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PENTRU MERITE 
DEOSEBITE 

ÎN ÎNTRECEREA 
SOCIALISTĂ

Recent, la Craiova, într-o 
atmosferă sărbătorească a a- 
vut loc festivitatea înmînării 
unor medalii și stimulente 
bănești muncitorilor și tehni- 
cienilor dmtr-o serie de în
treprinderi din județul Dolj 
carrMimp de 5 ani au deținut 
titlul de „Fruntași în între
cerea socialistă". Cu acest 
prilej un număr de 43 tova
răși au primit „Meladia Mun
cii" iar 43 „Medalia jubiliară 
pentru merite deosebite în 
întrecerea socialistă pe anii 
1963—1967“.

Mulțumind pentru distinc
țiile acordate cel decorați au 
arătat în cuvîntul lor h-otărî- 
rea de a munci în continuare 
cu aceeași sîrguință.^de a-și 
ridica permanent nivelul de 
pregătire tehnico-profesiona- 
lă in scopul îmbunătățirii 
continue a eficienței muncii 
lor.

In cinstea sărbătoriților 
formațiile artistice de ama
tori din orașul Craiova au 
prezentat un frumos specta
col. CAROL BORA 

economist

BAROMETRUL ACTIVITĂȚII FERMELOR AGRICOLE

RENTABILITA TEA
ț Convorbire cu tovarășul ing. TICU STOLE

RII, directorul Trustului zonal Galați 
• al I. A. S.

ȘUB DRAPELUL
ORGANIZAȚIEI

Cei mai tineri uteciști 
se află astă seară în cen
trul atenției. Parcă în
treaga comună a venit să-i 
vadă: colegi, prieteni, pă
rinți. Sala casei de cul
tură (pentru că există o 
adevărată casă de cultură 
aici, la Stoicănești) are 400 
de locuri însă curioșii s-au 
îngrămădit și printre rîn- 
duri, și pe la uși, înălțîn- 
du-se pe vîrful picioarelor. 
Știu deja pentru ce s-a 
adunat atîta lume aici — 
se înmînează carnetele 
U.T.C. celor mai proaspeți 
membri ai organizației. 
Am aflat-o din șoaptele 
trimise discret de la u 
nul la altul, din răspun
surile celor pe care i-am 
întrebat. Așa că vorbele 
secretarului comitetului 
comunal U.T.C. Gheorghe

Prună, au doar rostul de 
a deschide „oficial" festi
vitatea. Drapelul organiza
ției comunale este adus 
apoi în scenă. Și cum 
nimeni nu se uită la cei 
trei tineri care îl poartă, 
sus, steagul parcă plutește 
singur spre locul său in 
vreme ce din sală îl înso
țesc privirile și cuvintele 
cîntecului: „Lumină-i stea
gul nostru-n zare".

Adevăratul început l-a 
constituit cuvîntul preșe
dintelui cooperativei agri
cole, tovarășul DUMITRU 
TUDOSE, Erou al Muncii 
Socialiste. „Am intrat in 
U.T.C. în 1945, a spus 
dinsul, eu am fost primul 
utecist din comună. De 
atunci din vremea tind 
mă duceam pe jos la Sla
tina și aduceam de acolo

Celor mai tineri membri ai 
organizației U.T.C. din Stoi- 
cănești li se înmînează carne

tul de utecist

U.T.C

• In perioada următoare adop
tării de către Plenara C.C. al 
P.C.R. din martie 1967 a hotă-

• rîrii cu privire la îmbunătățirea 
conducerii, planificării, finan
țării și organizării argiculturii 
de stat, mai mult ca oricînd, e- 

9 forturile colectivelor din unită
țile agricole de stat ce aparțin 
Trustului zonal Galați al I.A.S.

V au fost îndreptate spre folosi
rea superioară a fondurilor ma- 
teriale și a pămîntului, spre 

9 creșterea producțiilor medii a- 
gricple . vegptale^și/.aninaale. .Fsh - 
losirea raționala și' eficientă a 

9 bazei tehnico-materiale exis
tente și sporirea aportului di- 
rect adus de către specialiști au 

9 permis ca anul trecut, spre e- 
xemplu, să se realizeze produc- 
ții medii de 2 864 kg grîu, 3 248 

9 porumb boabe, 5 372 kg stru
guri la hectar și aproape 3 000 
litri lapte de la fiecare vacă fu- 

0 rajată. Prin producțiile obținute
și valorificarea superioară a a- 

0 cestora s-a obținut un beneficiu

ziarele sub braț, și pină A 
astăzi s-au schimbat mul
te lucruri la noi. Voi vă 
bucurați de un lăcaș de Q 
cultură frumos, de un 
sat frumos. Gindiți-vă că 
ceea ce avem azi nu a exis- ț 
tat dintotdeauna". Cuvinte
le acestea se legau și se 
continuau firesc cu altele, 9 
pe care tovarășul Dumi
tru Tudose mi le spusese 
înainte de adunare: un 9 
economist ar alege, între 
construcția unui grajd, a 
unei magazii, sau a unui 9 
cămin cultural, grajdul 
pentru că se gindește la a 
animale, sau magazia pen- " 
tru că se gindește la cere
ale. Dar pierde din vedere ț

D. MATALA

(Continuare în pag. a TV-a)

de circa optzeci de milioane lei 
de cîteva ori mai mult de- 
în anii precedenți.

Ce factori au generat aceste 
succese ? De ce condiții dispun 
unitățile agricole de stat apar- 
ținînd Trustului zonal Galați al 
I.A.S., în sensul rentabilizării tu
turor culturilor și lucrărilor e- 
fectuate, al obținerii unor bene
ficii cît mai ridicate ? Iată, în 
mare, problemele aduse în dis
cuția avută cu tov. ing. TICU 
STOLERU, directorul Trustului 
zonal Galați, al -IntrepriaderiloD 
Agricoli de Stat.

— Noua formă organizatorică 
noi am privit-o nu ca o schim
bare a vechii firme, ci, așa cum 
de altfel fusese apreciată în do
cumentul de partid : ca o pîr- 
ghie cu mare eficiență asupra

a

cit

întregii activități economice

Ing. GH. FECIORU

(Continuare în pag. a IV-a)

Raspunzînd invitației secreta
rului general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, miercuri 
la amiază a sosit în Capitală, în
tr-o vizită oficială, secretarul ge
neral al Mișcării Naționale a Re
voluției, președintele Republicii 
Congo, Alphonse Massamba- 
Dâbat.

Oaspetele este însoțit de Julien 
Boukambou, membru al Biroului 
Politic al M.N.R. și secretar ad
ministrativ al C.C. al M.N.R., 
Antoine Maboungou Mbimba, 
membru al C.C. al M.N.R., Geor
gette Bouanga, președinta Uniu
nii Revoluționare, a femeilor con
goleze, Nicolas Mondjo, ministrul 
afacerilor externe, însărcinat cu 
problemele cooperării, aviației și 
turismului, Aime Matsika, minis
trul comerțului, industriei și sta
tisticii, Augustin Poignet, secre
tar de stat al Apărării Naționale.

Cu același avion au sosit consi
lieri, funcționari de stat și ziariști 
congolezi.

La ora 13,40, avionul oficial, 
escortat de la intrarea în spațiul 
aerian al României de avioane cu 
reacție ale forțelor noastre armate, 
aterizează pe aeroportul Băneasa. 
Pavilioanele aeroportului sînt pa
voazate cu drapelele de stat ale 
celor două țări. Pe mari pancar de 
sînt înscrise urările: „Bun venit 
secretarului general al Mișcării 
Naționale a Revoluției, Alphonse

(Continuare în pag. a V-a)

ÎNTÎLNIRE PROTOCOLARĂ
Miercuri la amiază, la Palatul 

Consiliului de Stat, a avut loc o 
întîlnire protocolară între secre
tarul general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, și- secre
tarul general al Mișcării Naționa
le a Revoluției, președinte
le Republicii Congo, Alphonse 
Massamba-Debat.

La sosirea oaspetelui, o gardă 
militară a prezentat onorul.

La întrevedere au participat 
Ion Gheorghe Maurer, Mihai 
Dalea, Ștefan Peterfi, vicepreșe
dinte al Consiliului de Stat, Va- 
sile Vlad, șef de, secție la C.C. al 
P.C.R., George Macovescu, prim-

DEJUN
Secretarul general al Comite

tului Central al Partidului Comu
nist Român, președintele Consi
liului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
a oferit miercuri un dejun oficial 
hi onoarea secretarului /general 
al Mișcării Naționale a Revoluției, 
președintele Republicii Congo, 
Alphonse Massamba-D6bat.

Au luat parte tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Chivu Stoica, 
Gheorghe Rădulescu, Ștefan Voi- 
tec, Dumitru Popa, Mihai Dalea, 
Ștefan Peterfi, Vasile Vlad, Geor
ge Macovescu, Alexandru Tujon, 
membri ai C.C. al P.C.R. și ai 
Consiliului de Stat, miniștri, con-

adjunct al ministrului afacerilor 
externe, și Alexandru Tujon, am
basadorul României în Republica 
Congo,

Au. luat parte Julien 
Boukambou,' membru al Biroului 
Politic ăl M:N.R., și secretar ad
ministrativ al C.C. al M.N.R., An
toine Maboungou Mbimba, mem
bru al C.C. aT M.N.R., Nicolas 
Mondjo, ministrul afacerilor ex
terne, însărcinat cu problemele 
cooperării, aviației și turismului, 
Aim6 Matsika, ministrul comer
țului, industriei și statisticii, Au
gustin Poignet, secretar de stat 
al Apărării Naționale.

Intîlnirea protocolară s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială.

OFICIAL
ducători de instituții centrale și 
organizații obștești, generali.

Au participat Julien 
Boukambou, Antoine Maboun
gou Mbimba. Georgette Bouanga, 
Nicolas Mondjo, Aime Matsika, 
Augustin Poignet și celelalte per
soane oficiale congoleze.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă prie
tenească, Nicolae Ceaușescu și 
Alphonse Massamba-Debat au 
rostit toasturi. >

(Citiți toasturile în 
pag. a V-a).

VALORI AUTENTICE ÎN
CERCETAREA ȘTIINȚIFICA

Noua lege a invățămintului, primită cu un viu interes in 
rîndul studenților, întrunind aprobarea unanimă a acestora, 
asigură cadrul necesar însușirii în perioada studenției a 
cuceririlor științei și tebnicii, a celor mai valoroase realizări 
ale oamenilor de cultură, lărgește orizontul de pregătire în 
școala superioară, corelează științific invățămintul uni
versitar cu cerințele actuale și de perspectivă ale economiei 
și culturii. Conținutul invățămintului va avea și inai mult 
asigurat un înalt nivel științific și mereu actualizat. Din 
cuprinsul legii se desprinde permanenta grijă pentru a se 
crea studenților condiții superioare de pregătire și de viață 
precum și a se asigura, după absolvire, locurile de muncă 
corespunzătoare pregătirii dobindite în facultate. In spi
ritul acestei legi, concretizând una din prevederile sale,

Hotar ir ea Consiliului de Miniștri publicată în ziarele de 
ieri prevede că absolvenții care au obținut rezultate bune 
la învățătură, care au înclinație pentru munca de cercetare 
și s-au remarcat in cadrul cercurilor științifice studențești 
sau pe lingă catedre să fie repartizați direct în activitatea 
de cercetare și încadrați în funcția de cercetători stagiari. 
Cum era firesc, o asemenea măsură a întrunit adeziunea 
deplină a studenților și a absolvenților, a cadrelor didactice 
din facultăți.

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
Datele problemei se cunosc. 

De mai bine de un an, le
gislația divorțului a suferit 
modificări substanțiale. O 
parte din acestea se referă 
la procedură, dar sensul lor 
vizează probleme de fond.

Taxa acțiunii juridi.ee a 
fost mărită, celor care inten
ționează să divorțeze li se a- 
cordă un lung termen de 
gîndire (de la 6 luni pînă la un 
an), în care timp președinții, 
judecătorii încearcă să ob
țină împăcarea părților... în 
același timp, articolul 38 din 
Codul Familiei a fost for
mulat, punînd în vederea 
instanțelor judecătorești că 
o căsătorie nu se poate des
face decît atunci tind există 
motive temeinice, tind ra
porturile între soți sînt atît 
de grav și iremediabil com
promise întit conviețuirea 
mai departe se dovedește a 
fi vădit imposibilă.

Orice cuvînt într-nn text de 
lege își are semnificațiile^lui, 
cîntărit cu grijă. In căzui 
divorțului cuvinte ca „grav", 
„iremediabil" și „vădit im
posibil “ vorbesc de la sine. 
Alături de modificările pro
cedurale, ele formează un a-

VIAJA NU
CUNOAȘTE
„DIVORȚURI
UȘOARE"

devăzat „baraj* împotriva 
tentațiveloț de despărțiri in- 
suticișnt 'motivate'

Găurele acesfoJU măsuri sfnt 
tot atît de limpezi ca și pri
mele rezultate ale aplicării 
lor: numărul de divorțuri

scade apreciabil, iar în nu
meroase cazuri se obțin con
cilieri înlăuntrul termenelor 
de gîndire, tite o dată chiar 
înainte de expirarea acestora. 
Dacă, în vechea procedură, 
simpla dorință de a divorța

Iertați-mi sinceritatea, to
varășe doctor. La sincerita
te — nu ? — se răspunde 
prin sinceritate. îmi scrieți 
că aveți 28 de ani — mă rog, 
mulți înainte ! — posedați 
un Renault 10 M și „un sa
lariu suficient pentru a face 
fericiți (fără griji și lipsuri) 
pe doi tineri căsătoriți". Ce 
vă lipsește atunci, tovarășe 
doctor? Desigur, am citit și 
— mai mult chiar — am re
citit scrisoarea dv., dar tot 
nu mă pot dumiri ce vă lip-

ducea la aceptarea acțiunii 
aproape la fel de direct ca și 
simpla dorință de a te căsă
tori, astăzi cele două feno
mene sînt tratate în chip 
fundamental diferit : la în
trebarea ofițerului de stare 
civilă dacă vrei să te căsăto
rești este suficient un „da“ ; 
la întrebarea judecătorului, 
privind despărțirea, acest „daM 
nu mai are valoare decît în 
măsura în care îl poți argu
menta temeinic. E, deci, ușor 
să te unești, dar greu să te 
separi. Principiu simplu, lo
gic, dar cu implicații cu mult 
mai adinei decît poate să a- 
pară la prima vedere...

„AVEȚI MARTORI

CĂ VĂ IUBIȚI?"

Sineva încercase o dată să 
scrie p 
ipoteza 
pra...

satiră, pornind de la 
unei noi legislații asu- 
căsătorîei. Erai în-

IONEL HRISTEA

(Continuare tn pag. a INa)

DE LA 
MINISTERUL 

ÎNVĂȚĂMÎN 
TULUI

Directivele Plenarei 
P.C.R., cu privire la 
tarea invățămintului. _ _ _
prilie 1968, prevăd ca în vi
itor numărul examenelor 
pentru studenți să fie limitat 
Ia șapte pe întregul an uni
versitar.

Ca măsură tranzitorie, pî- 
nă la punerea în aplicare a 
unor noi planuri de învăță- 
mînt și pentru a reduce nu
mărul de examene ce trebu
ie promovate în sesiunile de 
vară și toamnă, pentru anul 
universitar 1967 1968 se
stabilesc următoarele măsuri:

La facultățile și secțiile un
de numărul de examene pen
tru întregul an universitar 
este mai mare de opt, el se 
reduce la opt în acest scop, 
facultățile vor stabili patru 
discipline la care prezentarea 
la examen este obligatorie 
pentru toți studenții. Din res
tul disciplinelor, studenții se 
pot prezenta la examen la a- 
legere, astfel ca să promoveze 
în total opt examene.

(Agerpres) ’

C.C. al 
dezvol- 
din a-

Prof. ing. NICOLAE MARI
NESCU, prorector al Institu
tului politehnic:

Ca dascăl, am avut adesea 
ocazia să verific, prin multi 
tineri absolvenți ai politehni
cii, valabilitatea dictonului 
„Valoarea nu așteaptă ca vir
ata s-o măsoare", ta sfîrșitul 
studiilor universitare, tinerii 
cei mai buni — mai ales ei! 
— ard de dorința de a se a- 
firma cît mai curînd, ca cer
cetători, în domeniul specia
lității alese. Aportul multora 
dintre ei în rezolvarea unor 
probleme de cercetare, în pro
movarea progresului tehnic 
poate fi de la început sub
stanțial. In concordanță cu a- 
semenea realități, cu necesita
tea de a folosi la timp oame
nii potriviți acolo unde este 
nevoie și merită să lucreze, 
recenta Hotărîre acordă, chiar 
la absolvire, elementelor tine
re valoroase posibilitatea de 
a-și valorifica într-un context 
adecvat interesul, capacitățile, 
pentru munca de cercetător. 
Cunosc tineri care s-ar fi pu
tut mult mai repede afirma 
prin cercetări de valoare dacă 
la absolvire ar fi ajuns di
rect în laboratoarele unui in
stitut de specialitate.

Totodată, îmi exprim depli
na satisfacție pentru faptul că 
prin noile prevederi se pune 
urU accent în plus, puternic 
stimulator în ce privește cali
tatea' învățăturii pentru stu- 
dențiilcare dorăsc să se îndrep
te spre * acest'pasionant, dar 
deloc "ușor sector al activității 
de creație științifică. încă din 
anii de facultate este solicitat, 
indirect, acestora un efort bi-

ne susținut și orientat, studiu 
individual profund și multila
teral în specialitate, în așa fel 
Incit studiile universitare să 
formeze și să afirme elocvent 
aptitudinile, capacitatea și 
gîndirea tînărului absolvent 
pentru viitoarea carieră de 
cercetător. Prin valoarea re
zultatelor obținute la exame
ne și în activitatea cercurilor 
științifice, pe lingă catedrele 
de specialitate, se va pregăti, 
nu doar pentru a justifica in
vestirea cu calitatea de cer
cetător, ci și pentru a-și for
ma acea bază complexă de 
cunoștințe, cu care, ulterior, 
după un an de stagiatură, să 
poată înfrunta, superior com
petent, atît examenul de ad
mitere la stagiul de doi ani, 
cît și pe acela de atestare ca 
cercetător științific. Esențial 
în această hotărîre și de mare

(Continuare în pag. a TV-a)

Dar se

poate, 
to vârâse i 
doctor?

sește. Ați fost înșelat în pri
ma dv. dragoste? Să admi
tem, e încă omenește ca-n 
dragoste cineva să trișeze 
uneori; cel care nu iubește, 
desigur. Minciuna ei v-a lă
sat în „suflet o leziune adîn- 
că, aș putea spune incurabi
lă"? Să admitem, oricum, 
dy. vă pricepeți mai mult de
cît mine la chestii de inimă. 
Dar ce vă lipsește, tovarășe 
doctor ? Un sfat, un ajutor ? 
Cu plăcere, dar nu știu dacă 
folosește. Ne propuneți să 
publicăm în ziar cițeva date 
personale despre dv. După 
cum vedeți, le-am și publi
cat. La ce bun ? Ne lămuriți 
tot dv.;' „4intre cele care 
vor răspuricle apelului meu

V. ARACHELIAN

(Continuare în pag. a IV-a)

juridi.ee


PAGINA 2 SClNTEIA TINERETULUI

ANTICIPAȚII LA CEL QE-AL IV-LEA 
TRIMESTRU AL ANULUI ȘCOLAR UN CONCURS:

...Să ne închipuim pentru 
o clipă că vacanța de vară a 
început. Ne aflăm pe me
leaguri bănățene. Unde să-i 
căutăm pe elevi ?

Din pădurea Făgetului 
auzim o chemare. Ajunși la 
fața locului .sîntem martorii 
unei adevărate bătălii pentru 
cucerirea cotei H. Băieți și 
fete, îmbrăcați în bluze de 
două culori, după poziția în 
care se află — de atacant ori 
de apărător — își pun în va
loare inventivitatea, agerimea 
(nu numai a picioarelor ci și 
a minții) cunoștințele tactice, 
folosesc alfabetul Morse pen
tru a ajunge primii la steagul 
din vîrful redutei. O acțiune 
„militară", desfășurată după 
toate regulile artei, i-a cucerit 
pe elevii timișoreni într-atît 
încît au uitat pentru o bună 
parte a zilei și de merindele 
din ruksac, și de apa care 
susură în vale numai bună de 
scăldat. Militari „adevărați" 
i-au învățat pe elevi regulile 
jocului, le-au pus la îndemînă 
stații de emisie-recepție, iar 
clubul radioamatorilor din 
oraș i-a deprins cu mînuirea 
aparatelor. Apoi, totul a mers 
ca la carte: au apărut și „cu
ceritori" și „eroi" dar și „pri
zonieri" și „învinși". Cu toate 
acestea învingători și învinși 
au încins pe urmă o petrecere 
tinerească în jurul focului de 
tabără cu dans, muzică și 
jocuri pină seara tîrziu...

Mai pașnici, alți colegi din 
școlile timișorene au pornit 
„In căutarea comorii" din 
pădurea Bazoș și la „Vînă- 
toare de vulpi" în pădurea 
Buziașului. „Armele" sînt însă 
aceleași: stații de emisie-re- 
cepție, inventivitate și cunoș
tințe — plus veselie, cîntece, 
glume, plus hrană rece și cos
tume de baie Un tip nou de 
excursii ? Poate. „Patentul" 
aparține elevilor și de aceea 
amatorii sînt numeroși, deo
potrivă fete și băieți. Să în
semne oare apariția acestei 
forme mai originale de petre
cere a unor zile de vacanță 
că excursia „clasică" nu mai 
are căutare printre elevii timi
șoreni ?

