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VIZITA PREȘEDINTELUI
REPUBLICII FRANCEZE,
CHARLES DE GAULLE

După două zile petrecute în 
București, joi dimineața, preșe
dintele Republicii Franceze, ge
neralul Charles de Gaulle, îm
preună cu soția, și persoanele 
oficiale franceze au plecat 
tr-o vizită la Craiova și în 
orașe ale țării.

împreună cu oaspeții 
cezi au plecat la Craiova 
ședințele Consiliului de 
Nicolae Ceaușescu, cu soția, vi
cepreședintele Consiliului de Stat, 
Emil Bodnaraș, și alte persoane 
oficiale române.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, cei doi conducători de stat 

’i fost salutați de Ion Gheorghe 
aaurer, președintele Consiliului 

de Miniștri, cu soția, Ilie Verdeț, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, cu soția, Con
stanța Crăciun, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, 
Popa, primarul genial al 
cipiului București.

Pe aeroport era aliniată 
dă militară de onoare.

★
La 9,55, avionul oficial 

zează pe aeroportul Craiova, pa
voazat cu stindardele tricolore 
francez și român. Pe mari panouri 
se află înscrisă, în limbile româna 
și franceză, urarea : „Bine ați ve
nit în județul Dolj, domnule pre
ședinte".

în întîmpinarea conducătorilor 
de Stat ai Franței și României, 
pe aeroport se află reprezentanți 
ai organelor locale de stat, gene
rali și ofițeri superiori, conducă- 

ri ai instituțiilor de cultură și 
artă. Mii și mii de locuitori ai 
orașului, purtînd stegulețe trico
lore, buchete de flori, au venit pe 
aeroport pentru a-și manifesta 
prietenia,calda lor ospitalitate.

La coborîrea din avion, condu
cătorii de stat francezi și români 
sînt salutați de președintele Con
siliului popular al județului Dolj, 
Gheorghe Petrescu, cu soția, și 
de Ion Zăvăleanu, primarul Mu
nicipiului Craiova, cu soția. Ti
neri și tinere oferă flori. O gardă 
militară prezintă onorul. Oaspeți
lor le sînt prezentate persoanele 
oficiale venite în întâmpinare.

Cei doi președinți se îndreaptă 
spre cetățenii aflați pe aeroport. 
Aceștia îi aclamă îndelung, 
ovaționează călduros pentru prie
tenia româno-franceză. Au loc 
manifestări spontane deosebit de 
afectuoase, strîngeri de mîini.

Conducătorii celor două țări 
iau loc într-o mașină deschisă și 
se îndreaptă spre uzinele „Elec
troputere" — primul obiectiv în
scris în itinerariul vizitei.

Pe frontispiciul clădirii princi
pale sînt arborate steagurile trico
lore ale României și Franței, ce 
încadrează portretele celor doi 
șefi de state.

în fața fabricii de locomotive, 
oaspeții sînt întîmpinați de ing. 
Mihai Marinescu, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini, 
de conducătorii acestei mari uni
tăți a industriei noastre electro
tehnice.

Directorul general al uzi
nelor, ing. Alexandru Heinrich, 
da explicații în legătură cu con
strucția, potențialul de producție 
și perspectivele de dezvoltare a 
celor 4 fabrici care alcătuiesc a- 
cest important obiectiv industrial.

Oaspeții sînt invitați apoi să vi
ziteze atelierul de constiucții me
canice și secția de montaj a lo
comotivelor Diesel-electrice. Cei 
doi președinți urcă într-o locomo
tivă gata să ia startul pe magis
tralele de fier ale țării.

în cursul vizitei, sute și sute 
de muncitori, tehnicieni și ingi
neri fac o entuziastă primire dis
tinșilor oaspeți. Președintele 
Charles de Gaulle se oprește în 
repetate rînduri, ascultă cu aten
ție explicațiile ce i se dau, strînge 
mîna muncitorilor și specialiștilor, 
răspunde cu căldură aclamațiilor, 
în hala de prelucrări mecanice,
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• UN EFICACE MIJLOC DE COMBATERE
A SECETEI ÎN BĂRĂGAN:

APA DIN PINZA
FREATICA

urmare a observațiilor proprii, 
potrivit cărora, în anii secetoși 
îngrășămintele chimice nu numai 
că nu-și reflectă eficiența în spo
ruri de producție dar, adminis- 
trîndu-le, acestea determină o 
scădere accentuată a recoltelor.

In perioada actuală, volumul 
mare de muncă, ritmul mult mai 
intens în care se cer executate, 
impun eforturi deosebite din par
tea membrilor cooperatori și a 
mecanizatorilor. Și, în cadrul co
operativei noastre ele sînt depuse 
fără reținere. In urma adunărilor 
generale pe brigăzi, în care s-a 
explicat pe larg importanța ce 
o prezintă lucrările ce se exe
cută acum pentru reducerea e- 
fectelor nedorite ale secetei, par
ticiparea la muncă a țăranilor co
operatori este mult mai mare. 
Tinerii, spre exemplu, au alcătuit 
echipe speciale lucrînd în orele 
de după încheierea activității zil
nice la întreținerea culturilor

In Hotărîrea Comitetului Exe- 
£ cutiv al C.C. al P.C.R. și Con- 
™ siliului de Miniștri publicată re

cent în presă se subliniază im- 
Q portanța ce o prezintă pentru 

recolta acestui an aplicarea di
ferențiată a lucrărilor de între- 

A ținere în scopul reținerii unei 
cantități cît mai mari de apă în 
sol, irigarea și udarea culturilor 
agricole prin folosirea tuturor 
mijloacelor locale și a surselor

•
 de apă. Acestor preocupări, și în 

cadrul cooperativei noastre agri
cole de la Satul Mare i s-a sub-

•
 ordonat întreaga forță de muncă.
In urma analizelor concrete ale 
specialiștilor s-au stabilit, pe lo-

•
 turi, lucrările agrotehnice ce se 
vor aplica în condițiile acestei 
primăveri cu secetă atmosferică 

a accentuată. La culturile prăși- 
" toare, de exemplu, în scopul re
ducerii pierderilor de apă, am 

A urgentat răritul, asigurînd în 
medie 28—30 mii plante recol- 
tahile la hectarul de porumb, 

A sub 40 de mii plante la floarea- 
soarelui și 60—70 mii la sfecla 
de zahăr. Am întrerupt executa- 

A rea prașilelor adinei înlocuindu-le i 
cu lucrări de mobilizare superfi- | 
cială a stratului arabil aplicate 
repetat la intervale de timp I 
foarte scurte. Totodată, am luat ■ 
hotărîrea ca nici un gram de în- 
grășăminte chimice să nu mai 
administrăm în mod fazial, pe 
suprafețele ce nu pot fi irigate. . 

9 Această măsură am adoptat-o ca I

Ițară, oamenii muncii. îr 
în adunările deschise ale

I multă însuflețire dezbaterea ho- 
tărîrilor plenarei C.C. al P.C.R. 
din 22—25 aprilie a.c.

IExprimîndu-și întreaga lui 
adeziune față de măsurile de o 
deosebită însemnătate, adoptate 

cu acest prilej, poporul nostru 
pășește și mai hotărît spre în
făptuirea mărețelor sarcini tra
sate de cel de-al IX-lea Congres 
al partidului și de Conferința 
Națională, spre desăvîrșirea

prășitoare, la transportul apei pe 
cele 90 hectare rezervate le
gumicultura. Din partea multora 
dintre ei, printre care aș evi
denția pe Ilie Ranete, Tudor Dra- 
gomir, Mihai Stamate, Alecu 
Netea, Manole Ghinea, Mihai 
Ghinea, Ion Capră, se observa 
o totală dăruire muncilor ce se 
cer executate acum.

Cooperativa noastră agricolă e 
amplasată într-o zonă unde nu 
avem nici un curs de apă cu de
bit sigur tot timpul anului. A- 
cest lucru ne-a condus la hotă
rârea de a asigura apă pentru 
irigații prin forarea de puțuri. In 
prezent, avem 88 de puțuri fo
rate la adîncimi de 19—25 me
tri cu a căror apă irigăm, în

MARCEL DOBRA 
președintele cooperativei agricole 

din Satul Mare, județul Ilfov
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CUVÎNTAREA PREȘEDINTELUI CU VINT A RE A PREȘEDINTELUI •
CONSILIULUI DE STAT, REPUBLICII FRANCEZE,
NICOLAE CEAUȘESCU

Domnule președinte, 
Dragi locuitori ai Craiovei,

Vizita președintelui Franței, 
generalul Charles de Gaulle, și 
a doamnei de Gâulle în Româ
nia, prilejuiește o adevărată 
sărbătoare a străvechii priete
nii româno-franceze, care ca
pătă astăzi un conținut nou de
terminat de lupta comună pen
tru pace în Europa. în cele 
cîteva zile petrecute pe pă- 
mîntul patriei noastre ați avut 
posibilitatea, distinși oaspeți, 
să vă întîlniți cu numeroși lo
cuitori, muncitori, țărani, inte
lectuali, femei și bărbați, bă- 
trîni și tineri, să vă formați o 
imagine despre intensa muncă 
de construcție pașnică, despre 
amploarea eforturilor pe care 
le depune poporul român pen
tru dezvoltarea economiei 
culturii, pentru ridicarea ță
rii pe treptele mai înalte ale 
civilizației și progresului; As
tăzi ați vizitat una din vechile 
noastre așezări cu un glorios 
trecut istoric, bogat în pagini 
de luptă pentru libertate și 
neatîrnare și cu un prezent în
floritor, ce exprimă pregnant 
prefacerile adinei petrecute în 
viața economică și socială a 
patriei noastre românești. Cele 
trei întreprinderi moderne pe 
care le-ați vizitat astăzi v-au 
dat posibilitatea să cunoașteți 
uriașa activitate desfășurată de 
poporul nostru pentru a asigu
ra progresul multilateral al Ro
mâniei pentru crearea unei in
dustrii la nivelul exigențelor 
revoluției tehnico-științifice 
mondiale, pentru moderniza
rea agriculturii și a celorlalte 
ramuri economice, pentru va
lorificarea tot mai eficientă, 
la un nivel superior a potenți
alului material și uman al 
țării. In același ritm se dez
voltă știința, cultura, învăță- 
mîntul, se ridică nivelul de 
trai al poporului nostru, fiind 
hotărît ca prin munca sa, prin 
eforturile sale în colaborare cu 
toate popoarele lumii să-și fău-

și

rească o viață demnă și liberă. 
In spiritul principiilor care că
lăuzesc orânduirea noastră so
cialistă, ne preocupăm de a asi
gura toate condițiile — atît pe 
plan material, cît și spiritual 
—: pentru ca omul societății 
noastre să se poată dezvolta și 
împlini multilateral, să-și poa
tă afirma nestingherit persona
litatea în interesul său și al 
întregii colectivități.

La rîndul său, poporul ro
mân cunoaște marile realizări 
ale poporului francez în dez
voltarea industriei moderne, a 
tehnicii, a gîndirii ■ științifice, 
el prețuiește contribuția im
portantă pe care Franța a a- 
dus-o de-a lungul veacurilor — 
și o aduce și în prezent — la 
îmbogățirea tezaurului de ci
vilizație materială și spiritua
lă a omenirii, la cauza progre
sului și păcii în întreaga lume, 
în aceasta se materializează 
spiritul inventiv și nobila pa
siune creatoare ce însuflețeș
te poporul francez. Subliniind 
aceste realizări, urăm din toa
tă inima poporului prieten 
francez succese tot mai mari în 
înfăptuirea idealurilor sale de 
progres și prosperitate, în 
munca închinată înfloririi mul
tilaterale a patriei sale, cauzei 
păcii.

Muncind pentru propășirea 
națiunii române, sîntem ani
mați de respect pentru viața 
și destinele altor popoare, de 
năzuința de a trăi în bună în
țelegere și colaborare cu toate 
națiunile lumii.

în acest context, poporul 
român acordă o atenție 
deosebită legăturilor cu 
poporul francez. Prietenia 
româno-franceză și-a afir
mat vitalitatea de-a lungul 
timpului, fiind pătrunsă de 
spiritul unei adinei solidarități 
umane. Se cunoaște, din pa
ginile istoriei, că nu o dată în 
trecut cetățeni ai patriei noas
tre au luptat alături de po
porul francez — în revoluția 
din 1848, în timpul Comunei

(Continuare în pag. a Il-a)

GENERALUL CHARLES DE GAULLE
Mai întîi, vă spun din toată 

inima, mulțumesc.
Mulțumesc domnului preșe

dinte al Consiliului popular 
pentru cuvintele calde de sa
lut pe care le-a rostit.

Vă mulțumesc dumneavoas
tră, domnule Ceaușescu, pre
ședinte al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, pentru minunatul dum
neavoastră discurs, foarte pre
cis și în același timp foarte 
amical.

Vă mulțumesc vouă, tuturor, 
care ați veniț aici în mare 
număr pentru primirea de ne
uitat pe care o faceți Franței, 
în persoana mea.

Este pentru prima oară cînd 
șeful statului francez vorbește 
în mod direct poporului ro
mân. Cu acest prilej vă trans
mit salutul și prietenia profun
dă a Franței.

Franța întreagă iubește și 
stimează România în totalita
tea ei. Aceasta din trei mo
tive, care se numesc trecutul, 
prezentul și viitorul. Trecutul, 
deoarece în această viață grea 
— pe care voi românii și noi 
francezii am dus-o — și care 
se numește istoria, întotdeauna 
sentimentele românilor au fost 
alături de Franța, iar senti
mentele francezilor au fost a- 
lături de români. Există do
vezi nenumărate al acestui 
fapt; ele există și la voi la 
Craiova — este statuia lui 
Cuza, căci la emanciparea 
voastră a participat la vremea 
sa și Franța. Cînd România a 
devenit liberă și puternică, 
nici o țară din lume n-a fost 
mai fericită ca noi. Iar cînd 
România a fost nefericită, nici 
o țară din lume n-a suferit atît 
de mult ca noi. Acum cînd 
România e liberă, independen
tă, în plin avînt, nu există 
nici o țară din lume care să 
salute acest fapt mai mult ca 
noi.

Franța iubește și stimează 
România, și datorită prezentu
lui, adică, o repet, o Românie 
stăpînă pe soarta ei, o Româ
nie care își are destinul în

CAPACITATI 
INDUSTRIALE 

ÎN 
CONSTRUCȚIE

PLOIEȘTI. La uzina meca
nică Teleajen, județul Praho
va — unitate specializată în 
construcții și reparații de 
utilaje petroliere — a în
ceput construcția unei hale 
industriale pentru secția de 
turnătorie de oțel. Aici se 
vor putea realiza anual 4 200 
tone piese de schimb pentru 
utilaje petroliere, precum și 
role de tractor folosite în 
schele. Se prevede ca noul 
obiectiv sa intre în producție 
în anul 1969.

BRĂILA. — La prima fa
brică de carboximetil celulo
zic din tară, ce se construieș
te pe lîngă Combinatul de 
fibre artificiale din Brăila, 
a început montajul utilajelor 
tehnologice, unitatea urmînd 
să intre în funcțiune la sfîr- 
șitul acestui an. Folosind ca 
materie primă celuloza infe
rioară, noua fabrică va reali
za anual 5000 tone carboxime
til, ce va fi utilizat în indus
tria extractivă și de deter- 
genți.

