prelua sarcinile pe care și le asu
maseră înaintașii. Și nu întîmplă- 
tor cei mai iluștrii reprezentanți 
ai-ei vor fi mentorii școlii arde
lene. Ideea, o dată cu apropie
rea epocii moderne, a cîștigat un 
teren enorm nutrind acțiunile 
politice cele mai înaintate. Isto
ria ieșise din liniștea bibliotecii 
devenind forță de șoc revoluționa
ră. Bălcescu va fi stindardul a-
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truism. Dar sînt truisme 
me. Cred că afirmația 
este, în contextul evenimentelor 
cotidiene devenite în perspectivă 
istorică mari evenimente naționa
le, un truism necesar, substanță 
indispensabilă cronicii unui neam, 
tonalitate afectivă tot atît de in
dispensabilă înălțării demnității 
naționale. Presa vremii primului 
mare pas unionist, dominată de 
cea fidelă acestui act legic nece
sar, s-a constituit într-o largă 
orchestrație de opinii și consem
nări zilnice care au armonizat e- 
forturile locuitorilor din cele 
două principate într-o ofensivă 
generală împotriva prejudecăților 
și egoismului, de clasă pri
vilegiată, ale marilor latifundiari 
Cititorul de astăzi al presei 
timpului își va da lesne seama 
de greutățile prin care și-a fă
cut vad ideea generoasă a uni
rii oamenilor de aceeași limbă, 
obiceiuri și crez spiritual. Cam
pania de presă, masivă, grea în 
sensuri și forță politică de șoc, 
a debutat mai ales prin apariția, 
la 1 octombrie 1855, în capitala 
Moldovei, a gazetei „Steaua Du
nării**. Apariția s-a produs nu 
înaintea consemnării unui inci
dent nelipsit de interes. Gazeta, 
condusă de Mihail Kogălniceanu, 
își propunea să-și marcheze încă 
din numele ales publicației obiec
tivul său politic principal: Unire. 
Numele ziarului a fost însă, cum 
aflăm din aceeași presă a vre
mii, respins de camarila boiereas
că, antiunionistă, cu indignare. 
Dacă schimbarea din frontonul

scriitorilor de pe tot cuprinsul 
țării. Invitația, nu rămăsese, cum 
era firesc, fără urmări și cititorul 
se va simți mobilizat la marile 
fapte ale timpului de cele mai 
prodigioase condeie ale epocii 
dintre care nu lipseau Costache 
Negruzzi, Costache Negri, Mi
hail Kogălniceanu, Alecu Russo, 
A. Donici, G. Sion, D. Dăscăles- 
cu, D. Ralet, Dimitrie Bolinti- 
neanu, G. Crețeanu, Al. Odobes- 
cu, pictorul D. Negulici și alții. 
De partea cealaltă a Milcovului, 
la București, în ianuarie 1857 se 
constituia Comitetul central U- 
nionist avînd ca organ de presă 
Concordia, jumalu politicu și li
terar. într-una din intervențiile 
sale aflăm definiția sa program, 
crezul său politic, descendența 
ideii pe care-și propunea s-o ser
vească cu devotament: „Princi
piul Unirii este baza pe care Ște
fan cel Mare al Moldovei voia să 
reformeze principatele, pe care 
Mihai Viteazu voia să le orga-

Una din numeroasele litografii ale vremii, simbolizind 
Unirea.
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cenzura pe cei ce lucrează, a în
cununa sau a stigmatiza". Cape
tele coloanelor au reușit să pă
trundă în curtea Mitropoliei „cu 
strigăte asurzitoare de ura". Cînd 
caimacami ies, la un moment dat, 
afară „strigăte de nemulțumire și 
de hulire au izbucnit din toate 
părțile". Agitația mulțimii crește 
mai ales cînd se află știrea opri
rii celor 2 000 de țărani la ba
riera Colentinei, dintre care 200 
au fost închiși. Se constituie ad-hoc 
o brigadă de 200 de oameni care 
pleacă să-i elibereze. Acești 200 
sporesc pe drum ajungînd la ba
riera Moșilor la 8 000 1 Ei dezar
mează pe dorobanți, pun armele 
într-o trăsură și se întorc cîntînd 
Hora Unirii. Apariția noii coloa
ne este primită cu o mare satis
facție și satisfacția primului suc
ces în încleștarea cu autoritățile 
se transformă grăbit într-o ener
gie care nu poate cunoaște sta
vilă. Glasurile mulțimii trec zi
durile grele ale sălii Adunării de- 
putaților forțînd alegerea lui 
Cuza și ca domn al Țării Româ
nești. Entuziasmul mulțimii, a- 
flarea acestei vești, este de ne- 
descris. Iată „minuta" unuia din
tre ziare : „Frații noștri țărani 
care intraseră pe toate barierele 
Capitalei, de la deschiderea Adu
nării obștești și cari asistaseră pe 
timpul lungei seanțe în curtea și 
împrejurul sf. Mitropoliei, lipsin- 
du-se de hrană zile întregi, în 
așteptarea realizării dorințelor 
nației strigau acum din toată pu
terea sufletului lor: „Să trăiască 
Cuza 1 Să trăiască domnul nos
tru /“ Și iată o altă relatare : 
,,Dumnezeule, ce popor este po
porul român 1 Cînd se inspiră de 
vreo idee, uită toate interesele 
private și se consacră numai pen
tru triumful cauzei comune; (...) 
apoi, cu muzica militară în mij
loc, purced pe uliță (...) Astfeliu, 
poporul cu muzica, cu miliția, cu 
faclele aprinse s-au purtat pe toa
te ulițele urînd (în sensul de a 
ovaționa — n.n.) pe deputați și 
jucînd Hora Unirii pe la toate 
răspîntiile".

„NOI VREM 
SĂ NE UNIM

CU TARA"

g

f. iff L

nizeze și pe care a și izbutit 
pentru cîtva timp, a se rezema..." 
Ecourile acestor gesturi trec ar
tificioasele fruntarii și se consti
tuie în dialoguri, amplifică idei
le progresiste, întăresc brațul 
combatant al maselor. La Iași, 
presa unionistă publică corespon
dențe din capitala Țării Româ
nești și nu printr-un simplu gest 
de complezență „Dîmbovița" a- 
vînd ca redactor-responsabil 
pe Dimitrie Bolintineanu, sau 
alte publicații unioniste de aici 
vor informa publicul, întărindu-i 
credința în izbîndă, despre fap
tele și eforturile unioniste ale 
fraților moldoveni. Dialogul a- 
cesta, semnificativ pentru con
sonanțele spirituale și politice ale 
românilor, era pus sub semnul 
aceluiași efort patriotic, așa cum 
vom afla explicit în publicația 
lui Bolintineanu : „Ne vom sili a 
încredința pe români că cea mai 
dulce fericire pentru dînșii este 
să poată zice într-o zi: „Sîntem 
o nație ce prin virtuțile ei a fă
cut să mire Europa".

zile de nemaiîntîlnit entuziasm 
general. Masele populare din 
București și împrejurimi, răs- 
punzînd pateticelor apeluri (Ce
tățeni ai Capitalei I Voi fruntea 
nației, vegheați I) au venit pe 
dealul Mitropoliei, înconjurîndu-1 
într-un inel de oțel, presînd du
bla alegere a domnului Cuza. 
Iată cum relatează unul dintre 
tinerii agitatori, N.T. Orășanu, 
felul în care a dat curs îndem
nului zilei : „In acel ajun memo
rabil (deschiderea Adunării de- 
putaților — n.n.) după ce stră
bătui o mare parte a ulițelor și 
a mahalalelor (alți juni făceau tot 
ca mine, printr-alte părți) după 
ce intrai succesiv în mai multe 
prăvălii de neguțători, în case de 
cunoscuți, în tutungerii, în bă
cănii, în cîrciumi chiar, și prin 
toate locurile unde vedeam ceva 
oameni adunați, după ce făcui 
o cursă prin mahalaua vestită a 
tabacilor, prin piață și printr-o 
mare parte a cafenelelor Capita-

lei, întinzînd propaganda fn con
tra guvernului (care încerca să 
boicoteze dubla alegere a lui 
Cuza — n.n.) mă înturnai obosit 
acasă și, ca să mă pot odihni mai 
bine, mă apucai a-mi curăți 
și a-mi îngriji armele".

Joi 22 ianuarie 1859, era o zi 
geroasă, cu zăpadă puțină și no
roi înghețat. Străzile bucureștene 
se compun într-un larg panora
mic de epopee. Coloane de ță
rani din întregul județ Ilfov, se 
revarsă pe străzile Capitalei. La 
bariera Colentinei 2 000 de ță
rani sînt împiedicați, de armata 
trimisă de autoritățile reacționa
re, să pătrundă în Capitală. Pre
sa estimează numărul țăranilor 
veniți în București la 60 000. Ei 
se alătură meșteșugarilor, slujba
șilor, intelectualilor în mijlocul 
cărora era tineretul, (deși lipsit de 
drepturi politice cum afirma Ce
zar Boliac în Buciumul său) „a- 
ceastă inimă a nației este che
mată a da impuls în arenă, a

BIRUIT-AU
GINDUL

DUMNEZEULE, 
CE POPOR

„în visurile mele, înflorit se 
află viitorul României. Sîntem 
milioane de Români răzlețiți! Ce 
ne trebuie să ajungem un neam 
tare? Unirea, numai Unirea I" 
Cuvintele lui Costache Negri 
s-au împlinit parțial în acea zi 
de 24 ianuarie 1859 cînd, după 
ce mulțimw «șjfeaț cunoștință de 
împlinirea ;'ȚrcȘițui, peste mul
țime a prins- — profetic ? — a 
curge „o duțlȘlf' ploaie prevesti
toare de abundență și prosperi
tate". Primul mare pas al isto
riei Unirii fusese realizat. Vestea 
a trecut cu iuțeala fulgerului 
peste arcul carpatic bucurînd și 
sădind speranțe românilor din 
Ardeal. Dar frămîntările unionis
te de dincoace de munți nu 
erau solitare ; consonanțe de 
idei și de gesturi unioniste fuse
seră marcate încă cu mult înain
tea acestor evenimente în ambele 
părți ale munților, tot așa cum 
Milcovul nu reușise niciodată să 
despartă spiritual pe munteni de 
moldoveni. De pe întinsa cîmpie 
a Blajului, la 15 mai 1848, a ră
sunat dorința miilor de români 
adunați aici, soli ai locuitorilor 
Ardealului, voința unanimă a 
ardelenilor: „Noi vrem să ne 
unim cu țara l" în timpul me
morabilelor evenimente din prin
cipate, în ciuda unei severe cen
zuri aplicate de autorități, pu
blicațiile ardelene se constituie 
în organe care informează pu
blicul despre mersul evenimen
telor, nu fără a strecura — înșe- 
lînd ochiul vigilent al cenzorilor 
— o undă puternică de speranță. 
Ziarele în limba maghiară sau 
germană împărtășesc și ele entu
ziasmul gazetelor românești. Ga
zeta din Brașov, oficios în limba 
germană, întimpină cu satisfacție 
Unirea. „Ziua de 24 ianuarie 
este ziua de eliberare a Româ
niei, este o zi memorabilă din 
generație in generație a poporu
lui român. Prin alegerea unani
mă și liberă a tuturor deputați- 
lor în Moldova și Țara Româ
nească s-a realizat Unirea în 
persoana lui Alexandru loan 
Cuza. Puține popoare pe globul 
pămîntesc au realizat cu sacrifi
cii mai mari o operă patriotică 
atît de măreață I"

Dar opera era parțial împlinită. 
Au trebuit încă șapte decenii 
pînă cînd dorința manifestată 
unanim, de o mare de oameni, 
pe cîmpia de la Blaj, să devină 
o realitate. Dorința aceasta 
auzită de toți românii din cele 
trei provincii se va reîntoarce pe 
aceeași cîmpie sacră a români
lor, cînd la 1 decembrie 1918 
alipirea Transilvaniei a fost con
simțită de cei 1 Oft 000 de oa
meni, soli al locuitorilor străve
chiului pămînt românesc. Privi
rile vizitatorului din aoeste zile 
al Muzeului Unirii din Iași vor 
fi atrase de prima pagină a zia
rului Alarma, datată 29 noiem
brie 1918. Imaginea reprezen- 
tînd intrarea lui Mihai Viteazul la 
Alba Iulia e însoțită de artico
lul intitulat Unirea: „Neamul 
nostru românesc, sol al păcii, iu
bitor de dreptate, și-a ridicat 
fruntea semeț (...) și ca unul 
singur a pornit la luptă. Zorile 
zilei au răsărit luminoase pentru 
noi și frații noștri. Unirea mult 
dorită, unirea in cuget fi simțiri, 
ne-a fost răsplata suferințelor 
noastre. Trăiască Unirea! Ea va 
fi eternă ca fi neamul româ
nesc 1"

Apropierea clipei alegerii viito
rului domn, căreia istoria îi va 
ridica un monument mai dura
bil decît granitul, frămînta spi
ritele timpului. Alegerea nu pu
tea fi lăsată în voia hazardului, 
căci de la noul domn întreaga 
nație aștepta împlinirea unor 
vechi năzuinți de dreptate. „In 
chestia domnului ce preocupă 
deocamdată toate spiritele — se 
afirma în gazeta bucureșteană 
Dîmbovița — ziarul nostru fi 
credem și celelalte ziare din 
București nu vor pune înainte nici 
un nume de candidat. Ele vor 
apăra ideile viitorului... Intre cei 
ce au apărat mai mult aceste 
principe de naționalitate și pro
gres, se va afla neapărat un om 
care ar insufla mai multă încre
dere ; acela va fi candidat la 
domnie al partidei adevărat na
ționale și progresiste sau al tu
turor românilor cu sentimente de 
patrie și independență. Dar care 
este persoana ce posedă această 
calitate ? Aici vine misia adună
rii ; este treaba ei a-l căuta 
fi a-l găsi; însă a-l găsi 
în condițiile arătate mai sus, sau 
a se hotărî după o eroare sau o 
rea voință a suferi critica și dis
prețul lumii".