Acum, încercînd să desco
perim locurile în care-și con
sumă elevii zilele de vară 
aflăm că sute de băieți și fete 
sînt plecați în excursii, care 
mai de care mai atrăgătoare 
datorită itinerariului, a unor 
obiective de studiu, a mij
loacelor de transport folosite 
ori a tuturor acestor compo
nente la un loc. Sînt elevi ple
cați în Retezat la alpinism și 
alții în Nordul Moldovei pen
tru a-i cunoaște monumentele 
istorice; grupuri de elevi, in- 
soțiți de specialiști, cercetează 
folclorul românesc, german ți 
sirb la Chizătau, Buziaș ți 
Făget, precum ți viața și 
creația lui Traian Vuia și Tra-

TELEVIZIUNE
PROGRAMUL I
10,00 Curs de limba germană 

(lecțiile 9 și 10).
11,00 Curs de limba spaniolă 

(lecțiile 9 și 10)
17.30 Pentru cei mici : „îm

părăteasa mincinoșilor44 
de Melania Ghica

18,00 T.V. pentru specialiști.
18.30 Curs de limba rusă (lec

ția a 17-a)
19,00 Studioul pionierilor 
20,00 Film serial: Vikingii — 

producție a studiourilor 
engleze.

20,26 întâlnire cu Virginia 
Zeani și muzica lui Pu- 
cini.

20.45 Actualitatea T.V.
21,00 Teatru filmat : „Fiul lui 

Jim44 de Robert J. Shau 
producție a studiourilor 
americane. „Strada Ba- 
now" de Ingram Gail, 
producție a studiourilor 
americane.

21.45 Teleglob—Londra
22.10 Ecran literar.
22,40 Mari interpret! : Violo

nistul Isac Stern.
23.10 Telejurnalul de noapte.
PROGRAMUL II
20,00 „O samă de cuvinte44
20.30 Privind pînzele lui Ve

lasquez.
21,00 Concert simfonic
21.30 In arena circului 
22,00 Invitație la dans.

„CINE VA
PETRECE
MAIBINE?“
ian Grozăvescu; elevi timi
șoreni pot fi întîlniți la Tîrgul 
de fete de pe Muntele Găina, 
pe Semenic, la Alba Iulia, în 
București și în Deltă, în Tran
silvania și la ruinele Tîrgo- 
viștei, peste tot unde istoria 
și-a lăsat vestigiile-i glorioase, 
unde natura a creat locuri 
încîntătoare, unde mina omu
lui a ridicat monumentele ci-, 
vilizației socialiste.

Ce se întîmplă între excursii, 
ce alte ocupații de vară au 
elevii ? Mai întîi 15 cluburi, 
dispuse în toate localitățile 
din județ, sînt asaltate pur și 
simplu. De ce? La club se 
dansează, se ascultă muzică, 
au loc concursuri, jocuri spor
tive, drumeții. Cluburile din 
orașul Timișoara, 5 la număr, 
profilate în acest an ca cen
tre de fotbal, sporturi nautice, 
volei, baschet, handbal și 
... dans, atrag sute de elevi — 
gazde și oaspeți în același 
timp — la activitățile organi
zate. Toate cluburile din ju
deț sînt antrenate într-o șta
fetă ciclo-turistică — numită 
sugestiv „Zile însorite de va
canță", care a pornit din trei

Tulnicârese în Mun0» Apuseni
Foto: O. ARCADIK

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN

film pentru ecran panoramic, 
rulează la Patria (orele 9;
12,45 ; 16,30 : 20).

UN DOLAR GĂURIT
rulează la București (orele 8;
10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 : 19 ;
21,5) ; Luceafărul (orele 8,30 ;
10.30 ; 14,30 • 16,45 ; 21,15)

FREDA, LOVEȘTE TU INTH 
rulează la Republica (orele
9.15 ; 11,30 ; 14 ; 16.30 ; 18.45 ; 
21,15); Festival (orele 9; 11.15; 
13.30; 16.30: 18,45: 21).

MUMIA INTERVINE
rulează la Capitol (orele 9;
11.15 ; 13.30 ; 16 : 18.30 : 21).

CAUT O NEVASTA
rulează la Victoria (orele 8.45:
11 ; 13 ; 15 ; 17 • 19 ; 21).

SÎNT ȘI EU NUMAI O FEMEIE 
rulează la Lumina (orele 9,15 ;
11.30 ; 13.45 • 16 ; 18.30 : 20.45). 

colțuri ale teritoriului și se va 
finaliza, în ultimele zile ale 
verii, la Timișoara.

In drumul nostru i-am mai 
întîlnit pe elevi și în tabere. In 
tabere de muncă și în tabere 
de odihnă. La Recaș și la 
Luncani lucrau la îngrijitul 
puiețiloi ; la Sînnicolau șt la 
Biled recoltau legume; la 
Ciacova și în Timișoara par
ticipau la ridicarea construc
țiilor școlare; în numeroase 
ferme ajutau la culesul po
rumbului. Arși de soare, fre- 
donînd melodia la modă, glu
mind pe seama celor mai 
puțin îndemânatici, elevii și-au 
luat în serios munca aducînd 
reale servicii unităților eco
nomice tn care lucrează. Iar 
după orele de muncă, o baie 
în rîul cel mai apropiat, o 
masă servită cu poftă panta
gruelică, cîteva ceasuri de 
odihnă. Și cind seara coboară 
peste sat, pilcuri, pilcuri, îm
preună cu tinerii săteni, elevii 
se adună in poiană: un glas 
subțirel de fată dă tontă și 
încep cîntecele, discuțiile 
șoptite ori risetele zgomo
toase, dansul acompaniat de

CINEMATOGRAFE
BILLY MINCINOSUL

rulează la Central (orele 9—
16.15 în continuare — 18.30 ; 
20.45).

REÎNTOARCEREA LUI SUR- 
COUF

rulează la Union (orele 1530 : 
20.30.

DESENE ANIMATE
(ora 18).

PASAREA CU PENE MINUNAT 
COLORATE

rulează la Doina (orele 9—13 
în continuare BALUL DE 
SÎMBĂTĂ SEARA (orele 16;
18.15 : 2030 - după amiaza).

CE NOAPTE. BĂIEȚI 1 
rulează Ia Feroviar (orele 8.30: 
11 : 1X30 • 16 1830 : 21). Ex
celsior (orele 9.45 , 12.15 ; 15 ; 
1730 ; 20): Melodia (orele 9 ;
11.15 13.30 • 16 ; 1830 ; 20.45) ; 
Gloria (orele 9 ; 11.15 : 13.30 ;
15.45 ; 18.15 : 21) : Arta (orele 

o orchestră improvizată ad- 
hoc.

In taberele de odihnă de la 
Poieni, Bogda, la Poneasca și 
de la mare au plecat peste 
500 de elevi. Lugojenii și-au 
amenajat în plus o tabără de 
corturi în apropierea Făge
tului, iar timișorenii alta, în 
pădurea Bazoș. Care dintre 
elevi petrec mai bine ? Cei 
din taberele de odihnă susțin 
că ei; cei din corturi se laudă 
însă cu amănunte inedite • își 
prepară singuri mîncarea, toa
leta de dimineață și-o fac în 
rîul din apropiere, lumina de 
seară și-o asigură de la focul 
de vreascuri din mijlocul ta
berei. Cine petrece mai bine ? 
Cu siguranță că toți elevii I

★
După cum bine știu elevii 

vacanța n-a poposit pină acum 
nici pe meleagurile bănățene 
și nici în alte locuri. Mai pre
gătește încă în retortele-i ma
gice toate surprizele pe care 
le va oferi în acest an elevilor. 
Dar îi asigurăm că în județul 
Timiș pregătirile sînt pe 
sfîrșite. tncredințîndu-i că tot 
ce le-a fost promis va fi rea
lizat am dori să aflăm cu ce 
vor îmbogăți ei înșiși acest 
program de vacanță, ce pro
iecte au în plus față de ma
nifestările organizate la nive
lul școbi, orașului sau jude
țului. Sîntem gata să-i ajutăm 
să și le realizeze mijlocindu-le 
sfaturi de specialitate, schim
buri de experiență cu elevi din 
alte județe, cunoștințe cu co
legi care au planuri asemă
nătoare, informațiile de care 
au nevoie. Rubrica noastră 
că așteaptă și că stă la dis
poziție

MABIETA VIDBAȘCU

10; 14,45. tn continuare 1743 ;
19.45).

ZOLTAN KARPATHY
rulează la Grivița (orele 9.15 ;
11.15 ; 1330 ; 16 ; 18,15 ; 2030) 5 
Aurora (orele 9 : 1L15 ; 1330 ;
15.45 : 18 ; 2030).

AGONIE ȘI EXTAZ
rulează la înfrățirea (orele
10 ; 14 ; 17 ; 20). ___

UN BĂRBAT Șl O FEMEIE
rulează la Buzești (orele 1530 ; 
18).

EDDIE CHAPMAN. AGENT SE
CRET

rulează la Dacia (orele 8; 
1530 : în continuare 18 : 20.30) : 
Cosmos (orele 1530 • 18:
20 30).

EU. EU, EU... ȘI CEILALȚI 
rulează la Bucegi (orele 930 ; 
12; 15,30; 18,15; 21).

O FATĂ FERICITA

(Urmare din pag. I)

trebat: „vrei să te căsăto
rești ?“ și răspundea! .• „da“ ; 
urma întrebarea : „de ce ?“. 
„Fiindcă ne iubim44. „Aveți 
martori ?“ Și de aci începea 
un proces întreg, analog celui 
de divorț : dovezi, probe in
contestabile asupra temeiniciei 
sentimentului... Utopii, de
sigur. Cine poate dovedi, pe 
asemenea căi, temeinicia sen
timentului său ? Dar iată că 
intervine un „martor" neaș
teptat : viitorul. După un nu
măr de ani (sau de... luni!) 
aceiași îndrăgostiți afirmă că 
dragostea lor a încetat, că nu 
mai pot trăi laolaltă. In a- 
semenea situații te gîndești 
că n-ar fi stricat, totuși, o mai 
mare exigență și maturitate 
în hotărîrea de căsătorie. Dar 
cum s-o impui ? Ce mijloc 
legal ar putea pune stavilă 
elanului a doi tineri care do
resc să-și unească viața ? 
Cîndva îndrăgostiții erau 
uneori obligați de împreju
rări să-și verifice în practică 
intensitatea, trăinicia senti
mentelor ; ei trebuiau să în
frunte ostilitatea părinților, 
sau opreliști de ordin social 
(cită literatură s-a scris 
despre asta!...). Azi, slavă 
domnului, majoritatea hotărî- 
rilor de căsătorie se iau de 
către tinerii înșiși, fără nici 
o stavilă. Admirabil indiciu 
de libertate socială și indivi
duală, dar nelipsit, după cum 
se vede, de riscurile lui i 
cresc căsătoriile, cresc di
vorțurile... Pe bună dreptate, 
afirma inspectorul Teofil Pop, 
din Ministerul Justiției, că 
„dificultatea divorțului de 
astăzi, se va răsfrînge fără 
doar și poate asupra seriozi
tății căsătoriilor de mîine"...

„AVEȚI MARTORI 
CĂ NU VĂ

IUBIȚI ?"

Există țări cu puternică 
influență religioasă în care 
divorțul este, practic, impo
sibil (e bine cunoscut cazul 
Italiei). Nu e greu de înțeles 
că, prin simpla interdicție se 
poate ajunge la drame indi
viduale foarte mari (chiar 
dacă regizorul Germi le-a 
tratat, într-un bine cunoscut 
film, sub o formă comică). 
Legislația din țara noastră nu 
a ales această cale. Ea n-a 
suprimat fenomenul divorțu
lui, ci l-a îngreunat, l-a 
transformat într-un act res
ponsabil, intr-un „caz-limită", 
refuzînd, în acest domeniu, 
superficialitatea și improvi
zata. De altfel, oamenii în
șiși — cei mai evoluați dintre 
ei — au tratat întotdeauna 
divorțul cu gravitate; aricit 
de simplu ar fi fost proce
deul legal cu ni in urmă, cu
noaștem cu toții cazuri cind 
cei ajunși la divorț au trecut 
prin zguduitoare procese de 
conștiință. Pentru asemenea 
oameni modificarea legii nu a 
adus nimic nou : ei știau și 
înainte, ca și acum, că o a- 
semenea decizie presupune 
motive cu adevărat se

rulează la Unirea (orele 1530; 
18)

OBSESIA
rulează la Lira (orele 15.30;
18) ; Giulești (orele 1530 ; 18 : 
2030).

EL DORADO
rulează la Drumul Sării (orele 
15 ; 1730 : 20 ; duminica mati
neu (ora 11) : Moșilor (orele 
1530 : 18 : 2030).

GIOCONDA FĂRĂ SURlS
rulează la Cotroceni (orele
1530 : 18 : 2030)

PASAREA TIMPURIE
rulează la Floreasca (orele 9 ;
11.15 : 1330 ; 16 ; 18,15 ; 20.30). 

BLESTEMUL RUBINULUI NE
GRU

rulează la Ferentari (orele 
1530 ; 18 : 2030).

K. O.
rulează la Cringași (orele
1530 ; 18 ; 2030). 

rioase. Dar mai există și o 
altă mentalitate : „azi mă că
sătoresc, mîine, voi vedea...44 
Aci legea a intervenit energic 
și, fără îndoială a făcut 
bine...

„TREBUIE SĂ FIM 
INDISCREȚI ?

Au trecut de-abia cîteva 
luni de cînd a început jude
carea în fond a divorțurilor 
conform noii legislații. Răgaz 
scurt, care nu permite con
cluzii definitive. Și totuși, 
noua experiență începe să-și 
spună cuvîntul. Discutînd cu 
magistrați, urmărind procese, 
constați, pretutindeni, același 
fenomen : instanțele cîntă- 
resc argumentele cu seriozi
tate, iau act de mărturii cu 
exigență, încearcă să pătrundă 
cît mai adînc în relațiile o- 
menești ale „părților44 care se 
înfățișează la judecată. Ne

VIAȚA NU
CUNOAȘTE 

„DIVORȚURI
UȘOARE*

seriozitatea, conveniența for
mală, sînt respinse cu ho- 
tărîre ; dar, firește, acolo 
unde neputința conviețuirii 
este dovedită, se decide des
facerea căsătoriei. Nimeni nu 
alege această soluție cu 
inima ușoară ; dar nimeni nu 
o exclude automat, fiindcă e 
de la sine înțeles că a pro
mova orice divorț sau a 
respinge orice divorț, nu sînt 
decît două laturi extreme ale 
aceleiași superficialități... „O 
mentalitate ciudată îi face pe 
unii tineri să creadă că, dacă 
au plătit taxa sporită a di
vorțului, dacă au „rezistat", 
tentativelor noastre de con
ciliere dinăuntru termene
lor de gîndire, dacă au ajuns 
in fața instanțelor fiind 
ambii de acord cu despărți
rea, prin înseși aceste fapte 
și-au dovedit temeinicia mo
tivelor", ne spune Iulius 
Tidete, președintele judecă
toriei sectorului IV Bucu
rești. „De fapt, de abia 
de-acum înainte începe cîn- 
târirea motivelor lor44...

„Trebuie să fim indiscreți, 
adaugă judecătoarea Elena 
Ilieș. Cum ai putea să crezi 
„pe cuvînt44, pe cei în cauză, 
cînd, în atîtea cazuri, temeiu
rile se dovedesc fragile, im-

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR 
rulează la Pacea (orele 15,45 ;
18 ; 20,15; duminica matineu 
(ora 11).

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR. 
RĂPIREA FECIOARELOR 

rulează la Rahova (orele 15,30;
19 ; duminica matineu (ora 10) 

PASAREA TIMPURIB
rulează la Floreasca (orele
8.45 11; 13,15; 1530; 17,45; 
20) ; Modern (orele 9 ; 11.15 ; 
1330 ; 16 ; 18.30 ; 21).

EA VA RÎDE
rulează la la Volga (orele 9,30;
13.45 ; in continuare 16.15 ; 
1830 ; 20.45).
rulează la Miorița (orele 9;
11.15 : 1330 ; 16 ; 18.15 ; 20.30) ; 

Tomis (orele 9 ; 15.45 ; în con
tinuare 18,15).

SFÎRȘITUL AGENTULUI W 4 C 
rulează la Munca (orele 16 : 
18 ; 20). 

provizate, dacă nu chiar „re
gizate44 7

„Intr-adevăr, adaugă jude
cătorul Gheorghe Bărbulescu, 
de multe ori asistăm la o a- 
devărată „regie", ca la tea
tru („teatru prost" — adaug, 
din respect pentru această 
artă). Se găsesc „sfătuitori" 
care aranjează lucrurile ast
fel incit să fie și conflicte, 
și scandaluri și bătăi, pentru 
ca „argumentarea" să devină 
cit mai „tare". Uneori, dîn- 
du-ne seama că acestea sînt 
neadevăruri, respingem acțiu
nea. Poate că motive de sepa
rație au existat totuși, dar nu 
acelea care s-au invocat. Or, 
noi, judecătorii nu putem să 
ne pronunțăm decît' asupra 
probelor care ni se adminis
trează44...

De aici, întrebarea fireas
că : de ce asemenea „însce
nări" — în cazul cînd rela
țiile dintre soți suferă oricum, 
dar pe alte planuri decît cele 
aduse în discuții ?

„S-a acreditat la unii im

presia că justiția trebuie „im
presionată" prin elemente 
spectaculoase, afirmă pre
ședintele Ticlete Ca și cînd 
noi n-am înțelege că, fără 
bătaie și scandaluri publice, 
se poate ajunge la o alterare 
gravă a raporturilor omenești. 
Uneori îți poți da seama cu 
ușurință că cei care se acuză 
astfel reciproc (sau se auto- 
acuză, pentru a „facilita" 
pronunțarea) nu sînt capabili 
de faptele pe care și le a- 
tribuie. Oare de ce se jignesc 
singuri ?"

„ORICE DIVORȚ 
ESTE O LECȚIE44
Fără îndoială că există și 

„drame tăcute". Că sînt cazuri 
(și deobicei, tocmai acestea 
sînt mai serioase), cînd con
flictele pot apare în adînc, 
greu sesizabile, mascate de 
discreție. Mi se pare că toc
mai aci este cheia modului 
actual de a pune în discuție 
problemele căsătoriei și ale 
divorțului. Argumentul cu a- 
devărat temeinic este cel care 
poate fi exprimat cu deplină 
sinceritate.

Pornind de la această idee 
am pus mai multor magis
trați întrebarea dacă n-ar fi 
mai edificator pentru un tri
bunal un proces de divorț 
care s-ar judeca „cu ușile 
închise44, fără public. După 
cum se știe asemenea proce
deu se aplică uneori, atunci 
cînd este considerat necesar.

Dar de ce nu se aplică tot
deauna ?

Mi se pare convingător 
răspunsul dat de Alexandru 
Popescu, judecător din Cluj : 
„orice proces de divorț este 
o lecție; cei care asistă 
pot trage propriile lor con
cluzii din discutarea pu
blică a acestor cazuri-limită". 
Și iată, într-adevăr, cazuri, 
cazuri, cazuri... Un soț își pă
răsește domiciliul, refuzînd 
să mai aibă orice fel de re
lații cu fostul său tovarăș de 
viață... O soție refuză să-și 
urmeze soțul la noul său loc 
de muncă, cu toate apelurile 
insistente ale acestuia... Doi 
oameni care de multă vreme

nu mai duc o viață comupă, 
între care s-a săpat, treptat, 
prăpastia răcelii și a dispre
țului... Un bărbat care și-a u- 
milit femeia, transformînd-o 
într-o adevărată menajeră, la 
dispoziția lui, pe cînd ei, 
vezi bine, are azi, un alt „ori
zont „și alte pretenții, fn 
conformitate cu actualul său 
„nivel intelectual44, la a 
cărui formare a contribuit 
din plin tocmai... soția pă
răsită... Dorința de a avea 
copii, de a completa bucu
riile familiare cu această 
bucurie supremă, refuzată 
brutal de unul din soți...

Independent de pronunțare 
(care ține, firește, seama de 
măsura în care aceste alte
rări ale relațiilor mai sînt 
sau nu remediabile), realita
tea, trista realitate, își spune 
cuvîntul : divorțul se supune 
legilor tragediei. El nu poate 
fi transformat într-o co
medie (și chiar în amintitul 
film al lui Germi, cît de 
tragică era de fapt comedia I). 
Atunci cînd inevitabilul duce 
la separație, ea va fi acor
dată, dar nu cu un preț mai 
mic de suferință decît acela 
al bolnavului căruia chi
rurgul îi înlătură o parte din 
organismul său...

TOTUL, CA SĂ NU 
SE AJUNGĂ AICI!

Și pentru că am făcut o 
comparație medicală, merită 
să atrag atenția asupra con
cluziei : în fața dramelor ome
nești reale, justiția se com
portă cu o exigență dublată de 
înțelegere; d&r in asemenea 
cazuri justiția nu poate ac
ționa, din punct de vedere 
uman, decît în „ceasul al 
12-lea". Ce obține ea ? în unele 
cazuri (din fericire, nume
roase) concilieri reale, în pe
rioada termenului de gîndire 
(există însă și concilieri for
male, în care incompatibilită- 
țile își fac din nou apgjițiia, 
mai tîrziu...) In alte cazuri, 
cînd acțiunea de divorț este 
respinsă din lipsa motivării 
temeinice, se poate spera că 
soții vor privi viața lor ct^nai 
multă grijă în viitor. I&r în 
alte cazuri, în sfîrșit, soluția 
ultimă, separația, în care des
tinul a doi oameni, altă dată 
uniți, le mai poate oferi (sau 
nu !), satisfacții noi, pe dru
muri diferite...

Aceasta este sfera justiției 
și tot ce se străduiește ea să 
facă ține de seriozitate, gra
vitate, atenție și grijă pentru 
om. Dar pînă la justiție este 
marea sferă a vieții, care cu
prinde trăinicia relațiilor o- 
menești, respectul pentru sen
timentul de dragoste, înțele
gerea și modelare reciprocă, 
simțul răspunderii...

Tineri, asistați la procese de 
divorț ! Veți vedea, desigur, 
nu numai respingeri ci și ac
ceptări... în acest din urmă 
caz, priviți-i cu atenție pe cei 
care „au reușit44. Veți găsi pe 
chipul celor mai mulți dintre 
ei orice sentiment în afară de 
satisfacție ușuratecă. Desigur 
că și acestora viața le poate 
oferi mai departe împliniri. 
Dar întrebați-i cu ce cost in
terior. întrebați pe psihiatri, 
cîte afecțiuni psihice g.^e, 
adînci, tratează zilnic, la ase
menea oameni...

