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NOI SĂLI DE CLASĂ

Clipe de adevărat entuziasm tineresc la întilnirea brigadierilor cu conducătorii de partid si de stat
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UMVERSIIARE SPRE

Aș fi vrut să zbor, dar în 
ziua aceea nu aveam decît 
aripile imaginației. înlănțuirea 
lor — știam — ar fi pornit de 
pe piste vechi, ale amintirilor, 
ale istoriilor fabuloase cu hai
duci și hoți de cai, pescari și 
haitn de lupi, care mi-au spăi- 
mîntat anii copilăriei și mi-au 
încremenit în colțul buzelor 
bug* a drumurilor prin fru- 
mdLeți^e de basm ale bălții.

Intr-o rotire, sub aripile apa
ratului, aș fi vrut să văd un 
teritoriu, cît o republică tânără 
și 10 000 de oameni muncind. 
M-am lăsat, așadar, Ța bordul 
unei șalupe. în curentul apei, 
apoi am luat-o pieptiș si iar 
am coborît. De la Brăila la 
Giurgeni, pe un braț, de la Giur- 
geni la Brăila, pe celălalt braț 
al fluviului.

Osteneală fără mari foloase 
dacă ai plecat cu treabă și 
nu să admiri scurgerea leneșă a 
Dunării purtând la vale, într-o 
învălmășeală umbrele sălcii
lor, dimpreună cu cele ale tur
lelor bisericilor din Carcaliu si 
Turcoaia, prinse de oglinda apei 
și nici soarele întoreîndu-se în 
cr' lenea bătrînilor munți her- 
cimci.

Insula nu se lasă cucerită 
de pe apă. împotriva ei s-a în
chis, de jur-împrejur, cu un 
val înalt de pămînt. Și totuși» 
înconjurul te ispitește în dorin
ța de a încerca totuși alte dru
muri, pentru a pătrunde în cele 
70 000 de hectare din insulă. 
Dincoace de digul de apărare 
activitatea din cele 12 porturi 
spre care vin din incintă — 
din zori la asfințit — sute de 
autocamioane cu porumb și

floarea-soarelul și din care 
pleacă spre Brăila și spre Ga
lați convoaie de șlepuri pînte- 
coase, îți creionează jaloanele 
bătăliei din Insulă.

Pe pămîntși în eter
In ziua a doua am ales solu

ția simplă și grea — de-a drep
tul. Am trecut cu podul plutitor 
și în vălmășagul tractoarelor, 
combinelor, remorcilor și auto
camioanelor ce intrau în insulă 
am găsit drumul pînă la prima

NOSTRU a

numărul unufermă 
Borcea.

Un grup de case scunde, 
luminoase, cochete, ridicate pe 
prispe înalte, tronînd într-o 
curte de nalbe, petunii și muș
cate. Parcă-i casa de Ia țară a 
vreunui bunic al literaturii 
noastre. Scuturile aninate dea
supra ușii de la intrare — două 
pălării de floarea-soarelui care 
fără exagerare cred că depă
șeau în circumferință roata 
dinainte a căruței — te vesteau 
că locatarii sînt cu totul altfel 
de poeți. Ca gen poate, ciudați. 
Romantici, dar scrupuloși de 
exacți scriu în lutul fostelor 
funduri de bălți cu limbajul ști
inței și tehnicii moderne, poeme, 
epopei despre care sigur se vor 
scrie poeme, epopei și romane.

ARTA
ȘI .
VIATA

Grigore Popa
Amolă și complexă, plină de surprize și de 

contradicții, viața — în toată măreția triumfu
rilor și a dezastrelor ei — este bunul suprem 
al omului. De aceea, dragostea de viață este 
— în toate privințele — dragostea de om. Privită 
din această perspectivă, dimensiunile vieții aco
peră întrutotul dimensiunile umanismului. Ce 
este omul total, despre care vorbește Marx, dacă 
nu expresia plenitudinară a vieții ? Realizarea 
lui. sub aspectul tuturor valențelor și al dispo
nibilităților de care dă dovadă, însemnează cel 
mai deplin omagiu adus vieții, este idealul la 
care aspiră popoarele în multimilenara lor exis
tență. Considerată în acest sens ascendent, 
viața este frumusețe ontică, univers multicolor, 
totalitate de potențialități, împărăție solară a 
fecundității- lege a firii și normă supremă a 
spiritului în plină desfășurare a funcțiunii sale 
demiurgice. Chiar în tumultul ei cotidian, viața 
este mereu inedită, mereu nouă, mereu origi
nală, rezervîndu-ne surpriza revelației și a mi
racolului. Ceea ce se numește în limbaj curent 

loc comun, banalitate sau plictiseală nu sînt 
atributele vieții autentice, ci doar reflexele unor 
degradări venite din afară. Relieful antologic al 
vieții este prospețimea, capacitatea ei funciară 
de a-și menține, în existența indivizilor sau a 
comunităților, caracterul de noutate și inedit. 
Este ceea ce s-ar putea numi caracterul sărbă
toresc a.1 vieții, este, cu alte cuvinte, eterna 
tinerețe a vieții.

Intuirea, captarea și transfigurarea acestei e- 
terne tinereți a vieții este rolul și menirea artei, 
indiferent că se cheamă poezie, muzică, sculp
tură, pictură ș.a.m.d.

în dialectica multiplelor ei relații cu viața, 
arta — și ne gîndim la arta mare, soră bună 
cu știința și cu filozofia — este imperios necesar 
să fie sincronă vieții, să fie cu totul contem
porană acesteia. Numai în virtutea acestei con
temporaneități se creează echilibrarea fecundă 
între artă și viață, numai așa arta devine cu 
adevărat purtătoarea valorilor majore ale vieții, 
ale omului, exprimîndu-i realitățile și profilîn- 
du-i idealurile pe zarea viitorului. Numai pe 
această cale, arta își dovedește vitalitatea și 
profunzimea, adeverindu-se ca izvorînd din via-

(Continuare în pag. a 11-a)

Pe pereți hărți, diagrame. Și B 
totuși o atmosferă caldă, in- " 
timă. Sugerată poate și de în- ga 
scrisurile de deasupra a două S
uși care fac ca încăperile de 
dincolo să comunice direct cu 
birourile — LOCUINȚA.

Etuva în funcție uscînd 
de floare este singurul 
care trădează că nu a 
prea mult timp de cînd 
erul a stat poate aplecat _
calcul la biroul său.

Să-1 găsim, dar unde ? Unde ffi 
se recoltează, unde sînt oa
menii ?

O fermă, un front de lucru 
pe 3 000—4 000 de hectare. Și to
tuși de-a lungul a destui kilome- jB 
tri, pînă aici, de la înălțimea g 
greabănului digurilor interioare, * 
ad-hoc transformate în căi de o 
circulație, în lanurile de porumb g 
și floarea-soai’elui țipenie -de ® 
om. Deăbhid radioul care pune în 
legătură ferma cu centrul în- 
treprinderii aflat dincolo de s 
fluviu, pe terasă și cu_ celelalte 

e25 surate din insulă. Eterul 
plin de clocotul muncii.

ION ȘERBU |

în județul Dolj, spațiul 
școlar sporește în această 
toamnă cu 87 săli de clasă. 
Totodată, la Craiova se află 
într-un stadiu avansat de 
construcție un local și un in
ternat pentru liceul econo
mic, precum și săli de gim-

nastică pentru liceele nr. 4 și 
nr. 5.

în județul Gor], 60 de săli 
de clasă își vor primi pentru 
prima oară elevii. Vor fi, de 
asemenea, date în folosință 
11 laboratoare pentru fizică, 
chimie și științele naturii.

(Agerpres)

Lumea universitară este domi
nată în aceste zile de febra pre
gătirilor ce se fac în vederea pri
mirii studenților. Catedrele, de
canatele, rectoratele definitivea
ză planurile și programele de în- 
vățămînt. Laboratoarele s-au îm
bogățit cu numeroase aparate 
modeme, au fost ridicate noi 
construcții universitare. In cămi
ne și cantine sînt garanții că re
parațiile, renovările și aprovizio
narea vor fi încheiate în timp op
tim. Numai la Editura didactică 
și pedagogică evenimentul deschi
derii cursurilor în institutele de 
învățămînt superior este așteptat 
cu un pesimism îngrijorător. De 
necrezut, dar-4n sectorul editării 
și difuzării cursurilor și manuale
lor domnește o atmosferă de in-

1 OCEOMBRIE?
• 100 DE CURSURI VOR FI 
AȘTEPTATE ZADARNIC 
ÎN LIBRĂRII • PRIN O- 
CHELARII BIROCRATIS
MULUI PĂDUREA NU 
POATE FI VĂZUTA DIN 

CAUZA COPACILOR

certitudine. Un singur fapt este 
cert pînă în momentul de față: 
că studenții nu vor avea la 1 oc
tombrie manualele pe care le aș
teaptă. Nu este vorba de un ti- 
tlu-două, nici măcar de 10—20; 
cifra este rotundă și impresionan
tă — 100. Nici mai mult și nici 
mai puțin de 100 de cursuri și 
manuale universitare nu pot să 
ajungă la vreme în librării. Multe 
dintre acestea vor putea să apară 
abia către sfîrșitul anului viitor...

Credem că este necesar să a- 
mintim aici o cerință subliniată 
în Directivele Comitetului Cen
tral al P.C.R. privind dezvoltarea 
învățămîntului în Republica So
cialistă România : „Se vor lua 
măsuri pentru sporirea tirajelor, 
astfel îneît să se asigure manua
lele și cursurile strict necesare 
pregătirii în bune condiții a stu
denților". S-au găsit însă factori 
de răspundere care și-au luat per
misiunea de a inversa datele pro
blemei. în loc să-și coordoneze 
eforturile spre realizarea acestui 
imperativ — apariția la timp și 
în tiraje suficiente a cursurilor 
universitare, aceștia vor să „co
recteze" realitatea, adică să con
diționeze stabilirea tirajelor în 
funcție de unele interese care nu 
sînt în nici într-un caz prioritare.

ADRIAN VASILESCU
(Continuare în pag. a II-a}

probe

pe un

NU MI-AM FĂCUTrr

FAPTA DE EROISM A UNUI
Minerii din brigada lui Nicolae Iîie, lucrînd la excacația nucleului de argilă în malul sting al 

barajului hidrocentralei Lotru

DECÎT DATORIA-
(Continuare în pag. a IV-a)

V CANTONIER

UTILAJELE
la vreme, pe locul
de montaj
Avem în față o lungă listă cu 

numele unor cunoscute între
prinderi industriale răspînditeîn 
întreaga țară. Sînt beneficiari ai 
Uzinei mecanice de utilaj chi- . 
mic din Capitală — U.M.U.C., 
cum este cunoscută în limbajul 
prescurtat de lucru. Fabrica de 
ulei Slobizia, C.F.A. Brăila, Fa
brica de zahăr Oradea, combi
natele chimice de la Craiova și 
Rîmnicu Vîlcea, cele petrochimi
ce din Pitești și Ploiești. Sînt 
doar cîteva din adresele către 
care, de la începutul anului pînă 
în prezent, s-au îndreptat sute 
de tone de utilaje, de instalații.

întreprinderea nu figurează 
printre marile unități economice 
ale orașului. Dar ea se numără 
între furnizorii de tradiție în ce 
privește utilajul tehnologic, mai 
ales pentru industria chimică și 
alimentară. In cea mai mare par
te — utilaje tip recipient, schim
bătoare de căldură, coloane. Con
comitent, numeroase categorii de 
utilaje cu specific mixt de ate
lier mecanic și cazangerie.

Situațiile statistice puse laîn- 
demînă ne vorbesc concis dai 
expresiv despre modul în care 
furnizorul de utilaje din Șoseaua 
Viilor își onorează prestigiul, de 
eforturile care se fac . aici pen
tru a nu afecta graficul de ma
terializare a investițiilor la care 
este desemnat coautor.

O lectura, fie și sumară, a 
nomenclatorului de produse al 
uzinei evidențiază cu ușurință 
caracterul producției. Cel mai a- 
desea unicate, instalații și utilaje 
de redusă serie. Ceea ce pre
supune, ca o condiție de primă 
valoare în posibilitatea desfășu
rării normale a obligațiilor con
tractuale, rapiditatea de asimila
re, un simț al mobilității sufi
cient de bine pus la punct pen
tru a soluționa în cît mai scurt 
timp problemele ridicate de mo
dificarea fabricației. Aceasta, în 
condițiile în care complexitatea 
produselor se desfășoară după o 
pantă grăbită, acumulînd la ri
dicarea tehnicității utilajelor, ve
leități acentuate în sensul per
formanțelor.

Privită din acest punct de ve
dere, uzina a făcut dovada ca
pacității sale de adaptare. Do
vadă, activitatea cu bune rezul
tate desfășurată de la un an la 
altul, chiar în situația puțin a- 
parte dictată de condițiile obiec
tive ale utilării mai ales cu ma
șini universale, constrînse să

preia operații într-o gamă foar
te largă multe din ele cu carac
ter special. Suportul acestor po
sibilități exprimate?

— Răspunsul trebuie căutat 
după părerea mea, ne spune to
varășul Ilie Nica inginerul șef 
al uzinei, în experiența oame
nilor cu care lucrăm, în însăși 
tradiția existentă Ia întreprin
dere. Este un lucru de mare

N. UDROIU

(Continuare in pag. a IV-a)

AU DEPĂȘIT

PARAMETRII 
TEHNICI 

PROIECTAȚI
Uzina de acid sulfuric din 

Combinatul chimico-meta
lurgic Baia Mare, intrată 
nu de mult în funcțiune, uti
lizează gazele sulfuroase re
zultate în procesele din me
talurgia cuprului. Avînd asi
gurată ritmic materia primă 
necesară capacității de prelu
crare, se realizează în fie
care 24 de ore o cantitate 
aproape de 10 tone acid sul
furic peste prevederile pla
nului. Indicele de prodzicti- 
vitate a muncii a crescut cu 
20 la sută față de plan, re
zultând o cantitate de 8 400 
tone acid sulfuric peste pre
vederi.

Un nor uriaș, negru și greu 
înainta cu repeziciune spre sa
tul Lunca la Tisa. Fulgerele și, 
detunăturile care îl sfîșiau pe 
de-a-ntregul prevesteau o ploaie 
torențială. Mai întâi a pus stă- 
pînire pe dealul ledernețului, 
situat în imediata apropiere a 
satului. Primul obstacol în ca
lea noianului de apă era calea 
ferată. Furtuna dezlănțuită cu 
o viteză de peste 100 km/h. 
făcea aproape imposibilă depla
sarea oamenilor. In scurt timp 
„digal" pe care, peste cîteva 
minute urma să vină trenul 
3305 din direcția Bocicoiul 
Mare, a cedat presiunii apei 
care ajunsese la înălțimea unui 
stat de om.

Prezent la postul lui, canto
nierul Ion Bercea se gîndea la 
operativitatea intervenției ce 
trebuia făcută. Hotărîrea a fost 
luată în cel mai scurt timp. 
Capse pocnitoare nu avea. De 
alte mijloace pentru avertizare 
rapidă nu dispunea. Trenul se 
apropia de punctul unde ar fi 
putut avea loc catastrofa. în 
lupta cu apa învolburată Ion 
Bercea cucerea metru cu me
tru. Trebuia să ajungă la km

convins că 
_______________ avea loc pe

ricolul. Intr-adevăr, ajuns aici, 
a fost cuprins de o spaimă. 
Ruptura se produsese. Canto
nierul a mai avut tot timpul 
să se deplaseze o mică distanță 
pe marginea căii ferate de lo
cul unde apa continua să lăr
gească spărtura. Cuvintele : 
Oprește ! Pericol I au acoperit 
zgomotul locomotivei. O încleș
tare bruscă și locomotiva s-a 
oprit. Tot datorită cantonieru
lui Ion Bercea. vestea spargerii 
liniei s-a transmis și în sat. In 
numai cîteva minute, sute ’ de 
oameni din satul Lunca la 
Tisa, înarmați cu sape, târnă
coape și lopeți, au fost prezenți 
la locul cu pricina. In ajutorul 
lor au venit și alte • grupuri 
de cetățeni din satul vecin. 
După aproape două ore și 
jumătate garnitura 3305 a 
avut cale liberă. întregul per- 

fier-
ero- 

săte- 
Ber-

234 plus 600. Era 
numai acolo putea

sonal al trenului salută 
binte fapta de adevărat 
ism a lui Ion Bercea și a 
nilor maramureșeni. Ion 
cea ne mărturisește : „Nu mi-am 
făcut decît datoria*1.

V. MOINEAGU

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
Simplu adevăr: faptul că în 

socialism munca este o datorie 
de onoare, iar remunerarea se 
face potrivit cantității și calită
ții muncii depuse. Cu toate a- 
cestea întîlnim deseori destui oa
meni care trăiesc de pe urma 
afacerilor ilicite, care cer de la 
societate „înțelegere" fără să

gîa necesară. Înfățișînd cîteva 
„tipuri" de oameni care au ales 
„viața ușoară", „cîștigul fără 
muncă cinstită", care acceptă cu 
o tristă superficialitate o viață 
imorală prin parazitismul ei so- 
cial, solicităm părerea cititorilor 
noștri și, mai mult, atitudinea 
lor activă, fermă, ori de cîte ori

minine însă, din păcate, multe 
din cele ce „răpesc inima" și-au 
făcut din aceasta o meserie.

Frumusețea lor se ofilește, 
însă, în baruri și în diverse ca
mere mai mult sau mai puțin 
mobilate, în timp ce părinții 
și-au făcut din odraslele lor o a-

gust deoarece localurile ei de 
preferință erau barurile Lido, 
Ambasador sau Athenee Palace, 
tînăra Obreja a găsit de cuviință 
că o mai bănoasă meserie pen
tru studiile ei (7 clase) nici n-ar

0 întrebare pentru opinia publică

ESTE PARAZITISMUL

putea fi alta decît „traficul de 
sentimente pasagere". Începîn- 
du-și de timpuriu meseria, a 
făcut pînă acum cunoștin
ță cu penitenciarul, dar se 
pare că în loc să-i vină „min
tea la cap" s-a întîmplat altfel. 
Pentru ea căsătoria a însemnat 
doar un paravan salvator al unei 
noi arestări și astfel, la numai 
două luni de cămin conjugal a- 
bandonează soțul cunoscut în- 
tîmplător. De lucrat, slavă dom
nului, că nu-i impune nimeni să 
muncească. Am întrebat-o de ce 
nu vrea să se facă de treabă, 
să-și șteargă din minte trecutul 
dezolant etc. Afectată, a repli
cat că nu interesează pe nimeni 
cum își cîștigă ea banii și mai 
bine este să fie lăsată în pace, 
într-adevăr, i s-a atras atenția 
și „a fost lăsată în pace", pen
tru ca acum să fie urmărită și 
pentru furt din avut personal și 
trafic de valută !!! Oare nu prea 
multa indulgență a celor din 
jur a adus-o în această situație? 
Prietenă cu ea și totodată co
legă de „breaslă", Viorica Cireș- 
nea, născută în Iași, are doar 
20 de ani. în 1967, la numai 19FRUMOASE, DAR.,

0 BOALĂ INCURABILĂ?
contribuie însă cu ceva la ridica
rea edificiului social. De ce? Pen
tru că nu sînt încadrați nicăieri 
și pentru că nu se duce o campa
nie mai serioasă împotriva lor, 
iar pe de alta parte fiindcă le
gea nu sancționează suficient de 
drastic pe acești oameni lipsiți 
de ocupație iar opinia publică 
nu intervine adeseori cu ener-

este nevoie, ori de cîte ori întîl- devărată icoană. Pentru Obreja 
nesc asemenea oameni. ----- Ioana din Sibiu, munca este o

corvoadă, un act care-o „dezu
manizează" după cum nu se sfia 
să mărturisească. La cei 22 de 
ani ai săi, te-ai aștepta să-ți a- 
pară în fața ochilor o altă ima
gine. Dar cea reală este ofilită 
de mult. Mică, îmbrăcată cu

Nu ne vom apuca să ținem 
aici o prelegere despre frumu
sețea și farmecele frumuseții fe- Desen de DORIN DIM1TRIU

ST. I GANESCU 
I. BIBICIOIU

F
(Continuare în pag. a 11-a)
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ION ALEXANDRU

NA"
Element de detaliu la Porțile de Fiermă- 

cu 
rea- 
din- 
spu-

Volum selectiv, „Vina" Iul Ion 
Alexandru indică un „albatros" 
în zbor lansat. Autorul a reve
nit, o singură dată, la volumul 
debutului („Cum să vă spun"), 
pentru a prelua această haluci
nantă viziune : „Viocolul vîjîie 
Ia marginea arborilor / Și lumi
nile dinafară, pe geamuri au 
înghețat. / Noapte de ianuarie 
eu liniști pustii bîntuie / împre
jurimile orașului, în vreme ce 
tu, mamă, / In vis îmi apari cu 
năframa ta neagră / înfășurată 
pe trup și cu un vrej roșu de 
prun / închis în palme. „Caii 
spre lună-au scăpat" — / Spui, 
și mă ridic, și-afară e numai 
cer, / Și urmele cailor pe 
cîmpul de gheață / Desfășura
te / Se-aud bubuind". (Reve
niri). Contrariat de ceea ce mi 
s-a părut o extremă exigență, 
am recitit, de curînd, acea pri
mă carte. Nedumeririle au dis
părut. Severitatea selecției nu 
exclude un blam valoric, dar 
nici nu-1 presupune neapărat. 
Desigur, poetul propune uitării 
noastre o parte din producția 
începutului. Destule piese lirice 
de certă valoare, au fost. însă, 
abandonate, datorită imposibili
tății de a le racorda atmosferei 
poetice diferite, a volumului an
tologie. Volum care respectă, 
în general, tiparele celorlalte 
două cărți : „Vîața deocamdată* 
și „Infernul discutabil".

