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VIIITA PREȘEDINTELUI 
CONSILIULUI DE STAT,
NICOLAE CEAUȘESCU, 

ÎN OLANDA
* Cea de-a doua zî a vizitei o- 

ficiale în Olanda a președinte
lui Consiliului de Stat, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, și a to
varășei Elena Ceaușescu, a în
ceput sub aceleași bune auspi
cii care au marcat desfășura
rea programului de marți.

A fost o zi de lucru, densă, 
eu un itinerar care a oferit so
lilor poporului român prilejul 
să cunoască direct dezvoltarea 
economică a țării gazdă. Mari
le obiective industriale, uriașe
le întinderi de pămînt roditor, 
smuls de sub ape prin muncă 
si eforturi, atestă hărnicia și 
talentul poporului olandez.

IntUnirfle tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu specialiști și ca
dre de conducere din întreprin
derile vizitate, discuțiile care 
au avut loc au scos în eviden
ță marile posibilități pentru 
dezvoltarea colaborării șî coo
perării economice și tehnico- 
științifice româno-olandeze.

Iar întîlnirea cu parlamenta
rii, și apoi cu înalte oficialități 
prezente la dineul oferit de 
Consiliul de Miniștri a repre
zentat noi repere ale semnifi
cației politice deosebite pe care 
o are vizita conducătorului sta
tului român atît pe planul re
lațiilor bilaterale cit și în via
ța internațională.

Subliniind, totodată, că pre
tutindeni tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost primiți cu 
căldură, cu sentimente de alea
să stimă întregim Imaginea ce
lei de-a doua zile a vizitei tn 
Olanda.

La Societatea întilnire cu reprezentanții
aeronautică „Fokker“ celor două Camere

Pînă la urmă inginerul Dră- 
gbici și tehnicianul Klaus 
Schuster din compartimentul de 
concepție i-au convins pe toți 
scepticii că, în ciuda repetate
lor redimensionări și reducere 
a greutății podurilor basculan
te, deci și a consumului de me- 
lal, se mai pot încă „smulge" 
acestui produs multe kilogra
me, Imbunătățindu-i în același 
timp performanțele de precizie. 
Si, într-adevăr, cînd reproiec- 
tarea podurilor basculante pen
tru vehicule rutiere de 15—25 
tone șl cele pentru căile ferate 
de 100 tone a fost încheiată, re
zultatul s-a arătat de-a dreptul 
surprinzător. Prolectanții au 
reușit ușurarea podurilor cu 
2 500 kg. pe produs și implicit e-

conomisirea aceleiași cantități de 
metal. La volumul producției u- 
zinei „Balanța" aceasta înseam
nă 200 tone metal economisit în
tr-un an. Pentru relații mai a- 
mănunțite pe tema reducerii 
consumurilor specifice, l-am 
căutat pe tovarășul Alexandru 
Pocol, directorul uzinei, care la 
conferința județeană de partid 
vorbea cu multă insistența 
despre eforturile colectivului 
pe care îl conduce pentru gos
podărirea cu spirit de răspun
dere a fiecărui gram de metal 
și alte materii și materiale. 
L-am găsit în secția de mon
taj a cîntarelor SM-10 în postu
ră de tehnician care ajută efec
tiv, cu pasiune și energie, la 
punerea la punct în detalii a

unui sistem de organizare a 
procesului tehnologic. Ne in
troduce imediat în tema pre
ocupărilor sale, ale celorlalte 
cadre tehnice din secție.

— Ne-am gîndit și am defini
tivat în proiectare o bandă de 
montaj cu posturi sincronizate 
—- ne explică dînsul — care fa
vorizează un ritm incomparabil 
mai intens de montaj, dar și o 
calitate fără cusur pentru că 
fiecare post pe bandă e și o 
exigentă filieră a controlului 
calității. Fără un temeinic con
trol reciproc în flux, a opera-

LAL ROMULUS

(Continuare în pag. a ll-a)

„nu mă gindesc
NICIODATĂ CĂ
MESERIA MEA

ESTE DE VIITOR, 
CI CĂ SI DE EA DEPINDE

VIITORUL OAMENILOR-
— Ești mulțumit de telul In 

care trăiești ?
— Cred că trebuie operate 

cîteva planuri distincte pentru 
a oferi un răspuns la această 
întrebare. Trebuie să mă cla
rific mai întii referitor la ceea 
ce reprezint eu ca individ și 
apoi la ceea ce valorez, la ceea 
ce sînt, eu, astăzi.

— Nu ti-ai clarificat acest lu
cru pînă acum ?

— Firește că da. Șl anume.. 
Din punctul de vedere al celor 
acumulate prin educație, pentru 
că m-am născut și am crescut 
în societatea noastră, mă simt 
comunist. Din punct de vedere 
al situației mele obiective, sînt 
tînăr, sănătos și cred că toate

Azi ne răspunde 
HORIA MURGU, 

student, Institutul politehnic
București

energiile de care dispun, prin 
vîrstâ, prin vitalitate, pot fi 
puse in slujba unui ideal. In ce 
privește măsura în care toate 
aceste lucruri se concretizează, 
remarc o creștere a capacității 
mele de a mă adapta la situa
țiile imediate create de colec
tivul în care învăț și trăiesc, 
de activitatea politică și profe

sională ; ceea ce eu consider că 
e semnul maturității. Acumu- 
lînd o anumită experiența în 
munca profesională și in viața 
de organizație, mi-am dat sea
ma că bunele intenții și concep
țiile sănătoase nu se realizea
ză „pur și simplu*-, ci ele tre
buie impuse printr-un efort. 
De aceea, cred că mai rămîne 
încă foarte mult loc. în ceea 
ce mă privește, pentru a deveni 
mai activ, mai dinamic, mai 
convingător în stare să duc la 
bun sfîrșit ceea ce îmi doresc

ADRIAN DOHOTARU

(Continuare tn pag. a ll-a)

Primul obiectiv din progra
mul zilei de miercuri îl consti
tuie vizitarea uzinelor „Fo
kker-V.F,W.“, vast complex 
modern de construcții de avi
oane, situat în apropiere de 
Amsterdam.

Este ora 9,00, cînd coloana o- 
ficială de mașini părăsește Pa-^ 
latul rezidențial. Străzile ora
șului cunosc o vie animație. 
De-a lungul arterelor, oaspeții 
români sînt salutați cu căldu
ră de populație, care face semne 
prietenești, aplaudă.

Se trece pe lingă marele ae
roport Shiphol, principala poar
tă aeriană a Olandei și unul 
din mar’le aeroporturi ale lu
mii

Pe o porțiune de mai mult de 
500 de metri, autostrada pă
trunde într-un tunel deasupra 
căruia se află una dintre prin
cipalele piste ale aerogării, a-

poî șerpuiește printre clmpdM 
înflorite, printre pajiști seg
mentate geometric de canale. 
Sîntem în preajma orașului la
lelelor — Haarlem.

Se ajunge la „Fokker-V.F.W.-. 
Societatea, înființată prin fu
ziunea firmei olandeze „Fo
kker1' cu compania vest-ger
mană „Vereinigte Flugtechn’- 
sche Werke". posedă in Olanda 
un număr de sase uzine, in ca
drul cărora lucrează 7 0O0 de 
salariați. La ,.Fokker" se pro
duc avioane de transport de 
mai multe tipuri, bazate pe 
tehnologii foarte avansate S’ 
soluții constructive care per
mit decolajul vertical. Ultimul 
tip de avion construit la uzi
nele ,,Fokker", purtînd denu
mirea „F 28-Fellowship", este 
un avion comercial dotat cu

(Continuare în pag. a ll-a)

ale Parlamentului
în d upâ «miaza zilei de 

miercuri, președintele Consiliu
lui c? Sta: a. Republics Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-ao întllnit, la Pa
latul ..Binner.haf. din Haga. cu 
reprezentanții celor două Ca- 
m°'° ale Parlamentului olandez.

Palatul ..Bmr.er.haf". vechea 
Curte regală a Olandei. este 
un complex de armonioase con
strucții în stil gotic, a căror 
edificare își găsește începuturile 
In secolul al XfII-!ea Aici își 
au sediu] guvernul olandez și 
cele două Camere ele Parla
mentului Sala Parlamentului, o 
impunătoare deschidere cu pla
fonul In arcadă, împodobit cu

picturi de valoare, este una 
dintre piesele cele mai de sea
mă ale complexului arhitectonic.

Ir» deschiderea întilnirii pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al României cu reprezentanții 
celor două Camere, președintele 
Comisiei de politică externă a 
Parlamentului, N. Schuyt, ros
tește o alocuțiune de bun venit, 
în care subliniază bunele relații 
existente între Olanda și Româ
nia, climatul favorabil extin
derii și adincirii pe multiple 
planuri a raporturilor dintre 
cele două țări

A luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Președintele Consiliului de 
Stal a răspuns, apoi, la unele 
întrebări ale parlamentarilor 
olandezi.

La întîlnirea cu parlamentarii 
olandezi au participat tovarășii 
Iile Verdeț, George Macovescu, 
George Elian, ambasadorul Ro
mâniei la Haga, alte persoane 
oficiale.

întîlnirea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă de cordialitate.

Cuvîntul tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Domnule președinte, 
Domnilor,
Aș dori, înainte de toate, să 

mulțumesc pentru această re
uniune, care ne dă prilejul să 
ne intîlnim cu dumneavoastră, 
reprezentanții Parlamentului 
Olandei. Este adevărat că în
tre parlamentele țărilor noastre 
se desfășoară relații de colabo
rare, că au existat schimburi 
reciproce de vizite. La diferite 
reuniuni internaționale inter
parlamentare, reprezentanții 
parlamentelor noastre conlu
crează in mod activ.

Sînt bucuros că, cu prilejul 
vizitei pe care o fac în Olanda 
la invitația Maiestății Sale Re
gale, am putut avea această în
tîlnire cu reprezentanții poporu
lui olandez.

Int e țările noastre se desfă
șoară relații bune. Este adevă
rat că în lume sînt multe 
probleme care trebuie soluțio
nate. Chiar în Europa sînt 
multe problem» ce își așteaptă

o soluționare care să așeze re
lațiile dintre state Pe baze noi, 
șă ducă la o mai mare încredere 
între popoare, la mai multă 
securitate și să creeze condiții 
pentru dezvoltarea fiecărei na
țiuni corespunzător dorințelor 
sale.

In lume s-au făcut unii pași 
pe calea destinderii, dar mai 
trebuie încă mult de făcut pen
tru a putea realiza o lume a 
colaborării și păcii.

România se pronunță în mod 
activ pentru o colaborare mul
tilaterală între toate statele, 
fără deosebire de orinduire so
cială De altfel, după cum este 
cunoscut, Român>a și Olanda 
au orinduiri sociale diferite, 
aparțin încă — din păcate — 
unor blocuri militare diferite. 
Cu toate acestea. între țările 
noastre există relații bune de 
colaborare în multe domenii de 
activitate.

(Continuare în pag. a lll-a)
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1848-MOMENT DE
RĂSCRUCE IN VIAȚA 
POPORULUI ROMÂN

O donație
9

exemplară
SÂNZIANA POP

Constantin D. Rosenthal: „România ru- 

pîndu-și cătușele** (1848)

în 1848 Nicolae Bălcescu avea 29 de ani. Ideolo
gul revoluției era un tînăr abia ieșit din adolescență 
și care ar mai fi avut dreptul la o viață pură și 
simplă. Ar fi avut dreptul la cîte o primăvară de 
suflet trăită de dragul luminii, al pădurilor foșnitoare 
și al soarelui pe care și așa l-a văzut prea puțin. 
Dar în 1848 Nicolae Bălcescu străbătuse deja 
marile biblioteci ale lumii, adunînd cu înfrigurare 
atestatele de vechime și de mare istorie ale ro
mânilor. In 1848 Nicolae Bălcescu înțelesese dejo 
că istoria trebuie continuată. în 1848 Nicolae 
Bălcescu se hotărîse, el semnase deja actul de 
donație „în numele țâriiua propriei sale biografii. 
Adolescentul subțire și straniu cu privirile mistuite 
de patimă. îndrăgise un ideal. Incît anotimpurile 
care îl devastau ședeau sub altă lumină decît 
lumina de soare și fericirea de care era însetat nu 
era una bucolică și cîmpenească, ea era un crez 
social : libertate pentru țară, dreptate pentru 
popor. A crede. A te jertfi. ,,Deschid sfînta carte 
unde se 
înaintea 
eroică a 
pentru

afla înscrisă gloria României, ca să pun 
ochilor fiilor ei cîteva pagine din viața 
părinților lor. Voi arăta acele lupte uriașe 
libertate și unitatea națională, cu care

(Continuare in pag. a V-a)

„INIMI MARI, TINERE ÎNCĂ..."
UN PROGRAM POLITIC AL POEZIEI PAȘOPTISTE
Poezii de ANDREI MUREȘEANU, ION CĂTINĂ, G. CREȚEANU 
NOTE DE LECTOR
— Trei pictori de la 1848
— Un scenariu uitat In pagina a 4-a

I
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU ÎN OLANDA
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(Urmare din pag. 1}

două reactoare, destinat tran
sportării a 60—65 de pasageri 
pe distanțe scurte și mijlociii 
cu o viteză de 789 km pe oră. 
O variantă nouă a acestui tip 
de avion poate transpor
ta 79 persoane, iar faptul 
că decolează aproape ver
tical și aterizează scurt, neavînd, 
deci, nevoie de piste de mari 
dimensiuni și de alte amenajări 
costisitoare, face ca zborul să 
fie rentabil chjar j?i cu un nu
măr mai redus de pasageri la 
bord.

La intrarea în incinta uzinei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu pre
cum și tovarășii Ilie Verdeț, 
Gheorghe .B.oldur, sînt sa
lutați de primarul orașului 
Haarlemrrierme'er. Sînt prezenți 
directorul societății „Fokker — 
V. F W.“, alți membri ai Con
siliului de administrație . al so
cietății, precum și ministrul 
transporturilor șl apelor, B. J. 
Udink.

După o succintă expunere 
asupra activității acestei mari 
societăți de construcții aero- 
navale, este prezentat un film 
în culori. înfățișând performan
țele de zbor atinse de aeronava 
,,F 28—Fellowship".-

Se vizitează uzina. Drumul 
spre hala de montaj trece, mai 
întîi. prîntr-o sală de curs, unde 
sînt instruiți piloții diferitelor 
societăți beneficiare, apoi prin 
secțiile de proiectare. Președin
tele Consiliului de Stat este in
format că avionul e produsul 
unei largi cooperări între fir
me din mai multe țări, între
prinderii de la Haarlemmermeer 
revenindu-i în întregime meri
tul proiectării. Tn drum spre 
atelierele de montaj, este vizi
tată o expoziție de aeromodele,

Omul, învingător 
în lupta cu marea

Spre următorul obiectiv din 
programul zilei de miercuri, în
treprinderile „Philips", -călătoria 
se efectuează cu un avion de 
ce) mai recent tip construit la 
societatea ..Fokker", un „F. 28— 
Fellowship**.

După o scurtă rulare pe pista 
de beton, aparatul se ridică în 
aer aproape vertical ’și ‘ se în
dreaptă. spre nord-vest. Curînd. 
se survolează marile lucrări de 
desecare cunoscijte sub denumi
rile „Iisselmeerpolders" și 
„Delta". Cerul senin favorizea
ză o bună vizibilitate și sub 
priviri se desfășoară panorama 
amplă a lucrărilor menite să 
recupereze, pe seama mării, 
întinse teritorii agricole și să 
stăvilească, prin închiderea gu
rilor deltei celor trei mari fluvii 
ce se varsă în mare De teritoriul 
Olandei — Rinul, Meusa si Es- 
canț — marpeTe cQ amenință 
neîncetat uscatul Este un oei- 
saj spectaculos, o mărturie e- 
motipnâhfă a izbînzii omului 
în greaua încleștare cu marea. 
Privirii î se înfățișează imagi
nea de o elegantă acuratețe a 
ceea ce olandezii definesc 
printr-un termen intraductibil

Philips, un univers
al electronicii

Se aterizează la Eindhoven, 
în imediata apropiere a grupu
lui industrial ..Philips".

Cu un efectiv de peste 360 000 
persoane și o cifră de afaceri 
de aproximativ 18 miliarde flo
rin.!, „N.V. Philips Gloeilam- 
penfabrieken" figurează printre 
cele mai importante grupuri e- 
lectronice din lume. Firma a 

reprezentînd, la scară redusă, 
toate tipurile de avioane pro
duse la „Fokker**.

România este bine cunoscută 
gazdelor ca țara ai cărei fii 
s-au numărat printre pionierii 
aviației mondiale, deschizînd 
prin geniul lor creator drumul 
spre tehnica modernă de astăzi 
în domeniul aerospațial. Tn 
timpul discuțiilor sînt evocate 
posibilitățile de cooperare între 
constructorii de aparate de 
zbor olandezi și români, datori
tă condițiilor favorabile create 
de dezvoltarea rapidă a indus
triei în cele două țări, de noile 
realizări în domeniul tehnicii și 
tehnologiei aerospațiale.

Gazdele își exprimă convin
gerea Că între „Fokker" și în
treprinderile constructoare de 
aparate de zbor din țara noas
tră se vor realiza acțiuni de 
cooperare fructuoasă pentru am
bele părți.

Tn secțiile de montaj, un nu
măr de avioane se află în dife
rite faze ale asamblajului ; to
varășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu sînt in
vitați să viziteze „F. 28— 
Fellowship", ce urmează să iasă, 
în curînd, în probe de zbir. 
Avionul este spațios, bine echi
librat, întrunind calități con
structive remarcabile. Muncito
rii. tehnicienii, inginerii uzinei, 
cadrele de cercetare salută cu 
respect pe solii poporului ro
mân, își manifestă bucuria de 
a-i avea oaspeți în uzina în care 
lucrează.

Tn vizita la societatea de con
strucții aerospațiale „Fokker", 
oaspeții sînt însoțiți de Alteța 
Sa Regală, prințul Olandei.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
este invitat, în finalul vizitei, 
să semneze în cartea de onoare 
a societății. Semnează, de 
asemenea, tovarășa Elena 
Ceaușescu.

„polder", pămînt cucerit de 
sub ape, în luptă cu marea. Să 
amintim doar că, în decursul 
a 1 000 de ani, olandezii au 
smuls mării nu mai puțin de 
705 000 hectare de terenuri, că 
numai pintenului de apă, in
tri nd în uscat, din Marea Nor
dului, cunoscut pe hărți sub 
numele de Zuidersee, i-au fost 
smulse 225 000 hectare. Din 
ceea ce în hărți mai vechi fi
gurează încă sub numele „Zui
dersee" nu mai este astăzi de- 
cît un lac neînsemnat. căruia 
i s-a tăiat contactul cu marea 
șî a devenit „Ijsselmeer", oglin
da de apă peste care zboară a- 
vionul prezidențial. Pe fostele 
funduri de apă se întind, geo
metric distribuite, terenurile a- 
rate proaspăt, pășunile, zonele 
îmnădurite

Mai la sud, unde este în curs 
de realîzâre planul „Delta", se 
construiesc sute de kilometri 
de diguri. Acestea vor pune ca
păt unor fenomene pustiitoare, 
cum a fost uraganul din 1953, 
care, într-o singură noapte, a 
împins apele mării pe o supra
față de 200 000 ha, distrugînd 
numeroase așezări umane și 
imense bunuri materiale.

fost fondată în 1891. avînd ca 
obiectiv fabricarea și comercia
lizarea de lămpi cu incar.dt» 
cență și a altor articole elec
trotehnice.

în cursul timpului, producția 
»-a diversificat și. grație rezul
tatelor obținute în cercetarea 
științifică proprie, firma a tre
cut încă de mult la fabricarea 

de aparate de radio si televi
ziune, a diverse aparaturi com
plexe (cum ar fi centralele te
lefonice). Activitatea de cerce
tare este desfășurată, în pre
zent. de 4 000 persoane — în
tre care 1 000 cu o pregătire u- 
niversitară — în laboratoare 
din O Landa, R.F. Germania, 
Anglia. Franța și Belgia. Ea 
constituie baza unei reînnoiri 
și extinderi constante a acti
vităților grupului.

