
Gospodărirea rațională a pămintului

datorie patriotică a întregului popor

DEZBATEREA PUBLICA A

PROIECTULUI DE LEGE CU PRI 
VIRE LA APĂRAREA, CONSER 

VAREA Șl FOLOSIREA TERE-
NURILOR

Ing. AUREL FURFURld 
directorul Direcției Agricole 

a județului Prahova

Hotărîrea conducerii supe
rioare de partid și de stat de 
a pune în discuție publică 
proiectul de lege privind a- 
părarea, conservarea și folo
sirea terenurilor agricole, în
tocmit de către Consiliul de 
Miniștri, a fost primită în 
rîndurile specialiștilor noștri 
cu mult entuziasm. E o măsu
ră de mare importanță pen
tru dezvoltarea agriculturii 
noastre socialiste. Ea vădește 
preocuparea stăruitoare pen
tru valorificarea tuturor mij
loacelor și rezervelor patri
moniului național a fondului 
funciar.

Avînd în vedere caracterul 
industrial al județului nostru, 
pe raza căruia sînt amplasa
te și se construiesc continuu 
diferite obiective în indus
trie, anual sînt scoase din 
circuitul agricol suprafețe 
întinse de teren. Conducerile 
unor întreprinderi industriale 
pînă acum n-au respectat în
totdeauna condițiile locale de 
scoatere a terenului din cir
cuitul agricol, minimalizînd 
importanta acestui fapt. Voi 
face cîteva propuneri. Prima 
se referă la articolul 5. Pen
tru scoaterea din circuitul a- 
grar a terenurilor arabile, cu 
pomi și viță de vie sau pe 
care s-au executat lucrări de 
îmbunătățiri funciare e ne
voie de aprobarea prealabilă 
1 Consiliului de Stat. Pentru 
celelalte categorii de terenuri 
se cere aprobarea Consiliului 
de Miniștri. Ce se îhtîmplă 
însă în cazul cînd pentru am
plasarea aceluiași obiectiv in
dustrial se afectează un peri
metru in cadrul căruia sînt 
cuprinse atît categorii de fo
losință ce trebuie aprobate de 
Consiliul de Stat cit și dintre 
cele ce solicită aprobarea 
Consiliului de Miniștri ? Con
sider că ar fi util ca apro
barea în aceste cazuri să fie 
dată de un singur organ. In 
legătură cu aceasta am de 
făcut și o observație legată 
de stabilirea unor termene 
precise cit mai scurte cu pu
tință pentru obținerea apro
bărilor respective de către 
beneficiar. Cu privire la ar- 
‘icolul 8 sugerăm organelor 
in drept soluționarea proble
mei terenurilor scoase tem
porar din circuitul agricol. 
Anume, In cazul nostru este 
vorba de terenurile scoabe 
din circuit de către schelele 
petroliere. Din suprafața to
tală folosită temporar, prac
tic nu se pot reda în termenul 
prevăzut și suprafețele ocu
pate cu balaluri. Propun ca 
pentru aceste suprafețe să se 
fixeze în mod special terme
ne diferite de redare în cir
cuitul agricol.

Privitor la prevederile ar
ticolului 10, doresc să fac, de

AGRICOLE
asemenea, o propunere. Ba
remul despăgubirilor privind 
culturile degradate în viitor 
să fie fixat de către orga
nele centrale, evitîndu-se în 
acest fel eventualele nemul
țumiri exprimate de coopera
tori, nu rareori păgubiți prin 
prețurile mici primite.

în perioada cît va dura 
dezbaterea publică, lucrătorii 
direcției agricole județene 
Prahova vor fi mobilizați în 
teren pentru a discuta cu toți 
deținătorii de pămînt, a le 
cunoaște propunerile și a cen
traliza sugestiile și observa
țiile lor.

ANTIP TOFAN
vice-președinte al Uniunii 
județene a cooperativelor 

agricole de producție Cluj

Lipsa unei legi ferme re
feritoare la apărarea, conser
varea și folosirea terenurilor 
agricole a permis, mai ales 
în cazul construcțiilor unor 
obiective industriale, o ri
sipă inutilă de terenuri fo
lositoare agriculturii. S-au 
întîmplat cazuri în care, deși 
s-a aprobat pentru o con
strucție o anumită suprafa
ță, cei care executau lucra
rea respectivă au depășit cu 
mult ceea ce li s-a dat, ex- 
tinzîndu-se cu de la sine 
putere peste alte hectare care 
au fost răpite pur și simplu 
producției agricole.

Așa s-a întîmplat cu an
trepozitele frigorifice de la 
Baciu, unde, deși pentru 
construirea obiectivului a- 
mintit a fost destinată o a- 
numită suprafață, construc
torii s-au întins mult peste 
ceea ce le-a fost dat, inclu- 
zînd în perimetrul întreprin-

Județul Cluj. Se lucrează la semănatul sfeclei de zahăr 
Foto ; CONSTANTIN
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derii spații mari și nefolosite, 
aparținătoare cooperativei a- 
gricole de producție Baciu.

O altă situație des întîlni- 
tă, e ocuparea terenurilor a- 
gricole înainte de obținerea 
aprobării legale ca și extin
derea pe suprafețe mai mari 
decît cele destinate inițial. 
Firește că o asemenea situa
ție e anormală. Proiectul de 
lege pune capăt tuturor a- 
cestor practici păgubitoare, 
reglcmentînd într-un spirit 
profund realist și științific 
conservarea și folosirea u- 
nei importante părți a avu
ției naționale — pămîntul.

Ing. DUMITRU GĂINA 
directorul Direcției agricole 

a județului Bacău

Reprezentând principalul 
mijloc de producție agricol, 
pămîntul constituie, în ace
lași timp, și un bun național. 
Reglementarea prin lege a 
folosirii terenurilor agricole 
apare ca o ■ necesitate strin-
(Continuare în pag. a IlI-a)

Ing. NICOLAE POPESCU
director general al Direcției Generale a fondului funciar 

și organizării teritoriului

Evitarea risipei de pămînt, cultivarea întregii suprafețe de te
ren cu respectarea regulilor tehnice, reprezintă o înaltă datorie 
patriotică.

Datorită faptului că încă nu există o legislație completă pri
vitor la apărarea, conservarea și folosirea terenurilor agricole, 
s-au semnalat o serie de fenomene dăunătoare. De cele mai 
multe ori unitățile agricole, prin risipirea construcțiilor agrozoo
tehnice în numeroase puncte, au scos din producția agricolă su
prafețe de calitatea cea mai bună. Alteori, neaplicînd lucrări de 
ameliorare și prevenire a degradării, îndeosebi prin pășuni și 
plantații vitipomicole, însemnate suprafețe au fost lăsate să se 
înțelenească. Este cazul a numeroase unități din județele Vîlcea, 
Caraș-Severin, Cluj și altele. Prin necultivarea unor terenuri 
arabile din zonele de deal s-au pîrlogit însemnate suprafețe de 
teren arabil, câre în perioada 1962—1967 au însumat circa 90 000 
de hectare.

Sînt cunoscute pagubele deosebit de mari pe care le produc 
eroziunile din zonele de deal. Anual se pierd din această cauză

(Continuare în pag. a IlI-a)

0 COMPETIȚIE A SEZONULUI:

AMENAJAREA 
BAZELOR 
SPORTIVE

de prof. Gh. Vlădica
O condiție esențială pentru 

atragerea maselor, a tineretu
lui cu precădere, la practica- 

! rea exercițiilor fizice și dez
voltarea sportului de perfor
manță, o constituie, fără în
doială, sporirea corespunză
toare a numărului de cons
trucții și baze sportive, săli 
pentru sport, locuri de joacă 
pentru copii, ștranduri, pati
noare și spații pentru antre
nament la diferite discipline. 
Alături de eforturile materiale 
ale statului pentru construirea 
de noi baze și terenuri spor
tive există și numeroase posi
bilități locale, care se pot 
valorifica mai ales pe calea 
participării tinerilor, a tuturor 
cetățenilor la construirea și 
amenajarea bazelor sportive.

Astfel, prin aplicarea hotă- 
rîrii Consiliului de Miniștri 
privitoare la desfășurarea ac
țiunii de în’/*ecere patriotică 
între orașe și între comune 
pentru înfrumusețarea și buna 
lor gospodărire, au fost obți
nute în anul 1967 rezultate 
deosebit de frumoase în ju

dețele Timiș, Caraș — Seve
rin și Arad. Consiliile popu
lare în colaborare cu consiliile 
pentru educație fizică și 
sport, comitetele sindicale și 
comitetele U.T.C., au antre
nat cetățenii, în primul rînd 
pe cei tineri, la efectuarea 
prin muncă patriotică și cu 
posibilități locale a unor lu
crări în valoare de circa 
2.400.000 lei pentru amenaja
rea a 57 diferite terenuri spor
tive în mediul urban și 96 
în mediul rural.

O realizare care merită a 
servi drept model organelor 
locale de stat, celorlalte orga
nizații de masă, o constituie 
complexul sportiv din orașul 
Piatra-Neamț. In cadrul aces
tui complex au fost amenaja
te terenuri de volei, baschet, 
handbal și tenis de cîmp, un 
bazin de înot precum și nu
meroase locuri de joacă pen- 

(Continuare în pag. a IlI-a)

HELSINKI 4 — Trimișii spe
ciali Agerpres, Nicolae Ionescu 
și Mircea S. Ionescu, transmit: 
în continuarea vizitei în Finlan
da, președintele Consiliului de 
Miniștri al României, Ion Gheor- 
ghe Maurer, însoțit de ministrul 
afacerilor externe, Gomeliu Mă- 
nescu, a fost joi dimineața oaspe
tele orașului Tampere, al doilea 
ca mărime din țară, 
centru industrial.

Traseul de aproape 
străbătut de coloana 
oficiale pînă la această localitate 
a prilejuit oaspeților cunoașterea 
și a altor centre industriale și 
social-culturale ale Finlandei, 
cum sînt ITivinkaa, Riihimaki, 
Tavastehus, Toijala, Peisajul este 
de un pitoresc neasemuit, dru
mul străbate păduri de conifere 
și mesteceni, presărate de lacuri

important

200 km 
mașinilor

albastre. Temperatura devine 
tot mai aspră, pe măsura înain
tării spre nord.

Ajunși la Tampere, oaspeții 
poposesc mai întîi la primăria o- 
rașului, unde au fost salutați cu 
căldură de președintele Consiliu
lui Municipal, Lauri Santamaki, 
și de primarul general al orașu
lui, Erkki Lindfors.

După un scurt istoric făcut de 
primarul general al orașului, se 
vizitează această localitate.

Situat la confluența a două 
mari lacuri, Tampere, deși mo
dem ca înfățișare, are o îndelun 
gată istorie, fiind întemeiat în 
anul 1779 de regele Gustav al 
III-lea.

Conducîndu-i pe oaspeți pe 
principalele artere ale orașului,

(Continuare In pag. IV)

COMUNICAT
Niciodată n-am dorit mai mult 

decît acum să posed măcar o 
parte din talentul unui mare 
scriitor, pentru a putea spune 
cu cuvintele cele mai potrivite 
toate bucuriile, toate realizările 
și toate năzuințele, pe care ni 
le-au adus și ni le-a făcut posi
bile cartea. Vraja ei m-a urmă
rit de cînd am început a-i des
luși literele. Cuvîntul ei magic 
mi-a deschis toate ușile prin 
care au intrat, biruitoare, gîn- 
durile omenirii de totdeauna și 
de pretutindeni. O carte veche, 
bună și frumoasă, o carte nouă,

tru a-i convinge de frumusețea 
și necesitatea ei.

Fiecare generație deschide 
ochii asupra lumii înconjură
toare, pe care o cunoaște în chip 
direct prin simțurile sale, po
tențate de experiența tuturor 
generațiilor care au precedat-o. 
Fără a se încheia practic nicio
dată în cursul existenței, acest 
contact cu lumea înconjurătoa
re riscă însă să rămînă limitat 
la un anumit empirism, dacă 
copilul și tânărul nu are posibi
litatea și mijloacele de a 
noaște, măcar în liniile

In așteptare...

Foto: C. DARIE

La invitația președintelui Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, prețedintels Republicii Somalia, dr. Abdirashid 
Aii Shermai'ke, împreună cu soția, va face o vizită oficială 
In Republica Socialistă România, Intre 15 șl 19 aprilie 1968.

Acad. Emil Condurachi

(Continuare în pag. a Ul-a)

La Furnalul de
1700 metri cubi

Omul
avîntată, îndrăzneață, bine scri
să, ne atrage ca un magnet. 
Prin ele trec în mintea și în 
simțirea noastră o parte din co
moara experienței umane. Prin 
ele pătrund în mintea și în sen
sibilitatea noastră gîndurile atâ
tor oameni, ce au îmbrățișat și 
ne-au făcut înțelese temeiurile 
reale ale lumii și ale vieții 
noastre. Toată bogăția de sim
țăminte și de idei, pe care a 
adunat-o cu răbdare, adeseori 
cu sacrificii, de-a lungul veacu
rilor omenirea, pentru a se cu
noaște pe sine și pentru a In
fringe și supune voinței sale 
forțele ostile din jurul său, stă 
condensată în paginile cărților, 
asupra cărora s-au aplecat și se 
vor mai apleca cele mai stră
lucitoare minți ale înaintașilor 
și semenilor noștri.

Iată de ce aș fi dorit mai 
mult ca oricînd să am o fărîmă 
de talent, pentru a îndemna pe 
toți tinerii noștri să îndrăgeas
că această minune a geniului 
uman, care este cartea și pen-

mari, întreaga experiență 
umanității, care a creat civili
zația noastră, dacă omul deve
nit matur nu continuă, cu altă 
capacitate de înțelegere, dar cu 
aceeași tenacitate, același inte
res pentru lumea înconjurătoa
re, pentru problemele ei și pen
tru rezultatele noi ce o îmbo
gățesc continuu. Fără de aceas
tă cunoaștere, im tînăr lăsat la 
voia întâmplării nu ar deveni 
numai o ființă limitată, dar și 
un invalid în mijlocul altor oa
meni. Cărțile sînt cel mai bun

S-A APRINS
FOCUL

G AL AȚI (De la corespon
dentul nostru).

O veste de ultimă oră pri
mită de la constructorii Com
binatului Siderurgic din Ga
lați confirmă faptul că ansam
blul pregătirilor legate de a- 
propiata intrare în funcțiune 
a furnalului de 1 700 m.c. a 
ajuns în faza finală. Eveni
mentul elaborării șarjei inau
gurale la acest prim fumai e 
precedat de aprinderea focu
lui, eveniment consemnat în 
biografia furnalului ieri. Men
ținută un număr de zile ea 
va asigura uscarea zidăriei 
refractare, verificarea func
ționării asamblate a instala
țiilor de alimentare, rezisten
ța la presiuni stabilite. Se 
află în faza corespunzătoare 
intrării în funcțiune și fabri
cile de aglomerare a minere
ului, fabrica de oxigen, pri
ma magistrală de benzi, pre
cum și depozitele de materii 
prime și materiale.

CE AȘTEAPTĂ STUDENȚII
de la informările 
politico-ideologice

In sala de desen a Institutului pol itehnic din Brașov
Foto: C. CONSTANTIN

Un chestionar, solicitând pă
reri, propuneri ale studenților 
Academiei de studii economice 
asupra Cailor prin care, activi
tățile organizației U.T.C. din 
acest institut pot răspunde mai 
mult dorințelor și preferințelor 
studenților, a vizat și referiri 
speciale la modul de organizare 
a informării pe teme politico- 
ideologice. Analiza acestor 
răspunsuri — circa 200, dar com
pletate ca „fișe colective", în- 
semnînd opiniile unor grupuri 
de colegi — demonstrează con
cludent interesul deosebit pe 
care studenții îl au față de în
țelegerea profundă, exactă, a 
politicii partidului și statului 
nostru, pentru cunoașterea pro
blemelor actuale ale vieții eco
nomice. sociale și culturale din
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OPINII REZULTATE DINTR-UN 

SONDAJ LA ACADEMIA 

DE STUDII ECONOMICE 

DIN BUCUREȘTI 
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țara noastră, a celor mai im
portante evenimente din viața 
politică ’internațională. Ele â- 
rată că și în acest fel, stu
denții doresc șă integreze 
cît mai profund, structural, 
personalității lor de viitori spe
cialiști pregătiți pentru a lucra

în domenii cheie ale activității 
economice — cunoștințe cît mai 
bogate asupra problemelor 
practicii activității de edificare 
a socialismului în țara noastră, 
în același timp apare foarte clar 
precizat faptul că de la infor
mările pe teme politico-ideolo
gice, studenții așteaptă un răs
puns superior prin volumul și 
calitatea informației — neapă
rat atrăgător expusă — valoros 
prin importanța sintezelor rea
lizate și prin comentariul sub
til nuanțat, cu referiri la sem
nificațiile, la importanța con
cretă pe care p au pentru țara 
noastră, pentru diferite dome-

ION TRONAC

(Continuare- în pag. a IlI-a)
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Anunț matrimonial: Domn
bine situat, Opel-Kapitan, a- 
partament ultramodern, și ul
tracentral, distins și cu studii 
serioase, caut tânără cuminte 21 
ani, blondă (de preferință ve
ritabilă) pe care s-o iubesc în 
vederea unei situări prin căsă

unei afectuoase și de durată 
căsnicii. A se gîndi înainte de 
a răspunde zilnic între orele 
16—17 și 1»—20 telefon y.