(Agerpres)

propriile mîini, o Românie care 
înaintează spre progres, o 
Românie în care țara pe care o 
reprezint simte că poate as- a 
tăzi să conteze. "

Cum să nu am deplină în
credere în țara dumneavoas- £ 
tră, cînd văd mulțimea dum
neavoastră, imensă, înflăcă- 
rată, unită și adunată la un £ 
loc, cînd se văd, așa cum am 
văzut noi azi-dimineață, rea- Q 
lizările moderne pe care le în- 
făptuiți, cînd am văzut uzina 
„Electroputere", cînd am vă- 
zut Combinatul chimic, cînd 
am văzut Centrala electrică. _ 
Chiar dacă m-aș fi îndoit, a- ™ 
cum aș fi fost convins : dum
neavoastră românii sînteți fă- Q 
cuți să trăiți ca români.

Activitate intensă în portul 
(Continuare în pag. a 11-a) V Constanța
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numeroase alte întreprin- 
și instituții din întreaga 

întruniți 
' î orga

nizațiilor de partid, continuă cu

din 22—25 aprilie a.c.

partidului, Plenara a constituit, I 
totodată, un prilej în plus pen- I 
tru afirmarea, în întregime, a 1 
încrederii nețărmurite pe care ■ 
fiecare cetățean al patriei noas- I 
tre o are în politica partidului I 
nostru comunist. Sînt întruto- 
tul de acord cu măsurile adop- I 
tate cu acest prilej, convins | 
fiind că tot ceea ce se face este 
spre binele fiecărui om al 
muncii, al întregului popor.

— L-am cunoscut personal pe 
Lucrețiu Pătrășcanu, 
vădit emoționat t 
Teodor Roznatovschi, __  __
mecanic șef a aceleiași uzine.

I
u, spunea . 
tehnicianul I 
, din secția |

PROFUND
DEMOCRATISM,
ÎNȚELEPCIUNE
Șl ÎNCREDERE
IN VIITOR

I construcției socialiste în patria 
noastră.

Toți oamenii muncii, întreaga 
tară consideră ca o expresie de 
înaltă principialitate și aprobă 
întru-totul măsurile adoptate dc 

Plenara C.C. al P.C.R. cu pri- 
Ivire la perfecționarea întregu

lui nostru sistem de învățămînt. 
reabilitarea unor activiști ai I partidului care au fost victime 
ale nedreptăților, abuzurilor și 
ilegalităților, străine idealurilor 

Iși eticii partidului nostru co
munist.

— Pentru orice om al muncii. I pentru fiecare cetățean al pa
triei, plenara C.C .al P.C.R. din I aprilie a.c. — declară Haralam- 
bie Brumarescu, lăcătuș meca
nic la secția mecanică-montaj a 
uzinei bucureștene Vulcan, a I constituit, pe drept cuvînt, un 
eveniment de o importanță fără 
precedent. Cu acest prilej au 

(fost discutate probleme care 
privesc dezvoltarea social-eco- 
nomică a țării noastre, viitorul I patriei, al poporului român.

Analizînd și arătînd deschis, 
în fața tuturor, actele de ne- I dreptate și samavolnicie comise 
de o serie de cadre cu munci de 
răspundere din conducerea

L-am cunoscut în interiorul 
gardului de sîrmă, acolo 
am suferit împreună și 
ne-am ajutat împreună : 
rul de la Tîrgu Jiu ; 
aminte că era prin 1941—42, ani 
de mari suferințe, ani de pri
goană împotriva celor mai de
votați fii ai partidului și po
porului nostru.

Atunci cînd ne-au despărțit 
de ceilalți tovarăși, considerîn- 
du-ne „foarte periculoși" am 
suferit și mai mult alături de 
Lucrețiu Pătrășcanu. Dar, chiar 
în aceste momente, grele pentru 
noi, cel care ne îmbărbăta și ne 
vorbea cu căldură nu era altul 
decît Pătrășcanu. Așa l-am cu
noscut, suferind alături de noi, 
și noi, alături de el. A fost un 
om de o mare valoare intelec
tuală, un om spiritual, modest, 
și stimat de toți. De aceea nu-1 
voi uita niciodată ! ■

Și. cum să nu mă bucur din I 
toată inima, cînd, astăzi, cel ■ 
care a făcut lumină în „cazul 
Pătrășcanu" este Partidul Co- I 
munist. în care am crezut din | 
primul moment al înrolării melc 
în rîndurile sale și cred întot- I 
deauna. Cred pentru că țelul fi- I

(Continuare în pag. a Il-a) ■
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„SĂ VREI PESTE MIE, 
SĂ POȚI PÎN’LA ȘASE“

Ideea reușitei în viață, pre
ocupă în mod firesc, tinerii din 
țara noastră. Socialismul des
chide în fața tinerilor perspec
tive largi de afirmare în toate 
compartimentele vieții noastre 
sociale. Pentru a-și realiza cit 
mai bine visurile, obligația lor 
este să se pregătească pentru 
v*iață și profesie, să învețe cît 
mai bine. Un adevăr cu valoare 
de lege. Și totuși, analizate caz 
cu caz, destinele tinerilor re
aduc, particularizînd-o perma
nent, problema succesului ca 
o temă mereu în actualitate, 
care cere continuu noi rezol
vări.

Se întîmplă uneori ca bunele 
teorii învățate în școală, să se 
lovească la confruntarea cu 
viața de altfel de opinii, dacă 
nu contrare cel puțin diferite 
de cele cunoscute. Ecoul unor 
astfel de atitudini cenușii, la 
confruntarea cu visele, dese
ori dulci și înaripate, se întîm
plă să fie anihilatoare de 
energii și entuziasm. Alteori 
pretențiile înseși ale unor 
tineri cresc direct proporțional 
cu promisiunile. Dar, uneori, 
această creștere este indirect, 
proporțională cu posibilitățile 
curente. De aici o subită dramă 
a nerealizării. „Să vrei peste

mie, să poți pîn’ la șase". Izvo- 
rît din înțelepciunea poporu
lui acest blestem arghezian 
dovedește cît de tragică poate 
fi lipsa simțului realității, dis
crepanța dintre pretenția exa
gerată și posibilitatea măruntă.

Implacabil cade întrebarea : 
„Ce amenință reușita mea în 
viață ?“ „Am avut ghinion 
n-am reușit la facultate", „Sînt 
obligat să fac teren în județ", 
„Nu cîștig destul ca să mă pot 
distra mai mult", „Sînt pus să 
lucrez în schimburi cu toate 
că la facultate nu mi s-a vor
bit de un asemenea efort"...

Iată cîteva răspunsuri posi

bile, în principiu, dar, și real
mente concrete, adevărate, 
date reporterului de unii tineri 
la întrebarea: De ce nu lu
crați ? Care sînt piedicile puse 
în calea afirmării dv. ?

Un teanc de fișe : 195 de ti
neri care nu lucrează. Sînt 
absolvenți de liceu care s-au 
adresat fostului Oficiu de re
partizarea forțelor de muncă 
din orașul Pitești, în urmă cu 
un an sau doi. La rubrica 
„Locuri de muncă oferite" sînt

VIORICA DIACONESCU

(Continuare în pag. a III-a)
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generalul de Gaulle se întreține 
cîteva clipe cu strungarul 
Florea Gblescu, deputat în Marea 
Adunare Națională, căruia îi urea
ză mult succes în munca sa 
profesională și activitatea pe tă- 
rîm politic și obștesc.

înainte de a părăsi cetatea ma
șinilor electrice de la poarta Cra- 
iovei, președintele Charles de 
Gaulle a felicitat călduros colec
tivul uzinei pentru performanțele 
obținute în domeniul mașinilor 
și aparatajelor de înaltă tensiune 
și al locomotivelor electrice, urîn- 
du-i șuccese depline în realiza
rea frumoaselor proiecte de viitor.

în amintirea vizitei, președin
tele Charles de Gaulle și pre
ședintele Nicolae Ceaușescu au 
primit în dar machetele locomo
tivei electrice, cea mai nouă și 
mai importantă realizare a uzi
nelor.

Coloana mașinilor oficiale se 
îndreaptă apoi spre centrul Cra- 
iovei, vechi leagăn de istorie și 
cultură românească, pe străzile 
căruia au răsunat în vara anului 
1848 cîntecele noastre revoluțio
nare înfrățite cu Marseilleza.

Zeci și zeci de mii de craio- 
veni se află în aceste clipe pe 
străzile orașului. Aplauze pu
ternice, saluturi cordiale, eșarfe 
multicolore, fluturate în adierea 
vîntului, dau expresie vie. emo
ționantă, sentimentelor de prie
tenie pe care poporul român le 
nutrește, prin persoana președin
telui de Gaulle, pentru Franța.

Se trece prin fața universității 
craiovene, pe lîngă noul centru 
de cercetări al Academiei, 
pe lîngă Muzeul de artă, 
care adăpostește opere ale 
lui Brîncuși, nume intrat 
deopotrivă în panteonul culturii 
românești și franceze. Oaspeții 
{jrivesc Colegiul popular Nico- 
ae Bălcescu — vechiul lăcaș al 

școlii centrale în care „limba 
galicească" predată de profesori 
francezi și români a transmis 
multe din ideile novatoare ale 
anului 1848 — anul în care a- 
ceastă clădire a fost cel dinții 
sediu al guvernului revoluționar 
provizoriu; casa în care s-a 
născut eminentul om de stat 
Nicolae Titulescu, cel care a 
subliniat cu deosebită tărie în 
anii frămîntați dintre cele doua 
mari războaie, rolul important al 
prieteniei dintre « popoarele fran
cez și român în făurirea și con
solidarea securității europene.

Un nou popas — la Combina
tul chimic. Aici, în mijlocul nu
meroșilor muncitori, ingineri și 
ucenici veniți să-i întîmpine cu 
bucurie pe oaspeți se află Cons
tantin Scarlat, ministrul industri
ei chimice și conducători ai în
treprinderii. Ing. Nicolae Daud, 
directorul general al Combinatu
lui, prezentînd această unitate, 
subliniază colaborarea rodnică 
româno-franceză în dezvoltarea 
combinatului.

Oaspeții sînt invitați să facă 
apoi o scurtă vizită în incinta 
Combinatului, impunător prin 
Cele 14 fabrici construite pînă 
acum și schelele șantierului vi
itoarelor 4 unități care vor face 
ca producția Combinatului cra- 
iovean să se ridice la un milion 
de tone îngrășăminte anual.

înainte de plecare, generalul 
de Gaulle s-a întreținut cu spe
cialiștii francezi și cu familiile lor. 
aflați aici pentru a asigura asis
tență tehnică la montajul unor u- 
tilaje de proveniență franceză.

Luîndu-și rămas bun de la gaz
de, președintele Republicii Fran
ceze a consemnat următoarele în 
cartea de onoare : „Combinatul 
chimic din Craiova este o minu
nată realizare a României".

Continuînd vizita în această nouă 
zonă industrială a orașului, preșe
dintele Republicii Franceze și 
președintele Consiliului de Stat al 
României se opresc la centrala 
electrică de termoficare, unde sînt 
întîmpinați de Emil Drăgănescu, 
ministrul energiei electrice, ing. 
Alexandru Neațu, directorul ter
mocentralei, ing. Hector Huard. 
șeful grupului de specialiști fran
cezi care lucrează la montajul u- 
nor agregate, de numeroși mun
citori, specialiști și constructori. 
Copii români, îmbracați în port 
oltenesc și copii ai specialiștilor 
francezi, în costume de culorile 
drapelului patriei lor, le oferă 
flori. La intrarea în clădirea prin
cipală, directorul centralei face 
o succintă prezentare a aces-

★

Soția președintelui Republicii 
Franceze, Yvonne de Gaulle, îm
preună cu soția președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Elena 
Ceaușescu, au făcut joi dimineața 
o vizită la Casa Copilului din 
Craiova. La vizită au participat 
doamnele Couve de Murville, 
Bernard Tricot, Jean Louis Pons, 
precum Și Mia Groza, Adriana 
Stătescu, Georgeta Flitan, Olga 
Petrescu.

La sosire, oaspetele sînt întîm- 
pinate de dr, Gheorghe Enache, 
directorul Direcției sanitare a ju
dețului Dolj, de directoarea Ca
sei copilului, dr. Viorica Bută- 
rescu, de personalul medico-sani- 
tar al instituției. Două fetițe oferă 
buchete de flori. Se vizitează a- 
poi diferitele secții și săli, servi
ciul de asistentă socială etc. In- 
fruna din sălile de joc, un grup 

tui obiectiv energetic, a că
rui putere instalată — pes
te 1000 MW — îl situează pe 
primul loc în țară.

Oaspeții sînt conduși apoi în 
sectoarele termocentralei și în ca
mera de comandă. Pretutindeni 
ei sînt întîmpinați cu dragoste de 
muncitori, constructori și energe- 
ticieni români, precum și de spe
cialiști francezi care lucrează aici 
la probele tehnologice ale agrega
telor livrate de firma franceză 
„Spie".

in cartea de onoare, președin
tele de Gaulle aduce elogii mo
dernei și puternicei unități ener
getice românești.

Coloana de mașini se îndreaptă 
apoi spre reședința rezervată ge
neralului de Gaulle și soției sale. 
Pe străzile orașului, oaspeții sînt 
salutați cu aceeași căldură și en
tuziasm de locuitorii Crajovei.

★
După-amiază, în Piața Unirii 

din Craiova, a avut loc o mare a- 
dunare populară.

Zeci de mii de craioveni au 
umplut pînă la refuz piața 
din fața monumentalei clă
diri a Consiliului popular ju
dețean, au ocupat toate străzile 
ce conduc spre centrul orașului. 
Ferestrele și balcoanele caselor 
din jurul pieții sînt ticsite de oa
meni.

Pe un uriaș panou este înscrisă 
în limbile română și franceză, cu 
litere mari albe, pe fond albas
tru urarea : „Trăiască prietenia 
româno-franceză!“. Portretele pre
ședinților Charles de Gaulle și 
Nicolae Ceaușescu domină piața.

La apariția în tribuna amena
jată în fața clădirii Consiliului 
popular județean a președinților 
Charles de Gaulle și Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalte persoane 
oficiale, izbucnesc puternice ura- 
le și ovații. își iau zborul spre 
înălțimi zeci de baloane multico
lore, purtînd stegulețe românești 
și franceze, eșarfe pe care sînt 
înscrise urări pentru prietenia 
dintre cele două țari surori.

Adunarea populară a fost des
chisă de președintele Consiliului 
popular al județului Dolj, Gheor- 
ghe Petrescu, care în numele tu
turor locuitorilor acestui străvechi 
pămînt românesc a salutat, din 
toată inima, prezența eminentu
lui reprezentant al poporului 
francez generalul Charles de 
Gaulle. EI a salutat, de asemenea, 
pe doamna Yvonne de Gaulle, pe 
ceilalți demnitari francezi pre- 
zenți la adunare.

Adresăm salutul nostru preșe
dintelui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, soției 
sale, tovarășa Elena Ceaușescu. și 
celorlalte personalități din condu
cerea de stat a țării noastre — a 
spus vorbitorul.

Cu inima plină de bucurie vă 
primesc locuitorii municipiului 
Craiova și sîntem bucuroși, sti
mați conducători ai României și 
Franței, să ascultăm cuvîntul dv.

Primiți cu ovații au luat cn- 
vînfrul președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Republicii Franceze, ge
neralul Charles de Gaulle.

