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Reprezentanți ai tine
retului din întreaga ța
ră, reuniți ieri după-a- 
miază în ședința plenară 
a C.C. al U.T.C. dind 
glas sentimentelor de 
profundă adeziune a ti
nerei noastre generații 
la politica Partidului 
Comunist Român, au 
hotar ît în unanimitate 
aderarea Uniunii Tinere
tului Comunist la Fron
tul Unității Socialiste. 

• Este o hotărîre cu sem
nificații maiore în via
ța organizației U.T.C., a 
tineretului patriei, mar- 
cînd angajamentul unei 
participări și mai active 
la întreaga viață politică 
și socială a țării, la am
plul efort al întregii na
țiuni de desăvîrșire a 
construcției socialiste, 
de propășire multilatera
lă a României.

După expunerea pre
zentată de tovarășul ION 
ILIESCU, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., mini
stru pentru problemele 
tineretului, numeroșii 
participanți care au luat 
cuvîntul au relevat în 
cuvinte calde însufleți
rea cu care întreg tine
retul patriei a primit 
hotărîrile recentei plena
re a partidului.

„Sentimentele noastre 
de satisfacție și adeziu
ne față de aceste măsuri, 
a spus tovarășul DUMI
TRU GHEORGHIȘAN 
prim-secretar al Comite
tului municipal Bucu
rești al U.T.C.. izvorăsc 
din faptul că sîntem 
profund convinși că a- 
cestea răspund pe deplin 
intereselor întregului po
por. propriilor noastre 
aspirații Noi vedem în 
crearea Frontului Unită
ții Socialiste un act de 
adine patriotism și în a- 
celași timp o chemare 
adresată întregului po
por, inclusiv nouă, tine
retului, pentru intensifi
carea participării la re
zolvarea treburilor de 
stat și obștești, la dez
voltarea și perfecționa
rea vieții economice și 
social-politice a țării*.

ION MUNTE ANU, 
Hunedoara, a spus prin
tre altele: „Propune
rea ca Uniunea Tine-

(Continuare 
în pag. a IlI-a)

Expunere cu privire la aderarea
Uniunii Tineretului Comunist
la Frontul Unității Socialiste

Marea Adunafe Națională 
a Republicii Socialiste Româ
nia și-a început Juni dimi
neața lucrările în cadrul celei 
de-a douăsprezecea sesiuni a 
celei de-a V-a legislaturi.

La lucrări iau parte, alături 
de deputați, numeroși invi
tați : conducători ai instituții
lor centrale și organizațiilor 
obștești, activiști de partid și 
de stat, personalități ale vieții 
economice științifice și cul- 

. turale.
Iau parte, de asemenea, șefi 

Wai misiunilor diplomatice a- 
creditați în țara noastră, pre
cum și ziariști români, cores
pondenți ai presei străine.

Ora 10. Deputății și invi
tații au întîmpinat cu puter
nice și îndelungi aplauze pe 
conducătorii partidului și sta
tului.

In loja din dreapta au 
luat loc tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnaraș. Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Virgil Trofin, 
Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, 
Florian Dănălache, Constantin 
Drăgan, Janos Fazekas, Gheor
ghe Rădulescu, Leonte Răutu, 
Vasile Vîlcu.

In loja din stînga 
membrii Consiliului

Lucrările sesiunii au 
deschise de tovarășul Ștefan 
Voi tec, președintele Marii 
Adunări Naționale.

Deputății au adoptat în una
nimitate următoarea ordine de 
zi :

1. Proiectul Codului de pro
cedură penală al Republicii 
Socialiste România.

2. Proiectul de lege pentru 
punerea în aplicare a Codului 
penal al Republicii Socialiste 
România, din 21 iunie 1968.

3. Proiectul de lege pentru 
punerea în aplicare a Codului 
de procedură penală al Repu
blicii Socialiste România.

4. Proiectul de lege privind 
stabilirea și sancționarea con
travențiilor.

5. Proiectul de lege privind 
pregătirea tineretului pentru 
apărarea patriei.

6. Proiectul de lege privind 
modificarea unor dispoziții 
din Legea nr. 28/1966 pentru 
alegerea deputaților în Marea 
Adunare Națională și în con
siliile populare.

7. Proiectele de Legi pentru 
aplicarea decretelor cu putere 
de lege, emise de Consiliul de

se aflau 
de Stat, 

fost

Alături de întregul nostru 
popor, tineretul patriei a luat 
cunoștință cu profundă satis
facție și a aprobat pe deplin 
lucrările recentei Plenare a 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, măsu
rile adoptate pentru continua 
întărire a unității moral-poli- 
tice a poporului, a frăției din
tre oamenii muncii români și 
de alte naționalități, în vede
rea dezvoltării unei coeziuni 
indestructibile a națiunii noas
tre socialiste.

Expunerea prezentată de to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
dezbaterile plenarei au făcut 
o analiză temeinică a trans
formărilor politice și social-e- 
conomice din patria noastră în 
ultimul sfert de veac, a modi
ficărilor care au intervenit îp 
raporturile politice, sociale, și 
naționale între diferitele clase 
și pături sociale, între oamenii 
muncii români și ai naționali
tăților conlocuitoare, pe măsu
ra înaintării în construcția so
cialistă, care au marcat creș
terea și întărirea continuă a 
coeziunii întregului popor, a 
întregii națiuni socialiste.

Subliniind că unitatea so
cialistă a întregului popor 
constituie o realitate incontes
tabilă a prezentului țării noas
tre, vorbitorul a arătat, în con
tinuare, că aceasta este o sin
teză a tuturor marilor prefa
ceri sociale, economice, politi
ce și spirituale, izvorite firesc

din condițiile noastre sociale, 
ca rezultat al unirii, în suflet 
și faptă a tuturor cetățenilor 
în jurul partidului, a recunoaș
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terii acestuia drept forța poli
tică cea mai înaintată în con-

(Continuare in pag. a UI-a)

HOTĂRÎRE
Plenara Comitetului Central al Uniunii, Tineretului Comu

nist, exprimînd în unanimitate voința tinerei generații, profun
dele sentimente de dragoste și atașament nețărmurit fata de 
politica partidului, dorința tuturor tinerilor patriei noastre, ro
mâni, maghiari, germani și de alte naționalități, de a sluji cu 
abnegație operei de edificare socialistă a țării, hotărăște — în 
lumina documentelor Plenarei Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român din octombrie 1968 — ca Uniunea Tineretului 
Comunist să adere la Frontul Unității Socialiste.

Asemeni întregului popor, noi, tînăra generație, aflăm în 
crearea acestui organism, expresia încă o dată elocventă a 
capacității și consecvenței cu care Partidul Comunist Român 
acționează în vederea concentrării întregii energii a națiunii 
noastre socialiste, a tuturor forțelor sociale, a tuturor cetățe
nilor fără deosebire de naționalitate, la viața politică a țării, 
la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului, la conducerea 
cu Clarviziune a destinelor întregului popor.

Uniunea Tinerelului Comunist, ca organizație revoluționară 
de masă a tineretului, va reprezenta cu cinste și răspundere 
tînăra generație în acest mare forum de dezbatere și elaborare 
a politicii statului, va participa intens la întreaga sa activitate, 
adueîndu-și din plin contribuția la examinarea tuturor proble
melor, ca și a celor specifice tineretului, la afirmarea inițiati
vei, a preocupărilor acestuia, în scopul găsirii celor mai bune 
soluții în deplină concordanță cu interesele generale ale socie
tății noastre. -

Exprimînd conducerii partidului și statului, personal tova
rășului Nicolae Ceaușescu, adeziunea deplină față de măsurile 
Plenarei C.C. al P.C.R., Uniunea Tineretului Comunist își mani
festă hotărîrea fermă de a munci cu și mai multă perseveren
ță pentru mobilizarea tinerei generații la înfăptuirea cu succes 
a tuturor sarcinilor care îi revin, pentru stimularea și sprijinirea 
dorinței tinerilor, indiferent de naționalitate, de a-și afirma, în 
toată plenitudinea forței și entuziasmului lor, talentul și aspi
rațiile, dovedind, fiecare la locul său de activitate —• în indus
trie, în agricultură, în școli și facultăți, în instituții, în toate 
domeniile producției materiale și spirituale, că^ nu există o 
cauză mai nobilă decît aceea de a-și consacra întreaga viață, 
tot patosul și elanul lor tineresc propășirii patriei, triumfului 
socialismului și comunismului în România.
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Stat de la ultima sesiune 
Marii Adunări Naționale.

8. Alegerea unor membri în 
comisiile permanente ale Ma* 
rii Adunări Naționale.

9. Proiectul de Lege privind 
comisiile de judecată.

10 Proiectul de Lege pentru 
modificarea Legii nr. 2/1968 
privind organizarea adminis
trativă a teritoriului Republi
cii Socialiste România.

11. Proiectul de Lege de or
ganizare și funcționare a con
siliilor populare.

12. Proiectul de Lege pentru 
adoptarea Planului de Stat al 
economiei naționale pe anul 
1969.

13. Proiectul de Lege pentru 
adoptarea Bugetului de Stat 
pe anul 1969.

Intrîndu-se în ordinea de zi, 
ministrul justiției, Adrian Di- 
mitriu, a prezentat expunerea 
la Proiectul Codului de Pro
cedură penală. Raportul Co
misiei juridice la acest Proiect 
de Lege a fost prezentat în 
continuare de deputatul Tra
ian lonașcu. președintele Co
misiei juridice.

A început apoi discuția ge
nerală la Proiectul Codului de 
procedură penală.

LOCUL Șl ROLUL
TlNĂRULUI IN VIATA 

ECONOMICĂ A SATULUI
Jalonînd coordonatele locului și rolului tînă- 

rului în viața economică a satului, președinții 
cooperativelor agricole din Palazu Mare și Co- 
badin ne puseseră în fața a două situații dia
metral opuse (vezi „Scînteia tineretului* nr. 
6036). Și Palazu Mare și Cobadin sînt coopera
tive agricole bogate. în ultimii ani valoarea 
zilei-muncă nu a coborit aici sub 45 lei. La Co
badin și Palazu Mare cooperatorii au creat și 
dezvoltat sectoare zootehnice ca multe mii de 
capete de animale, specii alese cu matură 
chibzuință care valorifică sursele de furaje a 
unor unități mari cultivatoare de porumb și 
grîu.

In producția cerealieră întîlnim totuși, o al
ternanță de perioade cînd ogorul solicită sute 
și sute de brațe de muncă, cu perioade în care 
în cîmp doar mașinile, deservite de un număr 
restrîns de oameni, au de lucru. Secția anexă 
care produce anual milioane de cărămizi, îm
preună cu sectorul zootehnic „amortizează* 
șochrile folosirii sezoniere a forței de muncă, 
impuse de specificul producției agricole.

La Palazu Mare, valorificînd sursa de apă 
existentă și apropierea de oraș, s-a dezvoltat 
grădina de zarzavat. Dar, deși la fel de pros
pere, cele două cooperative agricole — Coba
din și Palazu Mare — înregistrează o prezență 
diferită a tinerilor. înconjurați de grijă, avînd 
asigurat în cooperativă cîmp de afirmare a po
sibilităților pe toate planurile, loc de muncă 
foarte bine retribuit (unde în altă parte la 
17—18 ani poți cîștiga într-o zi 100 Iei ?) tine
rii din Cobadin s-au legat de satul, de coope
rativa lor. Am văzut că la Palazu Mare lucru
rile stan altfel. „La grădina de legume lucrăm 
cu fete dintr-o comună îndepărtată, iar la cu
les cu oameni veniți tocmai din Oltenia. Tine-
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rii noștri nu vor să audă de C.A.P.* ne decla- ■ 
rase Anton Tincu, președintele cooperativei a-1 
gricole din Palazu Mare.

Condiția materială — afirma președintele de" 
Ia Cobadin — păstrîndu-și întreaga importanță, g 
singură nu poate crea liantul care trebuie să I 
lege generația tînără de sat, de destinele coo
perativei agricole. Ea trebuie dublată de preo- ■ 
cuparea permanentă pentru educarea tineretu-1 
lui, pentru a crea condiții — chiar în sat — de I 
distracție, de confort și civilizație asemănătoa
re celor de la oraș. .

Care este situația fetelor și a celor din Olte- I 
nia veniți să lucreze la Palazu Mare ? I

în ansamblul general al construcției socia
liste, mecanizarea, chimizarea agriculturii eli-I 
berează treptat brațe de muncă care sînt ab- I 
sorbite de celelalte ramuri ale economiei națio- I 
nale — industrie, construcții, transporturi — 
care înregistrează, an de an, un ritm rapid de I 
dezvoltare. Apoi — nu este un lucru nou — | 
orașul, ca în cazul concret de la Palazu Mare, 
reprezintă încă un miraj în plasa căruia cad din ■ 
întimplare mulți dintre tinerii săteni care nu ■ 
au fost ajutați Ia timp să vadă realitățile zilei, 
perspectivele viitorului. SĂ PLECI ÎNSĂ DIN I 
SATUL NATAL. DIN COOPERATIVA TA CA " 
SĂ LUCREZI ÎN ALTĂ COOPERATIVĂ, IA
TĂ UN ASPECT NOU CE SE RECLAMĂ CER
CETAT.

De ce ? Pentru ce ? Cooperativele din care 
vin sînt unități slabe ? Și de ce ? Zona geo
grafică în care sînt situate, condițiile naturale I 
sînt vitrege sau obstacolele sînt de altă natu- I 
ră ? Sau poate nici una nici alta. Cooperativa I 
„de acasă* este o unitate bine consolidată iar ■ 
plecarea fetelor și a oltenilor este determinată 
de alte cauze ?

I
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Au luat cuvîntul deputății! a 
Augustin Alexa, procurorul " 
general al Republicii Socia
liste România, Anton Brein- A 
tenhofer, redactor-șef al zia- " 
rului „Neuer Weg“, Nicolae 
Tăbîrcă, prim-secretar al Co- A 
mitetului județean Dîmbovița 
al P.C.R., președintele Con
siliului popular județean, 0 
Stelian Staicu, adjunct al mi
nistrului afacerilor interne, 
Elena Livezeanu, profesoară 0 
pensionară. Demostene Botez, 
scriitor, și Gheorghe Pop, prim- 
vicepreședinte al Consiliului " 
popular

■ t op, prim-
Consiliului " 

județean Maramureș.
• 

închiderea ședinței 
de dimineață au avut _

După 
plenare uc uunmcma OU avu. .. 
loc ședințe de lucru ale corni- 0 
siilor permanente pentru cui. 
tură și învățămînt și econo- — 
mico-financiară. 0

După-amiază au avut loc, 
de asemenea, ședințe de lucru A 
ale comisiilor de politică ex- ” 
ternă ; administrativă ; pentru 
sănătate, prevederi și asigu- 0 
rări sociale și juridice. w

Lucrările sesiunii continuă 
în cursul zilei de marți. 0

(Agerpres)

In pag. a 3-a:
• EXPUNEREA ASUPRA 

PROIECTULUI CODULUI 
DE PROCEDURĂ PENA
LĂ, prezentată de tova
rășul Adrian Dimitriu, mi
nistrul justiției.

• RAPORTUL COMISIEI JU
RIDICE A MARII ADU
NĂRI NAȚIONALE CU 
PRIVIRE LA PROIECTUL 
CODULUI DE PROCEDU
RĂ PENALĂ, prezentat de 
deputatul Traian lonașcu.

în întîmpinarea Adunării Generale a Scriitorilor I i

PARTIDUL, CĂLĂUZA
A

Ne aflăm la o distanță de 
aproape două decenii și ju
mătate de la fenomenul nu
mit cu imaginație de unii gaze
tari neautohtoni „schimbarea la 
față a României" și distanța 
ce ne separă de o epocă apusă ni 
se pare deja imensă, pe măsura 
chiar a plasticei expresii pome
nite mai sus.

Caracteristica dominantă a a- 
cestor ani a fost o luptă acerbă 
pentru progres, pentru înnoire, 
dusă la toate nivelele societății, 
în toate straturile acesteia. Moș
tenirea împovărătoare primită de 
poporul nostru de la regimul
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J 1
SĂ DISCUTAM 1

DESPRE TINEREȚE, 
EDUCAȚIE, 

RĂSPUNDERI ‘

I
I

NAȚIUNII
Grigore Arbore

trecut, capitalist, a fost lichidată 
cu eforturi, a triumfat, după cum 
se vede, dorința de înnoire, de res
tructurare în sensul superior al 
cuvîntului. Noua societate ne a- 
pare astfel deja ca o unitate în
chegată și este evident pentru 
oricine ar privi cu atenție că a- 
ceastă nouă societate arată calea 
ireversibilă pe care s-a angajat 
un popor conștient de faptul că 
singurul drum de străbătut pen
tru el este acela al socialismului. 
Anii noștri au arătat din plin că 
energia poporului a fost folosită

într-un mod fericit, că toate nă
dejdile, aspirațiile acestuia, și-au 
găsit o împlinire reală.

Singura forță capabilă de a or
ganiza și de a conduce efectiv 
națiunea noastră pe calea socîa- ■ 
lismului s-a j 
a fi Partidul 
însemnele căruia 
din România a 
rios nenumărate 
clasă, reușind să 
că noua societate 
societatea socialistă, la baza că
reia stau, pentru prima dată in

arătat și se arată. 
I Comunist sub 

proletariatul 
dus victo- 
bătălii de 

construias- 
de astăzi,

(Continuare în pag. a V-a)
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Uzina de autoturisme Pitești

Un nou

s
I

drum național
S-a dat în circulație un nou 

drum național: Sadova—Ră
dăuți, din județul Suceava. 
Noua arteră de circulație, în 
lungime de aproape 50 km, 
parcurge bogate zone turis
tice. traversind Obcina Fere- 
deului și Obcina Mare și cre
ează un acces bun spre mînăs- 
tirile Moldovița și Sucevița, 
precum și spre orașele Cîm- 
pulung, Vatra Dornei, Rădăuți 
și Șiret. Numeroasele serpen
tine și zidurile de sprijin de 
pe obcine asigură securitatea 
circulației și conferă un plus 
de frumusețe drumului.

ALEGERI IN ORGANIZAȚIILE U. T. C. STUDENȚEȘTI

PERSONALITA TEA
CREA TOARE

8
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Întruniți intr-un forum politic 
— conferința U.T.C. de dare de 
seamă și alegeri — reprezentanții 
celor 10000 de studenți ai Uni
versității bucureștene au dovedit 
cum nu se poate mai limpede că 
procesul de intensificare a parti
cipării studențimii și organizații
lor sale la întreaga viață univer
sitară și socială a atins un grad 
foarte înalt al calității. Dreptul 
tineretului studios de a-și spune 
cuvîntul în problemele orientării 
și dezvoltării școlii superioare, 
posibilitatea manifestării libere a

opiniei sînt dublate întotdeauna 
de responsabilitate și de o ma
tură chibzuință. Studenții au do
vedit maturitate și responsabili
tate atît în luările lor de cuvînt 
— am fost martori la o dezbate
re cu adevărat studențească, la 
un schimb de păreri dominat de 
replici inteligente, uneori de a- 
prinse controverse — cit și în a- 
legerea membrilor comitetului 
U.T.C. și a reprezentanților lor în 
Senatul Universității.

Participanții la conferință nu 
și-au propus să demonstreze ceea

ce este deja demonstrat: impor
tanța unei cerințe de sinteză și 
armonie — echilibrul între acti
vitatea științifică, politică și cul
turală în viața de fiecare zi a 
studentului. Ei s-au străduit să 
găsească acele căi pe care orga
nizațiile de tineret să le foloseas
că în antrenarea studenților la o 
activitate pasionantă de lărgire 
continuă a orizontului de cu
noștințe — activitate care să 
transforme în valori fructificabile 
pentru specialitate tot ceea ce a- 
cumulează studentul din sectoa-

rele limitrofe sau 'din ce în ce 
mai îndepărtate, mai generale, 
mai universale. Cum era și fi
resc, pregătirea de specialitate a 
făcut obiectul unei ample dezba
teri. Pentru studenți, pentru or
ganizația lor revoluționară este o 
mîndrie că Universitatea bucu- 
reșteană, angajată în avîntul ge
neral de modernizare și perfecțio
nare a învățămîntului, dobîndește

ADRIAN VASILESCU

(Continuare în pag. a V-a)
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O despărțire sentimen
tală e uneori sfîrșitul u- 
nei degradări a consonan
ței spirituale care a edi
ficat familia. Divorțul s 
în această direcție solu
ția judecătorească discu
tabilă numai în fondul ei. 
Dar deseori, așa cum ci
titorul nostru a putut afla 
și din articolul SCRI
SORI DE DRAGOSTE 
LA INDIGO, publicat în 
aceste coloane, pe distanța 
parcursă de la acordul 
declinat în fața ofițerului 
stării civile de cei doi 
proaspeți parteneri la 
prima înfățișare în fața 
completului de judecată 
asistăm, din nefericire, nu 
numai la degradarea sen
timentului 
mai ales, 
zgomotoasă 
civice. O „ ____
cuplului eșuat astfel e un 
silnic maraton de a pro
voca și pîndi culpa celui
lalt, de a deveni magne
tofon, depozitar al tutu
ror faptelor posibile și 
imposibile de interpretat, 
la o adică, juridic, ale 
celuilalt, cel cu care îm
părți încă responsabilita
tea căminului. E un spec
tacol degradant al celor 
doi care — spărgînd ca
drele familiei și compu- 
nînd o adevărată (jalni
că !) „instituție" publică, 
a omului care judecă oa
menii după calapodul său, 
— provoacă o răsturnare 
de valori.

marital ci și, 
la dezicerea 

a condiției 
radiogramă a

In PAGINA a IV-a pe 
care vă invităm să o ci
tiți, includem — ca pe o 
situație ce poate produce 
efecte degradante — și 
ancheta unor căsătorii 
prin „Mica publicitate", 
alături de cîtcva interven
ții care denunță

VIAȚA
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PAG. 2 SClNTEIA TINERETULUI

SI
ROLUL
TÎNÂ-
RULUI

Succint astfel se sinteti
zează opiniile celor 30 de fete 
din Slava Rusă care lucrea
ză la Palazu Mare. Să fie 
de vină numai vîrsta ? Nici 
una nu are mai mult de 19 
ani. Să le dăm cuvîntul.

— La noi nu se dau bani 
— TIT USTUȘA — 18 ani.

— Chiar deloc ?
— S în tem un sat sărao — 

VASILICA NICHITA — 18 
ani.

— De ce ?
— La noi e multă pădure 

și nici pămîntul nu este așa 
bun ca aici — ANA PETRI- 
CA —16 ani.