La grupul industrial „Phi
lips". oaspeții români sînt în- 
t'mpinați de Kortmann, comisa
rul reginei în provincia Braban- 
tul septentrional, de primarul o- 
rașului Eindhoven și de preșe
dintele Consiliului de adminis
trație, Jonkheer Van Riemsdijk. 
Sînt, de asemenea, de față mi
nistrul pentru problemele eco
nomice M.H. Langman, membri 
ai Consiliului de administrație, 
cadre de conducere ale între
prinderii.

Sînt oferite Cori, după care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
semnează în Cartea de onoare 
a întreprinderii.

In sala sectorului de cercetare 
are loc o scurtă suită de expu
neri asupra structurii organiza
torice și activității generale a 
grupului industrial „Philips", a- 
supra activității de cercetare 
desfășurate, asupra produselor 
nou realizate în domenii de vîrf 
ale tehnicii, cum sînt compute

rele, mijloacele de telecomuni
cații bazate pe folosirea tehni
cii video etc. Se face o demon
strație cu un videofon, remar
cabilă realizare în domeniul co
municațiilor. Aparatul, un tele
fon avînd cuplat un ecran de 
televizor de dimensiune mijlo
cie, realizează convorbiri cu 
imagine, în care partenerii de 
dialog se văd unul pe celălalt, 
și conversează ca si cum s-ar 
afla față în față. Sistemul își 
găsește numeroase aplicații 
practice, ridicînd pe o treaptă 
superioară posibilitățile de co
municare și de informare de la 
distanță.

Președintele Consiliului de 
Stat este invitat să pună în 
acțiune aparatul, să realizeze o 
legătură videotelefonică.

Sînt prezentate, în continuare, 
un computer cu performanțe 
tehnice superioare și un tip nou 
de aparat destinat să detecteze 
și să măsoare gradul de poluare 
a atmosferei.

Se vizitează, apoi, fabrica de 
instrumente optice, unde se pro
duc, în special, microscoape elec
tronice cu capacități maxime de 
mărire, aparate devenite astăzi 
indispensabile producției indus
triale, cercetării științifice în 
toate domeniile, medicinii. în
tregul proces de producție poar
tă pecetea unui înalt grad de 
organizare și specializare. Oas
peții primesc explicații privind 

sistemul de pregătire a munci
torilor, randamentul superior al 
muncii și dotarea tehnică. La 
secția unde sînt produse părțile 
componente ale microscopului, 
răspunsul la unele întrebări se 
referă la tehnologia de turnare 
a unor categorii de piese, la ca
litatea materialelor prelucrate 
— metale și materii plastice. în 
dialogul cu conducătorii acestei 
secții, sînt abordate și alte pro
bleme — organizarea și retribu
irea muncii, gradul de partici
pare a muncitorilor la luarea de
ciziilor în ce privește producția.

La încheierea vizitei în mo
derna întreprindere — vi
zită așteptată și întîmpina- 
tă cu mult interes, cu căl
dură de întreg colectivul 
unității — fanfara „Philips" 
ai cărei membri sînt pito
resc îmbrăcați în alb și roșu, in
tonează un marș în ale cărui a- 
corduri înalții oaspeți români 
își iau rămas bun de La gazde.

Vizita la cele două mari so
cietăți industriale olandeze a re
levat, pe lîngă unele aspecte 
inedite ale producției de avi
oane și de aparate optice, do
rința sinceră a gazdelor de a ex
plora, împreună cu partenerii 
români, căi de colaborare reci
proc avantajoasă în domeniul 
producției, al schimbului de teh
nologii șl experiență, de a 
căuta în comun modalitățile 
concretizării acestora.

N. POPESCU-BOGDANEȘTI

„Prilej fericit pentru 

o cunoaștere mai bună, 

pentru dezvoltarea relațiilor 

între două țări cu sisteme

social-politice diferite*4
Acordînd spații ample vizitei 

oficiale în Olanda a președintelui 
Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, presa olan
deză de miercuri relatează des
pre sosirea înaltului oaspete ro- 
mân, subliniind, în comentariile 
sale, primirea călduroasă ce i-a 
fost rezervată.

Cel mai mare ziar din Olanda 
„De Telegroaf", după ce 
descrie ceremonialul sosirii, 
apreciază — referitor la obiecti
vele vizitei — că ea are un 
pronunțat caracter de lucru. Zia
rul relevă posibilitățile impor
tante de extindere a relațiilor 
dintre cele două ță~i} în special 
în domeniile economic și comer
cial.

Vizita șefului statului român 
și contactele directe pe care Ze 
va avea aici, adaugă publicația 
citată, sînt apreciate în cercu
rile oficiale olandeze drept un 
prilej fericit pentru o cunoaștere 
mai bună, pentru dezvoltarea re
lațiilor între două țări cu sisteme 
social-politice diferite.

„Het Parool", un alt mare 
ziar care apare la Amsterdam, 
evidențiază, la rîndul său, efor
turile intense întreprinse de țara 
noastră în direcția construirii 
unei societăți avansate. Sînt re
levate „schimbările enorme sur
venite tn domeniul economic, în 
anii care au trecut de la elibe
rare**.

Referitor la relațiile româno- 
olandeze, ziarul subliniază exis
tența unor posibilități certe de 
extindere a lor în diverse dome
nii — în primul rînd în cel co
mercial. „Het Parool** face, tot
odată, aprecieri deosebit de 
pozitive la adresa politicii externe 
a României, relevînd justețea 
principiilor acesteia, a poziției 
adoptate Intr-o serie de mari 
probleme ale vieții internațio
nale.

„N.R.C. Handelsblad**, care 
apare la Rotterdam, relevă, 
în editorialul său, intitulat 
„Ceaușescu", interesul major al 
Olandei pentru actuala vizită. 
Sînt subliniate, în context, efor
turile desfășurate de conducăto
rul statului român în direcția 
instaurării, tn Europa și în lume, 
a unui climat de pace, securitate 

și cooperare, justețea principiilor 
politicii noastre externe. Aceste 
principii — menționează cotidia
nul — favorizează extinderea în 
interesul reciproc a relațiilor eco
nomice și comerciale dintre cele 
două țări, iar actuala vizită con
stituie cel mai hun prilej pentru 
a se face noi pași înainte în 
această direcție.

De asemenea, ziarele olandeze 
își însoțesc articolele și comenta
riile consacrate vizitei cu foto
grafii înfățișînd principalele mo
mente din prima zi a prezenței 
în Olanda a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Agenția olandeză de presă 
subliniază, după o prezentare

REVISTA 
PRESEI 

OLANDEZE
detaliată a programului vizitei, 
importanța întâlnirilor președin
telui român cu primul ministru, 
cu membrii guvernului și ai par
lamentului, precum și cu oamenii 
de afaceri olandezi. Sînt reluate 
o serie de declarații făcute de 
șeful statului român grupului de 
ziariști olandezi care ne-au vizi
tat țara.

In aceste zile, întreaga presă 
olandeză a publicat articole des
pre România, plasînd în centrul 
atenției personalitatea președin
telui Nicolae Ceaușescu, rolul 
important pe care acesta îl are 
în edificarea României socialiste.

Ziarul „Trouw** scrie în acest 
sens: „Nicolae Ceaușescu, con
ducător de partid și președinte 
al României, este unul dintre 
șefii de stat marcanți. Sub con
ducerea sa. România este pe cale 

de a deveni o țară industrială 
avansată". Totodată, ziarul ac
centuează asupra rolului activ pe 
care România îl are în politica 
internațională»

Cotidianul „Algemeen Dag- 
blad“ publica un amplu comen
tariu, în care face o trecere în 
revistă a principalelor momente 
de luptă ale Partidului Comunist 
Român, scoțînd în evidență 
rolul important al președintelui 
Nicolae Ceaușescu, „un om cu 
un farmec deosebit și cu un ca
racter de oțel**.

Evocînd vizits președintelui 
român în Olanda, ziarul citat 
scrie, în încheiere: „In aceste 
zile, poporul olandez are ocazia 
să cunoască pe acest înalt re
prezentant al poporului român și 
puternica sa personalitate. Vizita 
de stat creează, în plus, posibi
lități pentru întărirea relațiilor 
dintre Olanda și România. 
Aceasta este în interesul ambe* 
lor popoare**.

Cotidianul „V olkskrant** publi
că un articol în care prezintă pe 
larg politica externă a României 
sub conducerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu. . j

Cot idâanul provincial. „Zutphen 
Dogblad" — din-Zutpherp,i rpraș 
înfrățitcu Satu Mare : consa
cră evenimentului o întreagă 
pagină, în care se face un amplu 
profil al președintelui Nicolae 
Ceaușescu și se comentează pe 
larg procesul rapid de industria
lizare a României.

Organul de presă al Partidului 
Comunist Olandez, „De Waar- 
heid", publică la rîndul său, pe 
prima pagină, un articol intitulat 
„Președintele Ceaușescu în Am
sterdam",

*
Prima zi a vizitei în Olanda 

a fost pe larg comentată în 
emisiunile posturilor de radio și 
televiziune. în cadrul jurnalului 
de actualități din seara zilei de 
10 aprilie, televiziunea olandeză 
a transmis un reportaj filmat, 
ale cărui principale momente au 
fost primirea oficială în Gara 
Amsterdam, depunerea coroanei 
de flori la Monumentul Național 
al Poporului Olandez, și vizita 
la primăria orașului.

CONSTANTIN ȚINTEA

(Urmare din pag. I) 
șl ceea ce vrea societatea de la 
mine.

— De fapt, ce anume îți do
rești ?

— Tn afara uneî bune pregă
tiri profesionale, doresc, evi
dent. să mă pun în slujba efor
tului de organizare a muncii șl 
vieții colectivului în care tră
iesc.

— Cum ?
— Adică, trăiesc cu o deschi

dere evidenta, de natură rațio
nală și afectivă, spre probleme
le colectivității. Așa se explică 
de ce am căutat, în permanen
ță, să-mi îmbogățesc cultura 
social-poliilcă, deși sînt student 
la o facultate tehnică.

— Ce pondere are această 
preocupare în activitatea du- 
mitale ?
- Am să vă dau’un exem

plu i un curs pe care îl facem 
în anul IV are în vedere „Or
ganizarea producției**. Acest 
curs mă atrage în mod deose
bit. Tn cadrul său venim în 
contact, deocamdată la un ni
vel teoretic, cu o experiență 
științifică vastă, acumulată în 
legătura cu relațiile înterumane 
în procesul de producție. Eu 
îmi dau seama că Intr-un pro
ces de producție care trebuie 
să funcționeze eficient, o pre
ocupare primordială sau în orice 
caz egală cu aplicarea cunoș
tințelor tehnologice, este" aceea 
a relațiilor ce se creează prin 
munca, în colectivitate. Am ob
servat că mareâ. majoritate a 
colegilor mei se îndreaptă în 
mod expres spre studiul pro
blemelor de strictă specialitate. 
Eu însă consider că trebuie în
vățat și felul în care se lu
crează cu oamenii. Din acest 
punct de vedere cred că o se
rie întreagă de experiențe acu
mulate în perioada școlii, a 
universității. îmi e necesară.

— Dar cum- se. manifestă. în 
relațiile dumitâle profesionale și 
în cele umane. în cadrul comu
nității în care trăiești. înclina
rea sțjre propria desăvîrștre 
profesională și umană ? La a- 
cest capitol te întreb dacă ești 

mulțumit de ceea ce faci sau 
ai făcut Nu ai nimic să-ți re
proșezi ?

— întrebarea „dacă ești mul
țumit ?" presupune o anume su- 
îiciență Evident, că orice om 
lucid are foarte multe de făcut 
Viața e extrem de bogată în 
semnificații. împrejurările în 
care acționează nu se pot con
fecționa și nu se pot rezolva 
printr-o anume strategie. în
veți continuu. Dar există un 
punct de vedere comun în toa
te șl tntr-un fel o dorință de 

. . . . Șl DE EA DEPINDE 
VIITORUL"

a fî mereu același- E o dorință 
care ține de atitudinea ta față 
de viață, față de societate. Tre- 

.buie să rămii credincios unor 
idealuri și să le perfecționezi 
continuu. Adică sâ te perfec
ționezi mereu pe tine în raport 
CU Idealurile.

— în ce ipostază te-ai aflat 
maî des în anii de studenție, în 
viața și activitatea cotidiană ?

— Cred că în cele mai multe 
dintre împrejurări am căutat 
să înțeleg ceea ce se întîmplâ 
în jurul meu și să-mi răspund 
cu foarte multă sinceritate la 
întrebări care m-au situat pe 
mine într-o anumită poziție fa
ță .de colegi, fața de oamenii 
cu care lucrez, față de familie 
ș.a rri.d. De fiecare dată am a- 
vut un punct de vedere pe care 
îl explicam și prlntr-o discuție, 
adeseori provocată, mă clarifi
cam, în așa fel tncît propriile 

mele păreri să fie respectate 
dar. în același timp, țineam sea
ma de tot ce glndesc ceilalți.

— Te consideri permanent 
mobilizat Tn această acțiune de 
clarificare șl de opțiune în fața 
evenimentelor și întîmplărilor 
vieții ?

— Da. Șl cred că asta trebuie 
să caracterizeze Intr-adevăr pe 
orice tînăr Pe orice om. Pe ori
ce tînăr pentru că de atitudinea 
sa depinde propriul său vii
tor. E un fel de â ne manifesta 
libertatea.

— Adică?
— Sentimentul pe care-1 al 

că poți singur — că depinde de 
tine, de felul în care te desă
vârșești pe tine însuți, de felul 
în care îi înțelegi pe cei din 
jur — să faci tot ce e posibil 
pentru ca împreună și fiecăruia 
în parte să A fie mai bine.

— Dar cum reacționezi față 
de cei care se află în opoziție 
cu acest mod de a privi lucru
rile, față de Indiferenți, față 
de absenți, față de lași ?

— Consider că aceștia din ur
mă își sînt dușmani. Dușmani 
ai propriei lor libertăți.

— Cum ai acționat împotriva 
lor?

— Există în viata mea un 
moment neclar. în acest sens. 
Un moment care demonstrează 
cum poate ajunge un om să 
greșească pentru că n-a luat 
o atitudine atunci cînd trebu- 

la... Un coleg, un fost coleg a 
făcut lîngă mine cîteva afirma
ții grave privind societatea în 
care trăim. Eu i-am atras aten
ția și i-am demonstrat că e 
fals șl denigrator modul în care 
gîndește. Dar n-am avut res
ponsabilitatea. n-am fost con
știent că un asemenea caz tre
buie neapărat supus dezbaterii 
colectivului. Am fost aspru 
sancționat Am părăsit facul
tatea pentru un timp șl am lu
crat în producție. Mi-a prins, 
sincer — dincolo de părerile de 

rău pentru greșeala săvlrșită — 
extraordinar de bine acei timp 
de muncă printre oameni a că
ror sănătate, morală m-a înno
bilat Ceea ce m-a bucurat după 
reîntoarcerea mea, în facultate, 
a fost că am găsit resurse pen
tru a mă integra pe deplin în 
noul colectiv și a-mi recîștiga 
încrederea colegilor Această 
experiență, pentru mine dra
matică, în relațiile interumane. 
m-a făcut mai lucid, mai activ 
în cadrul colectivului. Mi-am 
dat seama ce valoare are in
transigența noastră față de orice 
fel de abateri, chiar și față 
de cele înregistrate prin ab
sențe în „jurnalul de grupă" și 
piin calificative mediocre la 
examene. Fiind ales de noul 
meu colectiv în funcții de răs
pundere în organizația de A. S., 
mi-am dat seama câ dincolo 
de prerogativele conducerii, stă 
întîi și întîi omul cu toate pro

blemele sale de muncă șl de 
viață, care trebuie analizate 
și soluționate cu tact și înțele
gere. Tn acest fel cred câ am 
ajuns la o maturitate politică 
și profesională. Nici o clipă nu 
m-am considerat altfel decît un 
comunist care a greșit N-a e- 
xistat nici un moment în care 
să fi părăsit această poziție.

— Tn ce mod privesc colegii 
atitudinea dumltale intransigen
tă față de orice fel de abateri?

— Există, cred, la ora asta, 
în colectivul nostru, o opinie 
generală de respingere a orică
ror abateri profesionale și mo
rale. Ne-am făcut un obicei din 
a discuta imediat, prompt toate 
problemele care privesc colec
tivul și pe fiecare în parte.

— Deci, tn felul acesta, prac
tic, voi acționați în sensul vii
torului. al pregătirii voastre 
multilaterale pentru viață.

— Viitorul exercită o mare 
presiune asupra tuturor celor 
din generația mea. Știm că, 
prin meseria noastră, de ciber- 
neticieni, sîntem chemați să ac
ționăm cu ajutorul sistemelor 
complexe automatizate al mași
nilor < electronice de calcul nu 
numai pentru rezolvarea pro
blemelor d?? producție dar și 
asupra viitorului. Nu ne gîn- 
dim la faptul câ „meseria noas
tră este de viitor", ci la faptul 
că de pregătirea noastră depin
de folosirea mașinilor electro
nice de calcul în serviciul so
cietății. al oamenilor Prin ur
mare. tot ceea ce învățăm, chiar 
la nivelul celor mai subtile ab
stracțiuni. trebuie să dedicăm 
oamenilor. Ciberneticienii nu 
constituie șl nu vor constitui 
niciodată în societatea noastră 
o elită care deține secretul in
formațiilor și ■ deci al exercită
rii puterii asupra oamenilor ; 
noi ne pregâtim să devenim 
oameni de rînd. nu destine de 
excepție Adică nu învățăm ca 
sâ-i surclasăm pe ceilalți, ci 
tocmai pentru a ne pune în 
slujba idealurilor făuririi so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, a civilizației comu
niste.

EFICIENTĂ MAXIMĂ
(Urmare din pag. I) 

țiilor, nici nu s-ar putea con
tinua montarea. Cerem un con
trol și o responsabilitate abso
lută pe această bandă pentru că 
aici se hotărăște precizia apa
ratelor noastre.

Directorul uzinei ține să 
adauge încă un „amănunt".

r- Toți cei care lucrează pe 
această bandă — respectiv 30 de 
posturi — sînt uteciști, în ma
joritate tinere fete proaspăt ab
solvente ale liceului, trecute 
prin cursurile postliceale.

Și pe nerăsuflate, comunistul 
Pocol înșirule o mulțime de 
nume din memorie i Aurica De- 
leanu, Cociș Marja, Ton Suciți, 
Anelize Endorfer, Doina Cata- 
nă, Ecaterina Dor, Adrian Băi- 
lă, Richard Piters.

— Cum reușiți să-î rețineți 
pe nume atît de ușor ?

— Pentru că sînt mereu prin
tre ei. discutăm de la om la 
om, îi tratez ca pe proprii mei 
copii și cu blîndețe și cu exi
gență și pot spune că într-un 
timp extrem de scurt tinerii au 
devenit oameni de bază în uzi
na noastră, la nivelul de com
petentă. seriozitate și de încre
dere al celor mai buni.

Interlocutorul nostru, secon
dat de secretarul comitetului 
U.T.C., tovarășul Nicolae Tar- 
cea, intenționa de fapt să ne 
spună că prin reorganizarea a- 
cestei linii cu posturi sincroni
zate, deservite numai de tineri 
s-a ajuns la o productivitate 
net superioară. De la 500 bu
căți aparate, cîte se montau pe 
lună în anul trecut, acum se 
montează 900 de bucăți. Tn a- 
celasî timp, prin reprolectarea 
familiei de aparate semiautoma
te st înlocuirea unor repere din 
metal cu piese din material 
plastie, ■-* obținut o reducere 

a consumului de metal cu 5 kg 
pe aparat. Dar tovarășul direc
tor atribuie succesele în pri
mul rînd bunei educații ce se 
face tineretului în uzină, entu
ziasmului cu care înțeleg să-șl 
onoreze propriile angajamente 
în întrecerea utecistă. Ducînd 
mal departe această Idee, se
cretarul comitetului U.T.C. ne 
arată panourile cu angajamen
tele organizațiilor U.T.C., bo
gata agitație vizuală din secții 
privind mobilizarea tineretului 
la întrecerea pentru îndepli
nirea exemplară a planului de 
stat Pe acest an, condiție hotă- 
rîtoare pentru înfăptuirea cinci
nalului înainte de termen.