După aceasta, nu vă veți 
mai întreba dacă divorțul se 
acordă „mai greu" sau „mai 
ușor". Independent de greșeli 
inerente într-un domeniu atît 
de gingaș, justiția tinde să-1 
acorde cînd este cazul și să-1 
respingă atunci cînd nu este 
cazul...

Viața însă nu cunoaște „di
vorțuri ușoare". Este, poate, 
uneori o „victorie", dar o vic
torie foarte tardivă și epui
zantă, să te desparți de cel 
care a început să-ți otrăvească 
iremediabil traiul. Adevărata 
victorie este să-ți clădești ast
fel viața, de la primele ei în
ceputuri, incit să nu trebuiască 
să ajungi aici.

IONEL HRISTEA

MIHAI COMAN

Tînărul tehnician Nelu Stoîan a fost găsit mort in camera 
Ini. Pentru ipoteza sinuciderii pledează situafia grea în care se 
aflaa atît Nelu, cît și colegul său de serviciu, Dan Viziru, din 
cauza fraudelor care fuseseră descoperite la cooperativa unde 
lucrau. O săptămînă după moartea lui Nelu, a fost găsit și trupul 
lui Dan. Bănuiții sînt: vecinul lui Nelu, Vasilescu, un borfaș a- 
mestecat în fraudele care s-au petrecut la cooperativă, și un 
anume Stănescn, oare l-a vizitat pe Nelu în noaptea mor (ii aces
tuia.

— Da. El lucrase la proiect mult, încă din facultate. Pe 
urmă, cind e-^a înhăitat cu derbedeii ăia, l-a lăsat. Dar povestea 
cu băutura n-a ținut mult și — în perioada cînd s-a întâmplat 
accidentul — era obosit pentru că lucra la proiect. Iar în 
povestea întâmplată ia fabrică, exista și o vină a lui. Cineva are 
mașină și își invită prietenii la plimbare. La un moment dat îl 
orbește alt vehicul cu farurile, face o mișcare greșită șl intră

într-un copac. El scapă, prietenii mor. Vinovat ? Nu : vinovat e 
cel care l-a orbit cu farurile. Și totuși — cine i-a invitat 
pe ceilalți la plimbare 7 El. Cine ar fi putut, avînd un reflex 
fericit, să evite accidentul ? Tot el. Apoi : cine scapă cu viață, 
omorînd niște oameni cu desăvîrșire inocenți ? Același. Nu, 
bețiile și prietenii lui de atunci n-au avut nici o legătură cu în
tâmplarea. Accidentul nu s-a petrecut din vina lui. S-ar fi petre
cut, probabil, oricum. Dar, mai puțin obosit, mai vioi, mai 
prompt Nelu l-ar fi putut evita. Și apoi, lucru mai grav, el 
pentru asta era plătit : să fie odihnit și prompt, încît să poată 
lua toate măsurile în caz de primejdie...

— Am întrebat cum i-ai furat proiectul...
— Al doilea drum pe care l-a făcut, în dimineața aceea, 

după ce a depus proiectul, a fost la mine. A venit să ne luăm la 
revedere și m-a rugat să am grijă de proiectul lui, să fie bre
vetat. Era o absurditate — și asta mi-a dat ideea. Cine să ia 
în seamă proiectul unui deținut ? La început...

Șovăi o clipă.
— întîi am aranjat cu funcționarul de la registratură, Ionescu, 

care mai avea încă proiectul la el în birou (Nelu îl adusese cu 
două ore înainte). N-a fost complicat: numele de familie, și al 
tatălui, erau aceleași. Ionescu a crezut ori s-a făcut că mă 
crede cînd i-am spus că proiectul e al meu și că l-a depus 
frate-meu care e nebun. E ușor de ghicit ce figură avea Nelu în 
dimineața aceea : Ionescu se și speriase. Abia mai târziu, 
Ionescu mi-a cerut și bani... Nu prea mulți.

Eugen Stoian avea fața cenușie. Vorbea repede, rostind cu
vintele cu o anumită grijă, și se vedea că se străduise să 
răspundă „corect44.

— La început, m-am gîndit că banii pe care o să-i cîștig 
de pe urma proiectului o să i-i dau lui Nelu, cînd va ieși din 
pușcărie. De fapt, banii nu mă interesau, nu m-au interesat 
niciodată ; tovarășul profesor știe...

Bărbatul înalt dădu din cap aprobator. Spuse încet:
— Gloria.
— Da. îmi plăcea și proiectul — îl cunoșteam, era bun — 

și-mi părea rău de el. De altfel, Nelu oricum nu s-ar fi 
priceput să-1 pună în practică.

Vorbea din ce în ce mai repede, cu o volubilitate ciudată, 
bolnăvicioasă :

— Era tipul clasic al artistului — adică al omului de talent și 
fără nimic altceva : avea toate trăsăturile generale ale tipului,
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fără nimic individual: inspirat în tot ce făcea, fără să fie în 
stare să ducă nimic la capăt, tinerel și flușturatic, gata să-și 
vîndă și cămașa de pe el pentru un prieten, dar uitând să-și 
înapoieze datoriile de onoare, extrem de inteligent în chestiunile 
profunde și idiot în lucrurile cele mai simple. Era în stare să 
facă proiecte. Să le realizeze, nu. Și apoi, la ieșirea Iui din 
închisoare, proiectul ar fi fost depășit Iar mie îmi plac mașinile...

Rostise ultimele cuvinte cu căldură, și maiorul îl privi atent 
„încă un suflet de copil nevinovat-4. Spuse aspru :

— Preferințele dumitale nu ne privesc. Nici măcar pache
tele de alimente la care deținutul avea dreptul lunar, nu 1 
le-ai trimis.

Pentru prima oară. Eugen Stoian păru stânjenit.
— Cîteva luni i-am trimis. Nu era vorba de bani. Dar mi-era 

greu să rog pe altcineva să-i cumpere alimente, să le ambaleze, 
să-i coase ambalajul de pinză, să-i scrie deasupra numele cu 
creion chimic muiat !n gură. Apoi pachetul trebuia dus la poștă, 
personal. Toată problema asta mă depășea...

— Nu te depășea prea mult că la făcut pachete te pricepi... 
Celălalt avu o șovăială.
— Poate. Aș vrea să se știe însă că MIN 1 nu-i aparține 

lui Nelu decît în parte. De la proiect la realizare s-au făcut 
o mulțime de modificări.

— Cînd a ieșit din închisoare, a venit la dumneata ?
— Da. Ar fi trebuit să fie supărat pe mine : era povestea cu 

proiectul și mai era si cea cu pachetele. Dar el m-a înțeles. 
Dumneavoastră...

Dar imputarea suna fals. Maiorul îl cercetă stăpînit si rece :
— Să te înțeleagă avocatul, nu eu I Profesia mea mă obligă 

să-i înțeleg pe criminali, doar în măsura în care asta mă poate 
ajuta să-i prind.

— Si pe mine m-ati prins...
— Exact. Cînd a început Nelu Stoian să te șantajeze?
— Propriu-zis, nu m-a șantajat. Decît într-o anumită mă

sură. Era un băiat bun...
— Te rog — spuse maiorul tăios — să renunți la comenta

riile umanitare ! Și, de altfel, la orice fel de comentarii... Cînd 
a început să te șantajeze ?

— Abia acum cîteva săptămîni. Cît n-a avut slujbă, i-am dat 
bani fără să fie nevoie de nici un șantaj. Pe urmă »-a împrie
tenit cu Viziru și a început să lucreze la cooperativă. Intr-o 
noapte, beat, a venit să-mi ceară socoteală de ce i-am furat

proiectul. Dar nu mi-a cerut nimic si. de altfel, s-a potolit 
repede. Mi-a spus însă că are o adeverință — cea pe care ați 
găsit-o fotocopiată — că i-a luat-o Dan Viziru și că același 
Viziru a dat de urma lui Ionescu, că-i trimite bani lunar și 
că omul e gata să mărturisească totul. M-am speriat. Nelu — 
care mă cunoștea — a observat. A încercat să mă liniștească : 
Viziru nu va face nimic si nici nu poate să-mi facă nimic fără 
el, fără Nelu. Numai că nu spunea adevărul, fără să știe, de
sigur : Viziru mă putea șantaja chiar și lipsindu-se de ajuto
rul lui. Nelu n-a avut niciodată simțul realității.

— Viziru te-a vizitat ?
— Nu l-am văzut în viata mea... Adică...
— Adică 1-ati văzut, dar numai cu o clipă înainte de a-1 

ucide.
.— Faptul că nu-1 cunoșteam mi-a dat curaj. Altfel...
— Spuneai că șantajul a început acum cîteva săptămîni. Cum 

s-au petrecut lucrurile ?
— întîi mi-a telefonat Nelu. Spunea că la cooperativă a 

venit controlul financiar si că să-i fac rost de șaptezeci de 
mii de lei. Afirma disperat că, oricum, probabil că nu se moi 
poate face nimic, dar că el trebuie să încerce. în viata mea nu 
avusesem o asemenea sumă. Și nici nu știam de la cine as fi 
putut împrumuta atâția bani.

— Nu te-ai gîndit să-ți vinzi mașina ?
— în două zile ? La asta s-ar fi priceput, poate, Viziru. Dar 

eu nu sînt descurcăreț.
— Ai vorbit și cu el ?
— Peste încă o zi.
— La telefon ?
— Da. Tot la telefon. M-a amenințat.
— Si ce-ai făcut ?
— Ce puteam să fac ? Nimic. Știam că nu mai am scăpare. 

I-am promis că vin la Nelu în ziua de 3 iulie, pe seară, și că, 
pînă atunci, o să încerc să fac rost de bani. Am pus și o con
diție, un fel de condiție : să nu fiu obligat să-1 văd. A primit.

— La ce oră ai intrat în casă ?
— Era, cred, douăsprezece fără un rfert.
— De ce atât de tîrziu ?
— Pînă atunci lucrasem.

(Urmare în nr. nostru de LUNI)

- 92 -



SCINTEIA TINERETULUI PAGINA 3

MEDICINĂ

GH. MARINESCU
Franța sfîrșitului de veac. 

Intr-un amfiteatru al mare
lui spital Salpetriere — con
dus de celebrul neurolog 
Charcot — se desfășura un 
eveniment neobișnuit. La ce
rerea lui Charcot, un tînăr 
român prezenta în fața unui 
numeros și exigent audito
riu citeva preparate micro
scopice ilustrînd o lecție. 
Era unul din primele con
tacte cu iluștrii reprezen
tanți ai medicinei mondiale 
al marelui savant de mai 
tîrziu — Gh. Marinescu. Un 
medic român — Anghel Da
niel — martor la această u- 
nică în felul ei lecție, își 
însemna astfel impresiile : 
■ Era pentru prima oară în 
analele clinicii franceze cînd 
un străin vorbea auditoriu
lui in cadrul unei lecții... 
Marinescu a prezentat cu a- 
ceastă ocazie numeroase 
preparate... Frumusețea și 
interesul proiecțiilor, capo
dopere de tehnică microsco
pică, au fost o revelație. 
Charcot apreciase just : a- 
vea în față sa un pasionat 
cercetător..."

Ajunge la Paris după o 
scurtă, dar rodnică activita
te desfășurată alături de 
Victor Babeș. Un an mai 
tîrziu, publicațiile de neuro
logie fac loc în coloanele lor 
eminentelor lucrări științifi
ce pe care Gh. Marinescu le 
semnează alături de alți re- 
putați neurologi ca Pierre 
Marie și Blocq.

Colindă multe centre știin
țifice europene, unde cola
borează cu eminenți savanți 
ai timpului. Revine periodic 
la Salpetriere, unde-și con
tinuă cercetările, aplicînd în 
practica medicală cele mai 
noi mijloace de investigație 
puse la dispoziție de celelal
te științe. Numele său 
ge cunoscut în toată 
ropa, cercetările sale 
mese înalte aprecieri.

Creator al școlii românești 
de neurologie, prof. Gh. Ma
rinescu este însă în același 
timp un mare cetățean că
ruia nu-i pot fi străine ma
rile probleme economice și 
sociale ale timpului său. Un 
an înaintea marilor mișcări 
țărănești din 1907,

ajun- 
Eu- 
pri-

într-un

Viziunea cosmică pe care o 
atestă străvechea mitologie româ
nească este unul dintre marile 
puncte de sprijin ale concepției 
despre lume și viață, care stră
luminează folclorul nostru. 
Această imagine nu are numai 
misiunea de a-i înfățișa omului 
realitatea nudă — și de^cele mai 
adeseori greu de descifrat, cu 
mijloacele atît de simple de in
vestigație pe care le aveau în 
trecut la noi masele — ci în pri
mul rînd aceea de a-l face să 
vadă realitatea în așa fel îneît 
să fie de acord cu sufletul lui, 
construindu-i imaginativ o lume 
asemenea și prietenă. De aceea, 
atributul esențial al imaginii mi
tice a lumii este necontenita ei 
perspectivă cosmică. Cel mai mic 
amănunt al vieții umane pe pă
mînt capătă în ea neașteptate 
semnificații, îi răspund ecouri 
adinei în univers și îi stau în 
ajutor sau împotrivă solidarități 
și corespondențe. 'Cosmosul mitic 
nu e astfel atît o certitudine 
geografică, cît una sufletească. 
In consecință, nici spațiul său 
nu va coincide absolut cu cel 
geografic, terestru, și nici cu cel 
descifrat de cosmografia ca 
știință. In cultura de tip folcloric, 
pe om îl interesează mai puțin 
dimensiunile exacte ale spațiului 
terestru, ci mai mult adîncul și 
înaltul, ceea ce ar putea fi „sub 
pămînt" și „în cer". Pe acest om 
îl interesau mai puțin vecinătă
țile sale pămîntene. Le știa îm
plinite de oameni ca și el, și

discurs intitulat „Pogresele 
și tendințele medicinei mo
derne", el demască cu curaj 
și luciditate mizeria în care 
se zbăteau masele țărănești.

Avea să sufere de pe ur
ma convingerilor sale, avea 
să tragă consecințele de pe 
urma actelor sale de curaj. 
Este înconjurat de către au
torități cu un .veritabil zid 
al indiferenței ostile, lipsit 
de condiții elementare de 
lucru. Și, totuși, în aceste 
condiții vitrege Gh. Marines
cu crează o operă prodigioa
să. In pofida celor care se 
străduiseră să-1 condamne să 
vegeteze, el elaborează un 
adevărat monument științi
fic care reprezintă și astăzi 
o contribuție esențială la 
studierea celulei nervoase. 
Este cunoscut și apreciat în 
cuvinte elogioase de către 
celebrii neurologi ai timpu
lui său, proclamat doctor 
honoris causa a patru uni
versități, ales membru a șap
te academii de peste hotare. 
Poartă departe peste frunta
riile tării faima creatoare a 
poporului său, cuvîntul său 
răsunînd cu autoritate la 
mari manifestații internațio
nale. întreaga sa operă intră 
în tezaurul neurologiei mon
diale, ea îndeplinind — așa 
după cum arăta în urmă cu 
mai bine de două decenii re
numitul biolog Abderhalden 
— cerința pe care el însuși 
o formulează ca pe un ideal: 
„cercetarea adevărului pen
tru binele omenirii".

Dr. AD. IONESCU

E vorba de Mihail Kogăl- 
niceanu, acea personalitate 
complexă, care s-a integrat, 
exprimîndu-le celor trei 
mari evenimente din istoria 
poporului român din veacul 
al XIX-Iea : revoluția din 
1848, Unirea din 1859 și pro
clamarea independenței. în 
1877. A fost om de știință, 
literat, organizator cultural, 
ziarist, orator de mare ta
lent, om politic cu vederi 
largi. A fost în același timp, 
și un indemînatec diplomat. 
Și despre această însușire 
despre această activitate 
vrem să spunem cîteva cu
vinte.

A învățat diplomația din 
istorie și din viață. A căutat 
să-și dezvolte principiile 
condițiile veacului, 
pe ideea cuceririi 
lor naționale și a 
denței statelor. In 
„Dorințele partidei _ ,_____
din Moldova", a argumentat 
necesitatea Unirii, iar în toa
tă perioada pină la 1859, 
prin ziarul „Steaua Dunării", 
a căutat să popularizeze 
ideea unirii in toate cabine
tele Europei. Adică să facă 
diplomație în favoarea Uni
rii. A căutat să apropie ță
rile române de Prusia și de 
Italia, interesate in propria 
lor unificare, așa după cum 
a urmărit, alături de mulți 
emigranți să atragă simpatia 
Franței lui Napoleon al III-

DIPLOMAȚIE

MILITANT
PENTRU
UNIRE ȘI

ALE
UNUI

în 
axindu-le 
drepturi- 
indepen- 

1848, în 
naționale

INDEPENDENTĂ
lea, a guvernului și a opiniei 
publice, pentru înfăptuirea 
Unirii Moldovei cu Tara Ro
mânească. Redactarea ziaru
lui, „Steaua Dunării" în lim
ba franceză, la Bruxelles, a 
jucat tocmai acest important 
și diplomatic rol. A stat 
in sprijinul lui Cuza Vodă 
cînd în 1862, a călătorit la 
Constantinopol și cînd, în 
ciuda multor intrigi, pornite 
din interior sau din exterior, 
sultanul l-a recunoscut to
tuși ca domnitor în Princi
patele Unite, în România.

Succesul diplomatic din 1862. 
i-a dat curaj lui Cuza, l-a 
îndrituit să dea lovitura de 
stat și să decreteze legea 
agrară din 1864, împlinind 
astfel unul din marile dezi
derate ale lui 1848, din mari
le dorinți ale poporului.

Dacă după înscăunarea lui 
Carol I de Hohenzollern, Ko
gălniceanu a stat, mai bine 
de zece ani în espeetativă, 
atunci cînd s-a pus proble
ma independenței, în 1877, a 
apărut pe primul plan al po-

liticii externe. El și-a asu
mat munca diplomatică pen
tru încheierea convenției de 
la Livadia și, apoi, ca mi
nistru de externe a citit pro
clamația de independență la 
9 mai 1877. Niciodată, un glas 
mai impresionant și un ora
tor mai iscusit nu vestea lu
mii românești un act de o 
importanță așa de mare. Ta
lentul diplomatic a lui Ko- 
gălniceanu s-a desfășurat cu 
vigoare și în vremea păcii 
de la San Stefano și mai a- 
les a Congresului

Berlin. Cu toată situația grea 
pe care iparile puteri au 
creat-o tînărului stat româ
nesc, Kogălniceanu a știut 
să obțină și să pecetluiască 
diplomatic, tot ce rîvniseră 
și obținuseră eroii jertfiți la 
Grivița, Rahova și Smîrdan. 
Unirea Dobrogei cu Româ
nia, stabilirea gfaniței la 
țărmul Mării Negre, înca
drarea teritoriului lui Mir
cea cel Bătrîn în patrimoniul 
poporului român, au marcat 
acest succes diplomatic al 
României în 1877. Prezența 
lui Kogălniceanu la Congre
sul de la Berlin, chiar dacă 
nu i s-a îngăduit să participe 
Ia dezbateri, a reprezentat 
un succes al diplomației ro
mânești. Lupta diplomatică a 
fost deosebit de grea. Dar, 
cu atît mai impresionante 
rezultatele. Pentru întîia 
oară. în istoria modernă, Ro
mânia apărea ca un stat de 
sine stătător, într-un congres 
european.

tnfrîngînd adversitatea u- 
nor oameni politici extrem 
de dificili, de importanți, de 
plini de sine, de trufași, ca 
Bismarck, Disraeli sau Gor- 
ceacov, Kogălniceanu și-a 
apărat patria și poporul cu 
mijloacele diplomației, cu ta
lentul argumentării logice, 
cu tăria sincerității și pute
rea adevărului.

DUMITRU ALMAȘ

ENCICLOPEDIC
MITOLOGIE

aceasta îi era destul. Geografic, 
cunoașterea pămîntului îi era 
necesară într-atîta cit i-o cereau 
condițiile sale de viață, mai sim
ple ori mai complexe. Restul 
imens al întrebărilor și curiozi
tăților sale se îndreptau spre cele 
două verticale ale cosmosului, 
care îl legau cu eternitatea în 
durată a acestui cosmos, făcîn- 
du-l să suporte mai ușor con-

pensatoare a vieții de pe pămînt. 
De sigur, un astfel de cosmos 
conturat pe verticală în trei 
universuri diferite — fiecare nu 
numai cu orizontul lui aparte, 
dar și cu forma lui de viață 
deosebită — este comun aproape 
tuturor mitologiilor. Ca să ră- 
mînem în spațiul european — în 
care folclorul nostru se integrează 
în liniile lui mari, cu deosebire

conjură existența umană. In acest 
sens, și cele două lumi extrapă- 
mîntene sint — ca în toate mi
tologiile, în mod inevitabil — 
proiectări sub alte dimensiuni ale 
existenței terestre a omului.