— Ati fost la lucru, în co
operativă la voi ?

fiAUCIBE
SEOIKOAȘTffil

— Untie au fost, eu nu —
TIȚ USTUȘA.

— De ce ? Ca să muncești 
șl să nu te alegi cu mai 
nimic T

— Acum ati venit să lu
crați aici, pentru că vă plă
tește bine. La anul și în vii
torii ani ce veti face ?

— O să venim tot aici, sau 
• să mergem In altă parte
— TRIFONOV CULINA — 
19 ani.

— Sau poate ne mărităm.
— HAVROMA DAVIDOV
— 18 ani.

I — Si dacă vă măritați T
*— Dacă ne mărităm, stăm 

acasă, ne ține bărbatu’ — 
TIT USTUȘA.

Adunate în jurul meu, fe
tele sînt de o veselie molip
sitoare. Răspunsurile arun
cate ca în joacă mă descum
pănesc.

— Sînt fete harnice, le ia 
apărarea Bileca, brigadierul 
de la a treia. Ustușa, de pil
dă — zvirluga asta blondă 

■ după care nu e flăcău să nu 
I Întoarcă capul — din aprilie 

de clnd este la noi, a reali
zat pînă acum 200 zile muncă.

— Dacă au plecat din satul 
natal de ce s-au oprit aici, 
la un pas de oraș, și de ce 
nu merg să lucreze într-o 
fabrică. Nu le atrage orașul ?

— Nu ne place. La fabrică 
e greu, zgomot mult. Băieții 
noștri merg la oraș. Și eu 
am doi frați care lucrează 
pe șantier — VASILICA NI
CHITA.

— Ati fost într-o fabrică, 
ați vizitat vreo uzină ?

întrebarea rămîne însă 
fără răspuns.

Bileca, brigadierul, soco
tește că este de datoria lui 
să intervină.

— Cum puteți vorbi așa, 
în fabrici, în uzinele din țară 
lucrează mii de fete de vîrsta 
voastră, ele cu siguranță au 
cu totul altă părere despre 
meserie, despre munca lor. 
Un lucru trebuie întîi cu
noscut ca să poți să spui 
despre el dacă e bun sau 
rău.

— La grădină e frumos. 
Lucrăm toate la un loc, cln- 
tim — ANA PETRICĂ.

— Si totuși cu cooperativa 
voastră ce o să se întîmple ?

— Ce știm noi — CULINA 
TRIFONOV.

— Bine, dar acolo este pă
mîntul vostru, al părinților 
voștri.

— Ar fi bine să lucrăm 
acasă — VASILICA NI
CHITA.

— Poate șl cooperativa 
noastră, ar putea fi bogată. 
Noi sîntem tineri, nu știm 
ce trebuie făcut, și apoi cine 
ne-ar asculta pe noi ? — TIT 
USTUȘA.

Nimeni nu mai rîde. Mă 
privesc atent, întrebător.

— Ne e dor de acasă — 
ANA PETRICA.

Surpriză. Dincolo de dor
mitorul fetelor am întîlnit o 
tînără femeie trebăluind în 
jurul albiei de rufe. Tot din 
Slava Rusă. Surpriză pentru 
că fetele susțineau că mări- 
tîndu-se rămîn acasă.

— Sînt aici cu soțul, incă 
din luna aprilie.

— V-ați mutat cu familia ?
— Nu, copilul e acasă.
— De ce ați venit tocmai 

aici, nu vă e greu ?
— La muncă. So plătește 

mai bine.
— Cooperativa dumnea

voastră nu vă asigură de 
lucru ?

— Alta e la noi situația. 
Pămîntul nostru e și sărac

RESEMNARE?
ClSIlffllII

șl puțin. La noi s-a dat 9 lei 
avans, dar cred că la lichi
dare nu se va mal primi 
decît un leu. Soțul a fost 
anul trecut la școala de șo
feri. Nu aveam de îmbrăcă
minte. Apoi cîte greutăți nu 
sînt la o casă de oameni 
tineri î

între timp, afară se pornise 
o ploaie rece, astfel că dis
cuția am continuat-o și cu 
ceilalți consăteni familiști.

— Nu e ușor să lucrezi 
prin alte comune deși n-a- 
vem nimic de zis de condu
cerea de aici. Și cu preșe
dintele, șt cu inginerul, și 
cu brigadierii ne-am înțeles 
bine — ION BRUDARU.

— Despre cooperativa dv. 
ce puteți să-mi spuneți ?

— Sînt la noi citeva mii 
de brațe de muncă iar pă- 
mînt doar 1 600 de hectare. 
Toate lucrările se fac în 2—3 
zile și pe urmă nu mai avem 
de lucru.

— Am fost contabil șl știu 
— ALEXE NAUMOV. La noi

I nu poți face mai mult de 128 
de zile muncă pe an cu fa
milia. N-ai unde. Și valoa
rea e mică. Doar in 1965 
i-au dat 16,50 lei la zi.

— înseamnă că nu v-ați 
preocupat să dezvoltați sec

toare care, solicitînd mai 
multă forță de muncă și va- 
lorîficînd resursele locale să 
vă'afăucă venituri mari.

— Cooperativa noastră 
cheltuiește bani mulți, se în
datorează pentru lucruri din 
care nu are nici un cîștig.

—Adică ?
— E o poveste lungă și în- 

cîlcltă. In 1967, după insis
tente cereri, s-a desființat 
ferma de vaci cu lapte. Nu 
mergea la noi. S-au oprit 
numai 10 pentru nevoile gră
diniței. Apoi a venit o dispo
ziție și s-au cumpărat din 
nou 50. Vaci, de la căre nu 
ai nici un folos.

Asta e una. Apoi am avut

FUGA DUPĂ 
1MEBUTE?

plan să creștem 1 000 de porci 
grași pe an. O adevărată pa
coste. Gîndiți-vă. Cultivăm 
porumb puțin și terenul e 
slab, cu ce să-i ținem ? A- 
cum cÎDd am fost acasă am 
aflat că sîntem datori 12 va
goane de porumb, care s-au 
împrumutat de la alte uni
tăți. Am putea să creștem oi. 
Avem pădure multă, izlazuri. 
Vin tocmai de la Cobadin 
și mai de departe cu turmele 
să le pască în pădure, iar 
noi nu avem decît cîteva. 
Cooperativa e săracă și pen
tru că nu e bine gospodărită.

— Cunoașteți bine, am im
presia, realitățile de la dum
neavoastră. ați avut cred po
sibilitatea ca lucrînd aici, în
tr-o cooperativă bogată, bine 
gospodărită, să învățati mul
te lucruri, de ce nu vă în
toarceți acasă, să îndreptați 
lucrurile pe calea cea bună ? 
Sînteți bărbați în plină pu
tere și cred că vă bucurați 
de autoritate.

— E greu. Noi am încercat, 
să mai încerce și alții.

Si dacă se vor pune lu
crurile la punct ?

— Dacă g-ar rostui lucru
rile... Sigur că am vrea să 
lucrăm pentru noi, Ia noi 
acasă.

Olteni. Sînt mai mulți, re
dau însă discuția cu primii 
doi pe care i-amr -întîlnit. 
Semnificativi, modul
cum gîhdesc tihnii.„din/co
muna Cilieni, județul 
veniți să lucreze la Palazu 
Mare, pentr.u motivele care 
i-au determinat.

Să-i prezint. FANDEZE 
PETROI — 19 ani, ION SÎR- . 
BU — 17 »ni. Primul eate o 
aici numai de două luni, ce
lălalt din aprilie. Și unul și 
altul sînt veniți cu tata.

Am nimerit în dormitorul 
lor din „întituplare". Discută 
cu plăcere despre fete — 
despre vecine — cînd aduc 
însă vorba despre munca lor.

JOI DUPĂ BANI AM MII“
despre motivul plecării din 
sat devin bănuitori, nu vor 
să-mi spună nimic pînă cînd, 
trecînd din mină în mînă 
legitimația de ziarist, nu-i 
silabisesc toate rîndurlle și-i 
verifică viza pe semestrul în 
curs.

— Matale o să scrii despre 
noi ?

— Despre voi, despre satul 
voctru. De ce ați venit aici ?

— Noi după bani am venit 
— PANDELIE PETROI.

— Cum adică ?
— La Cilieni, pentru ee 

am lucrat acolo, că eu numai 
de două luni sînt venit, am 
primit trei kilograme de po
rumb, două de grîu, bani 
șapte lei și, spun că o să 
facă zece la sfîrșit. Aîci, tot 
Ia o zi muncă, sîntem plă
tiți cu două Rile de grîu, 
două de porumb șl cu trei
zeci de lei.

— Ce ai lucrat la Cilieni ?
— La Irigat, motopompist. 

Eu trebuia să ud 70 de hec
tare. Lucram în tură, ziua 
și noapte, dar se plătea 
bine. Se făceau zile mai ușor. 
Șl aici au la irigat. Am stat 
de vorbă cu băieții lor. 
Ei spun că primesc numai 
12 procente. La noi pentru 
aceeași lucrare să dădeau 20 
de procente.

— La voi, deci, este mai 
bine ?

— Mai bine. Dar, pfrost este 
că dă bani puțini. Asta ne 
încurcă pe noi. Bucate se 
dau și acolo ca aici.

— Și de ce crezi că nu Se 
dau bani mai mulți ?

— I-au băgat în construc
ții. Au făcut grajduri.

— Totuși, cei de aici, din 
Palazu Mare, nu au ridicat 
și ei grajduri ?

— Ba da. Am fost și am 
văzut și eu sectorul lor. Nu 
se compară. La noi e frumos. 
Grajdurile de aici sînt mici, 

nu sînt așa arătoase. Graj
durile noastre sînt ca și ca
sele oamenilor, cu lumină e- 
lectrică, cu apă. Avem asfalt 
printre grajduri.

— Animalele, vacile, care 
sînt mai bune, mai frumoa
se ? Ale voastre sau cele de 
aici ?

— Și aici au vaci bune. 
Nu știu cit mulg dar se văd 
că sînUă&imale de rasă, bine 
întreținute. N-aș putea spune 
că ale noastre sînt mai bune.

— Deci, la capitalul „chib- 
«tiîîită* stau mai bine cei de 
aici.

— Noi am cheltuit mulți 
bani și cu irigațiile — ION 
SÎRBU. S-au cumpărat 84 de 

motopompe și apoi a trebuit 
să vindem o parte din ele. 
Nu avem teren amenajat.

— Spuneți că ați venit aici 
numai pentru bani. La Ci
lieni sau în satele vecine nu 
sînt ferme de stat, de ce nu 
mergeți să lucrați acolo ?

— Avem. Dar acolo se plă
tește numai cu bani, aici se 
dau și bani și bucate. Că 
banii se duc și pe urmă ce 
faci ?

— Cît ai cîștigat, și ce ai 
făcut tu cu banii Sîrbule, că 
spui că ești aici din aprilie ?

— Am făcut 200 de zile 
muncă. Taica știe mal bine 
ce avem de primit. Eu mi-am 
cumpărat un costum de 1 025 
de lei, șl o haină de buret de 
795.

— Ce-1 mai invîdlau băie
ții cînd a fost pe vară în 
sat! Era al doilea care avea 
haină de buret.

— Și ce e așa un lucru 
rar ?

— Este, că deși la noi oa
menii au bani, la cooperati
vă se aduc haine parcă nu
mai pentru bunici.

Și dintr-odata am v&2ut ce 
nu văzusem pînă atunci. 
Deasupra patului, pe o sfo
ricică, o pereche de pantaloni 
bine căleați, cu o bentiță și 
nasturi, acolo unde trebuia 
să fie manșeta. Și sub ziare, 
împăturite, ghiceam alte lu-” 
cruri de îmbrăcat.

— Și la anul ce-o să fa
ceți ?

— Intru la o școală de șo
feri — PANDELIE PETROI.

— Să mai vedem — ION 
SÎRBU.

— Și cu cooperativa cum 
rămîne ?

— Veniți la noi pe iarnă. 
Cilienii e comună mare, o 
să vă placă, oamenii sînt pri
mitori, o să fim și noi acasă, 
o să stați de vorbă cu aide 
taicu că el știe mai bine.

SLAVA RUSĂ
Sat înșirat, cu timpuri cu tot, pe un ciair între două păduri 

de stejar, în lungul șoselei Constanja-Mocin, dincolo de Două 
Cantoane. în județul Tulcea.

Intrînd din pâdurea Babadag, o coasta coborîtă în trepte cu 
vii, îți oferă o primâ carte de vizitâ. Și loc ar mai fi pentru 
vie. S-ar putea defrișa pilcul de pădure răzleț, prins înTre cîm- 
puri. Pentru că, 110 hectare de vie nobilă, care din primul an 
— 79 hectare au intrat pe rod — produc 5 000 kg de struguri la 
hectar, este un lucru cît se poate de bun. Ar trebui totuși 
lucrat cu mai multâ grija. Rambleurile teraselor par a fi prea 
Idrgi, de unde și numărul redus de butuci la hectar.

Griul se culca în vînt. Și e numai octombrie. Poate că în anul 
viitor vor face nu 1 517 kg la hectar, ca acum pe secetă, ci 2 000 
cum s-a planificat. 1 600 de hectare teren arabil are coopera
tiva, iar pe 500 din ele cultivă an de an grîu. Ar fi putut și în 
acest an realiza mai mult dacă alegeau cu mai multă grijă 
soiul cultivat.

I PorwrbJ era încă pe ti-p. foj* în sa* ia sfirptel luni 
oeombrej.

Deși Ic mere depărtere de Oteț, și cu pu* ne rutrw ce apă. 
experiența locală demcns*recză că e citi pă-‘-t bun și ccr-e- 

’ pricepufi și pentru grădină.
Zootehnia e prezentă cu trei specii — tineret taurin la în- 

I grășat, porcine Io inarâșat și ovine. S-au planificat 340 de ca
pete taurine și se recHzose 150. Porci grași 500 capete (nu 1 000 
Cum susțineau cei întîlnifi la Palazu Mare) și s-a realizat 325 
capete. Ovine 3 000.

Și, dacă acareturile cooperativei agricole nu te impresio- 
. neczâ, sediul din sat distoneeză cu case ie cochete din toate 

ulițele care dau de la prima vedere o puternică impresie 
ce bunăstare. Două cămăruțe Jtrimbe, cu lut pe jos — lucte 
cu chirie. Ce fel de oameni gospodăresc aici ? în 1966 coopera
tive a realizat o valoare a zilei-muncă de 24 lei din care 16 lei 
bani. în 1967 numai 19 iei din care 11 lei numerar, în 1963 
se crede că va scade pînă la 12 lei.

Și această descreștere, de neînțeles, în condițiile cîr.d au 
debutat în producție sectoare noi — îngrășătoriile de animaie 

I și via.

CILIENI
T- oe-‘-*vr • -i-oase din Valea Oltului. Comună frumoasă, 

r-j-j-.j — a, ZK , pe fiecare uliță — încă la roșu,
e ee că*i— dă. Oflrâz ;e, parfumate de gutui, închise către 

«hrooă cu ga re uri ce zd terminate în artistice dantelării de 
fier.

Cceoe-ct>a agricola, în anii trecuți punct de reper pentru 
ce e s *e a- ‘cs-a rec -ne Oltenia, 2 846 hectare teren arabil. 
D - cr_ —ec.-. ‘ 140 -ectare la irigat. Și grădina pe 220 hec
tare e tor io - ger. Taurine, 986 capete. 360 de vaci cu lapte. 
Porc r.e 88C capete. Păsări, 2 000 — matcă. Oi, 1 800.

Istoric Un drum, pț-ă de curînd, numai de victorii. De la 
ăOOCC • !c-.d ce bezâ in 1950, la 14000000 lei în prezent. în 
1966 'c*e fn.-"cșd. 2 580 litri lapte pe cap de vacă furajată 
— a*v-c‘ cea -c -are producție din fosta regiune Oltenia. 
■18 000 kg s‘ec i ce zahăr la hectar. Io irigat. 5 000 kg porumb 
boabe. Valoarea z ei-muncâ 28 lei, din care 12 lei bani. Oamenii 
erau mu Se prevedea inițial amenajarea pentru irigat 

a 480 hectare dar (cine i-a sfătuit ?) se ajunge la 1 140 hectare. 
Se produce o încordare. în vederea executării lucrărilor de 
irigații. Pentru fondul de acumulare se reține 48 la sută din va
loarea veniturilor realizate anual. Este si o explicație pentru ce 
într-un an cu producții atit de mari valoarea zilei-muncă nu a 
depășit 28 lei.

în 1967, precis la 11 iunie, cînd peste cîteva zile grîul urma 
să fie recoltat, cînd grădina sta frîntă sub greutatea rodului, . 
o grindină face totul praf. Urmează un an secetos, greutăți pe 
fondul cărora apar pregnante neglijențe, necazuri pe care îna- 
inie nu le lua nimeni în seama. Contaminate de T.B.C., laptele 
a 111 vaci este dat cîteva luni de zile în hrana porcilor. Pre
ședintele se îmbolnăvește și el, cei doi tineri ingineri rămași 
să conducă operativ treburile sporesc și mai mult încordarea. 
Foruri superioare cooperativei — au impus executarea unor 
vaste lucrări de irigații ce sînt apoi întrerupte. Azi cooperativa 
are un sold, pasiv enorm. Cilienii însă au, cu certitudine, 
toate condițiile pentru a fi una din cele mai înfloritoare coope
rative agricole din țară. Patru zeci, cincizeci de lei la ziua 
muncă, valori ce ti atrag acum pe olteni în Dobrogea pot fi 
cu mult depășite aici.

„Putem fi și bogați"
Câfft este opinia celor de a- 

casă, a conducătorilor unității, 
cum văd ei prezentul și mai 
ales viitorul cooperativei agri
cole din Slava Rusă ?

— La ora actuală nu avem 
oameni nici pentru mașini — 
BIJA AGAPI, președintele coo
perativei agricole. Băieții merg 
pe șantiere iar fetele la alte 
cooperative sau la ferme de stat. 
Se duc oamenii unde se cîștigă 
mai bine. La cooperativele pe 
unde lucrează se dau cîte 200 kg 
de porumb pentru un hectar 
de cules. Toți, se întorc acasă 
cu cîte 1 500—-2 000 kg de po
rumb. De la noi Oe să primeas
că. acum sîntem deja datori cu 
120 tone de porumb, luate îm
prumut.

— Spferați într-0 îndreptare a 
lucrurilor ? ’

— Condiții sînt, am putea fi șl

„A fost un accident"
ALEXANDRU. BĂJĂU, preșe

dintele de lă CILIENI despre 
care aflasem că nu "de mult era 
în fruntea organizației de.tine
ret â comunei, găsește că „dis
cuția Cste mai explicită", dacă 
vizităm împreună sectoarele — 
zootehnia, grădina — și dacă 
vedem timpul. Se destăinuie cu 
greu ca omul încercat de mari 
griji-

— Ce să vă spini ? De două 
zile mașinile ne stau că nu mai 
avem bani nici să cumpărăm 
benzină. Recolta stă strînsă în 
timp și nu avem cu ce o trans
porta.

— Cum ați ajuns aici ?
— A fost un accident. O por

nisem bine. Dar, a venit grin
dina în 1967 și a distrus totul, 
apoi a urmat anul acesta nemai
pomenit de secetos. Norocul nos
tru a fost că am avut supra
față mare irigată și întoreînd 
culturile distruse am putut să 
mai scoatem ceva. Oamenii au 
primit și ajutoare. Anul trecut 
am dat ajutoare în valoare de 
80 ono lei.

— Și totuși oamenii spun că 
ip amenajarea terenurilor pen

bogați. Ar trebui să fim lisați 
să chibzuim noi, cu capul nos
tru. După ce că la cimp nu 
putem scoate prea mult, pentru 
că așa-i pămîntul — puțin, slab 
— zootehnia ne mănîncă totul. 
In special porcii. O spunem pes
te tot, dar nimeni nu vrea să 
ne înțeleagă. Anul acesta nu 
vom putea scoate — dacă o să 
reușim să recoltăm — mai mult 
de 800 tone de porumb. Pentru 
îngrășarea a 1 000 de porci ne 
trebuiesc însă 600 de tone de 
concentrate, adică porumb. Dacă 
mai scădem 120 tone, împru
mutul, 14 tone pe care trebuie 
să le oprim de sămînță, ne mai 
rămîn 66 tone. Vine omul să 
lucreze în aceste condiții ? Si 
dacă am avea un ciștig de la 
porci.

— Vă obligă Cineva să îngră- 
șați porci ?

tru irigat nu s-a dat dovadă 
de‘ prea multă Chibzuință.

— Au dreptate. Ne-am repe
zit și am făcut prea mult in
tr-un an. Și nu numai atît. Anul 
trecut ni s-a cerut să amenajăm 
toată suprafața pentru irigații. 
După ce am văzut proiectul am 
fost la raion și la regiune șî 
am explicat că o lucrare de ase
menea proporții nu poate fi exe
cutată manual și numai cu for
țele noastre. N-am fost înțeleși.

— Ce prejudicii v-a adus a- 
ceastă lucrare ?

■— Mai întîi proiectul preve
dea realizarea unui canal ma
gistral. Am săpat peste 
100 000 metri cubi de pă- 
mînt. Am băgat aici mai mult 
de 80 000 de zile muncă. în ace
lași timp ne soseau, ziua și 
noaptea, vagoane cu tuburi pre- 
m<u motopompe.

Și pînă la urmă ce s-a în- 
tîmplat ?

— Cu desființarea regiunii lu
crarea s-a oprit. Am înmormîn- 
tat 80 000 de zile muncă într-o 
ghilorie.

— O s-o continuați în anii ur
mători ? 1

— Așa-1 planul pe eare-1 pri
mim.

— De 11 cine ? Știam că uni
tățile hotărăsc singure ce și cîte 
animale să crească, ce culturi 
să semene. Așa este legal

— Nu am primit plan ei cifre 
de plan orientative pe eare însă 
a trebuit să ni le însușim.

— De la cine ?
— De la eonsiliul agricol ra

ional Babadag, înainte și acum 
de la Direcția agricolă și de la 
Uniunea județeană a coopera
tivelor agricole Tulcea. Intr-o 
discuție ni s-a spus chiar că în 
anul viitor va trebui să mărim 
ingrășătoria de taurine.

— Ca răspuns Ia cererea dv. 
de a renunța la această specie ?