— în organizarea întrecerii, 
sub deviza lansată de biroul 
C.C. al U.TC. „Tineretul - 
factor activ în îndeplinirea 
cincinalului în patru ani și ju
mătate", ne relatează tovară
șul Tarcea, am pornit de ia 
stabilirea angajamentelor con
crete pe fiecare organizație și 
tînăr.

Afirmația ne este Ilustrată 
cu exemplul organizației U.T.C. 
nr 2 din secția 1 prelucrări me
canice, care s-a angajat să eco
nomisească cîte 2 cuțite de 
strung pe lună de fiecare tînăr, 
adică 480 scule pe an.

— Care este bilanțul la acest 
capitol pe primul trimestru ?

— Un prim bilanț ar fi fap
tul că ințiativa a fost preluată 
de toți tinerii strungari și fre
zori din uzină. N-am încheiat 
încă în organizațiile U.T.C. si
tuațiile întrecerii pe primul tri
mestru, dar din bilanțul pe uzi
nă se poate ușor constata că 
în această perioadă consumu
rile specifice de scule s-au di
minuat Ia cote minime.

Apoi secretarul U.T.C. trec» 
în revistă cele mal de seamă 
Inițiative ale organizațiilor din 

uzina „Balanța", în ambianța 
întrecerii uteciste pentru de
vansarea cincinalului. Interesan
ta este, în șirul acestora, tre
cerea la muncă efectivă pe 
mașină a cursanților de )a 
cursurile de calificare de scurtă 
durată, a celor de la cursurile 
postliceale și a ucenicilor din 
anii 2 și 3 cu 4—6 luni înainte 
de absolvire Sub supravegherea 
șbîndrumarea pas cu pas a ti
nerilor cu înaltă calificare in
tercalați pe fluxul producției 
printre ucenicii și muncitorii in 
formare, aceștia au reușit să 
dea produse de calitate, să se 
acomodeze cu ritmul de mun
că, să contribuie nemijlocit la 
depășirea sarcinilor planificate, 
în aceeași idee, activitatea din 
atelierul-școală al uzinei, dotat 
cu 15 mașini, a fost programat 
pe 2 schimburi pentru ca, Tn- 
tr-adevăr, fiecare elev să poată 
lucra singur pe un utilai Aten
ție cuvenită se acordă stimulă
rii celor mai buni dintre tineri. 
In toate secțiile pot fi citite pe 
panouri Impunătoare, sub în
demnul » „Urmați-Ie exemplul", 
numele celor mal vrednici ute- 
ciști i Ton Hoâoș, Zaharia Cine- 
zan, Ton Albu, Nicolae Almă- 
șan, Nicolae Răvaș, Damian 
Cîndea.

De abia după ce nl s-au ofe
rit toate aceste exemple șl nl 
s-a vorbit cu laude despre 
munca tinerilor, despre activi
tatea politică a organizației 
U.T.C. în rîndul acestora, direc
torul uzinei a precizat și succe
sele colectivului său 'pe primul 
trimestru, la care cei 1 000 de 
tineri subscriu ca părtași de 
frunte t sarcinfî® de plan au 
fost depășite cu 1 507 000 lei la 
producția marfă, cu 1 079 000 lei 
la producția globală și 150 ono 
lei valută Ia producția pentru 
export
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN OLANDA
DINEU OFERIT DE CONSILIUL DE MINIȘTRI
Miercuri seara, Consiliul de 

Miniștri al Olandei a oferit, în 
Galeria de onoare a Muzeului 
Național (Rijksmuseum), un di
neu in cinstea președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușeșcu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Au participat Maiestatea Sa

Regina Juliana, Alteța Sa Rega
lă prințul Olandei. prințesa 
Margriet, domnul Pieter van 
Vollenhoven, membri ai guver
nului, primarul orașului Am
sterdam, alte persoane oficiale. 

Au luat parte persoanele ofi
ciale române care îl însoțesc pe 
președintele Consiliului de Stat.

In timpul dineului, care s-a

desfășurat într-o atmosferă de 
cordialitate, primul ministru 
Barend Biesheuvel și președin
tele Nicolae Ceaușeșcu au rostit 
toasturi.

★
După dineu, înalții oaspeți 

sint invitați să viziteze galerii 
ale muzeului.

Construit in 1885, Rijksmu

seum adăpostește cea mai mare 
colecție de artă din Olanda. A- 
ceasta include 22 de pinze sem
nate de Rembrandt, lucrări de 
Rubens. Vermeer. Frans Hals, 
Jan Steen, Ruisdael, Pieter 
Breughel cel tinăr, Hobbema 
și Wonwerman, Canaletto, Tin
toretto. Velazques, El Greco, 
Goya, Murillo, numeroase sculp

turi, tapiserii, porțelanuri de 
Delft, Meissen și Sevres, obiec
te in argint și abanos, stampe, 
gravuri, desene. Este bogat re
prezentată, de asemenea, arta 
orientală In biblioteca muzeu
lui se găsește o prețioasă co
lecție de lucrări despre istoria 
artei.

Sint vizitate, pe rînd, gale

riile în care se află expuse o- 
pere aparținînd lui Frans Hals, 
Van Goyen, Ruisdael, van der 
Heist. Jan Steen, așa-numițil ir 
pictori italienizanți (maeștri o- 
landezi care au lucrat in ma
niera renascentistă italiană), 
înalții oaspeți se opresc și ad
miră celebrul ..Rond de noap
te** al lui Rembrandt.

ÎNTÎLNIRE
CU REPREZENTANȚII
CELOR DOUĂ CAMERE
ALE PARLAMENTULUI

TOASTUL 
PRIMULUI MINISTRU

TOASTUL PREȘEDINTELUI
1

NICOLAE CEAUSESCU
9

Cuvîntul tovarășului

NICOLAE CEAUSESCU

Domnule președinte.
Doamnă, 
Maiestate. 
Altețe regale,
Doamnelor și domnilor,

Sînt fericit de a putea adresa, 
în numele guvernului olandez, 
un bun sosit domnului pre
ședinte și doamnei Ceaușeșcu.

Avem deosebita satisfacție de 
a avea ca oaspeți pe președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România șl 
pe doamna Ceaușeșcu și de a 
primi, de asemenea, pe primul- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, pe ministrul afacerilor 
externe, ministrul construcțiilor 
de mașini-unelte și electroteh
nicii și pe celelalte personali
tăți ale guvernului român, 
aflați In vizită oficială in 
Olanda.

Cred că sint îndreptățit, dom
nule președinte, să caracterizez 
vizita dumneavoastră ca un 
eveniment istoric in evoluția re
lațiilor dintre țările noastre. 
Această intîlnire de o mare 
importanță simbolizează pe de
plin relațiile excelente existen
te între cele ddUă națiuni și 
prietenia dintre cfele două po
poare ale ‘ noastre.

România si Olanda se pot feli
cita pentru raporturile dintre ele 
și de colaborarea lor amicală. 
Intre noi nu există nici un di
ferend. Relațiile noastre politi
ce, economice, comerciale și 
culturale s-au lărgit și, în ace
lași timp, s-au adincit ia cursul 
anilor ce s-au scurs. Această 
evoluție fericită a contribuit la 
o mai bună înțelegere, la o mai 
mare stimă, la fiecare dintre 
parteneri față de realizările spi
rituale și materiale ale celui
lalt.

Mii de olandezi vizitează în 
fiecare an frumoasa dumnea
voastră țară pentru a se bucura 
de splendorile naturii și civili
zației sale.

Domnule președinte, guvernul 
olandez este convins că putem 
să întărim și mai mult relațiile 
noastre. Pot să vă asigur că, în 
ceea ce ne privește, sîntem cu 
totul dispuși să intensificăm 
contactele cu România în nu
meroase sectoare și să căutăm 
domenii noi, susceptibile de a 
face obiectul unei cooperări 
fructuoase. Compatrioții mei 
admiră creșterea economică pe 
caic o cunoaște România sub 
influența și dinamismul dum
neavoastră. Domnule președin
te, poporul român poate fi mîn- 
dru de rezultatele obținute și pe 

care Ie datorează perseverenței 
și eforturilor sale.

Importantă producătoare agri
colă, România se industriali
zează, de asemenea, rapid. Gu
vernul dumneavoastră acordă 
prioritatea priorităților bună
stării materiale și spirituale a 
poporului dumneavoastră. Noi 
știm însă bine că nici un popor 
nu poate cunoaște o înflorire 
deplină dacă nu se bucură de 
pace, securitate și Independen
ță, dacă nu poate dispune de 
destinele sale. De aceea, res
pectarea suveranității și integri
tății națiunilor, precum și a 
drepturilor fundamentale ale 
omului, constituie, în cadrul 
unei comunități internaționale 
acceptabile și armonioase, baze
le indispensabile ale unei coo
perări autentice și fructuoase 
între state.

Dacă țările mici și mijlocii nu 
se pot măsura cu țările mari in 
ceea ce privește populația, su
prafața și potențialul lor mili
tar, ele pot totuși juca un rol 
important în comunitatea inter
națională. Istoria, chiar și cea 
mai recentă, arată limpede că 
exemplul lor poate aVea o in
fluență însemnată asupra opi
niei public» internaționale, că 
valorile lor morale Si dirzenia 
lor în a-și apăra independența 
pot avea o mare influență. Știu, 
domnule președinte, că în a- 
ceastă privință dumneavoastră 
gîndiți ca și noi și că aceste 
obiective vă sint foarte scumpe. 
Nu poate fi vorba de a ne 
mulțumi cu ceea ce am putut 
obține pînă în prezent în acest 
domeniu. Trebuie, dimpotrivă, 
ca fiecare, în raport cu posibi
litățile sale, să continue să 
lupte pentru realizarea unei co
munități echitabile și armonioa
se a popoarelor.

In ceea ce privește continen
tul nostru, se pot constata evo
luții încurajatoare. Mă gindesc, 
în special, la eforturile făcute 
pentru accentuarea destinderii 
și întărirea securității în Euro
pa. Dar un ansamblu de norme 
de comportare politică între 
state nu poate fi suficient pen
tru a garanta securitatea. In
tr-adevăr, popoarele noastre nu 
ar înțelege de ce în domeniul 
securității colective guvernele 
lor și-ar limita acțiunea la de
clarații politice de intenție și 
nu ar căuta, în același timp, să 
reducă echilibrat potențialul lor 
militar.

Țările europene pregătesc ac
tualmente la Helsinki întrunirea 
unei conferințe consacrată secu

rității și colaborării în Europa, 
întocmai ca și România, țâra 
mea participă activ la convor
birile preliminare și cele două 
delegații ale noastre se consultă 
cu regularitate și într-un mod 
aprofundat. Scopurile noastre 
sînt evidente. Nu ar fi bine 
pentru Europa ca situația să 
rămînă In stadiul actual, de
oarece aceasta ar însemna ca. 
ani de zile de acum înainte, 
continentul nostru să poarte 
povara unor opoziții care de
curg, într-o mare măsură, din 
cel de-al doilea război mondial. 
Noi trebuie să ne glndim mai 
degrabă la o abordare dinamică 
a numeroaselor probleme caro 
se pun pe continentul nostru 
pentru a putea crea o colec
tivitate europeană armonioasă. 
Dacă dorim o adevărată coope
rare în domeniile politic, eco
nomic, cultural, trebuie să apre
ciem, noi, guvernele, dar mai 
ales popoarele Europei, astfel 
incit ele să se poată cunoaște 
mai bine, să aprecieze diferitele 
lor realizări spirituale și sociale, 
sâ compare concepțiile lor cu 
acelea pe care spiritul uman 
le-a zămislit in alte părți.

Omul nu este făcut pentru a 
trăi singur și nici popoarele. 
Izolarea stă la baza lipsei de 
înțelegere, a prejudecăților, fi
ind, deci, nefastă pentru destin
derea și prietenia dintre națiu
ni. Cit despre responsabilitatea 
noastră față de lume, aș dori 
să reamintesc, domnule preșe
dinte, că țările noastre au de
clarat, fără înconjur, că înțeleg 
sâ facă totul pentru ca Organi
zația Națiunilor Unite să devină 
un instrument mai eficace in 
asigurarea păcii, securității și 
cooperării în lume. Principiile 
și obiectivele proclamate de 
Carta Organizației rămîn pentru 
dumneavoastră, ca și pentru 
noi, la baza acțiunilor noastre.

Domnule președinte, mai 
avem încă mult de făcut și am 
credința că țara dumneavoastră 
și țara mea pot coopera cu folos 
în numeroase domenii, nu nu
mai în interesul fiecăruia, nu 
numai în interesul continentului 
nostru, ci și în interesul lumii 
extra-europene.

Ingăduiți-mi, domnule preșe
dinte al Consiliului de Stat, să 
ridic paharul meu în sănătatea 
dumneavoastră și în sănătatea 
doamnei Ceaușeșcu, a tuturor 
oaspeților noștri români, pentru 
întărirea legăturilor de priete
nie dintre națiunile noastre și 
pentru prosperitatea poporului 
român.

Maiestate, 
Alteță Regală, 
Domnule prim-ministru. 
Doamnelor și domnilor

Doresc, Încă o dată, să ex
prim mulțumirile noastre pen
tru invitația adresată de Maies
tatea Sa de a vizita Olanda. Aș 
dori, de asemenea, să mulțu
mesc domnului prim-ministfu 
pentru cuvintele rostite la a- 
dresa țării mele, a poporului 
român, pentru perspectivele pe 
care le-a schițat cu privire la 
dezvoltarea relațiilor româno- 
olandeze.

Românii și olandezii se cu
nosc de mult. Istoria vorbește 
câ, încă cu multe secole in 
urmă, între ei au existat legă
turi. In ultimii ani. relațiile 
dintre România și Olanda au 
cunoscut o dezvoltare intensă. 
Pot spune că atît in domeniul 
economic, tehnico-științific și 
cultural, cit și in cel al colabo
rării politice reprezentanții ță
rilor noastre acționează destul 
de intens împreună.

Ceea ce am realizat pină acum 
pe calea dezvoltării relațiilor 
dintre popoarele noastre consti
tuie o bază bună, care ne dă 
temei să privim cu încredere in 
viitor. Sper eâ vizita pe care o 
efectuăm acum in țara dum
neavoastră ca și vizita pe care 
Maiestatea Sa o va efectua, sper 
nu peste mult timp in Româ
nia, va contribui la dezvoltarea 
puternică a colaborării dintre 
țările și popoarele noastre.

Este adevărat că țările noas
tre au orînduiri sociale diferi
te și, din păcate, cum am men
ționat și astăzi, fac parte și din 
două blocuri militare opuse. 
Dar aceasta nu poate și nu tre
buie să împiedice popoarele 
noastre să colaboreze, să acțio
neze pentru o lume fără 
blocuri militare, în care nu ar
mele ci inteligența, știința, cul
tura să aibă cuvîntul hotăritor. 
Popoarele, deci și popoarele 
român și olandez, trebuie să 
trăiască in colaborare și pace, 
deoarece numai astfel fiecare 
națiune poate să-și pună in va
loare toate capacitățile sale, 
să-și asigure dezvoltarea eco- 
nomico-socială, bunăstarea și 
fericirea.

Ne aflăm de două zile în fru
moasa dumneavoastră țară. Ani 
avut convorbiri deosebit de 
bune și. sper, cu rezultate po
zitive. Am vizitat două din în
treprinderile moderne ale țării 
dumneavoastră ; am văzut din 
avion eforturile pe care le face 
poporul olandez pentru a smul
ge apei noi terenuri și a le reda 
agriculturii, pentru a spori po
sibilitățile de a obține recolte 
tot mai mari.

Atît în cursul convorbirilor 
pe care le-am avut, cit și în 
cadrul vizitei de astăzi, am 
ajuns la convingerea că există 
mari posibilități de dezvoltare 
a colaborării economice, teh- 
nico-științifice intre România și 
Olanda — și sintem interesați 
ca atît în electronică, rit și in 
aviație, precum și în domeniul 
hidraulic să profităm de expe
riența Olandei.

Intr-adevăr, trăim o epocă în 
care au loc transformări istorice. 
S-âr putea spune că evenimente
le internaționale care sint in 
curs vor influența pentru o lungă 
perioadă viața omenirii. După 
o perioadă destul de lungă 
după cel de-al doilea război 
mondial asistăm acum la un 
curs nou in viața internațională, 
de destindere și colaborare. 
Cum vor evolua evenimentele 
insă, aceasta depinde de toate 
popoarele, depinde de oamenii 
politici, de conducătorii state
lor. Poate mai mult ca ortcind 
este necesar ca oamenii politici, 
conducătorii statelor, cei cărora 
popoarele le-au încredințat ro
lul de a-i reprezenta pe plan 
mondial să acționeze pentru a 
impune și a asigura întărirea 
acestui curs nou in viața inter
națională.

Noi considerăm că nu trebuie 
să fim observatori și partici
pant pasivi la viața internațio
nală. ci dimpotrivă trebuie să 
luăm parte activă la soluționa
rea tuturor problemelor, în 
așa fel incit să continue cursul 
destinderii, să se afirme cu 
putere principiile noi in viața 
internațională.

Fără îndoială, că pe primul 
plan pentru țările conti
nentului nostru stă pro
blema securității europene. 
Trebuie să acționăm in așa fel 
incit conferința europeană să 
pună bazele unor relații noi, 
care sâ asigure independența și 
suveranitatea fiecărui stat, să 
deschidă căile unei colaborări 
egale în drepturi și să excludă 
forța și agresiunea pe continen
tul nostru.

Sint de acord cu dumneavoas
tră, domnule prim-ministru, în 
ce privește problemele militare 
din Europa, deoarece o adevă
rată securitate nu se poate con
cepe fără abordarea cu hotărî- 
re a problemelor reducerii și 
lichidării pină la urmă a trupe
lor străine in Europa, ale redu
cerii trupelor naționale, ale de
zarmării și în primul rînd ale 
dezarmării nucleare.

Desigur, în lume sînt țări 
mari, țări mici și mijlocii, țări 
cu orinduiri sociale diferite, dar 
noi considerăm că toate au răs
pundere și trebuie să participe 
cu drepturi egale la soluționarea 
tuturor problemelor. Trăim a

semenea momente cînd depin
de de fiecare popor cum va a- 
răta lumea de miine. Aș putea 
spune că urmașii noștri, copii 
noștri nu ne vor ierta niciodată 
dacă nu le vom lăsa o lume 
mai dreaptă, mai bună, o lume 
a păcii.

Independent de poziția ță
rilor noastre în ce privește 
gradul de dezvoltare nu putem 
uita că în lume o parte însem
nată a omenirii se află în stare 
de subdezvoltare, că problema 
lichidării decalajului dintre ță
rile dezvoltate și cele nedezvol
tate constituie a problemă esen
țială, hotărîtoare aș putea spu
ne, pentru destinele păcii și co
laborării în lume. România în
țelege bine aspirațiile acestor 
state, colaborează larg cu ele 
și este hotărîtă să facă totul 
pentru a contribui la adoptarea 
de către statele dezvoltate a 
unor hotărîri pentru a ajuta 
mai mult țările în curs de dez
voltare. Aș dori ca și în această 
privință România și Olanda să 
colaboreze.