întrucît poezia care împru
mută titlul actualei selecții 
nu-mi oferă prea multe chei, 
nu m-aș hazarda să descifrez în 
amănunt sensurile acordate de 
Ion Alexandru noțiunii de „vi
nă". Aproximațiile pot fi con
testate. Neputință de a dura sub 
raport existențial și artistic ? 
Poetul însuși protestează : „Dar 
ce vină am eu cînd vine ma
rea / cu furie și-mi smulge din 
temelii / desenul nefiresc trasat 
spre a dura / în plaja mișcătoa
re ?■• Vinovată, poate, obstina- 
nația luptei cu perisabilul, pe 
terenul acestuia : „desenez ani
malic cu patimă și ură / pe va
lurile mării". Sau aspirația ine
ditului, rîvna după căile „ne- 
permise" de spiritele rutiniere 
mimetice : „Eu îl refac — asta 
mi-e singura / putință — cu o 
nuia neclară, altfel mereu / nu 
reproduc exact — nu am me
morie, / ... / am smuls cu / ră
dăcini cu tot din zarea mea / 
orice oglindă binevoitoare". 
Dar, vina nu sălășluiește, oare, 
în ..ceilalți", în inima lor recep
tivă-? „O de-ați putea price
pe / măcar o formă ce-o lan
sez, / ce spații vreau să-nchid, / 
ce pîrtii scufundate fără somn / 
mereu rîvnind o cale neper- 
misă". Temeritatea acestor 
veghi tînjitoare („pîrtii... fără 
somn / mereu rîvnind o cale 
nepermisă") pare a fi plasată în 
prelungirea dramaticelor ■’tribu
lații specifice „psalmistuliii" Ar- 
ghezi. Evident, „vina" poate că 
nici nu este „vină", ci destin 
uman precar : „Cum crește muș
chiul mîx'gos pe malul / mării 
între două bătăi de valuri / se 
împlinesc obscurele mele / tai
ne pămîntene" („Vină"). Aser
țiunea ultimă se verifică într-o 
mai veche inscripție figurînd 
drept moto la „Infernul discu
tabil" : „Eu fac ceva ce mi se 
pare mai aproape de moarte de
cît de eroare, de viața omului 
decît de limbajul lui, care poate 
fi uneori o trădare a faptelor". 
Scrutarea condiției umane este 
operată în imagini de un cutre
murător realism. Prin exacerba
re, ele recompun viziuni de coș
mar, în maniera tablourilor lui 
Goya sau Hieronymus Bosch : 
„un altul în afară-mi pe măsu
ră / nu există. Martor deplin 
cumplitelor mărturisiri : / ia-și 
vorbi mult despre groaza /

ee-mi bîntule străină universal,/ 
spaimele nopților în paturi de 
mansardă / ... / (și bătrânul tre
cea peste punte, violent / în 
pieptal regesc secat cu dinți roși 
de prunei / și haine ponosite, 
aproape 
Mitul și 
primesc,

mort) —" („Oedip"). 
„complexul Oedip“ 

x_____ , în acest excepțional
poem, un stenic corectiv, în sen
sul versului Shakespearean: 
„Din disperarea mea se naște o 
mai bonă viață". Fapta unui om 
de acțiune, săvîrșită chiar sub 
semnul erorii, este mai prețioa
să decît expectativa prudent- 
lașă a celor în aparență puri : 
„Toți, voi acum îmi cereți so
coteală, / voi cei ce vinovați nu 
puteți fi, / chiar crima-n voi 
se-mpute nemișcată / înțelep-

realiste („ars de roți, frămîntat 
de lumini, / supt de oceane"), 
artistul. însă îl recunoaște „din
tr-un anume loc / și timp anu
me", din gropile copilăriei sau, 
poate, de mai demult.

Cuvîntui, pentru Ion A- 
lexandru, reprezintă un univers 
fecund, cu calități demiurgice : 
„Fecund e fiece cuvînt" („Pas 
pe pas"). Menirea sa — expri
marea adevărului, nu tăinuirea 
lui : „Vine vremea cînd nu ți 
se mai suportă nici o scuză / și 
tăcerea e socotită Crimă" („Vi
ne vremea"). Semnificativă mi 
se pare inițiativa poetului de 
a-și stabili arborele genealogic, 
nu ca persoană fizică, ci ca „vo
ce". Mesaj testamentar, „vocea" 
e transmisibilă între generații,
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ciunea voastră-1 sora vicleniei, / 
dulcele truc ce-ascunde-n 
dulare / desfrîul vinovat 
izuri de profet". Oedip este 
bilitat fără rezerve : „Cine 
tre voi ar îndrăzni să-mi 
nă / vina ți-e numele Oedip ?“ 
Poetul refuză supliciile regelui 
teba-n, ca pe niște atentate la le
gile universului : „Să-mi iau 
lumina ochilor ? / dar nu îmi a- 
parține — lumina lumii / prin 
ei se uită-n mine resemnată". 
Căci verbul „a fi" are o valoa
re în sine, o măreție aparte, ne
tulburată de otrava întrebărilor 
sau a erorii. Viața este suprema 
justificare a omului, augusta sa 
datorie : „Vieții îndemn de ul
tim adio — i-aș da : / De-ar fi 
să Iți ucizi nu tatăl, / ci propria 
ta țeastă zdrobind-o zi cu zi / 
... / tot să te naști, pentru a fi, 
a fi. / / Chiar dacă drumul du
ce nicăieri, / Chiar de nu-i 
drum ci numai o eroare. / Eroa
rea însăși e un ce nebun / Cum 
vina mea mi-e stranie onoare". 
(„Oedip*).

Asemenea lui Lucian Blaga, 
asemenea expresioniștilor nor
dici, Ion Alexandru probează o 
sensibilitate neobișnuită, o a- 
tracțle ireprimabilă a stihialu- 
lui, primordialului, increatului. 
Poezia sa amintește uneori de 
figurativul primitivilor, alteori 
de masivitatea formelor sculptu
rii lui Brâncuși, dar fără stili
zarea lăuntrică a acesteia din 
urmă. Timpanul capătă o acuita
te extraordinară ca și retina : 
„Ca o bombă cad zorii în sat. / 
Pe toate drumurile se împrăș
tie viața" („Zorii") sau : „Pe 
dealuri ard noaptea urme de pi
cior desculț („Cosmosul meu") 
Liniștea deplină, element nega
tiv pe scara auditivului, favori
zează percepții în ordinea vizua
lului : „Norii se duc și-n urma 
lor e-atîta liniște / că se văd 
anii curgînd din cer pe brațele 
incestului / în sexele pămîntu- 
lui“ („Cît infern"). Poetul admi
te realul, rațional ca punct de 
plecare ; opera sa încearcă, a- 
poi, să încorporeze tot ceea ce 
se refuză rațiunii, dar nu se re
semnează tăcerii din subcon
știentul nostru. De aici viziu
nile sumbre, profunzimile, mis
terul : „Din fiecare pas al nos
tru izvora un far, 
trup al nostru / <3 
dată* („Scheletul 
Pămîntul există
deși în ipostaze ciudate, supra-

dar nu oricum, ci printr-un ri
tual magic complicat, oficiat 
după un ceremonial anume : 
„Creștea un fel de mentă adusă 
din păduri / Ia miezul nopții cu 
felinar de ploaie, / ascunsă-n 
mască de cerb de ritual. / Ames- 
tecată-aceasta cu scrum de cu
cuvaia / și miezul sîmburilor de 
la un prun / la primul rod, / se 
dobîndea un licăr de licoare pu
ră / pe care babele din urmă 
îl vărsau fierbînd, / dintr-itn 
potir de piatră, / în gîtul noului 
născut, / după ce vocea moartă 
fuse îngropată. / Numai astfel 
reînvia știutul glas, / cîntecul 
pur să nu se risipească" („Ori
gini"). Vocea în sine are o vîrs- 
tă respectabilă, prilejuind ea în
săși acel „schimb de taine cu 
strămoșii", de care se înfiora și 
Blaga : „Această voce vine din 
pămînt, / cu sutele de ani pe 
clopote-ngropate ; / străbunii
dorm unul spre celălalt în cimi
tir / cu pruni bătrîni și ei Ia 
căpătâi*.

Din perspectiva eternității, vl- 
tal-umanul se consumă cu o a- 
semenea grabă, îneît el poate fi 
gîndit pe un plan de concomi
tentă cu inexistentul. „Vorba"

se încarcă atunci de o materia
litate grea, copleșitoare, pentru 
a-și netezi drumul către lumi
nă : „De multe ori cioclii mă-n- 
gr-aapă / erezînd că zac un ne
chemat pe drum — / poate și •- 
cuma-s în pămînt / și vorba 
mea e-un fiel de târnăcop ce bu- 
buie-n țărînă / cu speranță de-a 
mai răzbi vreodată-n adevăr" 
(„Metamorfoză"). Cuvîntui se 
mai înfățișează, în fine, ca un 
cerc infernal, crucificare a o- 
biectului numit: „Cît infern în 
fiece cuvînt ! / îmi crapă smal
țul de pe dinți de fierbințeala 
lor, / Cît miraj ! Cenușa Dom
nului e ghemuită lingă fiecare / 
... / ești crucea mea cuvînt pe 
care sînt clădit". („Cît infern").

Poet de obîrșie țărănească, 
Ion Alexandru adoptă, în fața 
morții două din atitudinile spe
cifice poporului român. O în- 
crîncenare cumplită — atunci 
cînd moartea se înfățișează ca 
un ce irațional, leviatanic și o 
senină resemnare — cînd aceas
ta e simțită ca o a doua viață, 
„fără risc, fără sfaturi, fără 
speranțe* dar și „fără căință" 
(„Iov"). De altfel, „Iov* mi se 
pare un poem al ataraxlei ne- 
budiste, mioritice, un poem în 
versiune păgînă, nedogmatică.

In manieră expresionistă tra
tează Ion Alexandru autopor
tretul din „Expansiune". Din în
treg este vizată o anumită par
te. dilatată disproporționat, pî
nă la caricatură, pînă la mon
struos, sau pur și simplu, pînă 
la surprinderea tuturor trăsătu
rilor altfel insesizabile : „Capul 
meu de la bărbie în sus / este 
universul în expansiune, / către 
miezul nopții, / Atâtea vuiete, 
căderi indefinite, / explozii sîn- 
gerînd / îmi însoțesc fiece 
semn / cu ceafa pe planetă".

Desigur, inspirația debordan
tă, expresia frustă, necalofilă, 
pluralitatea de sensuri și — de 
ce nu ? — persistența unor zone 
obscure și după o lectură repe
tată, pretind un comentariu de 
o extensie mai mare decît și-1 
poate îngădui o simplă cronică. 
Pentru moment să consemnăm 
convingerea că talentul lui Ion 
Alexandru a cristalizat, pe tra
iectul voulmului „Vina", în pie
se lirice tulburătoare, contem
porane cu noi și cu viitorul.

NICOLAE BALTAG

Ion Crînguleanu

TELEVIZIUNE
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JOI 12 SEPTEMBRIE 1968 
PROGRAMUL I
10,00—10,30 — Telecronica economică. Transporturile uzinale •— 

atribut al producției moderne (reluare).
17.30 — Pentru școlari. Lanterna magică.
18,00 — TV pentru specialiști : Ciclul „Medicină" Conduita în 

diagnosticul și tratamentul hemoragiilor digestive. Pre
zintă prof. dr. O. Fodor.

18.30 — Curs de limba rusă (reluarea lecției a 8-a).
19,00 — La porțile cunoașterii „Universal 400“ — emisiune pen

tru tineret. Transmisiune de la Uzina „Tractorul"—Bra
șov.

19.30 — Telejurnalul de seară.
19.50 — Buletinul meteorologic — Publicitate.
20,00 — Film serial : „Lagardăre (II).
20.50 — Anticipații de toamnă. Transmisiune de la Fabrica de

confecții șl tricotaje București.
21,00 — Invitație pentru ora 21,00 ; Participă : acad. Ștefan Milcu, 

prof. G. Ivașcu, criticul Radu Bogdan.
21,40 — Teleglob — emisiune de călătorii geografice : Belgia
22.30 — Mari interpreți : Dirijorul Charles Munch. Prezintă

George Sbârcea
22,45 — Telejurnalul de noapte.

Unde era alaltăieri seara poetul 
Nicolae Labiș să-l aud strigînd 
cu vocea lui unică: „Trăim în 
era entuziasmului"! Cum știa el 
să se înfioare și să trăiască pînă 
la ardere tot ce-i omenesc și vi
tal I Toată opera lui este un rug 
al sănătății și demnității omului 
modern. Dar, unde era el alaltă 
ieri seara cînd, uriașul tineret al 
țării, cu pieptul bubuind de ini
mă și cu palmele învățate cu lo
pata și tîrnăcopul, ieșea să-i în- 
tîmpine pe conducătorii de partid 
cum o pădure întîmpină primă
vara ? I Niciodată n-am văzut 
țara trăind și cîntînd așa I De o ■ 
bicei, în fața forței și a adevă
rului absolut, cuvîntui nu se inti
midează, dar tși pregătește un e- 
fort mai îndelungat pentru a se 
ridica la aceste dimensiuni. Eu 
am văzut forța entuziasmului a- 
dolescent și tînăr, am văzut for
ța muncii și a ideii și-am văzut 
adevărul absolut — adică dra
gostea de inimă și gînd pentru 
partid și pămîntul țării; se dega
jau dintr-o imensă voce a tinere
tului națiunii noastre întors de 
pe șantierele tradiționale ale bri
gadierilor. Cele mai proaspete 
generații ale istoriei contempora
ne definesc în România adevărul 
și echilibrul, romantismul con
structor, definesc forța și temei
nicia socialismului.

O vară întreagă mi-am vînzolit 
poeziile alături de-o mulțime de 
poeți tineri, printre brigadierii 
patriei; acolo am auzit vuind 
motoarele și mașinile înnebunite 
de viteză și hărnicie, acolo, ca 
în fața unui public încordat în 
sensibilitate, trebuia să citești 
poeme bune, iar la serile de poe
zie să-l vezi pe Florin Piersic 
sau pe Ludovic Antal minunîn- 
du-se cu ce voci de aur știau a- 
dolescenții sprijiniți în lopată sau 
în topoi să recite „Mirabila «ă-topoi să recite „Mirabila să-

mînță" sau „Moartea căprioarei". 
Uneori, noaptea sub lună, pe 
șantierele acestea ale autostrăzii 
București—Pitești, ale șoselelor 
Bumbești—Livezeni, Cimpina— 
Comarnic, ale aeroportului Oto- 
peni, parcă mă aflam (printre u- 
nelte, piatră, pămînt și mașini) 
pe o altă planetă în care se în- 
tîmplă lucruri încă netrăite de 
mine pe pămînt. Am văzut ele
mentele naturii, adică apele și 
focul și lumina și sudoarea îm- 
brățișîndu-se, făcîndu-se drum și 
beton, făcîndu-se viitor și nu mai 
aveam timp de poeme; unica 
bucurie era să mă consum în 
spațiile adevărului.

Parcă veniți din niște navigații 
selenare, parcă veniți de pe niște 
tărîmuri ae grandoare necunoscu
tă, toți acești tineri (uimitor de 
tineri !) s-au întîlnit în Capitală, 
și, acolo, la Teatrul de vară „23 
August" pe o ploaie și ea foarte 
tinerească (adică vitală și puter
nică), cu iubiții conducă
tori ai partidului nostru, briga
dierii veniseră acolo să raporteze 
țării și partidului tzbînzile si 
bucuriile lor. Cînd, după cuvinte 
de mare profunzime și în
țelepciune tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta că virtuțile po
porului sînt virtuțile fiecărui tznăr, 
iar aceste virtuți sînt dublate de 
știință, de cultură și-s bazate pe 
unitatea de nezdruncinat a po
porului, am văzut cum acest tine
ret al națiunii noastre se înflă
cărează, și-i pînă la adîncul ini
mii—viață din viața întregii țări. 
Patria și pămîntul pot fi minări 
de albatroșii lor care și-au desfă
cut zborul și puterea în totală 
libertate spre viitorul comunismu
lui.

...Simțeam în toate părțile res
pirația neîntreruptă a poeziei. 
Trăim in miezul unui ev aprins.

Cu ce „ochi“ privesc

/ din fiecare 
navă scufun- 
unei mări") 
pretutindeni.

NEÎNȚELESUL
rulează la Patria (orele 9;
11.30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15).

VIN CICLIȘTII
rulează la Republica
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30) 
OCOLUL (orele 21). 
(orele 9 ; 11,15 ; 13.45 ;
18.30 ; 20.45) ;

FRATELE DOCTORULU 
MER

rulează la Cinemateca
10 ; 12 ; 14 ; 16,30 ; 18.45 ; 1

WINNETOU — cinemascop
rulează la Luceafărul
8.30 ; 10,45 ; 13 ; 15,45 ; 18,15 ;
20,45); Festival (orele 8,45; 
11,15; 13,30; 16; 18.30- 21).

INFRÎNGEREA LUI ALEXAN
DRU CEL MARE

rulează la Capitol (orele
9.15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30; 
20,30) ; Melodia (orele 8,45 •
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45) ;
Modern (orele 9.30 ; 11.45 ; 14 :
16.15 ; 18,30 ; 20.45) ; Feroviar
(orele 9,15 - 15.30 ; 18 ; 20,30);
Gloria (orele 9 ; 11.15 ; 13.30 ;
16 ; 18,15 ; 20.30).

PRINȚESA
rulează Ia Central (orele 8.30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 : 18,30 ; 21).

AVENTURIERII — cinemascop 
rulează la Lumina (orele 9,30—

16 în continuare ; 18.30—20.45). 
CORABIA „PASAREA ALBAS
TRA" — cinemascop

rulează la Doina (orele 9—10

21).

(orele 
); 19;
Victoria

16,15 ;

program pentru copii;
13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21).

11,30 ,

FANTEZIȘTII
rulează la Union (orele 15.30 :

JI HO- 20.30) ; Desene animate 
18).

(ora

(orele VARIAȚIUNI PE O TEMA

TOM JONES
rulează la Grlvița (orele 9 ;
11.45 ; 14,30 ; 17,30 ; 20.30).

UN DOLAR GĂURIT
rulează la înfrățirea (orele
10 • 15,30 ; 17,45 ; 20) ț Cotro- 
ceni (orele 15,39; 18; 20,30) 

BALUL DE SIMBĂTĂ SEARA
rulează la Buzești (orele 15,30
— 18 în continuare).

REBUS MIRACULOS
rulează la Dacia orele 8,15

>

(orele CINEMATOGRAFE
VECHE — AURITUL — LUMEA 
EXTRAORDINARA A MIȘCĂ
RII — LOS BUCANEROS - 
FRUMOASA DIN PĂDUREA 
ADORMITĂ

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

TARZAN, OMUL MAIMUȚA 
rulează la Excelsior (orele 
9.15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 • 18,30 ; 
20,45) ; Aurora (orele 8.30 ; 
10,45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30) :
Arta (orele 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30; 
18 ; 20,30).

— 21 în continuare).
TAFFY ȘI VÎNATORUL 

rulează la Bucegi (orele 9 ; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30).

GIOCONDA FĂRĂ SURlS 
rulează la Unirea (orele 
15,30 ; 18). .

PIRAMIDA ZEULUI SOARE — 
cinemascop

rulează Ia Liră (orele 15^30.: 
18) ; Munca (orele 16 ; 18 : 20).

ȘAPTE OAMENI DE AUR 
rulează la Drumul Sării (orele
15 ; 17.30 ; 20) : Miorița (oreleo • • • • ••••••• • • • • •

9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15.30 ; 18
20.30) .

VIVA MARIA — cinemascop 
rulează la Giulești (orele 10 ; 
15,30 ; 18 ; 20.30) ; Floreasca
orele 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ;
20.30) ; Moșilor (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

ÎNTILNIRE IN MUNȚI — cine
mascop

rulează la Volga (orele 10—16 
în continuare : 18,15 ; 20,30).

FALSA LIRĂ DE AUR 
rulează la Viitorul (orele
15.30 ; 18 ; 20.30).

DUELUL LUNG — cinemascop 
rulează la Popular (orele
15.30 : 13 ; 20,30).

PREMIERE STRICT SECRETE 
rulează la Tomis (orele 9 ; 
15,45 ; 18,15 ; 20).

O FATĂ CIUDATĂ 
rulează la Flacăra (orele 15,30: 
18 ; 20.30).

DOSARUL XII 
rulează la Vitan (orele 
18 ; 20.30).

VICONTELE PLĂTEȘTE 
LIȚA — cinemascop

rulează la Rahova 
15.30; 18).

STUDIU DESPRE FEMEI 
rulează la Progresul (orele
15.30 ; 18 ; 20,15).