Dar de aici încep deosebirile. 
Viziunea cosmică a mitologiei 
românești se caracterizează prin- 
tr-un luminos si calm fond de 
adincă „omenie", cuvînt specific 
românesc pentru noțiunea de 
„umanitate". Pe de altă parte, în 
dialogul cu creștinismul, care a 
avut loc în toate mitologiile 
popoarelor europene care și-au

COSMOSUL
FOLCLORIC

știința scurtimii a precarității 
îndurerate a existenței lui ca 
individ, în condițiile sociale ale 
trecutului: adîncul subpămîntu- 
lui, lume a morțdor; înălțimile 
cerului, lume a celor fără de 
moarte. Acest cosmos era astfel 
mai mult o realitate sufletească 
de cit una fizică, — o proiectare 
in spațiu a acelei funcțiuni com-

tn spațiul sudic, mediteranean — 
să ne amintim că în mitologia 
greco-latină exista acel Hades, 
imperiul morților, și cerul, lo
cașul zeilor olimpici. Șt mitologia 
greco-latină vădește aceeași ten
dință de echilibru între concret, 
ca formă a experienței realității, 
și imaginar, ca formă de desci
frare a necunoscutului care în-

continuat pîna astăzi existența — 
raportul fundamental este la noi 
cel de subordonare a viziunilor 
eshatologice creștine, față de fon
dul ancestral tracic. Aceasta, 
spre deosebire de cele mai multe 
popoare europene — în deosebi 
cele nordice — unde raportul 
este mai mult invers. Centrul

AERONAUTICĂ

PERFORMANȚE

ROMANEȘTI
Comandorul Mihail Pantazi și aviatorul Gh. Grozea, deținătorii re

cordului mondial pentru hidroavioane ușoare în 1932

cosmosului folcloric românesc 
este nu atît pămîntul — ca în 
toate mitologiile — ci omul de pe 
pămînt, cu existența lui con
cretă și activă aici, — spre deose
bire de creștinism, care considera 
pămîntul doar ca un popas 
trecător și dureros înaintea 
chinurilor eterne ale iadului sau 
a încremenirii extatice, pur spiri
tuale, în paradis. Structura fun
damentală a celor trei „luni" în 
mitologia românească rămîne tot 
pe planul spiritual și îndeosebi 
pe cel etic, dar coordonatele ei 
principale nii mai sînt asceza și 
mortificarea trupului, ci omenia 
și munca, ambele menite să facă 
existența aici pe pămînt cît mai 
fericită posibil. Iadul' însuși este 
imaginat — în bocete și în co
linde — ca așezat în mijlocul 
unor cîmpii nearate, neîngrijite, 
pline cu mărăcini și buruieni, pe 
cînd raiul e o cîmpie înflorită și 
o livadă roditoare. Dar spațiul 
mitic al celor două lumi extra
terestre este în folclorul nostru 
mult mai larg decît în această 
viziune, chiar așa profund dife
rită cum este ea. Soarele, ureîn- 
du-se în lumea de deasupra bolții 
cerești — care e imaginată ca un 
fel de alt pămînt, tot atît de so
lid — ca să ceară voie să se 
însoare cu sora lui, îl află aici 
pe Moș Adam: „Tot arind la 
plug, ! De coame ținînd / Boabe 
semărund / Și la boi zbierînd..." 
Iar după unele credințe, tunetul 
prelung și înfundat de toamnă, 
este explicat ca uruitul carelor 
încărcate vîrf cu griu și porumb, 
cules de cei de acolo de pe 
ogoarele cerești. Sub pămînt lo
cuiesc „blajinii", trăind și muncind 
doar sub lumina lunii, într-o 
puritate sufletească absolută. 
Spre deosebire de mitologia 
greco-latină — în care omul pri
mea numai poruncă, daruri sau 
năpăști de la zeii de sus, ori ră
tăcea ca o umbră înfricoșată tn 
Hades — în mitologia română el 
nu are acest sentiment de izolare 
pe pămînt. Cele trei lumi stau în 
necontenit schimb de mesaje în
tre ele, prin mijlocirea omului de 
pe pămînt, prin faptele lui și prin 
aceeași „rinduială" întemeiată pe 
omenie, care stabilește ceea ce 
„se cuvine" și ceea ce „nu se 
cade", în cele trei lumi deopo
trivă.

OVIDIU PAPADIMA

Una din cele mai frumoase realizări a 
aviației civile românești o constituie, rai
dul efectuat în anul 1932 de aviatorul 
Ionel Ghica. în acest raid, aviatorul român 
a parcurs singur lș bord pe un avion de 
concepție și construcție autohtonă, cu un 
„S.E.T.“ , distanța de la București la Sai
gon și înapoi, în etape de cîte 10—15 ore 
de zbor, acoperind în 150 de ore de zbor 
efective o distanță de peste 20 000 km 
a fost o performanță excepțională pentru 
timpul acela.

In toamna aceluiași an, doi ași ai aviației 
noastre. Comandorul Mihail Pantazi și 
aviatorul Gheorghe Grozea, pilotînd alter
nativ un hidroavion fabricat la București, 
stabilesc un nou record mondial pentru 
hidroavioane ușoare, zburînd la Mamaia în 
circuit închis, 12 h și 2’ cît timp le-a 
permis combustibilul pe care l-au avut în 
rezervoare.

în 1933 George Bănciulescu, primul avia
tor din lume avînd proteze la ambele pi
cioare, în urma unui accident suferit în 
munții Cehoslovaciei, execută un raid al 
prieteniei popoarelor, pilotînd un avion 
„S.E.T.“ și unind prin zborul său 17 din 
marile metropole ale Europei. In anul 
următor face un raid în Polonia cu un 
avion I.A.R.; iar după ce revine în patria 
sa, la numai cîteva zile, avînd coechipier 
pe mecanicul Moroianu, leagă Bucureștiul 
de Paris printr-un zbor excepțional de 
precis efectuat în 8 h și 40’.

Invitat de G. V. Bibescu, președintele 
Federației Aeronautice Internaționale, care 
își făcea de obicei raidurile de inspecție cu 
piloți români, George Bănciulescu execută 
un raid de studiu, pilotînd un avion bimo- 
tor „Potez — 56“ deasupra Africii Ecua
toriale Franceze, cu o precizie uimitoare.

EI parcurge în etape, 15 000 km în 55 
ore efective de zbor fără nici un incident, 
pe traseul neparcurs încă pe vremea aceea 
Cairo — Vădi Haifa — Khartoum — peste 
deșert la El Fasher — Abechee — la Fort 
Lamy. De aici la Bangui — Juba — 
Malakal — Khartoum — Wadi Haifa — 
înapoi la Cairo.

Cel mai lung și cel mai greu raid al 
aviației noastre a fost realizat în anul 1935. 
în acest raid, trei avioane de construcție 
românească, avînd la bord pe CpL Coman
dor Jienescu (Lt. Comandor Davidescu, 
Lt. Comandor Cernescu și Cpt. Olteanu), 
Lt. Comandor Pantazi și maistrul mecanic 
Stengher au purtat cu cinste peste trei 
continente aripile argintii cu tricolorul ro
mânesc, acoperind distanța București — 
Capetown și înapoi, aproximativ 25 000 km, 
în 150 de ore de zbor efectuat în 16 etape, 
la dus, și 14 la întoarcere.

Acest raid constituie una din cele mai 
valoroase performanțe din victoria aviației 
noastre.

Ing C. C. GHEORGHIU 
pilot

In puține dintre marile săli 
de concerte ale lumii n-au 
răsunat încă acordurile Rap
sodiilor enesciene — opere ar
tistice inspirate de geniul crea
tor al poporului român. Ele 
au intrat în repertoriul per
manent al tuturor marilor or
chestre și marilor dirijori ai 
secolului XX de la Leopold 
Stokovschi la Eugen Ormandy.

Revenind in anii de la în
crucișarea ultimelor două 
veacuri în țară, Enescu, în 
vîrstă de 20 de ani, simte ne
voia de a continua, la cîțiva 
ani după compunerea „Poemei 
române", (intre timp în alte 
cîteva opusuri — printre ele 
a. doua Sonată pentru vioară și 
pian, Octetul, Simfonia con
certantă pentru violoncel și 
orchestră — sintetizase cuce
ririle de limbaj ale epocii), 
opera de rapsod al poporului 
român.

Pe baza câtorva cântece 
populare, Enescu construiește 
un real monument de arhitec
tură muzicală dăruind artei 
sunetelor două lucrări rapso-
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LEXICOLOGIE

DICȚIONAR
ROMÂNO
FRANCEZ

Deși limba franceză a pătruns în Principatele române încă din 
a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, totuși primele dicționare 
româno-franceze tipărite apar abia în deceniul premergător revo
luției de la 1848.

Dealtfel, aceasta este perioada în care cultura franceză repre
zentată, îndeosebi prin cărțile de literatură și prin institutele de în- 
vățămînt franceze înființate la București și Iași, devine, în raport 
cu celelalte culturi străine, cultura preferată și a societății românești. 
Limba franceză, datorită creațiilor sale beletristice și științifice 
ca și prestigiului său de limba diplomatică, dobîndește în acest 
timp o largă circulație în țările noastre, numărul celor care doresc 
a o cunoaște fiind din ce în ce mai numeros.

Intîiul autor al unui dicționar al celor două limbi este pro
fesorul francez J. A. Vaillant, stabilit la București, care în anul 
1839 editează Vocabularul purtăreț românesc-franțozesc și fran- 
țozesc-românesc, cuprinzînd circa 10.000 cuvinte titlu.

Vrednic de semnalat în dicționarul lui Vaillant este marele 
număr de neologisme, multe din ele fiind introduse chiar de autor, 
precum și încercarea de a da un vocabular de omonime româ
nești.

Rapida dezvoltare a întrebuințării limbii franceze a determinat 
în 1840—1841 apariția unui nou Vocabular-francezo-românesc, în 
două volume, avînd aproximativ 45.000 cuvinte. Autorii săi au 
fost profesorii români de la colegiul Sf. Sava, Petrache Poenaru, 
Florian Aaron și Gh. Hill.

Lucrarea de baza după care s-au orientat autorii dicționarului 
din 1840—1841 a fost dicționarul Academiei franceze. Lipsa unor 
termeni identici în limba română i-a constrîns însă în unele cazuri 
să construiască expresii neadecvate.

în anul 1859 apar alte două dicționare francezo-române, unul 
la Iași și altul la București. Cel de la Iași, care reedita în fond 
dicționarul profesorilor de la Sf. Sava, fusese alcătuit de lexico
graful Teodor Codrescu, iar cel de la București de profesorul 
ardelean Xifon Bălășescu, care își propunea să depășească toate 
dicționarele anterioare.

Un dicționar complet româno-francez avea să apară în 1862 
(tipărit atît la București cit și la Paris, Gottingen și Leipzig) 
datorită filologului francez Raoul de Pontbriant. Dicționarul aces
tuia cuprinde aproximativ 29 000 cuvinte.

Deși scris într-o perioadă de accentuat latinism, dicționarul din 
1862 este scris cu ortografia fonetică, dîndu-se preferințe termeni
lor întrebuințați în Muntenia.

VASILE NETEA

MUZICĂ

RAPSODUL
dice ce au intrat in istoria ar
tei contemporane drept exem
ple ale acestui gen de compo
ziție pi pe care compozitorul 
declara a le fi scris „din pur 
instinct". Ca și în „Poema Ro
mână", melodiile populare nu 
sînt supuse prelucrării tema
tice ci se înlănțuie pur și sim
plu după principiul repetării, 
alternării contrastului.

Vechi cîntece ca „La moară", 
„Am un leu", „Bîr oiță de la 
munte", dobîndesc în mina lui 
Enescu magistrale întruchi
pări muzicale, potențialul lor 
emoțional fiind la maximum ex
ploatat.

Cu toate că nu au la baza lor

nici un fel de program literat, 
cele două rapsodii enesciene 
trezesc în fiecare dintre noi 
imagini deosebit de sugestive 
din viața poporului român; 
prima datind din 1901 evocă o 
fermecătoare petrecere popu
lară iar în a doua (scrisă în 
1902) făurește o evocatoare 
baladă a trecutului de luptă 
închinat hotărîrii cu care po
porul nostru a înfruntat de-a 
lungul istoriei sale, cele mai 
diferite încercări, rezistînd îm
pilării, exploatării.

După cîțiva ani în care son
dase teme universal-umane, 
Enescu pătrunde din nou — 
așa cum s-a observat — în

cîntecul popular Ce pe pozi
țiile unei înalte experiențe, a- 
propiindu-se considerabil de 
idealul sintezei, „poporul con- 
turindu-se în rapsodii prin 
ceea ce are el mai esențial, 
mai permanent, mai tipic și 
prin această generalizare, 
Enescu ridica naționalul în 
sfera universalului". Acest 
proces de transgresie tn uni
versalitate va fi din plin sesi
zat de George Călinescu : „Sal
tul colosal de la folclor la 
creație îl constituie reinter- 
pretarea temei, transformarea 
ei în mijloc de cunoaștere mu

Cunoscînd îndeaproape fe
lul de viață al multor popoare, 
N. Milescu înregistrează cele 
mai caracteristice trăsături ale 
acestora, folosește comparativ 
rezultatele cercetărilor sale 
pentru a ajunge la o viziune 
sintetică asupra problemelor 
sociale. Ca observator direct 
al realităților sociale, N. Mi
lescu pune în discuție semni
ficația unui eveniment social, 
îl leagă de seria de cauze, 
care au dus la apariția lui, 
ajungînd la explicații riguroase 
și documentate. In acest sens 
pot fi recunoscute scrierile 
sale ca „Jurnal de călătorie 
în China" (1677), „Carte cu 
multe întrebări" (1661) și al
tele în care nota predomi
nantă este aceea a cercetăto
rului dornic de a găsi speci
ficul vieții sociale la diferite 
popoare. Suma de cunoștințe 
dobîndite de N. Milescu pe 
calea cunoașterii directe și a 
învățăturii, îl apropie tot
odată de poporul său. In di
feritele misiuni pe care le-a 
avut pe lîngă Poartă, în Rusia 
sau China, N. Milescu are 
prilejul să facă cunoscute 
ideile înaintate ale domnitori
lor români, dorința lor de li
bertate și legături pașnice cu

MILESCIi
■BBSHHOnKnnHEE&ESBIBaB 

alte popoare. Descrierile obi
ceiurilor la diferite popoare, 
a moravurilor și a modului 
lor de viață înlesnesc o apro
piere simțitoare de fenome
nul social în desfășurarea lui.

N. Milescu — Spătarul — 
este un reprezentant de seama 
a începuturilor sociologiei ro
mânești prin preocuparea in
tensă pentru descrierea feno
menului social în complexi
tatea lui.

Desigur că N. Milescu în
registrează problemele vieții 
sociale fără pretenția de a le 
găsi soluții ultime. Contribuția 
lui este importantă pe plan 
sociologic și constă în aceea 
că a știut să investigheze di
rect terenul social, observînd 
legăturile nenumărate inter
puse între om și societatea în 
care el trăiește.

Un rol important l-a avut 
acest „peregrin" în afirmarea 
unor probleme ale vieții sociale 
românești pe plan mondial, 
susținîndu-le prin caldul pa
triotism care l-a însoțit pre
tutindeni pe unde a călătorit. 
Cunoștințele sale, așa cum le 
găsim în scrieri, sînt rodul 
unei neîncercate dorințe de a 
găsi temeiurile fundamentale 
ale unei societăți.

VASILE V. MOCANU 
cercetător, Institutul de Filo

zofie al Academiei

zicală". Cîntecul „Am un leu și 
vreau să-l beau" este, funcțio
nal, o bachică stridentă, punc
tată cu chiuituri. Compozito
rul a descoperit in ea o frază 
senină, evocatoare și purifi- 
cind-o de orice impulsiune, 
rarefiind accentele, prelun
gind cantitățile la cezuri, pu- 
nînd să debuteze melancoli
cul oboi, a scos tema din cli
matul local, universalizînd-o, 
așezînd-o astfel calitativ în 
zona gîndirii simfonice în care 
trăiesc operele lui Bach sau 
Beethoven..."

Rapsodiile nu reprezintă 
însă decît un prim aspect al 
modalității de folosire a fol
clorului. Enescu nu va mai 
reveni la el cu toate că anun
țase cîndva o a treia Rapsodie 
(pe care nu a mai scris-o 
vreodată).

Peste un an, în 1903, prin 
Suita I-a pentru orchestră, E- 
nescu depășește stadiul citării 
directe a folclorului, făurind 
el însuși melodii în spirit 
popular.

IOSIF SAVA
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TERITORIUL INIȚIA TI VEL OR
Ne propunem să comunicăm 

în aceste rînduri cititorilor cî- 
teva inițiative produse în ac
tivitatea culturală a județului 
Hunedoara.

Caravana muzeistică se de
plasează periodic în diferite 
sate din județ transportând 
exponate de la muzee, achi
ziționate din satul respectiv 
sau din cele apropiate. Un 
grup de istorici și muzeografi 
explică oamenilor amănun
țit semnificația fiecărui o- 
biect în parte. In acest 
mod localnicilor le sînt lim
pezite numeroase aspecte ale 
istoriei așezării lor. Programul 
caravanei mai conține, de a- 
semenea, și un capitol referi
tor la viitorul satului, Ja pers
pectivele sale de dezvoltare în 
anii socialismului.

Fiecare deplasare este pre
cedată de minuțioase pregă
tiri. înainte cu cîteva săptă
mâni de a avea loc acțiunea, 
în sat se difuzează afișe și in
vitații individuale care sînt 
distribuite, nominal, localnici
lor. O dată cu acestea ei pri
mesc și un fluturaș tipărit pe 
care sînt trecute cîteva din 
problemele cărora caravana le 
va da răspuns. întrebările sînt 
în așa fel concepute încît să 
trezească interesul sătenilor, 
determinîndu-i să se pregă
tească ei înșiși pentru a pune 
unele întrebări. Iată întrebă
rile pentru acțiunea organizată 
în satul Turdaș î

— Știți care sînt cele dinții 
urme de locuințe de pe va
tra și din preajma satului 
dv. ?

— Cunoașteți caracteristi
cile și semnificația Culturii 
Turdaș?

— Vă este cunoscut rolul
jucat de satul Turdaș în tim
pul revoluției de la 1848? Ți
nutul Orăștiei (unde se află și 
Turdașul n.n.) a dat culturii 
românești personalități și o- 
pere de valoare. Le cunoa
șteți ? Știți cum va arăta satul 
in anii următori ?

Buna desfășurare a acțiunii 
este asigurată de un entuziast 
colectiv de specialiști recru
tați de la muzeele din Deva, 
Petroșani și Orăștie și de la 
Comitetul județean pentru 
Cultură și artă dintre care o 
mare parte sînt tineri : Liviu 
Mărghitan, Ion Andrițoiu, Ion 
Poporagu. Nicolae Adam, Ro- 
dica Irimescu și alții.

Memoria pâ- 
mfntului natal
Deși urmărește același «cop 

<— educarea patriotică a lo
cuitorilor — și operează aproxi
mativ cu aceleași mijloace, ac
țiunea denumită Memoria pă- 
mîntului natal are numeroasa 
trăsături specifice care o deo
sebesc de caravana muzeistică. 
Scopul el este de a Împărtăși 
sătenilor, In special celor ti
neri, cit mal multe cunoștințe 
despre așezarea lor. Subiectul 
aoestei acțiuni îl constituie tot 
istoria, dar pe Ungă aceasta 
mai sînt reprezentate și alte 
domenii i monumente ale na
turii, monumente de cultură, 
obiceiuri șl tradiții etc.

Deplasările sint însoțite de 
un bogat material intuitiv. 
Colectivul oare eusțlne acea
stă acțiune este format din In
telectuali de diverse profesii: 
istorici, etnografi, oameni de 
cultură, artiști plastici, cadre 
didactice care au lucrat la în
tocmirea monografiei statului 
respectiv etc.

Seara folclorica
Seara folclorică a fost o plă

cută surpiză pentru sătenii din 
Rapolt. Victor Mureșan, in
spector al Comitetului jude
țean pentru cultură șl artă, 
le-a prezentat cu cifre șl fapte 
semnificative — rezultatele

Dar se
poate,

to vârâse
doctor ?

(Urmare din pag. I)

(dintre cititoarele noastre 
seduse de Renault 10 M și de 
salariul care „face fericiți" 
pe doi tineri căsătoriți** — 
n.n.) să îndrăgesc una (pri- 
mindu-i chiar fotografia), 
după care poate că voi reuși 
să-mi întemeiez un cămin 
conjugal bazat pe dragoste și 
iubire reciprocă**.

Și chiar credeți, cu since
ritate, că vă puteți îndră
gosti de o fotografie ? Și 
chiar credeți că cineva s-ar 
putea îndrăgosti (puneți dv. 
ghilimele, tovarășe doctor !) 
de datele personale pe care 
ați ținut să le publicăm ? Să 
admitem că aveți dreptate. 
Dar, dacă fotografia publi
cată este retușată ? Peste o 
„leziune adîncă, aș putea 
spune incurabilă" să vă „aju
tăm" să mai contractați o 
altă boală ?

CULTURALE
bune obținute în ultimii ani 
de către mișcarea artistică de 
amatori din județ, atenția care 
se acordă valorificării folclo
rului...

In continuare, ei au ascul
tat cîteva din comorile cu care 
artiștii noștri și-au cîștigat 
faimă în întreaga țară.

Despre acest subiect a vor
bit Petru Arden, directorul 
casei județene de creație 
relevînd trăsăturile distinctive 
ale fiecărui gen folcloric și 
ale obiceiurilor populare mai 
răspândite, și reproducând cî
teva perle folclorice cule
se de pe meleagurile hune- 
dorene. Ion Munteanu, profe
sor de muzică la Liceul peda
gogic din Deva, a vorbit, des
pre folclorul muzical Oamenii 
au rămas plăcut impresionați 
auzind cîntecele lor cîntate din 
gură aau la vioară ; mare le-a 
fost surpriza cînd au aflat că 
interpretul și-a cules aceste 
cîntece chiar de prin partea 
locului...

Invitația pe scenă a săteni
lor a declanșat un adevărat 
recital de folclor local.

Premiile literare ale Consiliului

Național al Organizației Pionierilor

Propunîndu-și să stimuleze dezvoltarea literaturii pentru copii, 
Consiliul Național al Organizației Pionierilor ne anunță că a ho
tărât să acorde anual, de Ziua pionierilor, premii celor mai valo
roase lucrări literare pentru copii, pionieri și școlari.

în acest an au fost acordate : premiul „ALBATROS" volumul 
„Planeta de adolescent", de Iuliu Rațiu; premiul „CRAVATA 
ROȘIE" culegerii de povestiri „Cerbul alb*, de Petre Luscalov; 
premiul „CUTEZĂTORII", romanului „Un dac la Roma", de 
Tudor Popescu, premiul „ORIZONT", lucrării „Probleme celebre", 
de Florica T. Cimpan și volumului „Povestiri ciudate", de Victor 
Kembach ; premiul „CONSINZEANA", culegerii de povești „Ju
căușul", de Călin Gruia și volumul „Caii albi din orașul Bucu
rești", de Fănuș Neagu. S-a acordat de asemenea „Mențiunea 
specială a juriului pentru cea mai reușită carte de debut" volu
mului „Cei 13 și meteorul", de Monica Pillat

Acordarea premiilor este o inițiativă care, tradusă în fapte pa 
baza unor criterii judicios elaborate poate ave* o influență 
pozitivă asupra dezvoltării creației literare. O inițiativă pa care, 
do aceea, o salutăm.