Cele două anunțuri, gîndite 
în amănunt, și cu sentiment, 
ar fi putut apare la o posibilă

ani, bacalaureată, funcționară 
apreciată și cu perspective — 
s-au cunoscut.

Distrusă și neajutorată, ur
mărită de un blestemat de ghi
nion care se ține scai de omul 
emotiv, tăindu-i sfintele și pi
oasele elanuri de fată cuminte

pus-o în temă cu vîrsta băr
batului — 57 ani — și după ce 
a primit răspunsul ciripit „nu 
contează" i-a dus la vedere pe 
amîndoi. Suflet caritabil și bi- 
necuvîntat, a rămas să-i me
najeze, la prima lor întîlnire,

LA CUTIA CU N0B0ACE
torie. A se prezenta numai 
oferte ferme : căsuța poștală X.

★
Tînără serioasă, demnă și cu

minte, blondă, 21 ani, bacalau
reată, funcționară apreciată și 
cu perspective caut domn, de 
preferință în etate, serios și 
decent și respectuos în vederea

mică publicitate sub chenarul 
primei zile a lui- aprilie, amu
zament ! Pentru că...

La 2 aprilie 1967 el — domn 
bine situat, Opel-Kapităn, apar
tament ultramodern și ultra
central, distins și cu studii se
rioase și ea — tânără serioasă, 
demnă și cuminte, blondă, 21

și cinstită, ea dacă cunoaște un 
bărbat, după două întâlniri o 
abandonează pentru că este așa, 
incurabil de cuminte și cinstită. 
Și-atunci și-a rugat colega (aici 
povestea cu prietenul și cu 
nevoia) Rosalinde Preda să-i 
facă cunoștință cu un bărbat. 
$i Rosalinde, firesc, după ce a

de eventuale și tari emoții (mai 
ales pe el, mai ales pe ea).

Impresia viitoarei soții, îm
părtășită altei colege : „cînd 
l-am văzut pe el, dacă n-ar fi 
fost de față Rosalinde, aș fi 
luat-o la fugă".

Să nu ne grăbim : prima im
presie nu e și ultima și omul

de obicei, se mai înșeală, se în
șeală, el, unul copt d-apoi un 
copil de 21 ani. Pe 3 aprilie, 
asta a fost părerea. Pe 6 aprilie 
„el mi-a dat cheile de la apar
tamentul dumnealui", deci 
omul mai greșește, uneori e 
pripit, dar se emancipează, des
coperă că de fapt prima impre
sie, acum după ce are cheile 
apartamentului, a fost nostimă, 
că de fapt ea nici nu s-a uitat 
Ja el, l-a văzut așa, cu priviri 
furișate, că de fapt el a fost 
galant, culant, și drăguț, da, 
dragă a fost chiar reușit de 
drăguț... Opel-Kapitan. Si cum 
norocul nu-ți surîde decît o 
dată în viață ea, posesoarea a- 
celui prenume fermecător și 
galeș și captivant Voichița

NICOLAE ADAM 
VARTAN ARACHELIAN

(Continuare în pag. a IlI-a)
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PROBI WF MF ARIEI PLASTICE* ACTUAI E
Uri loc comun în viața noas

tră contemporană — comun și 
spectaculos în același timp — 
îi constituie arhitectura nouă, 
mai corect spus reconstrucția o- 
rașelor și satelor care anga
jează un imens efort colectiv al 
întregului popor. Unic în istorie 
prin proporții și implicații so
ciale, acest efort 
este mai thult dedît o simplă 
poliță trasă asupra ’
viitor, el înseamnă, 
timp, o angajare - de lungă du
rata a cadrului de Viețuire, cU 
profunde și multiple urmări de 
psihologie colectivă, o impor- 
tantâ coordonată fiind aceea dă 
riâtdră dstofida.’

In ultimul timp numeroși a- 
utori au subliniat rolul tot mai 
important ai arhitecturii în pro
cesul de cristalizare a unei noi 
atitudini estetice, demonstrînd 
că in epoca noastră există te
meinice premise pentru o sin
teză a artelor cu arhitectura.

Nu este, desigur, o noutate 
adevărul că îh todte marile e- 
poci de artă cadrul determinat 
al soluționărilor plastice a fost 
arhitectura. în antichitatea grea
că, în secolele de triumf ai sti
lului gotic, în renaștere sau în 
baroc, de fiecare dată arhitec
tura a oferit suportul cu func
ție modelatoare, inlătmtrul că
ruia s-au (înscris ’cu necesitate 
logieă lucrurile de artă plas
tică șl decorativă. Această ra
portare a artelor plastice făfă 
de monumentul de arhitectură 
este pretutindeni evidentă, dar 
ea du trebuie 'considerată. în 
mod simplist, ca o subordonare, 
ci, dimpotrivă, drept expresia 
unui mediu artistic, omogen, ca
pabil să asigure solidaritatea 
artelor în jurul unei concepții 
estetice unitare și elevate, fn 
deplin acord cu aspirațiile ma
jore ale mediului respectiv. i 

Anâiizînd în, detaliu proble
mele de ordin funcțional și es- 
tetic ale monumentelor de arhi- . 
tdCtUră dift dpOcile ‘ amintite, 
este lesne să ne convingem că, | 
dincolo de crezul, artistic comun
— prdprih deopotrivă ârhiteC- fi 
tului, sculptorului și pictorului I
— garanția Unității de expresie 
a monumentelor a fost dată de 
ideea răspicat formulată a pro
gramului. Noțiunea de program, 
binecunoscută în teoria arhitec
turii, pare să fi fost mereu mai h 
neglijată în epoca noastră, deși y 
în fond ea poate limpezi în ca
zul unor dezbateri de generoasă 
luciditate — cîteva dintre sar
cinile perene ale artelor de for 
public.

în ultimul 
ziarelor ți l____ r_____ -^r^.
mînale s-a vorbit destul de des 
despre funcția socială a artelor ■ 
monumentale. Urmărită în pa- | 
ralel cu ceea ce s-a realizat în ■ 
acest domeniu, discuția poate 
să nedumerească, pentru că, pe H 
de o parte, s-ar părea că toată | 
lumea este de acord ca artele 
monumentale să fie investite cu | 
sarcini ideative de larg răsunet, 2 
dar, pe de altă parte, realitatea ■

constructiv
confortului 
în același

fi

I

i
8

il timp, în coloanele I 
princlpaleldr săptă- I irnrhif Hoctul Ha Hac ®

lucrărilor executate țp anii din 
urmă acuză o continuă scădere H 
a preocupării pentru ihcărc&tnra 8 
de idei a acestora.

Sărăcirea efectivă pe planul I 
ideilor, care poate fi observată J 
în realizările recente ale artiș
tilor muraliști, pare să decurgă ■ 
dintr-o înțelegere improprie a I 
simbiozei artelor plastice cu ar* ■ 
hitectura. din confruntarea ex
presiei cu semnificația. Este ■ 
Știut că arhitectura modernă o* I tSprpayiS vnlurn» ci»v»r«lA »»»_perează volume simple, cu ma
teriale noi a căror plasticitate 
face uneori de 
venția unei decorații suplimen
tare. Arhitectura modernă â 
descoperit și pus în valoare 
frumusețea suprafețelor nude, al 
nOnfinisajului dirijat, introdu
ced, totodată, în arsenalul mij
loacelor sale obișnuite aerul și

or plasticitate ■ 
prisos inter- I 
■ații supllmen- ■

i

între prieteni...
Foto : SORIN DAN I

vegetația. Inierpretînd pripit 
exigențele de ordin artistio 
ale arhiteotu-rii noi/ nu pu
țini sînt aceia care consi
deră că în cadrul edificii
lor moderne nu-și mai au locul 
reprezentări plastice cu carac
ter figurativ și că singura deco
rație murală pc care o poate su
porta arhitectura secolului nos
tru eSW aceea abstractă sau, in 
general nonfigurativă. Viciul 
acestui fel de a raționa nu este 
greu de demonstrat. Este evi
dent că toți âceia cafC gîndecc 
astfel — arhitecți sau artiști 
plastici — pierd din vedere 
faptul că orice edificiu public, 
indiferent de destinație, răspun
de unei necesități sociale și 

armare, el reclamă,

șire» relațiilor dintre oameni, 
fiecare construcție apare ca un 
rezultat al muncii colective des
tinat binelui colectiv. Se con
struiesc numeroase școli, case de 
cultură, spitale etc., edificii cu 
funcții clar determinate, dar din 
al căror program $oate lip
si ideea aparteft^ței fg 6 a- 
nume societate, 1# 0 e-
pocă, lâ un artttfHâ Iată
de ce, dacă Sîfif fua'te în 
discuție modaiHSțiU ptfsîfciie de 
decorație a unei con
strucții, nu poate fi neglijată 
sau exclusă fia periffiâtă ârta cu 
caracter figurativ.

Dacă n-ar fi să cităm decît

tivă. Dar problema reclamă, pen
tru a fi soluționată pînă la ca
păt o lărgire de orizont și o 
nuanțare a sensurilor. într-ade- 
vȘr, dacă se are îh vedere sar
cina socială a- edificiilor con
struite îh anii socialismului, nu 
poate fi neglijat caracterul lor 
programatic, implicînd aici și 
ansamblul decorativ.

Din considerarea tuturor aces
tor elemente, decurge cil nece
sitate logică ideea că edificiile 
noastre nu pot fi lipsite de o 
decorație monumentală care să 
vorbească despre aspirațiile e- 
pocîi socialiste, despre năzuin
țele nobile ale poporului ro
mân.

Scriind acestq rînduri, știu că 
ele vor ft întirnpinate cu re
zervă de către unii artiști pen
tru care arta contemporană se

că, 
în

DE FOR
afara îndeplinirii optime a 
sarcinilor de ordin funcțional, 
mijloace specifice de comuni
care menite să potențeze pe 
plan artistic programul său 
fundamental.

Ne întoarcem, așadar, la pro
blema programului în arhitec
tură. în societatea noastră al 
cărui țel Suveran este desăvîr-

PROGRAMUL
IN ARTELE
PUBLIC

reduce la gest sau la simple 
speculații fără suport. î-aș în
treba pe acești artiști dacă vre
unul din ei își imaginează că

excepționale performanțe ale 
muralismului mexican — feno
men artistic de prestigiu mon
dial ilustrat de personalități ca 
Diego Rivera, Clemente Orozco, 
David Alfaro Siqueiros, Chaves 
Morado — și încă ar fi suficient 
pentru a demonstra că nu există 
incompatibilitate între arhitec
tura modernă și pictura figura-

pot exista opere autentice fără 
identitate, fără personalitate, 
fără istorie. îmi place să sper 
că nimeni nu va răspunde da. 
Dar, dacă pretindem unei opere 
izolate sâ aibă personalitate, cu 
atît mai mult trebuie să pre
tindem aceasta eforturilor co
lective, marilor epoci istorice. 
Iată de Ce nn se poate renunța^ 
în numele unui subiectivism în
gust, care în definitiv nu inte
resează pe nimeni, Îs operele 
reprezentative în care să se o-

glindească potențat, cu nobilă 
strălucire, actul eroic al isto
riei noastre contemporane.

Orașele și sâtele României, se 
reconstruiesc, se populează eu 
numeroase edificii destinate bi
nelui public. în mod programa
tic, aceste edificii cer o deco
rație cu respirație largă, care 
să vorbească ' 
poca noastră, 
al nostru. O 
ție nu. poate 
sind mijloace______ ________
însăși ideea de sinteză ă * arte
lor, de simbioză cu arhitectura 
refuză o asemenea mezalianță. 
Artiștii de azi au îrt față 6 mi
siune dificilă, dar cu atît maf 
importantă, de a găsi formele 
de limbaj capabile să cuprindă 
căldură mesajului umanist al 
contemporaneității socialiste. în 
consens cu edificiile pe care Ie 
decorează, arta murală va tre
bui să răspundă unor complexe 
cerințe programatice.

înnobilată de gînduri înalte, 
prezentă în viață și participînd 
la ea, arta murală, pe care edi
ficiile o așteaptă, va trebui să 
cuprindă orizonturi mereu mai 
largi, aducînd în prim planul 
atenției oameni și fapte, idei- 
manifest, năzuințe în care să 
se poată recunoaște viguroasa 
prezență în istorie a poporului 
român.

Simbioză cu arhitectura, desi
gur, cu formele ei simple și e- 
purate, dar, deopotrivă, și sim
bioză cu actualitatea, cu înal
tele comandamente ale realită
ții. Pentru aceasta va trebui, cu 
consecvență, considerată ideea 
de program, valabilă în egală 
măsură pentru arhrtecți și pen
tru artiști Numai o artă pro
gramatică servită cu devotament 
și pasiune poate să se ridice la 
înălțimile de perfecțiune și au
tenticitate comune valorilor de 
durată.

despre noi și e- 
despre tot ca este 
asemenea decora
ți. realizată folo- 
artistice perimate.

VASILE DBAGUT

NOTE DE LECTOR

Ovidiu Papadima: KLEIST

Mărturisesc că cele dteva 
pagini din „Baltagul" dra
matizate de Alecu Ivan 
Ghilia pentru uzul tineretu- 

. lui școlar — nu mi-au dis
plăcut. Firește că nu trebuia 
pornit de la pretenții apăsă
toare : nu avem în față o 
operă, un film, do realizare 
în accepția foarte serioasă a 
termenului — deși „Balta
gul" nu acceptă ușor „inter
venții" lipsite de pretenții. 
Omenește vorbind, ce se 
poate face în jumătate de 
oră din paginile acelea bă
tute tn piatră curată șt tare ? 
Vizualizarea lui Sadovea- 
nu e la fel de compli
cată ca o Opetație pe 
cord deschis. Ghilia și regi
zoarea Lidiâ Tonescu au ales 
onest acțiunea, ancheta, li
nia normală; e o idee vala
bilă spre familiarizarea cu o- 
pera și n-avem de cp Fdta 
firul în patru. Sa poate spera 
că fiecare profesor bun de

TELE
VIZIUNII

Radu Cosașu
mai ^îngrijorător decît o 
proastă interpretare a Vito- 
riei Lipan de nu știu care 
actriță. Dar în cazul de 
față, tocmai 'aici a fost sur
priza cea bună; mterpreta-

TRĂIND
ȘI PRIVIND

română tși va sfătui elevii 
să nu citească „Baltagul" la 
televisor, ci să deschidă car
tea, dacă n-au deschis-o 
pînă acum — ceea ce ar fi

• Cinematografe

, Monografia „Kleist" e mai 
mult decît o carte de simplă in
formare și documentare. Autorul 
ei. Ovidiu Papadima, desigur 
nu-și dezminte nici aici renu- 
mele de temut bibliograf, dar 
valoarea acestei ultime lucrări o 
aflăm mai ales în spiritul ei su
perior Interpretativ, într-adevăr, 
monografia „Kleist" se naște 
dintr-o întrebare și se constituie 
ca un răspuns sigur, minuțios 
argumentat.

Este explicabil, oare, insufi
cientul ecou al operei lui Kleist 
în epoca sa, și e îndreptățită 
reclamarea sa insistentă de mo
derni, ca un precursor 7

Iată principiul interogativ al 
lucrării lui Ov. Papadima, for
mulat în prefață, iar toată apli
cația sa asupra vieții și operei 
lui Kleist tinde să releve teme
iurile acestei masive resurecții a 
scriitorului german în secolul 
nostru.

Ca o consecință, se poate re
marca severa arhitectură a mo
nografiei, o unitate a detaliilor, 
a ideilor, a argumentelor aproa
pe neobișnuită pentru o lucrare 
de istorie literară.

Faptul se poate proba cu indi
cații concrete. începînd, de 
exemplu, analiza operei lui 
Kleist cu tragedia „Robert Guîs- 
kard“, Ov. Papadima încalcă 
procedeul cercetării cronologice, 
aflat de obicei în simpatia istori
cilor literari. O face motivînd, 
indiscutabil just, că deși nu e 
prima piesă a lui Kleist, „Robert 
Guiscard" e, totuși, prima în 
care se manifestă intenția inova
toare a scriitorului și principiile 
lui creatoare, inedite în epocă, 
dar îndrăznește țintind peste 
vremuri la o ciudată, perfectă 
cbadaptare cu sensibilitatea noa
stră a secolului al XX-lea.

Important e aici — spune au
torul monografiei — că încă de 
la început, de la primele opere 
Kleist se comporta ca o perso
nalitate distinctă de marii lui 
contemporani — Goethe, Schil
ler, chiar de romanticii Tieck, 
Novâlis... Celelalte piese mai 
ales „Kăthehen din Heilbronn", 
„Amphitrion", „Penthesilea" 
„Bătălia lui Hermann", „Prin
țul de Hamburg"... îl reprezintă 
pe Kleist integral. Iar în analiza 
lor, cercetătorul se dovedește un 
virtuos al exegezei literare : as
pectele iluministe, sentimentalis- 
te, romantice sînt ușor sesizate 
și disociate, iar dincolo de aces
te semne ale epocii sînt releva
te cu pricepere elemenetele ori
ginale, proprii numai lui Kleist 
și care-1 fac, peste un secol și 
jumătate consonant cu gustul 
literar al vremii noastre.