Aș dori, de asemenea, să 
menționez rolul tot mai impor
tant pe car© îl au Organizația 
Națiunilor Unite, alte organis
me internaționale in asigurarea 
unei politici noi de pace și co
laborare in lume. De aici de
curge și necesitatea de a acțio
na pentru întărirea și creșterea 
rolului Organizației Națiunilor 
Unite și al celorlalte orga
nisme internaționale. Doresc 
să exprim satisfacția noas
tră pentru colaborarea care 
există între reprezentanții 
României și Olandei în cadrul 
O.N.U. și al altor organisme in
ternaționale. Consider că faptul 
că am ajuns la un acord deplin 
cu privire la semnarea unei 
Declarații solemne privind ra
porturile viitoare dintre țările 
noastre va reprezenta un mo
ment cu adevărat istoric, care 
va exercita o influență poziti
vă nu numai asupra relațiilor 
dintre popoarele noastre, dar și 
asupra popoarelor Europei și 
din lumea întreagă. Avînd deci 
convingerea că facem un lucru 
folositor popoarelor noastre, 
cauzei păcii și colaborării în 
Europa și în lume, aș dori să 
urez dezvoltarea continua a 
colaborării dintre poporul ro
mân și poporul olandez.

Doresc să toastez pentru 
prosperitatea și fericirea po
porului olandez !

In sănătatea Maiestății Sale 
regina Juliana și a Alteței Sale 
prințul Bernhard !

In sănătatea dumneavoastră, 
domnule prim-ministru !

In sănătatea dumneavoastră, 
doamnelor și domnilor î

(Urmare din pag. I)

O problemă deosebit de im
portantă în care țările noastre 
conlucrează activ este aceea a 
pregătirii conferinței general- 
europene. La Helsinki, repre
zentanții guvernelor noastre ac
ționează împreună cu celelalte 
state pentru a crea condiții fa
vorabile organizării conferinței, 
pentru ca această conferință să 
ducă la destindere și colaborare 
în Europa.

In acest cadru, noi acordăm 
o mare atenție relațiilor dintre 
parlamente și relațiilor dintre 
popoare, deoarece, pină la urmă, 
popoarele sint acelea care sint 
vital interesate pentru a se 
pune capăt politicii de forță, de 
dictat, de război, de a se asigu
ra o politică nouă, de colabo
rare și pace, de a se instaura 
în lume relații bazate pe de
plina egalitate în drepturi, pe 
respectul independenței și su
veranității naționale, pe neames
tecul in treburile interne și 
avantajul reciproc.

România insistă pentru afir
marea acestor principii pentru 
că dezvoltarea vieții internațio
nale demonstrează zi de zi că 
numai pe această bază se poate

VIZITA LA MUZEUL 
MAURITSHUIS

După încheierea întîlnirii de 
la Parlament, președintele Con
siliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu, și tovarășa 
Elena Ceaușeșcu, sint invitați 
să viziteze Muzeul „Maunt- 
shuis*', important așezămînt de 
cultură, situat în imediata ve
cinătate a palatului „Binnen- 
haf“, care adăpostește inestima
bile valori de artă, creații ale 
„epocii de aur“’ a picturii olan
deze din secolul al XVII-lea.

Sînt reunite aici picturi cele
bre ale unor mari maeștri ai 
școlii olandeze ca J. Vermeer, 
Fabritius și. în primul rînd, 
Rembrandt. Clădirea însăși, da- 
tînd din 1640, este un remarca
bil monument artistic al stilului 
baroc.

Solii poporului roipân sînt 
conduși prin cele mai repre
zentative săli, unde directorul 
muzeului dă explicații asupra 
epocii în care au fost create o-

INTILNIRI DE LUCRU
în cursul zilei de miercuri, 

George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, a avut o în- 
tîlnire de lucru cu ministrul 
afacerilor externe al Olandei, 
dl. W. K. Norbert Schmelzer. 

garanta integritatea și suverani
tatea fiecărui stat, se poate 
asigura fiecărei țări posibilita
tea reală de a-și asigura dez
voltarea economică și socială. 
Avem convingerea că popoarele 
dispun de tot ceea ce este ne
cesar pentru a realiza o politi
că nouă — și considerăm că gu
vernele, parlamentele, trebuie 
să dea expresie dorințelor po
poarelor de a promova această 
politică nouă.

în acest spririt se desfășoară 
vizita noastră în Olanda și 
discuțiile de pină acum. Decla
rația pe care intenționăm să o 
semnăm cu guvernul olandez 
înscrie tocmai aceste principii și 
dorința guvernelor și popoare
lor noastre de a acționa în di
recția unei lumi mai bune și 
mai drepte.

Cu speranța și convingerea 
că parlamentele român și olan
dez vor sprijini pe deplin aceas
tă politică, aș dori, încă o dală, 
să exprim dorința de a dezvol
ta colaborarea între popoarele 
noastre in toate domeniile de 
activitate. Aceasta corespunde 
atît intereselor popoarelor 
noastre, cît și ale popoarelor 
din Europa și din lumea întrea
gă, (Aplauze).

perele expuse, asupra valorii lor 
artistice și documentare. Tova
rășul Nicolae Ceaușeșcu șl to
varășa Elena Ceaușeșcu se o- 
presc și admiră tabloul : „Cap 
de fată**, aparținînd lui Johan
nes Vermeer, operă care după 
părerea unor reputați specia
liști în Istoria artei, se situează 
ca valoare alături de celebra 
„Mona Lisa“ a lui Leonardo da 
Vinci. Sînt contemplate alte o- 
pere celebre : „Aclam și Eva 
în Paradis** de Jan Brueghel și 
Petrus Paulus Rubens. „Scrisoa
rea0. de Gerard Terboreh, și 
„Lecția de anatomie a profeso
rului Nicolas Tulp“ de Rem
brandt.

Directorul muzeului mulțu
mește pentru înalta cinste fă
cută instituției pe care o con
duce de solii poporului român, 
pentru aprecierile deosebite ale 
președintelui Consiliului de Stat 
la adresa muzeului.

De asemenea, au avut întîl- 
niri și vizite de lucru cu omo
logii lor olandezi și ceilalți mi
niștri care îl însoțesc pe. pre
ședintele Consiliului de Stat în 
vizita sa oficială în Olanda,

ION DUMITRU
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UNPROGRAMPOLITIC

AL POEZIEI PAȘOPTISTE

Idealurile artei
„INIMI MARI,

TINERE ÎNCĂ..."
Tinerețea majorității pașop

tiștilor le-a atras încă din via
ță fiind, un nume pentru unii 
de ocară, „bonjurist", și a dat și 
prilejuri postume de anumite 
zîmbete ironice. Este adevărat 
că această generație nouă con
traria pe înțepeniții boieri ai o- 
rientalizatelor principate și că 
suflul lor înnoitor era privit <je 
aceștia cu stupoare și dușmă
nie. Este bine să nu uităm tine
rețea acestor înfăptuitori de re
voluție. Majoritatea scriitorilor 
revoluționari nu împliniseră 
încă 40 de ani. Alecsandri avea 
la data revoluției 27 de ^anl, 
Alecu Russo — 29, ca și Nico- 
lae Bălcescu, Bolintineanu — 22 
sau 24 de ani, loan Cătină — 
20 de ani, C. A. Rosetti — 32. 
Ei veneau nu numai cu un ftou 
fel de a se purta și se îmbrăca 
ci, în primul rînd, cu un nou 
fel de a gindi. Puși sub semnul 
declarației goale, fără acoperi
re și învinuiți adesea de lipsă de 
realism, pașoptiștii au realiza*, 
în realitate, un salt de o covirș:- 
toare însemnătate în istoria po
porului român.

Nu trebuie să ocolim faptul 
că acțiunea pașoptiștilor nu s-a 
bucurat de cea mai bună Înțe
legere în anume momente. O 
masivă neînțelegere a arbora: 
față de pașoptiști Titu Maio- 
rescu, el însuși fiu de pașop
tist, și rezultat al modului '.or 
de a gîndi educația tinerilor ro
mâni. Simultan cu dezacordul 
acestuia față de acțiunea pașop
tistă se situează insă acordul 
entuziast și pios al lui Mihail 
Eminescu. Depa te de a descon
sidera pe premergătorii lui. el 
face din scriitorii pașoptiști 
niște idoli : ..Iară no: ? no:. epi
gonii ?... Simțiri reci, harfe 
zdrobite, / Mici de zile, mari 
de patimi, inimi bâtrîne, urite ! 
Măști rîzinde. puse bine pe-un 
caracter inimic : Dumnezeul 
nostru : umbră, patria noastră : 
o frază. / In noi totul e spoială, 
totu-i lustru fără bază ; Voi 
credeați în scrisul vostru, noi 
nu credem în nimic ! / / Și 
de-aceea spusa voastră era 
sîntă și frumoasă. / Căci de 
minți era gindită, căci din inimi 
era scoasă, f Inimi mari, tine
re încă, deși voi sunteți bă- 
trîni“.

La prima vedere entuziasmul 
lui Eminescu față de această 
generație a putut să pară ne
justificat. O judecată simplă 
poate să tragă concluzia că ni
mic nu justifica pe marele poet 
Eminescu să acorde atîtea elo
gii unor poeți anteriori cu mult 
mai puțin însemnați decît ne-o 
spune în Epigonii. Eminescu 
nu făcea însă critică literară în 
Epigonii, și nu rostea judecăți 
de valoare. Tși permitea să trea
că peste meritul literar propriu 
zis al poeților amintiți, și să elo

gieze pasiunea rl sinceritatea 
participării. într^adevâr. revolu
ționarii lui 1848 nu erau ..inimi 
red-. ..harfe zdrobite-. E: erau 
chiar ceea ce spuneau că sint. 
Pașoptiști român: nu sînt oame
nii vorbelor goale. Intre decla
rație și fantă nu este contrazi
cere. Este adevărat că unele 
proiecte nu «-au realizat, dar 
asta nu pentru ci cei ce le-au 
întocmit le-au părăsit, ci doar 
pentru ci timpul «: condițiUa 
nu le-a permis-o. Sâ facem un 
scurt și rama* bflar.t. pe care-’, 
credem sugestiv. Este nfeient 
vorbind despre Bolliac sâ amin
tim că nu există n:ri o eontra- 
dicție între declarațiile de prin
cipiu conținute de arri cobai 
ape’. Către scriitorii noștri ri 
poezia lui. între ideile lui si 
participarea intensă ’.a revolu
ție în roluri importante. Duoâ 
cum între considerări Se ltd 
M. Kogălnioear.u privind istoria 
românilor și tipărirea pentru în
tâia oară a cronicilor moldove
nești nu este nici o contradic
ție. Participarea Iui la revolu
ție are la bază aceleași princi
pii ca și evoluția hn politică 
ulterioară. Nici activitatea lite
rară a hrf Alecsandri nu se a- 
rată in contradicție cu credin
țele lui literare și politice. Fă
cea parte dintr-o generație 
pentru care angajamentele ini
țiala rârtan sacre. Bolintineanu 
participă Ia revoluția de la Pa
ris și apoi la cea din Muntenia. 
E arestat alături de ceilalți, 
după înfrîngerea revoluției. în 
exil acrie cărți de propagandă 
in favoarea principatelor. în
tors in țară este un febril unio
nist. in timpul lui Cuza ajunge 
efor al spitalelor, ministru de 
externe, ministru al instrucțiu
nii publice. patronează seculari
zarea averilor m=nă«*ireș*i. 
Moare sărac si uitat Dar nu 
se poate vorbi nici o clipă de 
existenta vreunui dezacord in
tre credințele politice și litera
re aie Iui Dmitrie Bolintinea
nu și faptele luî-

Desigur. simbolul exemplar 
râmi ne Bălcescu. Energia pa
șoptiștilor. ardenta participării 
lor ne sint cunoscute. Dar ceea 
ce vrem să subliniem încă o 
dată aici, este că ei și-au respec
tat. în limitele posibilului, anga
jamentele luate. Au afirmat un 
crez politic, au difuzat o ideo
logie și au fost in același timp 
propagatorii și realizatorii ei. 
Este de altfel, semnul caracte
ristic al revoluționarilor. Pentru 
că prețuiau 'istoria și poporul, 
au redescoperit mănăstirile ca 
sălașe de vestigii culturale și 
istorice, au slăvit forța creatoa
re a ponorului, dar nu s-au re
zumat doar la atit ci au pornit 
să culeagă folclor. Au susținut 
că istoria românilor e demnă 
de atenție și s-au apucat să-i

«tringă documentele. Au făcut 
cercetări arheologice, au colec
ționat documente și cronici, au 
scris primele mari capitole ale 
istoriei naționale, au inaugurat 
discuțiile cele mai fructuoase 
despre limba română, stabilind 
o pistă fericită pentru dezvolta
rea limbi: române literare. 
Sint ctitorii unor specii literare. 
Și toate acestea într-un timp 
extrem de scurt.

Elogiul lui Eminescu este pe 
deplin justificat. Poetul Scriso
rilor ura demagog a și ceea ce 
era de admirat la iluștrii săi 
înaintași, era respectul angaja
mentelor publice. Poate că ni
mic nu ilustrează mai puternic 
ri ma: expresiv voința de a 
riâdi a pașoptiștilor și ostilita
tea condițiilor în care își croiau 
tentativele. decît viața lui N. 
Bălcescu. Cine i-o va scrie, va 
trebui să scrie despre o suită 
de proiecte eșuate și despre 
sfidarea eșecului. La 1838 în
cearcă să-i învețe pe soldați 
să citească, juncher fiind. Se 
izbește de neînțelegerea ofițeri
lor. La 1840 participă Ia com
plotul lui Mitiță Filipescu. Alt 
eșec Sint toți arestați. Este 
eliberat mai târziu. Proiectează 
să devină profesor Ia Iași. Con
dițiile îi sint potrivnice. Băl
cescu nu renunță. încearcă alt
ceva : să tipărească o Bibliote
ca militară împreună cu Tell. 
Alt eșec. Bălcescu. Teii. Ghica. 
înființează societatea Frăția. Și 
această societate își are proiec
tele ei. Scrie Puterea armată 
și arta militară la români, care 
apare în Propășirea. Un proiect 
realizat, deci. Apoi scoate Ma
gazinul istoric pentru Dacia. 
Sini printre puținele lui succe
se. N. Bălcescu va lua parte Ia 
cnmrirea multor acriuni. dar 
va consta ia că din ele
mor inainie de a se naște, ori 
că ian a"tâ cale decît cea pre
văzută. Revoluția nu l-a reali
zat in întregime ideile. N-a re
nunțat Insă '_a ele. N. Bălcescu 
n-a renunțat niciodată. Existen
ța lui este plină de tentative 
care pier sub adversitatea con
dițiilor. Omul a murit așa cum 
a trăit. Marea Iu: operă. Isto
ria românilor cub Mihai Vodă 
Viteazul, este <? ea netermina- 
tă. Dar dacă ob^=rvăm câ mul
te din proiectele pașoptiștilor 
n-au ajuns Ia ultima lor ime '- 
nire. asta nu înseamnă că au
torii lor s-au deans de ele. ei 
numai câ. pentru timpul lor. ei 
au făcut ceea ce era de făcut. 
Tntrncit multi dintre ei an f*r 
și scriitori «aj gazetari, se im
pune a sublinia • crezul lor lite
rar nu era ia contrast ca exis
tența lor. Nu numai Eminescu 
are mntiye să-i privească m 
admirație pe acești sublim: 
înaintași, d si noi. astâz

M. UNGBEANV
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ANDREI MUREȘANU: Un răsunet
Priviți mărețe umbre : Mihai, Ștefan, Corvine, 
Româna națiune, ai voștri strănepoți, 
Cu brațele armate, cu focul vostru-n vine, 
„Vieață-n libertate, ori moarte", strigă toți I

Și blastâmă cu lacrămi in ochi pe orișicare, 
In astfel de pericol s-ar face vinzâtor I

O mamă văduvită, de la Mihai cel Mare, 
Pretinde de la fii-;i azi mina d-ajutor.

De fulgere să piară, de trăsnet și pucioasă, 
Oricare s-ar retrage din gloriosul loc. 
Cind Patria sau mama, cu inima duioasă, 
Va cere ca să trecem prin sabie și foc I

ION

G.

NOTE DE LECTOR Dan Grigorescu:

CĂTINĂ: MARȘUL
Haideți, frați, intr-o unire, 
Țara noastră e-n pieire ; 
Aste ziduri și palate 
Unde zac mii de păcate 

Haideți a le dărima I
l

Destul fiarele ne firings 
Și robla-n vatră plinge, 
Inima nl se-mpietrește, 
Firoa ni se amăroște,

Morți mal bine-ar fi să fim I

însă patria ne cere, 
Printr-un țipăt de durere,

CREȚEANU:

REVOLUȚIONAR
Dedt viață-ndelungatâ 
In robie rușinată

Cu arma-n mină să pierim I
t
Dreptul lor o șl al nostru, 
Cimpul lor o și al vostru, 
Ș-adunarea cea obștească 
Fiind casa româneascâ 

Este casa tuturor.
; . . . . : l
Toba in piațâ sâ râsuno. 
Tot românul sâ s-adune 
Ori pe viața, ori pe moarto I 
Dulce-i pentru libertate

Un mormînt a eiștiga I

I

i

PATRIE $1 LIBERTATE
Prin văi și pe dealuri poetul străbate ; 
P-un pisc se oprește, in raze scăldat;
Cu ochii domină in spațiu departe, 
Cu buzele-i soarbe un aer curat.

Senzații sublime fac inima-a bate, 
De riuri de viață el e inundat :

Aici sâ cunoască Intii a-n»ățat

Ah I cine urcat-a Carpații o dată, 
Privind de acolo in jos către baltă 
Și pină la Istru, spre mare curgind.

Și n-a simțit dorul cel sacru de țară f 
Și ce moștenire d-onoare lăsară 
Bătrinii

TREI PICTORI Lm Negulici __ ^\’icola^ Bălcescu*

•La Teatrul „Glulești" se 
pregătește un recital poetic 
închinat revoluției de la 
1848. Recitalul va fi pre
zentat la sediu, în fabrici, și 
școlile din cartierul Giulești.

• ^lubul T-4, în colabo
rare cu Muzeul de istorie al 
municipiului București va 
organiza o lecție de istorie 
intitulată „In fața documen
telor", lecție ilustrată prin 
documente ale anilor 1848, 
aflate în posesia muzeului.

• Muzeul de artă a R.S.R., 
sala de artă românească va 
prezenta un montaj ni uzi- 
cal-Iiterar cu sprijinul ac
torilor de la Teatrul „Ion 
Creangă" și Teatrul de Co
medie. Proiecții de diapozi
tive oferite de studioul 
„Anima-film“.

• „Clubrn tinerelor fete" 
din sectorul 4 organizează o 
dezbatere pe marginea ro
manului „Un om intre oa
meni" de Ca mil Petrescu.

• Casa de cultură „Frie
drich Schiller* • la 21 apri
lie, in cadrul serii pentru 
tineret va conferenția Mi
chael Kroner de la revista 
„Karpaten Randschau" din 
Brașov.