Cuvântările au fost subliniate 
în numeroase rînduri de vii și pu
ternice aplauze și urale.

Adunarea populară, ca și vi
zita conducătorilor de stat fran
cez și român la Craiova, a con
stituit o puternică și vibrantă ma
nifestare a legăturilor de prietenie 
dintre popoarele român și fran
cez, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Franceză.

★
Președintele Consiliului popu

lar al județului Dolj, și soția, au 
oferit seara, la restaurantul „Mi
nerva" din Craiova, un dineu în 
cinstea generalului de Gaulle și 
a soției sale. In timpul dineului, 
care s-a desfășurat într-o atmos
feră caldă, prietenească, Gheor- 
ghe Petrescu și președintele Re
publicii Franceze, Charles de 
Gaulle, au evocat legăturile de 
prietenie statornicite între Româ
nia și Franța, toastînd pentru 
dezvoltarea lor continuă, pentru 
prosperitatea popoarelor român 
și francez, pentru dezvoltarea 
multilaterală a colaborării între 
cele două țări în spiritul păcii și 
înțelegerii internaționale.

MIRCEA MOARCĂȘ 
VICTOR BÎRLADEAxU 

ȘTEFAN BRATU

★

de copii mulțumesc pentru jucă
riile primite în dar din partea 
doamnei de Gaulle. Doi copii o- 
feră soțiilor celor doi conducă
tori de state cite o păpușă îmbră
cată în costum național româ
nesc.

In continuare a fost vizitat Par
cul poporului din localitate. Du
pă o plimbare pe aleile umbrite 
de arbori seculari, pe marginea 
lacului peste care se arcuiește un 
grațios pod suspendat, vizitatoa
rele s-au oprit la debarcader. 
Aici, Radu Romanescu, fiul fos
tului primar al Craiovei, care la 
începutul acestui secol a amena
jat parcul după proiectul arhitec
tului peisagist francez E. Redont, 
a prezentat istoricul și arhitectura 
acestui îneîntător loc de odihnă 
și recreație.

(Agerpres)

CUVÎNTAREA PREȘEDINTELUI
CONSILIULUI DE STAT, 

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

din Paris, în războiul din 1918 
— și întotdeauna ei au știut să 
lupte vitejește, să-și dovedeas
că prietenia trainică ce i-a le
gat de veacuri și care-i leagă 
și în prezent.

Desigur, românii și francezii 
trăiesc în condiții social-poli- 
tice diferite, dar dezvoltarea 
colaborării lor în domeniile a- 
mintite este atît în interesul 
României și al Franței, cît și 
al cooperării și destinderii in
ternaționale. Sîntem convinși 
că prietenia și colaborarea ro
mâno-franceză va rezista ori
căror împrejurări și va fi în
totdeauna de nezdruncinat.

Sîntem bucuroși să remar
căm că tradiționalele legături 
dintre țările și popoarele noas
tre au înregistrat în ultimii ani 
o continuă amplificare. întâl
nirile între conducătorii de stat 
ai celor două țări se înscriu ca 
verigi importante ale întăririi 
și dezvoltării acestor legături. 
In această ordine de idei a- 
mintesc vizita făcută în Franța 
în 1964 de președintele guver
nului român, Ion Gheorghe 
Maurer, precum și vizitele al
tor reprezentanți ai celor două 
țări.

Vizita dv. în România, dom
nule președinte, convorbirile 
și schimbul rodnic de opinii pe 
care îl întreprindem mar
chează, fără îndoială, un mo
ment de însemnătate deosebită 
în istoria relațiilor dintre cele 
două țări. Această vizită va 
avea o contribuție de seamă 
pentru cauza Europei, pentru 
cauza păcii în întreaga lume.

Constatăm cu satisfacție că 
în ultimii ani schimburile eco
nomice dintre România și 
Franța au sporit simțitor și 
s-au diversificat, au fost înde
plinite prevederile acordului 
comercial de lungă durată în
cheiat în 1965. O ilustrare e- 
locventă a acestui proces po
zitiv o constituie cooperarea în 
domeniul producției de auto
turisme, acordul încheiat cu 
firma Renault pentru construi
rea uzinei de lîngă Pitești, care 
care va începe să producă în 
cursul acestui an. în vizita pe 
care ați făcut-o astăzi la ter
mocentrală ați putut constata 
cum împreună, românii și fran
cezii, își unesc eforturile pen
tru a da lumină electrică, am 
putea spune pentru a da lu
mină și trăinicie prieteniei ro- 
mâno-franceze.

Rezultate bune s-au înre
gistrat și în domeniul relațiilor 
culturale și științifice care se 
sprijină pe o fructuoasă și în
delungată tradiție de conlucra
re apropiată între savanți ro
mâni și francezi, de înrîurire 
reciprocă pe tărîmul creației 
artistice și culturale.

Convorbirile pe care le-am 
avut în cursul acestor zile au 
relevat dorința și hotărîrea 
României și Franței de a in
tensifica colaborarea econo
mică, politică, tehnico-științi- 
fică și culturală între Franța și 
România, de a înlesni celor 
două popoare să-și facă cunos
cute în mod reciproc realiză
rile în creație materială și spi
rituală. în scopul intensificării 
schimburilor noastre am căzut 
de acord să creăm o comisie 
guvernamentală mixtă, care să 
asigure o dezvoltare și mai in
tensă colaborării noastre în 
toate domeniile de activitate.

Sîntem convinși că cele sta
bilite împreună în cursul a- 
cestor zile vor prinde viață, 
că vor face ca prietenia dintre 
Franța și România să devină 
— dacă se poate spune — un 
model de relații între două țări 
independente, stăpîne pe desti
nele lor.

Fără îndoială că această co
laborare poate progresa mult 
mai mult în viitor, manifestîn- 
du-se cu putere și în domeniul 
soluționării problemelor majo
re ale vieții internaționale con
temporane, ale eforturilor pen
tru așezarea relațiilor politice 
europene pe baze sănătoase.

România și Franța pot aduce 
o contribuție însemnată la des
tinderea internațională, la dez
voltarea cooperării, încrederii 
și prieteniei dintre popoarele 
Europei, dintre popoarele între
gii lumi Și sîntem convinși că 
așa va fi.

Este un adevăr cunoscut că 
astăzi s-.au acumulat în lume 
numeroase probleme litigioase 
între state, o serie de factori 
de animozitate, de neîncredere 
și suspiciune între țări care 
prezintă în sine un pericol de 
noi conflicte și războaie. Noi 
cu toții, purtăm în memorie 
faptul că Europa a fost de două 
ori în decursul primei jumătăți 
a secolului al X-X-lea teatrul 
unor dramatice încleștări ar
mate — provocate de impe
rialismul militarist german — 
care au pricinuit suferințe și 
pagube incalculabile omenirii. 
Știm cu toții că în cel de-al 
II-lea război mondial datorită 
eroismului și sacrificiilor po
porului sovietic — care a dus 
pe u-merii săi greul acestui 
război — luptei celorlalte pu
teri ale coaliției antifasciste, 

omenirea a putut fi salvată 
de dominația celui mai despo
tic și mai inuman regim poli
tic — dușman înverșunat al 
democrației, progresului și ci
vilizației. Este cunoscută lupta 
eroică desfășurată în cursul 
celui de-al doilea război mon
dial de poporul francez — în 
cadrul căruia dv., domnule 
președinte, ați avut un rol de 
seamă — împotriva ocupan- 
ților fasciști, pentru înfrânge
rea mașinii de război germa
ne. Se știe, de asemenea, că 
în ultima parte a războiului, 
România a participat activ, cu 
toate forțele sale, la zdrobi
rea armatelor fasciste, la vic
toria asupra Germaniei na
ziste.

Evocăm acest trecut astăzi, 
pentru că, ignorând lecțiile 
necruțătoare ale istoriei, 
cercurile neonaziste revanșar
de încearcă să se impună din 
nou în viața politică. Desigur, 
aceasta provoacă îngrijorarea 
justificată a popoarelor noas
tre, ca și a întregii opinii pu
blice din Europa, din întreaga 
lume. Reînvierea acestor forțe 
face necesar ca toate țările 
care doresc pacea să-și uneas
că eforturile pentru a nu mai 
permite nimănui să amenințe 
securitatea continentului, să 
tulbure munca pașnică a ome
nirii, să pericliteze libertatea 
popoarelor.

Condiția principală pentru 
asigurarea unei adevărate at
mosfere de pace și securitate 
în Europa este stabilirea unor 
relații de încredere și coope
rare între toate statele conti
nentului, întărirea încrederii 
între popoare, colaborarea lor 
în toate domeniile lor de acti
vitate. Ca țară socialistă, Ro
mânia dezvoltă colaborarea, 
prietenia și alianța cu Uniu
nea Sovietică — care joacă un 
rol remarcabil în arena mon
dială, în apărarea păcii și 
securității — cu țările socia
liste vecine, cu toate țările 
socialiste, acționînd împreună 
cu acestea în spiritul as
pirațiilor de libertate și 
progres ale tuturor popoarelor.

Pentru crearea securitățitpe 
continentul nostru, o impor
tanță deosebită are înțelegerea 
și acceptarea schimbărilor 
intervenite în dezvoltarea is
torică postbelică, a realităților 
create în viața politică euro
peană, asigurarea inviolabili
tății granițelor stabilite după 
ultimul război mondial, inclu
siv recunoașterea granițelor 
Oder-Neisse. Recunoașterea 
existenței celor două state 
germane și implicit dezvolta
rea unor relații normale cu 
acestea, ar contribui, după pă
rerea noastră, atît la lichida
rea reziduurilor celui de-al doi
lea război mondial, cît șl la 
crearea condițiilor ca poporul 
german să poată participa cu 
întregul sau potențial la în
făptuirea aspirațiilor de pace 
și securitate în Europa.

Normalizarea raporturilor 
între statele europene presu
pune, totodată, lichidarea si
tuației anacronice a împărțirii 
Europei în blocuri militare, 
prin desființarea Pactului A- 
tlanticului de Nord și, conco
mitent, a Tratatului de la 
Varșovia, retragerea trupelor 
străine de pe teritoriile altor 
țări, lichidarea bazelor mili
tare străine, luarea unor mă
suri eficiente în vederea de
zarmării, a lichidării unui pe
ricol termonuclear. A acționa 
pentru unirea tuturor națiu
nilor în vederea apărării păcii 
și securității în Europa în
seamnă a răspunde intereselor 
esențiale ale tuturor popoare
lor europene, a asigura con
diții pentru accelerarea pro
gresului material și spiritual 
al continentului, exercitînd 
astfel, o înrîurire binefăcătoa
re asupra întregii atmosfere 
internaționale, asupra luptei 
popoarelor pentru pace și se
curitate în întreaga lume.

în cursul discuțiilor noastre, 
am putut constata că atît 
Franța cît și România doresc 
să-și aducă o contribuție ac
tivă la făurirea unirii națiu
nilor europene în lupta pentru 
pace și progres social.

România acționează cu con
secvență pentru instaurarea în 
întreaga viață internațională a 
normelor de justiție și morală, 
la a căror temelie să stea drep
tul inalienabil al fiecărui 
popor de a dispune singur de 
destinele sale, de a-și alege 
calea dezvoltării sociale con
form voinței și intereselor sale 
supreme. După părerea noas
tră, acesta este un principiu 
fundamental pentru asigurarea 
mersului înainte al omenirii, 
pentru înfăptuirea coexistenței 
pașnice, pentru salvgardarea 
păcii și securității popoarelor.

Ne pronunțăm cu perseve
rență și energie pentru lichi
darea tuturor formelor de asu
prire colonială, de dominație a 
unui stat asupra altuia, de 
presiuni și ingerințe în treburi
le altor țări, de spoliere a bo
gățiilor naționale, a rodului 
muncii altor popoare, pentru 
respectarea strictă a indepen
denței și suveranității naționa

le, a egalității în drepturi între 
toate statele și națiunile lumii.

Cele mai elementare criterii 
de echitate cer să se facă totul 
pentru lichidarea decalajului 
dintre țările slab dezvoltate și 
statele cu un nivel ridicat al 
forțelor de producție, care con
stituie un factor generator de 
conflicte și animozități, de în- 
veninare a atmosferei interna
ționale. Sprijinim eforturile ti
nerelor state independente 
pentru dezvoltarea lor econo
mică și socială, pentru ridica
rea nivelului de trai material 
și spiritual al popoarelor lor.

Războiul agresiv din Viet
nam demonstrează ce surse de 
pericole grave pentru pace 
creează încălcarea și-nesocoti
rea principiilor la care m-am 
referit. Ne exprimăm speranța 
că întâlnirile de la Paris dintre 
reprezentanții Statelor Unite 
ale Americii și Republicii De
mocrate Vietnam vor duce 
la încetarea totală și necondi
ționată a bombardamentelor și 
a altor acte de război împo
triva Republicii Democrate 
Vietnam. Soluția definitivă în 
problema vietnameză este re
tragerea trupelor Statelor Uni
te ale Americii, asigurarea și 
respectarea dreptului sacru al 
poporului vietnamez de a ho
tărî singur asupra destinelor 
sale.

La îmbunătățirea situației 
internaționale ar contribui în
tr-o măsură importantă înlă
turarea încordării ce se men
ține încă în Orientul Apropiat, 
în momentul de față, un impe
rativ esențial al creării con
dițiilor pentru soluționarea 
pașnică a acestui conflict este 
retragerea trupelor izraeliene 
de pe teritoriile ocupate, asi
gurarea condițiilor pentru 
existență liberă și dezvolta
rea nestfnjenită a fiecărui stat, 
respectarea în acest sens a re
zoluției Consiliului de Secu
ritate.

în vizită la centrala electrică de termoficare Foto ; AGERPRES
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APA DIN PINZA 
FREATICĂ

afara celor 90 hectare de le
gume, 200 hectare cultivate cu 
lucernă și aproape 100 rezervate 
porumbului și sfeclei de zahăr. în 
prezent echipe de țărani coopera
tori lucrează zi și noapte la fora
rea altor puțuri. Experiența do- 
bîndită, devotamentul cu care 
lucrează cei ce formează aceste 
echipe permit ca în cel mult 
trei-patru zile să se încheie lu
crul la un puț; la fiecare 10 zile 
alte circa zece hectare să aibă 
garantată producția. Aceste fo
rări le executăm cu posibilități 
locale și, fiecare dintre ele con
centrează investiții sub 10000 
lei; suma recuperîndu-se în 
cel mult doi-trei ani prin sporu
rile de producție realizate.

Eforturile depuse în sensul a- 
menajărilor pentru irigat, le con
jugăm cu alte măsuri organizato
rice întreprinse. Fiecare minut 
al zilei este folosit la maximum, 
toate electropompele și aspersoa- 
rele funcționîncl cu întreaga ca
pacitate. De remarcat că măi 
mult de două treimi dintre ță
ranii cooperatori permanentizați 
în echipele de udători sînt dintre 
tineri. Și tot dintre ei au fost

O preocupare constantă în 
politica externă a României 
este dezvoltarea relațiilor de 
cooperare cu toate statele bal
canice, socialiste și nesocia- 
liste, crearea în această regiu
ne geografică a unei atmosfere 
de pace, securitate și bunăveci- 
nătate.