(Urmare din pag. 1)
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15,30 :
PO-

(orele

Trebuie să spunem deschis 
este absurd ca 90 la sută 
producția cursurilor universitare 
să fie blocată pentru că două în
treprinderi de stat (și nu niște 
întreprinderi oarecare) nu se în
țeleg în privința stabilirii tiraje
lor. Editura didactică și pedago
gică susține — probînd cu argu
mente verbale și scrise, cu docu
mente semnate de persoane cu 
funcții de mare răspundere — că 
de această stare de fapt se face 
vinovată Centrala editurilor și di
fuzării cărților. Dincoace însă sîn- 
tem puși în fața unor argumente 
asemănătoare — din nou ni se 
prezintă documente semnate și 
parafate potrivit cărora Editura 
didactică și pedagogică se găseș
te în culpă. Nu intenționăm să 
ne substituim Arbitrajului de stat 
pentru a hotărî, noi, cine are drep- 
tate și cine nu. Repetăm însă că 
este absurd să se piardă vremea 
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este condamnată pen- 

ca după trei zile de 
terminarea pedepsei să

arestată și condamnată pen- 
furt din avut personal.

ani, 
tru 
la 
fie 
tru ,
„De ce să muncesc la fabrică 
cînd pot cîștiga mult mai ușor? 
afirma interogativ. Și, potrivit 
proverbului ,,spune-mi cu cine 
te-ntîlnești ca să-ți spun cine 
ești", prietena ei Vlonga Elena 
din Suceava, mai mare ca ea 
„cu două luni", a fost și ea con
damnată pentru aceleași acte și 
continuă și astăzi la fel ca și 
înainte viața ușoară, lipsită, apa
rent de griji.

atenta observație a părinților, 
odraslele îi fac de rîs. în timp 
ce forjorul Radu Ioniță trudește 
în căldura halei, fiul său Vic
tor de numai 16 ani — fugit 
de la școală în urma repetenției 
de acum 3 ani — vinde bilete 
în holurile cinematografelor.

TRAI NENEACĂ PE PUNGA
BABACHI1

DESTINAȚIA : TRIBUNAL, 
VIA — HOLUL 

CINEMATOGRAFELOR

Am mai scris despre „bișni
țari" și despre speculanții de 
bilete dar asta nu înseamnă că 
rîndurile noastre i-ar fi speriat. 
Ba, din contră, nemaiefectuîn- 
du-se nici o acțiune de către or
ganele în drept, holurile cine
matografelor au fost din nou 
invadate de către doritorii de 
cîștiguri nemuncite. Important 
este că, iertați de cîteva ori, în
cep să lucreze „în stil, mare" și 
dacă au avut cumva serviei se 
grăbesc să-1 părăsească cît mai 
repede pentru a nu fi stinghe
riți în activitatea lor. Convins că 
poate realiza mai mult decît un 
salariu cinstit, Stancu Ion Flo
rentin din Ploiești, strada Nor
dului, bloc 46, și-a dat demisia 
și și-a început noua „ocupație" 
în holul cinematografului Festi
val. întrebat de ce nu muncește 
a declarat distrat: „Știți, am re
crutat și n-avea nici un sens să 
mai lucrez. Vreau să mă distrez 
și eu puțin". O „distracție" care, 
se paie. îl va costa scump.

Același lucru s-a întîmplat și 
cu Uță Dumitru din comuna 
Pantelimon cu deosebirea că de 
cînd a terminat armata Dumi
tru n-a mai vrut, să muncească 
deloc. Părinții unora dintre ei 
sînt oameni muncitori, care 
nu-și precupețesc eforturile pen
tru a le asigura copiilor strictul 
necesar. Și totuși, scăpați de sub

In numeroase opere literare 
este satirizată cu sarcasm viața 
destrăbălată a feciorilor de bani 
gata, ce-și pierdeau nopțile la 
„stos" și care, gata de orice is
pravă, nu se dădeau înlături de 
a-și lua o licență în opt-zece 
ani sau de a tot candida la ad
miterea în învățămîntul univer
sitar. Astăzi, din dorința de a-și 
„ridica" copiii, mulți dintre pă
rinți greșesc deosebit de grav. 
Se cunosc cazuri în care, căzu
tă la examenul de admitere, o- 
draslei i se găsește un medita
tor bun, i se pun la dispoziție 
fondurile disponibile ale casei, 
i se facilitează chiar organizarea 
de serate sau de ceaiuri dan
sante, pentru a uita — pasă-mi-te 
— „marea supărare" și a se de
conecta înaintea „noii confrun
tări". între timp odraslei i se 
scurtează peste noapte rochița, 
(ca să nu pară cumva caraghioa
să în fata fostelor ei colege), 
începe să se emancipeze, și deci 
între degete îi seînteiază — ne
lipsită — țigara, uitând uneori 
să se mai întoarcă acasă ca sa 
nu-și deranjeze cumva „babacii". 
Părinții spun cu mîndrie că-si 
pregătesc fata pentru „admitere" 
în timp ce ea se tolănește pe 
nisipul arzător al plajei sau se 
chinuie într-o problemă foarte 
complicată: „Cu ce să se îmbra
ce în seara asta pentru „ceai" 
si „Cu cine să meargă: Boby sau 
Gipni?" E admisibil ca părinții, 
care-i acordă o asemenea liber
tate, să nu-si dea seama că pen
tru fată admiterea la facultate 
a trecut pe al nu știu cîtelea 
plan, o dată ce distracția și pre
ocuparea exagerată pentru modă 
îi captează toate energiile, vi
ciind caracterul tinerei?

Un caz asemănător îl prezin-

tă Dinu I. din strada Șipotul 
Fîntînilor. Terminînd liceul anul 
trecut, a candidat la „teatru" 
unde a „reușit fără loc". Gîn- 
dindu-se că băiatul este un ta
lent înnăscut, că i-ar putea stri
ca cumva cariera, părinții, de 
altfel oameni foarte onorabili, 
au hotărît să-1 susțină „moral
mente" pe băiat. Și, dintr-un 
condei, o bună parte din sala
riul mamei este dat meditatoru
lui, în timp ce altă parte (și 
aceasta destul de copioasă) este 
afectată pentru „eleganța vesti
mentară" a viitorului actor și 
chiar pentru „fidelul coniac și 
cafea". A căzut la examenul din 
acest an la fel cum a căzut și 
anul trecut. Cu certitudine, pînă 
la anul, punga părinților îi va

sta din nou la dispoziție ca și 
pînă acum, băiatului i se voi 
deschide noi apetituri, ba poate 
își va găsi și dragostea cea mare 
și n-ar fi exclus ca pînă atunci 
să se și însoare în lipsă de altă 
ocupație. întrebat de ce nu mun
cește, a deschis ochii mari, sur
prins, de tonul indiscreției: 
„N-am nevoie să muncesc atîta 
timp cît îmi trăiesc părinții. Au 
o grămadă de ’ 
face cu ei

Sînt cîteva 
prezența unor 
grade, străine _r___ ________ ,
date despre o maladie cu res
trânsă zonă de influență. Este 
această maladie incurabilă ? Sîn- 
tem siguri că NU 1 Prin ce 
căi credeți că se poate acționa ?

bani, și n-au ce

date oare atestă 
atitudini retro- 
spiritului vremii,

morii, că este absurd ca Centră^ 
editurilor și difuzării cărțild i 
încerce a sacrifica „păthxea1* 
pentru interesele „copacilor". Sîn- 
tem de acord, producția și difu
zarea cursurilor universitare im
plică anumite dificultăți. Conform 
unui protocol încheiat între Mini
sterul Învățămîntului și Comite
tul de Stat pentru Cultură și 
Artă, thajele se stabilesc în așa 
fel îneît să satisfacă necesitățile 
a trei serii de studenți. Toate e- 
xemplarele sînt distribuite de că
tre Editura didactică și pedagogi
că, conform acestei înțelegeri, 
Centralei editurilor și difuzării 
cărților, care pune în vînzare 
stocul necesar anului în curs și 
depozitează stocurile rezervate 
anilor următori. Dar potrivit nor
melor financiare, Centrala edri & 
nlor și difuzăm cărților este obli
gată să suporte dobînzile supli
mentare pentru credite bancare 
aferente mărfurilor care nu se 
vînd în anul de aprovizionare. De 
aici au pornit divergențele. Cen
trala editurilor și difuzării cărți
lor cere reducerea tirajelor. Edi
tura didactică nu acceptă — și 
nici nu poate accepta, deoarece 
o asemenea măsură i-ar aduce 
prejudicii economice și, totodată, 
ar îngreuna aprovizionarea stu
denților cu cursuri și manuale u- 
niversitare. Firește, aceste detalii 
de ordin economic se cer rezol
vate. Dar nu prin angajarea în 
dispute care să determine amenzi 
grave — deoarece se pare că cei 
angajați în acest dialog admini
strativ au uitat că instituțiile pe 
care le conduc au fost create nu
mai și numai pentru a asigura o 
bună aprovizionare a studenților 
cu manuale și cursuri. Conside
răm că este necesar ca reprezen
tanți ai Ministerului Învățămîntu
lui, Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Ministerul Finan
țelor și Băncii Naționale să se 
întrunească pentru a rezolva de
finitiv acest diferend. Este o ce
rință majoră și imediată ca ba
rierele birocratice să fie ridicate 
din fața eforturilor ce se fac 
pentru ca studenții să nu aștepte 
zadarnic manualele și cursurile
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ță și pentru viață. Altminteri, arta devine de- 
șărtăciune și sterilitate, ca în absurda formulă 
a artei pentru artă sau in abstracționismul fără 
noimă al zilelor noastre. Ca eflorescentă a spiri
tului creator, arta este comunicare, vibrație a 
sensibilității umane la toate modurile și la toate 
nivelurile vieții, este dialog de la inimă la 
inimă, este har edificator și formator de tărie 
sufletească. Dezumanizată, adică lipsită de se
vele, căldura și palpitațiile vieții, arta se trans
formă în fantomă, mistuindu-se în fumul inu
tilității. Dovadă peremptorie a celor mai sus 
afirmate stă faptul că istoria spiritului și a 
culturii nu înregistrează, nu reține și nu valori
fică — azi, mîine și totdeauna — decît operele 
inspirate din viață și destinate fructificării aces
teia. Exemplele stau la îndemîna oricui.

Inepuizabilă în desfășurarea cuprinsurilor și 
a elanurilor ei, viața oferă artistului infinite 
posibilități de informare, trăire și elaborare a 
operei de artă. Diversitatea vieții legitimează 
diversitatea atitudinilor, a stilurilor, a tehnici
lor artistice. Nimic mai străin vieții, în mani
festările ei genuine, decît șablonul, standardi
zarea, sloganul, lozinca, stereotipia. Fiind iniția
tivă, forță propulsoare pururea deschisă spre 
libertate, înnoire și transformare, viața mijlo
cește artistului sporul de cunoaștere, de adîncire 
și de străluminare a tainelor existenței în gene
ral și a existentei umane în particular. în dina
mica raporturilor între artist și viată se stabi
lește, așadar, un sistem de vase comunicante, 
dar un sistem viu și aducător de lumină.

Domeniu specific și delimitat în contextul rea
lității existențiale, viața își păstrează caracteris
tica de integralitate, de cosmos, în raport cu 
opera de artă, care, la rîndul ei. este și ea un 
„univers" organizat. De aceea, tendința de ab
solutizare a unor trăsături sau aspecte parțiale
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sărăcirea vieții. Astfel, explorarea pînă la satu
rație a maladivului și absurdului în arta con
temporană a apusului însemnează, fără putință 
de tăgadă, o îngustare condamnabilă a vieții, 
dar și o mistificare din punctul de vedele al 
onestității profesionale. După cum insul singu
ratic nu poate înlocui prezența robustă a colec
tivității și după cum o măsea stricată, fie ea 
chiar dureroasă, nu se poate constitui în echiva
lentul organismului, tot așa anxietatea unui 
nevrotic sau obsesia morții la un delirant nu 
pot fi privite ca expresii integrale ale vieții, 
obiectivate, să zicem, in opere de artă. Un ase
menea paralogism sfidează cele mai elementare 
exigențe ale spiritului critic.

prin unicitatea ei, 
concepție unitară, 
tehnică personală

opera de artă, la rîndul ei, 
organizată în funcție de o 
de uh stil original șl de o
— ca expresie a unei personalități polivalente — 
introduce ordine în realitate, precum ordine in
troduce și în mintea celui ce-o citește, o ascultă 
sau o contemplează. Ca dat ontologic, esența 
vieții ține de ordinea naturii, arta, în schimb, 
ține de ordinea spiritului. Arta sporește viața, 
dilatîndu-i dimensiunile și înnobilîndu-i aspira
țiile. Prin simplul fapt că organizează un ma
terial conqjet, uman sau peisagistic, istoric sau 
de arzătoare actualitate, arta apreciază, stabi
lește, cu sau fără intenții, criterii, emite, cu 
dezinvoltura gestului spontan, judecăți de va
loare. Prin această funcțiune de valorificare,
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Firește, ar fi naivitate și lipsă de tărie morală 
în a nu recunoaște tragismul vieții. Dar nu 
trebuie să uităm că umbrele, tenebrele, prăbu
șirile sau degradările vieții nu sînt decît aspecte 
parțiale, ce se întregesc cu aspectele ei lumi
noase, ce-i rostuiesc semnificațiile majore și-i 
imprimă valorile cardinale. Căci viața,, ca și 
Dumnezeul lui Heraclit, e zi și noapte, iarnă 
și vară, război și pace, prisos și foamete.

Mesajul artei este de a transfigura, la nivelul 
epocii, corespunzînd exigențelor maxime ale 
momentului istoric, această bogăție de conținu
turi,, fermecătoare prin contradicțiile ei.

Dacă viața, în multiplicitatea aspectelor ei, 
este sursa de inspirație inepuizabilă, a artei,

opera de artă influențează pe cititor sau con
templator, introducînd legile spiritului ordona
tor în haosul aparent al faptelor și al experien
țelor, ce constituie vinul și pîinea cea de toate 
zilele a artistului. în această ipostază, după 
modelul anticului Anaxagoras, artistul își com
pune propriul său univers din homeomeriile con
cretului străbătute de suflul ordonator al ra
țiunii.

Conținutul valoric al operei de artă se răs- 
frînge, cu putere exponențială, asupra benefi
ciarului ei, marele public, susceptibil de mode
lare în funcție de accesibilitatea sa la întru
pările aievea ale frumosului, adevărului și bine
lui. în acest sens opera de artă are și o func-

țiune formatoare, deschizînd problema de acută 
actualitate „arta și cetatea".

Prin faptul că există, opera de artă educă, 
formează, modelează, edifică și unifică, unește 
în cuget și simțiri, cum spune cîntecul, membrii 
unei comunități. în această contopire de cuget, 
de simțire și de voință, elemente ce alcătuiesc 
prin fuziunea lor osmotică, ethos-ul unui popor, 
se manifestă funcțiunea comunitară a operei 
de artă. Pe plan istoric, ea se reliefează, în toată 
plenitudinea, în momentele cruciale și în situa
țiile fundamentale din viața popoarelor. Că ia 
cadența gravă a clipelor premergătoare marilor 
evenimente, dramatismul dur al bătăliilor sau 
se înveștmîntează în strălucirea solară a vic
toriei, ea își menține peste tot suflul dătător 
și potențator de viață.

In acest proces de vasta cuprindere și de in
tensă însuflețire a colectivităților, opera de artă 
își exercită deplina ei suveranitate, dovedindu-și 
umanismul cald și ziditor de tărie morală, în 
sensul tare și profund al cuvîntului. Este vorba 
aici de promovarea unei stări de spirit unanime, 
pe care cei vechi o numeau filocalie — iubire 
de frumusețe — frumusețe îmbogățită în același 
timp de valențele adevărului și ale binelui. 
Slujind viața, universul operei de artă o depă
șește prin transfigurare, sporindu-i zestrea con
cretă cu noi dimensiuni, cu noi semnificații, cu 
noi linii de orientare, linii care bat la poarta 
nemuririi și a absolutului. Fiind un absolut 
al spiritului uman în cuprinsurile relativului 
existențial, opera de artă, alături de creația 
științifică și de cea filozofică, marchează super
lativul vieții și chintesența umanismului.

în această ipostază, artistul — cetățean, îm
bracă demnitatea de vates, opera lui poartă 
însemnele autenticității, fapt care-i conferă nim
bul nemuririi.
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Știinfa românească a înregistrat în ultimii ani remar
cabile realizări în cele mai diferite compartimente ale 
cercetării moderne. Strîns legate de comandamentele pe 
care le ridică practica construcției economice și sociale, 
știința și tehnica românească și-au creat noi dimensiuni 
care Ie situează la nivelul coordonatelor gîndirii științi
fice contemporane.

în dorința de a oferi tinerilor noștri cititori posibilita
tea cunoașterii acestor realizări — realizări care reflectă 
din plin spiritul creator al poporului român, capacitatea 
sa de creație științifică — închinăm cîteva din obișnui
tele noastre anchete științifice prezentării unora dintre

cele mai noi, mai semnificative realizări din punct de 
vedere al perspectivelor lor.

Grupînd răspunsurile primite din partea unor presti
gioase personalități științifice românești — pe diverse 
compartimente — publicăm în numărul de astăzi relată
rile făcute colaboratorilor noștri de 10 specialiști în do
meniul medicinii.

Răspunzînd la întrebarea „Care vi se pare cea mai sem
nificativă realizare din sectorul dv. de activitate", — 
interlocutorii noștri oferă un ansamblu de informații de 
maxim interes, ilustrînd pe deplin stadiul actual al cer
cetărilor în medicina românească.

ENDOCRINOLOGIE

Academician
ȘT. MILCU

Formarea unei judecăți de 
valoare asupra unei cercetări 
științifice sau a rezultatelor ei 
este prin definiție diferită și 
relativă. Totdeauna există pri
mejdia unei aprecieri pe care 
timpul o poate dezminți. Pros
pectarea perspectivelor este 
unul din mijloacele care re
duce erorile posibile.

Iată de ce este mai prudent 
să vorbim și în cazul cercetă
rilor de endocrinologie de 
unul din cele mai importante 
„rezultate obținute" 'și nu de 
„cel mai important". Acest 
punct de vedere este cu atît 
mai potrivit pentru o echipă 
de oameni de știința care a 
obținut și obține rezultate va
loroase in cercetarea științi
fică.

Fără îndoială că în această 
categorie se înscrie ansamblul 
rezultatelor obținute în cerce
tarea rolului glandei epifize 
(pineale) în metabolismul glu- 
cidic. O echipă specializată în 
acest domeniu condusă de dr. 
Ioana. Milcu a reușit să 
demonstreze, pe de o par
te, existența în acest or
gan a unei substanțe cu ac
țiune asemănătoare cu insu
lina, dacă nu identifică din 
unele puncte de vedere, iar pe 
de altă parte apariția unei 
stări prediabetice la animalele 
cărora li s-a extirpat epifiza. 
Această substanță a fost nu
mită pinealină, după glanda de 
origir' Numeroase și variate 
cercetau au demonstrat inter
venția ei în toate compartimen
tele metabolismului glucidic. 
în prezent se studiază struc
tura secvențială a acizilor a- 
minați ce o compuif Este de 
fapt primul hormon' izolat în 
țara noastră.

Ansamblul cercetărilor în
treprinse cu această substanță 
și în general intervenția epi- 
fizei în metabolismul glucidic 
a fost prezentat de noi la 
Simpozionul Internațional de 
Diabetologie de la Paris din 
mai a.c.

Sînt asigurate condițiile 
pentru a consolida și dezvolta 
această valoroasă contribuție 
rom- cască la progresul endo
crinologiei moderne.

FIZIOLOGIE

Academician
GR. BENETATO

Una din cercetările cele mai 
importante realizate în cadrul 
Institutului de fiziologie normală 
și patologica, „D. Danielopolu“ 
este studiul seroteninei in proce
sele integrative din hipotalamus 
și rinencefal. Acțiunea acestei 
substanțe nu era suficient lămu-s 
rită și cercetătorii români, prin 
metode modeme de cercetare, au 
adus contribuții deosebite la e- 
•lucidarea rolului ei fiziologic, 
fapt de mare actualitate și interes 
în cercetările de fiziologie pe 
plan mondial.

Trebuie, de asemenea, remar
cat în cadrul realizărilor tehnice, 
proiectarea și construirea în in
stitut a unei aparaturi moderne 

«► miniaturizate de bioradioteleme- 
trio prin care se pot investiga de 
la distanța patru parametri bio
logici (biocurenții inimii, ai cre
ierului. respirația și zgomotele 
inimii) precum și fazele contrac
ției cardiace. Aparatura despre 
care este vorba a fost aplicată 
cu succes la studiul factorilor 
de solicitare în cursul muncii 
la mecanicii de locomotivă Die
sel și la conducătorii auto.

în legătură cu aparatura de 
bioradiotelemetrie, o serie de 
cercetători de mare prestigiu din 
străinătate care dispun de o bo
gată experiență în acest dome
niu, au afirmat că ea se înscrie 
printre cele mai bune de acest 
fel din multe țări ale lumii.

Mai trebuie amintit că cerce
tările despre care a fost vorba 
mai sus, alături de altele pe caro 
nu le-am trecut aici, servesc 
drept bază pentru o serie de co
laborări științifice internaționale.

nu poate oferi soluția de bază 
în combaterea eficace a mor
bidității și mortalității prin 
boli cardio-vasculare. In spi
ritul acestor concluzii noi a- 
bordăm în prezent, în colec
tive de cercetare, investigarea 
epidemiologică a populației în 
stopul de a indentifica indi
vizii susceptibili și cazurile 
subclinice de boală și a putea 
organiza astfel măsuri preven
tive de combatere a bolilor 
cardio-vasculare în țara noas
tră. Cu alte cuvinte, în pre
zent căutăm metode practice 
și eficiente pentru a putea ex
tinde cercetarea medicală din 
spital la populația generală, 
avînd ca obiective imediate 
urfnătoarele :

1. Stabilirea procentului de
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bolilor cardio-vasculare în 
țara noastră.