DE LA 1848

Lucrarea lui Dan Grigorescu 
„Trei pictori de la 1848" râmi ne 
pină acum singura și temeinica 
analiză a vieții și creației lui 
Negulici, Iscovascu z$i Rosenthal. 
Ea se bazează pe o întinsă bi
bliografie, căreia exigența și 
probitatea profesională a auto
rului îi aduce printr-o asiduă 
muncă de reexaminare a in
formațiilor, a faptelor, corec
turile necesare. Perspectiva ori
ginală a lucrării constă, poate 
în primul rînd, în urmărirea pa
ralelă a destinelor celor trei 
pictori revoluționari, a unei prie
tenii bazate pe afinități adînci, 
pe credințe și idealuri comune. 
Dan Grigorescu creează mai de
grabă un amplu și nuanțat por
tret de grup, în care nu ignoră, 
firește, trăsăturile caracteristi
ce, evoluția destinului Indivi
dual, în ceea ce are el defini
toriu — și insistăm asupra a- 
cestei calități ce implică discer- 
nămînt. dezvoltat simț critic, toc
mai pentru că puține biografii 
pot oferi un material atît de 
propice speculațiilor, prezentă
rilor romanțioase și pitorești. 
Dan Grigorescu creează, totoda-

tă, prin spațiul acordat evocă
rii epocii, un amplu portret a! 
revoluționarilor români de la 
1848. Studiind a tem epoca, el 
descoperă semnele viitoarelor e- 
venimente și prefaceri încă de 
la 1834, în nemulțumirile legate 
de domnia lui Alexandru Ghica. 
în veșnica problemă a cirmui- 
torilor, finanțele țării, rezolvată 
prin suplimentare de biruri, in 
avansul ideilor noi cărora tine
rii intelectuali români, recent 
întorși de La studii, căutau sâ ie 
dea o întrupare concretă. Au
torul analizează cu subtilitate 
integrarea diverșilor revoluțio
nari inclusiv- a ceior trei a~- 
tiști. în „cauză". în Jacrare", 
ciștigurile dobîndite. cauzele in- 
f* îngerii ei. -edervăljie eoru»»- 
ția și complicitățile marii boie
rimi. a clerului, a instituții’ t 
țării, el face un portret veridic 
al slabei și anacronicei dom-ii 
a lui Bibescu. „olteanul herghe
legiu*. al unei epoci în care re- 
acțiunea, pe plan european 
își dă mina mina pentru a -e- 
prima și înăbuși valul revo
luționar. afirmarea oricăror as
pirații de emanciaoare socia
lă și națională. Cartea ana
lizează nu numai activitatea 
revoluționară a pictorilor, ci și 
creația lor, locul pe care îl ocu
pă în istoria artei românești, ce 
deschide în epoca modernă una 
din cele ma; glorioase file. Ana
liza autorului merge pină la sur
prinderea unor diferențieri 
structurale, a unor diferențieri 
provenite din formație (Negu
lici și Rosenthal care au deprins 
meșteșugul picturii la Paris au 
fost influențați de mișcarea ro

man*, leâ, in limo ce laeoveseu. 
ce și-a Gesâvtrsiț studiile ia 
Viena. a fost înfinentat * izfb-.. 
de academismul austriac si 
germanx oină Ia ana.iza deta
liată a -mor oce*e. Dan Grigo- 
rescu reies ă ineecmăta'-ea de
mersului lor. atit oe plan artis
tic cit si pe olan politic. Portre
tele revo» jționa>-ilor români, ale- 
forrile eu subiect revoluționar 
ale iu* Rosenthal, gestul, simbo
lic pentru menirea unei arte 
angajare, al lui Barbu Isoo*e>cJ 
de a oseta drapelul revoluției, 
sint privi:? și comena-^ in soi- 
ritul acestei xoeatii oolitic* Dan

mărește atent

f :ecăru: P*ctc- in mer* -.1 revo- 
luției. substanța, calitatea ti *- 
efectul artei sa.?, ci si efor tu
rtle tor de a sprijin: edificarea 
cultn-ajâ-sptrtțuală a țârii. El 
acordă, credem in chro lustifi-
cat, numeroase oagtnj aetivițâ- 
t.i de t-adutator al lui Neciiici. 
de conducător al -Curierului 
românesc^ in lipsa lui Heliade 
Râduîesrii. de orofesor la Sf. 
Sa** a, ie alcătuitor ai „Vocabu- 
larul'ji roanân- etc. Lucrarea 
lui Dan Grigorescu. scrisă și cu 
remarcabil talent literar, este 
una din cele mai cuprinzătoare 
nanorame ale începuturilor ar
tei românești, a relațiilor sale 
cu cele muj înaintate și revolu
ționare idei ale epocii, crescută 
parcă sub cuvintele unui AI. G. 
Golescu (oe care însuși autorul 
îl citează) i „Un tablou sau o 
statuie este pietrificarea unui 
mare gînd național • poporul il 
prinde, pentru că el are o formă 
sensibilă care se transmite din 
generație in generație".

Dacă pri\"ini lista de filme 
care se oferă anual spectatoru
lui român avem ocazia unor 
interesante constatări. Aparent 
diversitatea este foarte mare : 
de la filmul pentru copil și co
medie. la filmul istoric sau pa
rodia polițistă. Dacă le privim 
altfel vom observa că există 
între ele o trăsătură de unire 
mai puțin vizibiia pentru care 
soeda (fihn pentru copii sau 
film istoric» sau polițist) nu este 
ce::: o haină. Filmele diverse- 
lcr studiouri din Europa sau 
d.n lume pe care le prezentăm 
publicului nostru fac în același 
i-mp o implicită propagandă în 
favoarea statului și poporului 
căruia aparțin. Nici recentul 
Cow-boy s. nici Drumul spre 
vest r.u sint doar filme ale 
vestului, adică simple pelicj > 
de dîverrisment în care un șerif 
pedepsește pe vinovați cu aju- 
:?rul pistolului, ci filme în 
care se face și apologia energiei 
constructive a unui popor. Ele 
țintesc să ounâ în circulație 
Idei si mituri despre poporul 
american. La fel Andrei Ru
bliov, al: film care a rluat re- 
cer: pe ecranele noastre, se
constituie într-un elogiu la 
adresa caoacității d® rezistentă 
șî de forță creatoare a unui 
întreg popor, care este cel rus. 
Dacă privim cu atenție și alte 
pelicule vom observa aceleași 
intenții chiar dacă nu cu re
zultate asemănătoare. Filmul, 
indiferent dacă-1 considerăm sau 
nu o artă, este un instrument 
de expresie cu o mare forță 
de difuziune și cu o enormă 
capacitate de a influenta.

Marile mituri ale poporului 
nostru, marile lui figuri și per
sonalități n-au intrat încă su
ficient in atenția cinematogra
fiei românești. O excepție este 
filmul despre Mihai Viteazul, 
peliculă care a atras în sălile 
de film și pe cei mai dezinte

resați de industria filmului. Una 
mai veche : filmul Tudor. Este 
însă extrem de puțin. Pentru a 
vădi îndreptățirea acestei afir
mații e de ajuns să amintim pe 
revoluționarii de la 1848. gene
rație generoasă și fecundă, bo
gată în figuri de prim plan. Mi
litari și oameni politici, scrii
tori, lucrători, oameni simpli, 
lung registru de personalități 
însemnate care pot sta la teme
lia unui scenariu capabil să pa-

UN SCENARIU
UITAT

sioneze publicul larg. înceti
neala cu care cinematografia, 
televiziunea se apropie de aces
te surse nu este explicabilă 
Spectatorul român nu este doar 
amator să-1 vadă pe Crom
well ci și pe Mihai Viteazul, 
nu se duce doar la Stenca Ba
zin ci și la Tudor. Ar fi o 
greșeală să credem că intere
sul său pentru filmul românesc 
de inspirație istorică este mai 
mic. Ca dovadă ne stau statis
ticile privind spectatorii lui 
Mihai Viteazul. Cu ce ar fi in
ferior ca substanță un scenariu 
inspirat de viața atît. de zbuciu
mată și de patetică a lui Nicolae 
Bălcescu ? Desigur că aici difi
cultățile de ecranizare sînt mai 
complicate de cît cele ale unei

reconstituiri Istorice. Dar există 
un excelent roman al lui Camil 
Petrescu care ar putea sta la 
baza unui film. Și există, ceea 
ce s-a uitat, și un scenariu 
închinat activității revoluționa
re a lui Nicolae Bălcescu. Scris 
cu douăzeci de ani în urmă și 
tipărit în 1954, scenariul lui 
Mircea Zaciu. Amiaza unei re
voluții. are cîteva calități care 
îl recomandau și îl recomandă 
cineastului. El are o bună do
cumentare de bază, reconsti
tuirea evenimentelor nu este 
prolixă ci sucusă cerințelor 
dramaturgice, figurile istorice 
ale anului 1848 din principate 
sînt prezente în proiectul său 
de film într-un contur exact, 
indiferent de timpul lor de 
apariție pe peliculă. M. Zaciu 
a mai reușit în scenariul său și 
performanța de a’ reuși să pre
zinte simultan atît revoluția în 
momentul ei de apogeu cit și 
figura lui Bălcescu. Faptele sînt 
bine dozate pentru a nu pierde 
din vedere nici unul din firele 
pe care scenariul și le-a pro
pus : de o parte evenimentul 
istoric, de alta portretul unei 
mari personalități a cărui nu
me e legat indestructibil de re
voluția de ia 1848. Și cec-a ce 
este valoros în acest scenariu 
este caracterul său antrenant, 
suspansul bine întreținut. Sînt 
calități care recomandă acest 
scenariu atît studiourilor noas
tre cît și televiziunii. El poate 
sta la baza unei ample re
constituiri istorice pentru ma
rele ecran sau la temelia unui 
bun serial de televiziune. 
Amiaza unei revoluții de Mir
cea Zaciu înseamnă o investiție 
de muncă, pricepere, talent care 
nu trebuie pierdută. Cineaștii 
n-au decît de cîștigat din lec
tura acestui scenariu pe ne
drept uitat

M. COSTEA

C. R. CONSTANTINESCU

„EA TREBUIE 
SĂ FIE NUMAI 

FILOZOFICĂ, 
SOCIALĂ, 
UMANĂ

SI POLITICĂ"
Eîarîtț d« nuro vocație, poet 

romantic cu gustul marilor ta
blouri sociale, „căuzașM cu sar
cini precise în mișcarea revolu
ționară din Țara Românească 
și Transilvania, CEZAR BO- 
LLIAC este una din personali
tățile proeminente ale acestei 
perioade în care ideile nu a- 
veau timp să se învechească 
iar programele, formulate ra
pid, în spiritul cerințelor națio
nale, sociale, politice și cultu
rale ale timpului, urmau să fi» 
neîntârziat înfăptuite, ele ex- 
primînd Interesele acute și as
pirațiile profunde ale poporu
lui român. Cultura, artele au 
slujit în chipul cel mai direct 
aceste interese și aspirații. 
Scriitorii, literațil, gazetarii își 
muiau penițele îh cerneala , ac
tualității celei mai fierbinți ! 
„S-â scris lâ 1848 cu condeiul 
acordat la pulsațiile Inimii, cu 
mintea vagabondînd pe cărări
le idealului, în nădejdea unui 
viitor luminos, doar întrezărit 
prin cețurile prezentului. Căr
turarii simțeau nevoia contac
tului viu cu un auditoriu, vo
iau să îndrume și să dialoghe
ze. Exponenți ai unui neam ca

ro — trezia» de curînd taee- 
Bdstență istorică autonomă, ei 
nu aveau decît o alternativă 
să se amestece cu mulțimea. 
Tentația gratuității nu opera, 
iar ideea retranșării în singu
rătatea turnului de fildeș cio
cănea zadarnic la porțile ză
vorite ale universului lor spi
ritual. Ricoșînd în platoșele re
dactorilor. actualitatea provoca 
scintei ; (...) pașoptismul a scos 
la lumină și a împins spre no
torietate, mai ales în Țara Ro
mânească, unde peisajul social 
era mai diferențiat, o serie de 
oameni entuziaști, sentimentali, 
expansivi, utopici șl pozitivi în 
același timp, mai mult gravi 
decît dispuși să rîdă/ capabili

■ de mari devotâhiente și de 
inourâbile animozității,' cărora 
nu atît naturi’ -inspirației cît 
ambiția de a răspunde comenzii 
sociale le hotăra orientarea 
scrisului" (Paul Cornea, vol. De 
la Alexandrescu la Eminescu). 
între acești artiști-cetățesni se 
înscrie și Cezar Bolliac, auto
rul unui emoționant program 
politic al poeziei militante, din 
care reproducem cîteva frag
mente i

„Acum însă, acolo unde societatea este matură prin filozo
fie Și experiința lucrurilor, unde rația s-a urcat pe tronul său, 
unde cerul s-a desfășurat și s-a ridicat ceața de pe pămînt, 
unde viața este reală și fericirea lămurită prin rație și hotărită 
în viață, unde fapta își cercetează prețul Și mișcarea interesul, 
poezia, ca o tutelă eternă a omenirii, trebuie să-și reformeze 
cu totul mijloacele sale cele vechi, căci impuberul și-a venit 
în vîrstă și raționează. Aci s-au despărțit acum interesurile 
cerului de ale pămîntului, condicele cerești de cele pămintești, 
și ea trebuie să fie numai filozofică, socială, umană și politi
că. Cind poeții moderni se vor pătrunde de acest adevăr, cind 
vor lăsa fabula și vor da intuziasmului lor o direcție pozitivă 
și reală, atunci va pieri și ideea că a trecut timpul poeziei (...) 
Sâ emancipeze dar poezia pe fămeie ; să desființeze toate ilu
ziile pe care se mai reazimă viața cea religioasă si politică a 
omului, să desființeze cu lotul lumea spirituală cea de dinco
lo, să desființeze orînduielile poliției cerești întinse spre viată 
și toată justiția secretă ; să prefacă tot militarismul in cetă
țean și să stăvilească spiritul de concuiste ; să facă ca 
populii. prin cultivare, să se organizeze și să se cîrmuiasca de 
sine, sâ-și administreze justiția de sine in viața publică si în 
dregătoria publică; să facă staturile libere și proprietate co
mună a populilor. ca un product al tuturor membrilor statu
lui și care product va crește neîncetat prin activitatea, prin 
°n»anismul viu al societății : să facă ca nici o parte a socie
tății să nu stea în inactivitate la republică : să facă ca prole
tarul cel necultivat, cel lipsit astăzi de cultură spirituală si de 
îndestularea materială să se aridice prin educația generală Ia 
cetățeanul actual, la demnitatea de om ; să facă ca totalita
tea acestor cetățeni. în adevăr liberi, să se împărtășească de 
cele mai înalte interesuri ale statului lor, — de legislație, ju- 
dicătorie și administrație, — fără să-i poată depărta alceva 
decît minoritatea vîrstei sau infirmități netăgăduite ; să facă 
a înceta această despărțire a populilor în două părți inegale, 
antagoniste una alteia ; să înceteze, zic, împărțirea populilor 
în cîrmuitori și cirmuiți : să facă a înceta interesul cei privat 
al unei dinastii regale, domnitoare ; să înceteze privilegiurile 
castelor de trîntori, paraziți și privilegiați, și tot popului și 
dezvoltarea lui în toate părțile statului să alcătuiască un stat 
șî o nație, să facă ca cultura pămintului, industria și științele 
să fie comune. întinse și dezvoltate pe cultul rației, fără pre
eminență și fără misticism ; și în sfîrșit să facă vorbirea și 
scrisul, — care sunt expresia cugetării, expresia omului născut 
a fi liber, — sâ zboare fără stăvili ; și totodată să nu uite a 
pregăti fiecare popul la ideea frăției generale (...) Aceste prin
cipuri sînt misia poeziei moderne, căci pe aceste principuri se 
va clădi edificiul societății cei noi.

Dar poezia nu va fi mai fj atunci, — vor zice cei ce s-au 
obicinuit să vază figurînd în poezie monstruri de îngeri, he- 
rovimi și serafimi acoperiți de ochi și stârciți între aripi. însă 
poezia care atinge, poezia cea adevărată nu este acea în care 
mișuiesc spiritele necurate de p-aia lume. Poezia cea ade
vărată este aceea care vorbește inimei, iar nu fanteziei nu
mai".

Prin multe din ideile și pozi
țiile lui avansate, acest pro
gram se înscrie desigur în anto
logia manifestelor literare au
tentic revolutionary din cultura 
română, acele monumente ale 
trecutului pe care cultura noas
tră socialistă și le asimilează 
organic. dîndu-Ie realizare de
plină, ducîndu-le mai departe, 
perfecționîndu-le în spiritul ce
rințelor actuale.

Se cuvine de aceea relevat și 
subliniat acest aspect al activi
tății prodigiosului revoluționar 
pașoptist Cezar Bolliac (de alt
fel comun cu al celorlalți) : au
torul orogramului din care am 
reprodus fragmentul de mai sus 
este în același timp poetul so
cial — romantic și, fără îndo
ială. inegal sub raportul valorii 
artistice — a cărui viziune ar
tistică este îndeaproape îndru
mată. de spiritul programului, 
poetul făcînd casă bună cu ide
ologul, gazetarul cu luptătorul 
pe baricade.

Lira este acordată în tonali
tatea programului politic. iar 
revoluționarul nu-și dezminte 
muza poetica ci, dimpotrivă, o

Ilustrează cu o anume consec
vență. Poezia lui Bolliac nu 
este, desigur, strălucită, adesea 
ea este ilustrativă, jurnalieră. 
Ceea ce reținem însă este o 
strădanie exemplară, o năzuin
ță remarcabilă spre unitatea în
tregii personalități-

La fel, vom reține câ un A- 
lecsandri, participant la revo
luție, a scris poezia 15 mai 1848 
sau că, iubind folclorul, poezia 
populară și declarîndu-și de 
atîtea orî prețuirea lui a înțe
les ca, alături de Alecu Ru
sso, să culeagă, să strîngâ. și să 
ofere concetățenilor săi ceea 
ce prețuia, nerămînind la sim
plele declarații. Exemple de 
acest fel din complexa și mul
tilaterala manifestare a ,rhari- 
lor bărbați ai revoluției de la 
1848 mai sînt numeroase. Ele 
concură la precizarea unei ima
gini, a unui portret de artist 
— cetățean îa care se distinge 
ca una din coordonatele esenți
ale — susținută de adîneul șl 
necondiționatul lor patriotism 
—- acordul dintre gînd și faptă, 
dintre rîndul scris și actiuneț 
publică, dintre idee și întrupa
rea ei.
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TELEGRAMĂ
Președintele Republicii Turcia, FAHRI KORUTtlRK, a trimis 

tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 
de Stat, următoarea telegramă :

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru mesajul pe care a bi
nevoit să mi-1 trimită cu ocazia alegerii mele la președinția Re
publicii Turcia. , x

Vă rog să primiți urările mele cele mai bune pentru sănătatea 
și fericirea dumneavoastră personală, ca și pentru bunăstarea 
poporului român.

• PREȘEDINTELE MARII 
Adunări naționale a Re
publicii Socialiste România, 
Ștefan Voitec, a primit, mier
curi dimineață, pe Josef Sta- 
ribacher, ministrul federal al 
comerțului, meseriilor și indus
triei din Austria.

La întrevedere, care s-a des
fășurat Intr-o atmosferă cor
dială, au participat Alexandru 
Sencovlci, președintele grupului 
parlamentar pentru relațiile de 
prietenie România—Austria, și 
Dumitru Aninoiu, ambasadorul 
țării noastre la Viena. A fost 
de față Werner Sautter, amba
sadorul Austriei la București.

(Agerpres)

DECORĂRI LA CONSILIUL DE STAT
La Consiliul de Stat al Repu

blicii Socialiste România, 
miercuri a avut loc solemnita
tea conferirii Ordinului „23 Au- 
gust“ clasa I, tovarășilor : Con
stantin Paraschivescu Bălăcea- 
nu — pentru îndelungată și 
rodnică activitate în mișcarea 
muncitorească și pentru con
tribuția adusă la opera de con
struire a socialismului, cu pri
lejul împlinirii virstei de 80 
de ani — și Ion Irimescu, ar
tist al poporului — pentru ac
tivitate îndelungată și merite 
deosebite în domeniul artelor 
plastice, cu prilejul împlinirii 
vîrstei de 70 de ani.

Distincțiile au fost înmînate 
de tovarășul Miron ** 
nescu, vicepreședinte 
liului de Stat.

La solemnitate au 
tovarășii; 
ștefan 
Stătescu, 
lui de 
cu, președintele ( _ 
național pentru apărarea păcii, 
Ion Brăduț Covaliu, președinte
le Uniunii artiștilor plastici.

Constanti- 
al Consi-

luat parte 
Popescu, 

Constantin 
Consiliu-.

Iones-

Dumitru 
Voi tec, 
secretarul 

Stat, Tudor
Comitetul uj

în numele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, personal al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășul 
Miron Constantinescu a felicitat 
pe cei decorați și le-a urat 
multă sănătate, ani mulți, în 
continuare, de spornică activi
tate.

