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Cele mai bune materiale vor fi pu
blicate, acordîndu-se prioritate atît ca
lităților amintite mai sus cit și ordinei 
sosirii lor la redacție.

tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Timpii generoși în care trăim aduc în 
cea mai strictă actualitate o expresie 
tradițională a poporului român : bucu
riile personale și ale celor apropiați se 
cer împărtășite și altora. Este și moti
vul pentru care ziarul nostru își des
chide din nou coloanele sale cititori
lor invitîndu-i să ne împărtășească 
bucuriile lor zilnice, cit și cum din mun
ca lor și a tovarășilor lor contribuie la 
îndeplinirea marilor obiective ale socie
tății noastre, stabilite pentru cincinal.
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PRELEGERE SAUB

CU STUDENȚII ? )
de prof. dr. docent Nicolas Bărbulascu 
decanul Facultății de fizică de la Universitatea din

București

Marea revoluție teh- 
nico-științifică din vre
mea noastră continuă să 
modifice in mod pro
fund activitățile de bază 
ale vieții sociale. Tot ce 
altădată- părea mai i- 
muabil și mai înrădăci
nat în felul nostru de 
muncă, suferă, astăzi 
schimbări radicale, cu 
repercusiuni surprinză
toare.

Un spirit novator a- 
nimă și domeniul acti
vității , didactice, de la 
învățămîntul 
pînă la cel 
punind sub 
lizei critice 
practicile 
mare autoritate în acest 
domeniu, unele depășite 
de vremuri, de ritmul 
vieții. O singură activi
tate se împotrivește, 
după opinia noastră, 
mai' mult, după cit 
pare, încercărilor de 
noire : este vorba 
activitatea de predare 
în învățămîntul supe
rior. Trăim în secolul 
sateliților artificiali, al 
creierului electronic, al 
televiziunii, al exploră
rii Cosmosului, adică în 
epoca celor mai îndrăz
nețe înfăptuiri ale min
ții omenești. Totul a 
progresat uluitor în ju
rul nostru ; numai teh
nica predării la catedră 
în învățămîntul supe
rior a rămas aproxima
tiv aceeași ca acum a- 
proape o mie de ani. 
cînd au luat ființă pri
mele universități: pro
fesorul vorbește de la

studentul 
bancă, cit 
ales, cum

general 
universitar, 
lentila ana- 

multe din 
clasice, cu

cel 
se 

în
de

catedră, iar 
ia notițe în 
poate și, mai 
poate.

Am ajuns
stadiul final cînd 
mai este cu putință nici 
un progres în materie 
de predare? Este mun
ca la catedră o activi
tate osificată, turnată 
în tipare definitive, din 
care nu se mai poate 
ieși ? Așu ceva nu se 
poate crede. De altfel, 
dialectica marxistă ne 
îndreptățește să afir
măm că metodica pre
dării este și ea supusă 
dezvoltării, ca întreaga 
realitate ce ne încon
joară. Școala socialistă 
are nevoie, cred, să în
locuiască metode vechi 
de predare, concepute 
în evul mediu, prin me
tode noi, care să folo
sească în mod judicios 
cuceririle științei și teh
nicii modeme.

Metoda actuală de 
predare reflectă nive
lul tehnicii din vremea 
de demult, cînd tiparul 
fiind scump, cartea era 
rară. Pe atunci mijlocul 
cel mai lesnicios de a 
împărtăși studenților 
cunoștințe era numai 
calea orală. Metoda a- 
ceasta a putut să dea 
rezultate mulțumitoare 
numai atîta vreme cît 
știința a fost puțin dez
voltată ; dar astăzi, 
cînd cantitatea de

DISCUTAM 
□ESPRF tinerețe 

uca, 
răspunderi

Fugind de truism uitînd 
deseori că însăși didactica 
este o înlănțuire necesară 
de locuri comune, de ade
văruri deja cîștigate fără 
cunoașterea cărora copilul 
devenit ttnăr va irosi ți 
timp și eforturi pentru a 
forța uși deschise. Că in
strucția școlară nu trebuie 

I să repete adevărurile bana
le de 
treizeci de ani, e un lucru 
știut ți memorat bine. Ar
gument cu care îmbunătăți
rea manualului este într-un 
continuu proces de perfec
ționare. Astăzi, elevul de 
liceu, ca sa ofer un exem
plu, are sensibilitate și pu
tere de înțelegere și pentru 
poezia de factură modernă.

E meritul incontestabil 
școlii I Dar cum există o 
experiență, îndepărtată și 
nu prea, a fluctuațiilor de 
orientare didactică am vrea 
să cerem o clipă de ascul
tare. Mal ales tinerilor, 
elevi sau proaspeți absol
venți de licen, cu care am 
discutat despre clasicitate 
și perspectivele de lectură 
ale literaturii acesteia, le 
solicităm atenția. Se crede 
greșit că literatura clasică 
și-a epuizat virtuțile de 
lectură.
4e

epuizat virtuțile 
Eroarea pornește 

la ignorarea condiției

V. ARACHELIAN

V edete noctur
nă din cartierul/ 

Berceni 
al Capitalei
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CONCURSUL ESTE DESCHIS TUTU
ROR CITITORILOR ZIARULUI NO
STRU, MEMBRILOR CERCURILOR 
LITERARE. CARE POT PARTICIPA 
CU REPORTAJE, ÎNSEMNĂRI, ARTI
COLE, INFORMAȚII, PORTRETE 
TERARE, POEZII. FOTOGRAFII.