în virtutea aceluiași scop și 
capitolul consacrat biografiei lui 
Kleist e conceput de Ov. Papa
dima nu în stilul obișnuit al bio
grafiilor, ci într-o formulă mai 
adecvată cu demonstrația sa. Ni 
se oferă, de fapt un portret p«i-

hologic al lui Kleist, așa cum se 
conturează din corespondența iui, 
singurul izvor pe care-1 folosește 
Ov. Papadima și singurul pe 
căre-1 consideră precis.

Monografia „Kleist“ poate fi 
socotită ca o lucrare reprezen
tativă pentru critica noastră ac
tuală, care, în proces de maturi
zare, simte tentația de a-și exer
cita instrumentele nu numai 
asupra literaturii naționale, dar 
și pe subiecte din literatura uni
versală.

MARIAN VASILE

MIHAI STOIAN

Reabilitarea unui haiduc

(VERSIUNE PRESCURTATA)
REZUMAT

MOLDOVA. Anul 1911. Haiducul Pantelimon e urmărit de 
jandarmii rurali, de polițiști și de agenții secreți veniți tocmai 
de la București. Fără succes, N. D. Cocea, reporterul pe care 
„Dimineața" l-a trimis în căutarea lui Pantelimon, își continuă, 
firește, investigațiile, în satul natal al haiducului. (Continuă 
citarea textului din „Dimineața" 12 august 1911).

Oricît s-ar părea de inocente glumele si aparițiile astea de 
bande apocrife, de fapt ele îngreunează enorm de mult activi
tatea autorităților.

Jandarmii nu mai pot, nu mai știu să deosebească știrile fal
se de cele adevărate. Nu sînt un prieten al jandarmilor. La 
București credeam bucuros că iandarmii erau de vină de cîte
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Este o curiozitate a Teatrului 
Național faptul că, pentru a cîș- 
tigâ marele public, nu încearcă 
drumul mai firesc și mai frec
vent al lucrărilor contemporane, 
ci procedează cu logica cea mai 
simplă cu putință, reluînd suc
cese ale teatrului „de pe tim
puri “* Dacă ar fi vorba de ac
tualizări, operația n-ar fi lipsită 
de interes, poate chiar de o a- 
nume ispită a inteligenței. Fie 
cu maliție, fie cu subtilă com
prehensiune, s-ar putea afirma 
prin spectacole în spirit modern 
o perspectivă inedită asupra lu
crărilor înseși, sau asupra cari
erei lor teatrale. Dar nu așa ceva 
urmărește Teatrul Național : sta
giunea sa nu actualizează ci pur 
și simplu reeditează niște vechi 
spectacole. Nici „Topaze" nici 
„Heidelbergul de altădată" nu 
dovedesc vreo perspectivă critică 
originală. Piese vechi, atitudini 
vecni.

soțit s-au exprimat mai puțin ca
nonic.

E destul de limpede fap
tul că nici în epoca sa „Topa

ze" n-a putut însemna o izbuc
nire de forță nouă, intelectuală și 
dramatică. E sigur că trebuie să 
fim mai circumspecți față de ca
rierele lucrărilor, față de șansa

proporții între personaje, reduce 
partenerul de interpretare la ro
lul de debitor de replici, deci la 
totală tăcere artistică. E adevărat 
că distribuția e prima responsa
bilă de acest proces de „polari
zare" artistică: alături de 
Gr. V. Birlic și Ion Finteșteanu — 
Valeria Nanei, Janina Tomescu,

TOLERANȚELE REPERTORIULUI

PIESA DE SUCCES )
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Nu s-ar putea afirma că „To
paze" de Marcel Pagnol e o piesă 
definitiv ieșită din uzul specta
cular. Pagnol e și pentru publi
cul de azi spiritual, verva lui ce 
combină îndrăzneala și urbani
tatea cu o măiestrie tipic galică, 
cucerește și azi în ciuda medio
crității de fond a inteligenței care 
o mînuiește, în ciuda modestiei 
ambițiilor artistice. Acest autor 
plin de spirit a cîștigat o foarte 
largă notorietate cu o comedie 
facilă, lipsită de semnificații a- 
dînci atît în ordinea ideilor cît 
și în a artei comediografice. Des
pre puterea devenită într-adevăr 
„axiologică" a banului, despre 
marii bandiți moderni și meca
nismele afacerilor veroase, s-a 
vorbit foarte mult în literatura 
comică, de foarte multe ori cu 
un sarcasm și o virulență satirică 
antrenînd mult mai amplu ener
giile interioare ; inciziile efectuate 
în structura epocii au fost adesea 
mult mai adînci și mai grave, 
luciditatea și revolta ce le-au în-

sâu neșansa lor. în privința suc
cesului mai ales, suspiciunea nu 
poate fi decît deviză.

Or, Teatrul Național și prin a- 
legerea sa și prin stilul de mon
tare a piesei a dovedit un total 
abandon al facultății critice. A- 
fecțiunea necondiționată față de 
text e premisa spectacolului, o 
afecțiune imobilizînd puterea de 
a discerne — atît minusurile cît 
și posibile resurse încă as
cunse. Nimic n-a tulburat în spec
tacolul Teatrului Național optica 
cea mai simplă și mai comună 
asupra comediei „Topaze" — a- 
supra valorilor ei teatrale, asu
pra personajelor și ideilor ei. 
Poate răspunzătoare de această 
pasivitate imputabilă în primul 
rînd regiei (Const. Dinischiotu) 
e în mare măsură și calitatea de 
recital a spectacolului. Gr. Va- 
siliu Birlic (ToDaze) și Ion Fin
teșteanu (Regis Castel — B6nac) 
acaparează tot ceea ce se poate 
numi inițiativă artistică : totul se 
mișcă în umbra lor și parcă pen
tru ei. Personalitatea — defini
tiv constituită, foarte puțin per
meabilă la sugestii străine a a- 
cestor actori se substituie gîndirii 
regizorale, stabilește vădite dis-

Cristina Bugeanu, Gh. Popovici- 
Poenaru nu puteau deveni decît 
foarte repede și total „pauperi". 
Dar nimic nu dovedește pe par
cursul spectacolului intenția de 
a acoperi cît de cît distanța din
tre „maeștri" și „trupă". Decala
jul este acceptat de regizori, do 
actori $i„ bineînțeles, foarte cu- 
rînd, de public.

O piesă comună, o montare ce 
nu-și propune „revoluții", rapor
turi nefirești între actori și regie, 
diferențe stridente de calitate și 
regim între înterpreți. Teatrul Na
țional își transformă zestrea în 
povară : acumularea de persona
lități artistice, de talente și ex
periență, de tradiție spectaculară, 
fără pasiunea înnoirii, se lasă tot 
mai vizibil dominate de niște pu
ternice latențe conservatoare.

Ce altă semnificație poate a- 
vea un spectacol ca „Heidelber- 
gul de altădată" ? Un autor ce 
nu înseamnă nimic pentru iștoria 
literaturii, o melodia mă edulco
rată și simplistă, amintirea unui 
zgomotos succes în epocă (postu
lat, s-ar zice, după un soi de scru
tin al lacrimilor): „Heidelbergul 
de altădată", cu această „fișă"

pretinde să devină un spectacol 
pentru tineri și despre tinerețe.

Un cuplu blond nefericit — el 
— prinț și frumos și trist, ea — 
hangiță, frumoasă și virtuoasă, o 
depfingere a obligațiilor sociale 
și o apologie inimii: să fie 
oare acesta glasul tinereții ? Atît 
de pueril, sentimental ?. Piesa face 
elogiul studenției. Dar c6 în
seamnă studenție în piesă ? Plă
cerea încorporării, a chermezelor 
și cîntecelor, vocație cazonă (se 
petrece, se bea, se cîntă „după 
fluier"), virtutea se măsoară în 
halbe, proeminența se cîștigă prin 
vajnic nesomn ; deviza e „să ne 
trăim tinerețea" și accepția e 
foarte departe de a străvechiu
lui și eternului „cârpe diem". în 
mod sigur, „să ne trăim tinere
țea" e o traducere foarte dubi
oasă și a mult citatului în piesă 
„gaudeamus". E limpede, că Me
yer — Forster interpreta destul 
de liber, dacă, hu chiar libertin, 
dictoanele latine»- transEormîndu-le 
într-un fel de refrene de ospăț.

Lipsită de orice gravitate idea
tică, etică și lirică, piesa mizează 
pe un sentimentalism și el inac
tual. Cînd a fost voga prinților 
nefericiți de a se fi născut prinți 
și nu hangii ? In ce an se plîn- 
gea la ultima îmbrățișare în scena 
a protagoniștilor frumos îmbră- 
cați și pieplănați ? Poate ca în
tr-adevăr, o dată, simpla menți
une și enumerare a orășelelor u- 
niversitare germane trezea o în
treagă lume de nostalgii. Cînd 
oare numele doar al Heidelber- 
gului umplea de visuri ? Or fi 
fost prezente atunci în visurile 
acestea cocardele, șepcile, berea, 
hangițele ? Cine mai știe ? Spec
tacolul de azi nu ne trezește de
cît nedumeriri și o mare suspi
ciune : Ce vremuri!

ILINA GBIGOBOVICI

*) „Topaze" și „Heidelber
gul de altă dată" la Teatrul 
Național.

rea era atentă, cinstită, in
comparabilă cu ceea ce știm 
că se îfiitimplă deobicei în 
dramatizările astea pentru li
ceeni. încă o dată am avut 
revelația puternicului poten
țial dramatic — mult prea 
rar folosit de regizorii no
ștri — care se ascunde în 
jocul Margaretei Pogonat. 
Cîteva gesturi, cîteva pauze, 
două-trei lumini în privire 
și o certă Vitorie Lipan ni 
s-a impus fără echivoc,

în schimb, „Ecranul lite
rar", actualitatea literară 
pentru cei care au terminat 
de mult cu liceul și poate 
chiar cu facultatea — n-are 
nici un pic de viață, de haz, 
de har, e searbădă, statică 
și tot ce vreți pe linia asta 
adjectivală. Pendulare mini
mă între informație rituoa- 
să și ilustrație fără inspira
ție. Tăcere multă tn jurul 
literaturii actuale și suveni
ruri blinde față de clasici. 
Nici un fior, nici o scînteie. 
Și cîte speranțe ne trezise 
un intervieus-ezemplar în a- 
cuitatea sa — cu Miron 
Radu Paraschivescu! Atît de 
ușor se uită propriile succe
se ? (Și-n altă ordine de 
idei: pentru ca un scriitor 
neintrat încă în fondul de 
aur al literaturii noastre ac
tuale să intre totuși în fo
carul aparatelor să fie și doc
tor și pictor — cum s-a în- 
tîmplat de curtnd ? Prin a- 
ceasta nu contest, firește, 
talentul celui prezentat! „Sim 
pla" calitate de scriitor, fără 
alte adausuri nu poate trezi in 
teresul studioului P 
mai văzut un 
sau un scriitor 
nă efervescență creatoare"' 
— cum se zice — de nu știu 
cînd. Trebuie să fie și cos- 
monauți — altfel nu „trec" 
ecranul ?). Sîmbătă seara, o 
emisiune muzicală pe o idee 
foarte bună — „Melodii 
vechi pe ritmuri noi" — 
și-a epuizat inspirația de la 
prima secvență după care a 
murit cu hun gust în banali
tate și stereotipie de aparat 
și dans modern.

Duminică, n-am înțeles 
„Varietățile de 1 aprilie" (e- 
misiune fără autor, fără re
gie, fără operator). De întii 
aprilie parcă se spunea că 
oamenii rid și au multă fan
tezie. Sala era de gheață, 
nu dm vina ei, aplauzele se 
declanșau greu, și asta nu e 
rău. Să fie de vină „Cerbul 
de aur" ?

în privința „Cosminului, 
fiul de zimbru" — încheiat 
rapid după al treilea episod, 
ca un boxeur amator care 
nu poate ține mai mult de 
trei reprize 
Polifem, 
„Gazeta 1_____ , _ _____
dreptate să-l privească rece 
și rezervat de la bun început. 
Noi, după primul episod, am 
bătut prea încrezători din 
palme, afirmind speranța că 
vom avea un serial care-și 
va face datoria onorabilă de 
serial. N-a fost să fie așa și 
luăm păcatul optimismului a- 
supra noastră.

N-am 
debutant 
„în pli-

• BELA : rulează la cinema
tograful Patria — orele 12,30. 
“’I” CELE1 3 NOPȚI ALE UNEI 
IUBIRI : rulează la cinemato- 
graful Republica — orele • 9; 
11,30; 13,45; 16.15: 18,45; 21,15.
• PENTRU CÎȚIVA DOLARI 

ÎN PLUS rulează lș» Luceafă
rul — orele : 9,15; 12. 15,15; 18;
20.45, Festival — orelf ; 9; 12, 
15; 18; 21, Modern - orele. 
9’ 11,30; 14; 16,30; 19. 21,30.
• TOM ȘI JERRY: n-iează 

la Capitol — orele : 9 ; -0.45 , 
12.30 ; 14,15.

• TOPKAI: rulează la Bu
curești — orele ; 9; 11,15; 13,45, 
^NOAPTEA NUNȚII^ , IN 
PLOAIE : rulează la Capito! 
orele: 16,15; 18,30; 20,45, A ta. 
orele ' 8,45; 15;45 ; 18,15; 20,30.

• RĂPIREA FECIOARELOR :
rulează la Feroviar — orele: 
8,45; 11; 13,15; 15,30; 17,»; 30. 
Excelsior — orele : 93», 12,
14,15; 16,30; 18,45; 21, Melodia
— orele : 9; 11,15; 13,30; 16,
18.30; 20,45, Gloria — orele : 9; 
11J5: 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• HOCUS POCUS ; rulează 

la Victoria — orele ; 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.30; 20.45.
• SFtNTUL LA PINDĂ : ru

lează la Lumina — orele : 9,15; 
11,30: 13,45; 16; 18,30; 29,49, Gftr- 
lești — orele: 10; 15,30; 18.
20,39, Flamura — orele: 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 2030.

• CELE TREI NOPȚI ALE 
UNEI IUBIRI: rulează la Cen
tral orele : 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18e AM 1NTÎLNIT ȚIGANI 
FERICIȚI: rulează la Union -- 
orele 15,30; 18; 20,30, duminică 
matineu ora 10, Drumul Sării
— orele : 15—17,30; 20. dumini
că matineu ora 11. Cringași — 
orele ; 15,30; 18; 20.30.

• TOM SI JERRY : rulează la 
Doina — orele 9; 10,30; 12; 
13,30; 16; 18.15; 20.30.

• cu TOATĂ VITEZA 
ÎNAINTE : rulează la Grivița 
orele : 9; 11.15; 13.30; 16; 18,15;
20.30.

• LEUL AFRICAN : rulează 
la Aurora — orele : 9,30; 11,30: 
13,45; 16; 18,15; 20.30, Dacia -- 
orele : 9—17 în continuare: 191 
21, înfrățirea — orele : 10; 16; 
18,15; 20.30.
• CĂUTATI IDOLUL : ru

lează la Bnzesti — orele : 
15 30; 1»; 20.36, Viitorul — ore
le ; 1530; 18; 20,30.

• EROII DE LA TELE
MARK : rulează la ~
orelc: 9,15; 12,15: 17.43 : 2030. 
Floreasca — orele: 10: îz.au,
15; 18; 20,30.
• POST SEZON : rulează la 

Unirea — orele : 15.15; 17.43; 
20.15.

• UN IDIOT LA PARIS : ru
lează la Moșilor — orele. 
15.30; 16; 2030
s O LUME NEBUNĂ. NE

BUNĂ. NEBUNĂ ; rulează la 
Lira - orele : 16; 19.30. Mio
rița — orele : 930: 13; 1630;
19.45.
• O SUTA UNU DALMA- 

TIENI: rulează la Cotroceni — 
orele: 15.30; 18; 2030. matineu 
nra 1&

e BLESTEMUL RUBINU
LUI NEGRU : rulează la volga 
_ orele : 9,30—14 tn continua
re. 19.15; 1830: 20.45.
i o MUZICANTUL : rulează la 
Popular — orele: 15,30, Io,
20.30.

• ÎMPUȘCĂTURI PE POR
TATIV ■ rulează la Munca —■ 
orele : 18; 18; 20. Rshova — o- 
rele ; 15.30; 18; 20,30.

« DOUĂ BILETE LA MATI
NEU : rulează la Tomis — o- 
rele : 9; 11,18: 18.30; 16; 18.15; 
20.30.
• CEI ȘAPTE SAMURAI: 

rulează la Flacăra — orele : 
15: 17.45; 2030.

A UN BĂRBAT SI O FE
MEIE : rulează la Progresul — 
orele ; 15,30; 18; 20.30.
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! — se pare că 
confratele de la 
literară", a avut

• 17.30 Pentru cei mici : Ciopli
tori în lemn. Transmi
siune de la Muzeul Sa
tului. Filmul de desene 
animate „Aventurile lui 
Joe“.