— Dacă s-ar desființa îngră- 
șătoria de porci, și dacă am 
mări ingrășătoria de tineret tau
rin. turma de oi ; dacă am avea 
oameni, dacă am mări grădina 
de zarzavat și am lucra via 
cum trebuie, am realiza venituri 
care cu siguranță că i-ar de
termina pe oameni să nu mai 
plece.

— Nu știu. Pe cîmp au apărut 
iar niște topometriști care mă
soară. Am discutat cu ei. Spun 
că o să se facă un sistem mare 
și noi nu o să mai luăm apă din 
Olt ci din Dunăre. Canalul nos
tru se pierde deci.

— Credeți *că acesta a fost 
singurul „canal" al risipei ?

— Și la zootehnie am pierdut 
anul acesta mulți bani. 111 vaci 
de lapte au fost găsite bol
nave. Ni s-a interzis valori
ficarea și consumul laptelui. Cî
teva luni l-am dat la porci.

— Și ce ati făcut cu vacile 
bolnave ?

Nimic, le avem și acum. 
Am întrebat mereu la județ — 
la Direcția agricolă, la Uniune 
— ce facem cu ele. Nu am pri
mit nici un răspuns. Am cerut 
să ni se dea voie să Ie vindem 
ca să putem cumpăra altele. 
N-am primit aprobare. Ni s-a 
răspuns că întîi să cumpărăm 
altele și pe urmă să le vindem 
pe acestea. Dar de unde bani ?

— Care credeți că este pers
pectiva cooperativei ?

— Cilieni are tot ce-i trebuie 
pentru a fi o cooperativă agri
colă fruntașă. Am dovedit-o și 
o vom mai dovedi. în luarea 
hotărîrilor ar trebui mai mult 
ascultați oamenii. Dar, vom 
pune lucrurile la punct șl oa
menii se vor întoarce acasă.

TULCEA
Inginer CONSTANTIN CÎR- 

JAN, președintele Uniunii ju
dețene a cooperativelor agricole :

— O-rmenti din satul Slava Rtr- 
țâ rfnt tnvdfafi sd ciștise mult. 
Sînt oameni foarte harnici dar nu 
te hogi decit acolo unde se ciș- 
tiză mult. Merg în special pe șan
tiere, la lucrări de excavație. Bi
neînțeles bărbații. Femeile ră
mîn acasă. Ei nu sînt interesați 
la cooperativă — de aceia tini 
și împotriva fermelor zootehnice, 
— decît în a obține boabe, grîu 
ti porumb. Bani au de acolo de 
unde lucrează. Am ajuns la con
cluzia că trebuie să facem pro
puneri, să schimbăm sistemul de 
retribuție pentru a-i cointeresa 
mai mult în bunul mers al coo
perativei.

Viitorul cooperativei ? Va fi 
realizat printr-o așezare mai co
rectă a culturilor, realizînd un 
procent mai mare de culturi me- 
canizabUe. Concomitent cu in

acă din confruntarea opiniilor se 
desprinde cu claritate motivul ple
cării fetelor $i băieților, al nedoritei 
deplasări a forței de muncă dintr-un 
județ într-altul, de la o unitate la 
alta, rămîn îniă neclare un număr

de probleme importante.
In ce privește cooperativa agricolă de la Slava 

Rusă, împărtășim părerea tov. Teodor Coman, 
primul secretar al Comitetului județean de partid 
Tulcea, potrivit Căreia oamenii din sat, coopera
torii sînt cei care cunosc cel mai bine ce trebuie 
făcut, dacă trebuie dezvoltată ferma de ingrășare 
a taurinelor sau cea de porci. Un lucru este evi
dent : în cooperativă trebuie dezvoltate acele sec
toare care, valorificînd priceperea oamenilor și 
resursele locale, să constituie un izvor de venituri.

Slava Rusă nu este un sat de cîmpie, dar aju
tată, îndrumată cu competență, cooperativa de aici 
— dezvoltînd viticultura, grădinăritul, creșterea 
animalelor și poate înființînd sectoare anexe de 
prelucrarea lemnului — poate să devină o unita
te de prim rang. Plecarea sezonieră a oamenilor 
din sat nu trebuie în nici un caz admisă ca o fa
talitate. Este adevărat, că dintotdeauna oamenii 
acestui sat au migrat, în lunile de maximă in
tensitate a muncii, pe șantiere și în cîmp. După

obiceiul locului acasă râmi nea nevasta cu copiii 
mărunți, iar bărbatul, tinerii plecau cu lunile din 
sat. Tradiția este adine înrădăcinată în modul de 
viață ai oamenilor de aici, ca și neîncrederea în 
valențele pămintului lor. Stă în puterea coopera
tivei agricole să rupă cu vechile tradiții, să reali
zeze statornicirea satului. In aceasta se află și 
sensul major al creării cooperativei agricole.

Nu împărtășim, insa, părerea că la Cilieni to
tul se datorește unui accident. Perioada grea pe 
care a traversat-o, datorită calamităților natura
le abătute peste ogoarele sale, nu a făcut decît 
să scoată în evidență grave carențe de ordin gos
podăresc Dorințele au fost luate aici drept reali
tate, cooperatorii au fost supuși unei încordări 
economice, căreia pînă la urmă nu au putut să-i 
facă față.

Ar fi o aberație să te ridici împotriva irigații, 
lor. Ele reprezintă viitorul și tocmai existența 
unei suprafețe amenajate a diminuat dezastrul 
din 1966.

Și, chiar dacă în cazul concret al canalului lă
sat acum în părăsire, conducerea cooperativei nu 
este cea mai răspunzătoare, ea are multe de fă
cut, pentru a realiza mandatul cu care a fost în
vestită de oamenii satului. Risipa de zile-muncă 
— caz concret : în ară. Ia irigații, oamenii care

s-au ocupat cu udatul au fost astfel normați în 
cît au ajuns să realizeze într-o lună și cîte 130 
zile-muncă — a creat disensiuni în rindul Coo
peratorilor. Faptul că pe loturile individuale oa
menii au reușit să realizeze 11 lei la un fir do 
roșie, iar cooperativa numai 2 lei, indică, de ase
menea, marile, rezerve ce n-au fost folosite pen
tru creșterea veniturilor.

Trezește îngrijorare faptul că, atîț în cazul co
operativei agricplfr-de la Șlava Rusă cît și al ce
lei de la Cilieni, oamenii cei maj responsabili de 
la uniunile județene, cărora le-au ajuns de mult 
la urechi greutățile prin care trec respectivele 
unități, nu pot oferi nici azi o perspectivă clară, 
planuri de măsuri științific fundamentate.

Faptele expuse - reliefează și slaba activitate 
desfășurată de. organizațiile U.T.C.. Băieții din 
Cilieni, fetele din Slava Rusă, nu au fost ajutați 
să .cunoașcă exact realitatea cooperativelor din 
care fac parte, de unde și sentimentul că de pă
rerile lor nu ține nimeni seama. Activitatea a- 
cestor două organizații U.T.C. se cere a fi astfel 
orientată incit prin tot ce urmează a întreprinde 
să demonstreze. că ^jitorul cooperativei agricole 
— viitqr care începe azi — sînt tinerii.

Pagină realizată de 
 ION ȘERRU

troducerea în p->duc*ie a unor 
culturi intensive, care si folo
sească forța de munci existentă. 
Și via este la ei o asemenea cul
tură. Apoi, împotriva a ceea ce 
susțin ei, viitorul cooperativei de 
aici este ingrășătoria de porci, ți 
de abia în al doilea rind, a tine
retului taurin. O arată și expe
riența acestui an. La porci ei <ti

CARE ESTE PĂREREA 
USIIUJFILOR JUDEȚENE?

til, producțiile erau mici. Deepre 
zootehnia de atunci, mai bine sd 
nu vorbim. E drept că pe tre

Taurinele se cresc în strAulație 
ti nu libere cum cred ei, să le 
dea drumul în pădure. Apoi, nu 
au pădure pășunabilă pentru oi.

Mai precis, putem să ne pro
nunțăm însă, peste o lună de 
zile. Definitivăm acum o lucrare 
de profilare a cooperativelor a- 
gricole din județ.

OLT
PETRE GOLEA — președin

tele Vniunii județene a coopera- 
ticelor agricole:

— Cu ani in urmi, CILIENII 
ajunsese tisul raionului Corabia. 
Cu toate ci aveau pămint pe 
malul Oltului, deosebit de fer- 

mea aceea nu aveau nici irigații. 
Dar mai erau fi alte necazuri. 
Președinții se schimbau cam des. 
Cnul cenea, altul pleca. S-au ho- 
târit atunci oamenii, fi noi i-am 
sprijinit, si aleagă un tinir ca
pabil, pe Băiău, care era contabil 

șef. De Ia început el a trebuit si 
dea dovadă yi de asprime pentru 
a pune lucrurile la punct. Dar 
anii au trecut, oamenii au în- 
țeles că pot și trebuie să meargă 
inainte. De la 800 de litri de 
lapte, pe cap de vacă furajată în 
1964, în doi ani, au ajuns la 
peste 2 500 litri. S-au apu
cat apoi de irigații. Au fă- 

cut chiar mai mult decît plani
ficaseră. Cilienii, alături de Izbi- 
ceni și Tia Mare, concurau pen
tru locul fruntaș pe regiune. A 
venit însă calamitatea din 1966, 
și a distrus totul. S-au mai ivit 
citeva nereguli. O parte din oa
meni s-au descurajat. Grindina 
a fost cumplită. Și totuși, 
datorită faptului că au avut su
prafață mare irigată, au întors 

culturile fi au putut să mai saj- 
veze cîte ceva. Semnificativ este 
faptul că în acel an ei au dat 
mai mult porumb la ziua muncă 
decît Tia Mare care nu a fost 
bătută de grindină. Dacă nu era 
acest necaz și seceta de anul 
acesta, ei puteau să meargă îna
inte și cu irigațiile. Preconizasem 
aici să irigăm întreagă suprafață. 
Cînd am văzut însă că se înglo
dează în datorii am oprit lucră
rile. Au avut necazuri și cu va
cile. De fapt este o situație pe 
care o avem ji la alte unități 
din județ. Nu știm nici noi ce 
să facem. Consiliul superior nu 
ne sprijină suficient în această 
privință. Avem animale care de 
ani de zile mănîncă fără să pro
ducă nimic. Ar trebui să le vin
dem ji să cumpărăm altele. Spe
răm că o să rezolvăm la Cilieni 
foarte curînd această chestiune. 
Cilienii, repet, este o cooperativă 
cu mari posibilități și ajutată să 
treacă peste necazurile de acum, 
poate să realizeze în viitor ve
nituri superioare celor din Do
brogea unde au plecat acum oa
menii.
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Expunerea asupra proiectului 

Codului de procedură penală
prezentată de tovarășul ADRIAN DIMITRIU, ministrul justiției

Adoptarea de către Marea 
Adunare Națională, la 21 iunie 
1968, a noului Cod penal al 
Republicii Socialiste România, 
important instrument juridic 
și politic pentru apărarea îm
potriva infracțiunilor a celor 
mai de seamă valori sociale, a 
tăcut necesară întocmirea u- 
nui nou Cod de procedură pe
nală, care să cuprindă dispo
ziții de natură să creeze mij
loacele legale pentru consta
tarea la timp a faptelor care 
constituie infracțiuni pentru 
Judecarea, precum și sancțio
narea fermă a persoanelor ce 
au săvîrșit asemenea fapte.

în proiectul Codului de pro
cedură penală, desfășurarea 
procesului penal a fost în așa 
fel reglementată încît acesta 
iși va aduce contribuția la a- 
părarea orînduirii sociale și 
ie stat, la apărarea proprie
tății socialiste. întărirea lega
lității, prevenirea infracțiuni
lor, precum și la educarea ce
tățenilor în spiritul respectării 
legilor și a regulilor de con
viețuire socială.

Pentru traducerea in viață a 
indicațiilor Congresului al 
IX-lea al P.C.R. de a se apăra 
cu maximum de eficiență cele 
mai importante valori social- 
politice — securitatea statului, 
economia națională, persoana 
și drepturile sale — prin dis
pozițiile proiectului s-a creat 
cadrul legal necesar pentru ca 
organele de stat să intervină 
la timp și eficace în vederea 
descoperirii infractorilor, a 
cercetării și tragerii lor la răs
pundere.

în același timp, dîndu-se ur
mare directivelor Plenarei C.C. 
al P.C.R. din aprilie 1968. în 
proiectul Codului de procedură 
penală au fost sporite garan
țiile pentru respectarea drep
turilor fundamentale ale cetă
țenilor consacrate prin Consti
tuție, urmărindu-se 
prevenirea săvîrșirii 
zuri și ilegalități.

La baza întregii 
procesuale, reglementate prin 
noul Cod de procedură penală, 
a fost pus principiul aflării a- 
devărului, astfel ca infractorii 
să nu se poate sustrage de la 
pedepsele prevăzute de lege, 
iar persoanele nevinovate să 
nu poată fi arestate, trimise în 
judecată sau condamnate. în 
■test scop, față de actualul 
"d de procedură penală, pro
iectul dă o mai bună regle
mentare punerii în mișcare a 
acțiunii penale, trimiterii în 
Judecată, competenței organe
lor judiciare, sistemului pro-

totodată 
de abu-

activități

bator, exercitării dreptului de 
apărare.

In proiectul Codului de pro
cedură penală se prevede că 
acțiunea penală va putea fi 
pusă în mișcare numai de că
tre procuror, organul speciali
zat, chemat să supravegheze 
respectarea legii și temeinicia 
trimiterii în judecată. în ace
lași timp, pentru a se asigura 
o mai buna desfășurare a acti
vității organelor de cercetare 
penală, în proiect nu au mai 
fost înscrise dispozițiile cu pri
vire la îndeplinirea unor for
malități prevăzute in Codul de 

. procedură penală actual, care 
în practică s-au dovedit inu
tile.

Pentru ridicarea nivelului 
calitativ al activității instan
țelor de judecată, proiectul dă 
în competența tribunalelor ju
dețene soluționarea în primă 
instanța, cu recurs la Tribuna
lul Suprem, a unui număr mai 
mare de infracțiuni, printre 
«are și infracțiunile contra a- 
vutului obștesc, care au avut 
consecințe grave sau deosebit 
de grave. în acest fel sporesc 
garanțiile pronunțării unor ho- 
tăriri juste, deoarece în com
punerea tribunalelor județene 
intră judecători cu o mai Dună 
pregătire juridică și o mai 
mare experiență, iar Tribuna
lul Suprem, judecind în recurs, 
va avea în mai mare măsură 
posibilitatea să dea hotăriri 
îndrumătoare pentru instanțe 
cu privire la aplicarea corectă 
și unitară a legii pe întreg te
ritoriul țării.

Sistemul probator a fost, 
de asemenea, îmbunătățit față 
de codul anterior: se indică 
în mod precis mijloacele de 
probă care pot fi folosite pen
tru stabilirea faptelor pe baza 
cărora se va constata vino
văția unei persoane sau ne
vinovăția ei, creindu-se astfel 
condițiile necesare pentru a- 
flarea adevărului și deci pen
tru justa soluționare a proce
sului penal.

Pentru realizarea dispoziții
lor constituționale, proiectul a 
lărgit exercitarea dreptului de 
apărare al învinuitului sau in
culpatului, ca și al celorlalte 
părți, față de reglementarea 
din Codul de procedură pe
nală actual. Astfel, în faza de 
urmărire, apărătorul va putea 
asista pe învinuit sau incul
pat la efectuarea oricărui act 
de cercetare, cu încuviința
rea organului de urmărire 
penală, iar pentru anumite acte 
importante — ca de exemplu 
cercetarea la fața locului, per

cheziția, prezentarea materia
lului de urmărire, prilej care 
creează posibilitatea de a *e 
administra noi probatorii pen
tru aflarea adevărului — asis
tența învinuitului sau incul
patului de către apărător este 
îngăduită fără nici o restric
ție ; in faza de judecată au 
fost prevăzute mai multe ca
zuri în care inculpatul va fi 
asistat de un apărător desem
nat din oficiu.

Ceri nd ca legea să fie res
pectată în primul rind de cei 
chemați să vegheze la apli
carea ei, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, secretarul general 
al C.C. al P.C.FL. spunea. ..Tre
buie luate toate masurile ca 
nici un cetățean să nu poată 
fi arestat fără un motiv în
temeiat și dovedit\ Urmînd 
aceste indicații, proiectul nou
lui Cod de procedură 
lă, spre deosebire de 
în vigoare, prevede că 
măsură restrictivă sau 
tivă de libertate ou se 
lua decît dacă există 
sau indicii temeinice că 
ce urmează a fi reținut sau 
arestat a săvfrșît o faptă pre
văzută de legea penală. La a- 
ceasta se mai adaugă și ur
mătoarele condiții prevăzute 
în proiect:

— măsura arestării preven
tive și aceea a obligării de 
a gu părăsi localitatea în 
timpul urmăririi penale nu 
pot fi luate decit de procuror, 
care în prealabil este obligat 
să asculte pe învinuit sau in
culpat

— spre deosebire de Codul 
de procedură îo vigoare, în 
care prelungirea arestării pre
ventive se dispune numai de 
procuror, în proiect s-a pre
văzut că după trei prelungiri 
de cite o lună acordate de 
procuror, o nouă prelungire 
poate fi încuviințată numai de 
instanța de judecată. Institui
rea controlului instanței asu
pra arestării preventive a in-

..culpatuluk carar.pînă în pre
zent nu a existat, reprezintă 
o garanție în plus în ce pri
vește respectarea libertății in
dividuale. Aceasta cu atîtmai 
mult cu cît în fața instan
ței inculpatul va fi adus, el 
puțind fi asistat de apără
tor.

Noile dispoziții sus-arătate 
sînt menite să asigure respec
tarea dreptului fundamental 
al inviolabilității persoanei în
scris în art. 31 din Constitu
ție, fără a fi însă de natură 
să aducă o știrbire garanții
lor cuprinse în proiect, me-

oena- 
Codul 
nici o 
priva- 
poate 
probe 

ce!

*nite să asigure apărarea sta
tului, a relațiilor socialists 
nou create și a ordinii -le A 
drept.

Pe linia întăririi legalității, 
s-a prevăzut în proiect că la A 
judecata in recurs, inculpații 
arestați vor fi aduși în toa- 
te cazurile, chiar și în fața 
Tribunalului Suprem, spre 
deosebire de Codul de proce- — 
dură penală actual, potrivit V 
căruia tocmai în infracțiuni
le cele mai 
arestați sînt 
curs fără a 
stanță. Prin 
se creează astfel posibilitatea — 
pentru instanța de recurs ca, 
ascultind direct pe inculpat, A 
să verifice mai temeinic ho- 
tărîrea pronunțată de instanța 
de fond. £

Proiectul dă o nouă regle
mentare și recursului în su- 
praveghere. căruia i s-a dat 
o denumire nouă, aceea de 
recurs extraordinar, iar pen- 
tni a se crea posibilitatea 9 
verificării pe calea recursu
lui extraordinar a unui nu- 
măr cit mai mare de hotăriri W 
judecătorești rămase definiti
ve s-a prevăzut că această A 
—atac poate fi deci a- 

n«mai de procurorul 
ci și de ministrul

grave, inculpații 
judecați în re- " 
fi aduși în in- 
noua dispoziției 

tfel Dosibi!:tatpa "

cale de 
rată nu 
general, 
justiției

La întocmirea proiectului 
Codului de procedura penală 9 
de către un colectiv de spe
cialiști. sub îndrumarea per-^ 
m a rentă a conducerii deW 
partid și de stat, s-a folos»: 
tot ceea ce s-a dovedit ma: a 
valoros în știința dreptului" 
român și în practica instanțe
lor noastre judecătorești, pre- £ 
cum și in legislația și litera- 
tura de specialitate din țările 
socialiste și din alte țări, ți-fe 
nîndu-se seama de condițiile 
specifice ale țării noastre.

Proiectul a fost supus dez- £ 
baterii judecătorilor, procu
rorilor, lucrătorilor de miliție _ 
și securitate, jurisconsulților, 9 

-avocațĂlor, ^cadrelor didactice 
“din facultățile de drept și al - 
tor juriști, care au făcut un W 
număr de aproximativ 4 000 
propuneri, de un real folos 
pentru îmbunătățirea texte-" 
lor.

Avînd convingerea că noua 
legislație penală va contribui 
la întărirea și respectarea le
galității socialiste, permiteți-mi £ 
ca din însărcinarea Consiliu-w 
lui de Miniștri să vă prezint 
spre examinare și adoptare ț 
proiectul Codului de proce
dură penală al Republicii So- 
cialiste România. O

Raportul Comisiei juridice 

a Marii Adunări Naționale 

cu privire la proiectul Codului 

de procedură penală 
prezentat de deputatul TRAIAN IONAȘCU

Adoptarea de către Marea 
Adunare Națională, la 21 iunie 
1968, a noului Cod penal im
pune — pentru întregirea și 
unitatea legislației noastre pe
nale — adoptarea și a unui 
nou Cod de procedură pena
lă a Republicii Socialiste Ro
mânia.

Proiectul Codului de proce
dură penală, astfel cum este 
prezentat Marii Adunări Na
ționale, asigură, prin dispozi
țiile sale, aplicarea principii
lor și garanțiilor constituțio
nale stabilite în acest domeniu, 
consacrînd regulile de bază 
ale procesului penal socialist, 
pe care mă mărginesc să le 
enumăr: legalitatea și oficia
litatea procesului penal, afla
rea adevărului, rolul activ al 
organelor judiciare, garantarea 
libertății persoanei, garan
tarea dreptului de apărare.

Proiectul Codului de proce
dură penală — într-o formă 
anterioară — a fost supus Co
misiei juridice a Marii Adu
nări Naționale în anii 1965 și 
1966, care l-a examinat în nu
meroase ședințe. Ulterior, pro
iectul a primit unele modifi
cări, pe care comisia noastră 
le-a examinat în ședințele ți
nute în octombrie și noiem
brie 1968, cînd ministrul justi
ției le-a prezentat. Comisia ju
ridică a făcut observații și 
propuneri care au fost însu
șite în vederea îmbunătățirii 
proiectului și au fost integrate 
în textele sale, astfel cum vi 
se prezintă acum.

Semnalăm cele mai impor
tante dintre modificările aduse 
acestei forme a proiectului de 
cod ce discutăm.

în proiectul prezentat acum 
«e prevede că urmărirea pe

nală se efectuează de către 
procurori și de către organele 
de cercetare penală. Acestea 
din urmă sînt organele de cer
cetare ale securității și cele ale 
miliției, precum și organele de 
cercetare penală speciale. Pu
nerea în mișcare a acțiunii pe
nale, arestarea preventivă și 
trimiterea în judecată consti
tuie atribuții ale procurorului. 
Totodată, în atribuția procuro
rului a rămas supravegherea 
urmăririi penale, pentru cazu
rile cînd nu el efectuează ur
mărirea penală.