Tovarășii Constantin Paras
chivescu Bălăceanu și Ion Iri
mescu au mulțumit călduros 
pentru înaltele distincții și au 
exprimat sentimentele lor de 
deosebită recunoștință conduce
rii partidului și statului, tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

★

Cu prilejul aniversării a 25 
de ani de la apariția primului 
număr al revistelor „Probleme 
economice**, „Femeia", „Sătean- 
ca“ și „Dolgozo No“, pentru 
merite deosebite în muncă nu
meroși colaboratori ai acestor 
publicații au fost distinși cu 
ordine și medalii ale Republi
cii Socialiste România.

înaltele distincții au fost în- 
mînate, miercuri, în cadrul unei 
solemnități, de tovarășul Miron 
Constantinescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat.

Au luat parte tovarășii Au
rel Duca, Constantin Statescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Teodor 
ție la 
Gâdea, 
Groza, 
siliului ------  ..
Nestor Ignat, președintele Uniu
nii Ziariștilor, membri ai con
ducerii unor ziare și publicații 
centrale.

în numele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia. al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, personal, tovarășul 
Miron Constantinescu a trans
mis felicitări călduroase celor 
decorați, le-a urat noi succese 
în îndeplinirea marilor sarcini 
care le revin, în cadrul operei 
de edificare a societății socia
liste multilateral 
patria noastră.

Marinescu, șef de sec-
C.C. al P.C.R., Suzana 
președintă, și Maria 

vicepreședintă ale Con- 
Național al Femeilor,

dezvoltat» In

(Agerpres)

COSMOS - drumul spre mîine

SPORT • SPORT • SPORT
FOTBAL

REZULTATE

F.C. ARGEȘ — DI
NAMO 1—0 (1—0)

Singurul gol al întîlnirii a 
fost realizat de fundașul cen
tral Vlad, in minutul 26.

C.F.R. CLUJ
PID 0—0

RA

STEAGUL ROȘU —
F.C. PETROLUL 4—0 
(3-0)

Au marcat : Anghel (min. 6 
și 31), Pescaru (min. 15) și 
Mateescu (min. 53).

SPORTUL STUDEN
ȚESC — C.S.M. REȘI
ȚA 1—1 (1—0)

Au înscris : Moldoveanu 
(min. 31) și Pușcaș (min. 65).

Variațiuni 
pe aceeași temă EFICACITATEA!
u PLUS CU MINUS JOI, 12 APRILIE 1973

Afluența de spectatori în tribunele stadionu
lui din Trivale » aproximativ 20.000. Atmosfera 
de mare derby. Dar ce folos că numai atmosfe
ra a fost de meci cap de afiș... Energia și ela
nul cu care gazdele — deși handicapate în 
continuare de absența lui Dobrin, aflat în tra
tament la Băile Felix — au abordat întîlnirea. 
Remarcabilă „seria de primăvară** a piteșteni- 
lor care — în retur — au acumulat 9 puncte 
din 10 posibile ! •

Punctul vital realizat de rapidiști. Interven
țiile sigure, precise ale lui Răducanu. ajutat, 
însă, în cîteva situații, și de șansă. Compor
tarea bună a tinerilor fundași centrali rapi
diști : Grigoraș și Florin, amîndoi avînd vîrsta 
marilor promisiuni și speranțe : 18 ani ! Stoi
cismul celor 8 000 de spectatori care, după o 
primă repriză slabă, au înfruntat ploaia conti
nuă pînă la sfîrșit.

Eficacitatea localnicilor și, In special, a tînfi- 
rului Anghel, autor a două goluri. Superiori
tatea netă a gazdelor. Nota de fairplai ce a 
caracterizat disputa. Arbitrajul corect prestat 
de „trio"-ul condus la centru de Kevorc Ghe- 
migean.

Punctul cucerit cu care reșițenii, probabil, 
își semnează „actul" de salvare. Verva de joc 
din repriza secundă cînd au pus stăpînire pe 
joc și au acționat ca o echipă omogenă, dîrză, 
cu o bună capacitate de efort: Portarul Ilies a 
apărat de nota 10 : a trimis mingi cu mina din 
care s-au inițiat acțiuni ofensive eficiente. Evo
luția bună a lui Lucaci cînd a fost introdus în 
teren. Ciudat : el e titular în echipa de tineret 
a țării și rezervi în echipa lui de club.

Absența din „ll“le dinamovist a internațio
nalului Cornel Dinu, căruia — după meciul de 
duminică, cu Sportul studențesc — i-a fost imo
bilizat piciorul în ghips. Batacliu a pierdut 
șansa de a se impune, accidentîndu-se în mi
nutul 9, fapt ce a determinat înlocuirea lui cu 
Sălceanu. Exagerată și inexplicabilă prudența 
cu care a început partida Dinamo, Dumitrache 
fiind lăsat singur și nesprijinit în preajma por
ții lui Stan.

Ratările mari de tot ale lui Petrescu și Marin 
Stelian care din poziții excelente, singuri iu 
fața portarilor, au ratat... spectaculos. Acciden
tarea, lui Dumitriu III în min. 10, urmărit cu 
insistență de ghinion în acest sezon. Arbitrul 
Emil Vlaiculescu a comis o serie de greșeli. 
Ultima, în min. 89, cînd a fluierat... sfîrșitul 
meciului.

Degringolada care domnește In tabăra Petro
lului. Oaspeții n-au contat practic în atac, iar 
în apărare au comis o suită de inexactități, 
sancționate prompt de brașoveni prin goluri. 
Mulțumiți de rezultatul înscris pe tabela de 
marcaj la sfîrșitul primei reprize, fotbaliștii de 
la Steagul roșu au slăbit ritmul la reluare.

Jocul slab, incoerent, lipsit de vitalitate al 
studenților. Atît de mult deosebit de cel prac
ticat duminică. Inexplicabila cădere fizică din 
repriza secundă. Pierderea unui punct care di-, 
minuează intrucîtva șansele de supraviețuire în 
A. Un punct care se cere recuperat în meciu
rile din deplasare. Cele 2 ocazii uriașe ratate 
în prima repriză care ar fi putut să le aducă 
liniștea. Arbitrajul slab, subiectiv al lui Petre 
Sotir.

■ DIMINEȚI QE RAZBQJ ; rulea- 
■'>-& ja Doină (acele 17,30, 20). La 
oca 9,45 program de desene ani
mate - pentru copii.........

PROGRAM DE VACANȚA î 
(Basme) . ruleaza la Doina (ore
le 11,30; 13,30, 15,30).

TECUMSEH ; rulează la Bucu
rești (orele 8.30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21).

TRĂIND IN LIBERTATE ; ru
lează ia Capitol (orele 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45).
, NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR : ru

lează la Centrai (orele 10: 13;
16,15; 19,30).

STRĂINUL rulează la Lumina 
(orele 9; 12,30; 16,30).

VOCEA APEI ; rulează la Lu
mina (ora' 20).

ȚARA SĂLBATICA 1 rulează la 
Favorit (orele 9,15; 11,30; 13.45;
16r 18,15; 20,30). Feroviar (orele 
8,46; *;11; 13,30, 16, 18,30 ; 20,45),
Scala (orele 8.30; 11; 13,30; 16;
18,30; 27).

CU MtINILE CURATE : rulează 
la Bușești (orele 15,30; 18; 20,15).

PE ARIPILE, VÎNTULUI ; ru
lează la Sala Palatului (orele 15; 
19,45). Patria (orele 10; 14,30;
19.13).

SĂGEATA CĂPITANULUI ION : 
rulează Ia Drumul Sării (orele 
15,30 18; 20,15).

NICI UN MOMENT DE PLIC
TISEALA : rulează la Luceafărul 
(orele 8,45; 11; 13.30; 16; 18,30: 21), 
Festival (orele 8,45; 11,15; 13.30; 
16; 18.30; 21), Modern (orele 8.30; 
11; 13,30; 16; 18.30; 21).

SĂPTAMÎNA NEBUNILOR : ru
lează la Dacia (orele 
13,30, 16; 18,15; 20,30).
‘ ATENTATUL : rulează 

stor- (orele 9,30; 12.30;

9; 11,15;

Făcînd bilanțul zborurilor 
cosmice, al numărului de labo
ratoare automate și al navelor 

*țilotate care au străbătut dife
rite trasee cosmice, precum și 
al problemelor științifice și 
tehnice, care sint astăzi rezol
vate nu numai din punct de 
vedere teoretic, dar și aplicativ, 
rezultatul este destul de impu
nător.

Este suficient să amintim 
zborurile cosmice realizate de 
Uniunea Ktfvietică numai în a- 
nul 1972. „Cuna-20", „Venus-8**, 
aparate de tipul „Prognoza**, 
„Meteor", sint doar cîteva din
tre cele 78 înscrise pe orbitele 
terestre sau interplanetare. De 
menționat „Luna-2TU avînd la 
bord pe „Lunohod-2** 51 care a 
inaugura^ de altfel, zborurile 
cosmice ale anului 1973. Dar o- 
mului îi este caracteristică nu 
numai însușirea de a analiza 
trecutul, ci și de a privi in vii
tor. Cum va fi miinele cos
mic ?

Constructorul si omul de ști
ință Serghei Pavlovicj Korol iov. 
scria la vremea sa : „In viitor, 
aparatele orbitale vor fi crea
te într-un anumit sistem avin- 
du-se în vedere evoluția Io? ne 
orbită o perioadă îndelungată-. 
Aceste cuvinte au o mare sem
nificație. Fie ca citarea lor să 
nu pară stranie acum, cînd oa
meni- Pămintului au fost deja 
pe Lună, jar aparatele constru
ite de ei au atins suprafețele 
Venerei și ale Planetei Roșii.

Casa noastră, planeta noastră 
albastră — cum o numea Ga
garin, nu este nici pe departe 
cunoscută. De altfel, tocmai 
stațiile orbitale de lungă dura
tă și navele spațiale care vor

VLADIMIR ȘATALOV, 
general maior de aviație, de două 
ori Erou al Uniunii Sovietice, 
aviator cosmonaut al UJUS.S.

transporta specialist! pentru 
observații și studii, per.tru con
trolul și repararea aparaturii, 
instrumente științifice, combus
tibil, alimente, creează poeibăi- 
tăți nebănuite pentru meteoro
logia generală, per.xm legătu
rile radio la mari distanțe, re
transmiterea emisiunilor de te
leviziune, cartografiere exactă, 
observarea oceanului rlar.ețar, 
cercetarea geologică și studie
rea soarelui și a p’-ane*el-or—

Să ne referim și zborKe» 
sore alte plar.ete. Pentru zbo
rul și lansarea unei expediții* 
pe planeta Marte este necesară, 
o perioadă de trei ani. Știți ce 
înseamnă aceasta ? Iată calcu
lul necesităților unui om in- 
tr-un an : 766,5 kg. apă (7 bu
toaie mari), 313.9 kg oxigen și 
296 kg. de diferite substanțe 
organice. Un întreg deport 
dear oentru un singur cosmo
naut. Dar carburantul pentru 
zbor ? E lesne de înțeles că a- 
semer.ea provizii, de pe pămir.t 
sint imposibil de tranaportat. 
Dar. cu stația orbitală, unde se 
îmbarcă nava și se va echipa 
expediția, traseul va fi mult 
simplificat. Primul și un foar
te important pas in acest do
meniu a fost deja făcut. Șase 
luni a funcționat în cosmos 
stația științifică orbitală „Sa- 
liur* — prototipul acelor așe
zări populate din „eter1*, la ca
re a visat Constantin Eduardo- 
vici Țiolkovskt Doua expediții

au lucra: cu această stație in 
decursul cercetărilor ei.

Dacă mijloacele cosmice per
mit rezoîvarea multor proble
me impor'-arue pentru omenire, 
activitatea cosmică a statelor 
devine toț mai mult parte in
tegrantă a rdațiilor internațio
nale. Lucru Cresc dacă avem 
in vedere că problemele atît de 
irwxiante. pe care le rezolvă 
ccMDcnauăca necesită coope
rare între state, schimburi de 
informații științifice îndeplini
rea in comun a programelor

nr-
măîorii nxe ani P<n aduce 
schimbări dintre cele mai ne
așteptate. Dar Intr-un fel sau 
altul, cele două direcții contu
rate in cosmonautică — cerce
tarea spațiului extraterestru cu 
ajutorul 
te și al 
zbor —

laboratoarelor automa- 
piSotării aparatelor de 
vor continua comple- 
ri dezvoi*Jndu-se una 
Uniunea Sovietică ee 

cel de al an a*
erei cosmice. Omenirea a deve
nit mai viguroasă in acești 
Ka nu numai că si-a da: pe de
plin seama de forțele-: proprii, 
dar a privit cu alti ochi la lu- 
mea înconjurătoare. Dindu-ne 
seama de marea complexitate 
a problemelor care urmează a 
fi rezolvate pe drumul acre 
mîinele cosmic, nu uităm tes
tamentul lui Ttolkovski î „Vic
toria, mai devreme sau mai 
tirziu. va triumfa**.

■se
pe alta
af.ă in

UTA 5—1JIUL - 
(2-1)

Mulțescu (min. 19 și 27), 
Stan Gabriel (min. 51), Roz- 
nai (min. 64 și 70) respectiv 
Broșovschi (min, 25) sint au
torii golurilor.

S.C BACĂU
CLUJ 0—0

STEAUA — 
CONSTANTA 
(0-1)

Autorii golurilor : 
reanu (min. 74) și 
le seu (min. 19).

„U"

F.C.
1—1

Sâtmă- 
Mărcu-

Prima victorie dobîndită de petroșeneni In re
tur. O victorie clară și reconfortantă. Verva, 
fantezia și eficacitatea cu care a evoluat tan
demul Mulțescu—Roznai, ultimul, reîntîlnin- 
du-se cu... simțul porții, a înscris două goluri 
și l^a egalat, astfel, pe Oblemenco în clasamen
tul golgeterilor.

Numărul mic al spectatorilor prezenți Ia meci; 
3 000. Replica firavă, anostă, a textiliștilor, a 
căror comportare s-a înscris pe linia evoluții
lor din ultima vreme. Neatenția portarului 
Marincan, în urma căreia Broșovschi a marcat 
golul de onoare al U.T.A.-ei.

Senzaționala formă a portarului clujean Ște
fan. determinantă în stabilirea rezultatului. 
Forma ascendent bună a studenților de pe So
meș. în ultimele trei meciuri disputate in de
plasare, „U“ Cluj a realizat o victorie și două 
remize. Insistență băcăuanilor, totuși, în atac, 
d3r oare nu și-a găsi: concretizarea pe tabela 
de marea;.

Nivelul mediocru al jocului. Se putea să facă 
excepție deja regulă? Prea puținele faze și 
acțiuni cursive, spectaculoase. Căderea echipei 
locale cu locuri in clasament : de pe poziția 
■ 5, pe a 7. Maniera „pătimașă" de exprimare 
a publicului localnic.

Punctul cucerit la București în pofida lide
rului și trezirea din somnolență a echipei din 
Constanța. Intențiile ofensive declarate și, ca 
urmare, golul constânțenilor căzut la începutul 
partidei. Spiritul ofensiv și contraatacurile ex
trem de periculoase ale oaspeților. Reapariția 
pe lista echipei militare, cu regularitate, în a- 
cest sezon, fie și numai ca rezervă, a portaru
lui Coman. Doar ca noutate : investirea lui Du 
mitru cu funcția de atacant central.

Rolul de figurant al lui Ciugarin la înscrierea 
golului de tinărul Mărculescu. Să fie de vină 
„fumurile" selecționării în defensiva naționalei 
pentru meciul de la Kiev? Nesancționarea de că
tre arbitrul V. Topan a unui fault comis de Vigu 
asupra lui Mărculescu în careu. Inexistența 
ofensivei militare : dovadă, că apărătorii au în
cercat să suplinească rolul . atacanțllor. Steaua 
nu reușește să cîștige la București. Este într-o 
evidentă descendență de formă.

ETAPA VIITOARE CLASAMENT
(22 aprilie)

U.T.A.-Sportul studențesc 

(4-1), F.G Petrolul—F.C. Argeș 

(0-3), Dinamo-Jiul (1-2), F.C. 
Constanța-S.C. Bacău (0-2), 
A.S.A. Tg. Mureș—C.F.R. Cluj

(1—3), C.S.M. Reșița-Steaua 

(0-4), Rapid-Steagul roșu (0-1), 
„U* Cluj—Univ. Craiova (0-3).

In paranteze, rezultatele me

ciurilor disputate în tur.

ROMÂMIA FILM prezintă săptămîna viitoare |

Un film pentru toate vîrstele !

un îilm de Elisabeta Bostan

muzică • umor
dans • fantezie

ANGELA MOLDOVAN, GEORGE MIHĂIȚĂ 
scenariul : VASILICA ISTRATE și ELISABETA BOSTAN • imaginea : IUL1US BRUCKMANN mu
zica : TEMISTOCLE POPA • decoruri : GIULIO TINCO • costume : NELI MERO sunetul : ing 
OSCAR COMAN, ing. A. SARAMANIAN • montajul : DAN NIZUM

• EASTMANCOLOR •

• A.S.A. TG. MUREȘ — 
LABINOTI ELBASAN 5—L 
(2—1). în al doilea meci pe 
care l-a susținut în „Cupa 
Balcanică", formația A.S.A. 
Tg. Mureș a învins ieri, la 
Tg. Mureș, cu scorul de 5—1 
echipa albaneză Labinoti 
Elbasan. Conduși cu 1—0 în 
minutul 26, prin golul mar
cat de Huși, localnicii 
reușit, ca rezultat al 
dominări accentuate, o 
de 5 goluri. Autorii 
Naghi (min. 35), Czako ( 
42), Boloni (min. 52) și 
nai (min. 55 și 81).

• MIERCURI. LA TORI
NO, in semifinalele „Cupei 
campionilor europeni" la 
fotbal, Juventus Torino a în
vins cu scorul de 3—1 (1—1) 
echipa engleză Derby Coun
ty. Returul va avea loc la 
25 aprilie.

ASEARA, la Amster
dam, în semifinalele „Cupei 
campionilor europeni" la 
fotbal echipa olandeză Ajax 
a jucat in compania forma
ției spaniole Real Madrid. 
Jocul s-a încheiat cu scorul 
de 2—1 (0—0) în favoarea 
fotbaliștilor olandezi. Retu
rul va avea loc la 25 apri
lie, la Madrid.

i au 
unei 
suită 
lor : 

(min.
Haj-

Clip A STEAUA
LA CICLISM

Clubul sportiv al armatei 
„Steaua" organizează, în colabo
rare cu Federația de ciclism 
și C.M.B.E.F.S., un concurs in
ternațional de ciclism pe șosea, 
dotat cu „Cupa Steaua". Com
petiția — în care vor alerga 
cei mai buni rutieri din țară, 
alături de zece cicliști din Bul
garia și Ungaria — se va des
fășura în trei etape, programate 
vineri, sîmbătă și duminică. Pri
ma etapă se dispută pe distan
ța București — Alexandria, cu 
punct de întoarcere la km 10 de 
pe șoseaua Alexandria — Tr. 
Măgurele și măsoară 150 km.

în etapa a II-a, contracrono- 
metru (20 km), sportivii vor 
lerga pe șoselele București
Ploiești și București — Ștefă- 
nești. Concursul se va încheia 
duminică 15 aprilie, cu o etapă 
în circuit (75 km), pe strada Cîm- 
pina. Cicliștii care se clasează 
pe locul I în etape, primesc o 
bonificație de 20”,. cei clasați pe 
locul II — 10”, iar cei sosiți pe 
locul III — 5”. (D. V.).

a-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.

Steaua 
Dinamo
Univ. Craiova 
C.F.R. Cluj 
F.C. Argeș 
Jiul
S.C. 
F.C.

Bacău 
Petrolul 

Steagul roșu 
„U- Cluj 
Rapid 
A.S.A. Tg Mureș 
U.T.A. 
C.S.M. Reșița 
F.C. Constanța 
Sport, stud.