• 18,00 Drumuri și popasuri —-
emisiune turistică.

• 18.30 Curs de limba rusă (lec
ția a 10-a).

• 19.00 Tineret, tinerețe ,.La
porțile cunoașterii" Al
batros — revistă litera
ră pentru tineret.

• 20.00 Studioul muzical.
• 20.40 Tainele profesiunilor.
e 21.00 Reflector
• 21,15 Film stiintifico-fantastic;

„Vînătorul de aer“

ori Pantelimon le scăpa printre degete. Aci m-am convins însă 
de dificultățile întreprinderii, și dacă minunății noștri jandarmi 
nu sînt de lăudat, în orice caz sînt scuzabili.

Glumele unora, știrile false ale altora, pădurile nestrăbătute, 
întinse neîntrerupt pe o lungime de 30—40 kilometri, simpatia 
sătenilor pentru bandit și inteligența acestuia, ar veni de hac 
și la altfel de jandarmi de cum sînt ai noștri.

în general pădurile sînt o piedică aproape cu neputință de 
învins. De cum ieși din Tîrgu Neamț... cale de-o zi întreagă de 
mers pe jos, se întinde o singură pădure, seculară, densă, ne
străbătută decît de poteci singuratice și tăiată de prăpăstii în 
fundul cărora cineva poate sta ascuns zile întregi în apropierea 
potecilor. La poalele pădurilor și adesea în mijlocul lor sînt si
tuate cea mai mare parte din cîrciumile și hanurile sătești. Am 
vizitat aseară unul din hanurile astea. Intrarea e la drum. îndă
rătul hanului e grajdul și poarta care dă direct în pădure. Astfel 
că, chiar dacă poterile ar prinde de veste și ar năvăli în han. 
Pantelimon ar avea tot timpul să încalece un cal și să dispară 
în întunericul codrului. Firește că eventualitatea asta n-ar putea 
să aibă loc decît cu complicitatea hangiului, Or, din cîte am 
vorbit pînă acum, cu sătenii și cu doi-trei cîrciumari, e fără 
doar și poate că aceștia privesc cu simpatie și sprijină pe cît pot 
activitatea lui Pantelimon. Nu poți scoate un cuvînt de la dînșii 
care ar putea să fie în paguba banditului. E destul să le pui 
cea mai vagă întrebare ca să devină imediat bănuitori.

Nu știu, n-au văzut, n-au auzit nimic. Numai după ce scoteam 
ziarul Dimineața și le dovedeam cu cartea de corespondență 
că nu sînt nici jandarm travestit, nici polițist, nici vreun surtu- 
car venit să-i vîndă, răsuflau oamenii mai ușurați, și-și deschi
deau puțin inima. întorceau ziarul pe o parte și pe alta, îl pri
veau cu încredere, și-mi spuneau :

— Ce vrei d-le, nu știi de cine să te mai ferești. S-au pus pe 
capul nostru și nu e zi lăsată de D-zeu să nu ne aresteze, să nu 
ne bată, să nu ne poarte mereu pe drumuri, doar le-om spune 
unde se ascunde Pantelimon. De unde să știm, păcatele noastre.

— Dar dacă ai ști, le-ai spune ?
N-am găsit unul care să nu-mi răspundă :
— Ferească Dumnezeu 1
Și în adevăr, din cele ce am văzut pînă acum, sînt convins că 

jandarmii vor bate încă multă vreme cîmpii si păduri. Ei sin
guri. fără ajutorul sătenilor, nu vor prinde pe Pantelimon de
cît doar la toamnă, cînd se va rări frunza în codru. Pe semne 
că și-au dat ei singuri seama de lucrul acesta, deoarece de trei
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zile au năvălit asupra satelor din împrejurimi, ca un stol de lă
custe o droaie de agenți secret! din brigada d-lui Panaitescu17).

MAMA UNUI HAIDUC

TELEGRAMA
AZI PLEC DIN MÎNĂSTTREA NEAMȚULUI 

SPRE RAUCEȘTI.
N. D. COCEA

Cam la zece kilometri depărtare de Tîrgu Neamț, pe coasta 
unui deal și sub streașină unei păduri, se întinde printre livezi 
bogate, satul Răucești. Casele, învelite cu stuf, dispar aproape 
în urma copacilor, astfel că dacă n-ar fi turla bisericii, răsărind 
albă și înaltă la poalele dealului, n-ai ști că te afli în apropie
rea unui sat

în locurile astea umbrite de păduri și răcorite de izvoare s-a 
născut Pantelimon. Casa lui e așezată pe stînga drumului care 
urcă coasta dealului, o casă scundă, cu acoperișul tras pe ochi, 
dar albă și curată ca o pînză de in. Cei doi cîini din ogradă, o- 

bișnuiți pesemne în vremea 
din urmă cu oaspeți neaș
teptați, ne latră de lîngă 
prispă fără să se dea la noi. 
Numai cînd ajungem în 
dreptul lor. apare în cadrul 
ușii, o femeie bătrînă, gîr- 
bovită, sprijinindu-se de pe
reți și uitîndu-se cu grijă și 
cu spaimă în jurul ei.

O întrebăm dacă ea e Ca- 
tinca, mama lui Panteli- 
monlp). Bătrîna (vezi figura 
alăturată) ne face semn cu 
capul că ea este și ne pof
tește înăuntru. Ne face loc 
să trecem, vine șchiopătînd 
în urma noastră și simt în 
privirea ei vagă, tulbure, 
pierdută, groaza de toți ne- 
cunoscuții cari de săptămîni 
întregi se perindă și s-au 
instalat în casa ei.

Ca s-o așigur și s-o liniștesc, îi spun că nu sînt nici jan
darm, nici ispravnic, nici polițist. Ii mai spun că n-am venii 
să aflu de la dînsa unde se ascunde fecioru-său, ci că sînt trimis 
de un ziar mare din București să văd ce se mai petrece prin 
partea locuhM.

Bătrîna are aerul că mă.âșcultă cu atenție, mă aprobă, dar 
înțeleg bine că nu. mă crede? Numai după ce scot Dimineața cu 
fotografia mea și i-o arăt ca să se încredințeze că n-o mint, 
mama lui Pantelimon răsuflă ușurată, două lacrimi mari și grele 
i se preling pe obraji și întrerupt, printre sughițuri, îmi spune :

— Am auzit și eu de venirea d-tră. Da’ să nu te superi maică. 
Nu te cunoșteam. Si am crezut și eu că sînteți tot unul din aceia 
care nu știu decît sâ mă suduie și să mă bată.

O întreb mirat :
— Cum 7 Te-a bătut cineva ?

«) Șeful siguranței Generale a Statului.
“) N. D: Cocea — „Dimineața", 13—14 august 1911.
”) De altfel, cu cîteva zile înainte (10 august), N. D. Cocea 

mai vorbise despre ea ; Am arătat la timp că mama lui Pan
telimon trăiește în Răucșști, la casa ei din marginea pădurii, 
împreună cu fiul ei mai mic, Niculai, în vîrstă de 18 ani. 
Am mai adăugat că femeia aceasta, deși la apusul vieții 
sale, este de o inteligență și îndrăzneală uimitoare. Dînsa n-a 
vrut să dea nici o lămurire asupra fiului ei cel mare. La 
toate întrebările ce 1 se puneau, răspundea scurt și hot?- 
rît : ,,Nu știu nimic, nu l-am văzut, nu știu unde-i, că de mult 
lipsește d(acasă". Față de această atitudine, autoritățile au dis
pus arestarea. ei. Numita a fost ridicată de jandarmi de la 
locuința ei din Răucești, împreună cu fiul ei cel mai mic și 
aduși la secția din Neamț. Bătrîna a vrut să continue cu siste
mul de a păstra mutismul de altădată. Aci însă lucrurile au 
fost luate mai în serios. Femeia a văzut în cele din urmă că 
nu-1 de glumit cu jandarmii, că dă... prea au fost zăpăciți și 
puși pe muncă de cfnd cu urmărirea lui Pantelimon ! Femeia 
s-a convins că nu mai. mer^e, nu de alta, dar s-a convins că 
reprezentanții forței publice ar putea să-și verse asupra ei tot 
necazul de pe suflet și atunci... să te ferească D-zeu ! Așa fiind, 
mama lui Pantelimon a început să-și dezlege limaa...

— Da... este adevărat, Toader a fost acum trei zile acasă, 
s-a schimbat de rufe, s-a spălat, iar la urmă s-a bărbierit Am 
mai stat cu el puțin de vorbă $1 s-a pregătit să plece. M-a săru
tat zicîndu-mi : Acuma, mamă, te las sănătoasă. Nu știu dacă 
te-oi mai vedea, căci sînt urmărit de-a bine:ea. A plecat. Unde ? 
Nu știu.

(Urmare în numă^d nostru de MARȚI)
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PRIMIREA DELEGAȚIEI U. C. I
LA C.C AL P.C.R

Joi, 4 aprilie, tovarășul Vir
gil Trofin, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., a primit de
legația Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, condusă de to
varășul Predrag Ajtici, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al U.C. din Serbia, care la 
invitația Comitetului Central 
al Partidului’ Comunist Român

a făcut o vizită în schimb de 
experiență în țara noastră.

La primire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă, 
tovărășească, a participat to
varășul Vasile Vlad, șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

A fost de față ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia la București, 
Iakșa Petriei.

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII ELIBERĂRII 
UNGARIEI DE SUB JUGUL FASCIST

Cu prilejul celei de-a XXIII-a 
aniversări a eliberării Ungariei 
de sub jugul fascist, ambasado
rul R. P. Ungare la București, 
Jozsef Vince a oferit, joi la a- 
miază, un cocteil în saloanele 
ambasadei.

Au luat parte tovarășii Chivu 
Stoica, Iosif Banc, Mihai Gere, 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, George Ma- 
covescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, condu
cători ai unor instituții centrale 
și organizații obștești, academi
cieni și alți oameni de știință și 
cultură, generali și ofițeri supe
riori, ziariști.

Cu prilejul celei de a XXIII-a 
aniversări a eliberării Ungariei 
de sub jugul fascist, Jozsef Vince, 
ambasador al R. P. Ungare la 
București, a rostit în seara zilei 
de 4 aprilie o cuvîntare la pos
turile noastre de radio și tele
viziune.

UNDE MERGEM ?

ECHIPA ITALIEI PENTRU 
MECIUL DE MÎINE CU 

BULGARIA

INFOR
Joi dimineața a părăsit Capi

tala, îndreptîndu-se spre Paris, 
delegația C.C. al U.T.C. condusă 
de tovarășul Ion Popescu, secre
tar al C.C. al U.T.C. care va 
participa între 5—7 aprilie, la 
Congresul Mișcării Tineretului 
Comunist Francez.

Vicepreședintele Consiliului de

Joi după amiază a avut loc la 
clubul întreprinderii „Adesgo" 
din Capitală o adunare consa
crată celei de a 23-a aniversări 
a Eliberării Ungariei de sub ju
gul fascist.

După cuvîntările rostite, a fost 
prezentat un film artistic pro
dus de studiourile din Ungaria.

MÂȚII
Miniștri, Gheorghe Rădulescu, a 
primit joi la amiază pe ministrul 
energiei și resurselor naturale al 
Republicii Turcia, Refet Sezgin.

La primire au luat parte A- 
lexandru Boabă, ministrul petro
lului și, Dumitru Bejan, prim- 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior.

Selecționerul unic al reprezen
tativei de fotbal, Valcareggi, a 
definitivat echipa care va întâlni 
sâmbătă 6 aprilie la Sofia selec
ționata Bulgariei în cadrul sfer
turilor de finală ale „Cupei Eu
ropei". Iată „ll-le“ probabil ita
lian : Albertosi, Burgnich, Pi- 
cchi, Bertini, Facchetti, Berce- 
lino, Domenghini, Juliano, Ma
zzola, Rivera, Prati.

La sfârșitul acestei săptămîni 
se vor desfășura întrecerile unei 
noi etape a campionatelor repu
blicane de baschet. Sîmbătă 6 
aprilie, sala Giulești din Capitală 
va găzdui cu începere de lâ ora 
18» 15 partida feminina dintre 
echipele bucureștene Rapid și 
I.C.F. Duminică 7 aprilie în Ca
pitală se vor disputa următoarele 
meciuri : sala Floreasca (cu în
cepere de la ora 10,15) : Steaua 
București—Universitatea Timi
șoara (masculin) ; I.C.F. Bucu
rești—Politehnica Galați (mascu
lin), sala Constructorul — ora 
10,15 : Constructorul București— 
Universitatea Cluj (feminin). în 
țară, duminică, se vor desfășura 
următoarele jocuri i feminin : 
Mureșul Tg. Mureș—Politehnica 
București, Crișul Oradea—Voin
ța Brașov ; masculin : Comerțul 
Tg. Mureș—Politehnica Bucu
rești, Crișul Oradea—Politehnica 
Iași, Universitatea Cluj—Farul 
Constanța.

A.E.K. ATENA A CÎȘTIGAT 
„CUPA BALCANICĂ" 

LA FOTBAL

La Atena s-a desfășurat finala 
„Cupei balcanice" la fotbal (edi-

(Agerpres)

Ing. NICOLAE POPESCU
(Urmare din pag. I)

producții de circa 2 milioane 
tone cereale. Deși practica a 
dovedit că acest proces de dis
trugere a solului se poate stăvili 
atunci cînd se aplică un complex 
de măsuri antierozionale, nu în 
'■ ‘e cazurile unitățile aplică 
v jmandările tehnice.

-Jar risipa de terenuri agrico
le se produce și din partea altor 
sectoare economice care folosesc 
pămîntul ca suport pentru in
vestițiile ce le construiesc. Sînt 
multe cazuri cînd diverse obiec
tive au fost amplasate pe tere
nuri arabile de foarte bună ca
litate, în afara vetrelor de sat 
sau a perimetrelor constructibile 
în afara orașelor, deși în inte
riorul acestora erau terenuri li
bere.

Risipă mare de terenuri se 
întâlnește în spațiile destinate 
organizării de șantiere ; redarea 
lor producției agricole, fiind de 
cele mai multe ori formală, pen
tru că practic ele nu pot fi cul
tivate datorită resturilor de ma
teriale, a fundațiilor, a gropilor 
J civelate a substanțelor chimi- 

nocive. Situația aduce mari 
prejudicii economiei naționale. 
Ea se datorește și faptului că 
actuala legislație este incomple
tă, iar pentru unele aspecte re
feritoare la schimbarea destina
ției agricole a terenurilor nu 
există nici un fel de reglemen
tare. Pe de altă parte, contra- 
venienții la dispozițiile legale, 
care reglementează folosirea ra-

țională a pămîntului, în cele mai 
multe cazuri rămîn nepedepsiți, 
legislația neprevăzînd în mod 
expres sancțiunile corespunză
toare.

Iată de ce elaborarea proiec
tului de lege pentru apărarea, 
conservarea și folosirea terenu
rilor agricole, care să reglemen
teze în mod unitar și complet 
multiplele aspecte legate de 
buna gospodărire a pămîntului 
agricol, această mare avuție na
țională, este un act de mare 
importanță, obiectiv necesar 
pentru continua dezvoltare a a- 
griculturii socialiste.

(Urmare din pag. I)
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gentă a etapei actuale de 
dezvoltare economică, ea des- 
chizînd numeroase căi pen
tru sporirea recoltei și a bu
năstării poporului nostru.

întărirea spiritului de gos
podărire a pămîntului tre
buie să se bazeze pe o fru
moasă și bogată tradiție, pe 
care noi adeseori am uitat-o: 
grija ca fiecare palmă de 
pămînt să fie folosită cît mai 
eficient. In această privință, 
un substanțial ajutor pot să 
dea organizațiile U.T.C. prin 
antrenarea tuturor tinerilor 
de la sate în efortul de fo
losire judicioasă a pămîntu
lui. De altfel, după cîte știm, 
o dată cu venirea primăve
rii, organizațiile de tineret 
au desfășurat numeroase ac
țiuni în acest scop. Proiec
tul de lege stabilește princi
palele căi de^ exploatare ra
țională a pămîntului, de creș
tere a potențialului lui pro
ductiv. în acest sens aș 
propune ca valoarea terenu
rilor agricole pe care se e- 
xecută lucrări de investiții 
să fie mult mai mare decît 
pînă acum. Astfel, s-ar reuși 
și mai mult înfrînarea ten
dinței de sustragere a tere
nului agricol principalei lui 
destinații. Cred, de aseme
nea, că Ia articolul 10 din 
proiectul de lege este bine 
să se precizeze și revizuirea 
amplasării liniilor de tele
comunicații și a celor de 
transport și distribuire a e- 
nergiei electrice. Amplasa
rea acestor linii în prezent 
este cu totul necorespunză
toare. Pe un teren arabil de 
cea mai bună fertilitate, de 
pildă, între comunele Sascut- 
tîrg și Adiudul Vechi, pe o 
suprafață de circa 10 hectare 
se încrucișează peste 12 linii 
telefonice si de distribuire a 
energiei electrice, cu peste 
30 de stâlpi din lemn sau be
ton. în aceste condiții, este 
de la sine înțeles că tere
nul respectiv nu noate fi fo
losit în bune condiții.