Politica noastră externă plea
că de la premisa că fiecare 
țară — mare sau mică -— tre
buie să-și aducă conțribuția ia 
soluționarea acestor probleme 
vitale, la normalizarea vieții 
internaționale. Astăzi, mai 
mult ca oricînd, este necesar 
să se facă totul pentru ex
cluderea războiului din viața 
omenirii, pentru dezvoltarea 
colaborării pașnice dintre po
poare.

Sîntem convinși, domnule 
președinte, că vizita dv. va 
constitui un nou stimulent 
pentru dezvoltarea prieteniei 
tradiționale româno-franceze, 
pentru conlucrarea României 
și Franței la destinderea poli
tică pe continentul nostru, la 
salvgardarea păcii și securității 
internaționale. Considerăm că 
România și Franța pot să pă
șească împreună, alături de 
celelalte popoare, pentru a 
crea o lume fără grija unui 
război, o lume a păcii și co
laborării. în acest cadru ve
dem noi vizita dumneavoastră, 
viitorul prieteniei româno- 
franceze.

Trăiască prietenia româno- 
franceză !

Trăiască cauza păcii și cola
borării în Europa și în întrea
ga lume !

(Cuvîntarea președintelui 
Consiliului dc Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu. a fost subliniată în 
repetate rînduri de ovații, ura
le și aplauze îndelung repetate. 
Se aud urări pentru trăinicia și 
dezvoltarea continuă a priete
niei româno-franceze).

școlarizați și cel ce lucrează ca 
electromotopompiști și în celelalte 
meserii solicitate de introduce
rea acestei măsuri agrotehnice : 
irigatul. Pentru a reduce la mi
nimum timpul pierdut din cauza 
defecțiunilor, cu sprijinul sta
țiunii de mașini și tractoare am 
reușit să formăm o echipă de 
meseriași care supraveghează re
țeaua electrică și funcționarea 
perfectă a agregatelor. Prin toate 
aceste măsuri vom asigura, în 
final, dublarea aproape a supra
feței irigate în prezent cu apa 
obținută, prin forare, din pînza 
freatică.

Avem convingerea că prin 
toate măsurile întreprinse vom 
reduce la maximum efectele ne
dorite ale lipsei de umiditate din 
această perioadă.

N.R. Prin măsurile între
prinse de Consiliul Superior 
al Agriculturii și Uniunea Na
țională a Cooperativelor Agri
cole, îndeosebi în județele Il
fov, Teleorman, Buzău și Ia
lomița au fost concentrate 
multe dintre forezele împru
mutate de la ministerele pe
trolului și minelor, precum și 
din alte sectoare ale econo
miei. După cum o dovedește 
experiența cooperativei agri
cole din Satul Mare și a al
tor unități agricole din zona 
Urzicenilor acest mijloc de 
obținere a apei necesară iriga
ției este deosebit de eficient

CUVÎNTAREA PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII FRANCEZE, 

GENERALUL CHARLES DE GAULLE
(Urmare din pag. I)

Franța iubește și stimează 
România și pentru viitor. Așa 
cum a spus adineauri pre
ședintele dumneavoastră, atît 
de bine și într-un spirit atît de 
nobil, este vorba de viitorul în 
oare avem de înfăptuit lu
cruri atît de mari, viitorul în 
care avem de înfăptuit Eu
ropa, de la un capăt la celă
lalt, o Europă fără cortină de 
fier, o Europă în care toate 
statele, toate națiunile să fie 
stăpîne pe soarta lor, o Eu
ropă care cooperează în între
gime omenește pentru progres 
și pentru pace. Aceasta este 
ceea ce caută Europa să în
făptuiască de o mie de ani, a- 
ceasta este ceea ce avem de 
făcut împreună dumneavoastră 
și noi, dacă aceasta este și do
rința dumneavoastră.

Deci, noi, români și francezi, 
să ne ajutăm unii pe alții. 
Să ne ajutăm în domeniul eco
nomic, să ne ajutăm în dome
niul culturii, să ne ajutăm în 
domeniul tehnic, să ne ajutăm 
în domeniul politic, și să ne 
ajutăm pentru ca fiecare din
tre noi francezii — fiecare 
dintre dumneavoastră — ro
mânii, să aibă și să cultive în 
inima sa sentimentele dragos
tei pentru țara celuilalt. Iată 
care este datoria noastră co
mună. Dacă m-aș' fi îndoit 
de viitorul despre care vor
besc, mi-ar fi fost suficient să

și valoros in condițiile de se
cetă. Iată de ce se impune 
ca în județele amintite orga
nele agricole și conducerile u- 
nităților de producție sâ ia toa
te măsurile în sensul folosirii 
la întreaga capacitate de lucru 
a forezelor dirijate aci. Din in
formațiile primite de la Co
mandamentul Central pentru 
combaterea secetei desprindem 
că, îndeosebi în județele Ilfov, 
Ialomița și Buzău, aceste fore
ze nu sînt folosite la întreaga 
capacitate, că productivitatea 
cu care au lucrat pînă acum 
este cu mult sub 50 la sută.

Se impune luarea unor astfel 
de măsuri care să asigure 
funcționarea continuă a acestor 
utilaje pentru a asigura adu
cerea apei pe suprafețe cît 
mai mari. Toată atenția se ce
re acordată aprovizionării cu 
materiale a acestor șantiere, a 
organizării echipelor de lucru 
pentru trei schimburi prin mo
bilizarea celor mai pricepuți și 
harnici țărani cooperatori.

PROFUND 
DEMOCRATISM
nai al politicii sale — clar ex
pus șl în recenta plenară a Co
mitetului Central — este crea

vă văd pe dumneavoastră, 
pentru a fi convins că acesta 
este drumul cel bun. Sîntem 
în mers. Simt acest lucru și 
îl afirm. Franța și România 
înaintează s>pre același țel care 
se numește Europa, pacea 
mondială și progresul ome
nirii.

Realizăm aceasta avînd în 
momentul de față regimuri di
ferite, dar noi îl realizăm ca 
oameni, deoarece în toate regi
murile oamenii sînt oameni, îl 
realizăm ca frați, deoarece oa
menii trebuie să fie frați și în
deosebi românii și francezii.

în urma convorbirilor pe 
care le-am avut cu domnul 
președinte Ceaușescu, duc cu 
mine încrederea totală în prie
tenia noastră și, de asemenea, 
în acțiunea noastră comună. 
Din tot ceea ce am văzut și 
am auzit despre poporul dv., 
îndeosebi din cele văzute la 
Craiova, duc cu mine o amin
tire de neuitat.

în încheiere, ca și la început, 
vă spun : mulțumesc !

Hai să dăm mînă cu mână ! 
Trăiască Craiova ! Trăiască 
România ! Trăiască prietenia 
româno-franceză !

(Cuvîntarea președintelui 
Republicii Franceze, generalul 
Charles de Gaulle, a fost sub
liniată în repetate rânduri de 
ovații, urale și aplauze puter
nice).

rea unei societăți a deplinei 
egalității, a fericirii și prosperi
tății întregii țări, a întregului 
nostru popor, a națiunii noastre 
socialiste.

★
La adunarea comuniștilor de 

la Uzina mecanică de automo
toare din Brașov, au participat 
muncitori, ingineri. tehnicieni 
și funcționari. Acordul deplin 
față de hotărîrile plenarei C.C. 
al P.C.R., sentimentul de mîn- 
drie pentru capacitatea și jus
tețea politicii marxist-leniniste 
a partidului, profundul demo
cratism, principialitatea cu care 
partidul se preocupă și solu
ționează problemele cele mai 
diverse pe care le ridică con
strucția societății moderne so
cialiste. au fost elemente ce au 
caracterizat cuvîntul fiecărui 
vorbitor.

— Măsurile stabilite de ple
nară, spunea tov. Otto Palmerth 
cu privire la dezvoltarea învă- 
țămîntului, întărirea continuă a 
rîndurilor partidului, activitatea 
internațională și reabilitarea 
unor activiști de partid și de 
stat, au o mare însemnătate 
pentru activitatea de viitor a 
partidului și statului nostru.

La rîndul său, tovarășul Au
rel iOniță, spune că: „ansamblul 
de măsuri adoptate oglindește 
grija deosebită a conducerii 
partidului pentru dezvoltarea 
democratismului — principiu 
fundamental al orînduirii noas
tre, întărirea legalității socia
liste, crearea celor mai favora
bile condiții afirmării multila
terale a personalității umane".
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Două idei mi-au rămas 
foarte bine întipărite în min
te, urmărind programul săp- 
tămînii trecute. „Două idei" 
e un fel de a spune — de 
fapt două informații (preci
zare inutilă, fiindcă în epo
ca noastră multi confundă 
ideea cu informația și nimeni 
nu-i corectează): în primul 
rînd, anunțarea rezultatului 
în faimosul plebiscit privi
tor la serialul telesîmbetei ; 
au sosit vreo 14 000 (patru
sprezece mii) de răspunsuri, 
cifră care mi se pare teri
bilă. în adîncui ei. Deși pre
ferințele au mers ceva 
mult spre „Campioni" 
studioul a hotărît să 
seama de unanimitatea 
ticii de specialitate în 
rul „Răzbunătorilor" și 
rețină și pe aceștia, 
impresia că e prima 
cînd cronicarii înregistrează 
un asemenea triumf. (Fie 
vorba între noi. dacă știam 
de acest al doilea episod al 
„Răzbunătorilor" cu fanto
me, arcuri submarine, pești 
și nu știu ce probleme eco
nomice — aș mai fi stat pe 
gînduri, dar asta-i meseria 
de serial...). A doua informa
ție : se proiectează un foarte 
serios concurs de prezenta
tori pentru televiziune, re-

mai
țină 
cri-

Am 
oară

viziunii
de Radu Coșașu

muncă, cu chin, cu transpi
rație și inspirație. Nimeni nu 
se joacă „de-a 
rul".

Celor care vor 
zinte la concurs, 
atrage atenția — 
exact, sper — că li se cere, 
printre altele, o mare spon
taneitate orală. E o proble
mă cheie, într-adevăr. Ani de 
zile în transmisiile noastre
— mai ales în cele „directe"
— cuvîntul rostit s-a confun-

prezentato-
să se pre- 
studioul le 
am reținut

RĂZBlMEORII“
Șl PREZEmORH

Multă vreme a trebuit să 
afirmăm despre controlul ob
ștesc efectuat în cantinele stu
dențești că a dobîndit doar 
două „însușiri" : de a fi spora
dic și superficial, adică lipsit de 
finalitate. Avem la îndemînă 
exemple care dovedesc că în 
numeroase locuri o asemenea 
stare de fapt a rămas și în pre
zent neschimbată. De aici s-a 
ajuns repede la păreri care eti
chetează activitatea controlului 
obștesc studențesc drept inefi
cientă. Aprecierea nu ni se pare 
exagerată. Ne ' exprimăm totuși 
satisfacția de a putea însera aici 
denumirile cîtoi'va cantine din 
Centrul universitar București 
— „Tel" (Institutul de construc- 

9 UO. „Regie" (Institutul politeh
nic), „Victoria" (Institutul de 
medicină și farmacie), „Doam- 

@ nei" (Institutul de petrol, gaze 
și geologie) — unde controlul 
studențesc se găsește acum la 

A post. La ora actuală, dintre nea- 
“ junsurile întîlnite în cantinele 

studențești, pericolul cel mai 
• mare îl prezintă risipa alimen

telor sau sustragerea acestora. 
Revizorii Ministerului învăță- 
mîntului, factorii de răspundere 

ig? din institutele de învățămînt su
perior nu pot fi mereu prezenți 

• în toate cantinele, de aceea re
curg lă controlul prin sondaj. 
Comitetele studențești de can- 

• tină au însă posibilitatea de a 
veghea în permanență — prin 
studenții de serviciu și prin co- 
lectivele de control obștesc — ca 

9 întreaga cantitate de alimente 
eliberată din magazie să ajungă 
în cazan. Firește atributele 

A acestui control studențesc sînt 
mult maj largi, ele privesc apro
vizionarea cantinelor, alcătuirea 

• meniurilor, calitatea mesei etc.
etc. Ceea ce apreciem cu deo
sebire în activitatea comitetelor 

• studențești de la cantinele mai 
sus amintite este perseverența. 
Prezența permanentă a studen- 
ților de serviciu în cantine, ve-

0 rificarea exigentă a modului 
cum se respectă meniurile, cum 
se folosesc alimentele, cum se 

A face deservirea, găsirea unor căi 
de sondare a opiniilor și dorin-

Responsabilitatea contr o
lului

cruțați dintre amatori cu stu
dii frumoase, stăpîni pe o 
limbă străină, urmi nd a fi 
examinați de o comisie care 
are deja în componența ei 
un specialist în gramatică 
românească și stil literar. 
Prea bine. Legătura dintre 
cele două informații e prea 
facilă, nu mă grăbesc s-o 
fac, problema tele-prezenta- 
torilor e prea acută ca să nu 
insist; e o problemă mon
dială care a ajuns, în sfîrșit, 
și la noi, chemată — fără 
îndoială — de necesitățile 
dezvoltării interioare. în 
toate țările lumii, televiziu- 
nile se bat aprig pentru pre
zentatori — mai ales pentru 
cei care se adresează tine
retului. Prestigiul unui stu
dio, succesele lui sînt legate 
’trîns de cei care susțin e- 

'unile de mare accesibili- 
. Prezentatorul, animato- 

. (a nu se confunda cu 
rainicul) e o personalitate, 

un star, o vedetă — la con
curență cu actorii cei mai 
cunoscut! din teatru și film, 
în Amerioa meseria asta se 
învață în școli veritabile de 
transmisie TV : se învață to
nul, se învață legarea su
biectelor, tehnica întrebări
lor, se fac specializări în pre
zentare : muzică ușoară, artă, 
film, politică, „jocuri", repor
taj în direct. Un om care 
știe să-ți prezinte o gală de 
muzică ușoară e altceva de- 
cît un tip care-ți vorbește 
despre Fellini. E o meserie 
în care diletanții, „băieți cu 
papagal" sau fetele doar cu 
două gropițe în obraji nu au 
ce căuta. E o meserie, cu

dat cu cel scris și citit. Oa
menii — inclusiv prezentato
rii — vorbeau în articole sau 
le scriau sub ochii noștri, 
chiar cînd aveau de spus lu
cruri interesante. Dar vorba 
scrisă și vorba ,,vorbită" sînt 
două lumi diferite și din a- 
ceastă deosebire de loc for
mală — cu mari implicații 
în conținut — își trage via
ța televiziunea, mai ales cînd 
ea e dominată de chip, de 
chipul unui om care vorbeș
te sub ochii noștri. Nu există 
inamic mai rău al vorbei 
imobile ca fața aceluiași om, 
în permanentă mișcare, tră- 
dînd mereu prin jocul ochi
lor gîndul țeapăn, împietrit 
în formulări stas. Falsurile, 
nereușitele de aici încep — 
și e bine că cei răspunzători 
dovedesc că vor să „opereze" 
în acest domeniu, chiar 
pe nervul cel mai intim al 
unei emisiuni. Fără această 
spontaneitate — la urma ur
mei, forma cea mai vizibilă 
a competenței care-și poate 
permite mișcarea cea mai 
lejeră, a seriozității neinti
midate de aparat — fără ea, 
emisiunile cele mai populare 
și mai ales cele în direct își 
dau duhul.