Gîndul acesta al unei inspirate 
investituri de putere frămînta 
masele largi, gînd care fusese ros
tit de ele înseși, în plină Adu
nare a Divanului ad-hoc de la 26 

octombrie 1857: ..Cîtu-i Dună-

„18 veacuri sînt de cînd viața latină a fost sădită 
pe acest pămînt, unde sîntem noi în ciuda zguduiri
lor prin care a trecut; această viață înaintează mereu, 
sporind și întărindu-se. S-a păstrat însă și crește a- 
ceastă viață nu pentru că erau mulți și puternici aceia 
care conlucrau la întemeierea ei, ci pentru că fiecare 
din cei puțini este mîndru de munca înaintașilor săi. 
De cînd era suflet român pe fața pămîntului, româ
nul a fost mîndru de a fi român, și chiar atunci, cînd 
lumea îl privea cu dispreț, el își cînta doina, și în 
conștiința puterilor pe care le purta în sine privea 
mîndru împrejurul său. Sămînța, din care a răsărit 
acest popor, e nobilă, poporul nu va pieri, decît 
atunci, cînd români vor uita noblețea seminției lor“.

(M. EMINESCU : „Mîndria 
de a fi român**)'

POPORUL

22, 23 24 ianuarie 1859. Trei 
zile de dramatică tensiune, trei

ROMAN!"

ESTE

(Urmare din pag. 1.)

ZIUA UNIRII
S

fn 1859, acest act a stimu
lat „mersul înainte al so
cietății, creșterea forțelor 
de producție ale țării**. El 
a contribuit ia progresul

la crearea Partidului Co
munist Român, subliniind 
importanța unirii Moldovei 
cu Țara Romanească și 
formarea statyjul național

de reforme structurale. Așa 
cum afirma tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în ex
punerea făcută cu prilejul 
aniversării a 45 de ani .de

Voința poporului român de a se uni fntr-un singur stat a fost 
exprimată cu deosebită vigoare de numeroase publicații care 

au militat pentru Unire

și ale unor puteri străine, 
dornice de a avea în aceas
tă regiune a continentului 
un popor fărîmițat, punîn- 
du-le astfel în fața unui 
fapt împlinit, irevocabil.

Actul Unirii de la 1859 
a deschis o nouă perspecti
vă în dezvoltarea istorică 
a poporului român, fiind 
urmat de adinei prefaceri 
pe plan economic, social și 
politic. în timpul domniei 
lui Alexandru loan Cuza 
au fost înfăptuite o serie

societății românești în toa
te sectoarele de activitate.

Anlversînd astăzi ziua de 
24 Ianuarie, poporul nostru, 
întregul nostru tineret, cin- 
/ST a. X™,

stește lupta profund patri
otică a maselor populare, 
animate de dorința făuririi 
statului național, de care 
și-au legat idealurile lor de 
dreptate socială, întorcîn- 
du-și cu recunoștință și 
cinstire gîndurile spre 
chipurile luminoase ale pa- 
trioților unioniști, a celor 
a căror inimă a bătut fier
binte alături de cele mal 
profunde năzuințe ale se
menilor lor, ale poporului 
pe care l-au exprimat șl pe 
care viața și activitatea lor 
militantă l-au slujit V. TIMIȘANU
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MARIN SORESCU

POEME
ANGELA CROITORU TEOHAR MIHADAȘ

Marin Soresc?»
Soarele e tînăr 
în vîrful razelor
Dar razele lui
Sînt înfipte în noapte
Lumea se închide perfect 
între aceste două coperți 
Unde am îngrămădit toate 

lucrurile
Pe care le-am iubit • 
De două ori

„Poeme" fi „Moartea cea
sului" s-au epuizat atît de 
rapid la apariția lor în anii 
trecuți îneît putem socoti ac
tualul volum de Poeme în

ascunde însă fi alte sensuri. 
Versurile declanșează simul
tan citeva sensuri și arta poe
tului e de a oferi vizibil mai 
întîi pe cel mai accesibil fi

OCHIUL
CEL
MARE
Am cerut anilor să zăbo

vească,
anii fără cruțare au trecut... 
Am cerut clipelor în loc să 

se oprească,
clipele-n zbor au trecut.
Am cerut tinereții încă și 

încă să întîrzie,
rîzînd tinerețea în zări s-a 

pierdut...
Și frumuseții i-am cerut să 

rămîie vie
frumusețea, ca o floare, 

petalele pe rînd și-a 
pierdut.

OCHfVKH MARE

ȚARINA
SERILOR
în preajma vegherilor 

mele,
Ca o spadă de foc în mină 

vitează,
Cineva veghează...
Uneori ca o umbră ascun- 

să-n unghere
Nălucă de ierburi cu 

pleoape severe...
Inimă trist strălucind, ca 

o stea
în inima mea.

Poeziile se dezvoltă în înăl
țime, au ceva sacerdotal în 
ele și invită la cult. Univer-

Există — fapt atît de cu
rent îneît și-a pierdut puterea 
de a semnifica — o foarte

De mi-au umplut de floare 
aducerile-aminte".

Ipostazele sînt ireductibile la 
prototip, o imagine a poetu
lui (și a poeziei) nu este re
cunoscută de cealaltă (alta) 
care nici ea nu are această 
plictisitoare putere. în fiecare 
din noi a amuțit un necunos
cut care-si trimite semnalele 
numai inițialilor (poeților, în 
acest caz) : „Din tărîmurile 
nopții străpunse de teamă / 
Prin vămile serii, pe săbiile 
viatului, cine mă cheamă I 
i Nălucile ochilor, / Mîinile, 
/ lată-le, / De pretutindeni 
m-ajung : I Și umbre desprin
se de timp fi pămînt / Prin 
inima-mi arsă se poartă pre
lung., / Ca pe vînt..." Poetul 
asimilează existenței sale ce
nușa lunară a „mîndrelor a- 
mintiri“ plasîndu-și viața noc
turnă în aburul ireal al legen
dei ori într-o adiere de basm. 
Punctul său de vedere asupra 
„transfigurării" este modem 
prin riscul de a nu ascunde 
iluzia creată, ci de a o impune 
ca pe o necesitate. Cu alte 
cuvinte, el nu este un vrăji
tor si nici un iluzionist d o 
existență suprapusă care, pen-

LEONID DIMOV

VERSURI

colecția Albatros ca o apari
ție nouă. Primele două pla
chete semnalau un poet. Poe
me, care le continuă pe a- 
mîndouă îl stabilizează fi 
consolidează. De reținut că 
Marin Sorescu n-a mai intro
dus aici „Singur printre 
poeți". Excluderea a fost fă
cută în slujba zonei de au
tentic lirism a poeziilor sale. 
Comentariile unei critici su
perficiale clasase deja pe So- 
rescu între parodiști fi auto
rul pare a-fi renega debutul. 
Poeme în colecția Alba-

s 
s

Orașul tn cadril de mucava 
Trăia, înfricoșat, la cinema. 
Iar străzile duceau poveri 

de șoapte. 
Doar între pauze. La cinci 

și șapte. 
In piața cu celebru nume 

șvab 
Creștea pină la cer, un bao

bab 
Cu fructe cit o casă, cu bo

degi...

tros dovedesc indiscutabil 
un poet autentic fi par
ticular ; ceea ce nu s-a 
sesizat încă suficient este 
gravitatea versurilor lui Marin 
Sorescu, calitatea reflecției 
ascunsă sub o superficie de 
ironie sau amuzament. Marin 
Sorescu e un poet filozof și 
cred că acesta e lucrul cel 
mai important în legătură cu 
versurile sale extrem de re
flexive. Ceea ce place de obi
cei este concesia pe care o 
face poetul accesibilității. 
Poetul a căutat mijloacele de 
o maximă comunicativitate și 
le-a găsit în proverbe sau 
„ziceri". Adesea poeziile 
sale debutează cu o parafrază 
a unei cunoscute ziceri care

spectaculos. Desigur se poate 
rămîne și aici, în această co
modă anticameră a versurilor 
lui polivalente, dar latura cea 
mai autentică a poetului nu 
este cea bufă, ci aceea medi
tativă. „înainte de a-i lua / 
moartea le face recruților săi o 
vizită medicală, foarte minu
țioasă" — spune Marin So- 
rescu. Sub aparenta banalului 
se strecoară insolitul. Moartea 
procedează metodic ca o co
misie cu atribuții ferme etc., 
unicul ei scop fiind acela de 
„a lua" cu ea adică, de a scoa
te din viață, pe cei pe care 
i-a ales. Posibilitatea poetului 
de a fi expresiv în puține cu
vinte, atestă economia artis
tică excepțională.

Pînă Ia acest volum Angela 
Croitoru a fost un nume ne
cunoscut cititorului de poe
zie, Ochiul cel mare este un 
volum de debut și prin el 
anul 1967 marchează un de
but rar. Angela Croitoru se 
înscrie încă de la prima car
te între primele nume ale li
ricii noastre feminine.

Poeziile sale, de fapt, va
riante ale unui singur motiv, 
al bucuriei de a trăi, se dis
ting printr-o senzorialitate 
cenzurată. Expresia acestei 
bucurii de a trăi nu invadea
ză însă dezordonat paginile 
avînd ca singur reper simțu
rile dezlănțuite. Angela Croi- 
toru scrie imnuri ale creației, 
naturii, soarelui, simțurilor.

sul este un spațiu de mira
cole ale existenței și poeta 
celebrează întîlnirea cu ele în 
poezii de o distincție și o 
cenzură a expresiei care creea
ză o atmosferă specifică. 
Tensiunea acestor poezii este 
ceea ce le tace captivante 
pentru sensibilitatea cititoru
lui. Caracterul lor imnic le 
impune o altitudine pe care 
poeta n-o trădează nicăieri. 
Întîlnirea cu elementele nu e 
prilej de maculare, ci de pu
rificare, de sanctificare. Totul 
devine clar în aceste momen
te, melodios și înalt. E vizibil 
că ne aflăm în fața unei poe
te care și-a descoperit sursa 
cea mare, autentică, de lirism, 
cultivîndu-și-o cu consecven
ță și acuratețe.

firească nepotrivire (mai bine 
contradicție) între oficierea so
lemnă și vagul misterios, ne
liniștea surdă, așteptarea im
precisă. Solemnitatea oficierii 
unui rit nu exprimă nicide
cum și misterul care stă în 
centrul ritului însuși. In poe
zie, solemnitatea are un re
gim diferit, ea însăși fiind 
poezia. Iată un poet cu ges
turi solemne, nu larg — ro
mantice, expansive, ci adînc 
inițiatice, tulburătoare nu 
prin aspirație, ci prin uimire 
mistică, prin ascultarea înlă- 
untrul ființei sale a unei voci 
străine ori încă necunoscute.

Apariție desprinsă de pla
nul terestru, poetul are o altă 
existență, existența poeziei • 
,Jn cumpăna din miezul ace
lei nopți căzui; / Chemările 
din aștri suiau și din mor
minte... / In sufletul meu 
plîns-au herubii cu zăpezi /

Aceeași prezență a unui 
etern misterios altul : „Inimă 
trist strălucind, ca o stea, / 
In inima mea. / Mîinile ei, 
altădată, și ochii-i, / Sînt o- 
chii și mîinile mele. / In de
șertul vieții, viață I / Visul ei, 
mie trup hrănitor, / Straniul 
meu protector /“. Într-o de
functă viață (citește abolită !) 
sălășluiește focul alb al ideii, 
al iubitei, al poeziei, „straniul 
meu protector". Valoarea pe 
care o dăm acestor versuri e 
în strania lor alunecare în- 
tr-un infinit străpuns doar de 
ochiul rece al lunii. într-o a- 
semenea înserare a infinitului 
snb regim lunar poetul se 
regăsește pretutindeni desfă
cut de orice recunoaștere.

tru a se revela trece firesc 
peste convenție (întotdeauna 
aproape există o sfială față de 
legile „jocului" ca fiind con
venții necesare pentru ca jo
cul să se poată numi așa I) și 
ne vorbește cu solemnitate 
despre necunoscutele sale 
existențe: „O, sete-a prea
înaltului ținut I / Marginea 
mea scălclată-n neprihană /... 
/ Luceafăr răsărind din în 
ceput / In sîngele meu, ar
de ca o rană".