In domeniul medicinii cli
nice o importanță specifică o 
acordăm în prezent mai mul
tor probleme :

1. Studiul pe termen lung a 
infarctului miocardic.

2. Hipertensiunea arterială 
secundară.

3. în sfîrșit, există în pre
zent o cercetare largă și o ex
periență personală bogată a co
lectivului nostru de medici în 
domeniul aplicării electrote- 
rapiei în tulburările ritmului 
cardiac. Metoda constă în a- 
plicarea contrașocurilor elec
trice externe, tehnică care per
mite, în marea majoritate a 
cazurilor tratate, restaurarea 
ritmului cardiac normal. 

electroencefalografie, de histo- 
chimie au fost în țara noas
tră începute încă de la prima 
apariție a acestor metode de 
studiu. Astăzi neurologii noș
tri sînt invitați să-și expună 
rezultatele cercetărilor lor la 
multe foruri științifice interna
ționale și — o spun cu mîn- 
drie — nu numai cadrele 
noastre mai vîrstnice, dar și 
un număr mare de tineri 
cercetători în domeniul a- 
cestei dificile dar intere
sante discipline care este 
neurologia. Mai precis trebuie 
spus că școala noastră neuro
logică urmărește de mulți ani 
tema relațiilor dintre scoarța 
creierului și toate formațiile 
nervoase care se găsesc în 
profunzimea lui, și a arătat

în

Prof. dr.
GH. CADARIU

Este greu de a sintetiza 
tr-un singur exemplu, activitatea 
variată și bogată în rezultate 
valoroase din punct de vedere 
practic și de dezvoltare a igie
nei ca știință pe plan național și 
internațional.

Numeroase cercetări din do
meniul igienei muncii, comuna
le, alimentației, a igienei copilu
lui și adolescentului, al activită
ții de dezinfecție, dezinsecție și 
deratizare, al celor de sănătate 

tră asupra unei cercetări care 
ilustrează în același timp valoa
rea practică și de orientare a 
lucrărilor noastre și aprecierea 
de care se bucură aceste cerce
tări pe plan internațional. Este 
vorba de o cercetare de ergono
mie pe care a făcut-o Institutul 
de Igienă din București în cola
borare cu Institutul de Cercetări 
Forestiere și cu Institutul de Cer
cetări Științifice pentru Protecția 
muncii. Rezultatele cercetărilor 
desfășurate după o concepție 
modernă și cu o metodologie a- 
vansată, în condițiile utili
zării pe teren a acestor utilaje, 
au fundamentat principiul ca ori
ce prototip de utilaj tehnic, îna
inte de a fi introdus în practica . 
industrială, în afară de experti- 
zarea tehnică trebuie să fie cer
cetat și sub aspectul eventualei 

canceros original românesc, de
numit IOB 82 după numele In
stitutului Oncologic București și 
numărul grupei de substanțe 
sintetizate și încercate în a- 
ceastă direcție.

Trebuie să spunem că realiza
rea medicamentelor anticance- 
roase prezintă dificultăți cu to
tul deosebite din cauza marii 
toxicități asupra multiplicării ce
lulelor din organele vitale care 
însoțește acțiunea asupra celu
lelor canceroase. Din acest mo
tiv pînă la ora actuală numai 7 
tari din lume au medicamente 
anticanceroase proprii 
a 8-a țară.

După îndelungate 
după ce s-au obținut 
bune pe un grup de 
experimentale la anima

noi fiind

cercetări 
rezultate

* v x 8 tumori
experimentale la animal s-au fă
cut cu prudență și trecerea la 
om, care a dat, de la început 
rezultate asemănătoare sau su
perioare medicamentelor exis
tente.

încercat la Institutul de Can
cer Villejuif de lîngă Paris, me
dicamentul a dat prime rezultate 
încurajatoare ca și în țara noa
stră, unde a fost încercat pe a- 
proximativ 160 de cazuri.

Medicamentul mai are avan
tajul că este mai puțin toxic de- 
cît cele străine similare, pe care 
le poate înlocui datorită acestui 
avantaj.

GERIATRIE

Prof. univ. 
ANA ASLAN

Procesul îmbătrînirii a fost 
urcat în ultimele două decenii 
pe masa de operații a cercetăto
rilor. S-a creat în întreaga lume 
o rețea de institute care prin 
cercetările efectuate caută să 
pătrundă tot mai profund în 
taina acestei stări biologice. 
Printre institutele cu renume se 
numără și Institutul de geriatrie 
din București despre care pu
tem spune cu legitimă mîndrie 
că a luat ființă, dacă nu primul, 
în orice caz printre primele.

Concret, cercetările efectuate 
de noi au dus la formularea con
cluziei că îmbătrînirea este sus
ceptibilă de a fi tratată și că, 
deci față de ea trebuie să adop
tăm o atitudine activă.

în acest sens tratamentele a- 
plicate s-au bazat în special pe 
substanțe ergonale. Este vorba 
în fond de hormoni, de vita
mine. în urma rezultatelor ob
ținute și a aprecierilor statistice 
s-a dovedit că dintre toate aces
te substanțe cele care au avut o 
eficiență superioară sînt procai- 
na, vitamina E, și epifiza.

Daca ar fi însă să facem o a- 
preciere în plus ne-am opri însă 
în mod deosebit la procaină, cu
noscută atît în țară la noi cît 
și în străinătate sub denumirea 
de gerovital H3. El a fost apli
cat sistematic după o metodă 
preconizată de colectivul nos
tru și mai ales după un examen 
clinic și experimental prealabil. 
Procaina s-a dovedit o substan
ță de mare importanță în terapia 
bătrîneții, mai ales în îmbătrîni
rea precoce, în crearea premise
lor de prelungire a vieții.

La ora actuală mulți specia
liști din străinătate consideră că 
Gerovital H 3 se numără prinț»? 
cele mai bune medicamente de 
acest fel.

RADIOBIOLOGIE

Conf. dr. 
CLAUDE NICOLAU

Directorul 
centrului de Radiologie 
și biologie moleculară

București
în cercetările noastre am 

acordat în ultimul timp o 
atenție deosebită cercetării 
formării și structurii unor ra
dicali liberi cu timp de viață 
foarte scurt în soluții apoase, 
care provin de la molecule 
biologice de importanță fun- 

privețte perturbările pe care 
diferiți radioprotectori sau 
radiosensibilizatori Ii produc 
în celule.

Aș mai vrea să mai amin
tesc din acest punct de vedere 
continuarea unui program mai 
vechi de cercetări privind 
răspunsul unor sisteme enzi- 
matice de oxidoreducere la 
iradiere cu stabilirea unor mo
dele cibernetice pentru pro
cesele de radioprotecție și ra- 
diosensibilizare.

CHIRURGIE

Prof. dr.
VOINEA MARINESCU 

membru corespondent 
al Academiei

Plecînd de la bogata tradiție 
a chirurgiei românești, recepțio- 
nînd progresele științifice reali
zate în ultima vreme în întreaga 
lume și bucurîndu-se de condi
ții materiale și organizatorice 
mereu mai favorabile, chirurgia 
românească s-a dezvoltat conti
nuu și multilateral. S-au realizat 
astfel progrese de seamă în 
chirurgia surdității, în chirurgia 
neurologica, urologică, toraco- 
pulmonară și cardio-vasculară.

Transplantarea organelor, do
meniu în care medicina româ
nească are pionieri, a devenit o 
preocupare constantă de aproape 
10 ani în mai multe centre spita
licești din țară. în acest dome
niu s-au efectuat numeroase 
studii privind aspectele tehnice 
și biologice cele mai actuale : 
fenomenul de eliminare al gre
fei, teste de diagnosticare a a- 
cestui fenomen, metode pentru 
înlăturarea pericolului eliminării 
grefei, precum și metode de 
conservare a organelor și țesutu
rilor necesare transplantării. A- 
ceste studii se fac în condiții de 
înaltă tehnicitate, iar rezultatele 
lor s-au bucurat de aprecieri 
pozitive în cercurile medicale 
din țară și străinătate.

Experiența acumulată pînă în 
prezent în acest domeniu, situ
ează unele echipe chirurgicale 
din țara noastră în fața posibili
tății de a executa transplantări 
de organe (rinichi, inimă etc) 
în clinica umană, din moipentul 
în care această problemă va fi 
reglementată sub aspect j'uridic.

Trebuie menționat că succesele 
înregistrate sînt expresia activi
tății de colaborare a chirurgiei 
cu numeroase alte specialități 
medico-biologice. La rezolvarea 
problemelor pe oare le implică 
chirurgia modernă, au adus con
tribuții valoroase fiziopatologi, 
imunopatologi, geneticieni, bio- 
chimiști, ingineri.

OFTALMOLOGIE

Prof. dr.
PETRE VANCEA 

membru corespondent 
al Academiei

Medicina românească cunoaște 
în ultimul timp o serie de rea
lizări care pot constitui tot atîtea 
titluri de mîndrie ale oftalmolo
giei românești.

Astfel, oculiștii români au a- 
rătat cei dintîi că glanda lacri
mală are o secreție interna, iar 
în problema trachomului au des
cris fazele de început ale acestei 
boli, descriere care a făcut posi
bilă eradicarea sa în țara noa
stră.

Studiile referitoare la cataractă 
au adus o serie de contribuții 
științifice prețioase iar concep
ția noastră asupra originii unoi 
cataracte este astăzi admisă din 
ce în ce mai mult.

în sfîrșit, printre alte reali
zări, cercetările întreprinse în ul
timii 15 ani în clinicile de oftal
mologie din București și Iași în 
problema terapiei tisulare au dus 
la descoperirea extractului total de 
ochi (E.T.O.), medicament cu

CARDIOLOGIE

Academician
C. ILIESCU

în unele boli cardio-vascu
lare procesul morbid funda
mental se desfășoară insidios, 
ocult, astfel îneît numai tîrziu 
în evoluția naturală a bolii 
tabloul clinic devine evident. 
Adeseori prima manifestare 
este moartea subită și nu ra
reori clinicianul depistează 
boala în momentul în care au 
apărut complicații și leziuni 
majore în sistemul cardio-vas- 
cular Aceste constatări dove
desc că medicina terapeutică 

îmbolnăviri prin boli car
dio-vasculare în diferite 
grupuri de populație.

2. Studiul distribuției boli
lor cardio-vasculare.

3. Urmărirea evoluției na
turale a bolii cardio-vas
culare.

4. Formularea și verificarea 
unor ipoteze etiologice.

Intr-o etapă inițială la Cen
trul de asistență a cardiacilor 
este în curs de desfășurare un 
studiu de sănătate prospectiv 
efectuat în rîndul unei popu
lații tinere și care angajează 
în cercetare un colectiv nume
ros de medici. Sperăm astfel 
că prin studii combinate, cli
nice și epidemiologice, să pu
tem contribui mai mult la în
țelegerea cauzelor și la expli
carea științifică a distribuției

^NEUROLOGIE

Academician
A. KREINDLER

De mai bine de treizeci de 
ani, școala noastră neurologică 
și-a îndreptat atenția înspre 
problemele foarte complicate 
pe care le pune fiziologia sis
temului nervos. Neurologii 
noștri au adus un aport însem
nat în acest domeniu, remarcat 
de multă vreme și pe plan 
internațional. Cercetările de 

unele aspecte fundamentale 
ale acestor relații. Am urmărit 
și urmărim felul în care func
ționează creierul în activități 
comportamentale complicate la 
animal cum sînt cele de reac
tivare, de alegere, de atenție 
etc. De mulți ani ne-am ocupat 
de felul în care reacționează 
creierul în cursul anumitor 
procese patologice și am adus 
între altele contribuții intere
sante la cunoașterea mecanis
mului de dezlănțuire și de 
oprire a accesului epileptic, la 
cunoașterea fenomenului ce 
are Ioc în căile vizuale în 
cursul procesului de percepție 
și altele. 

publică, statistică și demografie, 
educație sanitară etc. — și-au gă
sit aplicarea practică în dome
niul ocrotirii sănătății populației, 
fiind valorificate în fundamenta
rea a numeroase acte normative 
ele stat, în dezvoltarea activită
ții rețelei Inspectoratelor Sanita
re de Stat, sau a măsurilor de 
îmbunătățire a condițiilor de via
ță și de muncă în țara noastră.

De asemenea, numeroase cer
cetări au adus contribuții im
portante pe plan național și in
ternațional în rezolvarea unor 
probleme, de mare actualitate 
ca cele legate de prevenirea și 
combaterea silicozei, profilaxia 
îmbolnăvirilor provocate de fac
tori fizici, chimici sau biologici.

In cele ce urmează mă voi cen- 

influențe nocive asupra sănătății 
muncitorilor și totodată pe baza 
modificărilor survenite în func
țiile normale ale organismului, 
sub acțiunea deficiențelor de 
construcție au stabilit parametrii 
de construcție de care trebuie să 
se țină seama, pentru a corespun
de atît din punct de vedere teh
nic cît și al protecției sănătății 
muncitorilor.

ONCOLOGIE

Prof. dr.
O. COSTĂCHEL

Unul din cele mai importante 
rezultate ale Institutului Oncolo
gic este noul medicament anti- 

damentalâ. De exemplu — 
constituent ai acizilor ribo 
— și dezoxiribonucleici.

Cercetările întreprinse au 
dovedit că în unele cazuri 
radicalii liberi formați în so
luțiile apoase sînt diferiți de 
cei formați în urma iradierii 
în stare solidă, ceea ce poate 
avea interesante consecințe în 
studiul efectului radiațiilor 
asupra unor astfel de mo
lecule.

Pe aceeași linie aș dori să 
menționez cercetările care au 
studiat modificările Ia nivel 
celular pe care le are admi
nistrarea în culturi de celule 
a unor derivați cu bor ai ace
lorași molecule biologice ca și 
în cazul precedent. Acest 
lucru ar putea să ducă la re
zultate interesante în ceea ce 

numeroase proprietăți biologice 
care l-au impus ca un agent te
rapeutic auxiliar foarte prețios în 
tratamentul afecțiunilor oculare 
cele mai variate, dar în primul 
rînd în tratamentul miopiei și 
complicațiilor sale.

Astăzi E.T.O. este cunoscut în 
lumea întreagă și interesul din ce 
în ce mai mare arătat acestui 
produs de către numeroși specia
liști și de importante fabrici de 
medicamente din străinătate evi
dențiază nu numai valoarea sa 
științifică și practică, dar consti
tuie și o dovadă a prețuirii și 
considerației arătate peste hota
rele țării, activității creatoare a 
oftalmologilor români în cerceta
rea științifică fundamentală.
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Al CELOR

DE 6 ANI
Interlocutorul nostru, tov. 

Alexandru Dorobanțu, inspec
tor școlar șef al municipiului 
Cluj, ne-a informat asupra 
stadiului în care se găsesc pre
gătirile pentru începerea șco
larizării de la virsta de 6 ani, 
care va include copiii născuți 
între 1 ianuarie 1962 — 15 sep
tembrie 1962.

Pe data de 10 iulie, în ca
drul unui recensămînt tn cir
cumscripțiile școlare, părinții a 
647 de copii și-au manifestat 
dorința de a-i înscrie în clasa 
I la virsta de 6 ani. Ținînd 
seama de această cifră, Inspec
toratul municipiului Cluj a 
stabilit un număr de 11 școli 
eu limba de predare română 
și 6 cu limba de predare ma
ghiară, în care vor funcționa 
asemenea clase. Aceasta deoa
rece numărul viitorilor elevi a 
fost insuficient pentru a pu
tea completa clase la toate 
școlile existente. S-a adoptat 
in consecință soluția grupării 
copiilor din 2—3 circumscrip
ții la o școală cuprinsă în pe
rimetrul respectiv.

Directivele plenarei partidu
lui din aprilie a.c. subliniau că 
va trebui să se țină seama de 
„condițiile deplasării copiilor 
la școală, putîndu-se amina cu 
un an, în anumite condiții, 
școlarizarea lor*. Soluția adop
tată de Inspectoratul munici
piului a fost impusă de aseme
nea greutăți: unii copii lo
cuiesc la o distanță mai mare 
de școala stabilită. In această 
situație, inspectoratul a decis 
înscrierea copiilor la cea mai 
apropiată școală, iaT în jurul 
datei de 12—13 septembrie ce
rerile de înscriere vor fi cen
tralizate și grupate mai ju
dicios.

Pe baza experienței acumu
late în cursul anului trecut la 
cele cîteva clase experimen
tale și prin consultarea unor 
cadre din domeniul pedagogiei, 
psihologiei, medicinei a fost 
alcătuită programa de învăță- 
mînt pentru clasa I cu copii

de 6 ani, programă care urmă
rește crearea unei punți de le
gătură între grădiniță și școa
lă. Astfel, s-a prevăzut ca du
rata lecțiilor să fie la început 
de 25—30 minute (ajungind pe 
ultimul trimestru la 35—40), 
restul orei fiind rezervat acti
vităților libere de tip preșco
lar. Începutul anului va marca 
o perioadă preabecedară de 6 
săptămîni, de asemenea, s-a 
redus programa de aritmetică. 
Programa restructurată de la 
grupa mare a grădiniței și de 
la clasa I, împreună cu un bo
gat material didactic intuitiv 
(planșe, numărătoare, alfabe- 
tare, jocuri, discuri, diafilme) 
vor face mai lesnicioasă însu- 
șir ea cunoștințelor, fără ca 
micii elevi să obosească.

Pentru clasele cu copii de 6 
ani au fost numiți învățători 
titulari, definitivi, cu o veche 
practică pedagogică, care vor 
fi instruiți în cadrul unui curs 
de 3 zile la Institutul de per
fecționare a cadrelor didactice 
din Cluj. Inspectoratul muni
cipal s-a îngrijit de asigurarea 
unor săli de clasă cît mai bine 
amenajate, corespunzătoare 
viratei copiilor, luminoase, și 
de încadrarea învățătorilor. 
Problemele deosebite ce se vor 
mai ivi vor fi discutate la 
consfătuirea cadrelor didactice, 
învățătorii și toți cel ce se o- 
cupă de această categorie de 
școală se preocupă să găsească 
soluțiile optime pentru toate 
problemele de ordin pedagogic, 
metodic, psihologic ce se vor 
ridica pe parcurs. In pregăti
rea începerii cursurilor pentru 
copiii de 6 ani la Cluj un sin
gur fapt negativ : manualele 
pentru cei 600 de ,.pionieri" nu 
au sosit încă. Această lipsă 
trebuie remediată urgent, pen
tru ca prima zi de școală să 
găsească totul bine pus la 
punct, pentru a-i putea primi 
cu adevărat în mod festiv pe 
micii elevi de 6 ani.

OCTAVIAN URSULESCU

A! 100-lea motor electric

pentru agregate folosite la irigații

Uzina „Electroputere** din 
Craiova a expediat Uzinei de 
pompe din București cel de-al 
100-lea motor eleotric pentru 
agregatele folosite la irigații. 
Specialiștii craioveni au elabo
rat totodată proiectele unor 
noi tipuri de motoare. Este 
vorba de mașinile asincrone în 
construcție verticală de 100, 
250 și 820 kW la 500—1500

ture pe minut, solicitate pen
tru unele tipuri speciale de a- 
gregate de pompare. Potrivit 
aprecierii specialiștilor, noile 
motoare și aparataje au para
metri tehnico-funcționali ase
mănători celor obținuți în țări 
cu experiență bogată în acest 
domeniu.

(Agerpres)

UTILAJELE

Argeș

Brazi" de metal... în peisajul județului Vîlcea Brăila

ZIDUL

VIU Mureș

IN PREAJMA ZILEI POMPIERULUI

e
în zare se vedeau trombele de 

fum. Se răsuceasc, se împletesc 
amenințător, bubuituri surde pre- 
vestindu-le nebănuitele forțe.

La fața locului pompierii din 
secția I și a Il-a înțeleg repede 
că situația este deosebit de gra
vă. în interiorul casei de pompe 
a „Competrolului“ unde izbucni
se incendiul — se găsesc multe

O butoaie cu benzină și ulei. Peste 
drum, la numai 7 m distanță, 
parcul de rezervoare. Pline cu 
benzină. Purtate de curenți flă- 
cările aleargă parcă într-acolo. 

™ Dacă ajung să le cuprindă, dezas- 
trul este inevitabil.

Zeci de jeturi de apă și spumă 
încearcă să le pună stavilă. Des- 
fășurați în dispozitivul adecvat 
pompierii acționează cu îndîrjire 

® nemaivăzută. Trupurile lor creea
ză un baraj viu între construcția 
incendiată și parcurile de rezer
voare. Sub arșița de nesuportat, 
ei rezistă cu încăpățînare plătind 
fiecare pas înainte, cu 
nemăsurate !

Sergentul ulecist Ion
’Sa' lean acționează în chiar epicen

trul incendiului. In dreapta și 
stînga, sergentul Mihai Ciriap, 
fruntașii Nicolae Pițigoi, Valeriu 
Achim și alți uteciști.

Focul se zvîrcolește sub izbi- 
turi, îndîrjit parcă, fără să lase 
oarecum semn că forțele i-ar slă-

eforturi

Hebriș-

la vreme,
PE LOCUL DE flONEAJ

(Urmare din pag. I)

preț, cu urmări favorabile pen
tru sarcinile ce ie avem de în
deplinit.

De zeci de ani uzina produce 
utilaje de un anumit caracter. 
Transmiterea de la o categorie 
de salariați la cealaltă a avan
surilor înregistrate în domeniul 
profesiei se conturează a fi 
acum un sistem de fructuoase 
consecințe.

— Aceasta mai ales în ate
liere la locurile de muncă. Cum 
s-au rezolvat însă aspectele le
gate de personalul de concep
ție?