Și ca să nu ratez acea le
gătură facilă anunțată de la 
început — n-ar fi rău ca 
respectații telecronicari să 
fie prezenți la concursul te
lespectatorilor, dacă nu în 
comiții și comisii, măcar în 
sală. Poate vine și televi
ziunea cu aparatele ei, ca să 
facă un film — prevăd — 
excelent. Subiectul se pre
tează.

țelor studenților — toate aces
tea au contribuit la îmbunătă
țirea substanțială a calității me
sei. Sînt numai cîteva exemple 
care dovedesc cît de necesară 
se face o redresare a activității 
controlului obștesc. în toate can
tinele studențești.

Se știe, începînd cu prima zi 
a lunii mai, alocația pentru 
masă a studenților bursieri 
sporește cu 25 la sută. Controlul 
obștesc studențesc va trebui 
să-și aducă o contribuție sub
stanțială la folosirea judicioasă 
a sumelor alocate în plus. Aten
ția cea mai mare se cere acor
dată în alcătuirea meniurilor, 
activitate la care reprezentanții 
studenților au cuvîntul hotărîtor. 
Concluziile unui studiu, efec
tuat timp de șase luni de către 
dr. Octavian Mihăese, igienistul 
Policlinicii studențești din Cluj, 
atrag atenția asupra unor ele
mente mai mult sau mai puțin 
neglijate în întocmirea meniuri
lor. Carnea și derivatele din 
carne a căror pondere în ali
mentația zilnică tinde să se 
mărească o dată cu acordarea 
alocației suplimentare, au fost 
distribuite și pînă acum în can
tități ce depășeau limita de sus 
a admisibilului. In ceea ce pri
vește grăsimile, situația este a- 
ceeași. Calitativ în cele mai multe 
cantine studențești meniurile sînt 
identice cu cele pe care le oferă 
un restaurant de prima catego
rie-.' In schimb compoziția nece
sară a rațiilor este încălcată. 
Există un rețetar de meniuri al 
Ministerului învățămîntului, dar 
acesta nu a putut fi peste tot 
respectat. Gusturile studenților 
clujeni l-au respins — la

obștesc studențesc
s-au petrecut lucrurile și în alte 
centre universitare — așa că cei 
care răspund de pregătirea me
sei s-au văzut siliți să nu se for
malizeze hîrtiilor (din păcate, 
nu în toate cantinele : la Uni
versitatea din București, de pil
dă, s-a ajuns la formula bizară 
a ..meniului unic“ pentru toate 
cantinele, ignorîndu-se diversi
tatea gusturilor) ci să respecte 
preferințele studenților. Uneori 
însă s-a renunțat cu ușurință la 
alcătuirea științifică a meniuri
lor, ceea ce a generat situații a 
căror rezolvare trebuie avută, 
acum. în primul rînd, în vedere. 
De pildă, laptele și derivatele 
acestuia se administrează sub 
limita de jos a admisibilului. 
Rația zilnică de alimente conți
ne 600—650 miligrame de calciu 
față de 1 000 miligrame cît ar 
trebui. Or, se știe, la majorita
tea studenților nu s-a încheiat 
încă perioada de creștere. încăl- 
cîndu-se compoziția științifică a 
rației se scapă din vedere asigu
rarea în cantități suficiente a 
vitaminei Bi. Ficatul — care 
conține în doze mari această 
vitamină — lipsește, cu foarte 
mici excepții, din lista meniuri
lor. Cunoaștem exemple — can
tina Complexului studențesc din 
Cluj, cantina Institutului poli
tehnic din Timisoara, cantina in
stitutului de medicină și farmacie 
din Tg. Mureș etc. — unde în

ultimul timp s-au făcut încercări 
susținute (în bună măsură reu
șite) pentru evitarea unor me
niuri alcătuite neștiințific, dar 
Ia cele mai multe cantine încer
cările urmează și trebuie să în
ceapă acum. Un rețetar întocmit 
științific, care să includă expe
riența bucătăriilor regionale, 
este absolut necesar. Aceasta ar 
impune stabilirea unor meniuri 
variate de unde studenții pot să 
aleagă și, care, în același timp, 
ar respecta normele „artei culi
nare". în fond, gusturile sînt o 
chestiune de educație. Rafina
mentul (fără a exclude mîncăru- 
rile general acceptate) se for
mează și prin încercare, dar șl 
printr-o, să-i zicem, autocon- 
strîngere izvorîtă din rațiunea 
necesității. în definitiv, cine ia 
medicamente din plăcere ? La 
fel se întîmplă (sau ar trebuj să 
se întîmple) și cu amatorii neli
mitați ai preparatelor din carne 
care resping pastele făinoase 
sau legumele atît de necesare 
funcționării normale a organis
mului pentru savoarea unei frip
turi înăbușite...

Sporirea alocației pentru hra
na studenților permite pregăti
rea unor meniuri mai bogate, 
mai alese. Este însă foarte im
portant să. nu se scape din ve
dere că prepararea unor mîncă- 
ruri gustoase presupune într-a- 
devăr o calificare superioară a

bucătarilor, dar și un sistem ra
țional de aprovizionare. Buna 
aprovizionare condiționează fo
losirea cît mai judicioasă a alo
cației pentru hrană. In special 
în cazul cărnii : In prezent car
nea de calitate superioară se li
vrează împreună cu sortimente 
care se desfac 
merț. Normal ar fi ca aceste sor
timente să se trimită fabricilor de 
mezeluri. De foarte multe ori 
carnea nu se livrează decît 
tranșată (împărțită pe categorii). 
Astfel prețul se ridică și grevea
ză substanțial costul mesei. La 
o masă de prînz, 70 la sută din 
alocație trebuie repartizată pen
tru carne, dacă aceasta este 
tranșată. Cum se mai pot pre
găti atunci o ciorbă bună și un 
desert acceptabil ? La fiecare 
cantină sînt oameni pricepuțl 
care pot face acest lucru în ra
port cu necesitățile pregătirii 
mesei... Iată, deci, o mare varie
tate de aspecte care se includ 
acum cu și mai multă pregnanță 
în sfera de activitate a contro
lului obștesc studențesc. Acesta, 
alături de conducerile adminis
trative ale institutelor, va tre
bui să-și împlinească cu adevă
rat menirea acționînd cu res
ponsabilitate și cu competență.

anevoie în co-

ION RUSU 
ADRIAN VASILESCU

întoarcerea delegației 
C C al P. C R. 

din Tunisia
Joi seara, s-a întors în Capitală 

delegația C.C. al P.C.R., condu
să de tovarășul Manea Mănescu, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
Economic, care, la invitația Parti
dului Socialist Desturian, a făcut 
o vizită în Republica Tunisia.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost întâmpina
tă de tovarășii Mihai Gere, mem
bru supleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Mihai Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass și Ilie Ră- 
dulescu, șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., activiști de partid.

A fost de față Manmoud Ma- 
amouri, ambasadorul Republicii 
Tunisia la București.

La plecare, pe aeroportul din 
Tunis, delegația P.C.R. a 
fost salutată de Mohamed Sayah, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Socialist Desturian, 
director al partidului, M. Bela- 
jouza, prim adjunct al șefului 
secției externe a Comitetului 
Central al Partidului Socialist 
Desturian, M. Triki, redactor șef 
al ziarului „l’Aetion*4, organ al 
C.C. al P.S.D.

Au fost de față Nicolae Sipos, 
ambasadorul Republicii Socialis
te România la Tunis, membrii 
ambasadei, ziariști.

(Urmare din pag. I)

TELEVIZIUNE
• 10,00 — Curs de limba 

engleză (lecțiile 3 și 4 — re
luare) • 11,00 — TV pentru 
specialiști (medicină — relua
re) • 17,30 — Pentru cei 
mici: A.B.C. — De ce ? •
18,00 — Drumuri și popasuri
— emisiune turistică • 18,20
— Buletinul circulației rutiere 
• 18,30 — Curs de limba spa
niolă (lecția a 16-a) • 19,00 — 
Tineret, tinerețe. La porțile 
cunoașterii : „Atomii și... de
fectele" • 19,30 — Telejur
nalul de seară. • 19,50 — 
Buletinul meteorologic — Pu
blicitate • 20,00 — Actuali
tatea agricolă. Obstacole în 
drumul apei • 20,20 — Stu
dioul muzical • 20,50 — Dia
log despre cultură • 21,10 
Film artistic : „Arleziana" • 
22,30 — Seară de romanțe • 
22,50 — Priviri asupra Norve
giei (film) • 23,05 — Tele
jurnalul de noapte • 23,15 — 
închiderea emisiunii.

OSCAR (cinemascop)
rulează la cinematograful Pa
tria (orele 10 ; 12,15 ; 14,30 ;
16,45 ; 19 ; 21,15) ; Festival (o- 
rele 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21).

K.O. (cinemascop)
rulează la București (orele 9; 
11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21).

OBSESIA (cinemasoop) 
reulează la Republica (orele 
9 ; 11,30 ; 14 ; 15,15 ; 18,45 ;
21,15), Capitol (orele 8,45 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 : 21).

BALUL DE SlMBĂTĂ SEARA 
rulează la Luceafărul (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45) Victoria (orele 8,45 ; 11 ; 
13,30 ; 16 ; '18,30 ; 21).

UN TAXI PENTRU TOBRUK 
(cinemascop)

rulează la Lumina (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).

SFlRȘITUL AGENTULUI W 4 C 
rulează la Giulești (orele 15,30; 
18; 20,30).

STATORNICIA RAȚIUNII 
rulează la Central (orele 9;
111 13 ; 15 ; 17 ; 19 : 21).

GIOCONDA FĂRĂ SURÎS 
rulează la Union (orele 15,30 ;
18 desene animate ; 20,30).

VIAȚA ÎN DOI
rulează la Doina (orele 9 ; șl 
10) Desene animate pentru co-

In vizită la Cetatea Neamțului

CINEMATOGRAFE
pii (orele 11.30 ; 13,45 : 16 ;
18.15 ; 20,30), Vitan (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

EROII DE LA TELEMARK
rulează la Crîngași (orele 15,30; 
18; 20,30).

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR 
(cinemascop)

rulează la Feroviar (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21),
Excelsior (orele 9,45 ; 12 ; 14,15;
16.30 ; 18,45 ; 21), Gloria (orele
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20,30), Tomis (orele 9—16 în 
continuare ; 18,30 20,45).

ZILE DE VARA
rulează la Grivița (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), 
Flamura (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 : 18,15 ; 20,30).

RĂPIRE A FECIOARELOR
rulează la Cosmos (orele 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30).

PRAȘTIA DE AUR
rulează la Buzești (orele 15,30 ;
18 ; 20,30), Cotroceni (orele
15.30 ; 18 T 20,30).

PENTRU CÎȚIVA DOLARI IN 
PLUS

(cinemascop)
rulează la Dacia (orele 8—15,30; 
18,15; 20,45), Popular (orele
15.30 ; 18 ; 20,45).

EL DORADO (cinemascop) 
rulează la Bucegi (orele 9,30 ; 
12 ; 15,30 ; 18 ; 20.30), Aurora 
orele 8,15 ; 10,45 ; 13 ; 15,30 ; 
18- 20,30), Arta (orele 10; 12,30; 
15; 17,45; 20,30). (In grădină
ora 20).

CAPCANA (cinemascop)
rulează la Unirea (orele 15,30 ; 
18).

SÎNT ȘI EU NUMAI O FEMEIE 
(cinemascop)

rulează la Lira (orele 15,30— 
18), Floreasca (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 : 16 ; 18,15 ; 20.30).

TOPKAPI (cinemascop)
rulează la Drumul Sării (orele 
15 ; 17,30 ; 20), Volga (orele 10 ;
12.30 ; 15 ; 17,45 ; 20,30).

SFINTUL LA PÎNDA
rulează la Pacea (orele 15,45; 
18; 20,15), Progresul (orele
15.30 ; 18 • 20,30).

EA VA RÎDE
rulează la Melodia (orele 8,45 ;

MIHAI STOIAN

UN HAIDUC IN SECOLUL XX?(VERSIUNE PRESCURTATA)
REZUMAT

MOLDOVA. Anul 1911. Haiducul Pantelimon e urmărit de 
jandarmi rurali, de polițiști și agenți secreți veniți tocmai de la 
București. Paralel cu toți aceștia — însă evident cu alt soap — 
își continuă cercetările și reporterul pe care „Dimineața" l-a tri
mis pe urmele haiducului : N. D. Cocea. După îndelungi căutări, 
Pantelimon este surprins...

Dacă-i întrebi, cinstit, de ce nu l-au prins pînă la urmă pe 
Pantelimon, răspund :

— Cum să-1 prinzi, dom’le, cum să-1 prinzi ? Păi știi d-ta ce 
au făcut cu noi ăia mari ? Iacă, să vorbim de Răucești, locul 
lui Pantelimon, unde el venea mai înainte regulat, de două ori 
pe săptămână. Dc la Neamț la Răucești ne-a așezat de parcă ne 
aflam la paradă, așa de mulți și de în față eram ! Ți-era mai 
mare dragul să ne vezi de la o poștă ! Apoi crezi d-ta că e 
printre noi vreunul așa de prost ca să-1 creadă pe Pantelimon 
așa de prost încît să mai vie el acasă, cînd ne știau și copiii 
că stăm înșirați pe șosea ? Apoi ce, Pantelimon e orb, e surd ?
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Asta-i om ager, nu-i îmbrobodit să ni se așeze așa, cioară-n par ! 
D-aia, de unde înainte, după cum spusei, venea regulat pe acasă, 
de cînd am făcut noi isprava de ne-am înfipt lanț pe șosea, și-a 
mutat cuibul și noi stăm acolo, sperietori de ciori. Dar dacă 
așa au vrut ăi mari, ce să le faci ? Treaba lor, că și rușinea 
tot a lor este, nu a noastră, că noi nu facem nimic de capul 
nostru.

Jandarmul de rînd e mat realist, și dacă-1 întrebi despre per
spective, îți spune :

— Ei, acum le-a venit mintea la cap, nu ne mai înșiră pe 
șosea, dar e prea târziu. A zburat puiu cu ața ! Am lăsat noi 
șoselele, o mai dăm pe ascuns, dar dacă ne-am deochiat o dată, 
s-a isprăvit: am speriat vînatu’ !

— Cum s-ar zice : slabă nădejde !
— Apoi, slabă nu e, dacă o vrea el să se predea !
Dar parcă străjile-poterele gîndesc altfel ? Un țăran din satul 

Nemțișor, întrebat ce e cu straja asta pe care-o fac, zice de-a 
dreptul:

— Mare pacoste pentru noi! Iei tu omul trudit, de la munca,
și care abia se mal ține pe picioare, și-1 pui să-1 prindă pe 
Pantelimon, că lui Pantelimon îi arde cînd știe că-n zori tre
buie să iasă iarăși la cîmp ! Se duce și el colo-n iarbă și se 
culcă Poate să treacă de zece ori Pantelimon pe lingă el și 
nu se scoală, că nu-i prost. Ala cu pușcă și ăsta cu-n bleav, 
cu-n ciomag sau cu o scurtătură ! Foarte mulțumim. Parcă omu 
n-are copii, să-i rămînă pe drumuri ! D-aia, cum e muncit, 
doarme colo sub stele, iar dacă plouă, se trage și el sub vreo 
prispă, și stă de strajă horăind de se aude din pădure ! Amu, 
spună oricine, dacă se poate astfel? „

în sfîrșit, autoritățile adoptă altă tactica : cercetările în tă
cere. Cruciada zgomotoasă a „vîrtoșilor" jandarmi, a arhi-vizi- 
bililor agenți secreți, se preschimbă acum într-o subtila investi
gație cu rapoarte zilnice expediate, cifrat, la București: „Știm 
sigur unde se ascunde Pantelimon". Și acest „sigur" întîrzie să 
se confirme.