De asemenea, în proiectul ce 
discutăm, arestarea preventivă 
a inculpatului în cursul urmă
ririi penale poate fi dispusă 
numai de procuror, pe timp 
de o lună ; prelungirea ares
tării poate fi hotărîtă de pro
curorul șef al unității de 
procuratură, în cadrul căreia 
funcționează procurorul care 
exercită supravegherea cerce
tării penale sau care efectuea
ză urmărirea. Această prelun
gire poate fi dispusă de trei 
ori, fiecare prelungire nepu- 
tînd depăși o lună, după care 
prelungirea arestării nu poate 
fi acordată decît de instanța 
judecătorească ; fiecare acțiu
ne de prelungire nu poate de
păși 30 de zile. în proiectul 
prezentat acum se prevede — 
în plus — că apărătorul incul
patului îl poate asista la pre
lungirea arestării de către in
stanță, precum și la prezen
tarea materialului de urmărire 
penală.

De asemenea, competența de 
judecată în primă instanță a 
tribunalului județean a fost 
simțitor sporită, ceea ce a 
atras și mărirea în mod cores
punzător a competenței de ju

decată în recurs a Tribunalului 
Suprem. Pentru asigurarea 
deplină a dreptului de apărare 
și la judecata în recurs, se 
prevede că judecarea recursu
lui nu poate avea loc decît 
în prezența inculpatului, cînd 
acesta se află în stare de de
ținere.

Proiectul Codului de proce
dură penală s-a bucurat de o 
largă difuzare în rîndurile 
juriștilor (printre judecători, 
procurori, jurisconsulți, avocați 
pledanți, cadre didactice uni
versitare de specialitate).

Ca urmare a observațiunilor 
primite, s-au adus proiectului 
unele modificări, ca de pildă :

— La art. 172 alin. 3 s-a 
acceptat amendamentul prin 
care interzicerea luării de con
tact a arestatului cu apărăto
rul să fie limitată pe o durată 
de cel mult 30 de zile, urmînd 
ca în caz de necesitate să se 
mai poată acorda o prelungire 
de cel mult alte 30 de zile.

‘— La art. 362 (persoanele 
care pot face recurs), textul 
lit. e a fost modificat, pentru 
a face recurs și „orice persoa
nă ale cărei interese legitime 
au fost vătămate printr-o mă
sură sau printr-un act al in
stanței", mărindu-se în felul 
acesta posibilitățile de verifi
care a temeiniciei și legalității 
hotărîrilor judecătorești ;

— La art. 494 (instanță com
petentă a judeca cererea de 
reabilitare), textul a fost mo
dificat, pentru ca cererea de 
reabilitare să fie soluționată, 
fie de judecătoria sau tribuna
lul care a judecat cauza în 
primă instanță, fie de instanța 
corespunzătoare în a cărei 
rază teritorială domiciliază in
culpatul, înlesnindu-se astfel

părților interesate sesizarea in
stanțelor cu asemenea cereri.

Cu toate modificările, dintre 
care am evocat pe cele mai 
semnificative, proiectul Codu
lui de procedură penală a fost 
trimis de Biroul Marii Adunări 
Naționale tuturor tovarășilor 
deputați, cu indicația de a-1 
studia, urmînd ca eventualele 
amendamente să fie trimise 
Comisiei juridice pînă în ziua 
de 1 noiembrie a.c.

în zilele de 2—6 și 9 noiem
brie a.c., Comisia juridică a a- 
nalizat și apoi, discutat, cu pro
punătorii prezenți la dezbate
rile sale, toate amendamente
le primite de la deputați. Din 
peste 100 de amendamente 
formulate de către deputați 
și care, toate, au fost analizate, 
Comisia noastră a avizat fa
vorabil, dîndu-le redactarea 
corespunzătoare, 44 de amen
damente, însușite de către re
prezentantul guvernului. Ob
servăm că, uneori, mai multe 
amendamente cuprindeau, în 
esență, propuneri identice, însă 
exprimate în forme diferite.

Comisia juridică și-a adus 
aportul său și aici, ca și pen
tru restul lucrărilor sale privi
toare la Codul de procedură 
penală, avînd concursul celor 
mai buni specialiști din țară, 
cărora le mulțumește și în fața 
Marii Adunări Naționale pen
tru contribuția lor.

Comisia juridică vă roagă 
să adoptați textul Codului de 
procedură penală cu amenda
mentele ce i s-au adus.

Adoptînd proiectul Codului 
de procedură penală, Marea 
Adunare Națională desăvîr- 
șește noul edificiu al legisla
ției penale de bază a Repu
blicii Socialiste România.

(Urmare din pag. I) 
retului Comunist să 
facă parte din Frontul 
Unității Socialiste este 
pentru noi un semn de 
înaltă cinste și aprecie
re. Mă bucur alături de 
toți tinerii de faptul că 
trăiesc intr-o țară in ca
re problemele și aspira
țiile noastre iși găsesc 
rezolvarea tot mai de
plină, cu fiecare biruin
ță a 
cărui 
poartă gloriosul partid 
al comuniștilor, consec
vent apărător al dreptu
rilor și libertăților tutu
ror oamenilor muncii, 
indiferent de naționali
tate'.

..Participarea la activi
tatea Frontului Unității 
Socialiste, a arătat ingi
nera LUCIA ANDREES- 
CU, creează tineretului 
noi posibilități de a lua 
parte mai intens la via
ța economică și socială, 
la dezbaterea și adopta
rea unor măsuri de in
teres major ale societății 
noastre. Aderarea U.T.C. 
la Frontul Unității So
cialiste semnifică, în a- 
celași timp, necesitatea 
îmbunătățirii în 
tinuare a activității 
educare desfășurată 
rindul tineretului, 
a-și spori contribuția 
creșterea și formarea 
nerei generații de con
structori ai socialismu
lui".

„Ne angajăm în fața 
conducătorilor noștri de 
partid, a părinților no
ștri. a întregului popor, 
a spus una din cele mai 
tir.ere participante, ele
va MARIANA MOD1L- 
CĂ din Tr. Severin, să 
contribuim cu toate pu
terile noastre la edifica
rea României socialiste, 
să ne pregătim, așa cum 
ne îndeamnă partidul, 
pentru a deveni slujitori 
credincioși ai învățătu
rii sale, gata întotdeau
na la chemările partidu
lui și ale patriei".

In cadrul lucrărilor 
plenarei au mai luat cu- 
vintul: CONSTANTIN 
STOICA din Suceava 
IOSIF BELJUNG și E- 
LENA VOINESCU din 
București, ERNEST 
RACZ din Cluj, IOAN 
GAVRILĂ din județul 
Ialomița, RADU BĂ
LAN din Timișoara, 
IOAN HATNAGY 
județul Harghita, PA 
VEL MURARIU 
Craiova și ILIE LEPĂ
DAT din județul Ilfov. 
Receptiv la nou, la pro
gresul social și spiritual, 
tineretul nostru — au 
spus vorbitorii — spri
jină cu entuziasm în
treaga activitate nova
toare. plină de dinamism 
și spirit creator, a con
ducerii partidului, în
dreptată spre perfecțio
narea neîncetată a orîn
duirii noastre socialiste, 
politica internă și exter
nă a partidului și statu
lui, care exprimă inte
resele supreme ale în
tregii societăți romă 
nești.

într-o atmosferă însu
flețită a fost apoi apro
bată hotărirea de adera
re a Uniunii Tineretului 
Comunist la Frontul U- 
nității Socialiste și au 
fost desemnați cei 15 
reprezentanți ai U.T.C. 
in Consiliul Național al 
Frontului Unității So
cialiste.

socialismului, al 
far luminos îl

con- 
de 
în 
de 
la 
ti-

din

din

[spunere cu privire la aderarea

la Frontul Unității Socialiste

(Urmare din pag. I)

ducerea destinelor țării. Parti
dul reprezintă în condițiile ță
rii noastre întruchiparea con
științei celei mat înaintate a 
poporului, a tuturor celor ce 
muncesc de la orașe și sate. 
Reunind în rindurile sale pe 
cei mai buni și mai activi re
prezentanți ai tuturor catego
riilor de oameni ai muncii, 
partidul este principalul fac
tor dinamic, promotorul spi- 

întreăga 
politica 

exprimă 
întregii

ritului novator în 
viață socială a țării, 
sa internă și externă 
interesele vitale ale 
noastre societăți. De aceea, ea 
întrunește adeziunea unanimă 
a poporului, constituie factorul 
principal de întărire a unității 
întregului popor în jurul parti
dului. condiție de bază a asi
gurării succesului mersului 
înainte al construcției socia
liste.

Ținînd seamă de trăsăturile 
structurii actuale a societății 
noastre, de cerințele mersului 
Înainte al țării, plenara C.C. 
al P.C.R. a adoptat hotărîrea 
cil privire la constituirea Fron
tului Unității Socialiste — or
ganism larg, democratic, ex
presie a unității moral-politice 
a poporului nostru, a frăției 
tuturor oamenilor muncii, in
diferent de naționalitate, a 
coeziunii națiunii noastre so
cialiste.

Caracterul profund creator, 
modul original de abordare și 
soluționare a acestei complexe 
probleme, răspunde practic u- 
nor necesități obiective ale 
dezvoltării continue a demo
crației socialiste — pe plan 
politic, economic și social — 
ale activizării puternice a ma- 

- selor și afirmării personalității 
umane, în condițiile în care 
crește necontenit caracterul 
conștient al participării tu
turor membrilor societății la 
construcția socialistă.

Frontul Unității Socialiste 
reprezintă un cadru organiza
toric corespunzător condițiilor 
specifice țării noastre, o for
mă profund democratică pen
tru atragerea maselor la con
ducerea și dezvoltarea econo
miei, a vieții sociale, științei, 
și culturii, un mecanism de 
consultare largă a națiunii în 
problemele fundamentale ale 
politicii interne 
nale a partidului 
nostru devenind, 
importantă școală 
politică a maselor.

Concomitent cu înființarea 
Frontului Unității Socialiste, 
crearea consiliilor naționalită
ților conlocuitoare — expresie 
a caracterului consecvent 
marxist-leninist al politicii 
naționale a Partidului Comu
nist Român — lărgește cadrul

și internațio- 
și statului 
totodată, o 
de educație

de manifestare a drepturilor 
și libertăților cetățenești pen
tru toți oamenii muncii, ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități, dînd un pu
ternic imbold luptei comune 
închinată înfloririi României 
socialiste.

Tineretul nostru a primit cu 
deplină satisfacție și adeziune 
hotărîrile Plenarei C.C. al 
P.C.R., convins fiind că aces
tea răspund pe deplin intere
selor întregului popor, proprii
lor sale aspirații. Dintotdeau- 
na, tineretul a constituit una 
din forțele active ale progre
sului societății, contribuind la 
înfăptuirea marilor realizări, 
făcînd să pulseze puternic spi
ritul înnoitor în viața socială. 
Tineretul nostru este mîndru 
că se știe moștenitor al glo
rioaselor tradiții de luptă ale 
poporului, ale mișcării revolu
ționare și este hotârît să ducă 
mai departe realizările pre
zentului, adăugind eforturile 
proprii, entuziaste, la progre
sul economic, cultural și so
cial al țării, la unitatea socia
listă a întregului popor. Re
ceptiv la nou, la progres so
cial și spiritual, tineretul spri
jină cu entuziasm întreaga ac
tivitate novatoare, plină de di
namism și spirit creator a con
ducerii partidului, îndreptată 
spre perfecționarea neîncetată 
a orînduirii socialiste, politica 
internă și externă a partidului 
și statului, care exprimă in
teresele supreme aie întregii 
societăți românești, inclusiv 
aic tinerei generații. Partidul 
și statul nostru acordă o înal
tă prețuire tineretului, rolului 
său de factor activ în asigu
rarea progresului societății 
noastre. Căldura cu care este 
înconjurat de partid, de între
gul popor, este un puternic 
imbold pentru tineretul 
tru. Acestei griji, 
răspunde 
tului de 
ruia față 
sociale, 
activ la eforturile generale ale 
întregului popor de ridicare 
neîncetată a patriei, de a fi 
mereu acolo unde patria are 
nevoie de forțele și capacita
tea sa de creație.

Hotărîrea ca Uniunea Tine
retului Comunist și Uniunea 
Asociațiilor Studenților din 
România să facă parte din 
Frontul Unității Socialiste 
este pentru noi o mare cinste, 
relevîndu-se incă o dată rolul 
politic și social ^mportant pe 
care sînt chemate să îl joace 
organizația revoluționară a 
tineretului și organizația pro
fesională a studenților. Tine
retului român, organizațiilor 
sale, li se creează astfel noi 
posibilități de a participa in
tens la activitatea politică, e-

nos- 
ăneretul îi 

prin sporirea sp-ri- 
răspundere a fiecă- 
de îndatoririle sale 
pentru a fi părtaș

r

conomică și socială, la dezba
terea și adoptarea deciziilor cu 
caracter general, de a lua 
parte cu tot elanul la fluxul 
intens al vieții societății noas
tre.

Participarea largă a tinere
tului la dezbaterea probleme
lor dezvoltării țârii, a vieții 
întreprinderilor, comunelor, 
școlilor și facultăților impune 
o substanțială îmbunătățire a 
activității politice de masă 
desfășurată de organizațiile 
noastre, cultivarea, prin în
treaga muncă educativă a Uni
unii Tineretului Comunist, a 
unui înalt spirit de disciplină 
și de răspundere socială și 
civică.

Punînd în valoare experien
ța acumulată de-a lungul ani
lor, capacitatea sa organizato
rică, puterea de cuprindere și 
influențare a tineretului, or
ganizația noastră trebuie să-și 
intensifice eforturile pentru 
formarea și consolidarea con
științei socialiste a tineretu
lui, pentru cultivarea la tineri 
a unei atitudini militante, ac
tive, în spiritul politicii parti
dului nostru, pentru înfăptui
rea ei în viață. Ne revine o 
înaltă îndatorire de a cultiva 
tradițiile de muncă și luptă 
comună ale oamenilor mun
cii, fără deosebire de naționa
litate, de a dezvolta și întări 
unitatea și frăția de nezdrun
cinat dintre tinerii români și 
de alte naționalități, hotărîrea 
de a-și închina toate forțele 
cauzei prosperității și înflori
rii multilaterale a patriei co
mune.

Ne exprimăm cofivingerea 
că hotărîrile recentei plenare 
a C.C. al P.C.R. vor contribui 
la accelerarea progresului so
cietății noastre, vor spori tot 
mai mult rolul conducător al 
partidului în întreaga operă 
de desăvârșire a construcției 
socialiste, vor întări continuu 
unitatea moral-politică a po
porului nostru, frăția dintre 
oamenii muncii români și ai 
naționalităților conlocuitoare, 
vor consolida coeziunea națiu- . 
nii noastre socialiste, a între
gului popor în jurul Partidu
lui Comunist Român. Uniunea 
Tineretului Comunist își ex
primă totala sa adeziune la 
hotărîrile plenarei partidului, 
angajîndu-se să militeze pen
tru realizarea cu succes a sar
cinilor Frontului Unității So
cialiste, să-și aducă contribu
ția alături de celelalte orga
nizații de rnasă și obștești, de 
consiliile oamenilor muncii ai 
naționalităților conlocuitoare 
la înfăptuirea politicii parti
dului nostru de ridicare a pa
triei pe cele mai înalte trepte 
ale civilizației și progresului, 
la triumful cauzei socialismu
lui și al păcii in lume.

Deputați în timpul unei pauze a lucrărilor sesiunii Marii Adunări Naționale
Foto: AGERPRES
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CELĂLALT -
UN 
ADVERSAR?

Nu, datele pe care ni le 
oferă autorul acestui ex
trem de interesant articol 
(SCRISORI DE DRAGOS
TE LA INDIGO — „Scîn- 
teia tineretului* nr. 6053) 
nu sint suficiente. Lipsește 
una care mi se pare cea 
mai importantă: nu se 
spune dacă soțul (ancheta
tor, detectiv ți lamentabil 
spion) Iți iubește sau nu 
soția cu care „vrea să se 
împace", după ce va do
vedi că ea poartă toate vi
nile. iar el este nevinovat. 
Pentru că s ar putea s-o 
și iubească. Pentru că. mai 
bine zis. s-ar putea să fia 
convins că o iubește.

E vorba despre dragoste 
ți n-am de ițind sâ tfau 
lecții nimănui. Nu sini in 
măsură. (De altfel, aseme
nea lecțU dau de obicei nu 
poeții, ci bă: rine le doamne 
cu experiență, pe care le 
ascultăm docili, deși bă
nuim că experiența dom
niilor lor e mat degrabă 
jalnică). Eroul articolului 
„Scrisori de dragoste la 
indigo" (eroul principal, 
soțul-iseoadă) vrea să-ți 
reciștige soția, dorește să 
trăiască din nou lingă ea, 
deși a suspectat-a din pri
mele zile ale căsniciei, deși 
a izbutit să și perfecționeze 
un sistem propriu de spio
naj, pe care l-a folosit îm
potriva ei. deșt nu are de 
gind să utilizeze pentru 
a-i recuceri inima decit 
probe juridice. Aceste pro
be le mingtie — așezate m 
fața lui pe o masă ima
ginară — cu o privire po
sesivă. iubindu-le evident 
cu mult mai mult decit o 
iubește pe femeie.

Mi se pare că acest băr
bat este un prost.

Desigur, nu i se poate 
acorda încredere absolută 
nimănui. (Nici măcar ție 
însuți nu ți-o poți acorda 
integral și pentru toată 
viața; un examen de con
știință întreprins cu seve
ritate Iți poate descoperi 
in propria ta activitate de
ficiențe grave). Nu i se 
poate acorda încredere 
absolută nici femeii pe 
care o iubești. în princi
piu... De data asta, numai 
fn principiu. Pentru că 
frumoasa formulă dra
goste exigentă" are un de
fect : e mincinoasă. Nu 
există dragoste exigentă, 
ei numai dragoste pur Ji 
simplu: dorință de a trăi 
alături de cineva, de a nu 
te despărți niciodată de 
omul acela etc., etc., si sint 
foarte tentat să adaug fn 
continuare cit era metafore 
cu parcuri șl stele lumi
noase și prunei ginguritori. 
de evident prost gust, 
dar — spre deosebire de 
povestea cu exigența ți 
simțul critic față de Co- 
sinzeana — adevărate, pe 
deplin adevărate. Pentru 
ci dragostea este totuși 
„ca-n poezie" ți nu ea-n 
povestirile doamnelor cu 
experiență.

A ignora acest adevăr ți 
a privi lucrurile ..realist", 
adică a izgoni dintr-o căs
nicie tocmai jocul capri
cios si uneori chinuitor al 
dragostei, fnlocutndu-l cu

ptnda continuă a „adver
sarului" — așa cum ți-a 
recomandat să faci blaza
rea cine știe cui — în
seamnă să acționezi împo
triva ta. împotriva omului 
pa care-l iubești, să inter
zici căsniciei tale orice po
sibilitate de a exista firesc. 
Spuneam că urmărirea ad
versarului imaginar e o do
vadă de prostie, adică — 
așa cum preciza cindva fi
lozoful Minai Raiea — de 
confundare a punctelor de 
vedere. Din punctul de ve
dere al fustiției, orice vi
novăție trebuie descoperită 
ți pedepsită Dar e normal 
să privești femeia pe care 
o iei fn căsătorie, din 
punct de vedere juridic ? 
Amănuntul cu scrisorile de 
draposte din care omul 
nostru păstra o copie „pen
tru orice eventualitate" 
'juridică I) este proba capi
tală împotriva lui însuți.

Dacă am vrea să-i in
tentăm un proces.„ Dar 
cred că nu e cazul. Poves
tea lui e semnificativă ți 
merită să fie discutată toc 
-tai pentru că nu e unică. 
Oameni care concep viața 
conjugală ca o pindi con
tinuă sint destui. Să ve
dem care e motivul Se 
pere că. undeva, cindva. au 
existat toți care și-au fn- 
felat partenerul Există ți 
vreo trei romane pe tema 
asta S> atunci, la închega
rea unei noi căsnicii, avar 
două posibilități. Prima i 
să nu ai o încredere jxr- 
beascâ* in omul de lined 
tine, să-l supravechezi me
reu, cu mai mulsă sau 
mai puțină delicatețe, de 
cproape sau de departe, fo
losind agențiile de detec
tivi particulari sau recali- 
fidndu-te tu fesuri detec
tiv. ffu vremea sfada i» 
ceoe să te praoeupe. s*-tl 
plată, deși fti dm seems 
că atmosfera edsnieei tale 
devine trerpimbilă dsn ca
uza suspiciunii, p-ocedrsl 
se vădește tot mai «sre- 
abil, pină ce — ‘tcc-cv 
end / — descoperi, tocit d» 
fericire, că ești nefericS.

Există ti o a doua port
in'litota. coerent mei puțin 
„rațională-: să ai o în
credere fără limite, or

ie pildă, in afacerile eome- 
ciale) fn omul cere te tu
be,te ti pe cc-e tl rvberti. 
In omul pe care fl soco
tești demn rf -dmfnă Setă 
tino toată viața — asx. 
met dec-nod. .'rnoă tare te 
Socotești tu (crieri eă seci 
să rămii terme S-er pr-:ea 
ca oamenii care se iubesc 
să fie mas puțin vicleni 
decit cred doamnele en ex
periență. S-ar wtea enter 
ea respectul pe oare-.' a- 
rdți cu: va. nebăsundu-1 
răi fntăreased afecțiunea 
paatra tâaa. ba chior — 
intr-un caz-*îmttă — sd-l 
fmptedtce să ediiișeaerd o 
greșeală care te-ar oblige 
sări retragi increderna. 
S-ar putea. !n sfir#t, ea 
sejii si fia cu tocul altceva 
decit niște fiare la vtndh 
5» chiar sfr.t de re.'e mas 
mulse ori, cu totul altceva.