— Și aici apar fenomene le
gate de caracterul nerepetitiv al 
producției, ne spune în conti
nuare interlocutorul nostru. Ce
lui ce lucrează la proiectări, la 
serviciile tehnice i se cere nu 
numai să stăpînească bazele de 
calcul ci mai ales să dispună 
dc posibilitatea indicării soluții
lor constructive. De aceea, avem 
în vedere orientarea permanentă 
a cadrelor tehnice din ateliere, 
deci cu experiență deja formată, 
către serviciile de concepție.

— In perspectivă, uzina va 
avea de rezolvat situații mereu 
mai complexe. Aceasta are în ve
dere, din cîte ne dăm seama și 
o sporire a potențialului tehnic 
de proiectare. Sînt perfectate 
condițiile necesare?

— Dimpotrivă, lucrurile
vor complica și mai mult înce- 
pînd de la anul viitor. Pînă a-

se

cum, noi am soluționat exceden
tul de plan în ce privește pro
iectarea recurgînd la serviciile 
institutului de proiectare pentru 
utilaj chimic înființat nu demult. 
Dar, în curînd el va începe să 
fie supraîncărcat pe linia pro- 
piilor atribuții. Deci nu ne va 
mai putea deservi.

— Și, în acest caz, cum veți 
proceda?

— Deocamdată, adresei noas
tre prin care solicităm prelun
girea colaborării cu institutul 
menționat i s-a răspuns nefavo
rabil. Iar certitudinea preluării 
spre îndeplinire prin forțe pro
prii este, în prezent, în afara dis
cuției.

Am insistat în convorbirea 
noastră asupra acestui aspect. Și 
pentru că ni se pare a avea 
mult mai multă importanță de
cît la prima vedere, propunem 
spre studiu, organelor în drept, 
următoarea idee. La ora actua
lă, deci cu mai multe luni îna
inte de începerea anului urmă
tor sînt cunoscute sarcinile pla
nului de producție pentru în
treprinderi pe anul viitor. Este 
cunoscut, de asemenea, poten
țialul tehnic al fiecărei unități — 
uzină sau institut de proiectare. 
Este probabil ca în condițiile 
menținerii în fabricație a unor 
produse anterior proiectate, să 
apară un excedent de forță de 
muncă în proiectare într-un loc 
sau altul. (Aceasta, în ipoteza 
unui buget de timp mai redus 
cerut de operațiile de reproiec-

introduse 
fi, după 
estimeze, 

, planului

tare și de temele nou : 
în lucru). Normal ar 
părerea noastră, să se 
o dată cu definitivarea 
încărcarea personalului din pro
iectare (luînd în calcul și posi
bilitățile de ridicare a producti
vității pe baza experienței acu
mulate de la o perioadă la alta). 
Forul tutelar (în cazul de față 
Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini) prin Direcția 
generală de resort să procedeze 
în continuare la stabilirea, pe 
plan central, a măsurilor cores
punzătoare. Redistribuirea, chiar 
pe o etapă limitată, ar fi o so
luție. Iar cînd aceasta se profi
lează ca incomodă, instituirea, 
coordonată, a unor relații con
tractuale de colaborare ar fi o 
a doua cale, ceea ce ar permi
te și folosirea rațională a cadre
lor de concepție, cu experiență, 
în același timp creînd condiții și 
întreprinderilor eclipsate din a- 
cest punct de vedere să activeze 
fără șocuri, mai ales într-un do
meniu ca cel de față unde in
sistențele de soluționare pot ră- 
mîne, totuși, fără șansă.

în anii următori, Uzina meca
nică de utilaj chimic este aș
teptată să-și aducă alături de 
colegele ei de profil contribu
ția progresivă la utilarea unită
ților aflate în diferite stadii pe 
harta economică a țării. Rezulta
tele de pînă acum reprezintă pen
tru colectivul uzinei baza de 
pornire la îndeplinirea în condiții 
bune a sarcinilor ce le revin pe 
viitor.

„ Subredacțiile
transmit^

Acolo unde albastrul apei se-mpreună eu cel 
al cerului, a poposit o echipă de cineaști care 
realizează coproducția franco-română (serial 

pentru televiziune) „Fenimore Cooper". După „Răpirea fecioare
lor", „Tudor", „Titanic Vals" etc,, meleagurile Argeșului sînt 

din nou imortalizate pe peliculă.
ALEXANDRU DRAGOMIR

Pe 3 șantiere stabilite în localitățile Moreni, 
Gura Ocniței și traseul Pucioasa-Fieni tinerii 
lucrează, în timpul liber, la recuperarea 

conducte casate neutilizate. Folosirea aces
tora la irigarea terenurilor agricole, la ridicarea unor con
strucții agrozootehnice, amenajarea unor baze sportive etc. va 
însemna o economie de peste 560 000 lei. Pînă acum s-au valori
ficat 1 500 m, evidențiind’i-se organizațiile U.T.C. de la Schela 
Moreni, Uzina mecanică Mija, tinerii din comuna Gura Ocniței, 
din orașele Pucioasa și Fieni.

ION DROGUREANU

bi cu ceva. Poticnite pentru o 
clipă flăcările țîșneau din nou cu 
aceeași putere. Dogoarea lasă 
urme pe fețe, pe mîini, dar zidul, 
zidul acela viu nu dă înapoi. In 
spatele lor se găseau cele 9 re
zervoare. Dacă unul ar exploda, 
totul ar fi pierdut. Benzina por-

— Apropie mașina de focar...
Se găsesc doar la patru metri 

de torțele incandescente. Prin 
materialul transparent al turelei, 
pîrjolul își trimite toată brutali
tatea, toată năpraznica sa putere. 
Stropi grei de sudoare scaldă 
chipurile, trupurile.

nind într-un șuvoi aprins ar inun
da cartierul, casă cu casă. Și în
totdeauna pompierii știu că de 
acțiunea lor depinde viața copii
lor, a bătrînilor, salvarea bunuri
lor materiale. Simți parcă priviri
le înspăimîntate ale acestora. Și 
gîndul acesta le spune și acum că 
nu pot, că nu au voie să poată, 
nici un moment să dea înapoi.

De sub turela autotunului de 
incendiu, utecistul Ciriap, . face 
semn șoferului.

— Mai aproape, mai aproape. 
Vîlvătăile roșietice sînt la nu

mai doi metri. Turela încinsă a- 
tingea pragul de topire. Nu-1 o- 
bligă nimeni pe pompier la acest 
pas, la această cutezanță. El poa
te să acționeze și de la distanță. 
Tn acest caz însă flăcările ar mai 
dura. Și în aceeași măsură și pri
mejdia.

într-un alt punct al dispoziti
vului, limbile amenințătoare ale 
focului se apropie din ce în ce

mai mult de o stivă cu butoaie 
încărcate cu ulei și benzină. Je
tul de spumă deși dirijat cu dibă
cie nu vrea să pătrundă pînă la 
el. Existau două alternative : lă
sate pradă flăcărilor, prin explo
zia lor, ar putea să propage in
cendiul. Există o alternativă, să 
fie împinse la o parte. Dar 
riscurile sînt mari, mult prea 
mari în aceste momente.

Utecistul Aurel Pirtea a înțeles 
bine aceasta. Și totuși hotărîse :

— Tovarășe comandant, permi- 
teți-mi să le dau la o parte îm
preună cu echipa de salvare.

— Imposibil.
— încerc. Să fiu udat cu un 

jet de apă.
Căpătînd aprobarea, sergentul 

Pirtea se apropie tîrîș de butoaie. 
După el, ceilalți servanți. Tem
peratura le taie respirația. Dar 
continuă să înainteze. Apa căzu
tă pe butoaie sfîrîie ca un plînset. 
Și, totuși, iată-i acolo : rînd pe 
rînd, butoi cu butoi sînt date de 
o parte. Incendiul este astfel lo
calizat. In curînd ultimele flăcări 
aveau să se sfîrșească în nămol.

...Trecuseră mai bine de 4 ore 
de la darea alarmei. Intervenția 
le solicitase eforturi deosebite, 
curaj și bărbăție, inițiativă și stă- 
pînire de sine, dar mai presus de 
toate, dăruire. O trăsătură 
nu le lipsește 
unitatea p.c.i.

Intîmplarea 
gură dovadă.

uteciștilor din 
din Cluj, 
nu-i decît o

care 
sub-

sin-

I. IANCU

10000 DE OAMENI
CUCERESC INSULA
(Urmare din pag. I-a)

Veriga, alo Veriga ! Poți tu 
să dai ceva ?

— Alo. aici inginerul Ciobanu. 
Cele 15 de la Jirlău au intrat ?

— Ei nu s-au înscris cu defe- 
seurl și acum cer. Țăcău vrea 
puține tractoare dar vrea defe- 
seuri. Ce-și închipuie el dom
nule că eu am aici uzină și 
doar apăs pe buton și poftim, 
vino și ia-ți defeseul ?

— Toată nădejdea e la Iași.
— lașul nu a dat nici o știre.
— Am primit numai 

Buzău.
— Of, dar de ce tace
— Alo, alo, tovarășe 

tor, am aici un funcționar de la 
I.A.L.

— Ce ai ?
— Un om, un funcționar de 

la I.A.L. De la locuințe.
— Ne dă case ?
— Nu, a venit cu un 

Zice că vrea un birou 
mare decît prevede legea.

— Mașinile primite de la 
chilești s-au defectat.

— Ce dracu, toți care au 
mis combinele în ajutor, le-au 
trimis fără fulii.

— Ce zice departamentul ?
— Nu sînt fulii, nu se fabrică.
— Alo, Metaxa, ești lîngă apa

rat ? Transmite la fermă repar
tiția de remorci.

— Tovarășe inginer șef Cio- 
banu, ce fac. domnule, a sosit 
tractorul greu, unde mă duc să 
lucrez ? De la departament am 
dispoziție să merg la Latinu la 
amenajarea orezăriei. Trustul 
mi-a trimis o adresă prin care

de la

lașul ? 
direc-

calcul, 
mai
Ti-

tri-

îmi comunică că trebuie să des
fund vreo sută de hectare de 
vie la Ivești. Unde să mă duc ?

— Nu știu domnule, taie și tu 
tractorul în două și împacă și 
pe unul și pe altul.

— Către toate fermele. Se 
recomandă să se facă următoa
rele modificări la combinele 
care nu au fulii. Grătarul rărit 
la maximum. Scoateți șinele. 
Strîngeți cu șuruburi și depăr
tați roata de la tobă. Tractorul 
să lucreze cu accelerația re
dusă.

Către toate fermele. De cîte 
ori o mai fi fost lansată în eter 
comunicarea pînă i-a prins pe 
toți 25 de fermieri ? Cînd eram 
mic credeam că nimeni’ nu cu
noaște toate drumurile, toate 
potecile bălții. Iată acum pădu
rile de sălcii zac stinse în lungi 
șiruri de cioate și totuși orien
tarea nu-i cu mult mai 
ușoară.

— încotro s-o luăm ? îl întreb 
pe Cristea, șoferul. Cristea —- 
avion, cum l-au poreclit con
frații. Nu știe. El știe să ia 
pieptiș digurile ridicînd mașina 
în unghiuri de 45 de grade și 
să sară cu rotile peste gropi. 
Stăm într-o răscruce de dru
muri și nu ne dumirim încotro 
să o apucăm.

— Și pentru ce vă trebuie 
să-i găsiți pe fermieri ? Vă arăt 
eu insula, știu toate drumurile. 
N-aveti date ? Vă dau eu. Am 
dus și ieri un 
25 305 hectare de porumb. Fix. 
Producția s-a evaluat la 4 000 ki
lograme la hectar. Fermele 
Ulmul, Maicanul, Zăton

Lunca au cel mai bun porumb. 
Asta-i cu porumbul ! Floare 
avem 7 000. Șapte mii și cît ? 
Stai că mi-am notat eu pe foaia 
de parcurs de ieri, cînd a vor
bit ziaristul acela cu directorul. 
Uite că am găsit. 7 546 hectare 
cu o producție de 2 000. La po
rumb vom da peste plan vreo 
200 kilograme îa hectar iar la 
floare cam 100. Pînă ieri intra
seră în insulă 212 combine de 
porumb. 142 din celelalte, 700 
de tractoare, 500 de autocamioa
ne și 530 de remorci. Ce vă mai 
trebuie ? N-am eu timp că, cu 
datele acestea, aș putea să 
scriu un articol să mi-1 publice 
pe pagina întîi.

— Bine, dar 
oamenii, s'ă-i 
tași.

— Asta n-o 
dacă rămîi la r ___
șitul recoltărilor. Cînd o 
cunoști 10 000 de oameni ? 
noi toți sînt fruntași. Muncesc 
oamenii că de-aceea au venit din 
toate colțurile țării.

Argumentele șoferului erau 
mai mult decît logice. N-aveam 
de ales decît să mă las dus de 
el și pe cît posibil să discut cu 
toti cei pe care îi voi întîlni în 
cale.

vreau să cunosc 
cunosc pe frun-

să reușești, 
noi pînă la

nici 
sfîr- 

i să
La

ziarist. Avem

O
Șerbanu este o fermă 

O afli chiar dacă nu ți-o 
nimeni. Mecanizatorii au 
erul într-un vagon și tot prin 
vagoane mai dorm unii. Bi
roul. cantina și magazia nu sînt 
decît niște construcții puțin mai

nouă, 
spune 
ateli-

TG. MUREȘ
Ample amenajări

pentru noul an forestier
TG. MUREȘ. — Pentru 

noul an forestier, care a în
ceput în aceste zile, în ba
zinele de exploatare a Petro- 
șenilor, în văile Sebeșului și 
Cemei, în pădurile Călimani- 
lor și Sovatei, aparținînd 
Trustului interjudețean de ex
ploatare, transport și indus
trializarea lemnului din Tg. 
Mureș, au fost făcute ample 
amenajări a parchetelor și căi
lor de acces, au fost instalate 
și puse în funcțiune noi me-

Ieri, pe terenul din grădina publică a orașului 
Brăila, în prezența a peste 4 000 de tineri, a 
avut Joc festivitatea înmînării drapelului de 

fruntașă pe țară, brigăzii a IlI-a (sectorul Gemenele) din mu
nicipiul Brăila, care a lucrat pe șantierul național de irigații. 
La festivitate au fost prezenți tovarășul Radu Constantin, prim 
secretar al Comitetului municipal Brăila al P.C.R., președintele 
Consiliului popular municipal, secretari ai Comitetului munici
pal de partid. Constantin Constantin, secretar al Comitetului 
municipal U.T.C., membri ai Comitetului municipal de partid, 
ai consiliului popular municipal. Cei 140 de membri ai brigăzii 
a IlI-a sînt elevi din licee, școli generale, tineri din cartierele 
orașului.

In încheiere, tinerii participanți. la această festivitate au adre
sat C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, o telegramă 
în care își exprimă profundul atașament față de politica parti
dului și statului nostru, angajîndu-se de a fi mereu prezenți 
acolo unde țara îi cheamă, la muncă pe șantierele țării noastre 
socialiste.

OLGA FELEA

La Inițiativa Comitetului orășenesc U.T.C., în 
colaborare cu cinematograful „Tineretului14 s-s 
organizat în Dorohoi „Săptămîna filmului isto- 

și „Săptămîna capodoperelor cinematografice". Fil- 
„Răpire® fecioarelor", „Răzbunarea haiducilor", 

„----- -- și documentarele „Io, Mircea Voievod", „Mărășești
1917“ au fost precedate de expuneri. Tinerii au vizionat de ase

menea, filmele „Magazinul de pe strada mare“. „Duminică la 
ora 6", „Cenușă și diamant" etc. Alte două acțiuni se vor organi
za în această lună „Săptămîna vedetelor din filme" și „Săptămî
na filmului științific*.

ric românesc' __  ___c__ K
mele artistice „Răpirea fecioarelor' 

„Haiducii' ’ *

ANDREI ACOJOCÂRIȚEI

Cea mai nouă așezare pe harta descoperirilor 
arheologice din Transilvania este satul Dealul. 
Un colectiv de arheologi și istorici din Cluj și 

Odorheiul Secuiesc au scos la iveală fragmente de vase cerami
ce și unelte din piatră datind de la începutul epocii bronzului. 
La altitudinea de aproape 1 000 m. a fost delimitat perimetrul 
unei vechi așezări fortificate.

IO AN VULCA-V

Ilfov Formațiile artistice de amatori cuprinzifTu pes
te 3 000 de tineri s-au întrecut în cadrul Festiva
lului tineretului organizat de Comitetul județean 

Ilfov al U.T.C. în colaborare cu comitetul Județean pentru cul
tură și artă. Zilele trecute la Fierbinți și Domnești s-au intîlnit 
în cadrul fazei județene a Festivalului peste 500 artiști amatori 
din 33 de comune. S-au evidențiat formațiile corale Fierbinți și 
Bolintin Vale, grupurile vocale folclorice din comunele Ion Roa
tă. Izvoarele. Florești, Stoenesti, Roata, fluierașii de la Schitu, 
călușarii din Răsuceni, dansatorii din Clinceni.

BORDEI TOMA

zdravene decît colibele de 
baltă cu pereți îmbulgăriți, cu 
pămînt și acoperișul de stuf ori 
papură. Fermierul — 
inginer Popescu care a 
pînă acum numai în C.A.P. - 
este și mai nou aici, 
cîteva luni. Tabla unei mese pe 
care sta aplecat, notîndu-și șco
lărește, îl desparte acum de 
tehnologul șef al întreprinderii 
care îi dă o lecție.

— Treci Dunărea și te duci 
la Rahmanu. Vezi că directoru
lui de acolo îi' crapă buza că nu 
are cu ce hrăni oile. Ai grijă. 
Este un om bun dar tare negus-, 
toros. Nu scapă nici un prilej, 
dacă poate, să-1 ardă pe careva, 
îl cunosc bine, sîntem de mulți 
ani prieteni. îi ceri să te ajute 

zcu cîteva tractoare iar tu te an
gajezi să iei în baltă o parte 
din oi Te faci că nu ai apro
bare de la întreprindere și că 
iei totul pe răspunderea ta. îi și 
spui asta. Ii mai spui acolo niște 
povești cum că riscul tău e 
mare, că noi de la întreprindere 
am dat ordin să nu intre nici un 
animal în baltă, că nu avem fu
raje nici pentru ale noastre. 
Vezi nu iei multe oi de la în
ceput. Cînd vezi că el insistă să 
mai iei ceva oi, te lași greu și 
mai accepți o mie cu condiția 
să-ți mai dea două tractoare. 
Și așa o ții mereu. Ai grijă, 
însă, să nu iei mai mult de 6000 
de oi. Apoi te întorci la preț. De 
la început ceri mult. Cînd o in
sista el să lași mai ieftin, cobori 
și tu zece bani dar cu condiția 
să mai primești un tractor. Te 
ții tare. Dacă miroase ceva și 
te-o întreba de am fost zilele 
acestea pe la tine îi spui că nu 
m-ai văzut de cînd te-ai anga
jat la noi.

Știam multe lucruri despre 
fermier. Știam mai ales ce tre
buie să facă un fermier. Desco
peream acum ce înseamnă ca o- 
mul să se preocupe de fermă cu 
aceeași grijă și răspundere ca 
de propriul avut. Am învățat 
ca fermierul trebuie să știe 
să-și atragă oamenii, că dacă 
aceștia, bunăoară, sînt neîncre

bătrînul 
lucrat

doar de

zători în pontaj și cer plată 
săptămînală, el să le-o facă zil
nic, că tot fermierul trebuie 
să dea rețete la bucătărie cum 
să se gătească pentru soferU..din 
Maramureș, cum pentr.h' ?em, 
și în ce fel pentru cei «i-.i Bu
covina. Asta înseamnă să fii fer
mier. Dar nu numai atît.

Inovația
De la Serbanu. am plecat toc- 

mai în capătul insulei, la Ulmu, 
însoțiți și de economistul 
al întreprinderii.

— Trebuie să-i înminez 
mierului Mihai Barbu un 
miu special — o mie de lei.

— Pentru ce, o fi 
cumva recoltările ?

— încă nu. dar nj ar fi ex
clus să termine primul. A fă
cut o inovație care economiseș
te cîte un tractor și cîte o re
morcă de la un agregat de re
coltare a porumbului.

în ce constă inovația ? Mi-a 
explicat fermierul de la Ulmu 
pe viu, îhtr-un lan de porumb.

Cum funcționează agregatul 
de recoltat porumb îmi este 
greu să explic aici. Inovația se 
reduce la o chestie foarte sim
plă, lungirea unor tuburi de 
presiune.

Economisim astfel. îmi explică 
el, 13 remorci și 13 tractoare. 
Adică 4 350 de lei pe,zi. Din cal
culul făcut de noi reiese că nu
mai în toamna aceasta și numai 
la ferma noastră vom economisi 
400 000 lei.

Dar ce este insula ? Poate cel'9 
150 000 tone de porumb care au 
luat drumul silozurilor. Sau poa
te cele 13 000 hectare noi ce in
tră în circuit.

Insula, 200 de fete din Carca- 
liu toâte blonde, îmbujorate de 
crezi că-s făcute de-o mamă. 
Insula, studente citind versuri 
sub o salcie bătrînă la Șermanu 
sau tînărul șofer din Tîrgu Lă- 
puș alergînd pe diguri în cău
tarea unei cutii de poșta.

Toate, la un loc, nu sînt decît 
un crîmpei. Insula nu se 
ușor cucerită.