O urmă reală : Pantelimon a fost la stîna Mănăstirii Neamț 
unde un călugăr l-a primit cum se cuvine, firește, fără să știe 
cu cine are de-a face. Vizitatorul are suman, o altă pălărie — 
se crede — decît cea luată de la muncitorul fabricii „Mitoc'. e 
ras. fără barbă. După ce-a tras un pui de somn și s-a ospătat 
în lege, el i-a zis călugărului că tare mult bine i-a făcut po
pasul, a mulțumit cu smerenie si dus a fost. Pe urmă abia, au
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înscrise datele la care au fost 
invitați tinerii (unii chiar de 
cinci, șase ori) propunîn- 
du*li-se calificarea în-tr-o me
serie sau alta solicitate de im
petuoasa dezvoltare a indus
triei argeșene. Toți au refuzat. 
De ce ?

Sunăm 
Niculina 
plecat la

— S-ar duce să moară decît 
să meargă muncitoare, ne răs
punde mama în locul fetei. 
Să-ncerce și anul acesta la 
facultate să-i iasă din cap. Să 
nu fie nemulțumită de viață. 
Mama e telefonistă, tata croi
tor.

— Nu pot lucra într-o uzină. 
Doar vreau să mă căsătoresc. 
Fiind funcționară sînt o par
tidă mai tentantă. Și Victoria 
N. ne spune că și-ar dori un 
soț cu studii, o mașină, călă
torii în străinătate... Ce face 
pentru toate acestea ? Așteaptă 
un post de funcționară trăind 
din salariul mamei.

— înțeleg să mă calific dar 
într-o muncă superioară pre
gătirii mele și sub raport al 
cunoștințelor generale și al 
celor de specialitate. Deci, tot 
facultatea. E drept am dat de 
patru ori, dar mai am răb
dare. P. C. comuna Ciocești.

— Mă gîndeam să mă anga
jez funcționar să prind un post 
bun unde să am și timp să 
învăț. P. D. întîlnit în cofetă-

adresă.
a

la prima 
D. nu este acasă, 
o prietenă.

ria orașului la „coniacul de 
dimineață".

Și alte răspunsuri au vizat 
aceeași mentalitate : funcții 
mari, muncă puțină, răspun
dere, dacă se poate, deloc. Ce 
idealuri au acești tineri ? Al 
funcționarului, al minimului 
efort ? Prin ce se manifestă 
la ei noțiunea de succes în 
viață ? Aceea de a nu face 
nimic de a se pierde în anoni
matul unui birou, de a muta 
hîrtiile dintr-un loc într-altul? 
La Galați 40 de fete, la Ploiești 
75 de tineri, în Suceava 46, 
la Constanța 70, în Bihor 70, 
la Dolj 47, toți absolvenți de 
liceu refuză calificarea aștep-

rezultatul unor asimilări mai 
îndelungate de cultură, de ex
periență. Se poate spune, deci 
că învățămîntul. în totalitatea 
lui, ca și în etapele lui dis
tincte, trebuie să pregătească 
tineretul, indiferent de profe
siune, pentru o atitudine di
namică în fața vieții, pentru 
exigență față de orbita evolu
ției sale individuale cît și a 
celei sociale.

— Sînt încă profesori, cadre 
didactice care-și înțeleg meni
rea doar prin aceea că trebuie 
să predea „o materie", uitrnd 
scopul acestei materii, trans
formarea ei în viață ulteri
oară a individului. în elemen-

20,45),11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45), 
Modern (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 • 18.30 : 21).

LEUL AFRICAN 
rulează la Ferentari 
15,30; 18; 20,30).

EU, EU, EU... ȘI CEILALȚI 
(cinemascop)

rulează la Miorița (orele 9,30 ;
12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30).

ANGELICA ȘI REGELE 
(cinemascop)

rulează la Moșilor (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

NOUL LOCATAR 
rulează la Viitorul 
18: 20.30)

O LUME NEBUNA, 
NEBUNĂ 
(cinemascop) 

rulează la Munca
19.30) .

EDDIE CHAPMAN
SECRET 
(cinemascop) 

rulează la Flacăra (orele 14,30: 
17,30 ; 20,30).

UN IDIOT LA PARIS 
(cinemascop)

rulează la Rahova (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30). duminica matineu
10.30) .

TOM ȘI JERRRY — BUCURIA 
DRAGOSTEI

rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 în continuare).

(orele

(orele 15,30;

NEBUNA,

(orele 16 ;
— AGENT

tînd funcții administrative. Un 
etalon la care aspiră; func
ționar.

Asemenea tineri au auzit 
vreodată despre generozitatea 
dezinteresată de a contribui 
prin forțele și capacitatea lor 
la realizarea unor valori so
ciale ? Și, în fond, despuiat de 
vorbe frumoase idealul de a 
fi „cineva", 
consemnate 
văluie a fi 
mărunt, un ideal limitat la 
dorințe și satisfacții minore.

— S-a produs cu bună ști
ință o confuzie regretabilă în
tre destinul individual și cel 
social — este de părere direc
torul Direcției plasare din Mi
nisterul Muncii, tovarășul Va- 
sile Anastasiu. S-a creat un 
paralelism artificial între cele 
două. Societatea și individul 
avînd țeluri comune unii tineri 
au considerat că societatea a- 
sigură tuturor locuri egale și 
chiar în fruntea ei. Condițiile 
e adevărat, sînt altele, drumu
rile de acces spre realizarea 
personalității sînt tot mai 
multe dar, asta nu înseamnă 
că accesul a devenit o floare 
la ureche, că atingerea țelului 
propus se poate realiza fără 
efort datorită acelei griji pă
rintești a societății.

— Atitudinea față de viață 
ne spune Vasile Berinde, șef 
de sector la uzina înfrățirea 
din Oradea, nu poate fi decît

(vezi răspunsurile 
mai sus) se dez- 
un ideal egoist,

tul constitutiv al viitoarei sale 
personalități — ne spune pro
fesorul de psihologie Lazăr 
Zavadski, din Oradea. A preda 
o materie e un lucru la fel 
de important cu a preda o 
etică. Pentru că trebuie să 
creăm printr-un complex pro
ces educativ personalități ac
tive, voluntare, capabile să se 
orienteze autonom în diversele 
ipostaze ale vieții, cu o gîn- 
dire vie și originală, oameni 
de „succes" în adevăratul în
țeles al cuvîntului, adică al 
succesului dobîndit prin efort 
susținut prin perseverență $i 
voință de fier, prin muncă te
meinică și profundă, sau, cu 
alte cuvinte, „singurii creatori 
ai propriilor succese".

Am investigat și zona în 
care capacitatea de influențare 
este cea mai puternică : fami
lia. Paradoxal, sînt părinții 
care plafonează idealul de 
viață al copiilor lor, sau reduc 
energia lor vitală, forța lor 
combativă în atingerea țelului 
propus. Un exemplu luat ab
solut la întâmplare din fișele 
verzi (cele ale absolvenților de 
liceu) de la oficiul repartizării 
forțelor de muncă din Pitești. 
In fișe sînt înregistrate două 
invitații pentru calificare și 
un post de bibliotecară, toate 
refuzate de Rodica C.

...De pe frînghia din curte 
o bătrînică strînge rufe. Da, 
fata e acasă. „Dar doarme.

Aveți ceva urgent ?“ Grijulie 
ne conduce totuși spre camera 
nepoatei. îmbujorată de som
nul de după amiază tânăra ne 
privește prietenos. Pe pereți, 
sub cristalul mesei fotografii, 
multe fotografii de actori, cîn- 
tăreți, fete frumoase, așezate 
cu grijă, cu migală.

— Nu m-am angajat biblio
tecară, nu m-a lăsat mama era 
departe. M-am săturat să nu 
fac nimic. E așa de greu... 
M-am apucat de spaniolă, de 
franceză, de croitorie, pur și 
simplu nu ai ce face.

Intră și mama în cameră. 
Lucrează în schimburi, este 
soră medicală.

—Nu mai vread să-i găsesc 
serviciu. Acum să se pregă
tească să dea din nou la facul
tate. Unde ? Unde or fi șanse 
mai mari...

A dat întîi la teatru, apoi 
la arte plastice, ultima oară 
la facultatea de finanțe-bănci. 
Ne spune că este hotărîtă să 
facă orice sacrificiu pentru ca 
fata să termine o facultate, 
încercăm să-i explicăm aces
tei mame că impunerea desti
nului duce, aproape inevitabil 
la ratări, La deziluzii și in
satisfacții personale, iar ran
damentul social al unor ase
menea destine este redus sau 
chiar nul.

— Cumva se va descurca...
Același răspuns l-am primit 

într-un alt colț de țară la 
Oradea, de la părinții elevei 
B. F. (corijentă la mai multe 
materii), dispuși la tot felul 
de compromisuri numai să 
termine fata liceul : „Să ne 
facem de rîs în sat ? Doar una 
avem. Toți merg la liceu și 
tocmai a noastră...

Așadar, există părinți care 
vor să determine cu orice preț 
destinul copiilor lor, care le 
dictează... pasiunile, preferin
țele și chiar alegerea profesiei. 
Dar, în afară de dictarea des
tinului prin forță, există și o 
dirijare indirectă a lui. Ado
lescentul adoptă experiența 
părinților, mentalitatea lor 
comandamentele lor morale 
asupra vieții, a profesiei. De
zertarea în fața dificultăților, 
comoditatea, superficialitatea, 
căutarea succeselor ușoare și 
ieftine pot determina un mod 
de gîndire, o viziune eronată 
asupra dobîndirii succesului în 
viață.

Asemenea tineri nu sînt 
mulți. Marea majoritate pri
vesc cu seriozitate și maturi
tate aportul lor la progresul 
social, dar, nu putem râmîne 
indiferenți în fața acestor ma
nifestări în care se exprimă 
mentalități înapoiate emanate 
dintr-un climat spiritual în
chis, stătut, aflat la periferia 
vieții noastre dinamizate de 
suflul proaspăt al construcției.

prins de veste polițiștii și jandarmii că Pantelimon s-a arătat 
la stîna Mănăstirii Neamț, și-au dat năvală acolo, însă fără să 
obțină vreun rezultat. (Popasul acesta la stîna Mănăstirii Neamț 
urma să aibă însă o însemnătate deosebită în întreg cazul Pan
telimon, imprevizibilă în momentul de față).

Hotelul în care a stat N. D. Cocea la Tg. Neamț (anul 1911), în 
perioada căutării disperate a lui Pantelimon (fotografiat astăzi).

sînt de față, la apariția lui, doisprezece oameni (doi ciobani și 
zece țărani veniți să-și aleagă oile). El trage un foc în aer și 
poruncește :

— La pămînt cu toții !
Oamenii se supun. Atunci Pantelimon își schimbă sumanul 

cu al altuia și pleacă. Țăranii l-au privit cu uimire, căci nici 
vorbă să fi fost slab, flămînd, prăpădit, așa cum se zvonise, ci 
dimpotrivă, aruta voinic, plin de energie. De altfel, le-a și spus: 

— Dacă jandarmii se vor mai ține de urma mea, am să-mi 
întorc cojocul pe dos și-am să-i fac să se întâlnească'cu sîrba-n 
drum !

Punînd mîna pe sumanul lăsat de Pantelimon la stână, jan
darmii l-au dus — prețios trofeu — la secția lor din Vînători.

Apoi veștile despre întîlnirile lui Pantelimon cu jandarmii și cu 
țăranii se succed cu o viteză amețitoare :

a) La Grumăzești, în pădure, au tras după el, Pantelimon a 
răspuns, atît.

b) Din nou Ia Grumăzești, o poteră numeroasă, trimisă în
tr-adins, îl somează (el e cu pușca pe umăr) să stea locului, Pan
telimon însă o ia la fugă așa cum numai el știe să fugă.
* c) La stîna de pe drumul Băltățești, Pantelimon vine călare, 
îl ia din scurt pe cioban, capătă de mîncare și își continuă 
drumul, pe semne către Pipirig (o poteră puternică, în frunte 
cu însuși căpitanul Chiriac, pornește chiar în timpul nopții 
spre Pipirig și Băltățești).

d) Pe la vreo opt seara, Pantelimon apare prin preajma co
munei natale, Răucești, voind probabil să meargă să-și vadă 
mama, dar jandarmii, inabili, trag numaidecît. în loc s-aștepte 
să intre în casa părintească, favorizîndu-i astfel, indirect, noua 
fugă.

De astă dată, venit incognito (nu ca atunci, cînd a sosit în 
același timp cu N. D. Cocea — n.n.), colonelul Berlescu coboară 
într-adins în gara Roznov, unde-1 așteaptă — cu mașina — 
căpitanul Chiriac. Ținta deplasării : Tg. Neamț — și același 
Pantelimon.

Dar Pantelimon e acum într-altă parte : stîna Halunga. Aici
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” De obicei se întîmplă însă altfel (tot Ioslf Nădejde povestește în 
„Dimineața" din 8 sept. 1911) : „Săteanul Nicolae Simion Trufescu, 
din comuna Budeștii Preciatei, mi-a povestit că ducînd cu căruța șase 
jandarmi prin codrul Grumăzeștilor, spre sat, au zărit la marginea 
șoselei un om dispărînd printre copaci. Săteanul se uită la jandarmi, 
crezînd că dînșil îi vor spune să oprească căruța. Jandarmii, îngăl
beniți, galbeni de spaimă, se uită unul la altul. Nici unul dintr-înșii 
n-a cerut oprirea căruții și timp de un sfert de oră n-au scos un 
cuvînt, bucuroși că au scăpat teferi. Sătenii își bat joc de „curajul’ 
jandarmilor’.

(Continuare în numărul de MARȚI)
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DESPRE VIZITA
DE GÂDELE

PARIS 16 — Trimisul special 
Agerpres, George Davidescu, 
transmite : Presa pariziană con
tinuă să acorde spații ample vi
zitei președintelui Franței, Char
les de Gaulle, în România. Du
pă ce subliniază că este pentru 
prima oară cînd șeful statului 
francez se adresează Marii Adu
nări Naționale, trimișii speciali 
ai ziarului „Le Figaro" citează 
din cuvîntaiea președintelui 
Franței pasajele referitoare la 
dezvoltarea prieteniei tradițio
nale dintre România și Franța, 

în- 
eu-

la necesitatea stabilirii unei 
țelegeri între toate națiunile 
ropene și rolul României 
Franței în această privință.

In corespondență se scoateIn corespondență se scoate în 
evidență cordialitatea și atmos
fera de înțelegere deosebită care 
a domnit în convorbirile condu
cătorilor României și Franței.

In relatarea trimisului speci
al al ziarului „L’Aurore" se re
levă primirea făcută președinte
lui Franței Ia Marea Adunare 
Națională. Ziarul își exprimă pă
rerea că generalul de Gaulle es
te mulțumit de modul în care 
se desfășoară vizita, datorită căl
durii cu care este întâmpinat și 
spiritului destins în care se des
fășoară întrevederile.