Studiu in numenului
Foto: C. CONSTANTIN

| Valori autentica
§ (Urmare din pag. I)

I eficiență pentru destinele ao- 
tivității de cercetare «te pre
vederea potrivit căreia după 

Iunu—trei ani de stagiatură 
sînt atestați ca cercetători nu
mai cei care fac dovada unor 

I calități certe. O asemenea pre
vedere creează posibilitatea 
selecționării după criterii va- I lorice riguroase a cadrelor de 
cercetători, împrospătării con
tinue a instituțiilor specializa- 

Ite cu cadre corespunzătoare 
menirii acestora.

I AUREI. SPATARU — anul 
III, Facultatea de matematică- 
mecanică :

— Pentru tinerii care în 
anii studenției se pregătesc cu 
pasiune și perseverență, acti
vează cu rezultate promițătoa- 

| re într-un cerc științific, își în- 
I cearcă posibilitățile în redac

tarea unor lucrări de specia- I litate, dorința de a lucra după 
I absolvirea cursurilor univer

sitare într-un institut de cer- 
I cetări este pe deplin justifi- I cată. Mândria de a se ști 

membri ai unui înalt for știin- 
3 țific se conjugă cu satisfacția 
I că într-un asemenea cadru li 
. se oferă multiple posibilități 
I de a-și desăvârși pregătirea în

DE LA BIROUL
I DE TURISM PENTRU 
I TINERET
| TINERE Șl TINERI!

I BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET, vă oferă 
variate posibilități de petrecere plăcută și instructivă a 

. vacanței în:

* • Excursii montane pe 11 trasee (Retezat, Rodna,
î Vrancea, Apuseni, Rarău etc.).

• Excursii tematice interesante (Cetăți daco-ro- 
Imane în nordul Olteniei și Transilvaniei, 1000 km.

în Maramureș, Circuitul României etc.).

■ • Excursii nautice pe Dunăre și în Delta Dună
rii, cu șlepuri, pontoane, bărci remorcate sau

I bărci la rame.
REȚINEȚI: Biletele se vînd, la prețuri convenabile la 

comisiile de turism ale comitetelor U.T.C. județene, mu- 
Inicipale, orășenești și ale centrelor universitare.

GRĂBIȚI-VA SA LE PROCURAȚI. VACANTA SE 
APROPIE

Intîlnire cu 
poezia

în timpul deplasărilor efec
tuate de scriitori și poeți în 
cadrul „Lunii cărții la sate" s-a 
observat că locuitorii din me
diul rural cunosc mai puțin 
poezia. întrucît aceste depla
sări au dat bune rezultate, s-a 
considerat necesar ca lor să 
li se dea un caracter perma
nent, adică să fie organizate 
cel puțin o dată pe lună. In- 
tîlnirile sătenilor cu poezia 
sînt susținute de către mem
brii cercurilor literare din ju
deț, fapt care, pe de o parte, 
va da un nou impuls activi
tății cercurilor literare iar pe 
de altă parte va înlesni acce
sul poeziei spre sufletele oa
menilor. Se preconizează ca 
la aceste întîlniri să fie atrași 
șl alți poeți, în special cei ori
ginari din județ sau care s-au 
inspirat din realitățile aces
tor meleaguri.

Intîlnirea cu poezia nu est» 

specialitate, de a fi antrenați 
în realizarea unor valoroase 
lucrări științifice. La noi în 
facultate, recenta Hotărâre a 
Consiliului de Miniștri, pri
vind posibilitatea ce se oferă 
absolvenților care obțin re
zultate bune la învățătură și 
dovedesc vocație pentru mun
ca științifică de a fi reparti
zați direct în activitatea de 
cercetare și a fi încadrați în 
funcția de cercetător, a trezit 
un interes major în rîndul 
studenților și absolvenților. Se 
știe că la Facultatea de ma- 
tematică-mecanică funcțio
nează un număr mare de 

însă numai o simplă lectură 
din operele unor poeți. La To- 
tești, ca să luăm exemplul 
cel mai recent, a fost pre
zentat și un montaj literar 
din lirica lui Lucian Blaga, 
iar în viitor se prevede ca la 
susținerea acestor acțiuni să 
fie solicitați artiști de la Tea
trul de Stat din Valea Jiului 
precum și recitatori din rân
durile elevilor.

★

La aceste acțiuni participă 
o mare parte a populației de 
la sate, majoritatea formîn- 
d-o tinerii. Normal ar fi ca la 
organizarea lor o contribuție 
esențială să aducă U.T.C.-ul 
mal ales că toate aceste ac
țiuni sînt concepute pentru ti
neri și destinate lor. Și totuși, 
marele absent de la aceste ac
țiuni este tocmai comitetul 
județean al U.T.C., deși încă 
de la început el s-a declarat 
coautor al acestor inițiative, 
prevăzîndu-și-le la loc de 
cinste în proiectele de activi
tate. Nu numai că nu s-a în
grijit nimeni de mobilizarea 
tinerilor, de difuzarea invita

în cercetarea științifică î
rin» așez» școala • jperioarlcercuri științific» «tudențașt! 

o» M bucură d» Îndrumarea 
unor savanți de maxe presti
giu, că In «emlnariile științi
fice pentru «tudențll anilor 
IV și V se desfășoară o fru
moasă activitate de cercetare, 
că multe din lucrările științi
fice ale studenților sint publi
cate In reviste de specialitate 
ce apar In țară și peste hota
re. Constituie un prilej de sa
tisfacție faptul că imediat 
după absolvire cei mai buni 
dintre noi, cei ce vom face do
vada vocației, a aptitudinilor 
muncii de cercetare, vom pu
tea să ne continuăm activita
tea începută In anii studen
ției într-un cadru care oferă 
afirmarea deplină a potenția
lului nostru creator.

GEORGE BENEDICT — 
anul III. Facultatea de chimie 
industrială :

încă de la începutul anului 
III am simțit atracție pentru 
activitatea de cercetător. M-am 
înscris în cercul științific stu
dențesc de chimie organică, în 
care am deprins multe lucruri 
folositoare privind metodica 
cercetării. Acum mă gîndesc 
la o temă de cercetare pe care 
s-o dezvolt apoi ca proiect de 
diplomă. Mă pasionează munca 

de cercetător, dar încă nu știu 
dacă am vocație pentru ea. Fi
rește, activitatea mea în cercul 
științific studențesc va da răs
puns la această întrebare. Voi 
persevera, mă voi strădui să 
am realizări meritorii — con
vins fiind că dacă voi dovedi 
aptitudini mi se va oferi po
sibilitatea să continui imediat 
după absolvire preocupările de 
cercetare de care mă simt atras 
acum, în anii studenției. Re
centele măsuri privind recru
tarea cercetătorilor științifici 
îmi dau garanția că totul de
pinde numai de mine, de se
riozitatea cu care voi învăța 
și voi lucra în cercul științific 
pentru care am optat. Aceste 
prevederi sînt în spiritul noii 
legi a învățămîntului — care 

țiilor și a fluturașilor, dar, 
pînă în prezent, la aceste ac
tivități n-a participat niciun 
singur activist. Și n-ar fi fost 
rău dac-ar fi participat: ar fi 
văzut, de pildă, că la Dem- 
suș, în timp ce se desfășura 
simpozionul Memoria pămîn- 
tulul natal, numeroși tineri 
jucau cărți la sediul Consiliu
lui popular comunal, scenă 
care a putut fi întâlnită și în 
alte locuri.

Am insistat asupra acestui 
aspect deoarece — paradoxal 
— comitetul județean al U.T.C. 
consideră aceste acțiuni ca 
punctele de rezistență ale pla
nului său de muncă cu care 
se... mîndrește ori de cîte ori 
are prilejul (într-o împrejura
re, tov. Viorel Faur, afirma că 
a „intrat în tradiția noastră 
organizarea de caravane mu
zeistice" deși după cum am 
spus — pînă acum comitetul 
județean U.T.C. n-a organi
zat nici măcar o singură ac
țiune de acest fel și nici n-a 
participat la vreuna...) Este 
Inutil să mai amintim sarci
nile care revin, în viitor, co
mitetului județean U.T.C. în 
realizarea acțiunilor Inițiate 
de către comitetul județean 
pentru cultură șl artă. Vrem 
doar, să adăugăm că aceste 
inițiative pot fl preluate de 
către toate comitetele jude
țene șl municipale ale U.T.C. 
și, printr-o colaborare mal 
fructuoasă cu comitetele pen
tru cultură șl artă, să le adap
teze specificului local șl să le 
îmbogățească cu noi elemente.

ALEXANDRU BĂLGRĂDEAN 

românească pe baze modeme, 
«cordind o atenție primordială 
muncii independente a studen
tului.

ROXANA HOLBAN — «nu!
V, Institutul de limbi și liters- 
turi străine :

afirmă vocația pentru cariera 
științifică încă de pe băncile 
facultății. Avem prilejul — în 
cercurile științifice studențești 
— să ascultăm comunicări ce 
se dovedesc a fi rodul unor în
drăznețe cercetări, să fim mar
tori sau participanți la dez
bateri temeinic fundamentate 
din punct de vedere științific. 
Este în firea lucrurilor ca ace
lor tineri care în anii de uce
nicie științifică făcută în cer
curile științifice studențești 
sau pe lîngâ catedre descoperă 
că au aptitudini pentru o ase
menea activitate, să li se asi
gure după absolvire repartiza
rea într-un institut de cerce
tări. Mai mult chiar, se poate 
afirma că un asemenea institut 
este pentru ei locul potrivit. 
Faptul că în țara noastră, la 
absolvirea facultății tinerilor 
talentați și pasionați în dome
niul științei li se asigură po
sibilitatea de a lucra într-un 
institut de cercetări, unde be
neficiază de laboratoare înzes
trate cu aparatură modernă, 
de mijloace de documentare, 
de îndrumarea unor oameni de 
știință cu îndelungată expe
riență — ne trezește un senti
ment de maximă responsabili
tate față de pregătirea profe
sională. Recentele prevederi, 
menite să asigure promov --ea 
în munca de cercetare a ele
mentelor dotate, cu reale per
spective, condiționează, firește, 
lărgirea și îmbogățirea preocu
părilor științifice ale studenți
lor, ridică prestigiul cercurilor 
științifice studențești.

f» Dunărt

Prof. dr. docent M, A. LUPU, 
rectorul Academiei de studii I 
economice: I

Cercetarea științifică, care, I 
cum bine știm, are sar- 1 
cin! deosebit de importau- 
te în economia și societatea I 
noastră, va putea forma un po- • 
tențial cu sprijinul căruia să , 
poată răspunde și mal bine ce- I 
rințelor actuale și de perspec- ‘ 
tivă. Măsurile luate cu privire . 
la selecționarea absolvenților, I 
care se orientează către cerce- ■ 
tare, urmărirea și verificarea . 
lor riguroasă, în decursul mal I 
multor ani de activitate, vor • 
da posibilitatea unor aprecieri . 
adecvate a celor care pot să I 
rămînă în cercetare. In același • 
timp, sînt create noi și bogate . 
posibilități pentru formarea I 
personalității lor științifice — • 
în facultate și în primii ani . 
după absolvire. I

Fără îndoială, pentru noi, • 
cadrele didactice, precizările . 
Hotărîrii — ca. de altfel, an- I 
samblul prevederilor noii legi ‘ 
a învățămîntului, cu referire . 
directă la procesul instructiv- I 
educativ din facultăți — ac- ■

le activității noastre de îndru
mare a cercurilor științifice
studențești. Importanța unei I 
munci atent responsabile pen- | 
tru depistarea și sprijinirea 
permanentă a studenților cu a- 1 
devărat capabili și preocupați | 
de cercetare capătă, astfel, noi 
dimensiuni. Dar, mai mult de- I 
cît pînă acum, va fi nevoie ca | 
studenții înșiși, să fie intens 
preocupați de pregătirea lor de I 
specialitate, insușindu-și cu te- | 
nacitate tezaurul de cunoștin
țe de care depinde esențial va- 1 
loarea viitoarei lor activități | 
științifice. Din aceasta decurge 
cu pregnanță necesitatea unei I 
mai largi și susținute promo- | 
vări a preocupărilor studenți
lor pentru munca de cercetare ! 
in cadrul unui cerc științific. I

RENTABI
LITATEA

(Urmare din pag. 1) 

unităților agricole. Rentabiliza
rea propriilor activități a fost 
considerat principiul de bază al 
muncii in cadrul tuturor ferme
lor. Conducerea nemijlocită a 
procesului de producție de că
tre specialiștul agricol, aplica
rea unor tehnologii superioare a 
avut, in principal, două efecte 
pozitive : creșterea substanțială 
a producției și reducerea chel
tuielilor materiale și de muncă. 
Faptul că in noua formă de or
ganizare există posibilitatea cân
tăririi exacte a activității fiecă
rui lucrător a determinat o a- 
devărată emulație în rîndul spe
cialiștilor, mecanizatorilor, al 
tuturor lucrătorilor. Numai la 
ferma nr. 5 din cadrul între
prinderii agricole de stat Bă- 
dălan, de pildă, prin inițierea u- 
nor măsuri simple dar eficiente, 
inginerul Mircea Dițu a reușit 
să câștige la suprafața arabilă a- 
proape 150 de hectare. Astfel, 
fără investiții prea mari, prin 
desțelenirea unor drumuri inu
tile, ridicarea unor digulețe d® 
apărare împotriva apelor, păs
trarea dimensiunilor utile a 
drumurilor de acces, s-a reușit 
obținerea unui plus de 657 000 kg 
produse agricole, care evaluate, 
înseamnă un supliment de ve
nit de aproape un milion lei.

— In discuție remarcați efi
ciența transmisă producției da 
înlesnirea generată de noua ho
tărâre, aceea a apropierii spe
cialiștilor do problemele pro
ducției, de mărirea cointeresă
rii acestora pentru îmbunătăți
rea indicatorilor economici ai 
unității. De ce reserve se dis
pune, in cadrul Trustului zonal 
Galați al I.A.8. pentru dezvol
tarea și generalizarea succeselor 
obținute ?

— Să facem o comparație. A- 
nul trecut, în cadrul trustului 
nostru numai cîteva unități au 
lucrat ca etalon după principiul 
adoptat de plenara partidului. 
La aceste unități (Bădălan, Ur- 
leasca, Complexul de creșterea 
și îngrășarea porcilor — Brăila 
și Complexul avicol — Brăila) 
s-au obținut producții de peste 
3 600 kg grîu și 4 500—5 000 kg 
porumb boabe la hectar în con
diții de neirigare, sporuri în
semnate de carne. în același 
timp, la alte unități agricole — 
care dispuneau de aceleași con
diții — producțiile obținute au 
fost cu 20—50 la sută inferioare, 
în cadrul fermelor I.A.S. Bă
dălan, să dau numai un exem
plu, s-a reușit depășirea veni
tului bănesc planificat cu pesta 
220 la sută. în același timp, be
neficiile realizate de unitățile a- 
gricole ce au lucrat ca «etalon, 
eu reprezentat aproape 50 la 
sută din volumul celor obținute 
pe întregul trust. Ridicarea ni
velului producției tuturor ferme
lor agricole cel puțin la nivelul 
celor ce au lucrat anul trecut 
după principiile amintite, noi o 
considerăm ea o rezervă și, prin 
întreaga activitate desfășurată, 
ne-am îndreptat atenția spre 
valorificarea sa.

— In cadrul trustului există 
Inel ferme arrlcole ee și-au 
prevăzut ca și în acest an să 
lucreze cu dotări. Cum se ex
plică acest lucru T Ce se între
prinde In scopul rentabilizării 
lor ?

— Inițial, din cele 198 ferme 
existente în cadrul trustului 
nostru, 58 au fost acceptate să 
lucreze cu dotați!. Pentru înce
put nu conoșteam exact posibi
litățile de care dispuneau, nu 
se puteau formula recomandări. 
Ulterior, însă, conducerea trus
tului a Inițiat studii concrete în 
cadrul fiecărei ferme agricole, 
în prezent, aceste studii se con
cretizează în măsurile adoptate, 
în reașezarea cifrelor de plan. 
Putem aprecia că din anul 1968 
nici o întreprindere agricolă nu 
va mal lucra cu dotați!. în a- 
cest scop, s-a luat o serie de 
măsuri privind îmbunătățirea 
structurii planului de cultură 
pe principiul favotrabllitățil ma

SUB DRAPELUL 
ORGANIZAȚIEI

(Urmare din pag. I) 

cd cel care face toate 
acestea este în primul rînd 
omul și deci el trebuie 
,.construit" mai întîi. De 
aceea, am înălțat in pri
mul rînd căminul iar acum 
oamenii noștri sînt parcă 
aceiași și totuși sînt alții.

Grija pentru om, pentru 
cea mai tînără generație 
a comunei străbate acum 
și din cuvintele pe care le 
spune în această sărbătoare. 
Îndemnurile adresate nu 
sint numai cele ale unui 
om mai în vîrstă care știe 
mai multe decît ei, ci in 
în același timp și ale 
unuia care a fost, la rîndul 
său, și el utecist. îndem
nuri care se fac simțite 
și în vorbele lui MANEA 
CHIRIȚĂ cel mai vechi 
membru de partid din co
mună, sau ale lui ION 
PIȚIGOI, fost brigadier 
pe șantierul de la Bum- 
beșt-Livezeni: „Am văzut 
în ziare chemarea Comite
tului Central al U.T.C, și 
Tint pe deplin convins că 
și tinerii din comuna noas
tră vor răspunde cu același 
entuziasm cu care am răs 
puns și noi la vremea noas
tră". Sala izbucnește spon 
tan în aplauze.

Iar ceva mai tirziu, cînd 
celor 14 noi membri ai 
U.T.C. li se înmînează 
carnetul roșu, sus, pe 
scenă, sub fîlfîirile stea
gului, o fată îmbujorată 
de privirile sălii întregi 
izbutește să rostească un 
angajament. Aflu că se nu
mește Ileana Pițigoi. Fiica 
fostului brigadier. Unul 

xime, a creșterii gradului do 
mecanizare și chimizare, închi
derea circuitelor în fermele zoo
tehnice prin sporirea producției 
de furaje și lărgirea mecaniză
rii, precum și prin inițierea al
tor măsuri. De altfel, în scopul 
rentabilizării fermelor agricola 
s-au prevăzut două mari etape, 
în prima etapă se va proceda 
la reducerea la maximum a pre
vederilor de dotare în condițiile 
actualei structuri a producției, 
urmând ca ulterior să se adopte 
măsuri de profunzime, structu
rale, de perspectivă. Această 
ultimă etapă se va desfășura 
pînă în 1970.

— Cum vedeți desfășurată ac
tivitatea specialiștilor? Nu con
siderați că și în condițiile lo
cale ale fermei este necesară o 
muncă de cercetare ?

— Sarcinile sporite în dome
niul producției vegetale și ani
male, cointeresarea lucrătorilor 
din ferme și întreprinderi în 
rezultatele activității lor, ridică 
deosebit de acut problema apli
cării celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii agricole. De 
aici și ideea că, în condițiile 
fermei, însăși producția solicită 
cercetare tehnico-științifică. Bi
neînțeles, o cercetare eficientă, 
limitată obiectiv de anumit! 
factori. Cel mai important fac
tor în această limitare îl repre
zintă, după părerea mea, nive
lul documentării științifice care 
nu este întotdeauna asigurată 
la nivelul necesar. în nici un 
caz însă, nu pot accepta ideea 
ca în fermele agricole să nu sa 
desfășoare o Intensă activitate 
de cercetare numai pentru că 
„cheltuielile trebuie limitate la 
nevoile de producție". în con
dițiile fermei, cercetarea apli
cativă are o importanță deose
bită. Și acest lucru, în general, 
se realizează în fermele noas
tre. Spre exemplu, prin câmpu
rile experimentale din I.A.S. 
Insula Mare a Brăilei s-a sta
bilit clar, încă din primii ani, 
potențialul natural al solurilor, 
în funcție de acesta punîndu-se 
la punct tehnologiile de culti
vate, de utilizare a îngrășă
mintelor chimice. S-a dovedit 
astfel ineficienta folosirii- ori
cărui îngrășământ chimic sau 
organic în primii ani de exploa
tare.

în domeniul creșterii produc
tivității muncii, șefii de fermă 
au introdus lucrul în agregate 
de mașini pentru simultanizarisa 
lucrărilor, folosind,' în acela'și 
timp, întreaga putere a tractoa
relor. S-au realizat, de aseme
nea, numeroase îmbunătățiri în 
ce privește lucrările de între
ținere! în vii și livezi, în gră
dinile de legume etc., al stabi
lirii celor mai eficiente siste
me de ierbicidare. După păre
rea mea, cercetarea și aplica
rea rezultatelor ei în activitatea 
fermei este o chestiune vitală. 
Pentru a se desfășura în bune 
condiții, însă este necesar să se 
îmbunătățească sistemul infor
mațional privind noile descope
riri în domeniul zootehniei, a- 
grotehnlcli și mecanizării agri
culturii, pentru ca șeful de fer
mă să poată beneficia mai rapid 
de ele. De asemenea, consider 
necesară îmbunătățirea activi
tății inginerului tehnolog și a- 
slgurarea unor mijloace mate
riale pentru experimentarea în 
condițiile specifice a unor me
tode iau tehnologii noi.

Fără îndoialăț noua structură 
organizatorică a I.A.S. deschide 
un cîmp vast de aplicare a ca
pacității șl inițiativei creatoare 
a cadrelor de specialiști agri
coli, a tuturor lucrătorilor. Și» 
prin măsurile întreprinse, prÎA 
hotftrîrea adoptată ca încă din 
acest an fiecare întreprindere 
să devină rentabilă, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii din uni
tățile egrlcole aparținând Trui- 
tulul zonal Galați al I.A.S. sînt 
hotărîți să dovedească prin fap
te justețea7 și eficiența noilor 
forme de organizare a agricul
turii de stat.

dte unul cei care sînt săr
bătoriți în astă seară, urcă 
treptele scenei. Acolo, sus, 
string mina secretarului 
U.T.C., ascultă neclintiți 
îndemnul: „să-l purtați cu 
cinste" și coboară din nou. 
Pe trepte îi întîmpină o 
fată care le dă, pe rînd, 
cîte o floare. Și fiecare se 
întoarce la locul său țintnd 
într-o mină carnetul și în 
cealaltă floarea. Amîndouă 
la fel de roșii...