șef

f*r- pre-
terminat

(Agerpres)

canisme și instalații de tran
sport a masei lemnoase. De 
asemenea, drumurile forestie
re au fost prelungite cu circa 
300 km. Aceste lucrări de in
vestiții vor duce la realizarea 
unor indicatori tehnico-econo- 
mici superiori, din bazinele 
Trustului din Tg. Mureș, ur- 
mînd să fie livrate fabricilor, 
spre industrializare peste două 
milioane m.c. masă lemnoasă.

Bine ați venit în campingul de la Dumbrava roșie — Sibiu
Foto: O. PLEC AN
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Â PARTIDULUI APROBATE
DE ÎNTREGUL POPOR

Sînt fericit să pat ÎNCREDERE DEPLINA
trăi și munci sub 

steagul Partidului 
Comunist Român

Am urmărit cu intensitate 
întîlnirile de lucru ale condu
cătorilor de partid cu oamenii 
din patria noastră înfloritoare 
și mă mîndresc că fac parte 
din acest popor brav și destoi
nic. Din totdeauna partidul 
ne-a arătat calea neabătută pe 
care o avem de urmat. Adevă
rate steaguri de lumină, întru
chipare a Înțelepciunii, cuvin
tele partidului au vibrat atît 
de puternic și de pătrunzător 
în noi încît au izvorît — din 
inimile noastre, din însăși fi
ința noastră. înnobilate de o 
înaltă principialitate și consec
vență, au dat răspunsuri lim
pezi ca adevărul, tuturor pro
blemelor ce ne solicită în pre
zent. Este o mîndrie pentru 
fiecare dintre noi că țara noa- 
«tră, partidul nostru își înte
meiază Întreaga politică ex
ternă pe respectarea indepen
denței și suveranității popoare
lor, pe egalitatea deplină în 
drepturi, pe neamestecul în 
treburile interne ale fiecărui 
stat, militînd pentru adîn- 
cirea prieteniei și colaborării 
dintre toate țările socialiste, 
pentru întărirea unității lor. 
Sînt de acord din toată inima 
cu politica înțeleaptă a parti
dului, sînt de acord ca relațiile 
de prietenie dintre țările so
cialiste, dintre partidele comu
niste, să fie clădite pe încre
dere • > stimă reciprocă, pe spi
rit tc -ășesc, pe dreptul fie
cărui P rtid, al fiecărui stat 
socialist de a-și elabora de 
sine stătător politica prin apll-. 
carea creatoare a teoriei mar- 
xist-leniniste Ia condițiile con
crete ale fiecărei țări. Personal 
îmi exprim întreaga adeziune 
față de Declarația Marii Adu
nări Naționale, de cuvîntările 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al CC. al 
F.C.R., și ale tuturor celorlalți 
conducători de partid și de 
stat.

Cuvintele partidului ne sînt 
steaguri. Sînt fericit că pot 
trăi și munci împreună cu în- 
tree-’l popor sub steagurile 
unui lastfel de partid.

Lt. col. VITALIE CLIUC

ÎN VIITORUL PATRIEI 
LA CARE LUCRĂM AZI

acad. Sabba
Din toate cuvîntările rostite de 

conducătorii partidului și statu
lui nostru ca și în Declarația a- 
doptată de Marea Adunare Na
țională pe care o consider un 
document de mare semnificație 
și importanță, am distins ca un 
fir roșu, înalta responsabilitate a 
conducătorilor noștri față de des
tinele țării și poporului român.

Principiile profund internațio
naliste care stau la baza politicii 
partidului și statului nostru, prin
cipii reafirmate cu tărie în ulti
mele zile de către conducătorii 
iubiți ai poporului român, reflec
tă, cred, în mod pregnant carac
terul științific, realist și umanist 
al acestei politici al cărei unic 
și grandios țel este înflorirea con
tinuă a națiunii și statului nostru, 
întărirea și dezvoltarea continuă 
a prieteniei și colaborării între

Ștefânescu
popoare, între națiuni, între oa
meni, pacea și progresul întregii 
umanități.

împreună cu întregul nostru 
popor, cu toți cei animați de do
rința de a vedea țara noastră ri
dicată pe culmile cele mai înalte 
ale progresului și civilizației, îmi 
afirm cu tărie pe această cale 
deplina adeziune la această în
țeleaptă politică izvorîtă din în
săși fibrele voinței naționale.

Transpunerea în viață cu con
secvență a acestor mărețe țeluri, 
grija și responsabilitatea față de 
viitorul țării, iată ce unește as
tăzi, mai mult ca oricînd, într-o 
impresionantă și emoționantă u- 
nitate, voințele milioanelor . de 
cetățeni români și de alte națio
nalități în jurul conducerii de 
partid și de stat.

UNIȚI ÎN JURUL PARTIDULUI 
VOM ÎNFĂPTUI exemplar 
SARCINILE CE NE REVIN

Alături de întregul nostru po
por, am luat cunoștință de recen
tele documente ale partidului și 
statului nostru, de Declarația 
M.A.N., de cuvîntările conducă
torilor partidului nostru în jude
țele patriei și mă simt mîndru de 
politica promovată neabătut de 
țara noastră, politică ce exprimă 
voința întregii națiuni. Tineretul 
Șantierului hidroenergetic de la 
Porțile de Fier își exprimă atașa
mentul deplin față de politica 
patriotică și intemaționalistă a 
Partidului Comunist Român, și 
este hotărît să participe cu toată 
capacitatea și energia tinerească 
la acțiunea de a smulge Dunării 
milioanele de cai putere pe ca- 
re-i vom zăgăzui în turbinele fău
rite de vrednicii reșițeni și-i vom 
dărui apoi poporului. în cadrul 
sistemului hidroenergetic și de 
navigație Porțile de Fier și-au 
dat întîlnire tinerii veniți de pe 
șantierele Bicazului și Argeș, din

Craiova, Oradea, București, Lu
duș, tineri veniți de pe băncile 
școlilor profesionale și din facul
tăți, formînd azi o familie unită, 
puternică și conștientă de rolul 
muncii ei.

Partidul nostru se poate bizui 
pe eforturile hidroenergeticieni- 
lor, ale tuturor oamenilor mun
cii. In fața noastră stau sarcini 
deosebit de importante : schim
barea cursului Dunării prin darea 
în exploatare a ecluzei în vara a- 
nului viitor, punerea în funcțiune 
a primelor hidroagregate în cursul 
anului 1970, montarea echipa
mentului de comandă și automa
tizare Ja un. înalt grad de tehni
citate, prin realizarea cărora noi 
sprijinim din inimă politica parti
dului, toate acțiunile inițiate de 
partid în scopul întăririi unității 
țărilor socialiste, fiind conștienți 
că numai așa ne putem aduce a- 
portul la progresul continuu și 
rapid al societății noastre socia
liste, la înfăptuirea politicii pa
triotice și internaționaliste a par
tidului.

0 înaltă responsabilitate

intemaționalistă
Cu îndreptățită mîndrie am 

urmărit și urmăresc politica 
profund științifică, hotărîtă a 
partidului nostru în proble
mele interne și externe și îmi 
exprim totala adeziune față 
de clarviziunea politicii, față 
de înaltul spirit de răspundere 
ce o caracterizează. Ca un om 
care am cunoscut doar din 
cărți lungul și spinosul drum 
pe care poporul român a tre
buit să-1 străbată pînă la 
ceea ce văd azi cu ochii, pînă 
la această Românie socialistă, 
am în mine nu numai con
vingerea ci și simțămîntul că 
avem dreptul și trebuie să ne 
conducem singuri destinele 
țării și orice încălcare a aces
tei cerințe, în primul rînd

umane, ar însemna o răstur
nare a legilor.

Lucrez în cercetarea știin
țifică, domeniu în care pu
terea legității este extrem de 
evidentă și concretă. Sînt 
convinsă că politica partidului 
nostru bazată pe dezvoltarea 
creatoare a legilor marxism- 
leninismului oferă cea mai 
bună garanție că țara noastră 
merge mereu înainte, acest 
înainte însemnînd prosperi
tate, prestigiu internațional.

Tinerii muncitori, ingineri și 
tehnicieni din cadrul șantierelor 
de la Porțile de Fier, uniți și mai 
puternic în jurul partidului și gu
vernului, sînt hotărîți să înfăptu
iască sarcinile ce le revin, să-și 
aducă din plin contribuția la în
tărirea și dezvoltarea cuceririlor 
revoluționare ale poporului, la în
florirea scumpei noastre patrii 
România socialistă.

Ing. DOBRE ION
secretarul comitetului U.T.C. 

Energo-montaț 
Porțile de Fier

BOZN1UC ELENA 
cercetător științific 

la Institutul „Petru Poni*, 
filiala Academiei R.S.R., 

Iași

Pe un om de bună credință— 
fie el chiar și suporter — care 
a urmărit pe ecran sau din 
tribună meciul de debut al unei 
echipe românești în competiții
le fotbalistice continentale — a- 
cela de ieri al echipei Rapid — 
nu poate să îl încerce decît a- 
ceste două sentimente opuse : 
bucurie pentru victorie și tris
tețe pentru spectacolul fotbalis-

unii și alții, se angrenează încă 
de Ia începutul reprizei a doua 
într-o manieră de joc prea pu
țin sportivă, se obstrucționează 
si-și plătesc polițe la fiecare 30 
de secunde. Arbitrul — care a 
condus, de altfel, bine — opreș
te de nenumărate ori partida și 
împarte avertismente, îi notează 
si-i dojenește pe „neastîmpă- 
rați.“ Dacă cineva s-ar fi încu-

In „Cupa orașelor

tîrguri"

Rapid — O. F. K.

Beograd 3-1 (1-1)

ție. Partida dintre Rapid și 
O.F.K. Beograd nu poate fi ca
racterizată decît ca un meci me
diocru ca nivel tehnic și urît 
ca atmosferă de desfășurare.

Anticipat ca un meci dificil, 
dată fiind poziția pe care o o- 
cupă fotbalul iugoslav în ierar
hia europeană, spectatorii — pî
nă în minutul 85 -r l-au văzut 
sorocit pentru un insignifiant re
zultat de egalitate, comod pen
tru adversari și cu circumstan
țe justificative pentru evoluția 
oarecare a băieților din Giu- 
lești. Dar ceea ce nimeni nu 
mai credea și nu mai spera 
tata că s-a produs. Jucătorii, și

Ateneul român care în aceste zile găzduiește Centenarul Filarmo
nicii

INfORMATII
Miercuri dimineața s-a înapo

iat de la Budapesta delegația 
Ministerului Sănătății, condusă 
de acad. prof. Aurel Moga, mi
nistrul sănătății, care, la invitația 
ministrului sănătății al Republi
cii Populare Ungare, Szabo Zol- 
tan, a făcut o vizită în această 
țară.

Printre persoanele oficiale pre
zente la sosire, în Gara de Nord, 
se afla și Jozsef Vince, ambasa
dorul R. P. Ungare la București.

★
Orchestra simfonică a Ra- 

dioteleviziunii române care a 
efectuat un turneu în R. D. Ger
mană, în cadrul schimburilor cul
turale încheiate între cele două 
țări, s-a înapoiat miercuri în Ca
pitală. Orchestra a susținut 6 
concerte Ia Postdam, Gera, Jena, 
Berlin, Frankfurt pe Oder și 
Halle. Concertele s-au bucurat de 
un frumos succes.

(Agerpres)

CONFERINȚA DE PRESĂ
A LUI MICHAEL STEWART

Miercuri dimineața, înainte de 
a părăsi România, dl. Michael 
Stewart, secretarul de stat brita 
nic pentru afacerile externe, s-a 
întîlnit la Casa „Nicolae Titules- 
cu“ din Capitală — sediul Aso
ciației de drept internațional ș) 
relații internaționale — cu ziariști 
români și corespondenți ai pre
sei străine la București.

Conferința de presă a fost 
deschisă de ambasadorul Marii 
Britanii la București, sir John 
Chadwick.

Secretarul de stat britanic a 
făcut apoi o declarație de presă.

Sîntem cu toții privilegiați, a 
spus dl. Stewart, de a ne întîlni 
în casa care poartă numele lui 
Titulescu. Aș dori să vă spun cît 
sînt de încîntat de a fi avut oca
zia să vizitez România. A fost o 
vizită pe care personal o așteptam 
de mult timp cu plăcere. Subli
niind că această vizită este prima 
pe care o face în România un 
ministru britanic al afacerilor 
externe, vorbitorul s-a referit la 
întîlnirile care au avut loc pînă 
în prezent între oamenii de stat 
români și britanici considerate ca 
foarte importante și utile pentru 
ambele țări.

Aceste contacte sînt dovezi, 
dacă ar mai fi fost nevoie de do
vezi. ale importanței pe care Ma
rea Britanic și România o acordă 
acum relațiilor lor bilaterale. In 
lumea de astăzi avem din ce în 
ce mai mult nevoie să facem un 
schimb de vederi șf**de idei a- 
supra problemelor internaționale. 
Trebuie să dezvoltăm și legături
le noastre bilaterale la maximum.

Mă reîntorc la Londra după ce 
am purtat aici, la București, cele 
mai cordiale și cuprinzătoare 
discuții, fiind convins că relațiile 
dintre țările noastre se dezvoltă 
intens și spre avantajul nostru 
reciproc.

Sînt sigur că vizita mea a fost 
importantă nu numai pentru ex
celentul prilej pe care l-a oferit 
pentru un schimb de vederi foar
te amănunțit. Fiecare discuție, 
fiecare contact, este un prilej 
pentru a spori înțelegerea dintre 
noi. Astăzi, acest lucru este mai 
important decît oricînd.

In privința securității europene, 
M. Stewart a arătat că este ne
cesară construirea unor relații de 
încredere reciprocă între țările 
din Europa, fără de care un sis
tem durabil de securitate euro
peană nu poate fi stabilit.

Referindu-se apoi la unele as
pecte ale vieții internaționale 
actuale, secretarul de stat brita
nic a spus : Noi, cei din 
Marea Britanie, sîntem ho- 
tărîți să întărim Organizația 
Națiunilor Unite pentru ca ea să 
devină, așa cum trebuie să fie, 
forța cea mare pentru pace și 
pentru schimbări constructive în 
condiții pașnice. Plasăm Națiuni
le Unite chiar în centrul politi
cii noastre externe. Considerăm 
că stricta respectare a principii
lor cuprinse în Carta Națiunilor 
Unite este o necesitate imperioa
să a lumii de astăzi.

Secretarul de stat pentru 'afa
cerile externe al Marii Britanii a 
răspuns apoi întrebărilor puse de 
ziariști.

Referindu-se la dezvoltarea re
lațiilor bilaterale româno-britani- 
ce, dl. Stewart a subliniat că vi
zita sa a marcat un pas înainte 
în acest domeniu și a prilejuit o 
reafirmare a dorinței guvernului 
britanic de a realiza o mai mare 
înțelegere reciprocă între țările 
din estul și vestul Europei.

Referindu-se la posibilitățile de 
dezvoltare a cooperării dintre cele 
două țări, secretarul de stat bri
tanic a spus : în acest sens 
este, cred, grăitor faptul că 
astăzi dimineață am semnat cu 
dl. Mănescu o convenție consu
lară. O convenție consulară este 
de altfel un barometru sau mai 
bine zis un termometru care arată 
în mod mai precis gradul la care 
au ajuns contactele bilaterale.

Răspunzînd la o întrebare pri
vind atmosfera în care s-au des
fășurat convorbirile de la Bucu
rești, secretarul de stat britanic 
a spus : Atmosfera convorbiriloi 
a fost atît prietenească cît și rea
listă. Am făcut un schimb de pă
reri asupra unei mari varietăți de 
probleme, asupra unora am căzut 
de acord, însă nu asupra tuturor. 
Acolo unde a existat un dezacord 
cred că acum, la sfîrșitul convor
birilor, fiecare dintre cele două 
părți înțelege mai exact de ce a- 
vem aceste păreri diferite. Desi
gur, după această vizită vom a- 
naliza mai atent ceea ce a spus 
cealaltă parte. Aș adăuga — a 
spus în încheiere dl. Stewart — 
că atmosfera în care s-au desfă
șurat convorbirile a fost extrem 
de cordială.

(Agerpres)

Declarațiile unor participant de peste hotare la lucrările

Mai mulți participanți de 
peste hotare la lucrările primei 
Conferințe republicane de chi
mie fizică generală și aplicată, 
au avut amabilitatea de a îm
părtăși redactorilor Agerpres, 
Ștefan Bratu și Petru Uilăcan 
impresiile lor în legătură cu a- 
ceastă manifestare științifică.

Confenrința de la București, 
la care am participat — a spus 
acad. N. M. Javaronkov, direc

SPORI
pid. în minutul 85 o minge „îl 
sare" pe unul din fundașii echi
pei O.F.K. Beograd, iar Năstu- 
rescu — care și-a făcut o plăcu
tă și bună reintrare în arena 
sportivă (poate că săptămînile 
de „detențiune pe tușă" rămîn 
un sfetnic înțelept pentru el — 
si de ce nu și pentru alții) ur
mărește atent, nu se pripește și 
dînd mingii o direcție precisă,

Spectacolul in contra 
dicție cu victoria

metat să cronometreze timpul 
cînd mingea se odihnea ar fi 
putut constata stupefiat că fot
bal nu s-a jucat mai mult de 
40—50 de minute ! Și. obosiți 
parcă de atîtea gîlcevi — rapi- 
diștii păreau deja resemnați — 
oaspeții, mulțumiți de rezulta
tul de egalitate (1—1, prin punc
tele înscrise de mijlocașul Ste- 
panovici în min. 13 dintr-un 
șut-bombă și Neagu cu capul în 
min. 23). și-au permis o destin
dere. Două 
oaspeților 
„minunea".
diminuează 
seninătatea

erori de apărare ale 
au făcut posibilă 
Aceste greșeli nu 
cu nimic însă în- 

victoriei echipei Ra-

marchează peste portar. Publi
cul, care se plictisise așteptînd, 
aplaudă frenetic. Fotbaliștii iu
goslavi rămîn stupefiați. Dar 
nici nu apucă să-și revină bi
ne că, în penultimul minut de 
joc, Neagu recuperează balonul 
și-1 trimite lui Năsturescu care 
înscrie din nou.

E greu de făcut un pronostic 
pentru partida retur care va 
decide calificarea. Fotbaliștii 
iugoslavi vor încerca să refacă. 
Tot ce se poate spune e că sînt 
buni tehnicieni, cunosc secretele

„meseriei" și beneficiază, mulți 
dintre ei, și de bună experiență 
a jocurilor internaționale ca și 
de loc neglijabilele atribute fi
zice. I-am reținut pe Petkovici, 
Turudja, Mitici, Maravici și Ste
panovich Dar e posibilă și cea
laltă alternativă. Și anume, ca 
Rapid să lupte pentru un scor 
strîns și să-1 obțină. Singurul om 
care merită menționat la „ale
șii" partidei este Năsturescu. 
Ceilalți, nici măcar în nota lor 
obișnuită. Pentru că să nu ui
tăm: toate 4 golurile s-au marcat 
nu din fazele și acțiunile unui 
fotbal dinamic, modern, specta
culos ci din întâmplări și gre
șeli. Victoria ar putea să indu
că în eroare. Codreanu a jucat 
slab de tot, Marian Popescu, 
Angelescu, Ștefan, Lupescu, Du
mitru la fel. O notă și mai dis
cordantă a făcut Dan care, se 
pare, nu se mai poate stăpîni. 
Altercațiile lui cu adversarii 
sînt penibile. Știam- că fotbaliș
tii pe măsură ce „îmbătrînesc" 
devin mai înțelepți. Jucătorii 
feroviari nu se „ghicesc" pe te
ren, nu există un joc și o 
coeziune tactică, driblează mult, 
cu și fără rost, pentru că par a 
fi dezorientați, se împiedică și 
cad cum se spune, pe locul bun 
— pierzînd ocazii și frînînd ac
țiuni care s-ar putea încheia cu 
goluri. N-au crampoane la ghe
te * Toate acestea într-un 
reflectă un anume adevăr : 
știu ce să facă cu mingea 
teren în multe împrejurări 
poate și în mai multe nu știu 
cum să facă.

torul Institutului de chimie ge
nerală și anorganică al Academi
ei de Științe a U.R.S.S. a con
stituit nu numai un prilej de 
cunoaștere a rezultatelor și cer
cetărilor în diferite țări de către 
savanți, dar a permis totodată 
stabilitatea unor noi contracte 
personale. Cînd se întâlnesc doi 
savanți la despărțire fiecare 
pleacă îmbogățit cu încă o idee 
— deci cu două idei. Cînd se 
întâlnește o grupă mare de sa
vanți, să zicem la o conferință, 
după terminarea discuțiilor fie
care se îmbogățește cu noi idei 
care pot da naștere la altele noi.

Impresia care mi-a rămas după 
vizitarea unor institute științi
fice superioare — a spus în în
cheiere oaspetele — este aceea 
că România a obținut un mare 
progres în ultimii ani în dezvol
tarea științei, îndeosebi în do
meniul chimiei. Urez chimiștiloi 
români mult succes spre folosul 
poporului.

Centrul de cercetări de micro- 
calorimetrie și de termochimie 
din Marsilia a fost reprezentat 
la Conferință de mai mulți spe
cialiști, printre care prof. H. Ta- 
choire. Unul dintre efectele 
favorabile ale reuniunii colegi
lor români la care am fost in
vitați — a spus printre altele 
oaspetele francez — constă în 
aceea că aceasta ne-a permis să 
luăm contact nemijlocit și cu 
problemele de tehnică a cerce
tării, cu aparatajele și materia

lele folosite în chimia fizică, 
ceea ce este de o deosebită im
portanță pentru progresul cer
cetărilor.