FLORIN MUGUR

I
„Am fost martor fntr-un proces de divorț. înainte de a depo

ne. avocatul m-a „inițiat- in tehnica fi iimbajo] pe care tre
buie si le folosesc. Am vorbit ceea ce știam si cum am ecerul 
eu că se cuvine. Nu numai avocatul fi im prici na toi. dar fi sala 
mi-au „respins** cele «puse. Lipseau eancanarilc. frazele pes
trițe, intimitățile care fac „savoarea* auditoriului (nu mi re
fer la completul de judecată). Cei doi insă au adus „liniftea* 
sălii, prin ceea ce au debitat, prin tenul si insinuările folosite. 
Acești oameni care se făcuseră de rfs Ta fata lor fi In fața ee- 
lor care i-au ascultat — dar e sirur că s-au făcut de ris de 
vreme ce sala aștepta ca ei să se producă în acest fel? — 
s-au împăcat după o lună. I-am văxut tandri, la braț, ea doi 
Îndrăgostiți. Nu cred că demnitatea se cumpără fi se vinde 
la tarabă. Le-am spus-o si le-am Întors spatele. M-au apos
trofat că ei sint oameni demni. Oare ehiar li ni fi Înțeles 
nimic

I

I
I
I

J
r i i i i i i

întîlnim — și nu rar — e- 
vitarea constantă a efortului 
de a conștientiza propriile 
sentimente. Adevărat, nu-ți 
poți „comanda" sentimentele, 
dar ești dator și pod să ți le 
conștientizezi. Conștiința de 
sentiment este în fapt o ati
tudine față de acesta, un nou 
sentiment; un sentiment față 
de sentiment (V. Pavelcu). 
Conștientizînd, schimbînd 
semnificația, se poate ajunge 
chiar ca „durerea să facă plă
cere", iar față de plăcere să 
se nască o reacție de neplă
cere.

„Iubirea individuală între 
sexe", care se află la baza re
lațiilor intime din cadrul fa
miliei — acest grup primar

tipic — nu este o manifestare 
nudă a instinctului sexual. In 
timp, influența societății dez
văluie forme diferite de mani
festare a acestui sentiment 
De la aspectul senzual al iu
birii (în Orient) la ridicarea 
în rangul de „frumos" — cu 
implicațiile estetice și morale 
ce se impun — (în Grecia an
tică), trecînd prin armoniza
rea și egalizarea raportului 
„sentiment-rațiune" (sec. al 
XIX-lea) și ajungînd la echi
librul ideal, statuat în zilele 
noastre : „slujirea în comun a 
valorilor sociale superioare", 
se constată o deplasare a ac
centului de la individual la 
social, concomitent cu pre
valarea factorului „conștiință",

„Familia are la bază căsă
toria liber consimțită între 
soți. (...). Relațiile de familie 
se bazează pe prietenie și a- 
fecțiune reciprocă între mem
brii ei, care sînt datori să-și 
acorde unul altuia, sprijin mo
ral și material (...) Obligația 
de întreținere există între soț 
și soție, părinți și copii...“

Sht prevederi ale Codului 
Familiei care reflectă princi
pii ale dreptului socialist, 
principii care stau la baza re
lațiilor de familie în statul 
nostru. Este interesant de știut 
însă în ce măsură aceste prin
cipii cimentează în mod real 
raporturile dintre soți, precum 
și dintre părinți și copii și dacă 
nu cumva uneori intră in ioc 
in aceste relații, interesele 
meschine ale unora dintre ei, 
sau alte sentimente pe același 
calapod. Cauzele soluționate 
de instanțele judecătorești a- 
rată că — în timp ce în ma
joritatea familiilor relațiile 
sint tntr-adecăr de prietenie și 
afecțiune reciprocă — sint ja- 
milii In care această afecțiune 
reciprocă a dispărut, lăsind 
loc unor sentimente dușmă
noase, de ură, însoțite adesea 
de insulte reciproce, de atitu
dini disprețuitoare, josnice. 
Cîteca exemple mi se par e- 
diricatoare pentru asemenea 
manifestări care presupun dis
pariția respectului datorat o- 
mului.

Deși «nt chemați mai a- 
proape de completul de jude
cată pentru a se discuta cu ei 
asupra motivelor desfacerii 
căsătoriei și erentual asupm 
împăcării lor, soții — N. L 
și N. F. pentru că încă 
mai sînt soț si soție — e- 
xistă. La insistența completu
lui de judecată încearcă tă •« 
apropie, dar pornind amlnd.ri 
în același timp și pentru că 
culoarul intre bănci e îngust 
unul se atinge cu mineca hai
nei de celălalt. Ca la o co
mandă se depărtează, își e- 
runcă unul altuia priviri duș
mănoase și fiecare ocolepte 
șirurile de bănci, unul pe cei 
din dreapta și altul pe cel din 
stingă pentru a sta cit mai 
departe unul de altuL în loc 
să arate instanței moricr'.e

care stau la baza cererii de 
desfacere a căsătoriei, amin- 
doi au început să-și adreseze 
calomnii, epitete jignitoare, cu
vinte grosolane, gesturi necu
getate ; acestui duel punîndu- 
i-se capăt numai ca urmare a 
intervenției completului de 
judecată.

Cită ură înmagazinează fie
care pentru ca asemenea cu
vinte să poată fi rostite de un 
soț la adresa tovarășului său 
de viață ? S-a constatat că 
motivele invocate pentru des
facerea căsătoriei nu erau te-

diciară. Este interesant că a- 
ceastă mamă cunoaște dispo- 
zițiunile Codului Familiei cînd 

este vorba să-și apere intere
sele sale — interese care 
după cum se va vedea sînt 
meschine — dar suferă de 
amnezie atunci cînd este vor
ba de interesele copilei sale.

A pretins apoi că fiica sa a 
stat la ea în orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej după care, fără moti
ve, a fugit de acasă și s-a dus 

la unchiul său în orașul Urzi- 
ceni, așa îneît nu trebuie să-i 
dea pensie de întreținere. Este

se pot inventa pentru a proba 
o „dreptate" care nici măcar 
nu podie fi pușă (n discuție 
pentru că aici nu e vorba de 
„cine are dreptate*Ceea ce 
trebuie pus tn discuție este u- 
manitatea cuiva care se sus
trage obligațiilor de mamă și 
tocmai acest aspect, cel mai 
grav, nu atrage după sine 'ă- 
titudinea firească, elementară: 
asumarea răspunderii, indife
rent de circumstanțe.

Vn alt caz în care asemenea 
manifestări nu s-au Oprit nu
mai în instanță ci s-au prelua-

ESTE OMENIA
DOAR 0 CHESTIUNE 

PARTICULARA ?
meinice, dar chiar dacă at fi 
fost întemeiate de ce să îin- 
proști cu noroi pe omul lîngă 
care ai trăit ? Este oare 
o condiție ca lipsa de a- 
fecțiune — în ipoteza că 
afecțiunea a dispărut — să 

fie conjugată cu lipsa de bun 
simț, cu lipsa de umanitate ? 
— i-am întrebat. O clipă au 
rămas buimăciți, apoi au vrut 
să o ia de la capăt.

Un alt caz. Minora D. A. — 
tn vîrstă de 15 ani, elevă, do
miciliată în Urziceni, a chemat 
în judecată pe mama sa P. A., 
domiciliată în orașul Gh. 
Gheorghiu Dej, recăsătorită 
după decesul primului soț, 
pentru a-i da pensie de între
ținere. Mama, care știa că 
aceasta este o obligație lega
lă a ei față de fiica sa a în
cercat să folosească în fața 
instanței de fond fel de fel 
de subterfugii, invoctnd o se
rie de erori de procedură ju-

adevărat, așa cum se consta
tă din actele dosarului, că mi
nora a locuit cîtva timn la 
mama ei, după care a plecat 
în Urziceni. De ce ? Tatălui 
său vitreg nu-i convenea pre
zența ei și atunci mama, pen
tru a nu-l supăra pe soț, exer
cita asupra fiicei sale presiuni 
fizice și morale pentru a o de
termina să plece. Dar alt
fel și în fața instanței a 
căutat să apară ca o ma
mă căreia i se rupe inima du
pă copilul său afirmînd „vă 
rog cu lacrimi în ochii să luați 
măsuri să vină fetița a- 
casă cit mai repede, sînt 
o mamă distrusă care își 
cere copilul*. Cîtă fățărni
cie. Cită deosebire poate 
exista intre ceea ce spune și 
ceea ce ea simte. Am expus 
mai detaliat acest caz numai 
pentru a dovedi la cîte subter

fugii se poate face apel, cîte 
neregularități de procedură nu

git, neomenește, cu o lipsă de 
scrupule de necrezut. In sala 
de ședință a instanței judecă
torești B. F. din Oltenița se 
judecă cu soțul ei B. 1. S-au 
căsătorit în anul 1959, au un 
copil. In anul 1966 soția s-a 
îmbolnăvit de o boală gravă 
de nervi. Acum cere ca soțul 
să-i dea pensie de întreținere, 
deoarece ea nu mai poate 
munci. La prima întrebare a- 
dresată soțului: „de ce a fost 
nevoie ca soția să apeleze la 
instanța judecătorească", fi
nind seama că era mai simplu, 
mai firesc, mai omenește ca a- 
cest ajutor, datorat legal să nu 
fie dat în urma constrîngeni 
prin lege B. I. arată că 
soția lui a părăsit domici
liul conjugal, că are masă gra
tuită dată de Consiliul popu
lar orășenesc și că primește lu
nar 40 de lei de la C.A.P. așa 
îneît are posibilități materiale 
pentru întreținerea sa I

Am pomenit aici, pornind 
de la cazul relatat în ziar, cî- 
teva situații similare, cate 
compun o imagine, întîlnită, 
din păcate, frecvent în sălile 
tribunalelor. Desigur, instanța 
judecătorească reinstaurează 
ordinea legală între soți dar 
soluția mi se pare nu întruto- 
tul satisfăcătoare. Să mă explic. 
Cazurile pomenite fac parte 
dintr-o serie de situații in care 
aspectul juridic este grevat ji 
de un aspect mult mai grav, 
cel moral, mai exact spus al 
mizeriei morale de care se fac 
vinovați cei în cauză. Desigur, 
in spiritul legii, tribunalul este 
chemat să oblige pe cel vino
vat să asigure reparațiile ma
teriale cuvenite, dar nu întot
deauna și reintronarea a- 
fecțiunii absolut necesare 
între parteneri. Lipsa de 
umanitate — efectul unor e- 
vidente carențe de educație 
— nu poate avea vreo scuză și 
din acest punct de vedere fo
rul judecătoresc trebuie să 
acționeze mai accentuat în di
recția salubrizării morale a 
„clienților" săi de acest soi. 
Fără îndoială că nu este sin
gura instituție care are o ast
fel de datorie, dar nici ultima. 
Corpul judecătoresc este che
mat să aplice cu echitate le
gile juridice a căror princi
pală eficiență este apărarea 
spiritului umanist al societății 
noastre. Dincolo de rezolvarea 
prin lege a unui caz ori altul, 
de silirea unuia sau altuia să 
plătească ce are de plătit, 
trebuie să veghem cu o aten
ție sporită ca structura morală 
a societății noastre, constituită 
din atitudini destinate să con
serve valori de umanitate, să 
nu fie lezată, să nu se anuleze. 
Căci omenia, datoria omului 
de a fi om în orice împreju
rări, este o calitate care ne a- 
parține ca un bun colectiv și 
nu este nicidecum o simplă 
chestiune particulară. Legea 
juridică nu are, în societatea 
noastră, doar o funcție pedep
sitoare ci și — poate mai a- 
les I — educativă.

CONSTANTIN BEGA 
președintele Tribunalului 

județean Ilfov (

CARMEN ENE — studentă la 
Institutul politehnic Burireșu

edaU am aurit divrutindu-se 
des»™ limbaMl folcrit de Mrteueri 1b 
Brsme’.e divert. Mai tBtaUeausa

rarea, iritarea celor „tmpriclnați". Dar 
nu oameni care pînă atunci păreau 
serioși, să ajungă să se lamenteze 
suburban, cheltuind patos, gestică, mi
mică demne de o cauză mai bună. 
Le-af aminti acestora despre vorbele 
ralde pe care și le-au spus In xiua că
sătoriei. despre tonul cu care au dis
cutat. și rușinîndu-se sincer, cred că 
ar renunța".

MARIA VÎRLAN — munci
toare la Uzina de Mecanică
Fină — București

„Am fost profund indignată citind 
articolul „Scrisori de dragoste la in
digo” ! Asemenea mijloace de a de
monstra vinovăția cuiva nu au nimic 
comun cu respectul pe care 11 dato- 
resi celui de lîngă tine, respect pe

care noi tinerii II avem. Cazurile des
pre care s-a discutat fn articol sînt, 
după opinia mea, izolate și e eu atlt 
mai trist că ele există în rîndul gene
rației tinere, caracterizată, fn general, 
de sentimente înalte și bună euviință. 
Nu văd de ce trebuie ca cineva să 
abdice de la condiția sa de om fn 
asemenea situații. Chiar daeă te des
parți”.

— visai f nid sa
“jr- U fcz Teci .’orea.
Xb-ok că sk»t ocu-

pe o —terpla-
reeară ș. oe bccIo «mu io- 

De ce să mă pLmb 
ari: cc -r.cr„.p_.re* ? As:a 
Mol. Dar •sa enm vea 

ej cineva. Voi ter- 
— rq far„i»-xe. o olujbi 
r xxi «Jar:. bun ; o s- 
tnaae ' reperre Atunci să 
nn ti tac (i eu oocotelile 
seje ? Xc; trebuie o tată 
»re să eerespundă unor 
ruewt țr O dată te însori ți 
a: -evoce de multe, nu poți 
tră: cu vise. N-aț ezita 
să.— caut nevasta prin- 
tr-_r. anunț Oara de ce nu 
M pnces: asemeătS a- 
turt la „Muta pub'.:dtate“ t

Era a doua oară cînd, 
pruntr-o s:—p.ă coincidență, 
—: se punea această între
bare Ix. cursul aceleiași zile. 
Mă Intflnisem dimineața cu 
o cunoțtinU. P. Mărgărit, 
an fost vecin. M-a prins de 
guierul hainei ți m-a privit 
teicii. Jfid nu țtii ce 
bucuros sint că te văd, 
tn-am hotărit să mă însor”. 
„Koa—e bine, felicitări, și 
pe cînd T*_ îl știam destul 
de petrecăreț, fire nestator
nică. Părinții ti reproșau că 
Intirzie să^i întemeieze un 
cămin. cind ? Asta e
mai greu de știut. N-am gă- 
s.t-o Inci Nu mă poți ajuta 
tu T Știi, un mic anunț aco
lo 1 inginer, persoană seri
oasă, doresc căsătorie, fată 
cu liceu, pînă în 20 de ani, 
situație materială bună etc., 
etc. Poate vorbești tu să-mi 
primească la „Mica publi
citate” anunțul. Intre voi, 
gazetarii..”

L-am privit cu gura căs
cată. Băiat chipeș, vreo 29 
de ani și, cum spuneam, pe- 
tre-că-reț. Mi se părea că-1 
văd pentru prima oară și 
cinci ani de zile cit locui- 
sem tn același bloc saluta
sem tn el o închipuire. Un 
ttnăr de 29 de ani „pîndeș- 
te“ o nevastă convenabilă I

Pe cel de-al doilea tî- 
năr care abordase in discu
ție aceeași temă, studentul 
M. Stere, de la Academia 
de Studii Economice Bucu
rești, l-am întîlnit la o ca

fea la borul de zi din Piața 
Rcmană.

Ce să-i răspu-d ? I Ezită
ri: mele i-a pus tot el ca
păt

— Poate că unii nu mă 
vor tnțelege fiindcă gindese 
așa. Dar eu sint pățit Am 
crezut In iubire și m-am 
ars. Eram îndrăgostit de o 
fată, frumoasă, eram mîn- 
dru cînd mergeam cu ea în 
oraș. Am dat amtndoi exa
men !a facultate și eu n-am 
reușit. Atunci s-a produs 
ruptura. Mi-a spus simplu i 
„Eu o să fiu profesoară, voi 
cîștiga atît și atît, vot avea 
o situație. Tu 7 Caută-ți al
ta !“ S-a căsătorit urgent cu

CAUT

vedere al caracterului nu-l 
interesa cum o să arate vii
toarea soție înseamnă că la 
„ceaiurile” ți petrecerile la 
care participase își formase 
părerea că fetele au, toate, 
același caracter sau oricum, 
foarte asemănător. Deci cu
noștea „problema”, nu risca 
nimic. Important pentru el 
mai rămăsese acum să gă
sească pe cineva care să se 
situeze pe o anumită treap
tă materială, să aibă o anu
mită vîrstă. Altfel nu dis
cută, nu pierde vremea.

Cealaltă persoană, M. Ste
re, fusese traumatizată de 
o dragoste nefericită. El îi 
vorbea „cîte-n lună și-n ste-

lid de spaimă ți ochi de 
căprioară rănită, este îm
pinsă de rude și părinți în 
brațeie unui bătrîn ți fost 
chipeș nobil. Motivul ma
riajului este limpede : bă- 

trînul are semnul bogăției 
in îmbrăcămintea sa luxoa
să, în inelele scumpe din 
degete... Dramatismul aces
tei opere plastice este de 
netăgăduit, conștiința uma
nă veștejește cu putere 
mercantilismul in dragoste. 
Cei care cîntă iubirea, far
mecul și poezia ei, cei care 
vorbesc despre temperatu
ra și lumina pe care o răs- 
pîndește în jur, au situat-6 
întotdeauna dincolo de ori-

PRIN „MICA PUBLICITATE"

O NEVASTĂ
un coleg de-al ei. Nici mă
car nu cred că-1 iubește. 
Dar n-are importanță. Cind 
vor termina, primele salarii 
le vor pune de o parte și 
își vor cumpăra mașină. O 
socoteală limpede. Așa că 
mi-o fac și eu pe-a mea. 
Precum se vede am reușit 
și eu la facultate, voi avea 
o diplomă, am dreptul la 
pretenții...

La vreo cîteva zile după 
ce ascultasem această con
fesiune mi-a fost dat să mă 
aflu din nou în fața ace
leiași probleme. Pe un stîlp 
metalic, într-o stație de tro
leibuz din Drumul Taberei, 
am citit următorul anunț: 
„Student Politehnică anul II 
doresc căsătorie, fată 21—27 
ani. Situație materială cel 
puțin medie. A se adresa i 
(urmează un nume) Post 
Restant oficiul nr. 1 Bucu
rești”.

Pentru fiecare dintre cele 
trei cazuri există o explica
ție logică. Mai întîi, fostul 
vecin. Dacă din punctul de

le”, cum fac toți îndrăgos- 
tiții, iar ea i-a tăiat-o scurti 
Trebuie să ai o carieră 1 Nu 
mă pot mărita cu un simplu 
tehnician (actualul student 
fusese tehnician la o între
prindere).

Dar cazul cu cel mai e- 
vident egoism, cu cea mai 
stupidă cupiditate, mi se 
pare a fi cel din anunțul 
găsit în stația troleibuzului. 
Ce rezultă logic din acel 
anunț? Tînărul politehni- 
cian este în anul II, are în 
Jur de 20 de ani, dar el 
acceptă o nevastă pînă la 
27 de ani. Și care este pre
țul acestei acceptări 7 „Si
tuație materială cel puțin 
medie” înseamnă că vrea 
pe cineva cu bani, bani 
mulți, care să-l întrețină în 
anii facultății, cineva care 
fiind mai mare, adică nu 
s-a măritat pînă la 27 de 
ani, poate să arate și un pic 
mai urîtă etc. Este o ne
gustorie jalnică. îmi amin
tește de tabloul unui clasic 
rus. O copilă cu obraz pa

ce îngrădiri materiale, de 
prejudecăți și ambiții mes
chine. Găsirea unei soții, 
printr-un anunț sau alt mij
loc asemănător, o acțiune 
rece, calculată, este un 
„tîrg“ ce ascunde o cumpli
tă sărăcie sufletească și nu 
una materială, este ceva în
robitor și traumatizant.

Tînăra femeie, cafe vine 
în casa bărbatului în urma 
unui anunț, se pierde prin
tre bunurile materiale pe 
care le-a adus conform con
dițiilor dinainte stabilite, 
este ea însăși unul din o- 
biectele rezultate din tran
zacție, Ai 27 de ani și ești 
blondă 7 Bine i în rest... Nu 
mă interesează dacă ai pri
vit vreodată stelele în luna 
august, nu vreau să știu ce 
lucrezi la serviciu, dar în 
casă să aduci în fiecare lu
nă mia de lei.

Acestui tirg îi urmează 
de obicei altul și altul 
fiindcă o dată ce ai reușit 
să cobori dincolo de nivelul 
sentimentelor, ajungi să-ți 
fragmentezi viața confun- 
dînd idealurile umane cu 
ambiții mărunte, dezumani- 
zante.

Sigur, nu trebuie să ab
solutizăm, să generalizăm ; 
există și situații, pe care 
viața ne obligă să le accep
tăm. Directorul agenției

„Mica publicitate” ne-a re
latat un asemenea moment. 
„Primim aici anunțuri da 
căsătorie cu rugămintea de 
a le publica. Din conside
rente morale bine definite, 
în societatea noastră nu pu
tem da curs unor asemenea 
cereri. Dar, există și un 
dar... îmi amintesc de SCFA 
soarea unei farmaciste ' & 
Craiova. Spunea cam așeW 
„Am 36 de ani, un copil, 
soțul a murit acum șase 
ani. Vreau să-mi refac via
ta și cercul de cunoștințe 
în care mă învîrt este prea 
mic, n-am găsit pe nimeni”. 
Un asemenea om ar trebui 
ajutat într-un fel; nu mai 
crede într-o dragoste mare, 
nu mai este nici așa de tî- 
nără. Dar vrea să-și înteme
ieze un cămin, să aibă un 
sprijin moral și material”.

Si. a mai adăugat ceva 
care tndulcește amărăciu
nea ce ne-o poate produce 
existența cazurilor citate la 
începutul acestui material. 
„De fapt, a continuat el, cei 
care vin cu asemenea cereri 
nu sînt prea mulți și mai 
ales nu sînt oameni tineri".

Să credem deci că alerta 
nu vizează un fenomen 
larg, că este vorba pur și 
simplu de niște cazuri. Că 
este vorba de oameni mai 
mult sau mai puțin neferi
ciți care se îndepărtează cu 
sau fără știință de la viața 
adevărată, de la condiția u- 
mană a fiecărui individ prin 
care fericirea se obține mis- 
tuindu-și, într-o ardere ge
neroasă, sentimentele.

*
...Și, să-1 credem pe acest 

om din bar, care, auzind 
confesiunea lui M. Stere, a 
venit la masă și i-a oferit 
o mică lecție. „Ba eu, prie
tene, aș vrea să devin Tom 
Jones. Aș vrea să cint la 
fel ca el, doar pentru a cu
ceri pe fata care-mi place. 
Aș vrța să fiu cosmonaut 
și să-i scriu de pe lună iu
bitei mele,' prima declarat’e 
de dragoste".