Și cind se întorc spre 
scenă observă că masa 
prezidiului a dispărut și 
au in fața ochilor un ade
vărat spectacol. Un spec
tacol dat în cinstea lor, a 
tuturor la un loc și a fie
căruia în parte. Acolo, sus, 
pe scenă, vestitul ansam
blu artistic al Stoicănești- 
lor își prezintă întreg re
pertoriul de dansuri: dan
suri oltenești și mureșene, 
moldovenești și muscelene, 
ardelene și bănățene. Timp 
de aproape o oră și ju
mătate, dansatorii îi far
mecă pe tineri și pe vîr- 
stnici în egală măsură, cu 
ritmul cu care au cucerit, 
nu de mult spectatorii din 
Olanda și Albania și cu 
care o vor face din nou, 
in curînd, în Olanda, apoi 
in Belgia, apoi... Și nici nu 
știi la ce sa privești mai 
întîi: la costumele dansa
torilor sau la jocul lor.

N-a fost o parte întîi 
pentru un: și o parte a 
doua pentr< alții. A fost, 
luată in întregul ei, o săr
bătoare nu numai pentru 
cei mai tineri uteciști, ci 
pentru întreaga > comună.
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președintele Republicii Congo, Alphonse Massamba-Debat
Recepție oferită DEJUN OFICIAL

de tovarășul mswi pheșemiwi TOHSWl PREȘHim
Nicolae Ceaușescu

Seara, secretarul general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a oferit în 
taloanele Consiliului de Stat, 
o recepție în onoarea secreta
rului general al Mișcării Na
ționale a Revoluției, președin
tele Republicii Congo, Al
phonse Massamba-Debat.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Chivu Stoica, Paul 
Niculescu-Mizil, Virgil Trofi-n, 
Ilie Verdeț, Maxim Berghia- 
nu, Florian Dănălache, Con
stantin Drăgan, Janos Faze- 
kas, Leonte Răutu, Vasile Vîl- 
eu. Ștefan Voitec, membri su- 
pleanți ai Comitetului Execu
tiv, secretari ai C.C. al P.C.R.,

vicepreședinți și membri 
Consiliului de Stat și ai 
vernului, conducători de 
stituții centrale și organizații 
obștești, academicieni și alți 
oameni de știință și cultură, 
generali și ofițeri superiori, 
ziariști.

Au luat parte persoane ofi
ciale congoleze, care însoțesc 
pe oaspete în vizita sa în 
România.

Au fost prezenți șefi de mi
siuni diplomatice și alți 
membri ai corpului diploma
tic acreditați la București.

Au fost intonate imnurile 
de stat ale celor două țări.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de cordialitate.

al 
gu- 
in-

(Agerpres)

CONTINUAREA REPORTA

LA SOSIRE

CONSILIULUI DE SENT

NICOLAE CEAUSESCU
Stimate tovarășe președinte. 
Stimați oaspeți,
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Plecarea tovarășului
Emil Bodnaraș în R. P. Ungară

Au fost de față Jozsef Vince, 
ambasadorul R. P. Ungare la 
București, și membri ai ambasa
dei.

Miercuri după-amiază, tovară
șul Emil Bodnaraș, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., însoțit de tovarășul Du
mitru Lazăr, membru supleant 
al C.C. al P.C.R. a plecat la 
Budapesta unde, la invitația C.C. 
al P.M.S.U., va face o vizită de 
prietenie.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost prezenți tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., activiști de partid.

★

La sosirea la Budapesta, pe 
aeroport se aflau, în întîmpinare, 
Gaspar Sandor, membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.M.U.S., Gyenes Andras, ad
junct al șefului secției externe al 
C.C. al P.M.S.U., precum și 
Dumitru Turcuș, ambasadorul 
României la Budapesta, și mem
bri ai ambasadei.

INFORMAȚII

(Urmare din pag. I)

Massamba-Dâbat, președintele 
Republicii Congo" și „Trăiască 
prietenia dintre popoarele Repu- 
blicii Socialiste România si Repu
blicii Congo".

La coborîrea din avion, secre
tarul general al Mișcării Naționa
le a Revoluției, președintele Re
publicii Congo, Alphonse Mas
samba-Debat, este salutat cordial 
de tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat, și Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri

Pe aeroport sînt veniți în in- 
Rmpinare tovarășii Dumitru Popa, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., pri
marul general al municipiului 
București, Mihai Dalea, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ștefan Peterfi, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, George Macovescu, prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor ex
terne, membri ai C.C. al P.C.R., 
aj^-onsiliului de Stat și ai guver
nului, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, 
generali și ofițeri superiori, func
ționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, ziariști români 
fi corespondenți ai presei străine.

Sînt de față șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București.

Numeroși bucureșteni, veniți la 
aeroport pentru a aduce oaspeți
lor urarea poporului român, de 
„bun sosit", salută cu căldură 
fluturînd stegulețe și buchete de 
flori.

Comandantul gărzii de onoa
re prezintă onorul. In timp ce 
se intonează imnurile de stat ale 
celor două țări în semn de salut 
se trag 21 salve de artilerie.

însoțit de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Alphonse Massamba- 
Debat trece în revistă garda de 
onoare aliniată pe aeroport.

Oaspetelui îi sînt prezentați a- 
poi șefii misiunilor diplomatice și 
persoanele oficiale române venite 
în întîmpinare.

De pe podiumul instalat pe ae
roport, secretarul general al C.C 
al P.C.R., președintele Consiliu
lui de Stat, Nicolae Ceaușescu, a 
rostit o alocuțiune de bun venit, 
în care, adresîndu-se oaspeților 
a spus :

Perrniteți-mi să vă adresez un 
salut cordial, în numele Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român, al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, al guvernului și poporului 
român.

Este pentru noi un prilej de 
satisfacție de a primi vizita secre
tarului general al Mișcării Națio
nale a Revoluției, președinte
le Republicii Congo, domnul 
Alphonse Massamba-Debat, pre
cum și a celorlalți distinși oaspeți 
congolezi, soli ai unui popor care 
luptă pentru consolidarea inde
pendenței naționale, pentru dez
voltarea economică și socială a 
patriei sale.

Intre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Congo se 
dezvoltă relații prietenești spre 
binele ambelor noastre popoare, 
în interesul păcii și cooperării in
ternaționale.

Ne exprimăm convingerea, 
domnule președinte, că vizita 
dumneavoastră în România va 
contribui la lărgirea acestor rela
ții, la întării ea colaborării reci
proc avantajoase dintre popoare
le și țările noastre.

Dați-mi voie să vă urez, stimați 
oaspeți din Republica Congo, tra
diționalul „Bun venit" pe pămîn- 
tul României 1

In răspunsul său, secretarul 
general al M.N.R., președintele 
Republicii Congo, Alphonse Ma
ssamba-Debat, a spus:

Ați pronunțat cuvinte foarte a- 
mabile la adresa noastră. Dorim 
ca, în numele poporului nostru, 
al partidului nostru, marea Miș
care Națională a Revoluției, și a 
guvernului nostru, să exprimăm, 
o dată cu mulțumirile cele mai 
vii, toată bucuria delegației noas
tre de a păși astăzi pe pămîntul 
Bucureștiului, capitala plină de 
istorie și de speranțe într-un vii
tor foarte bogat și promițător.

Domnule președinte, primăvara 
care pretutindeni în frumoasa 
dumneavoastră țară, cu geniul ei 
binefăcător readuce la viață în
treaga natură, ne salută astăzi cu 
o strălucire deosebită prin acest 
vesel soare românesc care adaugă 
căldura sa la atmosfera atît de 
cordială a primirii dumneavoastră. 
Este pentru noi un semn prevesti
tor al unei vizite dintre cele mai 
plăcute pe care ne-a fost dat s-o 
facem în străinătate. Această pri
măvară care este, de asemenea, 
punctul de plecare al cooperării 
noastre efective în toate dome
niile, invită guvernele și popoa
rele noastre să se apropie și mai 
mult, să se pună de acord, să se 
înțeleagă și să se iubească.

In această stare de spirit noi și 
delegația noastră abordăm aceas
tă vizită în frumoasa și primitoa
rea dumneavoastră țară, cu con
vingerea fermă că primele noas
tre contacte la nivelul cel mai 
înalt vor permite în mod fericit 
înflorirea și întărirea legăturilor 
indestructibile de prietenie acti
vă și de cooperare utilă și bine 
înțeleasă.

Trăiască 
România !

Trăiască 
Trăiască v 

tre popoarele noastre 1
Un grup de pionieri oferă oas

peților congolezi buchete de flori.
Cei doi conducători de partid 

și de stat iau apoi loc într-o ma
șină deschisă escortată de motoci- 
cliști și se îndreaptă spre reședin
ța oficiala rezervată oaspeților.

De-a lungul traseului, pavoazat 
cu drapelele Republicii Socialiste 
România și Republicii Congo, nu
meroși cetățeni ai Capitalei salu
tă cu cordialitate prima vizită în 
România a președintelui Repu
blicii Congo.

Republica Socialistă

Congo !
prietenia militantă în-

(Agerpres)

Depuneri de coroane
După-amiază, secretarul gene

ral al Mișcării Naționale a Revo
luției, președintele Republicii 
Congo, Alphonse Massamba-De
bat, însoțit de persoanele ofici
ale congoleze, a depus o coroană 
de flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporu
lui și a patriei, pentru socialism.

La solemnitate au participat 
Mihai Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ion Cosma și general do 
armată Iacob Teclu — membri 
ai Consiliului de Stat, general co

Ionel Ion Gheorghe, prim-ad- 
junct al ministrului forțelor ar
mate, șeful Marelui Stat Major, 
Petru Burlacu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, gene
rali și ofițeri superiori .

Fanfara militară a intonat im
nurile de stat ale celor două țări.

După depunerea coroanei, cei 
prezenți au păstrat un moment 
de reculegere, apoi au primit de
filarea gărzii de onoare.

(Agerpres)

în Republica Socialistă România 
este o expresie a legăturilor de 
prietenie dintre popoarele noas
tre. a năzuinței lor comune de 
a-și aduce contribuția la cauza 
păcii și cooperării internaționale. 

Primirea călduroasă pe care 
v-a făcut-o populația orașului 
București astăzi, reprezintă o ex
presie a solidarității frățești cu 
lupta poporului congolez, cu 
lupta popoarelor africane, pen
tru independență, pentru dezvol
tare economică și socială, pentru 
progres.

Doresc să relev, cu acest pri
lej, că în țara noastră sînt cu
noscute și se bucură de o caldă 
simpatie eforturile poporului Re
publicii Congo pentru dezvolta
rea economică și politica de sine 
stătătoare, aspirațiile lui de pro
gres social și bunăstare.

Constatăm cu satisfacție că în
tre Republica Socialistă România 
și Republica Congo se lărgesc 
relațiile de colaborare pe baza 
stimei și bunei înțelegeri, a a- 
vantajului reciproc. Realizările 
pe care le obțin țările noastre 
pe calea dezvoltării economice și 
sociale, dorința lor sinceră de a 
extinde schimburile bilaterale, 
creează, după părerea noastră, 
posibilități sporite pentru cola
borarea în domeniul economic, 
tehnic și cultural. Fără îndoia
lă că în cadrul întîlnirilor și 
convorbirilor pe care le vom a- 
vea cu ocazia vizitei dumnea
voastră, vom conveni împreună 
asupra modalităților de a pune 
în valoare aceste posibilități, în 
interesul ambelor noastre po
poare.

Consacrîndu-și întreaga ener
gie creatoare edificării orîndui- 
rii socialiste, propășirii multila
terale a patriei sale, poporul ro
mân este animat de un înalt 
spirit de responsabilitate față de 
cauza păcii și securității, acțio
nează cu perseverență pentru 
lărgirea colaborării internațio
nale.

România dezvoltă prietenia și 
cooperarea cu țările socialiste, 
extinde relațiile economice, po
litice, tehnico-științifice și cultu
rale cu toate celelalte state pe 
temelia trainică a principiilor in
dependenței, suveranității națio
nale, a deplinei egalități în drep
turi și neamestecului în treburile 
interne. Țara noastră militează 
activ pentru eliminarea focarelor 
de tensiune și încordare, care pun 
în primejdie pacea mondială, pen
tru înfăptuirea securității în Eu
ropa și în întreaga lume, pentru 
respectarea dreptului sacru al po
poarelor de a-și hotărî singure 
soarta, potrivit voinței și aspira
țiilor lor legitime.

România socialistă își manifes
tă deplina solidaritate cu lupta 
popoarelor împotriva asupririi 
străine, a colonialismului și neo- 
colonialismului, pentru libertate 
și independență națională. Lichi
darea tuturor formelor de domi
nație economică și politică, de 
jefuire a avuției naționale a al
tor popoare, asigurarea condi
țiilor ca fiecare națiune să be
neficieze din plin de roadele ac
tivității și eforturile sale crea
toare, constituie un imperativ
major al vieții contemporane. 
Progresul economic al țărilor în 
curs de dezvoltare, consolidarea 
independenței lor politice și e- 
conomice, punerea în valoare a 
resurselor naturale și de muncă 
de care dispun, în interesul ri
dicării gradului de civilizație 
materială și culturală, corespun
de năzuințelor vitale ale po
poarelor acestor țări, intereselor 
păcii și conlucrării fructuoase pe 
plan internațional. In acest scop, 
un rol important revine dezvol
tării largi a schimburilor econo
mice și tehnico-științifice între 
state, pe baze echitabile, înlătu-

rîndu-se barierele artificiale și 
practicile discriminatorii în co
merțul mondial.

Poporul român salută preface
rile înnoitoare care au loc pe 
continentul Africii, promovează 
relații de colaborare cu tinere
le state africane, sprijină din toa
tă inima eforturile lor îndrep
tate spre dezvoltarea vieții eco
nomice și sociale, afirmarea ne
stingherită a ființei lor naționa
le- Țara noastră condamnă în 
mod hotărît discriminările rasia
le și politica de apartheid pro
movate de cercurile conducătoa
re din Rhodesia și Republica 
Sud-Africană, încălcarea brutală 
a drepturilor și libertăților fun
damentale ale omului.

Renașterea popoarelor conti
nentului african, a celorlalte po
poare ținute pînă nu de mult în 
stare de dependență economică 
și politică, participarea lor acti
vă la soluționarea problemelor 
internaționale reprezintă un fac
tor de seamă în lupta pentru 
pace și progres social.

Republica Socialistă România 
acordă întregul său sprijin luptei 
eroice a poporului vietnamez și 
se pronunță neabătut pentru în
cetarea imediată și necondiționa
tă a bombardamentelor Statelor 
Unite asupra Republicii Demo
crate Vietnam, a oricăror acte de 
război împotriva poporului viet
namez — singurul în măsură să 
decidă asupra destinelor sale, fără 
nici un amestec din afară.

După părerea noastră, esențial 
pentru soluționarea pe cale paș
nică și durabilă a situației din 
Orientul Apropiat — altă zonă de 
grave pericole pentru pacea lu
mii — este aplicarea neîntîrziată 
a rezoluției Consiliului de Secu
ritate, din luna noiembrie anul 
trecut.

Evoluția evenimentelor pe plan 
internațional demonstrează că, 
pentru stăvilirea politicii agresive 
a imperialismului, asigurarea pă
cii mondiale și dezvoltarea libe
ră a popoarelor, de cea mai mare 
însemnătate este unirea tuturor 
forțelor democratice și progresis
te, lărgirea acțiunii lor comune 
și întărirea coeziunii detașamen
telor frontului antiimperialist.

Considerăm ca deosebit de im
portante întărirea colaborării în
tre țările socialiste și țările care 
și-au cucerit independența națio
nală și cele care luptă pentru li
bertatea lor, unirea eforturilor 
partidelor comuniste și muncito
rești, ale mișcării de eliberare 
națională, ale tuturor forțelor an- 
tiimperialiste, ca o condiție pen
tru zădărnicirea planurilor urzite 
de cercurile imperialiste, pentru 
bararea agresiunii imperialiste.

Corespunzător acestor necesi
tăți imperioase, România socia
listă, Partidul Comunist Român 
depun eforturi stăruitoare pentru 
intensificarea contactelor și co
laborării cu toate forțele anti- 
imperialiste, cu toate statele care 
se pronunță pentru dezvoltarea 
colaborării între popoare, consi- 
derînd că în acest fel își înde
plinesc înaltele lor îndatoriri in
ternaționale.

Aș vrea să subliniez importan
ța pe care o acordăm legăturilor 
prietenești dintre Partidul Comu
nist Român și Mișcarea Naționa
lă a Revoluției din Republica 
Congo și să exprim dorința noas
tră de a le dezvolta în continuare, 
în interesul popoarelor și țărilor 
noastre, al luptei pentru menți
nerea păcii.

Cu convingerea că vizita dum
neavoastră va contribui la întări
rea colaborării dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Congo, dintre partidele noastre, 
ridic paharul în cinstea secreta
rului general al Mișcării Națio
nale a Revoluției, președintelui 
Alphonse Massamba-Dâbat, a ce
lorlalte personalități congoleze, 
pentru prosperitatea poporului 
dumneavoastră, pentru prietenia 
dintre poporul român și poporul 
congolez, pentru pace.

BEBAE
general, 
ai Comitetu-

Tovarășe secretar 
Tovarăși membri 

lui Central,
Tovarăși,
Întîlnirea noastră 

trebuie înțeleasă ca 
importanță istorică, x, 
care îmi oferă prilejul foarte 
plăcut de a transmite Partidului 
Comunist Român, poporului ro
mân prieteni și guvernului său, 
salutul călduros al militanților 
Mișcării Naționale a Revoluției, 
al poporului congolez și al gu
vernului său.

Salutăm faptul că primele 
noastre contacte, care au permis 
să se pună bazele unei prietenii 
sincere și spontane între cele 
două popoare ale noastre mar
chează totodată punctul de ple
care al unei colaborări rodnice, 
concretizată prin fericitul eveni
ment de azi. Iată de ce, delega
ția mea și eu însumi, punem cel 
mai mare preț pe schimburile de 
vedere care se vor putea desfă
șura aici cu privire la experiența 
partidelor noastre, la perspective
le viitoarei noastre colaborări și 
ale situației internaționale. Voin
ța noastră de a acționa pentru 
traducerea în viață a acelorași 
idealuri și mai cu seamă faptul 
că popoarele noastre, într-o anu
mită epocă a istoriei lor, au su
ferit asuprirea feudală și impe
rialistă, constituie temelia nece
sară pentru o înțelegere solidă 
la care partidul meu, Mișcarea 
Națională a Revoluției, subscrie 
din toată inima.

Printre evenimentele care au 
marcat istoria țării noastre, exis
tă unul care, în ochii noștri, 
apare ca cel mai important, cel 
care a impresionat cel mai mult 
opinia publică mondială în 
cursul ultimilor cinci ani : revo
luția noastră din zilele de 13, 14 
și 15 august 1963, despre care aș 
dori să vorbesc. în cursul acelor 
zile istorice, poporul congolez 
mobilizat cu energie, a zdrunci
nat și răsturnat pentru totdeau
na regimul neocolonialist repre
zentat de un grup de indivizi 
mai preocupați să-și satisfacă 
poftele nemăsurate și egoiste 
decît de necesitățile fundamen
tale ale poporului, un grup care 
antrena prin atitudinea sa vino
vată de compromis, țara noastră 
pe d umul pierzaniei și al capi
tular’ naționale

Revoluția noastră își are o ori
ginalitate proprie, are particula
ritățile sale. Revoluția congole
ză nu este rezultatul unei insu
recții armate, ci deznodămîntul 
unei răscoale populare care a 
dus la instaurarea unui regim 
nou pe o bază democratică și 
populară, având în programul său 
construirea unei economii națio
nale și independente. •

In aceste trei zile eroice, 
poporal congolez și-a recucerit 
drepturile, dar el nu avea încă 
un partid.

Congresul constitutiv din iunie 
1964, în cursul căruia poporul 
congolez și-a proclamat solemn 
opțiunea pentru socialismul știin
țific. adică refuzul pentru dez
voltarea capitalistă, rezolvă a- 
ceastă problemă transformând 
mișcarea populară spontană din 
13, 14 și 15 august 1963 în partid 
oficial unic. Acest partid, M.N.R., 
are ca instanță supremă Congre
sul național care alege în cadrul 
său Comitetul Central și pe 
secretarul general al partidului 
care este în același timp șeful 
statului. Comitetul Central alege 
la rîndul său Biroul Politic, care 
se ocupă de traducerea în viață 
a măsurilor, hotăririlor, rezolu
țiilor și recomandărilor stabilite 
de primele două instanțe. Parti- ! 
dul național instituit astfel, este 
organul suprem al națiunii. El 
constituie marea adunare a i
poporului congolez a cărui uni- <
tate și armonie o concretizează, ] 
avînd misiunea de a urmări o- ] 
biectivele revoluției din 13, 14 și s 
15 august 1963 și construirea i 
unei societăți socialiste care se i 
bizuie pe socialismul științific.

Congo știe că trebuie să facă 
față unei duble exigențe. El tre
buie să-și asume în același timp 
răspunderea națională și să asi- ( 
gure solidaritatea internațională. 
El trebuie să concilieze indepen- J 
dența politică și interdependența 
economică. 1

în ceea ce privește răspunde
rea sa națională, poporul congo- 1 
lez a înțeles că numai socialis
mul științific îi poate permite să ] 
obțină în cel mai scurt timp 
mari progrese tehnice, o mai 
mare îmbunătățire a condițiilor < 
economice și sociale. Căci numai

de astăzi 
un fapt de o 
excepțională,

el 
elementele de progres și dina
mism, de entuziasm și rațiune. 
Noi înțelegem să trecem de la 
inegalitate la deplină egalitate, 

k°rare; Poporul congolez a ho
tărît să aleagă o formă modernă 

‘ de viață pentru participarea sa
i la viața mondială.