(Partida Univ. Craiova — A.S.A. 
Craiova, in ziua de 25 aprilie).

20
20
19
20
20
20
20
20
20
20
20
19
20
20
20
20

9 
10
8
7
9
9
8
7
7
7
5
8
5
4
5
3

7
4
7
9
4
4
6
6
5
5
8
1
7
9
6
8 

Tg

30— 15
31— 22 
31—25 
21—16 
29—18 
28—25 
23—22 
15—20 
27—15 
18—29
20— 19 
26—31
21— 28 
20—28 
15—26 
21—37

(+15) 
(+ ?) 
(+ 4) 
(+ 5) 
(+11) 
(+ 3) 
(+ D 
(- 5) 
(+12) 
(-11) 
(+ 1) 
(- 5) 
(- 7) 
(- 8) 
(-11) 
(—16)

25
24
23
23
22
22
22
20
19
19
18
17
17
17
16
14
la

la Excel
sior <oreie u.itu; iz.au; 15,30; 18;
20.30) , Melodia (orele 8,45: 11: 13,30;
16: 18,30; 20,45).

COLȚ ALB : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—20,15 în continuare).

COPILUL SĂLBATIC : rulează 
la Gri vița (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20,30).

ZESTREA : rulează la Pacea 
(orele 15,45; 18; 20,15).

ADIO ARME : rulează Ia înfră
țirea (orele 15,30; 19), Rahova (o- 
rele 15,30; 19).

LUPUL MARILOR I, RĂZBUNA
REA : ruleazâ la Floreasca (orele 
15,30; 1»), Vitan (orele 15.80; 18).

ORGANIZAȚIA : rulează la Bu- 
cegi (orele 15,30; 18; 20,30). 
iești (orele 15.30; 18; 20.30).

IACOV BOGOMOLOV ; rulează 
la Popular (orele 15.30; 18; 20.15).

DOMNULUI PROFESOR CU 
DRAGOSTE : ruleazâ la Unirea 
(orele 15,30; 18; 20,15).

FATA CARE VINDE FLORI : 
ruleazâ ia Moșilor (orele 10; 15,30; 
18; 20,20). Volga (orele 9,30; 12,15: 
15; 18; 20,45).

COWBOY ; rulează la Gloria 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Aurora (orele 9,30: 12; 15,30; 18;
20.30) . Tomis (orele 8,30; 1|; 13,30;
16. 18.30, 21).

CLOVNII : rulează la Viitorul 
(orele 16; 18; 20).

COLIER PENTRU IUBITA 
MEA : rulează la Lira (ora 20,15).

IN UMBRA VIOLENȚEI : rulea
ză la Lira (orele 15,30; 18).

UCIDEȚI OAIA NEAGRA 1 ru
lează la Arta (ora 20,15).

SECERA VÎNTUL SĂLBATIC î 
ruleazâ la Arta (orele 15,30; 18).

-ATUNCI I-AM CONDAMNAT 
PE TOȚI LA MOARTE . rulează 
la Cosmos (or61e 15,30; 18; 20,15).

MAREA EVADARE : rulează ia 
Cotrocenî (orele 15,30; 19).

DRUM TN PENUMBRA : rulează 
la Progresul (orele 15,30; 18: 20.15).

ASTA-SEARA DANSAM ÎN FA
MILIE : rulează la Miorița (orele 
10. 12,30).

ALFRED CEL MARE : rulează la 
Miorița (orele 15; 17,30; 20,15),
Flamura (orele 16; 18,15; 20,30).

BAMBI : rulează la Flamura (o- 
rele 9; 11,15; 13,30).

HAIDUCII^ rulează la Munca 
(orele 16; 18; 20).

DRUMUL SPRE VEST : ruleazâ 
la Ferentari (orele-15,30; 18; 20,15).

O CĂLĂTORIE SPRE CENTRUL 
PĂMINTULUI — ambele serii (o- 
rele 10; 13), FRAGII SĂLBĂTICI 
(.ora 16,30), rulează la Cinemateca 
„Uniori“.

Giu-

O donație
9

(Urmare din pag. I)

Românii, sub povața celui mai vestit și maî mare dintre 
Voievozii lor încheiarâ veacul al XVI-lea... Timpuri de aducere 
aminte glorioasă. Timpuri de credința și de jertfire I cind 
părinții noștri, credincioși sublimi, îngenunchiară pe cîmpul 
bătăliilor..."

Patima care il mistuia pe Bălcescu era nevoia spiritului 
de a hrăni idealuri. Credința in bine și în dreptate pentru 
cei năpăstuiți a fost singura mantie fastuoasă in care s-a 
împodobit. A căutat în toată istoria dovezi de abnegație 
națională înțelegind că acesta este singurul drum. „Ghica, 
iubite Ghica - scria el — ingenunche și mulțumește lui 
Dumnezeu, patria noastră se va mintui !“

în 1848 Nicolae Bălcescu avea 29 de oni și el nu era 
singur. El era exponentul unei strălucite generații de tineri 
intelectuali. Generația pașoptistă — întrupare necesară a 
nevoilor și aspirațiilor populare — n-a sporit numai filele is
toriei naționale ci a schimbat pentru multă vreme fața litera
turii, colorindu-i fizionomia particulară cu mari aspirații na
ționale, cu generoase elanuri patriotice, cu stilul incandes
cent și molipsitor al celor ce vorbesc in numele unui întreg 
popor. Nicolae Bălcescu reprezenta cel moi bine dimensiunea 
de inteligență și dimensiunea de conștiință a tineretului pro
gresist român, și dimensiunea aceasta a fost patetico si dra
matică, sublimă prin amploarea și prin semnificația ei : 

' generația pașoptistă a avut avantajul și meritul excepțional 
de a fi parcurs o experiență istorică in mod concret. Dimen
siunile ei de spirit și de conștiință au fost probate in chip 
real. Intr-adevăr : poate că niciodată istoria României nu 
încercase tăria unei generații așa cum a incercat-o revoluția 
de la 1848. Ceea ce a verificat istoria a fost chiar încrederea 
în istorie : „Vreau o jertfă de tot" a spus istoria și generația 
de la 1848, a fost ea însăși o jertfă de tot. O jertfă de mare 
inteligență, de strălucire spirituală, de cutezanță fizică și mo
rală, de entuziasm, de nădejde, de nesfirșită iubire de patrie. 
Chiar tinerețea și chiar viața generației pașoptiste a fost 
prețul greu al istoriei.

Dar generația pașoptistă a fost o tînără generație inteli
gentă care a încercat și ea istoria. A încercat-o în numele 
obligației după care dacă istoria are nevoie de eroi și de 
jertfe, prețul acesta trebuie să însemne mersul ei înainte. Și 
istoria noastră a mers înainte. Ceea ce a plătit generația 
pașoptistă s-a răscumpărat neprețuit pentru istorie : revoluția 
de la 1848 a avut o amploare care a atras atenția întregii 
Europe asupra țării de lîngă Carpați. ,,A fost cea mai fru
moasă ce s-a întîmplat vreodată la un popor" spunea Nicolae 
Bălcescu. Și previziunile lui patetice s-au adeverit astăzi, „Pe 
culmea cea mai înaltă a munților Carpați se întinde o țară 
mîndră și binecuvîntată între toate țările semănate de Dom
nul pe pămînt".

Opera Română : DON GIO
VANNI — ora 19; Teatrul de O- 
peretă : SUZANA — ora 19.30; 
Teatrul Național „I. L. Caragia- 
le“ (Sala Comedia) : UN FLUTU
RE PE LAMPA — ora 20: Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : IUBIRE PENTRU 
TUBIRE — ora 20: (Sala Studio) : 
VALENTIN ȘI VALENTINA — 
or? 20: Teatrul Mic : dragos
tea NOASTRĂ — ora 19,30; 
Teatrul Ciulești : RĂZBUNAREA 
SUFLEORULUI — ora 10: OMUL 
CARE A-VĂZUT MOARTEA — 
o)ra 19.39 • Teatrul Evreiesc de 
Stat • UN. ȘIRAG DE PERLE — 
ora 19.30; Studioul ‘ de "teatru al 
I.A.TfX. : VtNATOAME DE VRĂ
JITOARE — ora 20; Teati-ul 
„ion Vascesai- : doctor fără 
VOIE — era 19.30: Teatrul ,.C. Tă- 
na’e*- (Saia Savoy) : REVISTA
.ARE CU VÎNTUL — ora 19.30: 
(Salâ .Victoria) : GROAPA — ora 
19.36! Teatrul,,.,Ion * Creaneă" : 
COMOARA DIN INSULA PIRA- 
TÎT.UR ora 10: CELE 12 LUNI 
ALE. ANULUI — ora 18: Ansam
blul .„Rapsodia. Bomănă" • PE 
Pt-ATTTrn.E MIORIȚEI — ora 
19.38: Circul Globus : FRA TH
T TrT FLIPPER — orele

PROGRAMUL I

9.00 Curs de limbă franceză. 9.30 
Prietenii lui Așchiuță. 10,05 Publi
citate. 11,00 Telecinemateca. 12,15 
Teleobiectiv. 13,10 Telejurnal. 16,00 
— 17300 Teieșcoală. 17,30 Emisiune 
în limba maghiară. 18,35 Publici
tate. 18,40 Baschet masculin : Ro
mânia R,D. Germană (repriza a 
Il-a). 19.20 1001 de seri. 19,30 Te
lejurnal. Cincinalul înainte de 
termen — cauză a întregului po
por. 20,00 Cîntecul săptămînii. 
20.30 Pagini de umor. 20,55 Tinerii 
despre ei înșiși. 21,25 Steaua fără 
nume. 22,20 24 de ore. Din țările 
socialiste. 22,50 Aplauze pentru 
români : Ansamblul „Balada" la 
Festivalul internațional de la A- 
grigente — Sicilia.
PROGRAMUL II

17,30 Agenda. 18,10 Film serial 
pentru tineret : „Tunelul Timpu
lui19,00 Municipalitatea răspun
de bucureșteanului. 19,20 1001 de 
seri. 19.30 Teleiurnal. Cincinalul 
înainte de termen — cauză a în
tregului popor. 22,00 Biblioteca 
pentru toți.



lAZi
comune

Statele latino-ameri
cane își dezvoltă 

cooperarea
In vreme ce Ia sesiunea 

O.S.A., în curs la Washing
ton se conturează ceea ce 
FRANCE PRESSE denu
mește „o nouă identitate la- 
tino-aniericană tinzînd spre 
un front comun pentru pro
movarea intereselor pro
prii" noi fapte din agenda 
politică latino-americană vin 
să ateste că un asemenea 
„front comun" devine, de pe 
acum, o realitate în acțiune.

Nu au trecut decît z6ce zile 
de la încheierea sesiunii Co
misiei Economice a O.N.U. 
pentru America Latină 
(C.E.P.A.L.) și idei funda
mentale ale rezoluțiilor care 
au întrunit acolo consensul 
latino-americanilor — idei 
preconizînd acțiuni comune 
pe frontul dezvoltării și folo
sirii depline a bogățiilor na
turale — trec pe planul u- 
nor realizări.

Reuniunea consultativă a 
miniștrilor energiei și petro
lului din America Latină 
desfășurată în capitala ecua- 
doriană s-a încheiat prin a- 
doptarea așa numitei „De
clarații de la Quito". Acest 
document, purtînd semnă
tura reprezentanților celor 
21 de state participante, sub
liniază necesitatea apărării 
bogățiilor naturale ale țări
lor latino-americane și a dez
voltării, în continuare, a co
operării între statele de la 
sud de Rio Grande. Declara
ția prevede intensificarea co
laborării dintre țările 
ricii Latine în domeniul 
pectării și valorificării 
surselor lor energetice, 
cipala hotărîre de 
practic este

Ame- 
pros- 

re- 
Prin- 

____ _ __ ordin 
practic este aceea privind 
crearea unei organizații la
tino-americane pentru pro
blemele energetice și. tot
odată. instituirea unui orga
nism regional de cooperare 
pentru finanțarea lucrărilor 
de prospectare a resurselor 
energetice ca și pentru apă
rarea intereselor (arilor sud- 
americane exportatoare de 
petrol. Semnificația acestor 
acțiuni comune care privesc 
un sectdr de însemnătate de
osebită în ansamblul dezvol
tării economice este ușor de 
sesizat =..America Latină — 
sublinia președintele --ecua- 
dorian, Rodriguez Lara, re
ferindu-se la esența docu
mentului adoptat la Quito — 
trece printr-o etapă nouă a 
dezvoltării sale, etapă in 
care începe să se afirme tot 
mai mult independenta eco
nomică și suveranitatea na
țională O apărare și o va
lorificare deplină, in inte
resul țărilor noastre, a re
surselor energetice este o 
necesitate prioritară a unei 
dezvoltări și a independenței 
economice". Dacă relevăm și 
faptu} că, pentru prima oară. 
Cuba a participat ca invi
tată la lucrările organismu- 
lui amintii, se reliefează cu 
și mai 
marea 
țărilor 
sensul 
știința 
perări 
varea 
reale independențe.

Tendințe similare s-au vă
dit și in cadrul lucrărilor de 
la Ciudad de Mexico ale co
misiei pregătitoare a celei 
de-a treia Conferințe a Na
țiunilor Unite privind juris
dicția mărilor (lucrări in curs 
de desfășurare). Mexicul, 
Venezuela și Columbia au 
prezentat un proiect de sta
tut care prevede, in princi
piu, exercitarea dreptului su
veran al fiecărui stat asupra 
unei zone de 200 de mile ma
rine adiacente apelor teri
toriale — zonă asupra căreia 
„statul respectiv isi exercită 
drepturi suverane in ceea ce 
privește resursele naturale 
ale apelor și ale subsolului". 
Toți reprezentanții iatino- 
americani participant! la lu
crările Comisiei au susținut 
această poziție, afirmîndu-se 
astfel un front unit al țari
lor latino-americane pentru 
exercitarea suveranității a- 
supra bogățiilor cuprinse în 
zona „celor 200 de mile".

Nu este, așadar, hazardat 
să se afirme că „frontul u- 
nit" latino-american — el 
însuși o rezultantă a muta
țiilor de pe continentul sud- 
american — devine lin im
portant factor în acțiune 
care determină și. desigur, va 
determina din ce în ce mai 
sensibil, evoluțiile la sud de 
Rio Grande.

multă pregnanță afir- 
identității proprii a 
latino-americane în 

ei cel mai activ : con- 
necesității unei coo- 
strinse pentru promo- 
dezvoltării și a unei

E. R.

de peste hotare
Lucrările Conferinței

Conferința națională 
pentru sprijinirea victime
lor colonialismului și a- 
partheidului în Africa a- 
ustrală a hotărît, în șe
dința de marți, constitui
rea a două comitete.

Primul dintre acestea urmea
ză să procedeze la examinarea 
măsurilor ce urmează a fi luate 
pe plan politic, diplomatic și ju
ridic pentru accelerarea proce
sului de eliberare a popoarelor 
din Africa de Sud, Namibia, 
Rhodesia și a teritoriiloi aflate 
sub dominație portugheză, iar al 
doilea va căuta mijloacele pentru 
acordarea de ajutor material și 
moral acestor popoare.

Luînd cuvîntul în cadrul pri
mului comitet, Agostinho Neto, 
președintele Mișcării de Elibe
rare a Angolei, a lansat un apel 
țărilor occidentale de a suspen
da ajutorul acordat Portugaliei, 
subliniind că „un singur an de 
boicot economic ar fi de ajuns 
pentru încetarea războiului". In 
încheiere, după ce a solicitat un 
ajutor susținut din partea O.N.U.,

liderul angolez a sugerat ca miș
cările de eliberare sâ fie consi
derate „executive populare- cu 
personalitate juridică și politică.

Reprezentantul delegației Tan
zaniei, la rindul său. a adresat 
un apel pentru un „ajutor direct 
și rapid" care să asigure conti
nuarea operațiunilor de luptă 
ale mișcărilor de eliberare.

Membru celei de-a doua comi
sii au ascultat o expunere pre
zentata de Mohammed Sahnoun. 
fost secretar general al O.UA. și 
secretar general politic al Birou
lui conferinței, care a subliniat 
că „un ajutor concret, direct și 
important" trebuie furnizat miș
cărilor de eliberare pentru a veni 
în ajutorul nevoilor populațiilor 
regiunilor eliberate.

Cele două comitete, care își 
vor continua lucrările pînă vi
neri, vor întocmi fiecare cîte un 
raport, acesta urmînd să fie su
pus ședinței plenare a conferin
ței-

pusă în scenă la Moscova.
In U.R.S.S. s-a desfășurat Festivalul dramaturgiei 

tacolul cu piesa lui Victor Eftimtu „Omul care a
românești. In fotografie, o imagine din spec- 
văzut moartea''

Sesiunea Comisiei 
mixte de cooperare 
româno-centrafricane
In capitala Republicii Africa 

Centrala, Bangui, s-au deschis 
lucrările celei de-a IlI-a sesiuni 
a Comisiei mixte de cooperare 
economică 
cană.

Cu acest 
delegației române, Bujor Almă- 
șan, ministrul minelor, petrolu
lui și geologiei, și, respectiv, 
conducătorul delegației țării 
gazdă, Joseph Potolot, ministrul 
afacerilor externe au subliniat 
succesele obținute pînă acum pe 
linia dezvoltării multilaterale a 
relațiilor dintre cele două țări.

român o-centrafri-

prilej, conducătorul

• ÎN CADRUL UNEI 
CONVORBIRI cu corespon
dentul ziarului londonez „Ti
mes", comandantul-șef al for
țelor armate portugheze din 
Mozambic, generalul Caulsa 
de Arriaga, a declarat că noi 
efective militare portugheze, 
totalizînd 10 000 de militari, 
urmează să sosească, in vii
torul apropiat, în Mozambic, 
pentru a participa la opera
țiunile de reprimare a miș
cării de eliberare națională.

Noile efective — a precizat 
comandantul portughez in 
declarația făcută ziaristului 
britanic în portul mozambi- 
cap Beira — cuprind detașa
mente de desant și sînt pre
gătite în mod special pentru 
desfășurarea de operațiuni 
militare în junglă.

Sub comanda generalului 
de Arriaga se află, în prezent, 
30 000 de militari care, bene
ficiind de sprijinul aviației și 
al unităților navale, între
prind zilnic, în medie, cîte 
130 de operațiuni împotriva 
patrioților din Mozambic.

Dar, astfel cum o demon
strează și ultimele lupte din
tre forțele patriotice și tru
pele colonialiste, cu toată a- 
ceaștă desfășurare de forțe, 
hotârîrea de luptă a patrio
ților mozambicani nu poate 
fi înfrîntă.

Convorbiri economice
româno elene

In Comitetul

STATUTUL 
NOII ORGANIZAȚII 

A TINERETULUI 
POLONEZ

Congresul P.S.D. din R.F.G In memoria lui 
Pablo Picasso

pentru dezarmare
La Palatul Națiunilor continuă 

lucrările Conferinței Comitetului 
pentru dezarmare. Luînd cuvîn
tul în cadrul dezbaterilor, repre
zentantul Japoniei, Asahiro Nisi- 
bori, a remarcat că, față de anul 
1963. anul în care a fost înche
iat tratatul de interzicere a ex
periențelor nucleare în cele trei 
medii, s-au înregistrat, atît în 
plan politic- cît și în plan tehnic, 
o serie de evoluții t 
ar putea contribui la realizarea 
de noi progrese în 
basadorul japonez 
consecință, organizarea, 
drul organismului de negocieri 
de la Geneva, a unei reuniuni la 
nivelul experților, consacrată as
pectelor practice ale problemei 
interzicerii complete a 
țelcr nucleare. Reuniunea exper- 
țiloi, a opinat eL care s-ar pu
tea desfășura in cadrul unor șe
dințe neoficiale, incepind cu 
prima parte a hinii iulie, ar ur
ma să examineze trei mari gru
puri de probleme : inventarierea 
tuturor mijloacelor existente care 
ar putea face obiectul unui sis
tem de verificare $i control, e- 
xaminarea sub aspect tehnic a 
tuturor propunerilor și sugestiilor 
făcute în această problemă în ca
drul Comitetului și studierea al
tor aspecte tehnice priritoaie Ia 
interzicerea experiențelor cu arma 
nucleară.