Social și profund ancorat 
într-un sol autohton este poe
tul nu prin teme — care-și 
au și ele, firește, importanța 
lor — dar mai cu seamă prin 
arderea sa în cenușa mitică 
a nobililor înaintași cărora, ca 
într-un cimitii miraculos ani
mat, le retrăiește existența 
desprinsă de lut.

Ce nesinceritate ciudată au 
poeții iubirii ! Dacă vrem să-i 
rredem sinceri toarte des se 
intîmplă să nu ne placă poe- 
;ia lor de dragoste pe cînd lip
sa acestei sincerități banale ne 
fă satisfacții hotărît mai trai
nice.Aceasta pentru că „fru- 
nusețea" unei declarații poa- 
:e fi proza cea mai insipidă. 
Victoria rămîne, și aici, de 
partea sublimării, a topirii în 
cuvînt (indiferent la noțiuni 
ca sinceritate, nesinceritate, 
etc) : „curg pădurile spre 
frunză / trunchiu-mprăștiat 
ți-l urci I Spre culoarea nea
junsă, / mut, către cuvinte 
iurgi". Muțenia dinaintea a- 
'lării cuvintelor — iată poe- 
:ia (există și aceea, absolută, 
care urmează caracterului lor 
(relevant !). Nu cuvîntul în 
sine produce (naște) poezia 
ci măsura în care el trans
portă cu sine (în sine) o par
te dacă nu întregul chin de 
î fi fost găsit. „Adevărul" 
cuvîntului eminescian nu 
este unul notional ci pur su- 
letesc. afectiv, sentimental, 
este adevărul care exprimă 
chinul, obsesia, efortul și 
nu un oarecare raport, lege, 
cauzalitate și nici măcar re
velația unui sentiment ci nu- 
nai (sau aproape) drumul de 
rină la el. chinul lăuntric al 
constituirii.

Mai întîi, deci, este marea 
poezie patetică, mare nu prin 
cuvinte, ci prin emoția cuvin
telor, prin acea inexplicabilă

GHEORGHE: TOMOZEI

Patruzeci și șase
poezii de dragoste

Sălbăticii subtile, priviri fier
binți ca huma, 

în mine trec și-ntirzii aproape 
de portal. 

Icoana viscolită o părăsesc 
de-acuma 

latinizind iubirea, tardiv, c-un 
madrigal.

lărgire a lor care face cu pu
tință nu numirea (ar fi in
fim !) ci ducerea pe aripile 
icelorași sunete a unei uimi
toare sarcini. Cuvintele în
cetează de a mai trăi prin o- 
riectul lor precis (sau acesta 
le este indiferent) și, înstfăi- 
trindu-se, se dedică (se su- 
cun) altui scop (destin). A- 
:est transfer uluitor este poe
zia.

Poezia de dragoste (sau 
ceea ce s-a acceptat a se nu
mi astfel) exprimă în gradul

cel mai explicit cu putință 
acest proces. Dragostea fiind, 
totuși, sentimentul cu mani
festările cele mai incredibile. 
Ce poate, deci, exprima aici 
simplul cuvînt ? ! In chip fa
tal fiecare cuvînt trebuie să 
exprime altceva, funcțiile 
cuvintelor încărcîndu-se cu 
Infinit mai mult decît cuvin
tele înseși pot duce. Gh. To- 
mozei (nu în toate cele 46 
de poezii de dragoste) evocă 
numai — e o precizare nu și 
o subapreciere — emoția o- 
riginară a cuvintelor, recree
ază misterul iubirii fără a-1 
fi creat. F,1 „latinizează" iubi
rea africană, o compune ca 
oe un tablou după natura 
vie si învăpăiată a cuvintelor 
dinții (și ele o realitate se
cundă). Pe acestea el le fo
losește (nu le poate adăuga 
nimic) ca pe niște monumen
te patinate, îngălbenite, ușor 
vetuste. în fond, această ma
nieră este a unui sentimental 
care schimbă cornul englez 
pe clarinet. Notele languroa
se ale unei partituri străvechi 
devin blînde și înduioșate 
parodii.

Poet de finețe. Gh. Tomo- 
zei evită mai totdeauna ris
cul foarte mare al romanței 
ieftine. Printre altele, cităm : 
Madrigal, Villonesca. Văra
tic, Sînt septemvrie, Amor 
de beizadea, Lui Dimitrie 
Di Zugravu, închinare, Amor 
de început de veac, Cum să 
cred, Bosforul, Oglinda etc.

DAN LAURENȚIU

Poziția
aștrilor

Aș vrea urechile 
lui Beethoven cel mort 

Să i le cer de-acolo
din sicriu, 

Și-n locul alor mele
să le port 

Prin lumea zgomotoasă 
eu. cel viu.

ȘTEFAN AUG. DOINAȘ

SEMINȚIA LUI
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îmi place dintre semeni 
treptat să mă retrag : 

în infinitul mare o arie 
să trag. 

Să știu un loc de umbră 
cu trepied și trepte 

în care șapte tineri în togă 
să m-aștepte. 

Un clopoțel s-anunțe pe 
ganguri reci, pe dale, 

Sosirea mea ghicită din 
zgomot, de sandale. 

Cu magică formulă și 
cabalistic semn 

Să-nconjor sanctuarul se
cret și să-1 însemn.

AUG;. L ;

SEMINȚIA;
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In Destine paralele pot fi 
regăsite citeva din caracte
risticile care conferă poeziei 
Ninei Cassian dreptul la a- 
tenția consecventă a cititoru
lui de poezie. Factura versu
rilor Ninei Cassian cu accent 
pe senzorialitate, intelectua
litate și neologism nu le face 
întotdeauna agreabile celor 
ce consideră poezie numai o 
anume factură lirică.

Volumele anterioare au re
levat însă o poezie de un li
rism indiscutabil, afirmînd o 
poetă a mirificului cotidian, a 
esteticii relațiilor omenești, 
o remarcabilă scriitoare de 
poezie erotică. Dialogul mun
telui cu marea, Sărbători 
zilnice, Să ne facem daruri, 
Vîrstele anului conțin piese 
antologice. Destine paralele, 
carte a anului 1967, nu tră
dează altitudinea estetică 
a acestor volume. Cele 
mai bune poezii sînt aici 
cele erotice : Prima și ul-

NINA CASSIAN

DESTINE PARALELE
a-ți face portretul, mai 

real decît realul, 
chiar dacă în loc de 

sprîncene 
sînt doi armăsari cabrați, 
chiar dacă în loc de obraji 
sînt două văi cu oseminte, 
chiar dacă în locul gurii 
e o pată de rugină.

sug
tima noapte de dragoste. 
Scrisori. Lirica Ninei Cassian 
a luat însă în ultimele vo
lume o turnură mai puternic 
reflexivă. Lucidității începe 
să i se adauge înțelepciunea
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care înlocuiește o mai veche 
txultanță. Destine paralele e

o astfel de poezie în care se 
meditează asupra unui des
tin comun, firesc, și a altuia 
monstruos care ar reprezenta 
destinul creatorului de geniu. 
Cei doi poli ai lirismului 
scriitoarei, refuzul și opțiunea, 
se simt în acest poem al desti
nelor paralele. Este intere
santă și în această carte în
cercarea de depășire a cer
cului tradițional de teme yi 
mijloace a liricii feminine. 
Poezia Ninei Cassian, ca fi 
opera altor scriitori contem
porani, dovedește că lirismul 
nu se opune cerebralității, 
nu-și pierde calitatea, ci și-o 
potențează. Unele poezii pot 
fi intr-adevăr slabe dar asta 
nu poate infirma poziția liri
că fundamentală a poetei. 
Destine paralele e o carte de 
sensibilitate fi inteligență 
poetică.

între debuturile promiță
toare poetic e și acela a lui 
Dan Laurențiu. Tînărul poet 
ieșean încearcă de la prima 
carte de versuri o reîntoar
cere la izvoarele lirismului. 
Poziția aștrilor e tot ce se 
poate mai departe de lun
gile poeme, refuză orice in
dicație a epicului, a anec
doticului, a poantei. Lirismul 
e căutat firesc în stări.

Poetul încearcă să refacă 
o logică a poeziei, alta de
cît logica științifică. Ori
zontul liric e al unui nesă
țios de inefabil, de calm, de 
grațios și de lumină. Spiri
tul acestei poezii e astfel 
acordat unor embleme ale 
actualității fără a fi o su
mară reproducere. Se poate 
observa că și unele poezii, 
sînt prea făcute din care 
cauză elementul intelectual 
sau livresc devine incomod 
dar Poziția aștrilor relevă 
o posibilitate poetică cu 
irept de existență mai ales 
după ce autorul își va con
figura și mai mult jo poe
tică proprie.

Poet de o apăsată con- 
ceptualitate, Șt. Aug. Doi
naș este ceea ce se chema 
un maestru, adică, un crea
tor rigid cu sine (nu cu 
alții), fidel unui sistem 
poetic în care crede, cul- 
tivîndu-1 cu voluptate.Atît 
de mare este credința sa 
în poezie, în puterea ei de 
a exista și dăinui îneît 
chiar versurile sale par so
cluri pentru eternitate, în 
care nici o fibră nu tre
mură.

Ceea ce vrem să subli
niem acum, cu deosebire, 
este respectul poetului 
pentru arta căreia i se în
chină, încrederea sa în 
mijloacele acestei arte. De 
aici o cultivare a versului 
frumos, articulat cu mult 
meșteșug. într-un peisaj 
poetic foarte agitat și di
vers, aerul de perfecțiune 
năzuită al acestei frumoase 
poezii este reconfortant. 
Poetul înarmat eu „Lampa

lui Diogene" este un pro
fesor de artă poetică a- 
runeîndu-și razele în toate 
părțile cu o perseverență 
și ea studiată și dirijată 
cu meșteșug. Pînă și ma
rile neliniști, sînt, în ver
surile lui. luminoase, nicio
dată în stare de catastrofe, 
seisme sufletești.

Fără a fi acest volum 
(Seminția lui Laokoon) cel 
mai bun al său, el continuă 
totuși să ilustreze un teribil 
proces (nu în forme specta
culoase dar cu atît mai ero- 
dante) intentat poeziei de 
„arta poetică" ce o struneș
te și o modelează. Numai 
aceasta ar merita o urmă
rire aparte.

„Tema" predilectă a 
poetului a rămas aceea, 
inepuizabilă, a perceperii 
timpului, înregistrat cu 
veșnica melancolie a spiri
telor calme, care și-au for
tificat cu calm pietros in
teriorul.

Un poet cu totul personal 
este L. Dimov. E dintre a- 
ceia cărora numai criticii 
obsedați de filiații intermi
nabile i-ar putea găsi vreu
na. N-ar fi exclusă compa
rarea cu Ion Barbu sau 
chiar cu ...Conachi în ceea 
ce-1 prevestește pe Anton 
Pann. Dar astea nu ar fi 
decît speculații ale unui e- 
rudit căruia, după ultimul 
op voluminos, i-au mai ră
mas date cu care n-are ce 
face. Și atunci le aruncă cu 
gravitate asupra noilor so
siți. Revenind, Dimov e din- 
trei ei dar poezia este pen
tru acest artizan aburul 
mormintelor, nostalgia unei 
ceți de paradis pierdut. 
Dacă n-ar avea o autentică 
gravitate, ea ar putea fi 
ușor confundată cu „călă
toria simbolistă", cu proiec
ția în exotic a tumultului 
interior. Dar, deasupra tu- 
iuror aparențelor, în acest 
excepțional caz avem de-a 
face cu un anti-simbolism 
rare rupe malurile curen
tului în aceeași albie pri
mară. Cu mijloace pe care 
le-am numi simboliste po
stul prădează adevăratul 
simbolism. El nu simboli
zează, ci semnifică un fel 
ie criză a simbolismului 
pus în situația de a-și nega 
proiecțiile. E ca și cînd la 
capătul unei călătorii, în 
sfîrșit efective, autentice, 
navigatorul simbolist e de
cepționat nu atît de puțina 
corespondență (eventual ni- 
ciuna) dar de sublimul ri
dicol al proiecției sale. Poe
zia lui Dimov este întot
deauna sosire, decolare, che
mare pe un țărm atins, ni
ciodată proiecție, vis zbor. 
Din această cauză, tn ciuda 
aerului ei grațios, de gratui
tate artizană ea este, în 
fond, expresia fidelă a unei 
îîndiri demitizatoare. Ve
nit dintr-o călătorie a că
rei rută a fost străbătută 
cu fidelitate, poetul nu face 
iecît să ne trimită jurnalul 
icestei călătorii decepțio
nate („Tot mai plingi, deși 
trecut-a / Poate-un secol, 
pogte-un ev / De cînd am 
pornit cu pluta / In lințoliu 
de elev ?...)