Tot pe această linie, la ar
ticolul 13 credem că ar fi 
potrivit să se precizeze și 
măsuri pentru delimitarea 
mai judicioasă a hotarelor 
dintre fondul forestier și cel 
agricol.

Avem convingerea că prin 
legiferarea acestui proiect de 
lege și Dunerea lui în apli
care. pămîntul tării noastre 
va fi mai bine gospodărit, 
potențialul lui productiv 
crescînd considerabil.

tru copii prevăzute cu diferi
te instalații fixe.

Este oare atît de greu, de 
complicat să amenajezi o ba
ză sportivă ? Iată o întrebare 
pe care și-au pus-o și coope
ratorii din comuna Goicea 
Mică, județul Dolj. Dar ei 
au dat și răspunsul, un răs
puns model. Oameni harnici 
și pricepuți ei au găsit de 
cuviință că alături de școală, 
cămin cultural și teatru de 
vară să aibă și un stadion 
pentru a dezvolta și a atrage 
sătenii la o activitate sportivă 
permanentă. Sub conducerea 
comitetului de partid și cu 
sprijinul conducerii C.A.P., al 
consiliului popular comunal 
și al organizației U.T.C., s-a 
reușit să fie mobilizat întregul 
sat pentru a contribui la 
construirea stadionului. Acesta 
are teren de fotbal cu pistă 
pentru atletism, tribune pen
tru 3000 de locuri și anexele 
sanitare de rigoare. Alături de 
acesta s-a amenajat un alt 
teren pentru handbal, unul de 
volei și un lac de agrement 
pentru plimbări cu bărcile. 
Toate acestea sînt amenajate 
în ambianța plăcută a parcu
lui din centrul comunei.

Dar exemple demne de ur
mat, realizări și experiențe in
teresante întâlnim și în alte 
locuri. înainte cu vreo 10 ani 
în comuna Micfalău, județul
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mijloc de a permite accesul ori-

•
 cui spre acest tezaur al cunoaș
terii omului, societății și naturii,

ția 1967) dintre echipele A.E.K. 
Atena și Fenerbahce Istanbul. 
Victoria a revenit fotbaliștilor 
s? ia-* m

— * *?Ă 11CUU1U,
cărțile sînt unul din instrumen-

•
 tele cele mai sigure ale acestui 
îndelungat proces de adaptare a 
oricărui om la progresele reali-

•
 zate de înaintașii săi și perma
nent duse mai departe, într-un 
ritm tulburător de repede, de 
contemporanii săi.

•
 Considerată numai ca o nece
sitate, fie ea și absolută, cartea 
poate fi „acceptată" „tolerată", 

— fără a fi însă și îndrăgită. Cîte
~ în viață „de nevoie"/ fără să-ți 
• facă numaidecît și bucurie ! De 

cîte ori oamenii n-au făcut și 
. nu fac cu trudă, constrînși de 

• realitatea obiectivă sau socială,
un efort, în fața căruia se re
semnează, dar pe care îl aban- 
donează de îndată ce acest lucru

A este sau pare cu putință. Dacă ' 
cei ce au datoria să îndrume și 
să ajute pe cei tineri, nu i-au

tr-un meci amical de fotbal echipele de, juniori 
Dinamo București și Spartak Sofia. Tinerii fotba
liști bucureșteni au obținut victoria cu scorul de 
3—0.

• Pe stadionul Metalul din Capitală s-a dispu
tat ieri întâlnirea internațională de fotbal dintre 
echipele Metalul București și K.T.P. (Finlanda). 
Metalurgiștii au obținut victoria cu scorul de 
5—1.

• Sportivul român N. Cristea s-a clasat pe 
locul aoi la cat. 57 kg în cadrul turneului inter
național de lupte de lâ Budapesta. Luptătorii ro
mâni Berceanu, Stîngu și Balogh au ocupat lo
curile trei la categoriile respective, în cadrul a- 
celuiași turneu.

Turneul final al campionatului

în sala sporturilor de la Floreasca a început 
ieri turneul final al campionatului masculin de 
volei. Dinamo București a învins cu 3—0 
Politehnica Galați, iar Steaua a întrecut cu 3 
pe Rapid București, Astăzi de la ora 17 au loc 
meciurile. Dmamo-Rapid și Steaua-Politehnica.

prin golurile marcate de Sideris’ 
(2) și Karafeskos.. Punctul învin- - 
șilor a fost înscris de Ertzap. ’
NOU RECORD AL SUEDIEI

Cu prilejul unui concurs de 
atletism desfășurat la Malmoe, 
Rickard Bruch a stabilit un nou ă 
record al Suediei în proba de 1 
aruncarea discului cu performan
ța de 60,58 m. Vechiul record 
data din anul 1964 și aparținea 
lui Lars Haglund cu 59,55 m.

PEGGY FLEMING — 
LA PROFESIONISM!

•
 V* Ot* XX XCX
îndoială. Prea mulți oameni au 

---------- ---------- ------- „zvîrlit" cartea, dacă nu ca pe 
un instrument de tortură, mă-

•
 car ca pe o unealtă devenită 
inutilă. „Cartea vieții" în sensul 
experienței sociale este pusă nu 
o dată înaintea cărții celeilalte, 
ca și cum una s-ar exclude pe 
alta, ca și cum cea dintâi s-ar 
putea învăța fără de ajutorul 
celeilalte. Nu numai că așa ceva 
e nedrept în sine. Mai grav de
cît aceasta este faptul că, neîn- 
țelegînd-o, acești oameni sînt 
lipsiți de foloasele și bucuriile 
cărții.

De la tonul liric al primelor 
mele cuvinte am alunecat spre 
tonul didactic al ultimelor rîn- 
duri. Este, fără îndoială, păcatul 
tuturor acelora care, ca și mine, 
au sarcina să „învețe" pe alții.

•
 Mă grăbesc însă să mă întorc 
la ceea ce am vrut să spun încă 
de la început și anume la bucu
ria pe care ți-o dă cartea și, o 
dată cu această bucurie, la fo
loasele incalculabile pe care ea 
le poate da fiecărui individ în 
parte și tuturor la un loc, ca 
membri ai comunității umane. 

Am cunoscut această bucurie 
încă de mic. Am îndrăgit car
tea de povești, am îndrăgit car
tea minunatelor legende ale 
neamului nostru, am sorbit la-

•
 făcut să îndrăgească cartea, nu 
o dată ea va fi abandonată ca 
simbol a! unei trude intelectua-

•
 le, acceptată de nevoie.

Prea mulți oameni au mărtu
risit și mărturisesc acest lucru, 

_ pentru ca el să poată fi pus la

campioana olimpică la Jocurile 
de la Grenoble, patinatoarea 
americană Peggy Fleming a tre
cut la profesionism. Ea a semnat 
recent un contract (pentru suma A 
de 500 000 de dolari) cu Com- W 
pania americană de televiziune 
N.B.C. Peggy Fleming va apare 
într-o serie de emisiuni speciale. W 
între 19 și 21 aprilie, celebra pa
tinatoare va evolua pentru ultima atinatoare va evolua pentru ultima a 
oară în cadrul unui concurs de W 
amatori. Este vorba de concursul
organizat la New Jersy de „Essex A 
Skating Club". "

români
• Ieri pe stadionul Dinamo s-au întîlnit în-

masculin de volei

Victorii ale sportivilor

(Urmare din pag. I)

Covasna, nu exista nici o 
bază sportivă. Care este situ
ația astăzi ?' Complexul spor
tiv construit prin participarea 
forțelor locale cuprinde teren 
de fotbal, piste și sectoare 
pentru atletism, tribună cu 
1000 locuri, teren de volei, 
clădire cu sală de club pen
tru jocuri distractive (șah, bi
liard etc.).

Inițiative lăudabile materi
alizate în crearea unor condi
ții care permit desfășurarea

neajunsuri în dezvoltarea 
sportului de masă și a celui de 
performanță, și ăceâsta îft 
primul rînd pentru că se tă
răgănează luarea unor măsuri 
practice, concrete în vederea 
lărgirii bazei materiale a 
activității sportive. în unele 
orașe ca Oradea, Timișoara, 
Baia Mare, Pitești etc. tra- 
tîndu-se cu ușurință problema 
bazelor sportive s-a ajuns la 
situația că cu fiecare an ce 
trece în loc să crească numă-

BÂZ ELE
SPOR
activității sportive școlare și 
extrașcolare s-au întreprins și 
la majoritatea liceelor din 
orașul Ploiești, la Grupul 
școlar Steagul roșu Brașov, 
Școala profesională agricolă 
Poarta Albă, Grupul școlar 
construcții București etc, un
de, prin valorificarea posibi
lităților existente, a resurselor 
proprii, s-au amenajat terenuri 
sportive și săli dotate cu ins
talațiile și inventarul necesar.

In contrast cu aceste iniți
ative, în multe locuri conti
nuă să se manifeste serioase

întreprinderea

FLARO

Execută un bogat sor
timent de flori în vari
ate culori: trandafiri, 
margarete, maci, garoafe, 
lalele, brebenei, anemo
ne, gerbere, lăcrămioare, 
liliac.

Florile au rezistență 
mare față de căldură 
și umiditate.

Au miros aromatic și 
persistent. Pot fi spălate 
fără pericol de deteriorare.

— Stilouri de calitate
cu marca

TI VE
rul terenurilor sportive simple 
și al spațiilor de antrenament 
acesta scade vertiginos și, 
drept consecință, se îngustea
ză serioș posibilitățile organi
zării și desfășurării unor 
competiții sportive. Iată de 
ce în preajma deschiderii se
zonului sportiv de vară, se 
impune cu toată stringența ca 
organele și organizațiile 
U.T.C., care au primit sarci
na de a organiza activitatea 
sportivă de masă în școli, in
stitute de învățămînt superior 
și la sate precum și de a spri-

jini activitatea organizată de 
sindicate în întreprinderi și 
instituții, să inițieze ample 
acțiuni de muncă patriotică 
pentru construirea și amena
jarea pe lîngă școli, institute 
și cămine, în comune și sate, 
a unui număr cît mai mare 
de baze sportive simple și 
complexe.

Tinerii vor fi bucuroși să-și 
aducă contribuția la asemenea 
amenajări întrucît ei înșiși voi 
beneficia de aceste terenuri. 
Și cum calendarul competiți- 
onal include pentru tinerii de 
toate categoriile, de toate vîrs- 
tele concursuri și întreceri la 
numeroase discipline spor
tive (Crosul tineretului, Cupa 
tineretului de la sate, campi
onatele școlaie, întrecerile 
pentru insigna de polisportiv, 
camnionatele de casă ale aso
ciațiilor etc.) organelor și or
ganizațiilor U.T.C. le revine 
această sarcină de mare răs
pundere ca, prin sprijinul ce
lorlalți factori ce au fost in
vestiți cu responsabilități în 
acest domeniu, să asigure, pe 
cît cu putință, cele mai bun-e 
condiții de organizare și 
desfășurare a întregii activi
tăți sportive. Unele dintre or
ganizațiile U.T.C. (județele 
Argeș, Ploiești, Vîlcea etc.) 
au și l .at startul în marea și 
inedita competiție de primă
vară pentru... amenajarea de 
baze sportive. Așteptăm sa 
vedem cine vor fi... campionii.
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Anca Mihaela și a unui nume 
care o împovăra — simțea cum 
umerii nu-i mai rezistau la 
apăsarea numelui de familie 
terminat în „eseu", bineînțeles 
— a decis : ne vom căsători. Și 
deodată, toată comportarea ei i 
s-a părut molîie, indecisă și 
din cale afară de binevoitoare. 
„Era și timpul, altfel mi-ar fi 
sărit în cap, ele, colegele".

„A început să-și privească co
legele de birou de pe poziție 
superioară, spunîndu-le aces
tora că a făcut o „achiziție bună” 
și „s-a aranjat". Altă lume, altă 
viață, alt comportament, alte pri
viri, alte gesturi, la alt diapa
zon. Le-a spus și părinților că 
se căsătorește. Și poate în toată 
istoria asta curioasă doar pă
rinții fetei cu trei prenume au 
fost mai la locul lor și s-au 
opus, dar fără ecou. Ea le-a 
spus că viitorul soț are doar 
42 ani „afirmație caire e contra
zisă de fizionomia viitorului 
soț" mai mare decît tatăl viitoa
rei lui soții cu zece ani. Și 
hotărîtă și stăpînă pe situație 
ea urgentează căsătoria „că dacă 
nu se face imediat căsătoria 
nu mă mai căsătoresc". Și-n 
27 aprilie...

UN ÎNCEPUT DE VIAȚA

Dar pînă aici albastrul iubi
rii, pîndit din umbră, a trecut 
pe lîngă un nour de furtună, 
cum s-a dovedit însă, trecător 
ca toți norii : el a spus că vrea 
să celebreze cununia lor la 2 
iunie. Această zi este o zi 
sfîntă pentru el : atunci s-a că
sătorit cu fosta soție (Acțiunea 
se petrecea în aprilie 1967 ; 
fosta soție decedase în decem
brie ’66 de o boală neiertătoare 
— n.n.) Și recăsătorindu-se, el 
vrea ca această zi să-i reîncu-

com întâmplările miraculoase 
ale unor mari căpitani de oaste 
sau pe cele, înduioșătoare, ale 
unor copii și oameni simpli. Așa 
precum natura și lumea încon
jurătoare își impunea peste vo
ința mea realitatea ei imediată., 
înregistrată de mintea unui co
pil, tot așa se impunea minții 
mele fragede și cealaltă lume, 
aceea a cărții. încetul cu înce
tul, am început însă să-mi dau 
seama că era vorba numai în 
aparență de două lumi deosebi
te. Ceea ce era însemnat înain
te de toate era faptul că un iz
vor tot mai bogat oferea minții 
însetate de copil o permanentă 
și proaspătă băutură învioră
toare. Mi-erau dragi volumașele 
modeste din „Biblioteca pentru 
toți“ sau din „Biblioteca Miner
va". Așa am ajuns, împreună 
cu fratele meu mai mare, să a- 
vem fiecare „biblioteca" sa pro
prie. Biete volumașe ieftine, 
atâta cît ne îngăduia modestia

OMUL
CĂRȚII
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mijloacelor noastre, dar citite și 
răscitite, scumpe pentru că erau 
ale noastre și pentru că ele ne 
dădeau, la comanda noastră, 
bucuria minții și gîndurilor 
noastre. Țineam amîndoi teribil 
de mult la ele și nu o dată cer
turile noastre tot de la ele por
neau. De aceea, cărțile de lite
ratură joacă încă dip această 
primă fază a vieții un rol uriaș. 
Ele deschid gustul pentru lec
tură, ele dau naștere unei ade
vărate sete de carte, ele rafi
nează gustul pentru frumos, mai 
mult încă : ele deschid calea în- 
drăgirii tuturor cărților. Este de 
aceea o greșeală de neiertat a- 
firmația că tehnica modernă — 
cinematograful și televiziunea 
— ar putea suplini cartea și lec
tura. Ea poate să o ajute. Re
zultatul înlocuirii ei nu poate 
fi însă decît o teribilă sărăcire 
a substanței ei celei mai vii, a 
substanței ei creatoare și a bu
curiei exercițiului propriu. Este 
ca și cum ai confunda simpla 
asistare la o competiție sportivă

cu bucuria reală a sportului, 
u pitind,cu proprii tăi ochi și ur

mărind cu propria ta minte gîn
durile cărții, îți creezi singurul 
instrument real al cunoașterii 
lumii și societății și anume pro
pria ta judecată. Ajutorul tehni
cii modeme este binevenit, cu 
condiția ca el să nu depășeas
că rolul său auxiliar.

Mi-ar fi simplu să recurg la 
argumentul cel mai simplu : nu 
poți face astăzi nimic fără car
te. Agricultorul, ca și tractoris
tul, arhitectul ca și constructo
rul, omul de știință ca și tehni
cianul, nu se pot lipsi de carte. 
Dacă nu de carte în general, 
măcar de „cartea" meseriei lor, 
rod al experienței și al minții 
omenești. Fără să subestimez 
valoarea acestui argument, im
pus de realitățile lumii moder
ne, cu progresele uluitoare ale 
tehnicii ei, aș vrea totuși să 
merg mai departe. Cartea poa
te și trebuie să ajungă nu numai 
utilă. Există în accepțiunea uti
lității ei un element ce vine din 
afara minții și simțirii noastre 
proprii. Cartea poate și trebuie 
să pătrundă pînă în adîncul 
minții și simțămintelor noastre. 
Cartea poate și trebuie să devi
nă o necesitate a sufletului și a 
minții noastre, cartea poate și 
trebuie să devină o sete a min
ții și sufletului nostru. Nu nu
mai fiindcă în felul acesta va 
dispare orice sentiment al unui 
efort sau al unei necesități ex
terioare, dar fiindcă prin ea 
mintea și simțirea noastră se 
îmbogățește și se rafinează me
reu. Indiferent de profesiunea 
sau de preocupările sale ime
diate, orice om va putea trăi 
bucuria cunoașterii, ușurîndu-și 
în egală măsură efortul său in
dividual și pe cel al semenilor 
săi.