In făurirea revoluției, poporul 
congolez urmărea mai cu seamă 
să-și regăsească libertatea și dem
nitatea, dar înțeleg, totodată, 
prin acest act să-și deschidă câm
pul de acțiune și să lărgească e- 
vanțaiul prieteniilor sale. Pentru 
edificiul pe care îl construim noi 
facem apel la toți muncitorii cu 
condiția să fie animați de bună
voință și respect față de dreptu
rile noastre. Acesta este, de alt
fel, motivul pentru care sîntem 
favorabili unei politici de înțele
gere și de dialog cu toată lumea. 
Politica de nealiniere, care pen
tru noi nu înseamnă neutralitate, 
ci participare activă la lupta re
voluționară mondială, practicată 
până în prezent de partidul meu 
și guvernul meu, răspunde aces
tei preocupări constante.

Din cele de mai sus, tovarășe 
secretar general, veți înțelege 
pentru ce acordăm o atenție cu 
totul deosebită întăririi prieteniei 
îptre cele două țări ale noastre ; 
sentimentul și rațiunea ne deter
mină la aceasta, afinitățile ling
vistice și similitudinea experien
țelor noastre istorice ne atrag pe j 
această cale.

Așa cum am mai avut prilejul 
să spun și excelenței sale, domnu
lui ambasador al României în 
Gongo, există o similitudine ade
sea tulburătoare între Congo și 
România. Dacă ne întoarcem în 
urmă, în adâncul secolelor, câte I 
asemănări constatăm între aceas
tă lupta neîncetată a poporului I 
român pentru a-și salva ființa I 
națională și lupta dură și încă- I 
patinată a Congoului. pradă scla- j 
viei, exploatării, războaielor tri- | 
bale și rivalităților străine. Româ- | 
nia a suscitat întotdeauna pentru I 
noi, congolezii, o curiozitate plină I 
de simpatie și admirație. Nu este I 
o simplă coincidență că, pe arena I 
internațională noi ne-am regăsit, | 
în atît de dese rînduri, atât de I 
profund solidari, de fiecare dată | 
cînd era necesar, fie să ne apă- g 
răm libertatea și pacea, contra 
abuzurilor imperialismului, fie să 
evităm fărâmițarea și, deci, slă
birea forțelor progresiste ale aces
tei lumi.

întocmai ca și România. Con
go se străduiește, conservându-și 
totodată valorile culturale proprii, 
să realizeze această metamorfoză 
în direcția progresului tehnic, și 
aceasta imprimând structurilor so
cietății și economiei sale un pro
ces revoluționar.

Congo își afirmă, întocmai ca 
și România, independența depli
nă, respinge orice amestec din a- 
fară în afacerile sale interne și I 
recunoaște dreptul fiecărui popor ■ 
de a dispune el însuși de desti- I 
nul său. Iată de ce sîntem con- B 
vinși că poporul congolez va ști B 
să tragă din colaborarea dintre B 
cele două partide și cele două B 
guverne ale noastre, învățăminte
le care vor trebui să-l călăuzeas
că în propria sa luptă, analizînd 
experiențele voastre și inspirîn- 
du-se din exemplul vostru. Noi 
așteptăm mult de pe urma expe
rienței românești bogată în în
vățăminte.

într-o lume aflată pradă fre
neziilor violenței și poftelor dis
trugătoare ale imperialismului în 
toate formele sale, și mai cu sea
mă, într-un continent în care cri
zele nu sînt decît excrescența ar
mată a situațiilor devenite pri
mejdioase prin acumularea de 
factori — politici, desigur, dar și 
economici și sociali — este cît se 
poate de încurajator să ai alături 
prieteni de nădejde gata să te 
ajute, să dovedească că munca și 
înțelepciunea repurtează adesea 
victorii apreciabile asupra sără
ciei, mizeriei și servituții pe 
care dorește să o impună impe
rialismului.

Tovarășe secretar general, cele 
două partide ale noastre sînt an
gajate într-o aceeași luptă, iar a- 
ceastă luptă o vom cîștiga îm
preună !

Trăiască Partidul Comunist Ro
mân 1

Trăiască Mișcarea Națională a 
Revoluției I

Trăiască prietenia româno- 
congoleză !

Trăiască poporul român I

socialismul științific poartă în 
elementele de progres și

La Consiliul de Miniștri au a- 
vut loc miercuri dimineața con
vorbiri între delegația română, 
condusă de Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Comisiei 
guvernamentale de colaborare și 
cooperare economică și tehnică, 
și delegația britanică, condusă 
de ministrul tehnologiei, Antho
ny Wedgwood Benn.

A participat ambasadorul 
Marii Britanii la București, Sir 
John Chadwick.

Au fost discutate probleme pri
vind dezvoltarea colaborării și

cooperării economice dintre Ro
mânia și Marea Britanie în do
meniile electronicii, construcții
lor de mașini, chimiei, metalur
giei și în alte sectoare de interes 
reciproc.

★

Miercuri a părăsit Capitala de
legația Uniunii Naționale a For
țelor Populare din Maroc, forma- 
tă din Mohamed Elyazghi, mem
bru al C.C., secretar al organiza
ției din Rabat a U.N.F.P. și M. 
Forkani, membru al C.C. al 
U.N.F.P.

Noi înțelegem să trecem de la 
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careCălătorim 
un meci 
triști, foarte triști. A 
trecut vremea hazu- 

I lui. Acum a venit 
vremea lacrimei. Ju
cătorii înșiși nu mai 
nădușesc. Lăcrimea
ză. In hohotele de 
plîns ale peluzei, 
Dumitriu II ratează 
lamentabil. Tristețea 
ne întunecă fețele. 
Fotbaliștii români 
s-au comportat ieri, 
pe stadionul Repu
blicii, în meciul cu 
echipa Olandei, sub 
orice nivel. Parcă îi 
obligase cineva să 
vorbească limba o- 
landeză, nu să joace 
fotbal.

Nu știm și gata. 
Idolii noștri venera
bili au dansat ruși
nos, Vai. bieții noș
tri idoli ! Cum s-au 
căznit ei să pună, 
măcar o dată, în tot 
meciul, un stop reu
șit.

Meci de verifica
re ? Da. desigur. Dar 
ne verificăm echipa 
pentru a o învăța 
cum să piardă la si
gur în meciurile ur
mătoare ? In semn 
de protest, pe mai
dane. puștii s-au a- 
pucat de alte spor
turi. Iertat fie picio
rul lui Dinu ! O la
crimă să cadă pe

mingea
Ghergheii cine știe 
cînd se va mai în- 
tîlni. „Eroii" de la 
Linz. superbii pirați 
ai meciului nul, s-au 
depășit pe ei. N-au 
făcut nimic 90 de 
minute. Și nimic 
n-au făcut nici în 
cele 15 minute ale 
pauzei. Antrenorii — 
cu atît mai mult.

„în afară-i vopsit 
gardul / Inăuntru-i 
leopardul...", spune 
o vorbă. Umblăm 
însetați după rezul
tate cu orice preț, 
fără a le realiza. Așa 
nu se mai poate. 
Banchetul improvi
zațiilor trebuie în
trerupt. Munca de 
durată — singura în 
stare să asigure per
formanța — trebuie 
introdusă ca princi
piu în fotbal.

Degeaba ne înche- 
tem cazon _ 
Cămașa e ruptă 
coate. Degeaba 
amăgim cu cîte un 
meci nul.

Zmulgeți tabelele 
de marcaj și așezați 
în locul lor oglinzi 
retrovizoare. Dați 
afară nepăsarea din 
dreptunghiul de iar
bă ! I-ați văzut pe 
Dinu. pe Dumitra- 
che, pe Dobrin, pe 
Dumitriu II ? Și ei

la vestă, 
în 
ne

le vor pierde, dacă 
nu urmează măsuri 
radicale, 
portar 
Dar cît 
părăsit 
Entuziasmul iui 
poate prăvăli lâ pă- 
mint.

Merele putrede ac
ționează. Cine cre
de că mai merge cu 
cîrpeli, n-are decît 
să cîrpească pe cont 
propriu.

Nu rămîne decît 
să credem totuși că 
pofta de nou, cheful 
de fotbal, nebunia 
de a crede că pe 
stadioanele noastre 
stnt încă fotbaliști, 
orgoliul de a lansa 
tinerețea în arenă, 
mai stăpînesc pe u- 
nii dintre antrenorii 
noștri. Și să-i aștep
tăm să-și spună cu- 
vîntul.

Cu damen-n vals, 
cu apărare beton, cu 
fuga de marile con
fruntări, nu vom a- 
vea decît spectacoie 
penibile, cum a fost 
și cel de ieri. Cu un 
prelung sentiment 
de tristețe, închei. o 
dată cu tribunele, 
gîndul meu.

Ce mare 
e Coman / 
de blazat a 

stadionul l 
se

ADRIAN 
PAUNESCU

0 remarcabilă victorie 
cuplului Tirlac-Nâstasc

Ieri, Ia Paris, în cadrul inter
naționalelor de tenis care au 
loc pe terenurile de la Roland 
Garros, cuplul Ion Tiriac, Ilie 
Nastase a repurtat o remarca
bilă victorie, invingînd cu 6—3,

a

6—2, 10—8 pe jucătorii profesio
niști Gîmerw (Spania), Gonza
les (S.U.A.) Țiriac și Năstase 
s-au calificat pentru semifina
lele probei de dublu.

(Agerpres)

IUGOSLAVIA-ITALIA in finala 
campionatului european de fotbal

amănunte despre desfășurarea meciurilor. Promitem să reve
nim cu acestea mîine, în corespondenta specială pe care o vom 
primi din Italia de la FĂNUȘ NEAGU.

r|“a semifinală desfășurată la Neapole, între ITALIA si 
U.R.S.S., s-a terminat la egalitate (0—0) după 120 de minute 
de joc. Zeița Fortuna a zîmbit, prin tragere la sorti, italienilor.

Mare surpriză în cea de a doua semifinală. Tînăra echipă a 
Iugoslaviei a învins cu 1-0, Ia Florența, campioana mondială — Anglia.



Robert Kennedy 
victima unui atentat
• Senatorul se află în stare critică
• Atentatul a fost săvîrșit după ee 

R. Kennedy obținuse victorii concludente
în alegerile preliminare • Indignare 

și emoție în S. U. A.
NEW YORK 5. — Trimisul 

special Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite : „Poporul Statelor U- 

' nite dorește o schimbare" — a- 
firma marți noaptea, la ora două, 
senatorul Robert Kennedy, după 
ce au devenit cunoscute primele 
rezultate ale alegerilor prelimi
nare din California. Urmăream la 
televizor finalul acestei confrun
tări preelectorale din S.U.A. și, 
pe măsură ce erau anunțate re
zultatele numărătorii voturilor, 
devenea evidentă victoria lui Ro
bert Kennedy. Numărul impre
sionant de voturi obținut de fra
tele fostului președinte și de se
natorul McCarthy — care se 
opun direct actualei politici a 
Administrației S.U.A. — demon
stra într-adevăr, elocvent, că 
opinia publică americană dorește 
o schimbare radicală. Dar, for
țele care se opun schimbărilor în 
America au întins din nou o mînă 
criminală.

La numai o oră după ce echi
pele speciale din California ale 
televiziunii americane și-au înce
tat activitatea, devenind certă 
victoria senatorului newyorkez. 
principalele canale de televiziune 
au întrerupt clasicele filme de 
arhivă pe care le transmit în 
cursul nopții, pentru a anunța 
știrea atentatului împotriva lui 
Robert Kennedy.

Am văzut secvențele înregis
trate de operatorii de la C.B.S., 
în momentul atentatului și am 
ascultat explicațiile comisarului 
care conduce ancheta. Iată ce se 
știe, pînă în prezent:

După ce a ținut o cuvîntare, 
puțin după ora două noaptea (ora 
New York), în salonul hotelului 
„Ambasador", Robert Kennedy 
s-a îndreptat, urmat de sute de 
admiratori entuziasmați de aceas
tă nouă victorie, spre camera 
presei, unde urma să acorde un 
interviu. Ca să ajungă acolo, a 
trebuit să treacă printr-o came
ră de serviciu, sau, mai curînd 
un fel de coridor. Aici s-a pro
dus drama. în timp ce senatorul 
s-a apropiat să dea mîna cu ci
neva, din mulțime (camera era 
arhiplină), s-a apropiat de el un 
individ tînăr, brunet, de aproxi
mativ 25—28 de ani, care, de la 
mai puțin de un metru a înce
put să tragă. Robert Kennedy s-a 
prăbușit atins de trei gloanțe. 
Unul în partea dreaptă a cra
niului, după ureche, altul în u- 
măr și un al treilea i-a produs 
o rană superficială.

Este greu de redat în cuvinte 
ce s-a petrecut în acea cameră- 
coridor în minutele care au ur
mat. în primele clipe, toți rămă
seseră înmărmuriți, nevenindu-le 
să creadă că ceea ce s-a întîm- 
plat e adevărat. în cele din ur
mă, cîteva persoane l-au imobili
zat pe asasin, dîndu-1 ulterior pe 
mîna poliției.

Robert Kennedy a fost trans
portat la spitalul „Bunul Samari
tean", unde a fost pus imediat pe 
masa de operație. Deși rana pă

rea fatală, speranțele medicilor 
au început să crească după ce au 
constatat că inima continuă să 
funcționeze bine și că a supra
viețuit efortului la care a fost 
supus în timpul transportării. 
După o operație care a durat a- 
proape patru ore, medicii au reu
șit să-i extragă glontele din cre
ier. Celălalt glonte nu a fost ex
tras. Potrivit declarației medicilor, 
starea lui Kennedy continuă să 
fie „extrem de critică". Ei apre
ciază că următoarele 36 de ore 
vor fi hotărîtoare.

în legătură cu asasinul, poliția 
păstrează, deocamdată, cea mai 
deplină tăcere. S-au emis unele 
păreri, au circulat cîteva nuipe, 
însă confuzia continuă să dom
nească. S-a anunțat că atentato
rul nu a făcut pînă acum nici o 
declarație, răspunZînd doar o 
singură dată printr-un „da" la 
întrebarea dacă recunoaște că a 
tras în Kennedy.

Opinia publică americană a 
fost cutremurată de această nouă 
acțiune criminală.

„Shame" (rușine) — e6te sin
gurul cuvînt și unicul comentariu 
al unei rețele de televiziune new- 
yorkeze, Ia deschiderea emisiu
nilor sale de miercuri dimineața. 
Imaginea fixată pe un perete pe 
care era scris acest cuvînt a fost 
mai elocventă decît orice discurs.

Senatorul Ralph Yarborough, a 
declarat: „îngrozitor este faptul 
că asasinatul politic în această 
țară a devenit un lucru atît de 
obișnuit. America trebuie să sg 
reorienteze". Liderul majorității 
democratice Sn Senat, Mike 
Mansfield a subliniat că resimte 
„o puternică tristețe și descura
jare pentru faptul că un alt 
membru al familiei Kennedy a 
fost atacat de o asemenea ma
nieră". „Sînt uimit de ceea ce 
se întîmplă în această țară, a 
spus el. Sînt îngrozit de faptul 
că violența a devenit atît de des 
folosită".

într-o declarație făcută 
miercuri dimineața, președintele 
Johnson a subliniat că : „nu exis
tă cuvinte suficient de puternice 
pentru a exprima oroarea față 
de această tragedie".

Vestea atentatului comis împo
triva senatorului Robert Kennedy 
a fost primită cu profundă îngri
jorare și indignare în numeroa
se țări ale lumii. „Nimic nu 
justifică distrugerea fizică a 
adversarilor politici", a decla
rat cancelarul Austriei, Jo
seph Klaus. La rîndul său, 
Papa Paul al VI-Iea și-a ex
primat speranța că „o voință co
mună de a interzice metodele de 
violență va urma sentimentului 
de indignare ce străbate lumea 
după acest episod dureros și con
damnabil". Președintele Italiei, 
Giuseppe Saragat și-a exprimat 
„consternarea și indignarea în le
gătură cu atentatul josnic și laș 
comis împotriva senatorului Ken
nedy". „Sînt indignat și îngro
zit", a declarat la rîndul său pri
mul ministru al Canadei.

O imagine telefoto luată la citeva minute după comiterea aten
tatului. Senatorul Robert Kennedy, căzut la pămint, atins de 

gloanțele atentatorului.

DEMISIA GUVERNULUI ITALIAN
Miercuri dimineața a avut loc 

prima ședință oficiala a Parla
mentului celei de-a 5-a legisla
turi republicane italiene, în com
ponența desemnată la alegerile 
de la 19—20 mai. Pe ordinea de 
zi a ambelor camere s-a aflat 
aceeași problemă: alegerea pre
ședinților, vicepreședinților și 
secretarilor Senatului și Came
rei deputaților, a chestorilor, 
precum și instalarea oficială a 
acestora.

Un număr de 181 de senatori 
au votat in favoarea alegerii lui 
Amintore Fanfani (democrat-creș-

întrevederile

tin) ca președinte al Senatului, 
iar 127 s-au abținut de la vot. 
Ca președinte al Camerei Depu
taților a fost ales, tot la primul 
tur de scrutin, Alessandro Perti- 
ni (socialist), cu 364 de voturi. 
Un număr de 215 deputați s-au 
abținut de la vot.

Miercuri seara a acut loc pri
ma ședință a Consiliului de mi
niștri, la care s-a hotărit prezen
tarea demisiei actualului cabinet 
Moto. Primul ministru a fost apoi 
primit de președintele republicii, 
La Palazzo del Quirinale, pentru 
a prezenta demisia guvernului. 
Actualul cabinet ca rămîne însă 
în funcție, pentru rezolvarea 
problemelor curente, pină la 
constituirea unui nou guvern. La 
ordinea zilei se află acum pro
blema alcătuirii noii formații 
guvernamentale.

Evoluția 
situației 

din Franța
Miercuri a avut loc, sub 

conducerea președintelui de 
Gaulle, o ședință a Cabine
tului francez, consacrată în 
cea mai mare parte situației 
economice interne. După cum 
a declarat purtătorul de cu
vînt al guvernului, Yves 
Guena, noul ministru al econo
miei și finanțelor, Maurice 
Couve de Murville, a prezen
tat un prim bilanț al eveni
mentelor recente din țară. El 
a subliniat necesitatea unei 
accelerări a programului de 
dezvoltare economică și a u- 
nor măsuri menite să evite o 
perioadă de inflație. în orice 
caz, a declarat Maurice Couve 
de Murville, „nu se pune pro
blema încetării acțiunilor eco
nomice interne și nici a re
tragerii din competiția inter
națională", Purtătorul de cu
vînt a declarat, cu același pri
lej, că vineri, președintele de 
Gaulle va vorbi la radio-tele- 
viziunea franceză despre si
tuația internă.

Tot din Paris, se anunță că 
Biroul politic al Partidului Co
munist Francez a dat publi
cității o declarație în care sînt 
respinse atacurile la care a 
fost supus P.C.F. din partea 
primului ministru Pompidou. 
In declarație se menționează 
că „Partidul comunist, întărit 
de încrederea pe care i-o a- 
cordă milioane de francezi da
torită luptei juste pe care o 
duce alături de ei, va face 
față acestor atacuri cu sînge 
rece și hotărîre. El va conti
nua lupta pentru satisfacerea 
revendicărilor oamenilor mun
cii, studenților, corpului di
dactic, tuturor păturilor mun
citoare de la orașe și sate, 
pentru un guvern de uniune 
democratică, cu participare co
munistă. Realizarea acestor o- 
biective impune unirea tuturor 
forțelor de stingă, a tuturor 
forțelor muncitorești și demo
cratice".

„S. U. A. împiedică un progres 
al convorbirilor oficiale de la Paris“
Declarația reprezentantului R. D. Vietnam

in ședința a 7-a
PARIS 5. — Corespondentul 

Agerpres I. Ionescu, transmite: 
Miercuri a avut loc, la Paris, cea 
de-a șaptea ședință a convorbi
rilor oficiale dintre reprezentanții 
guvernelor R. D. Vietnam și Sta
telor Unite. Primul a luat cuvin- 
tul reprezentantul R. D. Vietnam, 
ministrul Xuan Thuy. „Lucrul 
cel mai înțelept pe care îl pot 
face Statele Unite, a declarat el, 
este să pună capăt politicii lor 
de agresiune și război în Vietnam 
și să se conforme cererii guver
nului R. D. Vietnam și a opiniei 
publice americane și mondiale, 
încetînd imediat și necondiționat 
bombardamentele și orice alte 
acțiuni de război împotriva R. D. 
Vietnam, astfel incit, convorbi
rile asupra altor probleme inte- 
resînd cele două părți să poată 
începe în termenul cel mai 
scurt". Referindu-se apoi la de
clamațiile președintelui Johnson 
din 28, 30 mai și 4 iunie, repre
zentantul R. D. Vietnam și-a ex
primat regretul de a nu putea 
constata nici un element nou 
față de declarațiile făcute de a- 
cesta la 31 martie. El a subliniat 
că „Statele Unite insistă asupra 
cererii lor absurde privind așa- 
zisa „reciprocitate", împiedicînd 
astfel un progres al convorbirilor 
oficiale de la Paris".

Demascînd intențiile Washing
tonului de „dezescaladare" a răs- 
boiului în Vietnam, Xuan Thuy 
a arătat, în continuare, că numai 
în lunile aprilie și mai 1968, dea
supra teritoriului Republicii De
mocrate Vietnam au fost dobo- 
rîte 131 de avioane inamice. In 
același timp, a spus el, populația 
din nordul Vietnamului continuă 
să-și îndeplinească în mod sus
ținut datoria sa în spatele mare
lui front al Vietnamului de sud. 
In Vietnamul de sud, a spus el, 
forțele patriotice „s-au dezvoltat 
din unitățile mici, cum erau la 
început, în numeroase și puter
nice divizii. Plecînd de la un ar
mament rudimentar, ele dispun 
acum de numeroase arme moder
ne. De la lupta de guerilă, ele

a convorbirilor
au trecut la războiul de mișcare, 
ceea ce le permite să nimicească 
puternicele forțe ale inamicului".