VICTOR 
CONST ANTINEȘCU

Iubirea nu se „usucă" la flacăra rațiunii
pentru că în cele din urmă : 
„a iubi nu înseamnă a ne 
privi reciproc, ci a privi îm
preună în aceeași direcție" 
(ANTOINE DE SAINT-EXU- 
PERY).

De ce, în cadrul relațiilor 
de familie, nu rămîne, pentru 
noi, om cel cu care nu ne mai 
putem înțelege ?

Pentru că a furat, ne-a în
șelat ; s-a prezentat altfel de- 
cît era în realitate.

Excluzînd cazurile de pre
meditare, o astfel de înșelare

este posibilă numai în peri
metrul comodității, a evitării 
efortului de conștientizare a 
sentimentelor.

La minele de sare din Hal- 
lein, lîngă Salzburg, minerii 
aruncă în adîncurile părăsite 
ale minei crenguțe de carpen 
uscate, care în două-trei luni, 
datorită apelor încărcate de 
săruri, se acopăr de cristale 
strălucitoare, apărînd astfel o 
„frumoasă egretă de diaman
te". Acesta este fenomenul 
cristalizării cu care Stendhal,

analogic, explică de ce, în 
clipa cînd începe să ne in
tereseze cineva, nu-l mai ve
dem cum e în realitate. „Cris
talizarea sării a acoperit firi- 
șoarele negricioase ale cren
gii cu diamante atît de stră
lucitoare și de numeroase, în
eît numai pe alocuri crengu
țele se mai pot vedea așa cum 
sînt". La fel și în dragoste. 
Obiectul iubirii, ființa iubită, 
este acoperită cu hlamida 
sentimentelor și imaginației 
noastre. Frumusețea ei tre

buie căutată în ochii noștri. 
Ne facem o virtute din a- 
ceasta și societatea ne accep
tă, dar curînd fenomenul de- 
cristalizării topește strălucirea 
diamantului; creanga de car
pen devine și strîmbă și no
duroasă. Iubirea care a stat 
la baza închegării relațiilor 
din cadrul familiei este anu
lată. încep reproșurile, sînt 
căutate pînă și cele mai neîn
semnate gesturi și cuvinte 
care să-l dezvăluie pe celălalt 
„așa cum e". Cel cu care nu

ne mai înțelegem, din „totul", 
pentru noi, nu mai e „nimic", 
nici măcar ceea ce este pen
tru alții: om.

Psihologia populară a înre
gistrat acest fapt. De aici și 
sfatul bătrînesc : „Căsătoria 
din iubire nu e trainică", în- 
țelegînd acest lucru nu ca pe 
o excludere a sentimenteloi 
din cîmpul relațiilor de fami
lie, ci ca un îndemn spre con
știentizarea lor. Conștientiza
rea cristalizării și decristaliză- 
rii oferă măsură în relațiile

interindividuale din Cadrul ft? 
miliei. Nu pledăm pentru us
carea vieții la flacăra rațiu
nii, dar izvorul energetic al ei, 
sentimentele, $e cer a fi diri
jate de către conștiință, pentru 
că — parafrazîndu-1 pe A. de 
Saint - Exupery — singură 
conștiința, dacă suflă peste 
humă singură ea tn stare să 
creeze Omul.

SEPTIMIU GHELCEA 
asistent universitar
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TOVARĂȘUL 
PAUL NICULESCU-MIZIL 

S-A ÎNAPOIAT 
DE LA BUDAPESTA

Luni dimineața s-a înapo
iat în Capitală, venind de la 
Budapesta, tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., care, la in
vitația C.C. al P.M.S.U., a fă
cut o vizită de prietenie în 
R.P. Ungară.

La sosire, în Gara de Nord, 
erau prezenți tovarășii Glieor-

ghe Apostol, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., Ilie Rădulescu, Bujor 
Sion și Vasile Vlad, șefi de 
secție la C.C. al P.C.R., acti
viști de partid.

Au fost de față Jozsef 
Vince, ambasadorul R.P. Un
gare la București, și membri 
ai ambasadei.

înapoierea de la Belgrad a tovarășului 
Petre Blajovici

Luni dimineață s-a înapo
iat de la Belgrad tovarășul 
Petre Blajovici, membru su
pleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., minis
trul muncii, care, la invitația 
președintelui Vecei Executive 
a Republicii Socialiste Serbia, 
Djurița Ioikici, a făcut o vi
zită de prietenie în R.S.F. 
Iugoslavia.

La sosire, în Gara de Nord, 
au fost prezenți Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului aface
rilor externe, membri ai con
ducerii Ministerului Muncii, 
funcționari superiori din acest 
minister, precum și. Milorad 
Komatina. însărcinat cu afa
ceri ad-interim al R.S.F. 
Iugoslavia la București.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I) 

rezultate apreciabile, care o im
pun pe plan național și interna
țional. O întreagă pleiadă de sa- 
vanți atrag cu căldură în jurul 
lor pe cei mai talentați tineri, 
conferind acestui act atributul u- 
nei înalte îndatoriri didactice și 
științifice. Dar studenții se lovesc 
în procesul de învățămînt și de 
unele carențe, de manifestări care 
nu corespund nici spiritului și 
nici prevederilor noilor măsuri le
gislative. Cu seriozitatea și răs
punderea ce-i caracterizează, ei 
au semnalat în conferință defi
ciențe în predarea cursurilor și 
desfășurarea seminariilor, în e- 
laborarea planurilor de învăță
mînt și a planurilor editoriale, în 
predarea și însușirea limbilor 
străine în facultățile de speciali
tate și în celelalte facultăți, în 
funcționarea bibliotecilor etc. De
sigur, tinerii cărora conferința 
le-a încredințat mandatul de a-i 
reprezenta în Senat pe cei 10 000 
de studenți urmează să se facă 
„purtătorii de cuvînt“ ai acesto
ra în cel mai înalt for al Univer
sității, aducîndu-și, alături de 
profesori, o contribuție activă la 
înlăturarea unor asemenea nedo
rite stări de fapt. Realizarea unui 
invătămînt de calitate depinde 
însă într-o mare măsură de stu
denți. De aceea, numeroși vorbi
tori s-au referit la o problemă de 
responsabilitate socială a colecti
vității studențești, perseverența și 
sîrguinciozitatea în pregătire. 
Trăim zile de mare efervescentă 
și organizația U.T.C. va trebui să 
facă apel la sentimentele patrio
tice ale studenților, la dragostea

lor față de țară și de popor, în- 
demnîndu-i să învețe foarte bine.

Studențimea constituie o forță 
intelectuală care caută și găsește 
forme utile de a se exprima pe 
sine. Jn conferință s-a subliniat 
că această trăsătură conferă un 
specific deosebit activității orga
nizațiilor de tineret din Univer
sitate. Este vorba de necesitatea 
ca elementul formativ să devină 
dominant; cele mai multe din ma
nifestările inițiate de către orga
nizațiile U.T.C. sau de asociații 
să tindă spre dezvoltarea capaci
tății de creativitate a studenților. 
Informarea este un fapt impor
tant, dar nu decisiv. Tinerilor le

periență utilă, mai ales dacă a- 
vem în vedere faptul că tinerii 
cercetători din institutele Acade
miei i-au condus pe studenți în 
zonele foarte concrete ale cerce
tării științifice. Ar mai fi de a- 
dăugat aici participarea merito
rie a studenților Universității la 
sesiunea pe țară a cercurilor ști
ințifice, prezența unor studenți la 
lucrările celui de al XII-lea Con
gres de lingvistică romanică de la 
București, alături de profesori ro
mâni pi de peste hotare. Pînă 
aici toate bune, numai că în cu- 
vîntul unor studenți s-a arătat că 
inerția, lipsa încercărilor de de
pășire a formelor tradiționale re

lor, academicieni, membri cores
pondenți ai Academiei, doctori 
docenți, nu doar cu cadrele di
dactice tinere.

Un aspect esențial al muncii 
organizațiilor de tineret: atrage
rea studenților în activitatea po
litică. Darea de seamă și numeroși 
vorbitori au apreciat eforturile ce 
s-au făcut pentru a prezenta tn- 
tr-un mod foarte calificat și do
cumentat tn fața studenților pro
blemele politice, invitarea unor 
reprezentanți autorizați ai orga
nelor de partid și de stat, ai mi
nisterelor, ai presei care au pre
zentat feluritele aspecte ale poli
ticii noastre internaționale, ale

drept și de filozofie, care pregă
tesc acum un seminar național 
cu tema „Socialismul și democra
ția". Este un început. Activitatea 
politică va fi însă pe deplin efi
cientă numai cînd va prilejui 
permanente schimburi de păreri, 
de opinii, studenții însușindu-și 
astfel o viziune a elementelor în 
perspectiva istoriei, căpătînd ar
gumente noi care să le consoli
deze convingerea asupra ireversi
bilității procesului revoluționar 
mondial. Rolul de ă activiza viața 
politică din Universitate revine 
acum și Ateneului studențesc — 
forum de coordonare â activită
ții politice, științifice și culturale.

PERSONALITATEA CREATOARE
place să fie antrenați pe tărîmul 
creației. Deocamdată însă stimu
larea activității creatoare rămîne 
un domeniu în care organizațiile 
studențești din Universitate n-au 
cîștigat toate bătăliile...

In ceea ce privește activitatea 
de cercetare științifică au fost 
prezentate cîteva realizări fru
moase. Darea de seamă făcea re
feriri la cele peste 100 de cercuri 
științifice care au prilejuit reali
zarea și dezbaterea a 523 de teme 
de cercetare; s-a precizat că a- 
ceastă activitate a fost finalizată 
prin desfășurarea, tn luna aprilie, 
a unei sesiuni științifice pregătite 
în colaborare cu organizația 
U.T.C. a Academiei. Este o ex

string cercul participanților la ac
tivitatea de creație științifică. 
Dacă formelor clasice (punctul 
unu: prezentarea referatului, 
punctul doi: discuții' li s-ar a- 
dăuga și alte modalități — sim
pozioane, mese rotunde, expuneri 
ale unor personalități, excursii de 
studiu, seri comemorative, proce
se științifice, literare sau juridice 
— atunci numărul profesorilor 
care se vor zimți atrași să îndru
me munca științifică va crește iar 
studenții vo^ acorda un credit 
mult mai mare activității din 
cercuri. De rapt, așa cr fi de do
rit, ca studenții si se întilnească 
in cadrul cercurilor, în pasionan
te colocvii științifice cu profesor»

relațiilor economice, diplomatice, 
culturale etc. Desigur, șt de a- 
cum înainte informările politice 
vor fi principala modalitate prin 
care li se vor clarifica studenților 
evoluția evenimentelor interna
ționale, dinamica, sensul progre
sului in lumea contemporană, po
ziția partidului nostru, rolul activ 
pe care partidul și țara noastră îl 
au tn viața internațională. In con
ferință s-a arătat însă că un ele
ment important în educarea po
litică a studenților, în dezvoltarea 
personalității lor politice îl consti
tuie deprinderea unor temeinice 
criterii de apreciere a fenomene
lor sociale. Un exemplu frumos 
ti oferă studenții facultăților de

Viața cultural-artistică din U- 
niversitate a trezit, cum era și de 
așteptat, un interes major. Au 
fost prezentate succesele forma
țiilor artistice (în deosebi ale co
rului și ansamblului folcloric), s-a 
vorbit despre eșecul echipei de 
teatru, care nu se mai bucură de 
încrederea studenților, s-au făcut 
referiri la lipsa unei colaborări 
între clubul Universității și orga
nizațiile studențești din facultăți, 
la faptul că nereușita unor ac
țiuni cuprinse în programul clu
bului își găsește cauzele și în di 
rijarea unipersonală a activități, 
acestuia. Programul de activități 
votat în conferință promite cîte
va acțiuni în sprijinul cenacluri-• ••••

COMUNICAT

La invitația ministrului afa
cerilor externe al Republicii 
Turcia, Ihsan Sabri Caglay- 
angil, adresată în numele 
guvernului turc, ministrul a- 
T»'-orilor externe al Republi
cii Socialiste România, Corne
lii! Mfcnescu, va face o vizită 
oficială în Turcia între 22 și 
28 noiembrie 1968.

ministrului comerțului interior 
al R.P. Ungare, Istvan Szurdi. 
Delegația română va purta 
tratative în vederea extinderii 
colaborării și sporirii schim
bului de sortimente de măr
furi între cele două ministere.

DESCHIDEREA EXPOZIȚIEI 
..REALIZĂRILE UNIUNII SOVIETICE 

ÎN CUCERIREA COSMOSULUI"
Partidul, a nafiunii

Luni s-a înapoiat în Capi
tală delegația culturală con
dusă de președintele Comite
tului de Stat pentru Cultură 
și Artă, Pompiliu Macovei. 
care, a făcut o vizită în Repu
blica Irak la invitația minis
trului culturii și informațiilor. 
Abdulah Salloum Al-Sama- 
rrai.

Luni seara a plecat în R.P. 
Ungară o delegație a Minis
terului Comerțului Interior, 
condusă de ministrul Ion 
Pățan, răspunzînd invitației

Cu prilejul împlinirii a W 
de ani de la încheierea armis
tițiului în primul război mon
dial, luni dimineața a avut loc 
o solemnitate la Cimitirul mi
litar Belu din Capitală In 
memoria ostașilor francezi că- 
zuți pe cîmpul de luptă au 
depus coroane de flori Ber
nard Dejean de la Batie, în
sărcinat cu afaceri ad-mterim 
al Franței la București, și re
prezentanți a; Consiliului 
Popular al municipiului Bu
curești.

în aceeași zi. în memoria 
ostașilor francezi au fost de
puse coroane de Cori de re
prezentanți ai Ambasadei 
Franței la București la cimiti
rele din orașele Galați și - 
Giurgiu.

Luni la amiază a avut loc, 
la Casa prieteniei româ-.o- 
sovietice, deschiderea expo
ziției foto-documentare ..Rea
lizările Uniunii Sovietice in 
cucerirea cosmosului*, orga
nizată de Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă și Con
siliul per.tru răspindirea cu- 
noștmțelor culturai-știin’;fiae.

Cu acest prilej, au luat <s>- 
vintul Mihail Ghelmegear.u. 
vicepreședinte al C.R-C.CS. și 
Tamara Liudvifovna Voiko- 
vi k aia. șeful secției de cos
monautică de la Muzeul poli
tehnic din Moscova. care au

reliefat succesele doMndite 
de oamenii de știință scauetid 
în cucerirea și dezvăluirea 
tainelor spațiului extrate
restru.

La vernisaj au fost prezenți 
Mihail Roțiattu. președ-.-.tele 
A-R.L.U-S- Octav Livezear.u. 
vicepreședinte al îJtRCS. { 
funcționari superiori din Mi- ! 
niswrul Afacerilor Ereme. 
reprezentanți ai C.SCA. oa
meni de țtiînți și culturi

Au fost de față T. S. Ein. 
iBiniatral consilier ai ambasa
dei sovietice la Burmeștt ș: 
membri al ambasadeu

Simpozion internațional
Luni dimineața a 'neepot în 

Capital* un simpozion inter
național privind aspect» ale 
activității de informatei teh- 
nieo-țtmțifkA. orr»r..zat de 
Institutul central de docu
mentare tehnică. La această 
manifestare parti'ioă invitați 
din R.P. Bulgaria. RS. Cehos
lovacă. RD. Germană. R_P. Po

lonă. RP Ungară și Uniunea 
Sovietică

In cadrul stmporioeului se 
prezirtă referate r rontuni- 
an_Er.Tmd exne-.er.ta acu
mulată in creaăttree necesa
rului de informații tn diferite 
domenii de activitate tehr.ieo- 
științifică și punerea lor la 
c.sooz.i.i beneticiaruor.
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moerației. ale egalității ia drep-

In Kxicstrie. in agriculturi. tn 
toate aectcaxese eeoDoaâei noas
tre roM ccadneitor al partidului 
s-a arătat a fi factorul care a a- 
sigurat ewlotrâ ecrasrrmzatoare 
a știrilor de iociri ia aceste

Dm aceeași perspectivă ne 
apare ’ asyede faptul că ▼Ste
rol. cccstroetxa sa. este de 
raaeri^at firi preretta pateruieă 
a partjcuhr. că ssexm țarary- 
țSe a ase progres reai hi viat» 
sroetibz noastre este pwm a- 
cestra-a ca factor capabu de > 
strfeoe fetr-un scgsr fwv?i e-

LT-Se îadecBrui âostra pof*cr.

prereMa partidaăaa ca . factor 

a aaCâaau. Departe de a neca 
Lbertatea spmtubxi sau a

creației. conducerea de că
tre partid se afirmi în do
meniul vieții fpintuale tocmai 
ca un corolar al activității indi
vidului ce creează bunuri artia- 
tice pentru poporul său. La baza 
Litre gri creații a artiștilor noș
tri rti concepția marxist-leni- 
mstă despre lume fi societate. 
Unei atari concepții îi sînt stră
ine terdn-țele de absolutizare a 
«ner priaopr, tend?ițele de dog- 
rriuzare., Prwjyind neabătut

Jogsa unici «fîxtă la temelia ae- 
trinttțri întregului nostru popor, 
pared J pr'XD*r--eară în do- 
mentul vietri spirituale a na- 
țnsni un spirit -marist. animat 
deteadmta de diversitate stilisti
că a operelor destinate slujirii 
-iteresder majore ale poporului. 
Faptid că la baza tuturor ope
relor ?‘-eme sau artistice stă 
aa sport coskxb. o ideologie co
mună, nu înseamnă că acestea 
riot puse sub semnul egalității 
unportanței. Cultul adevărateloi 
valori pe care intelectualitatea 
noastră l-a promovat conștient, 
fiind sprijinită în această acțiune

de conducerea de partid, este un 
indiciu că în cultura noastră 
talentele adevărate se împlinesc, 
afîindu-și drumul cel mai scurt 
către mintea și inima celor cărora 
se adresează. Coordonarea vieții 
spirituale de către partid, afirma
rea rolului său și în acest dome
niu își găsește o expresie grăi
toare în căutarea acelor soluții și 
condiții prielnice pentru nașterea 
unor produse adecvate ale spiritu
lui. Prin prezența sa, prin activi
tatea sa, partidul contribuie la a- 
aigursr*! și crearea unui climat 
propice nafteni operelor de artă 
valomr’e, a unor lucrări de ști- 
•'nță valoroase. Prin respectul 
față de gîndirea umană, asigu
rarea unor condiții demne de lu
cru creatorilor, partidul a con
tribuit la nașterea în știința și 
arta noastră a unor noi și valo
roase lucrări. In acest fel Parti
dul Comunist Român își afirmă 
nobila misiune de a fi păstrăto
rul tezaurului valorilor adevăra
te ale întregii națiuni, cele tre
cute și cele de azi, asigurînd 
condiții optime pentru produce
rea celor viitoare.

INSULA
MISTERIOASĂ

Radu Cosațu

Eram vineri la „porțile cu
noașterii" — o emisiune pen
tru tineret cam eclectică ri 
inconsistentă dar din care az 
putea ieși, fără îndoială, ce\-a. 
Ni se propunea spre „cu
noaștere" — Ada Kaleh, „o 
insulă care se mută". Chiar 
așa — o insulă care se mută, 
cînd de fapt acele locuri dis
par, mor. E o diferență, se 
trece peste ea. Dar, ce poți 
să cunoști cînd din capul lo
cului cuvintele nu sînt între
buințate exact, definițiile 
sînt false, realitatea-păcălită. 
gravitatea-ocolită ? Nu poți 
cunoaște nimic fi rămîi ia 
poartă ca știm noi cine. Co
mentariul — foarte banal — 
spunea totuși ceea ce era 
esențial: insula, azi, e aproa
pe pustie ; au rămas case, 
așezări întregi oamenii însă 
s-au dus. Cu ce liniște peni
bilă trecea aparatul pe lîngă 
această situație plină de mis
tere ! Nici un fior pe străzile 
pustii, nici o emoție în fața 
a ceea ce — chiar sub ochii 
tăi — se ducea spre neant. 
Insula, în pragul morții, nu 
avea enigme. O viață, la a- 
pusul ei, dîndu-și ultima ră
suflare, nu ne spunea nimic. 
Cîteva flori — asta era fau
na. Un sos dulceag de ima
gini atent bibilite (cum se 
mai spune calofiliei pitorești). 
Un pap cenușiu de contreju- 
ruri forțate. Exerciții de foto
grafiere mai mult sau mai 
puțin „oață" în timpul unei 
agonii —urîtă treabă în tim
pul unei agonii. Firește că 
cineva (nu pun în discuție 
talentul de operator al lui

C. Voitițchi pe care l-am 
văzut făcînd multe lucruri 
frumoase' cineva care nu 
prea are încredere în dialec
tica dispariției și devenirii rra 
\Toia să ne sperie cu fel de 
fel de probleme complicate 
pe insula aceasta, plutitoare 
spre neființă. Dar dacă nu 
vroia să ne sperie, de ce ne 
mai aducea la „porțile cunoaș
terii"? Căci acolo nu poți sta 
tot contemplind o floricică, 
o căpiță, o căpriță, che un 
val de apă. dte un răsâritut 
de soare... Tot îmblinzind fi 
dulcegârind aceste porți, tot 
ungindu-le balamalele cu 
lapte și miere, ca să nu le 
auzim scîrțîitul nu o dată ne
plăcut sau chiar macabru, o 
să ne trezim — repet — ca 
știm noi cine la poarta nouă. 
Nu va fi bine deloc, vă asi
gur, nu va fi nici optimist, 
nici științific (căci emisiunea 
avea și un consultant 1) nici 
ș.a.m.d.

în „Contemporanul", Eca- 
terina Oproiu scria pe larg și 
cu patimă despre lumea ne
cunoscută „de dincolo" pe 
care televiziunea ar avea da
toria să ne-o dezvăluie. Am 
fost și eu în sala în care se 
proiecta filmulețul cu far
furia zburătoare care a tre
cut peste noi. Era un punct 
luminos la care ne-am uitat 
cîteva minute și mințile au 
început să scrie poeme la 
cosmos. Mie nu mi s-a părut 
nimic vîjîitor. Poate că e o 
lipsă de gust — dar nu mă 
dau în vint după scenariile 
care se învîrtesc 25 de minu
te să emită ipoteze despre

esvihzatnle care n fost sau 
n-au fost t^zrtea noastră, 
despre ufinedo" și 
dincolo", ca si amgl la 
ideea abisală eă nu știm dac- 
au fost sau un. Despre „dr>- 
colo" rro e rreu că bat: «pa 
în praă. Despre „dincolo" 
mai toți putem emite ipoteze 
pasionante, ea rtrateț: de 
cafenea care-ți pot dovedi 
că dacă la Waterloo, Napo
leon, ebe._ Călinescu ccria 
odată că poezia poate trivia
liza cucerirea cosmosului 
dîndu-i un aspect de ogradă, 
știința >*nlgarizaztă o poate 
transforma într-o discuție de 
cafe-bar.