Citiți deci voi, oameni tineri, 
mai ales acum, cînd o puteți 
face fără toate grijile celor 
prinși de toate sarcinile, uneori 
aspre, ale vieții ; citiți cît mai 
mult voi, oameni tineri, a căror 
minte și simțire este acum mai 
proaspătă ca niciodată. în carte 
veți găsi nu numai rodul expe
rienței altora, dar și bucuria, 
cea mai adevărată șl cea mai 
durabilă, bucuria propriei voas
tre inteligențe și a propriei 
voastre simțiri. Viața vă va fi 
mai amplă, mai bogată și mai 
ușoară. Cartea vă va deveni un 
sfetnic și un izvor de bucurie. 
Cartea va deveni un prieten de 
nădejde — un prieten fidel de 
la un capăt la altul al vieții.

Informările politico-ideologice
nii de activitate, conținutul do
cumentelor de partid și de stat, 
poziția țării noastre în legătu- 
ră cu cele mai importante pro
bleme ale vieții politice inter- 

• naționale. Dar se evidențiază a- 
desea, aceste informări pot trece 
de stadiul de monoton compe- 

• raj de știri culese din presă 
numai dacă sînt susținute de 
oameni foarte bine pregătiți, 

• multilateral documentați, acti- 
vînd direct, cu munci de răs
pundere în domeniul despre ale 
cărui principale probleme ac
tuale sînt invitați să Ie vor
bească studenților. Este astfel 
ușor de explicat de ce n-au 
stârnit interes, n-au atras, in
formările susținute de asistenți 
universitari, doar ca niște rezu
mate ale unor știri pe\.care stu
denții le citiseră în presă. Cea 
mai adecvată modalitate pentru 
desfășurarea informărilor pe 
teme politico-ideologice este so
cotită întâlnirea cu activiști 
avînd munci de răspundere în 
aparatul de partid și de stat, 
cu cei care ne-au reprezentat 
țara în organisme și la întâl
niri internaționale, dar și condu
cători din ministere, directori 
de mari întreprinderi și institu
ții, cu profesori universitari de 
înalt prestigiu științific și re
dactori ai ziarelor cotidiene cen
trale, de la revista „Lumea", 
de la Agei-pres. Cu asemenea 

A prilejuri — se propune — expu- 
" nerea asupra unor probleme și 

evenimente politice să fie de 
A fapt un răspuns mai amplu la 

întrebările cele mai importan
te ale studenților, legate de eve- 

• nimeritele de mare actualitate.
Dar nu numai atît. Tot atunci, 
invitații să răspundă direct, 
cu comentarii. succinte și tutu- 

țP ror celorlalte întrebări adresate.
Pe~ de altă parte, studenții au 
arătat că aceste informări pot 

@ deveni mai atrăgătoare dacă sînt 
organizate nu numai ca expu
neri în fața unui auditoriu, ci 

• și ca dezbateri cu participarea 
studenților, ca simpozioane cu 
invitați de mare prestigiu, din 

• domenii de activitate diferite.
Ei au propus ca pentru creș-

©

țerea gradului de atractivitate 
informările să fie însoțite de 
diapozitive, albume, fotografii, 
jurnale cinematografice de ac
tualități, filme documentare. în 
marea majoritate a răspunsuri
lor, studenții susțin că periodi
citatea lunară a informărilor po
litice este cea mai potrivită 
și și-au exprimat opinia că a- 
cesțea nu trebuie fixate după 
șase o-re de cursuri — cum s-a 
făcut deseori —, cînd studenții 
sînt obosiți și că este oportun 
ca durata lor să fie între 60 — 
90 de minute. Un reproș adresat 
organizatorilor ’ este și. acela de 
a nu fi anunțat din timp, prin 
afișe vizibile, aceste informări. 
Numeroase opțiuni au afirmat 
oportunitatea desfășurării aces
tei activități pe ani sau serii de 
studiu, asigurîndu-se astfel un 
cadru mai restrîns, propriu unei 
discuții apropiate care, între al
tele, să dea prilejul cît mai 
multor studenți să întrebe și să 
li se răspundă detailat. Devine 
astfel mai ușor posibilă pentru 
cei care răspund la întrebări, 
epuizarea numărului și diver
sității solicitărilor venite ante
rior sau adresate chiar atunci 
din sală.

Sînt de mare importanță pen
tru orientarea preocupărilor or
ganizatorice ale comitetelor 
U.T.C. din facultățile Academiei 
de studii economice propune
rile pe care unii studenți le 
fac în legătură cu lărgirea ariei 
modalităților de clarificare a 
problemelor politico-ideologice și 
prin inițierea unor CERCURI DE 
INFORMARE ȘI DEZBATERE 
— pentru acei studenți interesați 
în mod deosebit, pasionați de 
aprofundarea detailată a unei 
anumite probleme politico-i
deologice.

Desigur, ca mod de lucru, 
aflarea acelor probleme și eve
nimente politice interne și ex
terne asupra cărora studenții ar 
dori să fie în adîncime infor
mați, edificați prin cuvîntul 
unor persoane de mare compe
tență, este o condiție deosebit 
de importantă, o premiză a e- 
ficacității informărilor. Se cere 
multă răspundere din partea co
mitetelor organizațiilor U.T.C.

din facultăți în legătură cu mul
tilateralitatea și dimensiunile 
sondajului pe care au datoria 
să-1 întreprindă în masa stu
denților, cu permanentă recep
tivitate la solicitările acestora. 
Din comoditate, în această pre
ocupare, au apărut și unele ma
nifestări de formalism, fiind 
prezentate ca venind de la stu- 
denți întrebări pe care de fapt 
membrii comitetului U.T.C. res
pectiv le considerau reprezen
tative pentru ceea ce ar dori 
studenții să li se explice, să 
afle. Iar acelea cu adevărat ve
nite de la studenți s-a întâm
plat uneori să fie luate în seamă 
numai selectiv — dat fiind du
rata de timp a informărilor, li
mitată la cel mult 90 de mi
nute. Totuși, normal ar fi fost 
ca să se răspundă absolut la 
toate întrebările — desigur, la 
unele în mod succint. Fără în
doială și adresarea din cînd în 
cînd a unui chestionar ca cel 
care ne-a prilejuit observațiile 
din acest articol este potrivită, 
dar prospectarea cea mai adec
vată se realizează zi de zi, obiș- 
nuindu-i pe studenți să-și afir
me deschis interesul pentru 
acele probleme și evenimente 
asupra cărora consideră că un 
au o imagine suficient de exac
tă, datorită complexității lor or 
volumului insuficient de infor
mație de care pot beneficia sin
guri. Evident, sondajul este ne
cesar să urmărească și obține
rea unor propuneri în legătură 
cu cine anume ar dori studenții 
să fie invitat pentru a expune 
o anumită temă, pentru a da 
răspunsuri întrebărilor adresa
te, în cadrul unei discuții cu 
atît mai utile sub aspectul cla
rificării problemelor, cu cît ca
pătă caracterul unui colocviu, 
al unei dezbateri viu susținute 
și prin participarea activă a stu
denților. în solicitarea persona
lităților de înalt prestigiu, mul
tilateral informați, preferați de 
studenți, comitetele U.T.C.tre
buie să-și afirme mai mult i- 
nițiativa, renunțînd la orice ur
mă de comoditate organizato
rică.

nune existența. Ea (supersti
țioasă ? ? !), a hotărît că nu, ea 
este femeie și trebuie respectată, 
dăsătoria se va celebra la...

27 aprilie, zi de neuitat (de 
zece mii de ori de neuitat) cînd 
ei au trecut prin focul concen
tric dar catalizator al lui „de 
bună voie și nesilit de nimeni" 
și purificator pentru început de 
viață.

Un început de viață e ca 
orice început, mai dificil sau 
mai puțin dificil, oricum însă 
destul de dificil : ea nu s-a mu
tat în casa soțului decît la în
ceputul lunii mai, pentru că a 
așteptat trecerea... paștelui.

Din concluziile de învinuire :

cu faptul că a afirmat că a su
ferit o decepție prin aceea că 
nu am fost așa cum și-a închi
puit și cum a voit el..."

★
Așa dar soțul s-a internat în 

spital. Și într-o seară „era o 
vreme de nici nu știai cum să 
te îmbraci" doamna Voichița- 
Anca-Mihaela a propus surorei 
domniei sale — și prietenului 
acesteia să o însoțească la do
miciliul soțului pentru a se 
schimba. Intrînd în apartament 
ă constatat că șifonierul este 
încuiat. Precaut, domnul eva
cuase două geamantane pline în
tr-o debara pecetluită cu două 
lacăte mari. („El a ajuns la

celui cu balotul, pînă pe Șoseaua 
Mihai Bravu unde a așteptat și 
l-a întors gol pe domnul de 
unde a plecat.

Lucrurile se complică : vecinii 
sesizînd că aici se întîmplă ceva 
telefonează soțului la spital și 
acesta se deplasează însoțit de 
încă un bolnav în graba mare 
pentru a-și apăra onoarea și 
avutul. Al doilea balot nu a mai 
fost expediat întrucît sora în
sărcinată cu această chestiune, 
s-a lovit de paza contractuală și 
a fugit înapoi în casă. Voic-hița 
a eoborît și energică cum e. 
a zbierat la pază că e casa ei, 
lucrurile ale ei sînt și că se 
desparte de soț și că ce vor ei ?

LA CUTIA CU NOROACE
totuși s-a dus la locuința re
clamantului după care i-a spus 
acestuia că a rămas gravidă 
(„nu trecuseră decît 6 zile“ — 
martorii). Afirmația a fost fă
cută colegelor de birou. Un 
alibi pentru a-și motiva pleca
rea grabnică la părinți, am în
țeles noi. Sub acest 
a plecat să locuiască 
ei, motivînd că are 
îngrijire. (Ulterior a 
cina). Acest fapt a 
pe reclamant să aibă o atitu
dine exagerat de atentă față de 
soția sa.

MIRELE ERA BOLNAV 
DE FICAT

„ Pînă la căsătorie mă‘cople
șea ou atenții : vizite, flori etc. 
Mi-a spus înainte de căsătorie 
că tot ce este în casă îmi apar
ține. După căsătorie am început 
să fiu jignită de către soț în 
mod sistematic care a culminat

pretext ea 
la părinții 
nevoie de 
negat sar-» 
determinat

concluzia ca pentru orice even
tualitate să ia cheile de la și
fonier unde se aflau obiecte 
curate, bune de îmbrăcat, intro
duse în saci de plastic pentru 
a fi protejate de praf"). A for
țat șifonierul și cu ajutorul ce
lor doi a împachetat „doar lu
crurile ei", a făcut două balo
turi pe care urma să le ia 
acasă „pentru spălat", Stăpînă 
pe sine și pe dreptatea sa, 
doamna a coborît din aparta
mentul ultramodern și a oprit 
un turism (1 B—9757, șofer 
Dreptu Dumitru) spunînd că 
este bolnavă și că vrea să 
meargă la spital. Șoferul om de 
inimă, a acceptat, și așteptând 
pe doamna care mersese „sus" 
să-și ia ceva de îmbrăcat s-a 
trezit în mașină cu un individ 
(prietenul sorei doamnei) avînd 
în mină un voluminos balot și 
pe buze vorbele „dă-i drumul !“. 
Și i-a dat, cotind la comenzile

Și a readus pachetul în apar
tament. Soțul discută cu vecinii 
și dă curs invitației de a intra 
în casă numai însoțit de martori 
însă, „aceasta e condiția" ! Dar 
ea le închide ușa în nas aces
tora din urmă și rămîne în casă 
numai cu propriul soț. De unde 
acesta iese după un timp plin de 
var și apostrofat. Se dă un te
lefon și apare tatăl soției. în 
prezența și cu accepția soțului, 
doamna își ia lucrurile perso
nale și pleacă acasă însoțită ’ 
tatăl ei. Și a doua zi 
30 iunie, domnul Gheorghe 
face inventarul lucrurilor 
care „numita i le-a furat și o 
dă în judecată". Urmează o 
listă de 25 de articole de îm
brăcăminte și bijuterii pe care 
soțul le reclamă, acuzîndu-și so
ția de furt. (Procesul este în 
curs și justiția va stabili dacă 
această acuză este fondată sau 
nu). „Fiind căsătorit numai de

de 
Pe 
P. 
pe

două luni cu numita socotesc că 
această căsătorie a fost urmă
rită cu premeditare, pentru care 
rog a se deschide acțiune etc. 
etc.“ (privind furtul — n.n.)

Să recapitulăm : el 57 de ani, 
ea 21 ani. S-au cunosout la 2 
aprilie 1967, căsătoriți la 27 apri
lie 1967, ea a locuit la soț cîicva 
zile, în 29 iunie scena relatată 
mai sus. Un bărbat de 57 de ani 
căruia îi moare soția în urmă 
cu trei luni se însoară cu o fe
meie dc 21 de ani, care fără n'ci 
cea mai mică strîngere de ini
mă, fără o ultimă fă rimă de re
ținere se îmbracă în toaletele 
fostei soții. „El mi-a spus că to
tul îmi aparține". Și . la vîrria 
cînd un om se presupune că a 
acumulat înțelepciune, după 32 
de ani de căsnicie se dă într-un 
spectacol de felul celui prezen
tat cu o femeie de 21 de ani 
care, cu puțină bunăvoință, 
i-ar fi putut fi nepoată. Si cînd 
unul se grăbește să treacă peste 
cadavrul celuilalt, arsenalul ce
nușiu al egoismului, lașității, 
lipsei de onoare catapultează la 
sunrafață fapte reprobabile.

De fapt amînfloi grăbeau a- 
cest pas fără ca unul să știe 
de celălalt cit, și mai ales cine 
trișează c?l mai nn»1. Le^nc *e 
poate vedea ce repede cei . doi 
tineri căsătoriți" și-au dat cărți
le pe față, mai degrabă spus, 
gîndurile care le-au însoțit pa
șii cale de două luni. Minciuna 
n-are picioare lungi chiar dacă 
este unsă cu toate alifiile pă
mîntului. iar spectacolul în care 
se dau bătînd de luni de zile 
pragul tribunalului, arătându-se 
cu degetul, este o penibilă mas
caradă pe care trebuie să o în- 
cizăm nu numai rîzînd pînă la 
caustic, de care se cade să ne " 
batem .ioc în numele a tot ce 
este scump în universul pur și 
robust al sentimentelor noastre.



Puternicul ecou al

(Urmare din pag. I)

primarul acestei localități îi in
formează că aici sînt multe mau 
întreprinderi ale industriei greie, 
chimice, ușoare — circa 30 la 
sută din industria textilă a tării 

în cursul vizitei în orașul Tam
pere, premierul român și minis
trul afacerilor externe remarcă 
modul ingenios de rezolvare a 
problemelor de urbanistică, de 
construcții social-culturale, feli- 
citînd pe edilii orașului pentru 
rezultatele obținute în acest do
meniu.

După vizitarea orașului, pri
marul din Tampere a oferit un 
dejun în onoarea premierului 
român și a ministrului afaceri
lor externe.

De la Tampere, oaspeții ro-

mâni au plecat la V; 
un puternic centru 
unde au fost salutați de pj 
rul orașului K. Dahl și de 
me roși locuitori.

Premierul român și „ 
oficiale care îl însoțesc au făcut 
cunoștință cu activitatea a două 
din principalele întreprinderi ale 
concernului „Sâ'teri" — Fabrica 
de relon-.și Uzinele de celuloză 
și hîrtie. Intîmpinați cu deosebi
tă căldură de reprezentanți ai. 
conducerii concernului și ai ce
lor două întreprinderi, primul 
ministru român, ministrul aface
rilor externe și celelalte persoane 
oficiale, au fost conduși prin 
principalele sectoare de produc
ție, primind ample explicații cu 
privire la creșterea producției și. 
folosirea unor procedee tehnolo
gice noi.

★

HELSINKI 4. — Trimișii spe
ciali Agerpres, Nicolae lonescu 
și Mircea S. lonescu, transmit : 
Joi seara, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a oferit la restaurantul 
Kalastajatorppa un dineu în o- 
noarea primului ministru finlan
dez, Mauno Koivisto.

La dineu au participat Urko 
Kekkonen, președintele Republi
cii Finlanda, Vieno Sukselainen,

declarației guvernului
alkeakoski, 

industrial 
de prima

te nu-

persoanele

★

Parlamentului, Ahti 
ministrul afacerilor

președintele 
Karjalainen, 
externe, Vaino Leskinen, minis
trul industriei, Johannes Viro- 
lainen, ministrul educației, S. E. 
Suorttanen, ministrul apărării, 
Jaakko Enaiarvi, cancelarul ju
stiției, alți membri ai guvernului, 
deputați, oameni de știință și cul
tură, reprezentanți ai vieții po
litice și economice din Helsinki, 
precum și K. Majzela, ambasa
dorul Finlandei la^ București.