Ziarul „L'Humanite" a publi
cat o corespondență de la tri
mișii săi speciali în care se a- 
rată că vizjta generalului de

Gaulle a constituit pentru fiecare 
parte o ocazie de a expune lini
ile mari ale politicii externe, de 
a preciza sensul acordat întâlni
rii celor doi șefi de state.

Ziarele „Le Monde", „La Cro
ix", „France-Soir", „Paris Presse 
L’Intransigeant", care au apărut 
joi după-amiază fac o trecere 
în revistă a manifestărilor care 
au marcat vizita generalului de 
Gaulle în ziua de miercuri, a- 
nunțînd plecarea oaspeților spre 
Craiova, unde vizitează „realizări 
industriale dintre cele mai re
marcabile ale României", apre
ciază ziarul „La Croix".

Televiziunea franceză a 
transmis imagini de la sosirea 
la Craiova a președintelui Repu
blicii Franceze, și a președinte
lui Consiliului de Stat al Româ
niei, relevînd în comentarii că 
o mulțime entuziastă i-a încon
jurat cu deosebită căldură. In 
imagini a fost prezentat traseul 
străbătut de la aeroport, vizita 
la Uzinele Electroputere, pre
cum și aspecte de la adunarea 
din Piața Unirii. Televiziunea 
franceză a transmis, în direct, 
cuvîntările rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și generalul 
de Gaulle în fața miilor de par- 
ticipanți la adunarea populară 
de la Craiova, scoțînd în evi
dență aprobarea entuziastă cu 
care toți cei prezenți au salutat 
în repetate rînduri cuvintele ce
lor doi conducători de state.

MAROC î Copii dintr-o 
școală primară din Fez des
coperind primele taine ale 

matematicii

Vizita delegației 
de activiști 
ai P. C. R. 

în Iugoslavia

La convorbirile de la Paris

S.U.A. EVITA PROBLEMELE
DE FOND

PARIS 15. — Corespondentul 
Agerpres, Al Gheorghiu, trans
mite : După convorbirile de 
miercuri dintre delegațiile Re
publicii Democrate Vietnam și 
Statelor Unite ale Americii, 
observatorii apreciază că po
zițiile celor două părți sînt încă 
departe una de cealaltă.

In cercurile ziaristice de la 
Paris este aproape unanimă 
impresia că prima și cea mai 
importantă remarcă ce se des
prinde în urma celor două zile 
de convorbiri, este că delega
ția americană evită să abor
deze unica problemă, care con
stituie scopul întîlnirii : în
cetarea necondiționată și to
tală a bombardamentelor a- 
mericane și a tuturor celor
lalte acte de război împotriva 
R. D. Vietnam. Este firesc ca 
numai după soluționarea aces
tui punct să înceapă discuta
rea altor probleme interested 
cele două părți.

Incercînd să se eschiveze de 
la abordarea adevăratei pro
bleme, Averell Harriman a fă
cut o serie de „propuneri" lă
turalnice. Astfel, el a propus 
„respectarea zonei demilitari
zate", deși S.U.A. sînt cele 
care nu o respectă, bombar- 
dînd satele din această zonă 
și săvîrșind alte acte de război. 
Americanii susțin apoi, că tre
buie să se respecte acordurile 
de la Geneva din 1962 refe
ritoare la Laos. Or, tocmai for
țele americane sînt cele care 
violează zilnic frontierele Lao- 
sului. La fel de n'econvingă- 
toare apare și propunerea ame
ricană ca cele două părți să 
anunțe public respectarea in
dependenței Cambodgiei. Se 
știe că R. D. Vietnam a de
clarat că respectă integritatea 
teritorială și independența 
Cambodgiei, în timp ce S.U.A. 
săvîrșesc violări ale frontierei 
acestei țări.

Propunerile făcute miercuri 
de Harriman sînt menite să 
apară ca un act de bunăvoință, 
însă în realitate, ele urmăresc 
să camufleze lipsa de bună
voință a S.U.A., care caută să

evite tema principală a întîl
nirii de la Paris. Unul din zia
rele pariziene, „Les Echos" a- 
iprecia că „americanii vorbesc 
despre orice, cu excepția în
cetării totale a bombardamen
telor care fac subiectul oficial 
al întîlnirii".

Poziția delegației R. D. Viet
nam este fermă : „Luptăm se
rios pe cîmpul de bătălie. Sîn- 
tem la fel de serioși în con
vorbirile noastre de aici", a 
declarat purtătorul de cuvînt 
al delegației R. D. Vietnam, 
Nguyen Van Sao.

Următoarea întâlnire a celor 
două delegații urmează să aibă 
loc sîmbătă.

în Japonia
Joi dimineața la ora 9,55 a 

fost înregistrat un puternic 
cutremur de gradul 7,8 pe 
scara Richter localizat la a- 
proximativ 120 kilometri 
sud-vest de insula japoneză 
Hokkaido. La Tokio cutre
murul a fost simțit cîteva 
minute fără să provoace însă 
pagube. Noua clădire cu 36 
de etaje „Kasumigaseki“, re
cent dată în folosință, a fost 
puternic clătinată. In nordul 
Japoniei cutremurul a pro
vocat considerabile pagube. 
Pînă la această oră, cînd 
legăturile telefonice dintre 
insulele Honshu și Hokkaido 
au fost reluate, se anunță 
14 morți. 3 persoane dis
părute, 25 de răniți, 83 case 
complet distruse, iar 175 
inundate. Toți locuitorii din 
Kamaishi și Miyako, pre
fectura Iwate, au fost e- 
vacuați ca măsură preven
tivă împotriva reizbucnirii 
cutremurului. La Hokkaido a 
fost ,de asemenea, între
ruptă circulația trenurilor. 
Starea de tensiune provo
cată de cutremur a fost in
tensificată de declarația ex- 
perților din Tokio care pre
văd, așa cum afirmă dr. 
Chuji Tsuboi, că trebuie să 
se aștepte un nou cutremur 
în centrul Japoniei ce ur
mează să fie declanșat de 
energia acumulată undeva în 
interiorul pământului, sub 
insulele japoneze.

BELGRAD 16. — Corespon
dentul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite : Miercuri — ultima zi 
a vizitei în capitala Republicii 
Socialiste Croația — delegația de 
activiști ai Partidului Comunist 
Român, condusă de Gheorgha 
Pană, prim-secretar al Comitetu
lui județean Brașov al P.C.R., a 
avut convorbiri cu Pero Pirker, 
președintele Conferinței orășe
nești Zagreb a Uniunii Comu
niștilor,

Seara, delegația română s-a 
înapoiat la Belgrad.

în cursul zilei de joi, membrii 
delegației de activiști ai P.C.R. 
au vizitat comunitatea pentru în- 
vățămînt și cultură a orașului 
Belgrad și au avut convorbiri la 
Comitetul Central al Uniunii Co
muniștilor din Serbia, cu Rados
lav Ratkovici, președintele co
misiei pentru cultură, învățămînt 
și știință.

După-amiază, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Belgrad, Aurel Mălnășan, a o- 
ferit un cocteil. Au participat 
Budislav Șoșkici, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
U.C.I., Drago Kunț, președintele 
comisiei pentru relații externe a 
C.C. al U.C.I., și alți activiști ai 
Comitetului Central al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia.

Dosarul Africii de Sud-Vest

Dezbaterile din Adunarea Generală a O.N.U. privind pro
blema Africii de sud-vest au continuat joi dimineață prin 
intervențiile reprezentanților Camerunului și Albaniei.

Ambasadorul Camerunului, Mi
chel Njine, a subliniat că „se ală
tură celor care au denunțat gu
vernul sud-african nu numai pen
tru că a ignorat hotărîrile O.N.U. 
cu privire la Africa de sud-vest 
dar pentru că a sfidat Carta Or
ganizației Națiunilor Unite*. 
„Prin politica sa de represiune, 
a adăugat vorbitorul, Africa de 
sud violează Declarația drepturi
lor omului*. De asemenea, re
prezentantul Camerunului a ară
tat că rezoluțiile O.N.U. pot fi 
eficiente numai dacă vor fi în
deplinite de către toți membrii a- 
cestei organizații.

Sokrat Plaka, reprezentantul 
Albaniei, a condamnat cu aspri
me „politica de dominație colo
nială și de apartheid promovată 
de Republica Sud-Africană, în 
ciuda numeroaselor rezoluții
doptate de O.N.U. în această pro
blemă*. El a subliniat că guver
nul de la Pretoria „a putut sa 
continue ocuparea ilegală a teri
toriului Africii de sud-vest numai 
datorită sprijinului forțelor colo-

nialiste și imperialiste*. Vorbitorul 
a arătat că principalul sprijinitor 
al guvernului sud-african sînt Sta
tele Unite ale Americii.

a-

Nigerienii

NEW YORK 16. — Trimisul 
special Agerpres, N. Ionescu, 
transmite: Președintele celei 
de-a 22-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U., ministrul afa
cerilor externe al României, Cor- 
neiiu Mănescu, a avut la Palatul 
Națiunilor Unite din New York 
noi întrevederi.

Astfel, președintele Adunării 
Generale a avut convorbiri cu 
lordul Caradon, reprezentantul 
permanent al Marii Britanii, pre
ședintele Consiliului de Securi
tate pe luna în curs, ambasado
rul El Kony, reprezentantul per
manent al Republicii Arabe U- 
nite, ambasadorul Yosef Tekoah, 
reprezentantul permanent al Iz
raelului, ambasadorul El-Farra, 
reprezentantul permanent al Ior
daniei etc.

Ziduri masive, afumate, cu vîr- 
sta calculată în veacuri. Le pri
vesc cu respectul pe care fiecare 
muritor îl datorează istoriei și în
cerc să mă descurc prin paginile 
unui ghid care cuprinde inventa
rul împăraților și celebrităților ar
tei, dar nu îl prea ajuta pe dru
mețul dornic să răzbească prin la
birintul monumentelor Romei. 
Căutarea prin tipăritura colorată 
a luat sfîrșit mai repede decît cre
deam. înainte de a descoperi 
dacă întăriturile pe lîngă caro mă 
aflam aparțin epocii lui Aurelian, 
un confrate mi-a îndreptat pri
virea către o pînză colorată agă
țată de venerabilele ziduri. Pe 
pînză doar cîteva cuvinte, care 
n-aveau nimic comun cu secolele 
trecute : „Votați pe...".

La Roma bătălia electorală își 
lasă amprentele la fiecare pas. 
Strada parcă a dobîndit ceva din 
atmosfera unui miting gălăgios. 
Probabil, senzația aceasta ți-o 
transmite în primul rînd revărsa
rea de fraze din difuzoarele cu 
care sînt înzestrate „automobilele 
electorale". Afișe, pancarte, mar
șuri — voci care nu obosesc pre- 
tinzîndu-se purtătoare ale adevă
rului, voci nenumărate care îl 
caută pe alegător și încearcă să-l 
influențeze înaintea clipei deci
sive : votul. Vocile acestea se su
prapun, se alungă, se războiesc, 
sfîrșind prin a se topi în vacarmul 
străzii.

Clădirile au fost ocrotite de 
duelul afișelor. In schimb, kilo
metri întregi de panouri solicită 
atenția celui care la 19 mai va 
trebui, lîngă urne, să opteze. Pa
nouri instalate pe schelete meta
lice și-au făcut apariția în veci
nătatea unor monumente, care ne 
sînt familiare încă înainte de a 
păși în „cetatea eternă". Măreția 
stinsă a secolelor adăpostite în is
torie, noblețea discretă și, totuși, 
mereu răscolitoare a palatelor ce 
revendică dreptul de a aparține 
eternității, frumuseți născute din 
genialitatea umană, care au răz
bătut prin timp sînt concurate 
— în atenția pietonului — de 
„construcții" din tablă și plastic, 
născute din nevoi electorale și 
care nu vor supraviețui decît pu
ține zile după 19 mai.

Pe Via Veneto, în cafenelele a- 
menajate pe trotuar cu un rafi
nament al bunului gust, calmul 
pare distilat după savante rețete. 
Privirile domnilor îmbrăcați după 
ultimul jurnal de modă sînt prea 
obosite pentru a parcurge un ma
nifest electoral. Dumnealor, au și 
ales... Lîngă Stazione Termini, în 
fiecare trattoria, la un pahar cu 
vin ieftin, conturile politice nu se 
încheie decît tîrziu după miezul 
nopții. Dezbaterile sînt aprinse, ca 
în parlament Replicile răsună 
cu duritate, cunoscuții se înfruntă 
și toți fac pronosticuri.

Cine va învinge ? A fost lan
sat chiar un concurs cu premii, 
un gen de „pronosport" mutat în 
arena electorală. îmi spunea un 
proaspăt prieten din Roma că nu 
există riscul unei inflații de cîș- 
tigători. Soarta urnelor nu poate 
fi decisă de mulțimea afișelor 
destinate alegătorului atît de mult 
solicitat în aceste zile de către 
absolut toți candidații. Tonele de 
hirtie, pe care gunoierii le string 
în fiecare noapte de pe trotuare, 
nu reușesc, in nici un caz, să ne

ajute să'rezolvăm ecuația electo
rală.

La Roma am auzit exprimîn- 
du-se păreri în sensul că nu tre
buie așteptate deplasări impor
tante în corpul electoral, că masa 
alegătorilor ar fi relativ stabilă și 
că deci, duminică, surprizele vor 
fi minime. Pînă la verdictul urne
lor, partidele politice trăiesc febra 
unei campanii de o intensitate 
puțin obișnuită. Bătălia pentru 
voturi presupune, totdeauna, în 
condițiile italiene, o polemică a- 
prigă, cu o violență de limbaj ce 
se amplifică pe măsură ce alege
rile se apropie. De astă dată, 
miza aflată în joc este mai marc 
decît orieînd. Formula guvernă
rii de „centru-stînga" se află în 
fața unui examen decisiv. Pro
blema continuității arc o multi
tudine de aspecte, unele eviden
te, altele aparținînd obscurelor 
culise. Componenții actualei for
mații guvernamentale vizează 
întărirea pozițiilor lor parlamen
tare nu numai pentru simplul

tonalitatea critică în speranța că 
aceasta le va aduce voturile ne- 
mulțumiților. Socialiștii întâmpină 
alegerile cu precauție și, evident, 
teamă. Unificarea socialiștilor lui 
Nenni cu social-democrații a 
născut un partid în interiorul că
ruia nu domnește încă cea mai 
deplină armonie. Tendințele care 
se înfruntă în P.S.U. exprimă in
certitudinea față de eficiența ex
perimentului de „centru-stînga". 
„Prefer să nu fac profeții asupra 
soartei noastre în alegeri" — îmi 
mărturisea un militant socialist. 
Superstiție ? Precauție ? Nesigu
ranță ? Mi-e greu să răspund...

Opoziția, a cărei principala 
forță o reprezintă partidul co
munist, supune unei analize cri
tice politica guvernamentală, 
contestând optimismul exprimat, 
mai ales de democrat-creștâni, și 
amintind că promisiuni mai 
vechi n-au fost duse la îndepli
nire. Luigi Longo sublinia într-o 
recentă conferință de presă că 
actuala coaliție „nu a înfruntat

la masa tratativelor
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motiv că nu doresc să cedeze 
puterea, ci și pentru a soluționa, 
în favoarea lor, disputele interne 
din interiorul propriilor partide, 
pentru ca subtilul echilibru al 
fracțiunilor rivale să fie menți
nut în pofida convulsiunilor.