Mai greu e cu „aici" și 
„acolo", pe pămînt. Pînă să 
surprindă misterele stelelor 
și parastelelor, constat că nu 
știm să prindem misteral unei 
insule pierind pe Dunăre 
Privesc zecile de emisiuni 
despre orașele noi-nouțe sau 
vechi sau semivechi ale țării: 
imagini stas, montaj telefo
nat, comentariu știut de cînd 
lumea, toate-s parcă trase după 
un indigou blestemat. Dar tele- 
globul ? Cu cîteva excepții 
notabile (Londra Catincăi 
Ralea sau Parisul lui Radnev) 
— aceeași tiranie a clișeelor, 
a cărților poștale, a pitores
cului, a stasurilor turistice și 
amatoricești. Cit necunoscut 
ne-a dat teleglobul ? Parcă 
n-am fi într-o țară unde oa
meni i-mari și mici — au o 
patimă grea pentru tot ce e 
geografie și istorie și-ți știu 
toate cărările și dedesubturile 
pînă departe !

Pînă la pustiul cosmic, ar 
trebui să teleexplorăm altfel 
pămînturile noastre și ale lu
mii.
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HOMBRE’
_ Doamr A moarte, c-asn îți 

plac pmrtrile lui albastre ?• 
Asa se mc'neie unul dK ce- 
'.ebrtla poeie a.e .bîerorv-u 
«dd-americaae, B-.ll*,
fnchritat eroilor vesraha .'e- 

poate că «ieiodacă 
nu a exitiat wi tcesxms care 
sd re ^apropie* orii de mult de 
bărbăția și peneroz:fetea, de 
puritatea și intrnnricmia aeiri 

personaj ai lut Ctm- 
•ninps ea Jchn Ruuel. er^ul 
filmului Hombre, o ecrmuza*t 
de Martin Ritt după u« irw 
de Elmore Leonard.

S-a spus ți se va spune. ap’J- 
cfndu-se o recentă etiche:ă de 
rezonanță aparte : un western 
psihologic, ca |i cu»n absența 
cavalcadelor fantastice și a ți
nui continuu dialog de pistoale 
ar sărăci tradiția penului, ca 
și cum o mai puțină mișcare a* 
implica, neapărat ți imediat, 
mai multă psihologie.

Slnt rare westernurile fără 
un happy-end moralizator, 
moștenirea unei scheme vul
garizate despre erou, tn gene
ral, ți despre cel al westernu
lui. in special. Cum eroul fil
mului Hombre nu mai este un 
„mercenar" al binelui care-ți 
reglează conturile cu diversele 
întruchipări umane ale răului, 
intrăm intr-o zonă a absolutu
lui în care ideile stnt trăite fi 
nu oferite doar in ambalajul 
zgomotos al diverselor exem
plificări.

Russel, fiul unui alb trăit ți

c^eae^t — datoritd uno* fin- 
. de ca^e filmul nu 

zmacer-e decis fn treacăt — 
■n —..ea n h&tutra coieetivi- 
f«e a tnd.emior-apaț\, se reîn
toarce tistr-o lume pe care, in- 
țe'.erindu-i ..mecanismele" (i- 
zocmcza. goana după bani, 
m.ner^na>. o detestă.

£ fi aici o diligență atacată, 
o sumă formidabilă de bani 
ca*e apr.nde pasiunile ți diri- 
ează tirul armelor, adică e ți 

aci toată recuzita genului. 
Ceea ce este nou ți-l deose- 
beste de celelalte westernuri, 
zsezindu-l valoric doar ală
turi de „Diligență", „Cei 7 
magnifici" ți „Ultimul tren din 
Gun-Hill", e acea durere care 
ră la baza puterii unui erou 
care se jertfește într-o luptă 
unde e singur împotriva tu
turor.

In rolul principal, Paul New
man îți depășește cu mult o 
fascinantă „condiție" actori
cească remarcată la noi prin 
filmele „Cineva, acolo sus, mă 
iubește" și „Dulcea pasăre a 
■ nereții". Alături de el un alt 
mare actor din galeria „sacri
lor", Frederick March, în da
tele unui personaj respingător.

Filmul începe cu un scurt 
poem (excelent filmat de ope
ratorul James Wong Howe) 
despre vinatul cailor sălbatici, 
îi urmează o acțiune molcomă 
pînă într-un final de o tensiu
ne neobișnuită consumat în de
corul de la suprafața unei mine

părăsite, loc ajuns acum un fel 
de tribunal tn aer liber în care 
impricinații sînt: lașul doctor 
Favor, soția lui, ostatecă aflată 
în colimatorul unor arme care 
nu-și prea greșesc ținta, arme 
pe care le minuiesc doi profe
sioniști ai furtului și ai crimei; 
o tinără și naivă pereche in 
care el este în devenirea unei 
aspre bărbății, iar ea o giscu- 
liță vorbăreață și speriată: 
conducătorul diligenței — un 
înțelept sui-generis și o femeie 
trecută, din galeria oropsiților 
și umiliților vieții...

Dincolo de aceste existențe, 
un exemplu luminos, insingu- 
ratul Russel cu infinita lui su
ferință in fața unor realități 
dintr-o lume despre care știm 
că e „cea mai bună dintre cele 
posibile" !

Pentru că tot vorbeam de 
apropierea eroului de Buffalo 
Bill, filmul sfîrșește la fel ca 
și versurile lui Cummings, cu 
un trist fără de răspuns : ,,și 
aș vrea sa văd / Doamnă moar
te / cum îți plac privirile lui 
albastre ?“...

TUDOR STANESCU

•) O producție a studiourilor 
20-țh Century-Fox.

TEATRE
Teatrul Național „I. L. Ca- 

ragiale" (sala Comedia) : 
HEIDELBERGUL DE ALTA- 
DATA — ora 19,30 ; (sala 
Studio) : PĂRINȚII TERI
BILI — ora 19,30 ; Teatrul 
Mic : ÎNGRIJITORUL — ora 
20 ; Teatrul „Lucia Sturdza- 
Bulandra" (sala din bd. Schi
tu Măgureanu) : METEORUL 
—ora 20 ; (sala Studio) : 
DANSUL MORȚII — ora 20 ; 
Teatrul „O. I. Nottara" (sala 
Magheru) : FRUMOASĂ DU
MINICĂ DE SEPTEMBRIE 
— ora 19,30 : (sala Studio) : 
FEMEI SINGURE — ora 20 ; 
Studioul I.A.T.C. : DON QUT- 
JOTE — ora 20 ; Teatrul 
Țăndărică (sala din Calea 
Victoriei) : ȘORICELUL ȘI 
PĂPUȘA — ora 17 ; (sala 
din str. Academiei) VRĂJI
TORUL DIN OZ — ora 17 ; 
Teatrul „C. Tănase" (sala 
din Calea Victoriei, 174) : 
MEXICO-MELODY — ora 
19,30; Teatrul „Ion Vasiles- 
cu“: HANUL MELODIILOR 
POPULARE — ora 20.

4 ui .
ANNA KARENINA

Patria (orele 10; 13,30; 17;
20,15).

FETE ÎN UNIFORMĂ
Capitol (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
16 ; 18,30 ; 20,45), Luceafărul 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16,15; 
18,30; 20,45).

CINEMATOGRAFE
EU TE-AM IUBIT

Victoria (orele 9,15; 11,15;
13,45; 16,15; 18,45; 21,15).

HOMBRE
Republica (orele 9; 11,30; 14; 
16.15; 18,45; 21,15), Festival (o- 
rele 8 ; 10,30 ; 13 ; 15,15 ; 18 ; 
20,15), 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).

PRINȚESA
Central (orele 8,30; 11; 13,30; 
18; 18,30; 21).

UN DOLAR GĂURIT
Lumina (orele 8,45; 16,30;
18,45; 20,45).

TOTUL PENTRU RÎS
Doina (orele 9; 10,30; 12;
13,30; 16; 18,15; 20,30).

ZECE ANI DE ERĂ COSMICA 
— LEGEA — NAUFRAGIUL — 
MIȘCAREA APARENTĂ A 
PLANETELOR — VISUL LUI 
GOGUȚĂ — CENTENAR MI
NIER

Timpuri Noi (orele 9—21 în 
continuare^.

OPERAȚIUNEA SAN GEN
NARO

Union (orele 15,30; 18; 20,30), 
Cotroceni (orele 15,30; 18).

VERA CRUZ
Feroviar (orele 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Excelsior (o- 
rele 8,45; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20).

TARZAN, OMUL MAIMUȚĂ — 
FIUL LUI TARZAN

Grivița (orele 9; 12,30; 16; 
19,30), Aurora (orele 9; 12,45; 
16,15; 19,45).

WEEK-END CB ANNA 
înfrățirea (orele 15,30; 17,45; 
20).

VICONTELE PLĂTEȘTE PO
LIȚA

Buzești (orele 15,30; 18), Vii
torul (orele 15,30; 18).

PLANETA MAIMUȚELOR
Dacia (orele 8,45; 13,30).

SAMURAIUL
Bucegi (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

POEMUL CELOR DOUĂ INIMI 
Unirea (orele 15,30; 18; 20,30).

TESTAMENTUL UNUI PAȘĂ 
Lira (orele 15,30; 18).

ROATA VIEȚII
Drumul Sării (orele 15; 17,30; 
20).

VIVA MARIA
Ferentari (orele 15,30; 18;
20.30) .

SURPRIZELE DRAGOSTEI
Giulești (orele 15,30; 18; 20,30). 

NEIDI
Floreasca (orele 9; 11,15;
13,45; 16; 18,15; 20,30).

MĂRTURISIRILE UNUI DOMN 
CU CAMERĂ MOBILATĂ

Volga (orele 10; 16; 18,15;
20.30) , Miorița (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18.15; 20,45).

OSCAR
rulează la Cotroceni (orele
15.30) .

WINNETOU (seria a IlI-a) 
rulează la Pacea (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30) : Progresul (orele 
15,30 ; 18).

FRUMOASELE VACANȚE 
rulează la Viitorul (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30).

TELEVIZI U N E
17.30 — Pentru elevi. Consultații la matematică — clasa a

XH-a.
18,00 — TV. pentru specialiștii din industrie. Ciclul „Ciber

netică".
18.30 — Curs de limba engleză.
19,00 — Pentru copii. Ecranul cu păpuși : „în sacul Iul... Pă

cală", de Teodor Cetin. Interpretează colectivul Tea
trului „Cravata roșie" din Botoșani.

19.30 — Telejurnalul de seară.
20,00 — Cercetări și cercetători. Preocupări și realizări în știin

ța românească.
20.30 — Seară de teatru. „Unchiul Vania" de Cehov. In distri

buție : Silvia Popovici, Margareta Pogonat, Constantin 
Rauțki, Gh. Cozorici, Ion Marinescu, Eliza Petrăchescu, 
Mircea Cojan, Ovidiu Cristea.

22,00 — Divertisment muzical cu Aura Urziceanu, Norina Ale- 
xiu, Ion Ulmeanu și Trio Alpin. Conducerea muzicală 
Edmond Deda.

22.30 — Mari interpreți. Pianistul Van Cliburn.
22,50 — Telejurnalul de noapte.

lor studențești și publicarea celor 
mai bune creații în suplimentul 
revistei „Universitas" — al cărei 
prim număr a apărut în ziua 
conferinței. Credem însă că pro
blemele politicii culturale ar fi 
trebuit privite mai mult în per
spectiva participării studenților 
la viața cultural-artistică a țării. 
S-ar mai fi cerut, după părerea 
noastră, precizarea faptului că în 
condițiile complexității și carac
terului contraaictoriu a numeroa
se fenomene culturale contempo
rane se impune lărgirea orizon
tului de informații paralel cu 
dezvoltarea spiritului critic — 
marca unei gîndiri și sensibilități 
mature. Am fi dorit să vedem 
conturîndu-se în conferință pro
iectele unei bogate activități care 
să-i atragă mai mult pe studenți 
în munca de creație și de trans
mitere a bunurilor culturale. Pen
tru că, de fapt, studenții nu se 
pot mulțumi să rămînă simpli be
neficiari ai cuceririlor culturii. O 
asemenea postură nu a fost ac
ceptată niciodată de generațiile 
tinere.

★

Farmecul dezbaterii la care am 
fost martori constă In maturi
tatea, prospețimea și lipsa de 
complexe cu care studenții s-eu 
oprit asupra adevărurilor și pro
blemelor vieții lor cotidiene. Este 
important că această conferință 
de lucru ne-a lăsat în fața unui 
final deschis, că nu s-a mulțumit 
să dea numai răspunsuri și a pus 
și numeroase întrebări, întrebări 
care însă vor primi răspunsuri în 
activitatea de fiecare zi...

CAMPIONATUL MONDIAL 
LA CICLISM ARTISTIC

9 Titlul mondial la ciclism 
artistic masculin a revenit spor
tivului vest-german Manfred 
Mauthe, care a totalizat 342,5 
puncte. Pe locurile următoare 
s-au clasat Willi Elchin (R.F. a 
Germaniei) —- 340,9 puncte, 
Gerhard Blotny (R.D. Germană)
— 337.1 puncte. Frantisek Fra- 
tochvil (Cehoslovacia) — 329,9 
puncte etc.

• La Montevideo au luat 
sfîrșit întrecerile campionate
lor mondiale de ciclism rezer
vate amatorilor. Ultima probă
— cursa individuală de fond — 
a fost cîștigată de rutierul ita
lian Vittorio Marcelii, care a 
acoperit 200 km în 5h 00’ 34” 
(medie orară 39,924 km).

• La Geneva, în cadrul com
petiției europene de tenis pe 
teren acoperit, selecționata El
veției a obținut o surprinzătoa
re victorie în dauna formației 
Iugoslaviei, pe care a întrecu- 
t-o cu 3-2. în partida decisivă 
Thedy Stadler a dispus cu 9-7, 
8—6 de Zeljko Franulovici.

CAMPIONATELE DE 
RADIOTELEGRAFIE

• Duminică 10 noiembrie a 
avut loc la Radioclubul central 
din Capitală festivitatea de în
cheiere a campionatelor de ra- 
diotelegrafie, în cadrul cărora 
timp de patru zile s-au întrecut 
cei maj destoinici radioamatori 
din țara noastră. O performan
ță deosebită a fost obținută dă 
radioamatorul Savu Tudor, de 
la clubul sportiv Dinamo Bacău, 
care a cucerit două titluri de 
campion republican : la proba 
de regularitate și la cea de 
transmitere viteză. Al treilea 
titlu de campion republican la 
individual a revenit radioama
torului Cîmpeanu Gheorghe, de 
la clubul sportiv Farul Cons
tanța. în clasamentul pe echipe, 
pe locul I s-a situat clubul spor
tiv Dinamo București, iar pe 
locurile II și III cluburile Fa
rul Constanta și Dinamo Bacău. 
(Agerpres).

• Concursul internațional au
tomobilistic (formula III), des
fășurat pe circuitul de la Ja- 
rama, a fost cîștigat de sporti
vul suedez Reine Wisell. în
vingătorul, care a concurat pe 
o mașină „Tecno Lucas", a rea
lizat o medie orară de 114,008 
km. Pe locurile următoare s-au 
clasat : Mike Beckwith (Anglia), 
pe ..Tecno Daf", și Herve Ba
yard (Franța), pe „Matra".

• La Dublin s-a desfășurat 
întîlnirea internațională de fot
bal dintre selecționatele Irlan
dei și Austriei. La capătul unui 
joc echilibrat, cele două echipe 
au terminat la egalitate : 2—2 
(0-1).

• Finala probei de simplu 
bărbați din cadrul turneului 
internațional de tenis de la 
Buenos Aires a fost cîștigată de 
jucătorul australian Roy Emer
son, învingător cu 9—”. 6—4, 
6—4 în fața compatriotului său 
Rod Laver. Proba de dublu 
masculin a revenit cuplului Gi- 
meno (Spania) — Stolle (Aus
tralia), care a dispus cu 6—3, 
4—6, 7—5, 6—1 de perechea aus
traliană Laver — Emerson.



X*
Declarația purtătorului

de cuvînt ăl F./V.E
Dacă Statele Unite au încetat 

necondiționat bombardamentele 
asupra Republicii Democrate 
Vietnam, ele continuă zborurile 
de recunoaștere în acest terito
riu și, de asemenea, și-au con
centrat forțele aeriene și navale 
pentru a intensifica războiul de 
agresiune împotriva Vietnamului 
de sud — se spune în declarația 
purtătorului de cuvînt al Comi
siei pentru relații externe a 
F.N.E. din Vietnamul de sud.

De la 1 noiembrie 1968, pre
cizează declarația, portavioanele 
flotei a 7-a americane și nave de 
război au bombardat încontinuu 
regiunile de coastă sud-vietna- 
rneze. Sute de avioane cu reac
ție amplasate la bazele din 
Guam, Okinawa și Thailanda au 
continuat să bombardeze regiu
nile Tay Ninh, Loc Ninhm Binh 
Long, Dakto, Kontum, Quang 
Ngai, Quang Nam și Quang Tri, 
precum și zonele de la frontiera 
Laosului.

Declarația F.N.E. reafirmă ho- 
tărîrea forțelor patriotice sud-

vietnameze de a lupta pînă la 
victoria totală împotriva agreso
rilor țării lor.

Luînd poziție față de ultimele 
propuneri ale autorităților sai- 
goneze, ziarul „NHAN DAN** 
subliniază, într-un comentariu, că 
„formula de pace propusă de 
Nguyen Van Thieu nu are nici 
o valoare". Este vorba — rea
mintește ziarul — de o „întîlnire 
bilaterală" la care să participe, 
pe de o parte administrația de la 
Saigon și „reprezentanți ai gu
vernului american și dacă este 
necesar și alți aliați" și de cea
laltă parte guvernul R. D. Viet
nam și F.N.E. din Vietnamul de 
sud. Încercînd astfel să ignore 
F.N.E.. care este reprezentantul 
autentic al poporului sud-vietna- 
mez, autoritățile saigoneze în
cearcă să-și asume „rolul condu
cător" Ia masa conferinței — se 
subliniază în comentariu. Aceas
ta este o 
conferinței 
Paris".

tactică de sabotare a 
cvadripartite de Ia

Cuvintarea lui I. B. Tito
BELGRAD 11. — Corespon

dentul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite : Președintele R. S. F. 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito, a 
vizitat mai multe localități din 
estul Croației, participînd la ma
nifestările prilejuite de cea de-a 
25-a aniversare a înființării bri
găzii a 6-a de șoc din regiunea 
Slavonia, una dintre unitățile de 
partizani care a luptat împotriva 
ocupanților hitleriști în cel de-al 
doilea război mondial; Lingă sa
tul Kamensko, președintele a 
dezvelit monumentul „Victoria 
revoluției".

în orașul Osiek a avut Ioc o 
adunare populară, la care au 
participat peste 200 000 de cetă
țeni. Luînd cuvîntul, președintele 
Tito a apreciat că măsurile luate 
anul acesta pe plan intern sînt 
menite să grăbească dezvoltarea 
în continuare a țării.

Vorbitorul a subliniat apoi, 
unele succese obținute în agri
cultura regiunii și a arătat ca 
este necesară modernizarea în 
continuare a agriculturii, grăbi
rea dezvoltării tehnologice, spo
rirea exporturilor și creșterea 
productivității.

Președintele Tito s-a referit 
apoi la unele aspecte ale situa
ției internaționale. „Iugoslavii — 
a spus el — și-au cîștigat cu 
sînge suveranitatea odată pen
tru totdeauna și o vor apăra în 
același mod". El a arătat că, în 
ce privește unele tendințe din 
viața internațională, țările mici 
și-au exprimat neliniștea îndeo
sebi în legătură cu apariția unor 
teorii privind suveranitatea limi
tată.

Iugoslavia — a spus el — îșî 
aduce contribuția sa la rezolva
rea problemelor 
prin politica sa de neamestec în 
treburile altor țări. Totodată, ea

internaționale

„Zond-6" in
zbor spre Luna

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
In Uniunea Sovietică a fost 
lansată la 10 noiembrie, în 
direcția Lunii, stația automată 
„Zond-6“, anunță agenția 
TASS. Plasarea stației automa
te pe traiectoria de zbor a fost 
efectuată de pe o orbită inter
mediară de satelit artificial al 
Pămîntului. Măsurătorile au 
stabilit că zborul lui „Zond-6“ 
se desfășoară pe o traiectorie 
apropiată de cea antecalculată.

Scopul lansării noii stații 
automate constă în efectuarea 
de cercetări științifice în spa
țiul perilunar, precum și în 
cercetarea modului de funcțio
nare și perfecționare a siste
melor de bord și a agregate
lor stației.

la promovarea cauzeicontribuie
socialismului, a cărei construcție 
se desfășoară în Iugoslavia în 
condițiile specifice ale acestei 
țări.

Vorbitorul a subliniat că uni
tatea oamenilor muncii, a mem
brilor U.C.I., a popoarelor iugo
slave este, în prezent, mai puter
nică decît oricînd. Suveranitatea 
Iugoslaviei — a spus el, în în
cheiere — este o chestiune a 
popoarelor ei, și nimeni nu o va 
putea încălca.

Deschiderea

P.M.U.P
VARȘOVIA 11 (Agerpres). — 

După cum anunță P.A.P., în Pa
latul Culturii și Științei din Var
șovia s-a deschis, la 11 noiembrie, 
cel de-al V-lea Congres al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez.

După alegerea organelor de 
lucru ale Congresului a fost a- 
probată următoarea ordine de zi : 
1. — Raportul Comitetului Cen
tral și sarcinile în vederea întă
ririi socialismului și dezvoltării 
continue a Republicii Populare 
Polone ; 2. — Raportul Comisiei 
centrale de revizie; 3. — Alege
rea Comitetului Central și a Co
misiei centrale de revizie.

Raportul Comitetului Central 
a fost prezentat de W. Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.