Sentimentele de stimă și prie
tenie ale poporului finlandez 
față de poporul român s-au ma
nifestat și Ia Valkeakoski, ca și 
în celelalte locuri vizitate, cu 
deosebită pregnanța, găsindu-și 
cele mai variate forme de expre
sie : la primărie a fost organiza
tă o vitrină cu cărți, discuri, al
bume cu reproduceri ale operelor 
de artă, pliante turistice 
România ; la fabrica de fire _ 
tetice, într-una din secțiile de 
producție, bobinele cu fire 
veau culorile tricolorului 
nesc.

în seara aceleiași zile, oaspeții 
români s-au înapoiat la Helsinki, 
în această călătorie prin țară ei 
au fost însoțiți de Vaino Leski- 
nen, ministrul industriei, de re
prezentanți ai M.A.E. și de am
basadorii celor două țări.

R. D. Vietnam i

★

din 
sin-

a- 
româ-

Au participat, de asemenea, 
Corneliu Mănescu, ministrul a- 
facerilor externe, N. I. Vancea, 
ambasadorul României la Hel
sinki, și celelalte persoane ofi
ciale române.

In cursul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, președintele Consiliului 
de Miniștri al României, Ion 
Gheorghe Maurer, și primul mi
nistru al Finlandei, Mauno 
Koivisto, au rostit toasturi.

NEW YORK 4 (Agerpres). 
Secretarul general al O.N.U. a 
salutat declarația guvernului R.D. 
Vietnam că este gata să trimi
tă reprezentanți care să se întîi- 
nească cu reprezentanții S.U.A. 
pentru a discuta încetarea lupte
lor.

In acest context, el a subliniat 
declarația președintelui Johnson 
că S.U.A. vor stabili 
cu R.D. Vietnam pentru 
biri.

Secretarul general al 
dorește să repete vechea 
vingere că vor avea loc 
biri utile la numai cîteva 
după ce bombardamentele 
celelalte acte de război împotriva 
Vietnamului de nord vor lua 
sfîrșit.

Secretarul general speră că a- 
ceste convorbiri vor reprezenta 
un prim pas pozitiv spre lichi
darea tragicului conflict din Viet
nam.

sul la eforturile pentru găsirea 
unei soluții conflictului din A- 
sia de sud-est.

contacte 
convor-

O.N.U. 
sa con- 
convor- 

zile 
sau

COPENHAGA 4 (Agerpres). 
— Ministrul danez al afacerilor 
externe, Poul Hartling, a declarat 
miercuri seara în parlament că 
întreaga lume trebuie să salute 
poziția exprimată de guvernul 
R. D. Vietnam în declarația 
transmisă de postul de radio Ha
noi. La cererea ministrului, par
lamentul a adoptat o moțiune în 
care cere inițierea unor noi mă
suri susceptibile să pună capăt 
conflictului din Vietnam. Moți
unea declară că încetarea necon
diționată a bombardamentelor a- 
mericane asupra R. D. Vietnam 
este necesară pentru a se ajunge 
la tratative.

Declarația preșe
dintelui Johnson

Ceea ce se întîmplă în Viet
nam preocupă în cel mai înalt 
grad pe oamenii care trăiesc pe 
toate continentele pentru că in
diferent de distanțele geografice 
există părerea unanim acceptată 
și întru-totul întemeiată că eve
nimentele din această țară au 
vaste implicații pentru pace nu 
numai îri Asia de sud-est, ci și în 
lumea întreagă. Sîngele care 
curge în Vietnam, mormintele 
proaspete care împânzesc țara, 
ruinele care dezvăluie drama 
unor așezări umane nimicite de 
bombe răscolesc conștiința ome
nirii. Protestul împotriva agresi
unii americane în Vietnam este 
exprimat- energic pretutindeni, 
dezvăluind profunzimea senti
mentelor de solidaritate cu un 
popor eroic, capabil de un admi
rabil spirit de sacrificiu în apăra
rea ființei naționale, în afirma
rea dreptului Ia o existență dem
nă, liberă, făurită potrivit aspira
țiilor sale.

Un viu interes a suscitat în în
treaga lume declarația guvernu
lui Republicii Democrate Viet
nam cu privire la „limitarea 
bombardamentelor" asupra Viet
namului de nord, document de o 
deosebită importanță, expresie a 
unei politici realiste. Declarația 
atrage atenția încă o dată asupra 
agresiunii comise de S.U.A. îm
potriva R. D. Vietnam stat so
cialist, liber și suveran, subliniind 

lupta poporului vietnamezcă

poporului vietnamez, hotă- 
să facă orice sacrificii pen- 
a duce la victorie cauza sa

ale 
rît 
tru „ 
dreaptă. Cu deplin temei, ziarul 
NHAN DAN scria că „atitudi
nea adoptată de guvernul R. D. 
Vietnam, o atitudine serioasă ,de 
bunăvoință, corespunde aspirați
ilor de pace, independență și e- 
galitate ale popoarelor și ea se 
va bucura fără îndoială de apro
barea și sprijinul unor largi pă
turi ale opiniei publice mondi
ale".

Evoluția situației vietnameze 
trebuie examinată în întreaga ei 
complexitate. Corpul expedițio- 
nar american dotat cu armament 
ultramodern și cu efective în 

.'continuă creștere nu a adus Wa
shingtonului decît amărăciunea 
eșecurilor. Impasul american în 
Vietnam se referă atît la dome
niul militar, cît și la cel politic. 
Incapabili să obțină o victorie 
semnificativă pe cîmpul de luptă 
recurgînd la o „escaladare" care 
sfidează normele internaționale, 
intervenționiștii pot să constate 
că acțiunile lor sînt dezaprobate 
în lumea întreagă. S-au înmul
țit glasurile care (chiar și în 
S.U.A.) cer încetarea imediată a 
tuturor bombardamentelor asu
pra R. D. Vietnam, a oricăror 

‘ acte de război în Vietnam. „Li
mitarea bombardamentelor" a- 
nunțată la Casa Albă a fost înso
țită de măsuri pentru întărirea 
efectivelor americane dizlocate

continuarea bombardamentelor 
asupra unor zone întinse din 
această țară și prin trimiterea 
de noi trupe în Vietnam. Robert 
Kennedy atrăgea atenția că tre
buie abandonată ideea obținerii 
unei victorii militare. Devine tot 
mai limpede pentru americanii 
iubitori de pace că soluționarea 
pașnică a conflictului vietnamez 
reclamă încetarea imediată, to
tală și necondiționată a TUTU
ROR bombardamentelor împo
triva R, D. Vietnam. Alegerile 
preliminare din Wisconsin (care 
au marcat un remarcabil avans al 
senatorului McCarthy, critic ve
hement al politicii oficiale) au 
fost interpretate ca o dovadă 
suplimentară a curentului de o- 
pinie publică favorabil curmării 
intervenției din Vietnam. Hota- 
rîrea președintelui Johnson de 
a nu mai solicita un nou mandat 
trebuie pusă în legătură directă 
cu tendințele pe care le mani
festă cei care în toamnă vor păși 
în fața urnelor. Nu putem în 
privința aceasta să omitem co
mentariile celor care avertizează 
împotriva unei „stratageme elec
torale". Totuși, oricum, hotărîrile 
anunțate la Casa Albă sînt o 
mărturie că politica oficială de 
pînă acum privind Vietnamul — 
politica impunerii prin forță a 
unei formule convenabile 'Wa
shingtonului — s-a împotmolit 
în mlaștinile insucceselor. Chiar 
și unii din aliații S.U.A., mem-

Toastul președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii
Socialiste România

Adresîndu-se președintelui 
Republicii Finlanda, primu
lui ministru și celorlalți parti
cipant la dineu, șeful guver
nului român a spus :

Folosesc prilejul oferit de 
prezența dumneavoastră la a- 
cest dineu spre a vâ exprima 
încă o dară cele ^rnai căldu
roase mulțumiri pentru ospi
talitatea și simpatia cu care 
sîntem permanent înconjurați 
— expresie manifestă a sen
timentelor prietenești reciproc 
împărtășite de popoarele 
noastre.

La Helsinki, unde eleganța 
arhitectonică se îmbină atît de 
fericit cu farmecul naturii, în 
frumosul oraș Tampere, în uni
tățile industriale și în centrele 
de învățămînt și cultură pe 
care le-am vizitat, pretutin
deni contactele directe cu re
alitățile ne-au confirmat și 
îmbogățit, într-o largă paletă 
cromatică, imaginea Finlandei 
de azi — o țară înfloritoare, cu 
un popor robust și harnic, cu 
aplicație și tenacitate în 
muncă, receptiv la prietenii 
sincere și cu statornică dra
goste de pace. Apare ca o con
secință logică faptul că po
porul finlandez și-a eviden
țiat o gamă largă de virtuți 
pe tărîmuri prin excelență 
constructive, a făurit o eco
nomie prosperă, a reușit re
marcabile creații tehnice, a 
realizat o organizare socială 
care înlesnește dezvoltarea 
progresivă a țării, a dat civi
lizației valori deosebite. între 
care vestite școli de arhitec
tură, exprimînau-și dragostea 
de frumos, care și-a găsit re
zonanțe atît de profunde în 
opera marelui Sibelius, și îm- 
binind o amplă viață spiri
tuală cu prețuirea culturii fi
zice într-o fericită sinteză u- 
manistă.

Ne bucură că întâlnirile și 
convorbirile purtate au evi
dențiat comunitatea preocu
pării de a explora noi căi și 

.. forme de dezvoltare multila-

terală a colaborării româno- 
finlandeze, pentru extinderea 
și diversificarea cooperării 
dintre România și Finlanda în 
domeniul industriei, comerțu
lui, ca și pe alte planuri, ale 
științei, culturii, eforturilor 
pentru pace.

Ne exprimăm, de asemenea, 
satisfacția față de apropierea 
sau chiar concordanțele ce 
se manifestă în aprecierea u- 
nor probleme acute ale vieții 
internaționale. In mod deose
bit aș dori să subliniez iden
titatea punctelor noastre de 
vedere în ce privește necesi
tatea de a se asigura respec
tarea principiilor unanim re
cunoscute ale relațiilor dintre 
state, a normelor..............
și conduită morală 
impun experiența 
nală și realitățile 
rane — norme la a căror te
melie se află dreptul fiecărui 
popor de a-și decide singur 
soarta, principiile indepen
denței și suveranității națio
nale, egalității, neamestecului 
în treburile altora, avantajul 
reciproc. Aceste norme, a că
ror promovare și înrădăcinare 
constituie după părerea 
noastră, astăzi mai mult decît 
oricînd, cheia . dezlegării paș
nice a problemelor contempo
raneității — au o funcție 
multiplă : favorizînd afirma
rea personalității fiecărei na
țiuni, dezvoltarea sa indepen
dentă, conform voinței proprii, 
fără presiuni și amestec străin 
— ele asigură totodată buna 
conviețuire între popoare, 
conduc la eliminarea surselor 
de tensiune și suspiciuni, la 
creșterea încrederii dintre 
state, la consolidarea păcii în 
lume.

Bazîndu-se pe aceste norme, 
dezvoltarea relațiilor bilate
rale între state, fără deosebire 
de sistem social, extinderea 
cooperării dintre ele, creează 
posibilități certe pentru îmbu
nătățirea raporturilor și

de justiție 
pe care le 
internațio- 
contempo-

in

sănătoșirea atmosferei inter
naționale. Tocmai de aceea, 
dați-mi voie să consider că 
întărirea relațiilor de prietenie 
și colaborare româno-finlan- 
deze corespunde pe deplin a- 
tît intereselor directe ale po
poarelor noastre, cît și țelu
rilor de pace și înțelegere ale 
națiunilor din întreaga lume.

„însăși experiența comună 
confirmă marea importanță pe 
care o au contactele directe în
tre reprezentanții statelor pen
tru huna cunoaștere și multi
plicare a relațiilor reciproce, 
în această suită de idei aș do
ri să remarc efectele atît de 
pozitive pe care vizita în Ro
mânia a ministrului de afaceri 
externe al Finlandei, domnul 
Karjalainen, le-a avut pentru 
evoluția rodnică și îmbucură
toare a prieteniei româno-fin- 
landeze".

Așteptăm cu multă plăcere 
vizita în România pe care Ex
celența Voastră, domnule pre
ședinte, ați avut bunăvoința 
s-o acceptați, precum și vizita 
dv. domnule prim-ministru și 
domnule ministru al afacerilor 
externe — vizite despre care 
avem toate temeiurile să cre
dem că vor însemna eveni
mente remarcabile în evoluția 
pozitivă a relațiilor dintre cele 
două state.

Cu deplina mulțumire ge
nerată de faptul că am întîl- 
nit și am purtat convorbiri 
fructuoase cu eminente perso
nalități ale vieții politice fin
landeze, de spiritul deosebit 
de călduros în care se desfă
șoară vizita în patria dumnea
voastră, v-aș ruga să-mi dați 
voie să închin acest pahar în 
sănătatea Excelenței Sale, pre
ședintele Republicii Finlanda. 
Urho Kekkonen, în sănătatea 
dv. domnule prim-ministru. în 
sănătatea dv. domnilor mi
niștri și a tuturor celor pre
zenți, pentru prietenia și co
laborarea trainică româno- 
finlandeză !

LONDRA 4 (Agerpres). — 
Premierul Wilson a declarat 
miercuri seara că hotărîrea gu
vernului R. D. Vietnam de a 
accepta stabilirea unor contacte 
cu reprezentanții S.U.A., în vede
rea realizării unei încetări de
pline și necondiționate a bom
bardamentelor americane asupra 
Vietnamului de nord, „poate fa
ce să avanseze perspectiva unei 
reglementări juste și durabile". 
Un purtător de cuvînt al Minis
terului de Externe britanic a 
spus, la rândul său : „Salutăm a- 
ceastă hotărîre a Hanoiului care 
încurajează speranțele noastre în
tr-un progres spre o reglementare 
justă și trainică".

ROMA 4 (Agerpres). — „Do
rim ca să se ajungă cu concursul 
tuturor celor care vor și pot să 
dea un ajutor eficace, în spiritul 
Conferinței de la Geneva, la ins
taurarea păcii în Vietnam", a de
clarat miercuri seara ministrul 
italian al afacerilor externe, A- 
mintore Fanfani. El a exprimat 
dorința Italiei de a-și da concur-

WASHINGTON 4 (Ager- 
pres). — Președintele Johnson 
a declarat, miercuri seara, la 
posturile de radio și televiziu
ne americane că Statele Uni
te vor stabili contacte cu re
prezentanții nord-vietnamezi 
pentru a discuta încetarea to
tală a bombardamentelor a- 
supra R. D. Vietnam. El a a- 
nunțat aceasta la cîteva ore 
după publicarea Declarației 
guvernului Republicii Demo
crate Vietnam, în care se arăta 
că ..guvernul R. D. Vietnam 
se declară dispus să numească 
un reprezentant care să stabi
lească contactul cu un repre
zentant al S.U.A., pentru a 
hotărî împreună cu partea a- 
mericană încetarea necondiți
onată a bombardamentelor 
S.U.A. și a altor acte de război 
împotriva R.D.V., astfel încît 
să poată începe convorbirile".

Johnson a anunțat de ase
menea, că va pleca la Hono
lulu pentru a avea întrevederi 
importante cu principalii săi 
reprezentanți din Vietnamul 
de sud.

„0 atitudine care corespunde
aspirațiilor de pace și independență

ale p»p»arelnr“
Comentariul ziarului ,,Nhan Dan"

Ziarul „Nhan Dan“ a publicat un editorial în legătură cu decla
rația guvernului Republicii Democrate Vietnam din 3 aprilie.
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0 expresie a politicii■ ■

de pace și independență
a R. D Vietnam

a in- 
nouă. 

exprimă

Răspunzînd, premierul fin
landez a exprimat cele mai 
calde mulțumiri, în numele 
guvernului finlandez, în nu
mele său personal și în nu
mele tuturor oficialităților 
finlandeze prezente, pentru 
dineul oferit în ultima seară 
a vizitei sale in Finlanda de 
președintele Consiliului 
Miniștri al Republicii 
liste România.

Aceasta ne permite 
întTnim încă o dată și 

- tiuuăm schimbul de 
foarte interesant și 
p.' care l-am avut în ultimele 

' zile. Aș vrea să vă prezint re
gretate mele personale, deoa
rece probleme importante și 
urgente ale guvernului pe care 
l-am format în urmă cu nu
mai două săptămîni, m-au îm
piedicat să fiu în întregime la 
dispoziția dv. așa cum aș fi 
dorit eu. Știu că am pierdut 
anumite ocazii de a vă cunoaș
te ...................
bu 
P-‘" 
re 
Vj.

i de 
Socia-

să ne 
. să con- 

vederi 
fructuos

mai bine și de a mă putea 
•jura de remarcabila dv. 
' oralitate plină de spirit, 
cct/nd o mare experiență, 
pot asigura domnule pre- 

i’.nte al Consiliului de Mi- 
:Ti. că dv.. colaboratorul 
. domnul ministru al afa- 
Vior externe, Mănescu, ca

r.' 
d
C£
și toate personalitățile care vă 
însoțesc, ați cucerit inimile 
no?.r.tre încă de la prima noas- 

âlnire, c-reînd o at- 
ă de prietenie și de si.n-

sa-
cu

Faptul că am constatat 
tisfacțiâ dv. în legătură 
reușita acestei vizite ne face 
o mare plăcere. Desigur, noi 
am încercat să facem tot ce ne 
stă cu putință, dar reușita vi
zitelor .depinde, în primul 
rînd. de oaspeți și într-adevăr 
amabilitatea dv., spiritul dv. 
strălucit și sinceritatea dv. 

cele mai 
succesul 

scurtă, 
o dată 
acceptat 
invitația

să vă asigur că vom face acea
stă vizită cu cea mai mare pV- 
cere la o dată pe care o vom 
stabili de comun acord.