„Președintele Johnson , a de
clarat în încheiere Xuan Thuy, a 
afirmat că „unicul scop al Sta
telor Unite este de a aduce în 
Asia de sud-est o pace justă și o- 
norabilă". Eu am arătat că pen
tru Statele Unite, dreptatea și o- 
noarea constau în a pune capăt 
agresiunii. Pentru noi, poporul 
vietnamez, este vorba nu numai 
de dreptate și onoare, ci este o 
problemă de viață și de moarte 
pentru întreaga noastră națiune, 
o problemă a independenței și li
bertății care reprezintă lucrul cel 
mai scump din lume".

După o pauză de 15 minute 
în cursul căreia membrii celor 
două delegații s-au întreținut re
ciproc, a luat cuvîntul Harrim- 
man. El a încercat să combată 
acuzația că Statele Unite sînt a- 
gresoare în Vietnam și a contes
tat că pierderile americane sînt 
chiar atît de mari. După ce a 
consacrat cea mai mare parte a 
cuvîntării sale situației din Laos, 
el a declarat că Statele Unite 
sînt gata să înceteze bombarda
mentele asupra R. D. Vietnam 
„la timpul și în împrejurări a- 
decvate".

In cursul dialogului de 40 de 
minute care a urmat, Xuan Thuy 
a răspuns la unele afirmații ale 
lui Harrimman, subliniind, prin
tre altele, că partea americană ri
dică problema Laosului și Cam- 
bodgiei cu scopul de a ocoli pro
blema principală a actualelor 
convorbiri, care este aceea de a 
determina încetarea necondițio
nată a actelor de război împotri
va R. D. Vietnam, pentru a se 
trece apoi la discutarea și altor 
probleme care interesează cele 
două părți.

După terminarea ședinței de 
miercuri, purtătorii de cuvînt ai 
delegațiilor celor două părți au 
declarat că nu s-a realizat nici 
un progres. Viitoarea ședință a 
convorbirilor oficiale a fost anun
țată pentru 12 iunie, ora 9,30 
GMT.

Itinerar 
suedez

Adunării Generale 
a 0. N. II.

Președintele celei de-a 22-a se
siuni a Adunării Generale, minis
trul afacerilor externe al Româ
niei, Comeliu Mănescu, a acut o 
întrevedere cu P. Hartling, minis
trul afacerilor externe al Dane
marcei. Cu acest prilej, a acut 
loc un schimb de păreri în legă
tură cu desfășurarea lucrărilor 
actualei sesiuni. Președintele A- 
dunării Generale a acut, de ase
menea, convorbiri la Palatul .Va- 
țiunilor Unite cu lordul Caradon. 
reprezentant permanent al Marii 
Britanii, ambasadorul Armand 
Berard, reprezentantul permanent 
al Franței, ambasadorul Celestin 
Kabanda, reprezentantul perma
nent al Ruandei, președinte pe 
luna iunie al grupului statelor 
afro-asiatice, ambasadorul Ismail 
Fahmi (R.A.U.), președintele Co
mitetului Politic al Adunării Ge
nerale, și ambasadorul Molina 
Urena, reprezentantul permanent 
al Republicii Dominicane.

• La Palatul Națiunilor din 
Geneva au început miercuri 
lucrările celei de-a 52-a Con
ferințe Internaționale a Mun
cii. Participă delegații din 118 
state membre ale Organiza
ției Internaționale a Muncii. 
Delegația română este condu
să de ministrul Muncii, Pe
tre Blajovici.

• LA 5 IUNIE, la sediul Am
basadei României din Varșovia 
a avut loc o conferință de presă 
în cadrul căreia Nicolae Suciu, 
șeful Agenției economice și 
Radu Hristodorescu. directorul 
Pavilionului Românesc la Tîrgul 
de la Poznan, au informat pe 
cei prezenți despre dezvoltarea 
comerțului exterior al țării 
noastre și despre prezența Ro
mâniei la cea de-a 37-a ediție a 
Tîrgulul internațional de la 
Poznan.

• LA 4 IUNIE, s-a deschis 
la Tel-Aviv un tîrg internațio
nal la care participă 32 de țări, 
printre care și România. Pavi
lionul Republicii Socialiste Ro
mânia a fost vizitat de către 
președintele Statului, Z. Shazar, 
ministrul industriei șl comerțu
lui Z. Sharef. alte oficialități, 
ziariști și șefi de misiuni di
plomatice.

• ANSAMBLUL DE CÎNTE- 
CE ȘI DANSURI al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din Româ
nia și-a încheiat miercuri tur
neul in Tunisia. Mesagerii artei 
populare românești au susținut 
timp de zece zile spectacole în 
orașele Kasserin, Gafsa, Mede- 
nine. Zeris, Djerba, Sfax, Na- 
beue, Tunis. Reprezentațiile ar
tiștilor români au fost urmărite 
cu interes de un numeros public, 
de personalități ale vieții cultu
rale și artistice, bucurindu-se de 
mult succes.

LA SOFIA a sosit o delegație 
economică a R, F. a Germaniei, 
condusă de Hans D. Schmidt- 
Horix, ambasador în Ministerul 
Afacerilor Externe.

Delegația va purta convorbiri 
în legătură cu semnarea pro
tocolului privind schimbul de 
mărfuri între Bulgaria și R. F. 
a Germaniei în 1968.
• IORDANIA ȘI IZRAELUL 

a cerut convocarea de urgență 
a Consiliului de Securitate în 
legătură cu incidentele care au 
avut loc, la 4 iunie a.c., în re
giuni situate de-a lungul rîu- 
lui Iordan.

• DEPARTAMENTUL DE 
STAT a anunțat că Statele Uni
te au hotărit suspendarea tem
porară a vizitelor efectuate de 
submarinele nucleare americane 
în porturile japoneze, ca urmare 
a știrilor privind creșterea ra
dioactivității în portul Sasebo, 
după vizita făcută aici de sub
marinul nuclear „Swordfish".

Interviul gene
ralului Giap 
într-un interviu acordat tri

misul special la Hanoi al zia
rului „L’HUMANITE", gene
ralul Vo Nguyen Giap, ministrul 
apărării al R.D. Vietnam, subli
niază că, în ciuda eforturilor lor 
militare, „Statele Unite sînt în 
curs de a pierde războiul, iar 
victoria finală va aparține popo
rului vietnamez". Referindu-se 
la bombardamentele americane, 
generalul Vo Nguyen Giap a de
clarat : „Oricît de modernă ar 
fi ea, aviația nu va hotărî nicio
dată sfîrșitul unui război... Du
pă experiența amară a pierderi
lor foarte greu reparabile, gu
vernul Statelor Unite, în mod fa
tal, trebuie să se gîndească să 
abandoneze extinderea războiu
lui aerian în Vietnamul de nord".

Călătorind spre Chile, chiar 
dacă nu ai aflat originea și sem
nificația denumirii, ești gata, ca 
în ciuda cunoașterii inadverten
ței, să crezi într-adevăr că este 
„țara care se află la capătul pă- 
mîntului". Pe de altă parte, cu
riozitatea și nerăbdarea îți 
schimbă reprezentarea asupra 
timpului și spațiului. Dacă în 
timpul nopții, deasupra oceanu
lui, privești pe micul ecran cir
cular instalat la bordul avionu
lui, constelațiile care ți se înfă
țișează te ajută să uiți că ești 
la 12 000 m altitudine și zbori 
cu 1200 km/oră și poți să-ți 
imaginezi că, aflat într-o expedi
ție temerară, ai început să na
vighezi pe oceanul liniștit, iar 
noaptea senină și constelațiile te 
orientează în mersul către țintă. 
Traversarea oceanului și prelun
girea cu cîteva ore a nopții, con
feră un farmec inedit călătoriei. 
Au început escalele pe continen
tul latino-american : Caracas, 
Bogota, Quito, Lima. Deși scurte 
și de circumstanță, chiar primele 
contacte sînt revelatoare pentru 
afinitățile cu locuitorii acestui 
continent. Cum întotdeauna tre
buie să satisfaci o curiozitate ge
nerală și să-ți dezvălui naționa
litatea dacă ai spus „soy ruma- 
no“, ești imediat gratificat cu un 
zîmbet prietenos, cu gesturi pline 
de curtoazie și în general cu o 
primire rezervată unor prieteni 
sau unor binecunosouți, pe care 
n-ai avut posibilitatea să-i vezi 
și ești fericit că în cele din urmă 
i-ai întîlnit. Neliniște, emoție și 
iarăși curiozitate. încep să mă 
apropii tot mai mult de Santiago 
de Chile. Cordilierii sînt majes- 
tuoși și par niște pontifi căzuți 
în adîncă meditație.

în sfîrșit, Santiago de Chile. 
De obicei, vizitatorii își împărtă
șesc impresiile începînd cu cele 
pe care Ie produce primul contact 
cu locul respectiv. Fără a face 
abstracții de primele impresii, aș 
prefera, în cazul acesta, prezen
tarea definitorie. Fără îndoială, 
că Santiago este o capitală mo

dernă, dintre cele latino-ameri- 
cane fiind considerată pe locul 
trei ca importanță. In Santiago 
este concentrată cea mai mare 
parte a vieții economice, sociale 
și politice din Chile. De o întin
dere neobișnuită, orașul oferă 
în același timp imaginea noului, 
alături de vestigiile arhitecturale 
ale epocii coloniale. Puține orașe 
au privilegiul de a fi privite și 
eventual admirate dintr-un 
punct apropiat care să-ți permită 
o vedere generală. Cerro San 
Cristobal, care are o înălțime de 
peste 800 m și unde se ridică și 
o sculptură monumentală, înfăți- 
șînd pe „Sf. Fecioară", operă a 
lui Jacomnetti, oferă vizitatorilor 
panorama întregului oraș. San
tiago este prin excelență orașul 
contrastelor, dezvăluind surprin
zător de exact stratificarea so
cială. Centrul politic și admi
nistrativ, situat prin hazard la 
mijloc, pare a avea un rol de 
arbitru, de altfel destul de di
ficil între cele două extreme : „el 
barrio alto" cu vile somptuoase, 
vegetație luxuriantă, mașini care 
completează tabloul policrom și 
cartierele denumite „callampas" 
unde locuitorii trebuie să dea a- 
devărate dovezi de ingeniozitate 
pentru a folosi eficient cartonul, 
bidoanele, tabla și cele mai ciu
date obiecte ca să-și construiască 
un adăpost.

Străbătînd orașul, remarci atît 
nuanțele sale exotice cît și măr
turiile evocatoare ale istoriei chi
liene. Vizitînd cîteva din așeză- 
mintele culturale mai importante, 
muzeele de istorie națională și 
naturală, biblioteca națională care 
se află pe strada ce poartă nu
mele lui O’Higgins, simbol al 
luptei pentru independență, ve
chile biserici și edificii coloniale, 
galeriile de artă, imaginile și cu
noștințele pe care le ai despre 
istoria, cultura și tradițiile po
porului chilian prind mai multă 
viață și capătă contururi tot mai 
precise. Un loo de mare atracție, 
cîntat de poeți și descris de con
deie ilustre este Cerro (Colina),

Santa Luda, în inima capitalei, 
care amintește' de Pedro de Val
divia, care după 11 luni de călă
torie a venit de la Cuzca însoțit 
de 150 oameni și de către Dona 
Ines de Suarez și a început din 
acest loc să traseze coordonatele 
viitorului Santiago.

O curiozitate chiliana legată de 
Cerro Santa Lucia o constituie 
lovitura de tun care marchează 
medio dia (ora 12). Intr-una din 
zile mă aflam chiar la ora 12 
într-o vizită la o personalitate 
politică din Chile cînd am auzit 
în apropiere o puternică explozie. 
Făcînd o glumă, interlocutorul,

putea explica o altă particulari
tate a chilienilor — interest^ a- 
fuoape general pentru viața po- 
itică. Este însă greu să crezi că 

doar însușiri native aprind fla
căra pasiunii lor pentru politică. 
Marile confruntări social-politice 
și vicisitudinile la care au fost 
martori i-au obligat pe chilieni să 
nu rămînă indiferenți la ceea ce 
se petrece în țara lor. Ei nu se 
mulțumesc să fie niște simpli 
spectatori, chiar competenți fi
ind, ci se străduiesc să dispună 
de un potențial care să îe per
mită să intre oricînd în scenă 
și să joace cu succes.

și libertăților democratice sînt in
disolubil legate de obiectivele ge
nerale, delegații la Congres pă
trunși de un puternic spirit de 
responsabilitate socială, au abor
dat cu curaj aspectele fundamen
tale ale procesului revoluționar, 
căiie și formele de luptă, contri
buția pe care tineretul o poate 
aduce la mersul țării pe calea 
progresului social. Congresul a 
adoptat hotărâri și măsuri avînd 
drept scop intensificarea muncii 
politico-ideologice în rîndul tine
rilor muncitori, țărani, studenți, 
creșterea influenței și prestigiului 
Federației, participarea tot mai

Imagini latino-americane (i)

PEISAJ CHILIAN
calm și cu un zîmbet discret mi-a 
spus : „a început revoluția". A- 
cest semnal este o perpetuare cu 
mijloace modeme a unei vechi 
tradiții, începută prin a bate clo
potele ca să dea de veste locui
torilor că se află la medio dia.

înainte de toate, chilienii au 
bunul renume de oameni ospi
talieri. Un istoric chilian susține 
că nu se poate vorbi de un tip 
chilian pentru că în realitate sînt 
mai multe. Nu intenționez să fac 
exegeză antropologică, dar se 
poate afirma că prin modul de 
viață și manifestările lor diurne 
trădează temperamentul și spi
ritul latin. Psihologii și sociologii 
chilieni încercînd să desprindă 
unele trăsături caracteristice, pre
zintă pe chilieni ca avînd o bo
gată viață intelectuală și afecti
vă, atitudine critică permanentă 
și generozitate spontană. Cred 
că, unele din aceste trăsături ar

Participînd la Congresul Fe
derației Tineretului Socialist am 
avut o dovadă nu numai a intere
sului tinerilor pentru problema
tica complexă a vieții social-poli
tice și economice a țării ci și a 
maturității și spiritului lor revo
luționar. Tineretul socialist esre 
preocupat ca, alături de comu
niști, de celelalte forțe progre
siste din Chile să contribuie la 
întărirea unității de luptă împo
triva imperialismului, pentru in
dependență națională și progres. 
Urmărind consolidarea Federa
ției, Congresul a dezbătut un 
complex de măsuri politice și or
ganizatorice. S-a adoptat o Cartă 
organică care stabilește princi
piile de organizare și obiectivele 
Federației, relevând esența sa de 
organizație revoluționară. Con- 
știenți că problemele specifice ti
neretului, dreptul la muncă și 
învățătură, asigurarea drepturilor

activă a tineretului la lupta for
țelor revoluționare și progresiste. 
Reprezentanții tineretului socia
list, manifestindu-și solidaritatea 
cu toate popoarele care luptă 
pentru împlinirea aspirațiilor de 
libertate, independență și pro
gres, simpatia și sprijinul față de 
Cuba, prima țară socialistă pe 
continentul latino-american, au 
exprimat totodată hotărârea de a 
milita cu consecvență pentru lăr
girea și întărirea unității fron
tului antiimperialist.

Prezentă la Congres pentru a 
transmite mesajul ae prietenie și 
solidaritate al tineretului român, 
delegația U.T.C. a fost primită 
cu bucurie și entuziasm de către 
delegații la Congres. Discuțiile și 
întâlnirile cu membrii C.C. al 
Federației Tineretului Socialist 
și cu delegații la Congres au pri
lejuit un fructuos schimb de opi
nii, cunoașterea reciprocă a o-

biectivelor și preocupărilor celor 
două organizații. Tineretul socia
list a dovedit un real interes față 
de politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, față 
de aotivitatea și experiența Uni
unii Tineretului Comunist. Cu 
această ocazie au fost evidențiate 
posibilitățile de dezvoltare a re
lațiilor de prietenie și colaborare 
dintre organizația noastră și Fe
derația Tineretului Socialist.

Participarea la Congres mi-a 
prilejuit totodată ample discuții 
cu conducerea Partidului Socia
list, în cadrul cărora am luat cu
noștință de obiectivele și activi
tatea desfășurată pe plan intern 
și extern, de atenția acordată for
mării și educării tineretului. Toți 
interlocutorii erau dornici să cu
noască România, să realizeze un

contact nemijlocit cu realitățile 
țării noastre. Pe o parte din ei 
i-am revăzut recent, de data a- 
ceasta ca oaspeți ai noștri, fă
cînd parte din delegația Parti
dului Socialist care ne-a vizitat 
țara. întîlnindu-i, m-am bucurat 
de privilegiul de a fi considerat 
un vechi prieten. Delegația se 
afla la sfîrșitul vizitei, cu impresii 
bogate despre țara noastră. Măr
turisiri și aprecieri elogioase la 
adresa poporului român, a rea
lizărilor României socialiste.

întâlnirea ou militanții chilieni 
mi-a prilejuit totodată evocarea 
realităților multiple întâlnite cu 
prilejul vizitei în Chile, asupra 
cărora voi reveni într-un alt ar
ticol.

VASILE NICOLCIOIU

REDACTTA

Popas 
la Linkoping

Vizitatorul Suediei este 
captivat nu numai de 
peisajul natural neasemuit, 
de farmecul unui anotimp 
sau altul, de pitorescul 
unic — o alternanță de 
ape și păduri, de coline 
domoale și șesuri înverzite 
— ci și de noutatea și nota 
de originalitate pe care ți le 
sugerează fiecare oraș. Cele 
mai mici localități seamănă 
cu niște orașe în miniatură. 
Casele din lemn sau cără
midă roșie, ca niște vile, îți 
dau senzația că te afli în
tr-o stațiune climaterică. Im
presionantă este grija edili
lor pentru punerea în valoa
re a tradițiilor pe care le au 
orașele lor. Te convingi de 
aceasta de îndată ce ești 
oaspetele oricărui oraș sue
dez. Intr-o zi, am trecut 
prin porțile unuia din orașe
le suedeze, și anume Linkd- 
ping, situat la sud de Stock
holm, la o depărtare de vreo 
200 de km. Este o așezare 
veche, dar întinerită. Arhi
tectura lui reprezintă o îm
binare reușită a stilului mo
dern cu cel tradițional sue
dez caracterizat prin simpli
tate, răceală, masivitate.

Avînd o populație de 70 000 
de locuitori, Linkopingul e 
considerat un însemnat cen
tru industrial și comercial. 
Numeroase căi de comuni
cație, pe apă, uscat și aer, îl 
leagă prin zeci de fire de 
restul țării, făcîndu-1 un cen
tru ideal de întîlnire pentru 
oamenii de afaceri. Bogăția 
lui în vestigii ale trecutului 
atrage un număr mare 
turiști. Orașul Linkdpingf a 
fost acela în care clerul sue
dez s-a reunit în 1152 pentru 
alipirea la biserica catolică 
romană. Acest eveniment is
toric a avut loc, deci, cu 350 
de ani înaintea descoperirii 
Americii de către Cristotor 
Columb. In marea piață din 
Linkdping, Stara Torget, se 
înalță o fîntînă de o mare 
frumusețe, opera celebrului 
sculptor Karl Milles. Acest 
monument este dedicat lui 
Folke Fyebiter, erou al di
nastiei Folkunga, a cărei is
torie se împletește cu prime
le începuturi ale Suediei.

Printre numeroasele vesti
gii ale trecutului pe care le 
cuprinde orașul, se impun vi
zitatorului : vechiul Linkd
ping, muzeu în aer liber și 
parc zoologic ; catedrala, 
una din edificiile religioase 
cele mai mărețe din Scandi
navia, Biserica Sfîntul Lars, 
care datează din secolul al 
12-lea și are o frumoasă crip
tă ; Castelul, cîndva fortă
reață regală.

Populația orașului, dar mai 
ales amatorii de sport și înot 
au la dispoziție numeroase 
bazine de înot, plaja Tinner- 
backsbadet, una dintre cețjL 
mai mari plaje artificiale diâ^ 
Europa, Palatul sporturilor 
cu o sală pentru 3 000 de 
spectatori. Dar turistul 
este îndemnat să vizite
ze, în împrejurimile orașu
lui, schitul medieval Vreta 
Kloster, ecluzele de la Berg, 
ale canalului Gota, castelele 
Sturefors, Vrokind și Bjarta, 
Saby, biserica circulară de la 
Vastdsberg și să facă o mică 
excursie cu vaporul pe ca
nalul Kinda.

Anul trecut, locuitorii ora
șului au descoperit pe una 
din străzi un nou punct de 
atracție ; biroul român de tu
rism. Deseori petrec aici cea
suri întregi răsfoind pliante 
și albume despre România, 
cerînd 'lămuriri funcționari
lor și hotărîndu-se — cei mai 
mulți — să ne viziteze țara.

VASILE CĂBULEA

Ședința Comite

tului executiv 

al C.C. al ll.C.1.
Comitetul Executiv al C.C. al 

U.C.I., anunță agenția TANIUG, 
a examinat în ședința sa din 4 
iunie o serie de probleme poli
tice actuale, îndeosebi cele care 
au ieșit la iveală cu prilejul de
monstrațiilor studențești. Comite
tul Executiv informează că o serie 
de cereri ale studenților cu pri
vire la realizarea reformei funda
mentale a universității, soluțio
narea problemei acute a angajă
rii absolvenților și altele sînt în 
studiu pentru a fi rezolvate. Co
mitetul executiv subliniază că o 
asemenea soluționare exclude 
metodele violente și dezordinile 
de stradă.

Skupștina orășenească Bel
grad a examinat situația creată 
în zilele precedente și a decla
rat că rezolvarea problemelor 
deschise nu se poate obține prin 
demonstrații de stradă; dezordi
nea, abuzul și metodele similare 
nu pot fi tolerate.

Secretariatul pentru Afacerile 
Interne al R. S. Serbia a dat o 
decizie prin care sînt interzise 
manifestațiile, mitingurile, de
monstrațiile și cortegiile pe 
străzi, în piețe și In alte locuri 
publice din Belgrad.
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