R. S. F. IUGOSLAVIA. — Facultatea de agricultură din Noxi Sad

Sesiunea O.N.U.
NEW YORK 11. — Trimisul 

special Agerpres. N. Ionescu, 
transmite : In ședința plenară 
de luni dimineața a Adunării 
Generale a O.N.U. au început 
dezbaterile în legătură cu pro
blema „restabilirii drepturi
lor legitime ale R. P. Chineze 
în Organizația Națiunilor U- 
nite“. După cum se știe, la 16 
septembrie, un grup de 11 
state, printre care și România, 
au cerut înscrierea acestei 
probleme pe ordinea de zi a 
actualei sesiuni, și au prezen
tat un memorandum explica
tiv. Refuzul de a restabili 
drepturile legitime ale R. P. 
Chjneze în această organizație
— se spune în memorandum
— constituie o negare a jus
tiției și o încălcare a princi
piului universalității O.N.U. 
Arătînd că R. P. Chineză „și-a 
demonstrat dorința sinceră de 
pace și coexistență pașnică cu 
toate statele", memorandumul 
subliniază că „este imposibil 
să fie exclusă China, o mare 
putere nucleară, de Ia adop
tarea unor hotărîri majore și, 
în același timp, să i se ceară 
să subscrie la obligațiile im
puse de acorduri la încheierea 
cărora nu a participat".

Adunării Generale i-au fost 
prezentate spre examinare, in 
legătură cu această problema, 
două proiecte de rezoluție — 
unul de fond și celălalt pro
cedural. Primul document, e- 
laborat de un grup de 16 sta
te, printre care șî România, 
atrage atenția asupra faptului 
că ..restabilirea drepturilor le
gitime ale R. P. Chineze este 
esențială atit pentru apărarea 
Cartei O.N.U., cit și pentru 
cauza pe care Națiunile Uni
te trebuie să o servească in 
conformitate cu această Car
tă" și cere „recunoașterea gu
vernului acestei țări d 
singurul reprezentant lega 
Chinei în Organizația Na

nîlor Unite, precum și exclu
derea reprezentanților lui Cian 
Kai Și din locul pe care îl 
ocupă ilegal în O.N.U. și in 
toate organismele sale".

Al doilea proiect de rezolu
ție se înscrie în „tradiția" e- 
forturilor de a bloca soluțio
narea acestei probleme pnn 
subterfugii procedurale. El nu
mără printre coautorii sâi 
Statele Unite, Filipine, Thai
landa, Japonia, Noua Zeelar.- 
dă, Australia și alte citeva 
state, și cere ca problema re
prezentării R. P. Chineze să 
fie inclusă în categoria acelo
ra a căror soluționare necesi
tă o majoritate de două tre
imi din voturile statelor mem
bre ale O.N.U.

Conferința
UNESCO

La U-NJLSjCLO au conti
nuat lucrările sesiunii Con
ferinței generale. A fost adop
tată in unanimitate o rezolu
ție de concluzii a dezbateri
lor de politică generală, pre
gătită de o comisie de redac
tare alcătuită din reprezen
tanți ai 15 țâri, printre care 
și România. Textul acestei 
rezoluții subliniază, în pri
mul rind, necesitatea 
V-N.ES.C.O. să joace

ca
__ ,___ un

rol tot mai activ în promo- 
varea politicii de înțelegere 
internațională a drepturilor 
omului și a combaterii orică
rei forme de discriminare.

Informațiile transmise du
minică noaptea de agențiile 
de presă semnalează o recru
descență a tulburărilor stu
dențești din Pakistan. în 
majoritatea centrelor univer
sitare, menționează agenția 
France Preș se, au continuat 
demonstrațiile studențești în 
ciuda măsurilor de securitate 
excepționale adoptate de 
torități.

au-

Comitetul de grevă 
studenților mexicani a 
tărît să continue boicota
rea cursurilor, pînă la sa
tisfacerea completă a re- 
v endicărilor acestora. Un 
purtător de cuvînt al comi
tetului a declarat că în 
prezent principala reven
dicare a studenților rămî- 
ne eliberarea colegilor lor 
aflați încă în închisoare 
după incidentele care au 
precedat Jocurile Olimpi
ce. Studenții cer, de ase
menea, o reformă a actua
lului sistem de învățămînt 
din Mexic.

Negocierile dintre re
prezentanții comitetului de 
grevă al studenților și ofi
cialități au fost întrerupte.

al 
ho-

Dincolo de boxa de la Memphis
• Ray, verigă a unui complot ? • Dezvăluirile din Look

• „Misteriosul domn" din Montreal
alarmă 
cuceriri

Pe străzile Lisabonei
Plouă...
Plouă de ieri, o ploaie cu clăbuci, domoalâ, șfichiuită arar, 

în dungă, de pleazna unui vini rece, pătrunzător. Orașul, ieri 
strălucitor precum îl bănuisem din reclame, respiră greoi, în 
straie de-un cenușiu apăsător. E toamnă și aici, pe malul 
Atlanticului, la două zvîrlituri de băț de Mediterana.

Toamnă portugheză.
Plouă și din dreptul clădirii ce adăpostește Ministero do 

Exercita, pe pereții căreia, peste apelurile înscrise în tot felul 
de litere, șiroaiele se preling insensibile ca și trecătorii, uria
șul arc de metal ce leagă cele două maluri cu numele fostu
lui prim-ministru, are contururi tulburi, nedefinite.

Valuri ritmice, de o simetrie amețitoare, încremenesc undeva 
la cîteva sute de metri, ciuruite, asemenea unei panglici de 
beton, de tirul picăturilor și dacă, la dese intervaluri, n-ar ră
sări din adînc cîte un pește jucăuș, aș crede că această imen
să întindere de apă, mușcînd nesățios din perimetrul Lisabo
nei, nici n-ar fi altceva decît o crustă de asfalt, o paralelă 
la autostrada Ruz Quebrada.

Dar nu, mai aproape de mal, fluviul trăiește. La chei, Tejo 
se zbate. La chei, parapet de beton de peste zece metri, Teio 
îndrăznește, Tejo atacă, revenind mai furios după fiecare în- 
frîngere. O clipă de răgaz și, vai, ce văd mă înfioară. Dea
supra perdelei de apă, răsare un cap omenesc. Apare și dis
pare în voia valurilor, inert ca un ciot. Vreun înecat, îmi zic, 
grăbindu-mă să scap de acest spectacol sumbru. N-apuc să-mi 
aduc, însă, în fapt intenția și mîinile-mi tremurînde caută 
sprijin în balustrada rece. Nu unul, ci unsprezece capete, un
sprezece trupuri apoi, se ivesc pe limba de nămol scăpată, 
într-un moment de reflux, de sub zbaterea apei. Unsprezece 
trupuri care se mișcă, care se zvîrcolesc încleștate. Nu le pri
cep intențiile, nu știu dacă agitația lor, asemenea celei a unor 
vietăți din regnuri inferioare, țintește malul sau abisul. Se cla
tină în strînsoarea clisei care-i îngenunchiază, cared acoperă 
uneori cu totul, care-i obligă să se tîrască neputincios. Urmă-

0, NU, DOMNULE!

resc cu inima strînsă, ce altceva aș fi putut face, scene ce-rtit 
amintesc îngrozitoare secvențe de film, pe care nici cînd nu 
mi le-am închipuit reale dincolo de pînza atoatesuportabild 
a ecranului. Și mă întreb ce fapte or fi făcut aceste ființe să 
merite cazna, lată, însă, sleită de eforturi, o siluetă izbutește 
să se zmulgă clisei și, mai înainte ca fluxul să-i facă din nou 
nevăzuți pe ceilalți,” reușește cu mers împleticit să ajungă la 
mal. Urcă scările spre chei și cade sau se așează, nu pot 
să-mi dau seama, chiar acolo, în Praca do Comercio, pe tro
tuarul din fața Ministerului Armatei. Mă apropii. înțeleg acum 
că nu gînduri sinucigașe și nici întîmplarea nu explică spec
tacolul la care-mi fusese âat să asist. Nu, oamenii aceștia se 
abandonaseră ei înșiși nămolului, valurilor, primejdiei. Și nu 
pentru prima dată. Supliciul e ocupația lor cotidiană.

lată-i și pe ceilalți, pachete de nămol în mișcare, apar ne 
țărm și ocupă poziții sub aceeași streașină. Pe un țol își de
șartă grăbiți încărcătura adusă. Același noroi, în care-i vă
zusem zbâtîndu-se mai înainte cu cîteva clipe. Același noroi 
năclăit în păr, strecurat cu miasmele sale sufocante în gură, în 
urechi, și care mă împiedică să le descopăr pînă și ochii. 
Privesc atent și descopăr misterul. Ținta efortului sînt aceste 
sute, mii de vietăți care colcăie în noroi, niște animale ciu
date, niște viermi sau gîndaci, nu pot spune precis. Mîinile ce
lor unsprezece oameni, unsprezece figuri _ scheletice, îi caută 
înfrigurate, îi aleg unul cîte unul, îi mîngîie în palme de par
că ar vrea să-i încălzească, și-i pun apoi, astfel cîntărifi, în 
mici pachețele de frunze și Kîrtie. Nu-mi pot ștâpîni curiozi
tatea și mă adresez întîiului sosit, căruia ploaia care nu în
cetează o clipă începe să-i descopere detaliile feței. Un om 
cam la cincizeci de ani, cu riduri adinei, crispate. Fără să-și 
întrerupă munca, fără să-și ridice măcar capul, îmi răspunde 
cu o voce dogită :

— Para um pao, senhor I
Mă cutremur acum și simt nevoia să-mi întorc privirea.
— Cum, din viermii aceștia...
Și omul din fața mea pare să-mi înțeleagă reacția. Mîinile 

i se opresc o secundă, mă caută cu niște ochi abia mijiți din
tre cearcăne și cu un gest jenat îmi spulberă neînțelegerea.

— O, nu, domnule, îi vindem. Pentru cîțiva escudos...

NICOLAE AKSENIE

sale, un automobil Chrysler lux, 
200 000 de dolari și un pașaport 
care să-i îngăduie „să se stabi
lească oriunde i-ar fi plăcut în 
lume*. Enigmaticul comanditar 
ii cerea cu insistență lui Ray să 
țină secretul asupra legăturii lor 
fi sâ nu pună întrebări in legă
tură cu ceea ce i se va ordona 
să facă.

Punem punct aici dezvăluiri
lor lui Huie. E vorba, oare, de 
o manevră pentru crearea unei 
atmosfere de dubii, care să pună 
în dificultate juriul și să tără
găneze procesul de la Memphis ? 
Sau, dimpotrivă, avem de-a face 
cu o „pistă* noua, care promite 
senzaționale lovituri de teatru ? 
Confidențele transcrise de Huie 
nu sînt singura sursă de incer
titudini. Din 2 octombrie se află 
pe biroul procurorului șef din 
Memphis o scrisoare a lui Hu
bert James Putt, actualmente de
ținut in infirmeria închisorii din 
Springfield. Putt afirma că poa
te furniza „amănunte utile*, de
oarece ,ja fost implicat, fără voia 
lui în asasinarea senatorului 
Kennedy și cunoștea ziua pre
cisă cînd King și Robert Ken
nedy trebuiau asasinați*; el de
clară, totodată, că cere protecția 
autorităților; deoarece i-e teamă 
să nu fie ucis de mafia ameri
cană. Concluziile oficiale medi
cale de la Springfield îl taxează 
pe Putt „incompetent din punct 
de vedere psihic*. E vorba de 
fanteziile unui psihopat, sau de 
indicii ale unui prezumat com
plot ?

Ne găsim, așadar, în fața unui 
lanț de întrebări care, toate de
rivă din marea întrebare: unde 
duc firele asasinatului de la 
Memphis ? Nu ramine decît să 
așteptăm să se facă lumină asu
pra acestei tragedii care, în urmă 
cu numai citeva luni, a zguduit 
America și lumea întreagă.

fr-tm crfiaW publicat joia tre
cută ia recuta LOCK, intitulat 
„Deriă/Ciuirile lui Earl Ray și 
complotul pentru asasinarea lui 
Martin Luther King*. Pentru pri
ma dată, Ray a mărturisit că, 
înainte de asasinarea lui King a 
avut contacte cu un misterios 
personaj din Canada. Contactele 
s-au desfășurat intre 8 și 18 au
gust 1967 la Montreal (acolo, 
prezumtivul asasin se refugiase 
trecînd clandestin frontiera, după 
evadarea din Missouri și după ce 
lucrase un timp la un restaurant 
din Chicago). Ray l-a căzut pe 
misteriosul domn din Montreal dc 
cinci ori, într-un bar de perife
rie, Neptune Tavern. Acesta i-a 
propus să facă unele călătorii cu 
automobilul la Detroit, cu docu
mente false, pentru a duce pa
chete al căror conținut trebuia 
să-i rămînă necunoscut. Apoi, a 
fost expediat de același „domn 
misterios* la Birmingham și fi
nanțat generos, astfel incit să 
ducă o „viață liniștita* și să-și 
creeze „o nouă identitate*. A- 
colo urma să aștepte noi instruc
țiuni intr-o perioadă „nu foarte 
lungă*. Ce fel de instrucțiuni ? 
Articolul din LOOK nu oferă 
nici un amănunt în acest sens 
(continuarea anticipațiilor la car
tea lui Huie urmează să apară 
în unul din numerele viitoare ale 
revistei americane). Ceea ce ni 
se dezvăluie, însă, din articol 
este că Ray i-a declarat lui Huie 
că „misteriosul* din Canada i-a 
promis în schimbul „serviciilor*

Amci ciad, la 4 oprise, b 
dend tegrt a fost cxrinat, mq- 
j&ritatea presupsa 
spre teze ci ei a 
nsâ coaspiot și mi 
lat cf sau “■ 
cfîct d m boxa acuze 
lăuda, la două fam după ce eva
dase dfa pcmtencâaul de le 
Msnouri. wnde ripeșea o coe- 
disuunere peatru repere, că a pri- 
urit o ofertă de «a mrfawi de do
lari ^de fa n gxup de oameni 
de afaceri* ce săd Hchtdcze pe 
King. Brrosd Federal de lncesti- 
găfK. cere se ocupi cu cercetarea 
cczuhri și cere a reușit, in cola
borare cu Scotland Yard să-l 
identifice și sad aresteze pe Ray 
(pnstr, după cum se știe, pe ae
roportul dm Londra la capătul 
unor peregrinări pline de peri- 
pețH\ nu a confirmat, dar nici 
n-a dezmințit oficial teza com- 
loridă. Ceea ce te știe este, 
•-sâ, ci F-BJ. nu consideră an- 
hefe închisă (ursele ziare ame- 
cane bme \njormnte. ca NEW 

YORK TIMES. cu afirmat chiar, 
nduri, câ Biroul Fe- 

igații continuă, 
eventualii corn
ul. Zilele aces- 

onunie despre „apropiate 
'stări* și ^noi piste* au 
oarecare confirmare în 

dezvăluirile lui William Brad
ford Huie, tai publicist, care și-a 
adjudecat in exclusivitate dreptul 
de a-i lua ample interviuri lui 
Ray și de a scrie o carte despre 
eL Huie face unele anticipări, în-

ezz

R. S. CEHOSLOVACA. — Vedere a noii Uzine de oxisinte- 
ză de pe lingă Combinatul chimic din Zăluzi, lingă Most

Ambasadorul Republicii So
cialiste România la Khartum, Ti
tus Sinu, a prezentat scrisorile 
de acreditare președintelui Con
siliului Suprem de Stat al Repu
blicii Sudan, Ismail Al Azhari.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, intre 
președintele Consiliului Suprem 
al Republicii Sudan și ambasado
rul român a avut loc o convor
bire oficială.

• RECENT a avut loc la 
Bagdad vernisajul unei expozi
ții de artă populară româneas
că trimisă de Institutul român 
pentru relații culturale cu stră
inătatea. Au fost prezenți dr. 
Jabir Al Shukri, adjunct al mi
nistrului educației din Irak, di
rectori din Ministerul Educați
ei, șefi ai unor misiuni diplo
matice, ziariști. A fost de față 
Nicolae Neacșu, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim ai Republicii 
Socialiste România în Irak.

In cadrul emisiunii „Amintiri 
din primul război mondial" —> 
academicianul Andrei Oțetea a 
vorbit Ia posturile de radio fran
ceze despre Adunarea populară 
de Ia Alba Iulia. de la 1 decern-

F> e
brie 1918, care a consfințit uni
rea Transilvaniei cu România.

• AGENȚIA TASS anunță că, 
la 11 noiembrie, Alexei Kosî- 
ghin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., a avut 
o convorbire la Kremlin cu Ro
bert McNamara, fruntaș al 
vieții publice americane.

CONCEDIERI ÎN INDONEZIA
• ALȚI 2 000 de angajați ai 

companiei indoneziene de avia
ție „Garuda“ urmează să fie 
concediați ca urmare a unor 
măsuri drastice de austeritate, 
s-a anunțat la Djakarta. Condu
cerea companiei a concediat 
deja din acest motiv sau pen
tru așa-zise legături cu sindica
tele de stingă interzise, peste 
3 000 de persoane. în total, va 
fi desfăcut contractul dc mun
că la aproximativ două treimi

EM. RUCAR

s o LI
din personalul pe care compa
nia îl avea cu patru luni în 
urmă.

• CU PRILEJUL celei de-a 
50-a aniversări a armistițiului 
din 11 noiembrie 1918, luni, în 
capitala Franței, a avut loc o 
mare paradă militară. Au par
ticipat, de asemenea, detașa
mente din armatele a 10 țări 
aliate cu Franța în primul răz
boi mondial. La paradă au asis
tat președintele de Gaulle și 
membri ai guvernului francez.

După defilare, generalul de 
Gaulle a reanimat flacăra eter
nă de la mormîntul eroului ne
cunoscut de sub Arcul de 
Triumf.

• DOI SPECIALIȘTI CAR
DIOLOGI au atras atenția bol
navilor de inimă din S.U.A., 
cărora li s-au implantat dispo
zitive electrice de reglare a 
frecvenței și intensității con
tracțiilor inimii, asupra perico
lului de a deceda dacă „uită"

sâ înlocuiască la timp bateriile 
de alimentare. Cei doi specia
liști au propus ca persoanele 
în cauză să fie înregistrate 
pentru a putea fi anunțate din 
vreme câ a sosit momentul să-și 
înlocuiască bateriile de alimen
tare.

Un act ostentativ 

al rasiștilor rhodesieni
• DRAPELUL BRITANIC a 

fost înălțat duminică pentru ul
tima dată la Salisbury, în ca
drul unei ceremonii oficiale la 
care au asistat primul ministru 
rhodesian, Ian Smith, înconju
rat de membrii guvernului său 
și de aproximativ 750 de per
soane.

Incepind de luni, cînd se îm
plinesc trei ani de la proclama
rea unilaterală a independenței, 
de către rasiștii de la Salisbury, 
Union Jack este înlocuit cu 
un nou drapel, alcătuit din trei 
benzi verticale verde-alb-verde.

Vot pentru retrocedare 

în Okinawa
Alegerile pentru desemnarea 

șefului guvernului Insulelor Ryu
kyu, din care face parte, după 
cum se știe, și Insula Okinawa, 
s-au încheiat cu victoria candi
datului comun al partidelor opo
ziției (Partidul Socialist, Parti
dul Poporului etc.), Chobyo Yara. 
El a obținut, cu 21000 de vo
turi, mai mult decît oponentul 
său liberal-democrat, Junji Nis- 
hime. Prin alegerea lui Yara, re

marcă agenția Reuter, locuitorii 
Insulelor Ryukyu au votat, de 
fapt, pentru retrocedarea imedia
tă de către S.U.A. a Insulei O- 
kinawa, candidatul socialist avînd 
înscrisă pe platformă această ce
rință primordială.

Este prima dată după război 
că șeful guvernului arhipelagului 
este desemnat prin alegeri. An
terior, el era numit de parla
ment, cu aprobarea autoritățile 
americane.

Shirley Chishlom, prima femeie de culoare aleasă (Ia 5 no
iembrie) ca membră a Congresului S.U.A.

• LA MILANO au luat sfîr- 
șit lucrările celui de-al 30-lea 
Congres al Partidului republi
can italian. Participanții la dez
bateri au adoptat o moțiune 
prin care aprobă colaborarea 
cu democrat-creștinii și socialiș

tii în cadrul unui nou guvern 
de centru-stînga. Acest vot in
tervine la puțin timp după ce 
conducerea Partidului Socia
list Italian a adoptat, de ase
menea, o moțiune, prezentată 
de Pietro Nenni, prin care se

declară în favoarea reconstitu
irii coaliției guvernamentale de 
centru-stînga, formulă pe care 
socialiștii o abandonaseră după 
eșecul suferit în alegerile din 
19 mai a.c.
• TRIBUNALUL districtual 

Brooklyn din New York a in
tentat un proces împotriva lui 
Ahmed Rageh Namer și a doi 
fii ai acestuia, fiind acuzați de 
a fi complotat în vederea asa
sinării lui Richard Nixon, pre
ședintele ales al S.U.A., de in
citare la crimă și posesia de 
obiecte periculoase. In locuința 
acestora s-au găsit o armă mili
tară, o carabină și cartușe. A- 
cuzații au fost arestați la domi
ciliul lor în urma unei descin
deri a poliției sesizată de o per
soană al cărei nume nu a fost 
dezvăluit.

• ORGANIZAȚIA Crucii 
Roșii Internaționale, întrunită 
într-o ședință extraordinară la 
Geneva, a adoptat un progfam 
de ajutor pentru combaterea 
foametei din Biafra, în valoare 
de aproximativ 25 milioane do
lari, pe perioada viitoarelor pa
tru luni. Acest program de tea 
mai mare amploare după cel

de-al doilea război mondial, pre
vede colectarea imediată a unei 
prime tranșe de ajutoare în 
valoare de 8 milioane dolari.

Doar 3 la sută •••
— „Cine este primul mi

nistru al Angliei ?" — aceas
ta a fost întrebarea adresată 
unui număr de 2 000 de per
soane în cadrul unui sondaj 
efectuat în Marea Britanie 
de către un institut de son
dare a opiniei publice. Din 
totalul celor chestionați, 
doar 3 la sută au indicat co
rect numele lui Harold Wil
son în timp ce alții au răs
puns : „Lyndon Johnson &i 
U Thant". în domeniul spec 
tacolelor, la alt subiect al 
aceluiași sondaj, răspunsurile 
au fost mult mai precise. 75 
la sută din persoanele intero
gate au știut că actrița Julie 
Andrews este steaua filmului 
„Mary Poppins".
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