Admirabil animator de 
naturi moarte, L. Dimov 
exprimă prin prea alesul 
său gust și o criză autentică 
a materiei vii a poeziei, o 
abolire a pastei și pastelu
lui, a naturii însăși, atotins- 
piratoare. El își confecțio
nează o altă natură (căruțul 
de lemn vopsit în cinci cu
lori, „adus o dată de la 
țară / Legat de funde mari, 
în primăvară „este trans
portat pe Neptun, planetă 
fără om“, etc), populînd i- 
nedit „Saharele de-apoi“ 
sau scriindu-și, poate, chiar 
poezia („Mistreți cu ritul 
desfăcut / Grămezi de croco
dili în rut / Albi vînători de 
tigri roz / Cobre făcute go- 
lomoz / Bucăți de bufnițe 
regale / Străvechi șopîrle 
vesperale / Cozi de păun și 
cozi de cîine, / Fructe din ar
borii de piine / Ciorchini de 
papagali vorbind / Cornuri 
de viperi de pe grind, / Lu
mini din iriși de pisici / Săl
batici sumbri și peltici" 
ș.a.m.d., o organizare pro
prie a numitei Sahare). Re
cuzita simbolistă folosită 
masiv, cu superbă ironie, 
este rostogolită absurd ca 
o anume celebră listă de 
mîncăruri alcătuită de aca
demicieni. Cine se căznește 
în cazul de față, să traducă 
simbolurile nu va da nicio
dată de ceea ce poezia, u- 
nică, semnifică prin sine și 
pentru sine.



DEZBATERI PE 
MĂSURILOR

MARGINEA
PRIVIND:

munca 
educativă 
in rindul 
tineretului

țile de inițiere a unor acțiuni 
educative sînt limitate. A- 
vem oare dreptate ? In ca
zul în care înțelegem munca 
organizațiilor U.T.C. redusă 
numai la adunări generale cu 
șapte subiecte la ordinea de 
zi, la schimburi de experien
ță cu unități aflate peste pa
tru sate, la conferințe de cîte 
30 de pagini și cînd te referi 
la importanța strîngerii mu
șețelului ori a semințelor de 
salcîm, sigur vor spune :

dere modul de organizare al 
activității în cooperativele 
agricole, cred că ar fi foarte 
bine dacă la nivelul fiecărei 
brigăzi s-ar stabili două res
ponsabilități : una, îi spun 
eu, cu informarea tehnică, 
iar cealaltă cu etica muncii. 
In principal, în aceste respon
sabilități să fie numiți de că
tre organizația U.T.C. tehni
cienii agro sau zootehnici de 
brigăzi și cei mai destoinici 
și bine pregătiți dintre tineri.

— Existența aoeetor rea- 
ponsabilități în brigăzile de 
producție, remarca tovarășa 
Ecaternia BRADEA, secretar 
al comitetului raional Sînni- 
colaul Mare al U.T.C.. asi
gură, după părerea mea, des
fășurarea unei munci de or
ganizație specifice fiecărui 
loc de muncă. De pildă, la 
culturile de cimp, s-ar putea 
porni o acțiune cu largi im
plicații asupra pregătirii pro
fesionale a tinerilor, a formă-

OPINIILE TINERILOR DIN COOPERA
TIVA AGRICOLĂ TOMNATIC:

de fiecare epic. Deci, î x 
5 000 000 plante existente in 
medie la hectare =• 10 000 000 
boabe. Sau, transformate, cam 
un vagon de griu.

— In mod aparte, organi
zația U.T.C. are datoria să 
intervină în ce privește for
marea concepției despre via
ță și muncă a tinerilor — 
sublinia Gheorghe CIUPER
CA — din brigada a doua. 
Cu atît mai mult cu cit asis
tăm în perioada aceasta la o 
transformare a gîndirii tineri
lor de la sate : am terminat 
școala de opt ani, n-am drep
tul, e rușinos, să rămîn la sat. 
Aici trebuie să deosebim do
rința de învățătură, de califi
care, de mentalitatea nefastă a 
unora asupra rămînerrii în sat. 
Este o problemă a organizației 
U.T.C. Asupra acestei cate-

M păstreze celt mai deosebi
te acțiuni fi activități, numele 
celor mai harnici dintre 
tineri fi faptele lor; da
ci organizația U.T.C. s-ar 
angaja să patroneze des
fășurarea unor acțiuni de
osebite, din cadrul coo
perativei agricole.

Din discuțiile avute la coo
perativa agricolă de produc
ție Tomnatic, am reținut și 
alte propuneri care ar putea 
constitui puncte de plecare 
în inițierea unor acțiuni adec
vate organizațiilor U.T.C. din 
cooperativele agricole pri
vind educarea, pregătirea ti
neretului pentru muncă și 
prin muncă. Iată cîteva :

• Prima duminică a fleca
rei luni din an să fie consi-

Majoritatea interlocutorilor 
noștri, de la cooperativa agri
colă de producție Tomnatic, 
regiunea Banat, între care 
»-au numărat, ca invitați, ca
dre din conducerea coopera
tivei și activiști ai comitetu
lui raional U.T.C. Sînnicolaul 
Mare au remarcat că una din 
problemele esențiale, de re
zolvarea căreia depind foar
te multe, dacă nu chiar toate 
celelalte, o constituie rapor
tul dintre conducerea unității 
fi organizația U.T.C.

— De fapt, spunea tovară
șul Fenesi PETRU, președin
tele cooperativei agricole de 
producție, raportul acesta 
n-ar trebui să fie așa cum 
sună vorbele, de la „con
ducere" la „organizația 
U.T.C.", adică oarecum exte
rior, rece, pe undeva formal, 
ci intrinsec. In cazul nostru 
lucrurile așa și stau. Mă refer 
la faptul că la noi secretarul 
comitetului U.T.C. face par
te din consiliul de conducere 
al C.A.P., nemaivorbind de 
ponderea promovării tinerilor 
în munci de răspundere. De 
pildă, toți tehnicienii noștri 
sînt tineri, trei șefi de briga
dă din patru de asemenea, 8 
șefi de echipă din 15, patru 
contabili din șase. Toate a-

cestea asigură prestigiul or
ganizației U.T.C.

— Marou PANTELIMON, 
secretarul Comitetului U.T.C.:

La ora actuală pentru noi, 
problema numărul 1, aceasta 
e, A CALIFICĂRII TINERI
LOR. Ca să lucrezi în sec
toarele anexă, de exem
plu la rotărie, la fieră
rie, în construcții, califica
rea este o condiție înțeleasă 
de la sine. Tinerii noștri fac 
trei ani de ucenicie, dar ca 
să obțină certificatul sînt obli
gați să mai urmeze la Timi
șoara sau la Arad, un curs de 
calificare de 6 luni. Asta în
seamnă timp pierdut, bani 
irosiți, și, ceea ce e mai grav, 
înseamnă apariția fenomenu
lui lipsei de încredere a tine
rilor față de posibilitățile 
cooperativei agricole, a orga
nizației U.T.C. în satisface
rea dorințelor ți pretențiilor 
lor legitime.

— Adesea, sublinia în cu- 
vîntul său Elena DRAGO- 
MIR, secretara organizației 
U.T.C. la brigada legumicolă, 
sîntem tentați să credem că

Valorile educative ah muncii
n-avem timp, sîntem deza
vantajați de factorul timp. 
Dacă ne gîndim însă bine, 
constatăm că nu timpul 
ne dezavantajează, ci propria 
noastră concepție despre acți
unile educative, despre mun
ca de organizație în totul ei.

In noile condiții create de 
adoptarea hotărîrii Plenarei 
Comitetului Central al Parti
dului din decembrie trecut, 
cred că ar trebui larg răspîn- 
dită munca de la om la om, 
de stimulare a ideilor și pro
punerilor tinerilor, de creare 
a unei opinii sănătoase pen
tru muncă disciplinată, an
trenată care să conducă la 
formarea și afirmarea pasiunii 
și aptitudinilor. Avînd în ve-

— Care să fie rolul acestor 
responsabili, prin ce forme 
Și metode să acționeze ?

— Personal, n-aș putea 
spune acum exact cum ar 
trebui să muncească aceștia. 
In tot cazul, cel ce va răs
punde de informarea tehnică, 
spre exemplu, va trebui ca 
săptămînal, verbal, prin afi- 
șaj, la un panou sau prin or
ganizarea unor întilniri cu 
specialiștii, prin inițierea 
unor seri de calcul, să asi
gure nu numai o sumară in
formare asupra tehnologiilor 
noi de cultură, a metodelor 
de lucru etc., ci și o compa- 
lare — sub aspect al produc
tivității, al calității și ușură
rii muncii ș.a.m.d. — cu re
zultatele cunoscute la un mo
ment dat In unitate.

rii deprinderilor lor practice 
și însușirii a tot ceea ce este 
nou și interesant, asupra cu
noștinței lor, a dezvoltării 
dragostei și atașamentului 
pentru cooperativă. Ar avea 
un larg ecou faptul dacă, în- 
tr-o pauză, sau oricînd în 
cursul unei zile, responsabilul 
cu etica muncii de la brigada 
a IlI-a spre exemplu, s-ar 
adresa tinerilor cu un calcul 
care să redea efectul muncii 
lor: iată ce s-a dștigat (sau 
s-a pierdut) pentru că azi, în 
plină epocă optimă, am reușit 
(sau n-am reușit) să recoltăm 
20 de hectare cultivate cu 
griu. In baza spuselor tova
rășului inginer, s-au salvat 
(sau s-a pierdut) două boabe

• •••••

goni de tineri organizația tre
buie să intervină. Inițiind mai 
multe acțiuni cu caracter edu
cativ : întilniri, atragerea lor in 
cercuri tehnice patronate de 
organizațiile U.T.C. (neapă
rat trebuie înființate și în lu
mea satului), prezentarea în 
chip atrăgător a perspective
lor și posibilitățile de dez
voltare ale cooperativei agri
cole, a meseriilor solicitate de 
munca pămîntului, iată nu
mai cîteva dintre acțiunile pe 
care le putem întreprinde.

— Ar fi deosebit de inte
resant, spunea Ion M1CULE- 
SCU, dacă organizația U.T.C. 
din cooperativa noastră agri
colă — și nu numai organi
zația noastră, ci din toate 
unitățile agricole — ar iniția 
o carte de onoare, în care să

® ® ® © ® 9

derată ziua tineretului din 
cooperativa agricolă. In acea
stă zi să se organizeze excursii 
ori vizite între comune ve
cine, la marile complexe agro
zootehnice din apropiere.

• Organizarea unor con
cursuri pe teme profesionale.

• Secretarii organizațiilor 
U.T.C. să fie și membri ai 
consiliilor de conducere.

• Organizarea unor cercuri 
de aprofundare a cunoștințe
lor tehnice.

Discuție consemnată de 
GH. FECIORU 

M. TACCIU

• • • • •

Popas,-

Foto: C. CONSTANTIN

® Reluarea unei 

competifii de 
prestigiu

• După o întrerupere de 
patru ani, anul .acesta se re
iau campionatele internațio
nale de tenis de masă ale 
României. Actuala ediție a 
întrecerilor se bucură de o 
participare extrem de valo
roasă, la startul întrecerilor 
fiind prezenți jucători și ju
cătoare din 11 țări: Anglia, 
Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.P.D. Coreeană, R.D. Ger
mană, R.F. a Germaniei, Iu
goslavia, Suedia, Ungaria, 
U.R.S.S, și România. Țara 
noastră vă participa cu trei 
echipe (A, tineret ți B).

Se remarcă îndeosebi pre
zența formației R.P.D. Co
reene, una dintre cele mai 
puternice din lume.

întrecerile se vor desfășu
ra în sala Floreasca din Ca
pitală în zilele de 28 ți 29 
ianuarie (turneul pe echipe) 
și 30 și 31 Ianuarie (probele 
individuale).

• Un arbitru ro
mân de baschet 

in „Cupa cupelor"
• La Cracovia »-a desfă

șurat meciul retur dintre 
echipele Wisla Cracovia șl 
Vorwărts Leipzig, contînd 
pentru „Cupa cupelor" la 
baschet masculin. Victoria 
a revenit oaspeților cu sco
rul de 72—68 (31—27). Par
tida a fost condusă de 
cuplul de arbitri Gheorghe 
Roșu (România) și Roszvar 
(Cehoslovacia).

învingători și în primul 
joc, baschetbaliștii din 
R. D. Germană s-au califi
cat pentru turul următor al 
competiției.

© Hocheiștii japo
nezi în drum spre 

Grenoble
• Selecționata olimpică 

de hochei pe gheață a Ja
poniei (în drum spre Gre
noble) a susținut un meci 
de verificare la Oslo cu for
mația norvegiană Valeren- 
gen. Meciul s-a terminat cu 
scorul de 4—2 în favoarea 
jucătorilor norvegieni.

® HANDBAL
Aseară în sala Floreasca 

în cadrul competiției mas
culine pentru „Cupa F.R.H." 
s-au întîlnit echipele bucu- 
reștene’Steaua și Universi
tatea. Handbaliștii de la 
Steaua au obținut victoria 
cu scorul de 21—12 (8—6). 
Gruia a marcat 6 puncte.

Iliescu-
pentru concursul Prono

sport nr. 4
Etapa din 28 ianuarie 1968

Expoziția cu caracter de lucru, este menită 
să prilejuiască o amplă dezbatere în coloanele 
ziarului „Scînteia tineretului" sub forma unui 
simpozion pe tema : „Valoare și originalitate

La Sediul Uniunii Ziariștilor din Capitală, 
va avea Ioc joi, 25 ianuarie, ora 18,30 verni
sajul unei expoziții de grup (pictură și șculp-

în creația 
participa 
de artă.

tinerilor artiști plastici", la care vor 
atit artiștii expozanți cit și critici

tură) care va reuni lucrări, multe inedite, ale 
tinerilor artiști plastici:

într-o cooperativă agricolă, a- 
dică acolo unde din martie 
și pînă în noiembrie tinerii 
sînt mai mult ocupați cu 
muncile cîmpului, posibilită-

și Gh.