Un alt oaspete de peste ho
tare prof. S. Lengyel de la la
boratorul de cercetări chimice 
al Academiei de Științe din Bu
dapesta — a subliniat, printre 
altele, — utilitatea conferinței, în 
care au fost făcute și unele co
municări interesante în legătură 
nu cercetările pe care el le face 
în laboratorul în care lucrează.

Prof. F. Mathis de la Facul
tatea de științe din Toulouse 
a spus, printre altele : Cred 
că oamenii de știință trebuie să 
se conducă după ideea că fronti
erele nu au decît o valoare ad
ministrativă, că ele trebuie să 
fie cît mai permeabile pentru 
raporturile dintre ei. Comunita
tea științifică trebuie să se întă
rească, căci noi lucrăm pentru 
a răspîndi ideea că lucrurile 
cele mai importante sînt progre
sul, pacea, libertatea.

Reluînd aprecierile mai mul
tor interlocutori în legătură cu 
numărul mare de tineri din Ro
mânia angrenați în cercetarea 
științifică, cu nivelul ridicat al 
muncii acestora, prof. E. F. Wes- 
trum de la Universitatea din 
Michigan a spus printre altele : 
Prezența unui mare număr de 
tineri la lucrările conferinței, în
deosebi numărul mare de femei 
din România care fac cercetări 
științifice, a imprimat o impor
tanță sporită acestei reuniuni.

LIBRETUL DE ECONOMII
cu cîștiguri in materiale

de construcfii

i!

fel 
nu 
pe 
și

VASILE CĂBULEA

Printr-o hotărîre a Consiliului 
de Miniștri^ Casa de Economii 
și Consemnațiuni a fost autoriza
tă să emită prin unitățile din me
diul rural și din orașele în care 
nu se construiesc locuințe proprie
tate personală cu ajutorul statu
lui, un nou libret de economii 
cu cîștiguri în materiale de con
strucții. Libretul se emite în va
lori fixe de 1 000 de lei. Dobîn- 
da cuvenită depunătorilor pe a- 
cest libret se acordă prin trageri 
la sorți trimestriale, sub formă de

cîștiguri constând din materiale 
de construcții pentru locuințe.

Conform Hotărîrii Consiliului 
de Miniștri, cîștigătorilor pe ace
ste librete li se vor asigura cu 
prioritate materialele de con
strucții.

Emiterea acestor librete se va 
face cu începere de la 1 octom
brie a.c., iar la tragerea la sorți 
pentru trimestrul IV/1968, vor 
participa toate libretele de eco
nomii cu cîștiguri în materiale de 
construcții emise pînă la 31 oc
tombrie a.c.

COMUNICAT
cu privire la vizita oficială in Republica

Socialistă România a secretarului de stat 
pentru afacerile externe al Regatului Unit 
al Marii Britanii și Irlandei de nord,

Michael Stewart
La invitația ministrului afaceri

lor externe al Republicii Socia
liste România, Corneliu Mănescu, 
adresată în numele guvernului 
român, secretarul de stat pentru 
afacerile externe al Regatului 
Unit al Marii Britanii și Irlandei 
de nord, însoțit de doamna 
Stewart, a făcut o vizită oficială 
în România între 8 și 11 septem
brie 1968.

Secretarul de stat pentru aface
rile externe al Regatului Unit, 
Michael Stewart, a fost primit de 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, care a oferit 
un dejun în onoarea sa.

Secretarul de stat a fost pri
mit, de asemenea, de președinte
le Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer.

In timpul vizitei, între minis
trul afacerilor externe român, 
Corneliu Mănescu, și secretarul 
de stat pentru afacerile externe 
britanic, Michael Stewart, au a- 
vut loc convorbiri, la care au 
participat :

Din partea română : Vasile 
Sandru, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, Vasile Pungan, 
ambasadorul Republicii Socialis
te România la Londra, consilieri 
și experți din Ministerul Afaceri
lor Externe.

Din partea engleză : Sir John 
Chadwick, ambasadorul Regatului 
Unit la București, P. T. Hayman, 
subsecretar de stat la Ministerul 
de Externe, precum și consilieri 
și experți din Ministerul de Ex
terne.

In cursul întrevederilor și con
vorbirilor, cele două părți au pro
cedat la un schimb de vederi cu
prinzător și util cu privire la re
lațiile dintre Republica Socialistă 
România și Regatul Unit și pro
bleme actuale ale situației inter
naționale.

Cele două părți au remarcat cu 
satisfacție dezvoltarea favorabilă 
a relațiilor bilaterale și au relevai 
posibilitățile care există pentru 
extinderea colaborării româno- 
britanice, în spiritul respectului 
reciproc al independenței și suve
ranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în trebu
rile* interne și avantajului reci
proc.

Ele au apreciat că schimburile 
de vizite și contactele directe din 
ultimii ani între reprezentanții ce
lor două țări au adus o contribu
ție importantă la intensificarea 
legăturilor bilaterale în diferite 
domenii și au exprimat dorința lor 
de a continua aceste contacte și 
schimburi de păreri cu privire la 
problemele de interes comun.

Părțile au evidențiat creșterea 
însemnată a relațiilor economice 
între cele două țări și au subli
niat necesitatea continuării efor
turilor lor pentru a dezvolta 
schimburile comerciale si coope
rarea economică, industrială și 
tehnică reciproc avantajoasă, po
trivit posibilităților și necesități

lor economiilor celor două țări. 
Ele și-au exprimat convingerea 
că încheierea unui nou Aranja
ment comercial pe termen de 5 
ani, precum și organizarea Expo
ziției industriale britanice la 
București în luna octombrie 1968 
vor favoriza această dezvoltare.

Cele două părți au salutat pro
gresele înregistrate în realizarea 
prevederilor Acordului de colabo
rare științifică și tehnica, a Pro
gramului de schimburi culturale 
și a altor înțelegeri dintre insti
tuții specializate din România și 
Regatpl Unit. Apreciind impor
tanța pe care o are creșterea con
tinuă a relațiilor culturale și ști
ințifice pentru promovarea cu
noașterii reciproce și înțelegerii 
între popoarele celor două țări, 
părțile și-au exprimat dorința de 
a sprijini și facilita și în viitor 
contactele oamenilor de știință, 
cultură și artă, precum și alte for
me de colaborare în aceste dome
nii.

De asemenea, ele au căzut de 
acord să încurajeze intensifica
rea schimburilor în domeniul tu
rismului între cele două țări.

în interesul dezvoltării relații
lor româno-britanice, cei doi mi
niștri ai afacerilor externe au sem
nat la 11 septembrie o Conven
ție consulară între Republica So
cialistă România și Regatul Unit. 
Ei au exprimat, de asemenea, 
posibilitățile încheierii unor a- 
corduri în domeniul maritim și 
al transporturilor rutiere.

Procedînd la un schimb de ve
deri asupra problemelor interna
ționale actuale, cele două părți 
au reafirmat convingerea lor pri
vind necesitatea de a se continua 
eforturile în vederea asigurării u- 
nui climat de destindere și cola
borare internațională în spiritul 
Cartei Organizației Națiunilor 
Unite, în scopul adîncirii înțele
gerii între state și al întăririi 
păcii în lume. In convorbiri au 
fost abordate probleme europene, 
dezarmarea, războiul din Viet
nam, situația din Orientul Apro
piat și viitoarea sesiune a Adună
rii Generale a Organizației Na
țiunilor Unite.

Vizita în România a secretaru
lui de stat pentru afacerile ex
terne al Regatului Unit, care se 
înscrie pe linia bunelor relații 
statornicite între cele două țări, 
reprezintă o contribuție valoroa
să la dezvoltarea acestor relații, 
în interesul lor reciproc, al păcii 
și colaborării internaționale.

Secretarul de stat pentru afa
cerile externe, Michael Stewart, 
a transmis, în numele primului 
ministru Harold Wilson, invita
ția ca președintele Consiliului de 
Miniștri, Ton Gheorghe Maurer 
si ministrul afacerilor externe. 
Corneliu Mănescu, să facă o vi
zită oficială în Regatul Unit. In
vitația a fost acceptată cu plă
cere. Data vizitei urmează să fie 
stabilită ulterior pe cale diplo
matică.

SEMNAREA UNEI
CONVENȚII
Miercuri dimineață, la Mini

sterul Afacerilor Externe a fost 
semnată o convenție consulară 
între Republica Socialistă Româ
nia și Regatul Unit al Marii Bri
tanii și Irlandei de Nord. Con
venția a fost semnată de Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne al României, și Michael 
Stewart, secretarul de stat pentru 
afacerile externe al Marii Britanii.

La semnare a participat, din 
partea română, Vasile Șandru, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Vasile Pungan, ambasa
dorul Republicii Socialiste Româ

CONSULARE
nia la Londra, Ion Anghel, șeful 
delegației române la tratativele 
pentru încheierea convenției con
sulare, consilieri și experți din 
Ministerul Afacerilor Externe.

Din partea engleză au partici
pat sir John Chadwick, ambasa
dorul Regatului Unit la București, 
P. T. Hayman, subsecretar de stat 
la Ministerul Afacerilor Externe, 
A. A. Russel, șeful delegației bri
tanice la trativele pentru încheie
rea convenției consulare, consi
lieri și experți din Ministerul de 
Externe.

(Agerpres)

Plecarea
pentru

al Marii

secretarului de stat 
afacerile externe

Miercuri la amiază a părăsit 
Bucureștiul secretarul de stat pen
tru afacerile externe al Marii 
Britanii, Michael Stewart cu so
ția, care, la invitația ministrului 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Corneliu Mă
nescu, adresată în numele guver
nului român, a făcut o vizită o- 
ficială în țara noastră.

Secretarul de stat britanic a 
fost însoțit de P. T. Hayman, 
subsecretar de stat pentru aface
rile externe, de consilieri și ex
perți din Ministerul Afaceriloi 
Externe.

Britanii
La plecare, pe aeroportul Bă- 

neasa, oaspetele a fost salutat de 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, Vasile Șandru, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Vasile Pungan, ambasado
rul României la Londra, de func
ționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe.

Au fost de față sir John Chad
wick, amabasadorul Marii Brita
nii la București și membri ai am
basadei.

(Agerpres)

Plecarea delegației parlamentare olandeze
Miercuri dimineață a părăsit 

Capitala delegația parlamentară 
olandeză, condusă de G. M. Ne- 
derhorst, vicepreședinte al celei 
de-a doua camere a Statelor Ge
nerale, care la invitația Marii A- 
dunări Naționale a făcut o vizită 
în țara noastră.

Din delegație au făcut parte 
deputății Th. L. M. Thutlings. 
W. J. Schuijt, Th. J. Westerhout. 
W. J. Geertsema, L. M. de Rijk, 
J. Baas, H. A. C. M. Notenboom, 
M. van der Stoel, J. Boersma, 
J. H. van Wijk, W. Kremer, E. 
van Thijn și W. H. de Beaufort, 
secretarul delegației.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspeții au fost salutați de 
acad. Ilie Murgulescu, vicepre
ședinte al Marii Adunări Națio
nale, Anton Breitenhofer, mem
bru al Consiliului de Stat, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, președinți ai unoi 
comisii permanente ale Marii 
Adunări Naționale, de deputați 
ai M.A.N. și alte persoane ofi
ciale.

A fost de față Jonkheer Dirk 
van Eysinga, ambasadorul Olan
dei la București.

(Agerpres)



O nouă convorbire între reprezentanții 
R. 0. Vietnam si ai S. II. A. la ParisJ»

PARIS 11 Corespondentul A- 
gerpres, Al. Gheorghiu, transmi
te : Miercuri a avut loc la Paris 
a 21-a ședință a convorbirilor 
oficiale dintre delegațiile S.U.A. 
și R. D. Vietnam.

Xuan Thuy, șeful delegației 
R.D.V., care a luat primul cu
vîntul, a făcut o declarație care 
a răspuns cererii formulate de 
președintele Johnson în conferin
ța sa de presă de marți. Repre
zentantul R. D. Vietnam a spus: 
„Președintele Johnson a declarat 
din nou că bombardamentele a- 
supra R.D.V. nu vor înceta com
plet fără „reciprocitate*. Noi re
petăm : nu există reciprocitate la 
aceasta*.

In continuare, Xuan Thuy, re
fer indu-se la poziția șefului dele
gației americane Harriman a de
clarat : „Partea americană caută 
toate pretextele pentru a nu răs
punde cererii legitime a poporu
lui vietnamez și a guvernului 
R.D.V. Dacă S.U.A. doresc, in

PUTERNICE amu
ALE PATRIOȚILOR Sl/DVIETNAMEZI

După cum relatează agențiile de presă, unități ale forțelor 
patriotice sud-vietnameze au lansat în noaptea de marți spre 
miercuri, după o acalmie aparentă de 36 de ore, unul din 
cele mai puternice atacuri din ultima vreme. Seria atacurilor 
s-a răspîndit instantaneu în întreaga regiune a Saigonului

Agenția France Presse men
ționează că aproximativ 700 de 
combatanți < detașamentelor 
Frontului Național de Elibe
rare au ocupat o parte din 
importantul centru urban Tay 
Ninh, situat la aproximativ 
100 km nord-vest de Saigon. 
Atacul a fost precedat de o 
intensă pregătire de artilerie 
asupra orașului și a împreju
rimilor sale. Patrioții au cu
cerit concomitent patru sate 
din jurul acestei localități, 
unde se aflau, de asemenea, 
poziții întărite ale trupelor 
americano-saigoneze : Long
Dai, Ninh Loi, Thanh Phuoc și 
Thai Hoa. înainte de a putea

OăMENI DE ȘTIIMĂ PRIMIțl

DE PREȘtOINTElE I. SVOBODA
PRAGA 11 (Agerpres). — La 

10 septembrie, președintele Lud- 
yik Svoboda, a primit pe repre
zentanții oamenilor de știință din 
Cehoslovacia, anunță agenția 
C.T.K. Au fost de față Gustav 
Husak, vicepreședinte al guver
nului și B. Kucera, ministrul jus
tiției.

Președintele Svoboda și Gustav 
Husak i-au informat pe oamenii 
de știință despre situația politică 
actuală și despre sarcinile urgen
te care stau în fața popoarelor 
ceh și slovac și mai ales în fața 
oamenilor de știință.

Mulțumind conducătorilor de 
stat pentru poziția și activitatea 
lor, oamenii de știință și-au afir
mat sprijinul față de politica 
P.C.C. și a guvernului țării. 

DRAMA 
BIAFREZĂ

La masa tratativelor nu s-a putut ajunge la un acord. Ceasu
rile prelungite petrecute împreună n-au apropiat soluția. S-au 
auzit acuzații și contraacuzații, s-a făcut multă istorie, dar s-au ig
norat problemele acute ale prezentului. Nigerienii și biafrezii s-au 
despărțit încă o dată după o nouă rundă infructuoasă la Addis 
Abeba și nimeni nu poate să prevadă cînd se va produce viitoarea 
reîntîlnire. Refuzul de a înainta pe calea unei reglementări paș
nice este justificat și de o parte și de alta. Protagoniștii tragediei 
profesează intiansigența. Lagosul care vede în timp un aliat al 
său, nu se grăbește. Operațiunile militare îi sînt favorabile, înain
tarea trupelor federale strînge cercul ide foc care nimicește pe bia- 
frezi, iar Gowon are destule motive să fie satisfăcut de evoluția si
tuației, Ojukwu refuză să renunțe la seccesiune pentru că această 
renunțare înseamnă revenirea Ia trecut. Și, astfel, intransigența 
blochează căile păcii. Nu vrem să examinăm istoricul problemei 
pentru că multe fapte sînt învăluite de incertitudini și pentru că 
abia viitorul va da răspuns la o serie de semne de întrebare. Dar 
indiferent de viziunea asupra conflictului nigeriano-biafrez, in
diferent de atitudinea adoptată față de o tabără sau cealaltă, 
rămîne latura primordială a clipei de față: soarta a milioane de 
oameni. Eșecul de Ta Addis Abeba al negocierilor dintre emisarii 
Lagosului și cei ai Biafrei creează o situație dramatică. Vom asista 
oare pînă ia ultimul act la drama a opt (sau chiar mai multe) 
milioane de oameni care luptă împotriva morții cu ultimele re
surse ale ființei lor? Politica Biafrei poate fi judecată cu aspnme 
sau dimpotrivă, cu simpatie. Dar, milioanele de oameni nevino- 
vați care rătăcesc fără țintă, purtînuu-și calvarul, nu trebuie sa 
plătească atît de scump un conflict care putea fi foarte lesne 
(într-o altă fază) reglementat în jurul mesei negocierilor. Insa m 
ioc au intrat interesele străine și ceea ce putea fi simplu s-a com
plicat la maximum. Francois Mazure, corespondentul agenției 
FRANCE PRESSE, a transmis pagini zguduitoare din țara tribu
lui Ibo „unde toată lumea s-a mobilizat pentru a supraviețui . 
Cuvintele Iui mi-au rulat filmul tragic al coloanelor de refugiați 
care se sting pe marginea șoselelor după ce ultima speranță de 
salvare s-a irosit. „Coridorul carității", zborurile curajoase ale 
unor piloți, nu pot, deocamdată, să aducă alinarea suferințelor 
Biafrei. S-ar părea că două milioane de oameni se ascund în 
păduri, aflați la capătul resurselor fizice. Unii observatori sînt de 
părere că pădurile adăpostesc trei sau chiar patru milioane de 
biafrezi. Ei trăiesc sub cupola cerului, flămînzi, luptând cu epi
demiile, fără să mai aibă puterea de a-și țese iluzii. O oficiali
tate a Crucii Roșii relata după un voiaj în Biafra: „Trebuie să 
vă spun că am călătorit mult în viața mea, am văzut zeci de 
țări, am văzut multă mizerie. Nicăieri n-am văzut ceva mai trist, 
ceva care să exprime mai pregnant domnia letargici foamei: co
pii scheletici, lipsiți de lapte, care nici măcar nu mai aveau 
putere de a striga sau de a geme".

Pe plan militar operațiunile au intrat într-o fază în care sfîr-

tr-adevăr, o soluție pașnică și 0- 
norabilă a problemei vietnameze, 
a subliniat el, ele trebuie să re
nunțe la politica lor de agresiu
ne, la țelurile lor neocolonialiște 
în Vietnamul de sud și la scopu
rile lor de a perpetua divizarea 
Vietnamului; ele trebuie să re
cunoască Frontul de Eliberare 
Națională din Vietnamul de sud 
și să discute cu reprezentanții 
Frontului asupra chestiunilor in- 
teresînd cele două părți în Viet
namul de sud. In primul rînd 
ele trebuie să înceteze imediat 
necondiționat bombardamentele 
și toate celelalte acte de război 
pe ansamblul teritoriului R. D 
Vietnam pentru a se lua în dis
cuție alte chestiuni interested 
cete două părți. Astfel, a conchis 
Xuan Thuy, aceste convorbiri de 
la Paris cor rămîne mai departe 
în impas și partea americană va 
trebui să-și asume întreaga răs
pundere pentru aceasta".

fi dată alarma de către co
mandamentul trupelor ameri- 
cano-saigoneze, relatează a- 
genția France Presse, o ploaie 
de obuze de mortiere și ra
chete cădeau asupra principa
lelor puncte strategice din oraș 
și împrejurimi.

Acesta este al doilea atac 
al patrioților împotriva ora
șului Tay Ninh. în timp ce 
luptele se desfășurau la Tay 
Ninh, alte unități ale forțelor 
patriotice declanșau un atac 
împotriva unui centru con
trolat de corpul expediționar 
american Dan Tieng.

PRAGA 11 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția C.T.K., J. 
Smrkovsky, președintele Adunării 
Naționale a R. S. Cehoslovace, a 
primit miercuri la sediul Adunării 
Naționale pe V. V. Kuznețov, re
prezentant al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., membru al 
C.C. al P.C.U.S. și deputat în 
Sovietul Suprem al U.R.S.S.

PRAGA 11 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția C.T.K., 
la C.C. al P.C.C. a avut loc 
miercuri o consfătuire a primilor 
secretari ai comitetelor regionale 
ale Partidului Comunist din Ceho
slovacia. Consfătuirea s-a desfă
șurat sub președinția primului 
secretar al C.C. al P.C.C., A. 
Dubcek.

Subunitate americană evacuîndu-și răniții după un atac al patrioților sud-vietnamezi

Ministrul austriac al c0~, 
merțulub Otto Mitterer, în-] 
soțit de funcționarii superi- > 
ori din acest minister, a vi
zitat miercuri, pavilionul 
României la Tîrgul interna
țional de la Viena. Pavilio
nul României a fost vizitat, 
de asemenea, de Bruno Ma
rek, primarul Vienei, care 
s-a întreținut îndelung cu 
reprezentanții țării noastre 
la tîrg.

★
Miercuri după-amiază la 

pavilionul României a avut 
loc o conferință de presă. 
Nicola e Dumitrescu, șeful 
Agenției economice române 
la Viena, a făcut o scurtă 
prezentare a evoluției re
lațiilor economice dintre 
țara noastră și Austria, su
bliniind evoluția favorabilă 
a acestora.

★
Republica Socialistă Ro

mânia participă pentru pri
ma oară la pavilionul de 
inovații $i invenții deschis 
în aceeași perioadă cu Tîr
gul internațional de la 
Viena, cu un stand propriu, 
în care sînt prezentate reali
zări românești.