în intervențiile lor. ministrul 
suedez pentru problemele dezar
mării, Alva MyrdaL și ministrul 
de stat britanic pentru proble
mele politice ale Common- 
vv ealth-ului, Julian Amen , s-au 
declarat în favoarea propunerii 
reprezentantului Japoniei, apre
ciind că, dacă aceste ședințe vot 
fi bine pregătite, ele ar putea 
contribui la elucidarea unor as
pecte tehnice controversate pri
vind interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară.

pozitive, care

materie. Am- 
a propus. în 

în ca-

• DUPĂ PREZENTAREA 
DEMISIEI cabinetului pre
zidat de Ferit Meier», liderii 
principalelor Dartide poli
tice din TUrcia — Partidul 
Dreptății și Partidul Repu- 

' blican al Poporului — au în
ceput consultările in vede
rea punerii de acord a punc
telor de vedere, pentru a în
cerca formarea unui nou gu
vern de coaliție. Potrivit a- 
genției France Presse. Su
leiman Demirel și Bulent Ece- 
viț ar fj căzut de acord, cu 
acest prilej, asupra consti
tuirii unui cabinet de tran- Ș 
ziție, pînă la alegerile legis- i 
lative din octombrie.

La Varșovia a avut loc, 
miercuri, prima reuniune a 
Consiliului Superior al Fe
derației Uniunilor Socialiste 
ale Tineretului Polonez, care 
reunește, in prezent, toate 
organizațiile de tineret din 
Polonia Cu acest prilej, a 
fost adoptat statutul noii 
organizații. Stanislaw Cio- 
sek, membru supleant al 
C.C al P.M.U.P., deputat in 
Seim, 
dinte 
rior.

La 
zenți . -------- __
derației Mondiale a Tinere
tului Democrat și Uniunii 
Internaționale a Studenților, 
delegații ale organizațiilor 
de tineret din unele țări so
cialiste. Delegația română a 
fost condusă de Vasile Ni- 
colcioiu, secretar al C.C. al 
U.T.C

a fost ales preșe- 
al Consiliului Supe-

reuniune au fost pre- 
reprezentanți ai Fe-

Cancelarul Brandt a subliniat principiul bunei 
vecinătăți și al cooperării în relațiile cu țările 

socialiste

Tovarășul Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior, conducătorul delegației române în 
comisia mixtă guvernamentală de colaborare între România și 
Grecia, a avut, în cursul dimineții de miercuri, întrevederi sepa
rate cu Stylianos Pattakos și Nikolaos Makarezos, vicepremieri ai 
guvernului grec.

în cadrul convorbirilor ambele părți au relevat dorința lor de a 
se continua eforturile pentru depistarea de noi căi și mijloace care 
să contribuie la dezvoltarea pe mai depa,rte a relațiilor româno- 
elene în domeniile schimburilor comerciale, consular, al cooperării 
economice, tehnico-științifice și în alte domenii de interes comun.

Concomitent, la Atena au continuat lucrările celei de-a doua se
siuni a comisiei mixte guvernamentale de colaborare între Româ
nia și Grecia. Discuțiile s-au purtat în cadrul subcomisiilor și gru
purilor de lucra.

Luînd cuvîntul în cea de-a 
doua zi a lucrărilor Congresului 
ordinar federal al Partidului So
cial-Democrat, care se desfășoa
ră la Hanovra, președintele par
tidului, cancelarul Willy Brandt, 
a subliniat ca politica guvernu
lui său s-a 
piui bunei vecinătăți, care 
pe cale să devină o noua 
litate în Europa.

Referindu-se la apropiata 
zită în R.F. Germania a secre
tarului general al. C.C. al 
P.C.U.S.. Leonid Brejnev, Willy 
Brandt a apreciat că aceasta vi
zită va confirma că „în relațiile 
dintre R.F. Germania și V.R.S.S.,

călăuzit după princi- 
este 
rea-

vi-

«eperare capătă 
ă greutate". ,._A- 
— a menționat 

v'est-gennan — este 
valah»iă și pentru R.P. Polonă, 
precum și pentru celelalte țări 
socialiste din estul continentului 
european".

Referindu-șe la tratatul cu 
privire la bazele relațiilor dintre 
RT.G. și R.D.G., Willy Brandt 
și-a exprimat convingerea că a- 
cesta va fi ratificat, luna vii
toare de Bundestag. „Guver
nul R.F.G., a spus el, va respec
ta acordurile pe care le-a în
cheiat".

IBCTl

Marți după-amiază, în orașul 
francez Vallauris, activitatea o- 
bișnuită a încetat, prăvăliile, e- 
dificiile publice și localurile au 
fost îachise, în timp ce un mare 
număr de locuitori din acest „o- 
raș al olarilor" s-a adunat în fața 
primăriei, pentru a aduce un e- 
moționant omagiu memoriei ma
relui artist Pablo Picasso, cetățean 
de onoare al urbei.

In fața asistenței, care a cu
prins, pe lingă locuitorii orașu
lui. numeroase personalități ar
tistice venite să cinstească me
moria lui Pablo Picasso, prima
rul din Vallauris a evocat perso
nalitatea artistului. A fost pre
zent, printre participant, Roland 
Leroy, membru al Biroului Po
litic al P. C. Francez.

în apropierea asistenței, „Păs
torul cu oaia" — operă a lui 
Picasso expusa la manifestare — 
perpetua prezența marelui dis
părut...

S.U.A.: noua lege a comerțului
exterior în dezbaterea Congresului».

Marți, președintele Statelor 
Unite, Richard Nixon, a înain
tat Congresului spre dezbatere 
și aprobare noua lege a comer
țului exterior.

Noua lege, care urmează a fi 
luată in dezbatere de către Con
gres, prevede dreptul președin
telui S.U.A. de a ridica sau 
coborî tarifele vamale în func
ție de politica comercială a 
partenerilor Statelor Unite. în 
același, timp, proiectul de lege 
prevede o serie de măsuri pri
vind ridicarea tarifelor vamale 
și chiar impunerea de cote o- 
pligatorii pentru importarea a- 
numitor produse plasate pe pia
ța S.U.A. la preț de dumping, 
câre ar âfecta competitivitatea 
produselor similare americane 
sau ar agrava balanța de plăți

și balanța comercială ale S.U.A.
Proiectul de lege prevede, 

totodată, prerogativele necesare 
președintelui pentru negocierea 
acordării clauzei națiunii celei 
mai favorizate țarilor socialiste 
în vederea extinderii relațiilor 
comerciale ale S.U.A. cu aceste 
state.

în mesajul care însoțește pro
iectul de lege, președintele Ni
xon subliniază, printre altele, că 
aceste noi prerogative îi vor 
permite să transpună In viață a- 
cordul comercial negociat cu 
U.R.S.S. „De asemenea, ne va 
permite să folosim posibilități
le de a încheia acorduri avan
tajoase cu alte state care nu au 
primit, pînă în prezent, clauza 
națiunii cele mai favorizate", a- 
rată președintele Nixon.
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Revendicări ale elevilor, studenților

ți corpului didactic danez
Aspect de la demonstrația elevilor din Copenhaga desfășurată 

in fața sediului parlamentului.

Dispută celor 
40 de minute

„Cea mai vastă mișcare de protest pe care 
au cunoscut-o vreodată școlile daneze". Astfel 
caracteriza corespondentul la Copenhaga al 
cotidianului elvețian NEUE ZURCHER ZEITUNG 
grevele și diversele acțiuni protestatare ale ele
vilor care s-au desfășurat în cursul săptămîni- 
lor trecute în centrele școlare ale Danemarcei.

n comunicat al mi
nistrului danez al 
Instrucțiunii apre
cia că 350 000 de 
școlari $i elevi din
școlile elementare, 

gimnaziile și liceele Danemar
cei ao participat la greva ge
nerală demonstrativă de o zi. 
Adunări de protest ale elevilor, 
cu participarea corpului didac
tic. au avut loc in peste 250 de 
școli. La Copenhaga si în alte 
centre orășenești au fost sem
nalate manifestații de stradă 
ale elevilor. Citeva mii de elevi 
au participat la o demonstrație

care a durat aproape cinci ore 
in fața clădirii parlamentului.

In fond, mișcarea amplă de 
protest a școlarilor și elevilor, 
la care s-au alăturat Si studen
ții. se constituie ca o acțiune de 
solidaritate cu revendicările 
corpului didactic. învățătorii și 
profesorii din Danemarca se ri
dică împotriva deciziei foruri
lor oficiale de a se reduce du
rata orelor de curs in școlile e- 
lementare, gimnazii și licee la 
40 de minute. Sindicatul cadre
lor didactice s-a opus acestei 
măsuri relevînd că ea va avea 
urmări nefaste pe planul călită-

ții învățămîntului, al bunei pre
gătiri a școlarilor și elevilor.

De fapt amploarea pe care au 
căpătat-o manifestările de pro
test față de amintita măsură a 
autorităților se explică mai bine 
prin ceea ce corespondentul co
tidianului elvețian mai sus ci
tat denumește „acumularea u- 
nor nemulțumiri în ceea ce pri
vește situația alocațiilor pentru 
școli". Este vorba, mai exact, 
de amputarea sensibilă, operată 
în ultimii ani, a alocațiilor bu
getare destinate școlilor de toate 
gradele. Numai reducerile ope
rate la alocațiile bugetare des
tinate „școlilor populare" (ele
mentare) și gimnaziilor in exer
cițiul bugetar care a început la 
1 aprilie curent se ridică la 
circa 200 milioane coroane : in 
următorul an bugetar s-a pre
văzut o reducere cu aproape 350 
milioane coroane a aceluiași ca
pitol de buget. Asemenea am
putări bugetare au, drept coro
lar inevitabil, creșterea taxelor 
școlare — impusă de necesita-

tea acoperirii costului învăță- 
mintului. Studenții, la rindul 
lor, își exprimă nemulțumirea 
atit față de reducerea fonduri
lor de stat destinate procesului 
de învățămînt propriu-zis cît și 
față de insuficiența sumelor a- 
locate pentru burse (se remarcă, 
în acest sens, că numărul burse
lor de stat a scăzut în ultimul 
deceniu în vreme ce numărul 
studenților a crescut cu aproape 
30 la sută). Dificultățile pe care 
le creează multor tineri insufi
cienta preocupare a statului 
pentru sprijinirea celor capa
bili și dornici să studieze se re
flectă și în faptul ca, potrivit 
statisticilor oficiale, numai 16 
la sută din studenții care frec
ventează astăzi universitățile 
provin din familii muncitorești 
sau de mici agricultori.

Mișcarea de protest a elevilor 
reflectă, așadar, nemulțumiri a- 
cumulate ale tineretului studios 
din Danemarca.

Pe urmele
mafioților

Vastă operațiune

întreprinsă ie

P. NICOARA
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CAPRICIILE VREMII ÎN EUROPA '
Trei săptămîni după intrarea oficială a primăverii în calen

dar, temperatura a scăzut de o manieră spectaculoasă in majo
ritatea țărilor continentului. Marți seara, ofensiva frigului con
tinua în Marea Britanie și, in pofida soarelui, termometrul arăta 
două grade Celsius, iar în regiunile cu altitudine mare — nin
gea. în R.F. Germania traficul aerian și rutier a fost conside
rabil perturbat de furtuni de ninsoare și lapoviță.

Ninsori au fost înregistrate, de asemenea, in Austria, Elveția, 
nordul Italiei și Franța. Valul de frig a atins — specifică agen
țiile de presă —, Spania și Portugalia,

Pe de altă parte, sudul Italiei cunoaște o căldură estivală, sub 
efectul Sirocco-ului, vînt încărcat cu nisip și vapori de ploaie, 
ce bate dinspre coastele. Africii.

• La Moscova a avut'loc cea 
de-a 35-a ședință a Consiliului 
Băncii Internaționale de Cola
borare Economica. Au partici
pat delegații ale țărilor mem
bre în Consiliul Băncii, precum 
și reprezentanți ai Secretariatu
lui- C,A,E.R. și ai Băncii Inter
naționale de investiții.

• PURTĂTORUL DE CU- 
VÎNT AL PENTAGONULUI, 
Jerry Friedheim, a anunțat, 
marți, că aviația Statelor Unite 
\a face un pod aerian spre 
Pnom Penh pentru a transporta 
combustibil garnizoanei lonno- 
liste din capitala cambodgiana.

Norodom Sianuk 
revenit la Pekin

• DUPĂ CUM RELATEAZĂ 
AGENȚIA T.A.S.S.. stația știin
țifică orbitală sovietică „Saliut- 
2", plasată pe o orbită circum- 
terestră la 3 aprilie, a efectuat, 
pînă la 11 aprilie, 130 de rota
ții în jurul Pămîntului. Cu sta
ția se mențin legături stabile 
prin radio.

• NORODOM SIANUK. șe
ful statului cambodgian, preșe
dintele Frontului Unit Național 
al Cambodgiei, s-a înapoiat, 
miercuri, la Plkin, după vizi
tele făcute in zonele eliberate 
din Cambodgia și la Hanoi. La 
aeroport, el a fost întimpinat de 
Ciu En-lai, premierul Consiliu
lui de Stat al R.P. Chineze, de 
alte oficialități.

• UN GRAV ACCIDENT 
aerian a avut loc marți în 
Elveția. Un avion aoarțj- 
nînd companiei britanice 
„I.N.T.R.A." s-a prăbușit în 
apropiere de Basel. 96 de 
persoa’ne și-au pierdut viața, 
9 au fost date dispărute, iar 
39 au supraviețuit acciden
tului. Potrivit datelor publi
cate de poliția elvețiană, da
torită viscolului puternic, 
pilotul avionului n-a reușit 
să aterizeze pe aeroportul 
din Basel, l-a survolat pen
tru a face o nouă încercare, 
dar a pierdut controlul, și 
avionul s-a izbit de colina u- 
nei înălțimi situată la apro 
ximativ 20 de kilometri sud 
de Basel. Vizibilitatea în 
momentul accidentului era 

-redusă aproape pînă la zero.

Demisia
cabinetului libanez

• PREȘEDINTELE LIBANU
LUI, Suleiman Frangieh, l-a 
primit pe Hassan Sabry . el 
Kholi. reprezentantul personal 
al președintelui Republicii Ara
be Egipt, Anwar Sadat. în ca
drul întrevederii au fost exami
nate probleme referitoare 
ultimele evenimente care 
avut loc la Beirut.

La sosirea sa, relatează 
genția France Presse, Sabry
Kholi a declarat că actuala si
tuație este „dintre cele mai pri
mejdioase" dar că „in împreju
rările grave ale orei actuale 
trebuie să precumpănească în
țelepciunea și sîngele rece".

ceptat, miercuri seara, demisia 
cabinetului prezidat de Saeb 
Salam. Demisia fusese prezen
tată cu 24 de ore în urmă, la 
sfîrșitul unei reuniuni extraor
dinare a cabinetului, convocată 
după raidul israelian asupra 
capitalei libaneze.

a- 
el

• PREȘEDINTELE LIBANU
LUI, Suleiman Frangieh, a ac-

• MIERCURI au început, la 
Tokio, lucrările celei de-a 29-a 
sesiuni a Comisiei economice a 
O.N.U. pentru Asia și Extremul 
Orient (E.C.A.F.E.), la care iau 
parte reprezentanți din 43 de 
țări membre sau cu statut de 
membru asociat, ai' unor orga
nizații internaționale și obser
vatori Din partea țării noastre, 
participă un grup de observa? 
tori condus de ambasadorul Ro
mâniei în Japonia, Nicolae Fi
nanța.
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In ultimele zile poliția italiană a arestat numeroși membri 
aparținînd Mafiei, in cadrul unei vaste operații împotriva 
acestei organizații, declanșată în noaptea de duminica spre 
luni și efectuată simultan in principalele orașe din sudul Ita
liei, „centre tradiționale" ale Mafiei : Palermo, Trapani, Cas- 
țellamare, Alcamo, Asinara. Au fost arestați, la prima des
cindere, 32 de mafioți, nume binecunoscute de serviciile po
liției. Marți, au fost operate încă șase arestări și, potrivit 
unui comunicat al Prefecturii din Palermo, poliția și cara
binierii sint pe urma altor zece mafioți, care au reușit să 
se ascundă între timp. în același comunicat se arată că ac
tuala operațiune „anti-Mafia" este întreprinsă pentru a 
„frîna și pedepsi actele criminale ale grupărilor mafiote și 
pentru a-i identifica pe autorii numeroaselor delicte comise 
în ultimii ani, dintre care mulți au rămas nedescoperiți".

Vasta descindere a poliției este rezultatul unei anchete des
fășurate timp de trei ani și care și-a propus să adune probe 
ajutătoare la eliminarea Mafiei din viața publică italiană. 
Această anchetă a început in luna februarie a anului 1970, 
cind Leonardo Vitale, unul dintre mafioții implicați in răpirea 
industriașului Luciano Cassina, a furnizat unele indicii in 
ceea ce privește activitatea Mafiei.

După părerea unor comentatori, ceea ce a determinat ca 
operațiunea „anti-Mafia" să fie declanșată în aceste zile a 
fost atentatul împotriva comisarului Angelo Mangano, grav 
rănit in urma numeroaselor focuri de revolver trase asupra 
sa în scara zilei de 6 aprilie, in apropierea locuinței sale. 
Cine avea interesul să-1 suprime pe comisarul Mangano ? 
Este suficient de menționat că face parte din „Biroul pro
blemelor speciale" al Ministerului de Interne al Italiei și 
ancheta de peste trei ani cazul lui Luciano Leggio, zis 
Liggio, unul dintre cei mai temuți șefi ai Mafiei. Ancheta sa 
era tocmai pe punctul de a fi rezolvată cu succes, cind a fost 
comis atentatul. Ca să nu apuce să vorbească, ca in toate 
cazurile de acest fel, Mafia este prevăzătoare, deoarece ame
nințată — amenință la rindul său, speriată — ucide.

Comisarul Mangano nu este prima victimă a „organizației 
terorii și tăcerii", cum este numită Mafia. După polițiști, 
ziariști, a urmat, la 5 mai 1971, procurorul șef al capitalei 
siciliene, Pietro Scaglione, care anchetase tot cazul mafiotu
lui Luciano Liggio — „boss"-ul din Corleone — căutat și 
azi de poliția italiană. Și Scaglione declarase că deține in
formații importante referitoare la acțiunile Mafiei, mai bine- 
zis ale Noii Mafii, deoarece se poate vorbi de o reorganizare 
a acestei organizații. In urma arestărilor principalilor șefi 
ai Mafiei, cu ani in urmă, organizația a pierdut din forța 
sa, pînă în jurul anului 1960, cind a reușit să se reorganizeze, 
fixîndu-și un alt program. Noua organizație s-a orientat spre 
un nou fel de banditism bazat pe răpirea bogătașilor, pe con
trabandă (în special a țigărilor) și, mai ales, incepind din 
anul 1967, pe speculații imobiliare din Sicilia. Episoadele 
de o brutală și atroce violență se succed de atunci intr-un 
ritm neliniștitor. Disparițiile misterioase, răpirile, atentatele 
nu contenesc și cu greu pot fi descoperiți autorii lor deoarece 
poliția nu primește ajutorul martorilor. „Legea tăcerii" im
pusă de teroare este greu de înlăturat. Toți depozitarii unor 
secrete ale organizației sînt în primejdie.

De data aceasta, vasta operațiune ,.anti-Mafia“, care a 
arestat* în decurs de două zile 38 de mafioți și care continuă 

lovitura fenomenului 
și — fapt recunoscut

să se desfășoare, va da în mod sigur o 
mafiot încă în plină vigoare în Sicilia 
acum — în regiunea din jurul Romei.

RODICA TEPEȘ
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