(Urmare din pag. I.)

★

★

dar 
tîr- 
bu- 
sau 
luni

A sosit în Capitală Jan Adria- 
enssen, noul ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Belgiei 
in Republica Socialistă România.

engleze în vederea cooperării în 
domeniul irigațiilor.

Pronosticul ziarului nostru

I Brescia — Torino
II Cagliari — Bologna
III Fiorentina — Milan
IV Internazionale — Mantova
V Bari — Perugia
VI Napoli — Roma
VII Sampdoria — Varese
VIII Spal — Lanerossi
IX Palermo — Foggia
X Messina — Genoa
XI Padova — Verona
XII Catania — Livorno
XIII Catanzaro — Novara

Intrare" la paralele. Mircea Lisovschi, unul dintre gimnaștii 
nrpaătpxt.e ciL ambiție ventru viitoarelenoștic fruntași, se pregătește cu ambiție pentru viitoarele 

confruntări.
Foto : VIOREL RABA

Două săptămîni cît a stat 
Moșu Tache acasă nu m-am 
deslipit de cocoș. Tata nu 
venise încă, aveam să-l mai 
aștept încă mult. După două 
săptămîni Moșu Tache a ple
cat înapoi, l-a lăsat însă pe 
Chiriță acasă. Cîteva zile a- 
cesta a mai cîntat. Ii spu
neam : Ia mai cîntă, Chiriță ! 
Se urca pe gard și cînta. A 
început apoi să se urce pe 
gard și să tacă. Se uita lung 
nu știu unde și asculta. Pînă 
cînd, într-o zi, și-a desfăcut 
miei aripile și a zburat. De
parte, departe în vii, unde nu 
l-am mai găsit, l-am căutat 
toată ziua și a doua zi, 
degeaba. I-am aflat mal 
ziu penele ghem sub un 
tue, îl mtncase vulpea 
un Mrete. Peste cîteva
bunicămea a primit înștiința
rea cum că Moșu Tache e 
mort. I-au venit pe urmă și 
hainele acasă, un flanel ne
gru de lind, un fular și • pe
reche de mănuși. Atît In 
dimineața aceea înflorea cui- 
șorul lîngă prag iar in gră
dină vișinii. Se împrimăvăra 
și începeau oamenii să se în
toarcă de pe front. Ii aștep
tau femeile cu copiii lîngă 
ele, în capătul satului, pe 
pod, de dimineață pînă sea
ra.

CINEMA TOGRAFE
0

RĂZBOI ȘI PACE
(senile III și IV) rulează la 
Patria (orele 10 ; 16.15: 20).

cAutați idolul
rulează la Republica (orele

-- 19;
9 ;

9,45; 12; 14,30. 16.45;
21,15). București (orele 
Îl; 13; 15; 17; 19; 21)

UN NABAB MAGHIAR 
rulează la Melodia (orele 
8,45; 10,45; 12.45; 14,45; 16,45; 
19; 21), Festival (orele 
11; 13,30: 16; 18.30: 21). 
celsior (orele 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18.30: 20.45)

SERVUS VERA 
rulează la Fe:oviar (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18.30; 21). A- 
urora (orele 8.30; 10.45;
15,30: 18; 20.30).

RĂZBOI ȘI PACE
(seria a II-a) rulează la Ca
pitol (orele 9: 11.15; 13.30: 
•16; 18,30: 20.45)

DRAGOSTEA UNEI BLONDE 
(orele 
18,15 ; 
15.45:

14 ; 16: 18,15; 20,30) — Pro
gram pentru copii — dimi
neața. (orele 9—10,15), Giu- 
lești (orele 15; 17; 19; 21 — 
duminica, orele 10). Modern 
(orele 9.30; 11.45; 14; 16.15
18,30; 20.45)

ZECE NEGRI MITITEI 
rulează la Union (orele 15,30: 
18; 20.30), Moșilor (orele
15,30: 18: 20.301.

MARELE RESTAURANT 
rulează la înfrățirea între 
popoare (orele 10.30; 16;

Giu-

8.45 
Ex-

Georgeta Năpăruș-Grigorescu.
Octavian Vișan.
Gabriela Pătulea-Drăguț.
Ion Grigore.
Dan Cristian

Călinești.

ÎN REST, 
CAM ASTA E...

Marți, după amiază, a plecat 
spre Varșovia o delegație a Uniu
nii Asociațiilor Studenților din 
România, condusă de Iulian 
Vereș, secretar al Consiliului 
U.A.S.R., care la invitația Uniu
nii Studenților polonezi (Z.S.P.) 
va face o vizită în Polonia.

Marți a plecat spre patrie, de
legația Uniunii Tineretului Ceho
slovac, condusă de Ivan Rajecky, 
șef adjunct al secției de pionieri 
a Comitetului Central al C.S.M., 
care a făcut o vizită în țara noas
tră la invitația Consiliului Na
țional al Organizației Pionierilor.

★

Marți seara a plecat spre Lon
dra o delegație de specialiști în 
îmbunătățiri funciare, condusă 
de Barbu Popescu, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului Superior al 
Agriculturii, pentru a duce trata
tive cu organizații de specialitate

★

în cadrul manifestărilor con
sacrate aniversării Unirii Princi
patelor Române, Universitatea 
Populară București și Comitetul 
orășenesc București al U.T.C. au 
organizat marți seara, în sala A- 
teneului Român, simpozionul : 
„Unirea Moldovei cu Țara Ro
mânească — formarea statului 
național român". Au luat cuvîn- 
tul prof. univ. Mihai Berza, 
membru corespondent al Acade
miei, Virgil Candea și conf. univ. 
Dumitru Almaș. A urmat apoi 
un montaj literar-muzical susți
nut de actori ai scenelor bucu- 
reștene.

• întrunit la Paris sub 
președinția lui Jean Bo- 
yotra, Comitetul interna
țional pentru atribuirea 
premiului fair-play „Pier
re de Coubertin" a hotă- 
rît să acorde tradiționalul 
trofeu pe anul 1967 jucă
torului de tenis maghiar 
Istvan Gulyas.

(Agerpres)

la Victoria
11.45: 14; 16 15;

Dacia (orele 
în continuare.

19:21)

(orele 
18,30 ;
8,15 : 
orele

rulează la Gri vița 
9.30; 11,30: 13.30; 16: 
20.3(1) Crîngas) (orele 
18; 20)

O SUTA UNU DALMAȚIENI 
rulează 
9,30:
20.45) . 
14.30: 
16.4.5-

CÎND TU NU EȘTI
(rulează la Lumina (orele 9; 
15.45 ; în continuare 18.30 ;
20.45) . Lira (orele 15.30: 18 : 
20.30)

CORIGENTA DOMNULUI 
PROFESOR

rulează la Doina (orele 12

DOSARUL XII
rulează la Buzești (orele 
15.30, 18; 20,30), Arta (orele 
9 ; 16; în continuare, orele 
18.15; 20.30)

Echipa pe drumul măiestriei ; 
O dupâ-amiozâ plină de peri
peții : împlinirea ; Cei doi ur
suleți ; Pași spre Brâncuși ; 
Vizita —

rulează la
le 9—21 în.. ...... .........

EXCROC FĂRĂ VOIE
rulează la Bucegi (orele 9 ; 
11,15: 13.30: 16; 18.15; 20.30),
Tomis (orele 9 ; 16; în conti
nuare, orele 18,15; 20,30), 
Flamura (orele 9; lj,15; 13,30;

Timpuri Noi (ore- 
continuare).

în continuare, orele
18,15; 20,30), Gloria (orele 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30). 

AGONIE ȘI EXTAZ
rulează la Flacăra (orele 14; 
17; 20).

OCOLUL
rulează la Unirea (orele 
18,15; 20,30 ; — duminică 
11).

JOCURI NESCHIMBATE 
rulează la Vitan (orele 
16; 18,15; 20,30).

RĂZBOI Șl PACE
(seriile I și II) rulează 
Miorița (orele 9.30; 18,30 
continuare).

UN TAXI PENTRU TOBRUK 
rulează la Popular (orele 
15.30: 18; 20,30).

REGINA ZĂPEZII
rulează la Munca (orele 16; 
18,15; 20,30). Cosmos (orele 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30).

SINDBAD MARINARUL 
rulează la Viitorul (orele 
15.30: 18: 20.30).

AL ȘAPTELEA CONTINENT 
rulează la Colentina (orele 
16; 18: 20).

LOAN A
rulează la Volga (orele 
11,15; 13,30; 15.45; '
20,45), Drumul Sării 
15; 17,30; 20,30).

LORDUL DIN 
ALEXANDERPLATZ

rulează la Floreasca 
9,30; 12; 15; 18; 20,30).
FATA FERICITA 
rulează la Rahova 
10.30; 15.30; 18; 20.30 ; 
nlcă. ora 10,30).

O

(Urmare din pag. I.) 
te-am adus pînă aici (la 
celălalt capăt al Bucureștiu- 
lui, cîțiva kilometri în 
afară, pe cîmp — n.n.) gata, 
fără nazuri. N-am bătut-o. 
Pe cuvînt, n-am dat cu 
pumnul. Ieșisem toți trei la 
plimbare, se sfîrșea a- 
nul și aveam în plus ben
zină. ce eram să fac cu 
benzina ? Eu v-am spus 
numai adevărul"

PLECASEM DUPĂ CUM
PĂRĂTURI.

copil, 
de-o

să vă

18.15 ; 
(orele

(orele

(orele 
dumi-

18,00 — Telecronica economi
că : Invenții românești; 18,30 — 
Pentru copii și școlari : „Imagini 
despre Unire" — pionieri în vi-

zită la muzee ; 18,50 — „Tine
rețea cuvintelor" recital pionie
resc de poezie, creații proprii ;
19.30 — Telejurnalul de seară ; 
20,00 — Spectacol muzical-core- 
grafic închinat zilei „Unirii" ;
21.30 — Avanpremieră ; 21,45 — 
Campionatul european de pati
naj artistic : Proba de figuri li
bere perechi. Transmisiune de la 
Văsteros (Suedia).

Tatăl lui Tudora Virgil : 
,,Nu pot cnede nici acum. E 
însurat, nevastă-sa. așteaptă 
un copil... Ce mai putem 
face ?“

Soția: „Stătea acasă de 
două luni. Acuma ce mă 
fac ? El e încă 
bărbată-miu, sîntem 
seamă."

„COPILUL" : „Eu
spun de-a-ndoaselea, le știu 
mai bine așa (și-ncepe apă- 
sînd inconștient — ne- 
pricepînd nici acum pră
pastia în care au aruncat 
un om — pe detalii ca să 
ne lămurim noi cum stă 
de devine problema).

„Nevestl-mi nu l-am su
flat nimic. Era o chestie 
nasoală. Da eu știam că 
mă arestează. Noi ne-a- 
veam bine și-ml pare rău 
de ea, rămîne fără ajutor. 
(Nici un cuvînt despre co
pilul care trebuie să vină- 
n.n.) în taxi, p-ăsta l-am 
plătit cu banii ce-i luasem 
din buzunarul paltonului ei
— un pol și ceva mărunțiș
— Ninel m-a făcut atent că 
are buletinul fetei și cînd 
ne-am uitat el a zis i „bă, 
da e minoră". L-a făcut 
scăpat într-un canal și 
mie mi-a dat niște cio
rapi de damă pe care-1 
pișe odată cu ceasul, 
eu n-am pus mîna

ciu-
Da 
în 

viața mea și i-am aruncat 
într-o curte. La plecare 
Tibi i-a spus că damigeana 
și sacoșa sînt lîngă pom, 
era acolo un copac, și Tibi 
a pornit cu farurile stinse." 
își deapănă nestingherit, 
impasibil amintirile. „Eu 
de două ori mă gîndisem 
să cobor, da era cald în 
mașină și eram cam ame
țit". Zău, dom procuror 
(smerit, îmi atribuie mie a- 
pelativul) aș 
un 
Și-Și 
încolțit 
gre de regrete, 
n-aveam 
deam ce-i spun nevesti- 
mi, nu mă prea inte
resa pe mine chestia asta, 
da fata tot era acolo așa 
că..." Se-nțelege, o ia de 
la capăt, nu cumva să scape 
un detaliu, a auzit că e 
bine dacă spui adevărul.