Democrat-creștinii atrag aten
ția alegătorului asupra două ele
mente : stabilitatea guvernamen
tală din ultimii ani și reușitele 
pe plan economic. Bilanțul în
tocmit de colaboratorii lui Aldo 
Moro cultivă optimismul. Se 
face, deseori, apel la cifre. în 
1967, producția industrială a în
registrat o creștere de 7,9 la sută 
iar cea agricolă de 5,2 la sută. 
Volumul investițiilor raportat la 
anul precedent a marcat un plus 
de 11,2 Ia sută. Preocupările de 
ordin economic se exprimă în 
variate inițiative dintre care mai 
des sînt amintite proiectele de 
dezvoltare a sudului. Democrat- 
creștinii promit „modernizarea 
statului", dezvoltarea în conti
nuare a economiei, fără, însă, ca 
formulele preconizate să depă
șească un cadru socotit de opo
ziție insuficient pentru o verita
bilă restructurare.

Partenerii democrat-creștinilor 
nu merg cu mult mai departe în 
propunerile lor, deși fiecare în
cearcă să-și pună în relief pro
pria fizionomie, să marcheze 
precis granița care îl desparte de 
ceilalți. Idei mai vechi sau mai 
noi capătă în iureșul electoral 
dimensiuni surprinzătoare, evi
dent disproporționate. Există o 
grijă deosebită pentru „amba
laj" : formule în esență identice 
pot părea cetățeanului neavizat 
drept orientări distincte. Repu
blicanii vădesc preferințe pentru

temele de fond" ale societății 
italiene, din enumerarea de spi
noase probleme ce își așteaptă o 
soluție relevînd accentuarea 
dezechilibrului dintre nordul in
dustrializat și sudul rămas în 
urmă. Comuniștii cer o politică 
de înnoiri politice și sociale, care 
să țină seama de interesele oa
menilor muncii, ale națiunii. în 
1966—1967 în Italia s-au înre
gistrat 400.000.000 ore de grevă. 
Cifra ilustrează amploarea re
vendicărilor sociale, faptul că 
importante categorii sînt con
fruntate cu acute probleme. 
Ideea unor schimbări (de sub
stanță o întâlnim și în platforma 
P.S.I.U.P. Opoziția de stânga a- 
firmă că există condiții pen* 
formarea unei noi majoritâț 
care să promoveze o politică ba 
zată pe cerințele celor ce mun
cesc, o politică profund demo
cratică. Apariția unor tendințe 
noi în mișcarea catolică, favora
bile unei mutații spre stânga, 
care să depășească limitele tra
diționale ale democrației-creștine, 
reprezintă în acest context un 
fenomen ce trebuie consemnat.

...Citeam că 4 000 de adunări 
s-au desfășurat într-o singură zi. 
Dar bătălia electorală a durat 
70 de zile. Milioane de cuvinte 
rostite. Voci nenumărate, care 
s-au adresat alegătorului. La 
„statele majore" ale partidelor 
percepi chinuitoarea incertitudine 
din ceasul al 12-lea : cum vor 
reacționa în fața urnelor cei a- 
proape 36.000.000 de votanți ? 
Epuizanta înfruntare s-a apropiat 
de punctul final. Duminică, se 
consumă actul ultim. v

EUGENIU OBREA

Comunicatul guvernului
francez

Gunnar Jarring, reprezentan
tul special al O.N.U. în Orientul 
Apropiat, a sosit miercuri Ja 
New York pentru a raporta se
cretarului general al O.N.U., U 
Thant, asupra misiunii sale și a 
continuat consultările cu repre
zentanții la O.N.U. ai Izraelului 
și țărilor arabe.

Corespondentul de la Națiu
nile Unite al agenției Reuter, ci
tind surse autorizate arabe, men
ționează că Jarring a obținut 
acceptarea, fără rezerve, din 
partea Egiptului și Iordaniei a 
rezoluției Consiliului de Secu
ritate, care i-a acordat actualul 
lui mandat. Surse izraeliene au 
anunțat că Izraelul a acceptat, la 
rîndul lui, această rezoluție.

Surse informate de la O.N.U. 
au anunțat că ambasadorul 
R.A.U., Mohammed Awad el-Ko- 
ny, și ambasadorul Izraelului, 
Yosef Tekoah, vor conferi, sepa
rat, cu Jarring în următoarele

Cu o săptămînă în urmă, în timp ce emisarii Lagosului și ai 
Biafrei se întâlneau la Londra pentru a stabili termenii nego
cierilor. colonelul Ojukwu a făcut unele precizări care au atras 
imediat atenția. Răspunzînd unor întrebări ale corespondentului 
agenției FRANCE PRESSE, șeful fostei provincii orientale a 
Nigeriei a declarat că Biafra „este gata să asculte" orice propu
nere de pace care să garanteze securitatea populației biafreze 
„chiar și sub o altă formă decît aceea a deplinei suveranități". 
In continuare el a arătat : „Noi n-am găsit o altă formulă satis
făcătoare, dar asta nu înseamnă că ea nu există". Tocmai de 
aceea, a conchis Ojukwu, Biafra așteaptă propunerile Lagosului 
în cadrul negocierilor care urmează să aibă loc.

Declarațiile colonelului au fost taxate mai degrabă ca rod al 
unei abilități desăvîrșite decît ca o cedare. Admițînd că pentru 
rezolvarea conflictului nigerian poate exista și o variantă care 
să nu necesite neapărat „deplina suveranitate" a Biafrei, Ojuk
wu s-a grăbit imediat să adauge că el n-a găsit-o. lăsînd pe 
seama Lagosului căutarea „formulei". Prin aceasta i s-a dat însă 
lui Gowon de înțeles că faimosul plan al acestuia de împărțire 
a Nigeriei în 12 provincii (în care caz Biafra ar fi dezmembrată 
în trei teritorii) nici nu poate intra în discuție, el/ fiind inac
ceptabil chiar din momentul cînd a fost elaborat. Mai pe oco
lite, a fost trasat și cadrul viitoarelor negocieri : Lagosul sa vină 
cu propuneri de pace care să garanteze interesele biafrezilor.

După declarațiile la care ne-am referit, convorbirile prelimi
nare de Ia Londra s-au desfășurat ceva mai repede și pînă la 
urmă s-a hotărît ca negocierile propriu-zise dintre cele două 
părți să înceapă la 23 mai în capitala Ugandei, Kampala. S-a 
stabilit, totodată, ca ordinea de zi a viitoarelor negocieri să cu
prindă, printre altele : condițiile de încetare a ostilităților, pre
zența observatorilor străini în zonele unde se desfășoară luptele, 
măsurile ce vor trebui întreprinse în vederea reglementării du
rabile a crizei.

La ce ar putea duce negocierile proiectate ? Conducătorul bia- 
frez și-a expus punctul de vedere dar nu e un secret pentru 
nimeni că, summa summarum, el tot pentru desprinderea Biafrei 
optează. Prin urmare, el speră ca tocmai aceasta să obțină Ia 
Kampala. In ceea ce-1 privește pe Gowon, el a dat de înțeles că, 
dimpotrivă, pentru guvernul său, poate fi acceptabilă orice so
luție afară de pierderea fostei provincii orientale.

Dar nu-i mai puțin adevărat că, în prezent, Lagosul se află la 
stnmtoare. Cele trei recunoașteri succesive (Tanzania, Gabon și 
Coasta de Fildeș) întăresc poziția biafrezilor, care pot privi cu 
alți ochi chiar și continuarea războiului. Apoi, se pare că nici pe 
cîmpul de bătaie lucrurile nu stau prea strălucit. In ultimele 
zile, Lagosul n-a mai dat publicității ‘obișnuitele comunicate con- 
scmnînd succese militare ; în schimb, asemenea știri au fost di
fuzate de către biafrezi. Potrivit acestora, numai cu două zile 
în urmă au fost scoși din luptă peste 400 de militari federali.

Desigur, pentru a nu da impresia că este cumva în defensivă, 
guvernul federal a ținut să facă și el unele „precizări" referi
toare la viitoarele negocieri. Astfel, potrivit celor declarate de 
Anthony Enahoro, reprezentantul guvernului de Ia Lagos Ia 
convorbirile preliminare de la Londra, guvernul federal nu va 
accepta o soluție care să implice recunoașterea suveranității și 
independenței Biafrei. Enahoro a arătat că, ulterior, în cadrul 
unor discuții asupra relațiilor dintre guvernul federal și guver
nele statelor nigeriene, va putea fi discutată problema acordă
rii „unei mai mari autonomii" Biafrei, precum și a unor „ga
ranții mai mari decît în trecut" populației tribului Ibo.

In capitalele africane se speră, totuși, că în ciuda dificultăților, 
negocierile vor pune capăt vărsării de sînge din Nigeria și vor 
conduce către o reglementare a conflictului în interesul între
gului popor nigerian.

ION D. GOIA

ar fi folosită ca un pretext pen
tru dezordine, guvernul va avea 
datoria să mențină ordinea pu
blică.

Pe de altă parte, la președin
ția Consiliului de Miniștri s-a 
anunțat crearea unui Comitet 
național format din 16 membri, 
însărcinat cu propunerea unor 
soluții pentru o reformă privind 
învățămîntul universitar. Minis
trul informațiilor, Georges Gorse, 
care a dat citire comunicatelor 
la radio a declarat că Comitetul 
național va alcătui un raport 
de sinteză pe care îl va prezenta 
guvernului. „Guvernul se preo
cupă în primul rînd de asigura
rea libertății examenelor pentru 
studenții care vor să culeagă 
roadele muncii lor de un an" 
— a declarat ministrul informa
țiilor.

Primul ministru 
Georges Pompidou, 
cursul zilei de joi 
educației naționale, 
fitte, cu care a analizat situația 
universitară în urma puternicelor 
manifestații studențești și a 
grevelor de solidaritate.

în seara aceleiași zile, guver
nul francez a difuzat un comu
nicat în care se arată că „primul 
ministru n-a precupețit efortu
rile spre a veni în întîmpinarea 
studenților, într-un spirit de în
țelegere a necesităților și aspira
țiilor lor; guvernul însă nu va 
putea tolera să fie afectată or
dinea republicană prin acțiuni 
îndreptate împotriva patrimoni
ului național și a intereselor le
gitime ale tuturor categoriilor 
populației".

Comunicatul precizează că în 
cazul cînd reforma universitară

al Franței, 
primit în
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pe ministrul 
Alain Peyre-

R. S. F. IUGOSLAVIA: Imagine din noul Zagreb.

• LA 16 mai, tovarășul Gheor- 
ghe Radulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, a avut 
o întreyedere cu tovarășul M. A. 
Leseciko, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Uniunii 
Sovietice.

Cu acest prilej au fost discuta
te, într-o atmosferă caldă, prie
tenească, unele probleme pri
vind relațiile economice româno- 
sovietice. La întrevedere a par
ticipat Valeriu Bărbulescu, șeful 
Agenției economice române la 
Moscova.

ETATIZAREA COMPANIEI 
„GECOMIN"

la

• PRINTR-UN decret al pre
ședintelui Congoului, Joseph 
Mobutu, compania minieră mix
tă „Gecomin“ a fost declarată 
întreprindere de stat. După cum 
a subliniat postul de radio Kin
shasa care a transmis această in
formație, începînd cu data de 
16 mai, toate acțiunile acestei 
companii vor aparține statului.

„Gecomin“ este una din cele 
maj mari companii producătoa
re de cupru din lume. în anul 
1966 compania a obținut 317 000

Intone de minereu de cupru, 
afară de aceasta, întreprinde
rile companiei realizează 90 la 
sută din producția de radium 
și 60 la sută de cobalt a în
tregii lumi capitaliste.

• LA Budapesta a fost sem
nat joi un nou tratat de priete
nie, colaborare și asistență mu
tuală între Republica 
Ungară și Republica 
Polonă.

Popuiară
Populară

• AUTORITĂȚILE 
lineze au hotărît joi 
nicească intențiile ___
Național Democrat (P.N.D.) de 
extremă dreaptă de a deschide 
o campanie pentru înscrierea de 
noi membri cu prilejul „Zilei 
P.N.D.", organizată în Berlinul 
occidental pentru sîmbătă, a- 
nunță agenția United Press In
ternational. Primarul adjunct al 
Berlinului occidental, Kurt Neu
bauer, care a anunțat hotărîrea 
de a interzice „Ziua P.N.D.", a

vest-ber- 
să zădăr- 
Partidului

precizat că sîmbătă sala în care 
urma să aibă loc reuniunea or
ganizată va fi închisă. El a a- 
dăugat că această hotărîre a 
fost determinată de protestele 
populației vest-berlineze și 
de temerile că proiectata întru
nire va prilejui ciocniri între 
membrii P.N.D. și antinaziști. 
Sindicatele, organizațiile de 
tineret și alte organizații demo
cratice au cerut interzicerea 
„Zilei P.N.D.", arătînd că acest 
partid este de orientare neona
zistă.

• DELEGAȚIA Uniunii Tine
retului Comunist din Republica 
Socialistă România, condusă de 
Chirilă Costică, prim-secretar al 
Comitetului U.T.C. al județului 
Cluj, care se a£lă la Moscova în 
schimb de experiență, a făcut o 
vizită la C.C. al U.T.C.L. Cu acest 
prilej, A. I. Kamsalov, secretar 
al C.C. al Komsomolului, a vor
bit oaspeților români despre ac-

tivitatea U.T.C.L. în domeniile 
cultural, artistic și sportiv.

Joi, delegația U.T.C. a plecat 
din Moscova într-o călătorie 
prin Uniunea Sovietică.

LONDRA:
CONSERVATORII ÎN AVANS
• UN sondaj al opiniei publi

ce britanice efectuat de societa
tea „Gallup" relevă că avansul 
conservatorilor asupra laburiști
lor a crescut de la 24,5 la sută 
cît era luna trecută, la 28 la 
sută. Așadar, scrie ziarul „Daily 
Telegraph", care publică rezul
tatele sondajului, în eventuali
tatea unor alegeri anticipate, 
corpul electoral s-ar pronunța 
în maniera următoare : 56 la 
sută în favoarea conservatorilor, 
28 la sută pentru laburiști, 11 la 
sută pentru liberali, iar 5 la 
sută pentru alte grupări poli
tice.

• •••••
• STUDENȚI de la Univer

sitatea din Chicago au ocupat 
clădirea administrativă în semn 
de protest împotriva menținerii 
segregației în căminele studen
țești. Studenții au participat la 
un miting în cursul căruia au 
cerut să fie sporit numărul ti
nerilor de culoare admiși în in
stitutele americane de învăță- 
mînt superior. Ei au părăsit 
clădirea administrației după ce 
au fost amenințați că vor fi 
iuate măsuri disciplinare îm
potriva lor.

• ÎN statul indian Haryana 
au avut loc alegeri pentru de
semnarea deputaților viitoarei 
Adunări legislative locale. Par
tidul Congresul Național Indian 
(de guvernămînt) a obținut ma
joritatea absolută în parlamen
tul din Haryana, preluînd astfel 
controlul asupra acestui stat. 
Divergențele dintre partidele 
de coaliție care formaseră ve
chiul guvern al acestui stat l-au 
determinat la sfîrșitul anului 
trecut pe președintele Indiei, 
Zakir Hussain, să dizolve Adu
narea legislativă din Haryana și 
să preia conducerea directă a 
acestui stat pînă la noile ale
geri.
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