CONSILIUL de Securitate 
al O.N.U. a recomandat în una
nimitate admiterea noului stat 
care și-a cucerit recent inde
pendența — Swaziland — în Or
ganizația Națiunilor Unite. Re
comandarea Consiliului de 
Securitate va fi luată în dezba
tere la cea de-a 23-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. ca
re urmează să se deschidă la 
24 septembrie la New York. In 
cazul în care Swazilandul va fi 
primit în O.N.U., el va deveni 
cel de-al 125-lea stat membru 
al acestei organizații.

SECRETARUL Departamen
tului de Stat al S.U.A., Dean 
Rusk, a avut marți o întreve
dere cu Kurt Birrenbach. tri
misul cancelarului vest-german, 
Kurt Kiesinger. La întrevelere 
a participat, de asemenea, Ni
cholas Katzenbach, subsecretar 
de stat. Departamentul de Stat

șitul biafrez este previzibil. Desigur, ocuparea ultimelor centre 
din fosta provincie orientală nu va însemna încheierea luptelor 
pentru că este de așteptat continuarea acțiunilor de guerilă. 
Biafra cu păduri și mlaștini, cu zone inaccesibile, oferă condiții 
pentru un război de hărțuire care va costa destul Lagosul. Chiar 
înfrînt tribul Ibo nu va depune armele, pentru că în joc este 
soarta sa.

In aceste momente dramatice, Biafra caută cu disperare sal
varea. Unii fruntași biafrezi au recomandat alăturarea țării lor Ia 
comunitatea africană francofonă, formulă ce nu schimbă cu ni
mic datele actuale ale problemei. în schimb, din declarațiile fă
cute de ministrul de externe M. T. Mbu se întrevede dispoziția 
spre concesii mai substanțiale : „Biafra este de acord cu proiectul 
unei confederații a statelor nigeriene“, punînid un accent deose
bit pe colaborarea economică, domeniu în care Lagosul este di
rect interesat.

Autoritățile federale se pregătesc pentru festivitățile „victoriei". 
Ambasadorul nigerian Ia Washington a adresat invitații Ia „ope
rațiile militare finale". Se calculează kilometrii parcurși, cei ră
mași și se redactează, probabil, discursurile de la ceremonii. 
Gowon anunța chiar că în „maximum opt zile totul va fi gata". 
Concomitent, la Lagos, se vorbește despre „un program în cinci 
puncte menit să contribuie la aprovizionarea cu hrană și medica
mente a populației biafreze". Poporul acesta este menit să aco
pere duritatea ultimei etape a războiului? Poate. Deocamdată, 
milioane de oameni care n-au altă vină decît aceea că aparțin 
nefericitului trib Ibo continuă să dea o desnădăjduită bătălie 
împotriva morții.

EUGENIU OBREA

Convorbirile delegației 
române în Mexic

CIUDAD DE MEXICO 11 — 
Corespondentul Agerpres, V. 
Oros, transmite : Delegația gu
vernamentală română, condusă 
de Gheorghe Radulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
care face o vizită în Mexic a 
avut convorbiri oficiale Ia Minis
terul Afacerilor Externe cu dr. 
Gabino Fraga, ministru ad-inte- 
rim al afacerilor externe al Me
xicului. în cadrul convorbirilor 
ambele părți au subliniat existen
ța unor posibilități reale pentru 
stabilirea și dezvoltarea de rela
ții comerciale și de cooperare e- 
conomică și tehnică reciproc a- 
vantajoasă. în numele guvernu
lui mexican, dr. Gabino Fraga a 
exprimat satisfacția pentru vizi
ta pe care o întreprinde delega
ția guvernamentală română, a- 
preciind că ea va constitui un 
pas important pe calea dezvoltă

nu a furnizat nici un amănunt 
cu privire la conținutul con
vorbirilor, dar în cercurile in
formate s-a afirmat că ele s-au 
purtat în special în jurul unor 
măsuri ce urmează să fie luate 
în cadrul N.A.T.O. și a situa
ției trupelor americane stațio
nate în Europa occidentală.

MIKA ȘPILIAK. președintele 
Vecei Executive Federale a 
R.S.F. Iugoslavia, l-a primit pe 
Pierre Gregoire, ministrul afa
cerilor externe al Luxembur
gului, aflat în vizită oficială la 
Belgrad. Convorbirea s-a refe
rit la posibilitățile 
relațiilor politice si 
bilaterale. A fost, de 
discutată problema 
dintre Iugoslavia și 
tea Economică Europeană — 
anunță agenția Taniug. 

extinderii 
economice 
asemenea, 
relațiilor 

Comunita-

rii multilaterale « -elațiilor între 
România și Mexic.

Delegația română a avut de a- 
semenea, convorbiri cu vice-mi- 
nistrul industriei și comerțului, 
dr. Placido Garcia Reynoso, asu
pra unor domenii de interes re
ciproc pentru stabilirea schim
burilor comerciale și a cooperă
rii economice și tehnice, între 
cele două țări.

Conducătorul delegației guver
namentale române, însoțit de 
membri ai delegației, s-a întâlnit 
apoi cu dr. Antonio Armendariz, 
director general al Băncii națio
nale de comerț exterior și alți 
conducători ai acestei instituții. 
Cu această ocazie au fost exami
nate soluțiile care să faciliteze 
schimburile de mărfuri și colabo
rarea economică și tehnică între 
România și Mexic.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate.

ÎN orașul Braunschweig din 
R.F. a Germaniei a avut loc o 
demonstrație antifascistă la 
care au participat peste 2 000 
de persoane. Manifestația a fost 
organizată în semn de protest 
împotriva prezenței în acest 
oraș a lui Adolf von Thadden, 
lider al Partidului național de
mocrat, partid de extremă 
dreaptă. între demonstranți și 
poliție au avut loc ciocniri,

CITIND ziarele marocane 
„Al Alam“ și ,.L’Opinion“, 
agenția Reuter anunță că la 
sfîrșitul acestei săptămîni va 
avea loc la Alger o întrevedere 
între președintele Algeriei, 
Houari Boumedienne, și regele 
Marocului, Hassan al II-lea. 
Prilejuită de reuniunea la ni
vel înalt a O.U.A., care ur
mează să înceapă vineri la Al
ger. întâlnirea dintre cei doi 
șefi de stat va avea ca obiect 
situația actuală din lumea 
arabă, precum și o serie de 
probleme bilaterale. Printre 
acestea, relevă agenția citată, 
figurează divergențele de na
tură teritorială care, după cum 
se Știe, au dus în 1963 la un 
conflict militar de frontieră.

UN avion „Caravelle", apar- 
ținînd companiei „Air France", 
avînd la bord 89 de pasageri 
și șase membri ai echipajului, 
s-a prăbușit miercuri în Ma
rea Mediterană. în cursul aces
tui accident, și-au pierdut viața 
toți pasagerii.

Avionul, care decolase de pe 
aeroportul Ajaccio, se îndrepta 
spre Nisa. Potrivit relatărilor 
agenției France Presse, acciden
tul s-a datorat unui incendiu 
izbucnit la bordul avionului.

CONFERINȚA STATELOR 
NEPOSESOARE OE ARME NUCLEARE

GENEVA 11. Corespondentul 
Agerpres, H. Liman, transmite : 
Miercuri au continuat la Geneva 
lucrările Conferinței statelor ne- 
posesoare de arme nucleare.

în cuvîntul său, delegatul Ku
weitului, Nasser Mohammad Ah
mad Al-Sabah, a solicitat confe
rinței să ceara puterilor nucleare 
să se angajeze, în baza unui tra
tat, să pună în afara legii folosi
rea armelor nucleare sau termo
nucleare, experiențele în scopuri 
militare, producția de arme nu
cleare, întărind astfel, printr-un 
instrument juridic, sistemul secu
rității colective.

Delegatul R.A.U., Husseim 
Khallaf a subliniat la rîndul său, 
că garanțiile securității trebuie 
astfel concepute îneît-să nu peri
cliteze independența statelor ne- 
posesoare de arme nucleare. în 
ceea ce privește cooperarea în 
vederea utilizării pașnice a ener
giei nucleare, vorbitorul a preci
zat că ea trebuie să se bazeze pe 
principiul nediscriminării și să nu 
fie condiționată de cereri cu ca
racter politic.

Reprezentantul Paraguayului, 
Edelmira Pena de Grimaldo, a 
subliniat că garanția cea mai efi

ÎNTÎLNIRI 
CU TINERII JAPONEZI

între 6—27 august, o delegație de tineri români, 
condusă de NICOLAE DRAGOȘ, membru al Biroului 

‘ C.C. al U.T.C., a făcut o vizită în Japonia, la invitația 
Asociației de schimburi pentru tineret. I-am solicitat 
conducătorului delegației să ne vorbească despre itine- 
rariul parcurs:

— In cadrul programului al
cătuit de gazde, am vizitat sta
țiunile Niko, Hakone, Kamaku
ra și orașele Ishinomaki și Ni- 
honmatsu. Au avut loc întîlniri 
și discuții cu primarii celor 
două orașe, cu personalități ale 
vieții sociale din regiunile vizi
tate, cu reprezentanți ai unor 
organizații de tineret, ai vieții 
economice și comerciale. Cu 
acest prilej, au fost vizitate 
familii japoneze, unele între
prinderi din orașul Ishinomaki, 
portul industrial, Institutul de 
cercetări piscicole, precum și 

I obiective turistice și culturale 
ale orașului. în orașul Nihon- 
matsu am vizitat o filatură de 
mătase naturală, o întreprinde
re de încălțăminte, o coopera
tivă agricolă profilată pe selec
tarea și valorificarea fructelor 
etc.

Din discuțiile purtate cu pei 
sonalități din cele două orașe, 
cu tineri, am remarcat intere
sul pe care aceștia îl manifestă 
față de România, preocuparea 
de a cunoaște diferite aspecte 
ale dezvoltării economiei și cul
turii, tradițiile populare, intere
sul pentru viața și activitatea 
tineretului român. în ?adrul în
tâlnirilor care au avut loc, per
sonalitățile vieții publice din 
orașele Ishinomaki și Nihon- 
matsu au exprimat dorința lor 
de a se găsi modalitățile cele 
mai potrivite pentru dezvolta
rea relațiilor dintre popoarele 
și tineretul celor două țări, 
convingerea că orice activități 
destinate cunoașterii reciproce 
slujesc înțelegerii și colaborării 
dintre popoare, cauzei păcii.

Pretutindeni, populația a fă
cut delegației o primire căldu
roasă, a cărei expresie Qutea fi 
descifrată și în urările de „bun 
venit" scrise în limba română, 
arborate pe frontispiciile unora 
dintre instituțiile vizitate.

în timpul șederii în orașul 
Tokio, membrii delegației noas
tre au avut prilejul să viziteze 
Centrul de televiziune, redac
ția ziarului „Mainichi", Institu
tul de cercetări nucleare al Po
litehnicii din Tokio, universită
țile VVasseda și Sci-gio, obiecti
ve culturale, sportive ; au lo
cuit, de asemenea, potrivit obi
ceiurilor locale, două zile în fa
milii japoneze.

O primire demnă de relevat 
am avut-o și din partea Asocia
ției de prietenie Japonia-Româ- 
nia, care a organizat două în
tîlniri prietenești între membrii 
săi și delegația noastră. în ca
drul acestor întîlniri, am putut 
constata preocuparea existentă 
la membrii Asociației pentru a 
cunoaște realitatea economică, 
științifică, culturală a Româ
niei și a o populariza în rîndul 
populației japoneze.

— Ce ne puteți spune des
pre Asociația de schimburi 
pentru tineret din Japonia, ai 
cărei oaspeți au fost tinerii ro
mâni ?

— în timpul vizitei, am avut 
convorbiri ample cu președinte
le Asociației de schimburi pen
tru tineret din Japonia, H. Ka- 
wasachi, deputat în Camera 
reprezentanților, care ne-a pre
zentat activitatea asociației și 
perspectivele dezvoltării aces
teia. Astfel, am fost informați 
asupra faptului că Asociația are, 
pînă în prezent, legături cu 18 
țări, printre care Franța, Unga
ria, R.F.G.. Italia, Malayezia, 
Polonia, Filipine, Singapore, An
glia, Austria și altele. Arătînd 
că înainte de constituirea aces
tei asociații, exista în Japonia 
un Consiliu Național al tineri
lor ' japonezi, care organiza 
schimburi doar cu trei țări, in
terlocutorul a precizat că cerin
țele crescînde ale tinerilor, ne
cesitatea asigurării cunoașterii 
unui număr cît mai mare de 
țări și popoare, a determinat 
constituirea în 1965 a Asociației 
Internaționale de schimburi pen- 

cientă ar constitui-o încetarea 
producției de arme nucleare și 
distrugerea celor existente.

A luat apoi cuvîntul delegatul 
Bulgariei, Krum Hristov, care a 
preconizat o largă adeziune la 
Protocolul de la Geneva din 1925 
privind interzicerea armelor chi
mice și biologice.

Rudolf L. Bindschedler, dele
gatul Elveției, a subliniat în 
cuvîntarea sa că statele nenu
cleare ar trebui să obțină garan
ții de securitate eficiente din 
partea țărilor nucleare. Garanții
le, a spus el, ar putea fi asigu
rate fie printr-un angajament 
special al puterilor nucleare, de 
a nu folosi aceste arme sau ame
nințarea atomică, fie printr-un in
strument internațional. Vorbitorul 
s-a pronunțat în favoarea unui 
sistem de reglementare pașnică a 
litigiilor dintre state.

Delegatul Olandei, H. F. Esch- 
auzier a reluat ideea responsabi
lității speciale care incumbă pu
terilor nucleare. El a propus ca 
discuțiile cu privire la controlul 
armamentelor și la dezarmare, în 
general, să fie continuate în ca
drul Adunării Generale a Orga
nizației Națiunilor Unite. 

tru tineret. Din asociație fac 
parte, de regulă, tineri între 
18—25 de ani.

Asociația de schimburi pentru 
tineret a fost creată — ni s-a 
spus — în vederea dezvoltării 
turismului internațional și, pe 
această cale, a asigurării cu
noașterii și prieteniei dintre ti
nerii diferitelor popoare. Aceas
ta și explică, de altfel, cerința 
ca din loturile turistice să facă 
parte tineri care știu să cînte, 
să danseze, să prețuiască portul 
specific național, să fie, într-un 
cuvînt, mesageri de încredere 
ai folclorului, ai tradițiilor și 
obiceiurilor țărilor pe care le 
reprezintă.

— După cîte cunoaștem, anul 
trecut un grup de tineri japo
nezi, prin mijlocirea Asociației 
amintite, a vizitat țara noastră...

— într-adevăr. Iar vizita n-a 
rămas fără ecou. Referindu-se 
la aceasta, președintele Asocia
ției de schimburi și-a exprimat 
satisfacția pentru programul și 
desfășurarea vizitei, încredin- 
țîndu-ne că tinerii care au fost 
în România s-au întors în Ja
ponia cu impresii bogate, că 

Templul din Niko
(fragment)

toți păstrează o amintire fru
moasă tineretului și țării noas
tre. Lucrul acesta am putut, 
de altfel, să-1 verificăm prin 
ospitalitatea și grija pe care au 
manifestat-'o față de noi, tinerii 
japonezi, care ne-au însoțit, 
toți fiind membri ai delegației 
japoneze care a vizitat Româ
nia.

„Modul în care a început co
laborarea dintre asociația noas
tră și organizația de tineret 
din România, mă îndreptățește 
să cred — ne-a spus președinte
le Asociației, Hideji Kawasachi 
— că vom putea să asigurăm în 
viitor, periodicitate în organiza
rea vizitelor și, prin aceasta, o 
cît mai bună cunoaștere recipro
că, realizată în interesul tinere
tului, ai păcii și prieteniei din
tre popoare. Ca oaspete al Româ
niei, ne-a spus dînsul, păstrez 
numeroase impresii frumoase și 
imi amintesc oricînd cu plăce
re de peisajul românesc".

în continuare, tovarășul Nico- 
lae Dragoș, ne-a declarat:

— Semnificativ pentru impor
tanța pe care gazdele au acor
dat-o vizitei tinerilor români, 
ni se pare și faptul că delega
ția noastră a fost primită de 
Hisao Kodaira, vicepreședinte al 
Camerei Reprezentanților, con
ducătorul uneia din primele de
legații de parlamentari japonezi 
care au vizitat România.

In cuvîntul rostit cu prilejul 
întâlnirii care a avut loc la 
Parlamentul japonez, vicepreșe
dintele Camerei Reprezentanți
lor, a apreciat în mod favora
bil organizarea unor asemenea 
schimburi de vizite, arătînd, tot
odată, că, în mod particular, e 
bucuros să se întâlnească cu 
reprezentanți ai tineretului din 
România, țară care merită stî- 
ma și respectul poporului japo
nez. De asemenea, și-a expri
mat opinia că dezvoltarea celor 
mai diverse forme destinate cu
noașterii, contactelor dintre re
prezentanți ai popoarelor japo
nez și român, nu poate avea de- 
cît o consecință pozitivă.

Printre întîlnirile utile ce au 
fost prilejuite de vizită, aș dori 
să amintesc și pe cea cu șeful 
Biroului pentru tineret de pe 
lîngă Consiliul de Miniștri, în
tâlnire în cadrul căreia s-a 
realizat o informare reciprocă 
asupra preocupărilor privitoare 
la formafea tinerei generații.

In ultima parte a vizitei, s-a 
desfășurat prima întâlnire in
ternațională a Asociației de 
schimburi turistice pentru tine
ret. La această întîlnire, în ca
litate de observator, a partici

pat ?i delegația, noastră, care a 
fost înconjurată cu interes și 
căldură atît de către gazde, cît 
și de către delegațiile de tineri, 
participante. In cadrul întâlnirii 
au luat cuvîntul Kokiichi Nadao, 
ministrul educației naționale, 
Sliji Kaya, președintele unei 
universități din Tokio, Ilideji 
Kawasachi, președintele Asocia
ției de schimburi pentru tineret.

După ceremonia de deschide
re a întâlnirii a fost organizat 
un program turistic de două 
zile, constând intr-o călătorie pe 
Oceanul Pacific și vizitarea 
insulelor Oshima și Niijima. In 
după-amîaza zilei de 26 august, 
a avut loc ceremonia de închi
dere, cu care prilej reprezen
tanți ai diferitelor delegații au 
împărtășit succint impresii din 
vizită și opiniile lor despre o- 
portunitatea dezvoltării în con
tinuare a unor asemenea acti
vități. Am avut, desigur, și noi 
prilejul, să ne înfățișăm opi
niile, în cadrul cărora am ex
primat convingerea că schim
burile de delegații, contactele 
și discuțiile ce au loo ajută la 
o mai bună cunoaștere recipro
că, la înțelegerea mai exactă a 
realităților din diferite țări, 
contribuie la dezvoltarea rela
țiilor de prietenie dintre tineri ; 
că orice formă de activitate 
destinată cunoașterii reciproce, 
dacă este izvorîtă din bune in
tenții, merită să fie salutată.

— Pe lingă ecoul pe oare l-a 
avut vizita pe plan uman, prin 

contactele ce s-au realizat, ce 
alte elemente ajutătoare cunoaș
terii reciproce, puteți adăuga ?

— Cred că am putea semna
la și interesul presei față de 
delegația noastră. Presa japo
neză a consemnat în paginile 
sale prin scurte reportaje, de
clarații ale membrilor delega
ției, numeroase fotografii, pu
blicate în ziarele din orașele vi
zitate, precum și în unele ziare 
din Tokio, prezența noastră. 
Astfel, ziarul ISHINOMAKI 
SHIMBUN, sub titlul scris în 
românește „Bun venit delega
ției române de tineret", a pre
zentat aspecte din vizita în ora
șul respectiv. In ziar a fost 
reprodus un fragment din cu
vîntul călduros de bun sosit al 
primarului orașului. Ziarul 
SANKEI SHIMBUN, din Tokio, 
a publicat o fotografie și o re
latare asupra primirii Ia vice
președintele Camerei reprezen
tanților, H. Kodaira.

Sînt doar două exemple din 
multe altele, care atestă inte
resul ce s-a acordat vizitei noas
tre în presa japoneză, interes 
în care ne-a făcut plăcere să 
constatăm faptul că România 
a devenit prin realizările sale, 
prin poziția sa, o țară care-și 
poartă cu demnitate numele 
între națiunile lumii.

O apreciere generală asupra 
vizitei îndreptățește afirmația 
că ea a prilejuit membrilor de
legației noastre posibilitatea să 
ia cunoștință de realizările do- 
bîndite de poporul japonez, a 
cărui hărnicie și tenacitate este 
prezentă la tot pasul, precum 
și de unele aspecte ale vieții și 
activității tinerilor japonezi, de 
conținutul activității Asociației 
de schimburi pentru tineret din 
Japonia.

A fost o vizită bogată în im
presii, organizată de gazde cu 
dorința vizibilă de a înlesni o 
cunoaștere cît mai diversă a 
realităților Japoniei contempo
rane, realități ce merită toată 
atenția și care prin dinamismul 
și caracterul lor nu o dată con
tradictoriu, îndreptățesc preocu
parea de cunoaștere și înțelege
re cît mai exactă, printr-un 
permanent apel la o multitudi
ne de factori, sociali și psiho
logici care — toți laolaltă — ex
plică prezentul și anticipează — 
atât cît poate fi anticipat — 
viitorul. Esențială mi se pare, 
însă, dorința de cunoaștere, de 
colaborare, sinceritatea cu care 
tinerii pe care i-am cunoscut 
ne-au. înconjurat, făcîndu-ne 
astfel dovada aspirației lor că
tre o prietenie viabilă cu tine
rii altor țări, prietenie clădită 
pe idealurile de pace și progres 
ale umanității.
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