„Povestea a pornit de la 
„Miniș", restaurantul ăla 
din „Baltă". Acolo Tibi 
s-a-ncins cu unul, l-a bătut. 
După aia am colindat pe 
bulevarde pînă am ajuns la 
Șoseaua Giurgiului, 
cînd a intrat fata în 
șină eu nu mă 
deam Ia nîmic, că 
beat și întîrziasem. 
mai cînd a început 
să ne strige pe alt nume : 
eu eram Vasile și Ninel era 
Fane, am bănuit ce are de 
gînd Tibi, că el a fost cu 
ideea. Cam asta e. Trebuia 
să facem reveleonul îm
preună : Ninel cu nevasta 
și eu cu nevasta. Cu ce-i

telefon 
caută 

de

vrea să-i dau 
lui tata", 
un sprijin, 

gînduri 
„Eu 

chef... Mă
spun 

mă prea

ne- 
nici 
gîn-

Nici
ma- 
gîn- 

eram
Nu-
Tibi

luasem fetei : vinul, car
nea, țuica, zicea Tibi că 
face el reveleonul. Că urma 
să intru în servici de la 
-ntîi și pînă atunci o fă
ceam pe garderobierul, da 
nu luam ciubuc că mi-era 
rușine. (A pronunțat jenat 
„mi-era rușine", temîn- 
du-se cumva, culmea !, să-1 
credem capabil de aseme
nea lucruri). Mai aveți ne
voie de amănunte ? Că 
nu-mi prea amintesc..."

AN CU GHINION, ’67...

Ninel e . volubil, dispus 
la confesiuni, regretă amar 
că nu La spus nevestei, ba 
i-a spus, jși amintește, că-1 
arestează.

„Eu știu ce-am comis: 
viol în bandă cu tîlhărie. 
C-așa, mai cunosc legile. 
Am executat detenție șapte 
luni pentru furt. Mi se fă
cuse de plimbare și-am 
deschis o mașină. Da unde 
nu-i noroc, nu-i. Ajunsesem 
liniștit, nu tu scandal, om 
cu copil, acum urma să-l 
botez și după aia mă-nsu- 
ram cu nevastă-mea cu 
care nu eram însurat. An 
cu ghinion ‘67. Simțeam 
eu că nu se sfîrșește bine. 
Cum să se sfîrșească dacă 
eu îs recidivist ?“ Se cu
tremură de logica-i fără 
cusur. „O-ncepusem la „Mi
niș" cu scandalul, Tibi zi
cea să ne facem de cap 
că și-așa ne arestează, mă
car să ne fi oprit, dracu
lui, luam cîteva luni, uri 
an, da așa... S-a întîmplat 
cînd eram și eu mai fericit. 
(O clipă am iluzia că s-a 
trezit, că pricepe, îl în
cearcă un tardiv regret 
pentru mișelia comisă, dar 
nu). Cînd i-am luat ceasul 
m-am trezit Eram eu 
treaz și mai înainte... Da 
Tibi m-a dat gata cu vorbe
le : „ajut-o pe doamna să 
urce". Al dracului, deștept, 
se pricepe la vorbe !“.
O LIMUZINA NEAGRA, 2 

B 8133
O limuzină neagră,

2B 8133, colindă străzile.
Trei nemernici au chef de 
distracție. O fată de 16 ani, 
venită din provincie, tri
misă de părinți la sora 
sa, rătăcește drumul. Dom
nul de la volan e gentil 
și-și oferă serviciile. Depun 
garanție ceilalți doi domni, 
„Vă ducem noi, strada e pe 
aici, prin apropiere". Tîl- 
hari de drumul mare, ies 
cu mașina din oraș, pe cîmp, 
la loc dosit și fără lumină, 
unde „nu mai încap condi
țiile". Și domnii mărturisesc 
doar adevărul. într-un lim
baj de haimanale confesind 
blinde remușcări, incapa
bili să înțeleagă dimensiu
nile dramaticei întîmplări 
pe care au comis-o. Nici 
un cuvînt despre victimă, 
ea nu a existat nici atunci 
și nici acum, nici o umbră 
de regret omenesc, totul 
povestit calm, neutru, ca 
și cînd despre altcine
va ar fi fost vorba, cu 
scuza pe buze ; eram beți. 
Deși toți trei au recunos
cut că pe Șoseaua Giurgiu
lui erau treji de-a bine- 
lea. Puțin nedumeriți că au 
ajuns aici. Ei doar n-au 
făcut mare lucru, au plecat 
la plimbare, unul a avut 
o „idee"... „ce ne tot între
bați ?“. Un spectacol cutre
murător, dincolo de abjecția 
pe care justiția îl va trata 
cum se cuvine.



VIZITA TOVARĂȘULUI
ION GHEORGHE MAURER IN ITALIA

ROMA 23. — Corespondență 
de la Nicolae Puicea, și Mircea 
Ionescu: Continuindu-și vizita 
oficială în Italia, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, a adus marți 
dimineața un omagiu „Eroului 
necunoscut", depunînd o coroană 
de flori la „Altarul patriei" din 
Roma.

Situat în Piața Veneția, în plin 
centru istoric al Cetății Eterne, 
monumentul „Altarul patriei", 
lucrare arhitectonică de ample 
proporții, din marmoră albă, a 
fost ridicat la sfirșitul secolului 
trecut spre a cinsti înfăptuirea u- 
nității naționale a Italiei.

La sosirea în Piața Veneția, 
premierul român Ion Gheorghe 
Maurer, ministrul afacerilor ex
terne, Corneliu Mănescu, și cele
lalte persoane oficiale au fost în- 
tîmpinate de vicecomandantul 
regiunii militare centrale, gene
ral locotenent Niccolo Tolomeo, 
de ambasadorul ' Italiei la Bucu
rești, Niccolo Moscato, de șeful 
ceremonialului diplomatic al Re
publicii Italiene, ambasadorul 
Corrias.

Președintele Consiliului de 
Miniștri a trecut în revistă com

Festivitatea de la Capitoliu
La Capitoliu, centrul „Cetății 

Eterne", a avut loc în cursul 
după-amiezii o festivitate cu 
prilejul vizitei premierului Româ
niei, Ion Gheorghe Maurer.

In sălile Pătatului conservato
rilor au loc — potrivit tradiției 
— marile ceremonii de stat.

La intrarea în Palatul conser
vatorilor, președintele Consiliului 
de Miniștri al României, Ion 
Gheorghe Maurer, și ministrul 
afacerilor externe, Corneliu Mă
nescu, au fost întîmpinați de pri
marul Romei, Rinaldo Santini. 
Oaspeților români le-au fost 
prezentați membrii Consiliului 
municipal.

După ce a străbătut numeroase 
săli, unde sint expuse impresio
nante vestigii istorice, sculpturi 
și tablouri de inestimabilă va
loare, intre care și originalul 
etrusc al faimoasei statui a 
Lupoaicei capitoline. premierul 
român a fost apoi condus în Sala 
Curiațilot, unde se aflau șefi ai 
misiunilor diplomatice acreditați 
în Italia, oameni de cultură și 
artă, personalități politice, depu- 
tați și senatori între care Gio
vanni Gronchi, fostul președinte 
al Italiei, și președintele grupu
lui parlamentar italo-român, sena
torul Sibille.

Salutînd pe premierul român, 
primând Rinaldo Santini a spus :

Domnule președinte,
Sînt deosebit de bucuros să 

vă primesc la Capitoliu. care 
este sediul oficial al magistra
turii orășenești a poporului 
Romei, dar este, de asemenea, 
citadela ideilor tuturor celor 
care se simt legați prin ele
mentele de civilizație și de 
umanitate, care au pornit de 
la Roma și s-au râspîndit în 
întreaga lume. Ea este, în mod 
deosebit, citadela ideilor ace
lor popoare care, aparținînd 
în timpuri îndepărtate comu
nității latine, au păstrat în ci
vilizația lor actuală o ampren
tă distinctivă care continuă 
să le apropie.

Tara dumneavoastră repre
zenta cîndva hotarul cel mai 
îndepărtat pe care îl atinsese 
Roma în strădania ei de a-și 
păstra liniștea, pacea, prospe
ritatea, sistemul unitar al pă- 
minturilor, popoarelor și al le
gilor care au constituit Im
periul roman.

întîlnirea cu influența Ro
mei a avut în îndepărtata Da
cie o influență pozitivă, care, 
apoi, la destrămarea Imperiu
lui roman a lăsat acestui po
por dintre Carpați și Dunăre 
o caracteristică bine definită.

Dar nu pentru a revendica 
gloriile străvechi ale popoare
lor noastre vă primim azi la 
Capitoliu, domnule președinte, 
chiar dacă sîntem conștienți 
de marea valoare a istoriei și 
a tradițiilor. O facem, în pri
mul rînd, pentru a sublinia 
faptul că, în perspectiva unei 
colaborări în cadrul păcii, în
tre toate popoarele europene, 
ne apare amintirea originilor 
comune, pe care vremurile ce 
au trecut nu au distrus-o ci, 
dimpotrivă, i-au dat o nouă 
vigoare.

Italia și România pot face 
mult, fiecare din ele păstrîn- 
du-și adeziunea la sistemul de 
relații și de solidaritate care 
îi este caracteristic, pentru ca 
la orizontul Europei colabora
rea și pacea să capete contu
ruri tot mai pronunțate.

Pe măsură ce relațiile dintre 
țările noastre se vor intensifica, 
pe măsură ce printr-o cunoaș
tere reciprocă, prin turism, 
prin schimburi se vor stabili 
contacte mai bune caracteris
tice unei prietenii active — 
exemplul nostru de înțelegere 
pașnică va putea deveni un 
exemplu pentru cei care cred 
și activează pentru o colabora
re mai amplă pe plan european 
și mondial.

Sîntem bucuroși că împreună 
cu guvernul italian și cu amba
sada României am putut reali
za la Roma o expoziție-de artă 
populară românească, iar pu

pania de onoare alcătuită din os
tași ai trupelor de tancuri, ma
rină și aviație. Vrcînd treptele 
impunătorului monument, pre
mierul român și persoanele care-l 
însoțesc au trecut printre două 
șiruri de carabinieri în uniformă 
de paradă, care au prezentat o- 
norul.

După păstrarea unui moment 
de reculegere, premierul român 
a dat mina cu veterani ai arma
tei italiene prezenți la solemni
tate.

★

în cursul dimineții au conti
nuat la Palatul Chigi, convorbi
rile oficiale dintre președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, și președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Italiene, Aldo Moto.

Au participat din partea ro
mână Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, și Cornel 
Burtică, ambasadorul României 
la Roma.

Au participat, din partea ita
liană Pietro Nenni, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Amin- 
tore Fanfani, ministrul afacerilor 
externe, Niccolo Moscato, amba

blicul i-a asigurat un succes 
remarcabil prin afluența sa. Și 
această cale a cunoașterii reci
proce poate fi străbătută în 
mod fructuos, o dată cu dez
voltarea relațiilor culturale și a 
cooperării productive.

Domnule președinte,
îmi exprim dorința ca vizita 

dumneavoastră în Italia să fie 
cîț mai rodnică și ca dum
neavoastră să păstrați o amin
tire cît mai plăcută din țara 
noastră. Dar aș dori îndeosebi 
ca dumneavoastră să aveți 
certitudinea că România are 
un prieten sigur în poporul ita
lian, care admiră efortul ei de 
a prospera și îi împărtășește 
năzuința de a crea o lume 
liberă și dreaptă.

Primarul Romei a oferit apoi 
în dar președintelului Consiliu
lui de Miniștri al României o 
copie a emblemei Romei — sta
tuia Lupoaicei capitoline.

Adresîndu-se primarului 
Romei, membrilor Consiliului 
Municipal și celorlalți parti
cipant, președintele Consiliu
lui de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, a spus :

Vă rog să-mi îngăduiți ca, 
exprimînd mulțumiri pentru 
cuvintele atît de alese ce ne-au 
fost adresate, să vă transmit 
dv. și, prin intermediul dv„ 
tuturor locuitorilor Romei, sa
lutul plin de căldură, stimă și 
adîncă simpatie al nostru și 
al întregului popor român.

Aș dori să subliniez puter
nica rezonanță pe care o au 
pentru noi aceste locuri, unde 
milenii de istorie ne înconjoa
ră, condensate în vestigii, 
unde, după cum spune legenda, 
Romulus și Remus au stator
nicit hotarele Cetății care a- 
vea să joace un rol atît de 
strălucit în dezvoltarea și în
florirea omenirii, cu ample și 
fericite interferențe pentru 
destinele poporului român.

De aici, de pe înălțimile Ca
pitolului, gindurile ni se în
dreaptă spre acele vremuri 
străvechi, cind, din încleștarea 
legiunilor împăratului Ulpius 
Traian și a oștilor viteazului 
rege Decebal, vedea lumina 
vieții, în nordul și sudul mun
ților Carpați, un nou popor, 
care și-a luat numele de la 
strămoșii noștri comuni.

Acest popor — poporul ro
mân — avînd mereu în con
știința latinității un suport 
stenic și vitalizant, a trebuit 
apoi să înfrunte cu bărbăție 
și curaj furtunile unei istorii 
zbuciumate pentru a-și apăra 
în decursul veacurilor dreptul 
la existență, a-și conserva 
limba și teritoriul, obiceiurile 
și ființa națională. Aceste stră
danii nu s-au irosit sterile, 
împlinindu-și astăzi cele mai 
înaintate idealuri și năzuinți, 
poporul român trăiește o epo
că de profundă redeșteptare 
națională — multiplu expri
mată prin dezvoltarea prospe
ră a economiei, prin eflores
centa culturii, ca și prin rolul 
internațional activ al Români
ei, prin contribuția adusă la 
afirmarea unei ordini a drep
tului și legii, la consacrarea 
spiritului de prietenie, încre
dere și cooperare rodnică în
tre popoare.