Și
fără rezerve au creat 
bune condiții pentru 
acestei vizite, relativ 
Vă mulțumesc încă 
pentru faptul că ați 
cu atîta amabilitate 
noastră și ați făcut această vi
zită care ia sfîrșit acum.

Mă alătur bucuros concep
ției dv. asupra importanței și 
utilității vizitelor bilaterale. 
Acestea ne dau posibilitatea 
să cunoaștem condițiile de trai 
din țările noastre și în conse
cință, să înțelegem mai bine 
problemele și chiar dificultă
țile pe care încercăm să le re
zolvăm în țările respective. 
Datorită contactelor personale 
aceste vizite oferă, de aseme
nea, posibilitatea de a promo
va încrederea reciprocă și dez
voltarea relațiilor între două 
țări. In acest spirit am plăce
rea să vă mulțumesc domnule 
președinte al Consiliului de 
Miniștri pentru amabila invi
tație de a vizita România pp 
care ați binevoit să o adresați 
soției mele și mie, precum și 
“ÎLÎctrului afacerilor externe 

Karjalainen. Pot

Domnule președinte al Con
siliului de Miniștri,

Domnule ministru al aface
rilor externe,

ministrului 
și doamnei

Vizita dv. în Finlanda și în
trevederile pe care le-am avut 
au fost animate de o simpatie 
și o prețuire reciprocă și, în 
primul rînd, de o mare încre
dere și de o sinceritate fără 
rezerve. Aceasta a caracterizat, 
de asemenea, raporturile $i ati
tudinea reciprocă a țărilor și 
popoarelor noastre și sînt si
gur că vom fi de acord să con
tinuăm, în acest sens, efortu- • 
rile noastre comune tinzînd la 
dezvoltarea relațiilor între Fin
landa și România, în interesul 
și pentru prosperitatea țărilor 
noastre.

In acest spirit, ridic paharul 
în sănătatea domnului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Con
siliului de Stat al României, 
în sănătatea dv. domnule pre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, și domnule ministru al 
afacerilor externe, pentru feri
cirea și succesul poporului ro
mân, pentru dezvoltarea și în
tărirea relațiilor finlandezo- 
române, ca și în sănătatea și 
pentru succesele personale ale 
tuturor celor prezenți aici.

Arătînd că propunerile cu 
privire la limitarea bombarda
mentelor americane au fost 
făcute de președintele Johnson 
într-un moment cînd guvernul 
S.U.A. se află în dificultăți 
fără precedent provocate de 
războiul de agresiune din Viet
nam. ziarul scrie că „adminis
trației americane îi era imposi
bil să nu facă ceva. Contrar do
rinței sale, Johnson ar trebui să 
limiteze războiul de distrugere 
împotriva R. D. Vietnam". „Li
mitarea bombardamentelor, ho- 
tărîtă de președintele Johnson, 
nu răspunde cerințelor legitime 
ale poporului vietnamez, scrie 
editorialul. Noi cerem america
nilor încetarea definitivă, com
pletă și necondiționată a bom
bardamentelor și altor acte de 
război împotriva țării noastre".

în ultimele zile însă, scrie zi
arul, în ciuda declarațiilor fă
cute, avioane americane au 
bombardat masiv regiuni popu
late din provincia Thanh Hoa, 
la circa 130 km sud de Hanoi, 
provocînd numeroase pierderi 
de vieți omenești și pagube ma
teriale. Totodată, aviația ameri
cană a continuat raidurile de re
cunoaștere deasupra teritoriu
lui R. D. Vietnam. Pentru a 
dovedi că S.U.A. își îndepli
nesc angajamentele față de gu
vernul de la Saigon, Johnson a 
hotărît să trimită în Vietnamul 
de sud încă 13 50.0 de soldați a- 
mericani. Johnson continuă să 
ceară o „reciprocitate" la înce
tarea bombardamentelor asupra 
R. D. Vietnam, precum și la 
retragerea trupelor americane. 
Aceste două argumente au fost 
respinse cu hotărîre de poporul 
nostru", scrie „Nhan Dan". „Cu
vintele și actele americanilor 
demonstrează că în ciuda eșecu
rilor lor, ei își continuă războ
iul de agresiune în Vietnam, iar 
hotărîrea de a nu mai efectua 
decît „bombardamente limitate" 
este o manevră perfidă pentru 
a calma opinia publică interna
țională și americană".

Ziarul amintește declarația 
din 3 aprilie a guvernului R. D. 
Vietnam, arătînd că aceasta con
ține o poziție justă, exprimînd 
corect atitudinea guvernului și 
poporului R. D. Vietnam. în de
clarație se arată că deși guver
nul S.U.A. nu a răspuns serios 
și complet cerințelor legitime 
ale guvernului R. D. Vietnam, 
acesta se declară gata să nu
mească un reprezentant pentru 
a lua contact cu reprezentantul 
Statelor Unite ca să determine

cu partea americană încetarea 
necondiționată a bombardamen
telor și a altor acte de război 
împotriva R. D. Vietnam, astfel 
încît să poată începe convorbi
rile.

Declarația indică limpede că 
convorbirile între R. D. Vietnam 
și Statele Unite vor începe du
pă ce Statele Unite vor demon
stra realitatea încetării necon
diționate a bombardamentelor 
și a altor acte de război. Atitu
dinea adoptată de guvernul R. 
D. Vietnam, o atitudine serioa
să. de bunăvoință, corespunde 
aspirațiilor de pace, indepen
dență și egalitate ale popoare
lor și ea se va bucura fără în
doială de aprobarea și sprijinul 
unor largi pături ale opiniei pu
blice mondiale, scrie 
nuare ziarul. Poporul 
își exprimă sprijinul 
declarația guvernului 
etnam. El cere ca

în conti- 
vietnamez 
față de 
R. D. Vi- 
guvernul 

Ș.U.A. să înceteze definitiv și 
necondiționat bombardamentele 
și toate celelalte acte de război 
împotriva R. D. Vietnam, să 
pună capăt războiului de agresi
une împotriva Vietnamului, să 
retragă trupele americane și 
satelite din Vietnamul de sud, 
să lase poporul vietnamez să-și 
reglementeze singur problemele.

I

pentru independență 
trat într-o etapă 
în declarație se 
cerințe pe deplin justificate : 
„S.U.A. trebuie să pună capăt 
războiului agresiv din Vietnam, 
să retragă toate trupele ameri
cane și ale țărilor satelite din 
Vietnamul de sud și să lase po
porul vietnamez să soluționeze 
singur problemele interne ale 
Vietnamului". O bază justă pen
tru soluționarea politică a pro
blemei vietnameze o reprezintă 
programul în patru puncte al gu
vernului R. D. Vietnam și pro
gramul politic al F.N.E. din Viet
namul de sud care sînt în de
plină concordanță cu principalele 
prevederi ale acordurilor de la 
Geneva clin 1954. R. D. Vietnam 
a subliniat în repetate rînduri, 
prin reprezentanții săi autorizați, 
că între R. D. Vietnam și S.U.A. 
convorbirile „vor începe de în
dată ce Statele Unite dovedesc 
că au încetat într-adevăr necon
diționat bombardamentele și toa
te celelalte acțiuni de război îm
potriva R. D. Vietnam".

După cum am mai informat 
pe cititorii noștri, duminică seara, 
președintele Johnson a anunțat 
„limitarea bombardamentelor" a- 
supra Vietnamului de nord. Dar, 
concomitent, o parte importantă 
a teritoriului R. D. Vietnam — 
cea situată între paralelele 17 și 
20 — continuă să fie atacată. 
„Este evident că guvernul 
S.U.A. nu a satisfăcut cu seriozi
tate cererile legitime ale guver
nului R. D. Vietnam, ale opiniei 
publice progresiste americane și 
mondiale — se arată în declara
ția publicată la Hanoi. Totuși, 
în ce-1 privește, guvernul R. D. 
Vietnam se declară dispus să 
numească un reprezentant care 
să stabilească contactul cu un re
prezentant al S.U.A. pentru a 
hotărî, împreună cu partea ame
ricană, încetarea necondiționată 
a bombandamentelor S.U.A. și a 
altor acte de război împotriva 
R. D. Vietnam, astfel încît să 
poată începe convorbirile".

Poziția adoptată de guvernul 
R. D. Vietnam se înscrie pe li
nia eforturilor consecvente pe 
care acesta Ie-a depus pentru o 
reglementare a conflictului care 
să țină seamă de interesele vitale

în Vietnamul de sud și de asi
gurări oferite grupării falite a lui 
Thieu-Ky. Dificultățile politicii 
președintelui Johnson, impasul 
ei prelungit au constrîns 
Casa Albă la un gest 
a cărui valoare abia urmea
ză a fi evaluată. O deosebită 
prudență a caracterizat comenta
riile care au văzut lumina tipa
rului la 
mai ales 
continuă 
zeci de kilometri distantă de 
Hanoi (corespondentul agenției 
FRANCE PRESSE transmitea 
din Washington că „această pe
netrație profundă a aviației a- 
mericane a provocat o mare e- 
moție"). Pe bună dreptate, zia
rul parizian LA NATION scria : 
„în actuala partidă care se joacă 
și în care miza este pacea sau 
războiul s-a dus timpul aparen
țelor înșelătoare și al impresiilor 
false. Nu ajunge ca America să 
spună că dorește pace, ea trebuie 
s-o și realizeze". încetarea limi
tată a bombardamentelor nu sa
tisface cerințele legitime ale po
porului vietnamez, iar dacă 
S.U.A. doresc cu adevărat pacea 
în Vietnam este necesar să pu
nă capăt necondiționat acțiunilor 
agresive pe care le întreprind, să 
înceteze deplin și definitiv bom
bardamentele asupra teritoriului 
nord-vietnamez.

încetarea parțială a bombarda
mentelor (cu mult mai limitată 
decît lăsau să înțeleagă primele 
informații din Washigton) a fost 
urmată de măsuri ce nu pot fi 
apreciate ca o premiză la ,,dez- 
escaladare". Un membru al Co
mitetului mixt al șefilor de stat 
major — citat de agenția ASO- 
CIATED PRESS — a declarat, 
în particular, că „este de părere 
că Statele Unite ar trebui să 
extindă și să intensifice războiul 
aerian împotriva nordului". Ase
menea luări de poziție (chiar 
dacă sînt „particulare") contra
vin stării de spirit a opiniei pu
blice americane și vădesc per
sistența unor forțe ostile oricărei 
formule pașnice. Numeroși oa
meni politici de prim rang nu 
și-au ascuns îngrijorarea față de 
încercările de a se bloca diurnul 
spre convorbiri cu reprezentanții 
guvernului R. D. Vietnam prin

începutul săptămînii, 
că bombele americane 
sa cadă doar la cîțiva t

bri ai N.A.T.O. sau ai altor pac
te, recomandă insistent lucidita
te, o atitudine mai conformă re- < 
alităților. Reacția Casei Albea\ 
fost exprimată de președini. 
miercuri seară cînd a declarat că 
S.U.A. vor stabili contacte cu 
reprezentanții nord-vietnamezi 
pentru a discuta încetarea totală 
a bombardamentelor asupra . 
R. D. Vietnam. La ora cînd 
scriem aceste rînduri, Johnson se 
îndreaptă spre Honolulu unde se 
va desfășura o importantă reuni
une cu participarea reprezentan
ților S.U.A. la Saigon.

Poporul rpmân, tînăra sa ge
nerație și-au manifestat profun
da lor simpatie față de cauza 
justă a poporului vietnamez 
au sprijinit-o multilateral, 
consecvență, din prima zi 
luptei împotriva intervenție/ 
străine. In toate împrejurări1^ 
poporul român s-a dovedit a a 
un prieten sincer al Vietnamului 
luptător. In aceste momente de 
o mare însemnătate pentru des
fășurarea evenimentelor clin 
Vietnam, exprimîndu-ne solida
ritatea cu lupta poporului viet
namez. consideram ca o cerință 
pe deplin justificată, încetarea 
necondiționată a tuturor bom
bardamentelor asupra R. D. 
Vietnam, curmarea actelor de 
război ale S.U.A. în Vietnam. 
Satisfacerea de către guvernul a- 
merican a acestei cerințe larg 
exprimată în lume ar însemna 
un pas important către o rezolva
re pașnică a problemei vietna
meze. Trupele americane și arma
tele țărilor satelite n-au ce căuta 
în Vietnam, ele trebuie să pără
sească teritoriul acestei țări. Este 
momentul ca la Washington să 
se înțeleagă că politica agresivă 
a S.U.A. și-a atras oprobiul lumii 
întregi. Acordăm întregul nostru 
sprijin poziției R. D. Vietnam și 
F.N.E. din Vietnamul de sud, 
afirmîndu-ne odată mai mult 
convingerea că poporul vietna
mez, trebuie lăsat să-și hotărască 
singur soarta fără nici un ames
tec din afară. Acest popor care 
a sîngerat din greu și care a 
făcut dovada eroismului său, are 
dreptul să trăiască în pace fău- 
rindu-și un viitor potrivit cu nă
zuințele sale.

EUGENIU OBREA
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LUL'RÂR LE PLENAREI C- C

AL P. C. O N CEHOSLOVACIA

A fost ales noul Prezidiu
PRAGA 4 (Agerpres). C.T.K. 

transmite : Plenara C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia a ales în șe 
dința- sa de joi seara, prin vot 
secret, noul Prezidiu al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, din care 
fac parte tovarășii: Frantisek 
Barbirek, Vasil Bilak, Oldrich 
Cernik, Alexander Dubcek, Dra- 
homir Kolder, Frantisek Kriegel, 
Jan Pilier,. Emil Rigo, Josef 
Smrkovsky, Josef Spacek și Ol
drich Svestka.

Ca membri supleanți ai Pre
zidiului au fost 
Antonin Kapek, 
Martin Vaculik.

Ca membri ai

aleși tovarășii: 
Jozef Lenart,

Secretariatului

au fost aleși tovarășii Alexander 
Dubcek, Cestmir Cisar, Alois In
dra, Drahomir Kolder, Jozef Le
nart, Zdenek Mlynar, Vaclav Sla
vik, Ștefan Sadovsky și Oldrich 
Volenik.

Secretari ai C.C. al P.C.C. sînt. 
tovarășii Alexander Dubcek, 
prim-secretar, Cestmir Cisar, 
Drahomir Kolder și Ștefan Sa
dovsky, precum și tovarășii Alois 
Indra și Jozef Lenart, aleși la 
această plenară.

Tovarășul Milos Jakes a fost 
confirmat în funcția de președinte 
al Comisiei centrale de revizie 
și control a P.C.C.

Tovarășul Vasil Bilak a fost 
confirmat în funcția de prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Slova
cia.

Plenara C.C. al P.C.C. a reco
mandat comuniștilor — membri 
ai guvernului — ca să propună 
actualului guvern să-și dea de
misia. Plenara a adoptat apoi re
comandarea către președintele 
republicii ca formarea noului gu
vern să fie încredințată tovară
șului Oldrich Cernik.

Plenara a hotărît să aprobe 
demisia tov. Bohuslav Lastovicka 
din funcția de președinte al A- 
dunării Naționale și să recomande 
în această funcție pe tovarășul 
Josef Smrkovsky.

Plenara și-a exprimat acordul 
cu eliberarea tov. Antonin No
votny din funcția de președinte 
al Comitetului Central al Fron
tului Național și a recomandat in 
această funcție pe too. Frantisek 
Kriegel.

Lucrările plenarei continuă.

Secretariatul Federal pen
tru Informații a difuzat joi 
corespondenților presei stră
ine următorul comunicat :

„Vecea Executivă Federală 
a discutat, în ședința de 
miercuri, o serie de proble
me din domeniul relațiilor 
cu străinătatea, printre care 
și proiectul de tratat cu pri
vire la neproliferarea arme
lor nucleare. Pornind de la 
importanta neproliferării 
armelor nucleaie pentru 
menținerea păcii și dezvol
tării relațiilor internaționale 
pașnice, Vecea Executivă Fe
derală s-a pronunțat pentru 
încheierea tratatului cu pri
vire la interzicerea răspîndi- 
rii tuturor tipurilor de arme 
nucleare. Totodată, Vecea 
Executivă Federală con
sideră că tratatul cu privire 
la neproliferarea 
nucleare trebuie să 
întreprinderea de 
concrete în direcția 
rii procesului de dezarmare 
generală și să exprime in
teresele comunității interna
ționale largi. în acest scop, 
Iugoslavia va sprijini toate 
eforturile care duc la îm
bunătățirea proiectului de 
tratat.

armelor 
ducă la 
măsuri 
începe-
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