Cu sentimente de bucurie 
urmărim remarcabilele succese 
pe care, cu dinamismul și însu
flețirea, specifice personalității 
sale, le obține poporul italian. 
Expresie a acestui geniu con
structiv, forța economică a 
Italiei, cuceririle sale pe pla
nul creației tehnico-științifice 
și culturale reprezintă un a- 
preciabil aport la progresul so
cietății umane contemporane 
și creează multilaterale posi
bilități de dezvoltare a relații
lor de colaborare internațio
nală.

Ne este deosebit de plăcut 
să constatăm că prietenia tra
dițională dintre popoarele ro
mân și italian, bazată pe lian
tul, atît de intim, dar și peren, 

sadorul Italiei la București. Au 
luat parte, de asemenea, consi
lieri și experți ai ambelor părți.

Convorbirile româno-italiene, 
care s-au încheiat marți la a- 
miază, au decurs intr-o atmosferă 
de cordialitate prietenească, de 
înțelegere reciprocă.

*
După-amiază, la Palatul Far- 

nesina, sediul Ministerului Aface
rilor Externe al Italiei, a avut loc 
solemnitatea semnării unor a- 
corduri între Republica Socialistă 
România și Republica Italiană.

Au fost semnate acorduri între 
guvernele român și italian privind 
colaborarea în domeniul turismu
lui și acordul privind reglemen
tarea problemelor financiare în 
suspensie între cele două țări.

A avut loc, de asemenea, 
schimbul instrumentelor de rati
ficare a acordului de colaborare 
culturală dintre România și Ita
lia, încheiat la București la 8 
august.

Acordurile au fost semnate de 
miniștrii afacerilor externe ai Re
publicii Socialiste România și 
Republicii Italiene, Corneliu Mă
nescu și Amintore Fanfani.

La solemnitate au fost de față 
consilieri și experți ai ambelor 
părți.

al factorilor genealogici și al 
afinităților comune istoriei 
noastre, se dezvoltă- fructuos. 
Caracterul cordial, animat de 
spiritul înțelegerii și coope
rării, al convorbirilor în curs 
cu factorii de răspundere ai 
țării dv. ne întăresc convin
gerea că există posibilități 
multiple să aducem aceste re
lații la un stadiu mai avansat, 
corespunzător intereselor re
ciproce, cooperării internațio
nale, păcii și securității pe 
continentul european și în în
treaga lume.

Iată de ce în macheta ofe
rită de dv., domnule primar, 
noi vedem nu numai simbolul 
evocator al unui moment de 
legendă privind strămoșii po
poarelor noastre, ci și o ex
presie a unei actualități preg
nante, o manifestare cordială 
a prieteniei dintre România și 
Italia. Mulțumindu-vă căldu
ros pentru prețiosul dv. dar, 
vă rugăm, la rîndul nostru, să 
primiți această statuetă care 
înfățișează pe Decebal, regele 
dacilor. Avem convingerea că 
faptele de arme ale dacilor și 
romanilor, magistrat încrus,- 
tate pe Columna ce se profi
lează în apropiere, își găsesc 
în zilele noastre cea mai feri
cită continuare prin faptele 
prieteniei și colaborării — care 
vor rămîne, de asemenea, gra
vate în marea columnă a isto
riei universale.

Vă doresc, domnule primar, 
domnilor membri ai Consiliu-ț 
lui municipal, domnilor amba
sadori, tuturor celor prezenți 
și tuturor cetățenilor Romei 
sănătate, fericire, prosperitate.

■k
Șeful guvernului român a oferit 

primarului Romei o statuie re- 
prezentîndu-l pe Decebal. După 
terminarea ceremoniei, oaspeții 
români, însoțiți de personalități 
italiene, au vizitat cîteva din sălile 
Palatului conservatorilor. Din- 
tr-unul din balcoanele Palatului, 
ei au admirat perspectiva Romei 
nocturne și s-au întreținut, într-o 
atmosferă deosebit de cordială 
cu personalități italiene și cu 
membri ai corpului diplomatic. 
Oaspeții români și primarul Ro
mei s-au fotografiat apoi în fața 
unei statui a lui Traian.

★
Seara, președintele Consiliului 

de Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a oferit un dineu în sa
loanele Grand Hotel-ului din 
Roma, în onoarea președintelui 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Italiene, Aldo Moro.

Au luat parte Amintore Fan
fani, ministrul afacerilor externe, 
Giulio Andreotti, ministrul indus
triei și comerțului, Giovanni 
Battista Scaglia, ministrul pentru 
legăturile cu Parlamentul, Attilio 
Piccioni, ministru fără portofoliu, 
Angelo Salizzoni, Giuseppe Lu- 
pis, Giorgio Oliva, Mario Ve- 
trone, Niccolo Picella, subsecre
tari de stat, Niccolo Moscato, 
ambasadorul Italiei la București, 
general de armată Giuseppe 
Aloja, șeful Statului Major, An
tonio Cariglia, președintele Co
misiei pentru afacerile externe a 
Camerei Deputaților, Rinaldo 
Santini, primarul Romei, Renzo 
Silvestri, președintele Academiei 
Santa Cecilia, Agostino d’Avack, 
rectorul Universității din Roma, 
Antigono Donatti, președintele 
Băncii Naționale a Muncii, Pie
tro Campilli, președintele Consi
liului Național al Economiei și 
Muncii, personalități ale vieții e- 
conomice, printre care Giuseppe 
Petrilli, președintele Iri, Giovanni 
Borghi, președintele Ignis, Raffa- 
ele Girotti, vicepreședintele Eni, 
și alte personalități marcante ale 
vieții publice, economice și cultu
rale din capitala Italiei.

Au participat Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor ex
terne, Cornel Burtică, ambasado
rul României la Roma, și alte 
persoane oficiale române.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă cordialitate.

Peste 3000 de tineri indone
zieni, au demonstrat marți în 
fața reședinței generalului 
Suharto, înconjurată de trupe. 
Tinerii, ale căror manifestații 
au început în urmă cu citeva 
zile, cer guvernului să ia mă
suri pentru scăderea prețurilor 
și reprimarea corupției în rîn
dul funcționarilor publici.

Robert Worth, un tînăr a- 
merican în vîrstă de 23 de 
ani, a dezertat din armată 
pentru a nu pleca să lupte în 
Vietnamul de sud. La numai 
cîtcva zile după ce fusese în
corporat, în aprilie 1967, la 
baza de la Fort Dix (statul 
New Jersey), el a plecat aca
să, unde lucra pe o fermă. în 
tot acest timp, autoritățile îl 
considerau ca aflîndu-se în 
Vietnamul de sud împreună 
cu unitatea din care făcea 
parte. Sesizat de acest caz, 
comandamentul de la Fort Dix 
a ordonat punerea sa sub es
cortă și aducerea în cazarmă. 
Vrînd să pară „indulgente", 
oficialitățile de la Fort Dix 
au hotărît ca Rorbert W’orth 
să fie reprimit în armată, în 
schimb prelungindu-i stagiul 
serviciului militar cu 9 luni.

în fața clădirii Congre
sului filipinez (Parlament) 
a avut loc o demonstrație la 
care peste 1 000 de studenți 
și reprezentanți ai sindica
telor au scandat lozinci de 
protest împotriva războiu
lui dus de Statele Unite în 
Vietnam. Demonstranții ce
reau, de asemenea, retrage
rea celor 2 000 de filipinezi 
aflați în prezent în Viet
nam.

Demonstrația a avut loc 
cu prilejul deschiderii lu
crărilor congresului filipi
nez care va discuta, printre 
altele posibilitatea menți
nerii în continuare a „corpu
lui tehnic” filipinez în Viet
namul de sud pe încă o pe
rioadă de un an.

PROTESTE ENERGICE
DUPĂ„PAL0MARES2“

Prăbușirea în apropierea bazei Thule din Groenlanda a unui 
bombardier gigant de tipul „B-52“, avînd la bord o încărcătură 
nucleară, a provocat o reacție diplomatică imediată. „Palomares 2“ 
a declanșat numeroase proteste.

Ministrul afacerilor externe al 
Danemarcei, Hans Tabor, într-o 
notă adresată guvernului S.U.A., 
reamintește că avioanele purtă
toare de arme nucleare nu au 
dreptul să zboare deasupra teri
toriului danez, Groenlanda fă
cînd parte din acest teritoriu. A- 
genția Reuter menționează că ști
rile difuzate la Washington, po
trivit cărora avionul „B-52" e- 
fectua „un zbor de rutină", a ri
dicat la Copenhaga problema 
dacă avioanele Statelor Unite a- 
vînd la bord arme nucleare zboa
ră în mod regulat deasupra Gro
enlandei. „Dacă a fost vorba de 
un zbor de rutină înseamnă că 
s-a produs o breșă evidentă în 
acordurile existente (privind fo
losirea de către americani a bazei 
din Groenlanda) și că Statele U- 
nite trebuie să suporte consecin
țele", a declarat K. Helweg Pe
tersen, consilier al guvernului da
nez pentru problemele dezarmării.

Se anunță, de asemenea, că în 
fața Ambasadei Statelor Unite din 
Copenhaga s-a desfășurat o de
monstrație de protest.

Căutări febrile...
Autoritățile americane con

tinuă să păstreze tăcere în legă
tură cu amănuntele prăbușirii 
in Groenlanda a bombardierului 
„B-52“ și a operațiunilor de 
recuperare a bombelor nucleare 
aflate la bordul avionului. Pen
tagonul a refuzat pînă acum să 
precizeze numărul bombelor ce 
se găseau in avion care, după 
cite se pare, se află pe fundul 
mării, în golful Baffin. Informa
ții din surse neoficiale, citate de 
agenția France Presse , mențio
nează că bombardierul transpor
ta patru bombe cu hidrogen, fi
ecare avînd o forță de 1,1 mega- 
tone, ceea ce reprezintă echiva
lentul a 4 400 000 tone de dina
mită, de cîteva mii de ori mai 
mult decît forța bombei ato
mice aruncate la Iliroșima.

La Washington s-a anunțat că 
experți americani, dintre care li
nii sosiți special din S.U.A., par
ticipă cu elicopterele și sănii 
trase de dini la operațiunile de 
căutare a epavei avionului și de 
recuperare a bombelor pierdute. 
Tentativa este mult îngreunată 
de noaptea polară care domnește 
acum în Groenlanda și de tem
peratura ce se menține con
stant sub minus 25 de grade.

Sosirea la Londra a delega

ției guvernamentale române
LONDRA 23. — Corespon

dentul Agerpres, Liviu Rodes- 
cu, transmite: Marți a sosit la 
Londra o delegație guverna
mentală română, condusă de 
Ilie Verdeț, prim-vicepreședin- 
te al Consiliului de Miniștri, 
care face o vizită în Marea 
Britanie, la invitația guvernu
lui acestei țări, între 23 ianua
rie și 3 februarie. Din delega
ție fao parte: Mihai Marines
cu, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, Vasile 
Șandru, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Nicolae Ni
colae, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, prof. Mi
hail Drăgănescu, secretarul 
Comisiei guvernamentale pen
tru dotarea cu echipamente de 
calcul și automatizarea prelu
crării datelor. Constantin Șen- 
drea, secretar general la Mi
nisterul Transporturilor Auto, 
Navale și Aeriene.

în cursul zilei de marți, dele
gația guvernamentală română a 
avut convorbiri cu membri ai gu
vernului britanic. După-amiază, 
llie Verdeț, prim-vicepreședinte

Primul laborator cuban 
de fiziologie marină 

Contribuția unor oameni de știință români
HAVANA 23. — Corespon

dentul Agerpres, Victor Stamate, 
transmite : Pe litoralul vestic ai 
Havanei, acolo unde apele ocea
nului formează un mic golf, s-a 
construit în numai o lună de zile, 
sub îndrumarea acad. prof. Eu
gen Pora, clădirea primului la
borator cuban de fiziologie ma
rină. Laboratorul, care face parte 
din Institutul de oceanologie al 
Academiei de științe a Republicii 
Cuba, este dotat cu aparataj mo
dem pentru studiul fiziologic al 
animalelor marine, în special al 
langustelor și stridiilor, care re
prezintă o importanță deosebită 
pentru economia Cubei.

Luînd cuvîntul la inaugurarea 
laboratorului, Antonio Nunez Ji
menez, președintele Academiei 
de Științe, a mulțumit călduros 
academicianului Eugen Pora și 
celorlalți oameni de știință ro
mâni — prof. Mihai Băcescu, 
membru corespondent al Acade
miei Republicii Socialiste Româ
nia, și dr. Carol Vitenberger — 
pentru contribuția lor fundamen

Părerile specialiștilor privind 
poziția actuală a bombelor pier
dute diferă. Unii consideră ci 
ele s-ar putea găsi în epava a- 
vionului, dintre care o parte a 
fost zărită pe o banchiză, alții a- 
firmă că bombele au trecut prin- 
tr-un strat destul de subțire de 
gheață și au căzut pe fundul mă
rii. Aceasta prezintă un relief 
foarte accidentat, atîngînd, po
trivit unor hărți ale Amiralită
ții britanice adîncimea de 
20—45 metri, iar după alte surse 
chiar 250 de metri. Oricum, se 
crede că operațiile de recuperare 
a bombelor vor fi mai dificile 
decît la Palomares, în anul 1966

Intre timp, potrivit relatărilor 
agenției U.P.I., accidentul petre
cut duminică în Groenlanda a- 
menință „să aibă repercusiuni 
politice care ar putea afecta a- 
lianța atlantică".

» PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

• IN CADRUL schimburilor 
culturale dintre Republica So
cialistă România și Finlanda, la 
Helsinki a avut loc vernisajul 
unei expoziții românești de pic
tură pe sticlă, trimisă de Comi
tetul de Stat pentru Cultură și 
Artă. Deschiderea oficială a ex
poziției a fost făcută de minis
trul educației din Finlanda, R. 
Ottinen, care, în cuvîntarea sa, 
a evidențiat bogăția și varietatea 
tezaurului artei românești și 
contribuția României la îmbo
gățirea artei europene.

• CONVORBIRILE LUI
WILSON LA MOSCOVA

Consiliului de 
Poleanski și 
vicepreședinți 
Miniștri, An-

• MARȚI au continuat la 
Kremlin tratativele sovieto-en- 
gleze. Din partea sovietică la 
tratative participă Alexei Kosî- 
ghin, președintele 
Miniștri, Dmitri 
Vladimir Kirillin, 
ai Consiliului de 
drei Gromîko, ministrul aface
rilor externe, Nikolai Patolicev, 
ministrul comerțului exterior, și 
alte persoane oficiale, iar din 
partea engleză Harold Wilson, 
primul ministru al, .Marii Brita
nii, persoanele care-l însoțesc în 
vizita sa în U.R.S.S., precum și 
ambasadorul Marii Britanii la 
Moscova.

în aceeași zf, Harold Wilton a 
fost primit de Leonid Brejnev, 

al Consiliului de Miniștri, con
ducătorul delegației, s-a întîlnit 
cu Anthony Wedgwood Benn, 
ministrul tehnologiei. în cadrul 
întâlnirii, la care au luat parte 
Mihai Marinescu, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini și 
ceilalți membri ai delegației, au 
avut loc discuții cuprinzătoare 
asupra unor probleme de interes 
comun privind colaborarea teh- 
nico-științifică în domeniul indu
striei construcțiilor de mașini, 
electronicii, siderurgiei, mașinilor 
electronice de calcul, aviației ci
vile și altele.

în aceeași zi, Ilie Verdeț, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, însoțit de Mihai Ma
rinescu, și alți membri ai dele
gației, a avut o convorbire cu 
George Brown, ministrul afaceri
lor externe al Marii Britanii. în 
cadrul convorbirii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
cele două părți au făcut un 
schimb de vederi asupra dezvol
tării în continuare a relațiilor ro- 
mâno-britanice, precum și asupra 
unor probleme internaționale ma
jore de interes comun.

tală la crearea acestui centru de 
cercetări. Președintele Academiei 
a relevat totodată creșterea susți
nută a schimburilor științifice cu- 
bano-române, sprijinul pe care 
oamenii de știință români l-au a- 
cordat colegilor lor cubani în di
ferite domenii de activitate. El 
a făcut cunoscut că în curînd în 
Cuba va sosi un grup de specia
liști români pentru a cerceta sur
sele de energie neconvențională 
(căldura solară, vînturile, mareele, 
curenții marini), a căror folosire 
reprezintă o importanță deosebită 
pentru Cuba, țară lipsită de căr
bune și petrol.

în cuvîntul său de răspuns, 
acad. Eugen Pora a subliniat en
tuziasmul șl hărnicia cu care au 
lucrat zi și noapte muncitorii și 
tehnicienii cubani la ridicarea și 
amenajarea într-un timp record 
a laboratorului de fiziologie ma
rină. El a făcut apoi o scurtă pre
zentare a funcției ce revine a- 
cestui laborator în cercetarea 
crustaceelor marine, în stabilirea
condițiilor optime de export a 
langustelor.

La festivitatea de inaugurare a 
laboratorului au mai participat 
ing. T. Saenz, dr. J. Riverend, 
dr. S. Lopez, vicepreședinți ai 
Academiei de Științe, dr. D. Gui
tar, directorul Institutului de O- 
ceanologie. Din partea română au 
participat Vasile Mușat, ambasa
dorul României la Havana, și alți 
membri ai ambasadei.

LA PHENIAN, In sala 
Morambon, a avut loc un 
spectacol de gală dat de o 
formație a teatrelor de pă
puși din Craiova și Timi
șoara ce întreprinde un tur
neu în R.P.D. Coreeană. 
Au participat Pak long Sin, 
ministrul culturii, O Chi 
Cion, președintele C.C. al 
Uniunii Tineretului Munci
toresc Socialist din Coreea, 
adjuncți a! ministrului cul
turii, vicepreședinți ai Co
mitetului pentru relații cul
turale cu străinătatea, Ni
colae Popa, ambasadorul Re
publicii Socialiste România 
Ia Phenian, și un numeros 
public. Artiștilor le-au fost 
oferite flori.

secretar general al C.C. al 
P.C.U.S. După cum arată agenția 
TASS, cu acest prilej a avut loc 
un schimb de păreri în unele 
probleme actuale ale situației in
ternaționale, precum și în legă
tură cu relațiile dintre U.R.S.S. 
și Marea Britanie.

ALEXANDER DUBCEK, 
prim-secretar al C.C al P.C 
din Cehoslovacia, a primit 
luni la Bratislava o delegație a 
rectorilor și președinților Comi
tetelor de partid din institutele 
de învățămint superior din Bra
tislava.

Cu acest prilej, luînd cuvîn
tul, A. Dubcek a relevat ro
lul important care revine ins
titutelor de învățămint supe
rior, și a subliniat că eforturile 
cadrelor didactice și studenților 
vor primi sprijinul deplin 
P.C din Cehoslovacia.

al

• TRATATIVELE IUGOSLA 
VO —VEST-GERMANE

. LA PARIS au început tra
tativele iugoslave-vest-germane 
cu privire la restabilirea rela
țiilor diplomatice dintre Iugos
lavia și Republica Federală a 
Germaniei anunță agenția Ta- 
niug.

Delegația Iugoslavă este con
dusă de dr. Zvonko Perlșlcl, 
șef de departament In Secre
tariatul de Stat pentru Aface-

O călătorie prin cîteva o- 
rașe ale R.P. Ungare impu
ne imaginea dominantă a 
construcțiilor pe verticală. 
Orașul Szaszhalombatta, un 
oraș al chimiei, te întîmpină 
încă de la intrare cu zeci 
de blocuri în jurul cărora se 
înalță turnurile termocen
tralei și rafinăriei. Cu 7 ani 
în urmă, cum ne-au spus 
gazdele noastre, locurile de 
aici nu se deosebeau de pi- 
toreștile așezări de cîmpie. 
Destinul orașului stă azi 
sub semnul marii sale capa
cități industriale. Szaszha-

însemnări din R. F. Ungară

Imagini pe verticală
lombatta este orașul celei 
mai mari rafinării a țării, 
cu o capacitate de prelucra
re de 1 000 000 tone de pe
trol anual.

Nu departe de Eger — o- 
raș cu rezonanță istorică, se 
construiește cea mai mare 
hidrocentrală a Ungariei, 
care va avea o putere de 
peste 800 MW. Trecînd prin
tre uriașele schele, văzîn- 
du-i la lucru pe tinerii mun
citori ai șantierului, mi-am 
putut da seama că angaja
mentul lor de a construi 
mai grabnic hidrocentrala 
va fi respectat. Șantierul 
este un peisaj însuflețit de 
avintul constructorilor, de 
munca lor pasionată pentru 
edificarea unui obiectiv de

Blocuri noi în Debrețin

DEZBATERILE DIN COMITETU’
CELOR 18

state pen
au luat 

delegații Angliei, 
și Cehoslovaciei 

îmbunătă-

în ședința de marți a Comite
tului celor 18 
tru dezarmare, 
cuvîntul 
Canadei 
care au relevat 
țirile aduse în proiectul revi
zuit al tratatului de neprolife- 
rare a armei nucleare făcînd 
totodată unele observații asu
pra lui. Ministrul de stat pen
tru afaceri externe al Angliei, 
Fred Mulley a remarcat că „un 
aspect important al neprolife- 
rării, de care proiectul de tra
tat nu se ocupă, este desigur 
problema garanțiilor de secu
ritate ce urmează a fi date ță
rilor nenucleare". Reprezentan
tul britanic a relevat că este 
rezonabil ca țările nenucleare 
să obțină garanții împotriva 
unui atac nuclear sau amenin
țare cu un atac nuclear.

în intervenția sa, reprezen
tantul Canadei, Burns, a apre
ciat că proiectul de tratat revi
zuit este efectiv mai bun decît 
cel prezentat la 24 august. El 
a declarat însă că în anumite 

rile Externe, iar delegația vest- 
germană de Hars Helmuth Ru- 
ete, șeful departamentului pen
tru Europa răsăriteană din Mi
nisterul Afacerilor Externe.
• DUPĂ cum anunță TASS 

Uniunea Sovietică și R.P. Bulga
ria au încheiat un acord care 
prevede participarea Bulgariei 
la exploatarea unor masive pă-

de coas-
Coreer.ft 

în apele

PHENIAN 23 (Agerpres). — 
După cum anunță Agenția cen
trală telegrafică coreeană, în 
seara zilei de 22 ianuarie uni
tăți ale marinei S.U.A. au des
chis focul 
asupra 
tă a 
și au 
teritoriale 
o navă-spion 
vele marinei 
Coreene, care se 
în misiune de patrulare, 
neutralizat rapid rezistența a- 
gresorilor americani și au cap
turat nava, precum și echipajul 
aflat la bordul ei.

PHENIAN 23 (Agerpres). — 
'Agenția centrală telegrafică co- 

cu arme și artilerie 
zonei

R.P.D.
trimis

ale R.P.D. Coreene 
înarmată. Na- 
militare R.P.D. 

care se aflau 
au

seamă al economiei țării.
Imaginea peisajului ver

tical dominind întinderea 
calmă a cimpiei o întilnesc 
din nou la Debrețin, al pa
trulea mare oraș al Unga
riei. Prin voința oamenilor 
care realizează cu entuziasm 
programul de dezvoltare 
continuă a economiei țării 
orașul pulsează în ritmul 
construcțiilor de azi, se a- 
daptează fără întrerupere 
cerințelor civilizației moder
ne. Debreținul, deține, ni se 
spune, recordul in construc
ția de locuințe. Dacă adău

găm acestora fabricile înăl
țate deasupra cimpiei în a- 
nii din urmă — fabrica de 
rulmenți, fabrica de mașini 
pentru agricultură, fabrica 
de penicilină — imaginea 
aceluiași efort constructiv în 
plină și necontenită desfă
șurare se întregește, mărtu
risind energia constructori
lor tuturor acestor impor
tante obiective, generatoare 
ale prosperității.

însumind in rîndurile de 
față cîteva date asupra ce
lor trei orașe vizitate am 
numit de fapt cîteva din co
ordonatele dezvoltării eco
nomiei R. P. Ungare la baza 
căreia stau entuziasmul și 
priceperea harnicilor con
structori. C. PRIESCU

cazuri noul proiect de tratat 
nu corespunde exact părerilor 
țării sale. „Considerăm, a 
spus el, că există încă un nu
măr de puncte în care se pot 
aduce noi îmbunătățiri", Burns 
a relevat că „este desigur 
important ca acest comi
tet să ia în considerare cu 
grijă eventuale noi îmbunătă
țiri, deoarece dacă nu vom 
face acest lucru, Adunarea Ge
nerală a O.N.U. însăși va tre
bui să examineze punctele pe 
care noi le-am trecut cu vede
rea".

Ultimul vorbitor, delegatul 
Cehoslovaciei, Pavel Winkler, 
și-a manifestat satisfacția pen
tru rezultatul negocierilor de 
pînă acum. El a relevat pre
zența în noul proiect de tratat 
a articolului 3 cu privire la 
control. Vorbitorul și-a expri
mat speranța că tratativele din 
cadrul comitetului vor evolua 
favorabil și că se va putea a- 
junge la un acord asupra tra
tatului de neproliferare.

duroase din R.S.S.A. Komi. Po
trivit acordului, valabil pe o pe
rioadă de 10 ani, aproximativ 
3 000 de persoane din R.P. Bul
garia, vor lucra în două gospo
dării de exploatări forestiere din 
taiga. Se apreciază că, pe baza 
acordului, Bulgaria va primi a- 
nual cca 500 000 mc material 
lemnos.

reeană, citind informații telegra
fice provenind din Seul, anunță 
că în noaptea de duminică spre 
luni o unitate de partizani, alcă
tuită din numeroase persoane a 
apărut în plin centrul orașului 
Seul, unde a dus o luptă înver
șunată împotriva unităților de 
poliție sud-coreene. Partizanii au 
pătruns pînă la un punct situat 
la 500 de metri de reședința dic
tatorului sud-coreean, Pak Cijian 
Hi, unde a avut loc un schimb 
de focuri cu unitățile poliției și 
ale corpului serviciului secret, 
mobilizate în mare grabă. O luptă 
înverșunată t-a desfășurat timp 
de nouă ore pînă în zorii zilei de 
22 ianuarie.
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