Faptele de muncă constituie 
mai convingătoare și mai fidelă carte 
de vizită a oricărui om. De aceea, in 
materialele pe care le veți trimite zia
rului nostru vă rugăm să ne scrieți des
pre asemenea fapte, definitorii pentru 
profilul dv. etic și al tovarășilor la 
care vă veți referi, fapte de muncă și 
eroism cotidian, fapte civice înaintate, 
de înaltă comportare în viața de fami
lie și în viața socială.

CONCURSUL ESTE ORGANIZAT 
IN DOUĂ ETAPE, DOTATE FIECARE 
CU PREMII. PRIMA ETAPĂ, CARE 
ÎNCEPE LA DATA DE 20 IANUARIE, 
VA FI ÎNCHEIATĂ LA 2 MAI „ZIUA 
TINERETULUI DIN REPUBLICA SO
CIALISTA ROMANIA".

Premiile vor fi acordate atît pentru 
calitatea redactării articolelor cit mai 
ales pentru conținutul lor în fapte deo
sebit de semnificative. Articolele vor 
fi trimise pe adresa redacției ziarului 
„Scînteia tineretului", Piața Scînteii 
nr. 1, cu mențiunea : Pentru concursul 
„Contemporani cu cincinalul".

La sfîrșitul primei etape vor fi acor
date următoarele premii :

PREMIUL I: O EXCURSIE IN 
STRĂINĂTATE PRIN O.N.T. CAR- 
PAȚI

PREMIUL II: OBIECTE IN VA
LOARE DE 1 000 LEI

PREMIUL III : OBIECTE 1N VA
LOARE DE 750 LEI 
10 MENȚIUNI 1N OBIECTE IN VA
LOARE DE 250 LEI FIECARE.

EXCURSIEI
Gh. Neamu

cercetător științific
Institutul de Geologie- 

Geografie al Academiei 
Republicii Socialiste România
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Multe veri le-am petrecut 
în munți. Urcînd pe potecile 
șerpuitoare, sub povara ruc
sacului plin cu probe de roci 
sau cu aparate, adesea am fost 
însoțit de grupuri de turiști 
ce veneau să-și petreacă sfîr
șitul săptămînii sau o parte 
din concediu în decorul încân
tător al înălțimilor. Urmă
rind zeci de asemenea excursii 
organizate de O.N.T., de in
stituții, de organizațiile U.T.C. 
sau, pur și simplu, de amato
rii de drumeții, m-am între
bat dacă asemenea călătorii în 
mijlocul naturii sînt numai o 
petrecere a timpului liber în 
aerul ozonat al crestelor alpi
ne. In majoritatea excursiilor 
întîlnite de mine, tinerii nu își 
fixaseră decît acest scop: de 
a respira cîteva ore sau zile 
aerul curat al înălțimilor, de 
a-vedea răsăritul soarelui de 
pe Ceahlău sau, mai simplu, 
de a se bucura de frumusețea 
muntelui. Fără îndoială că 
aceste scopuri propuse merită 
toată atenția, că respirarea — 
la figurat și la propriu — a 
naturii în plenitudinea frumu
seților ei este necesară, re
confortantă, procurîndu-ți 
multe satisfacții, unele de 
neuitat. Mă întreb, însă, dacă

Studiu
fotot AGERPRES

Oamenii sint dornici să se 
destăinuie, să comunice și al
tora necazurile și bucuriile lor, 
să se sfătuiască cu ei, refuză, 
de cele mai multe ori, să ră- 
mînă singuri pe insula „pro
blemelor personale". Dar a- 
tunci de unde teama și neîn
crederea unora de a vorbi des
pre ei înșiși, de unde stinghe
reala altora cînd, intenționat 
sau nu, ating domeniul sen
sibil al vieții personale ?

— Viața personală a
mului este inatacabilă, este 
domeniul privat al fiecăruia 
— susțin unii, învăluind to
tul în mister. E drept că fie
care om rămîne o personali
tate cu coordonate proprii, cu 
pasiuni, visuri, calități sau

o-

PERSONALE" ?
vicii și nimeni nu cere ca el 
să umble cu un buletin de 
identitate al vieții personale 
în buzunar; dar înălțarea ca 
și căderea unui om trece prin 
ceilalți și inevitabil, un om 
adevărat este un cîștig pen
tru cei din jur, un om neîn- 
treg este o pierdere.

VlRSTA ÎNTREBĂRILOR

Se pare că viața personală

începe odată cu adolescența, cu 
descoperirea sensibilă a reali
tății, a relațiilor între oameni 
odată cu autodescoperirea. 
De aceea, spunea profe
soara Mirion Georgeta de la 
Liceul nr. 5, în școli se pun 
probleme deosebite. Elevii se 
formează ca personalități, a- 
supra lor acționează influențe 
care trebuiesc dirijate, li se 
conturează gusturile, concep
țiile de viață, se formează. în-

tr-un cuvînt, coordonatele ac
tivității lor sociale, dar și ale 
vieții personale. Curiozitatea, 
firească la vîrsta lor, îi deter
mină să învăluie toate lucru
rile mai puțin cunoscute, cele 
care stirnesc mai multe discu
ții, într-o aură misterioasă, 
să-și suprasolicite imaginația. 
Se interferează în acest pro
ces, dacă el este lăsat la voia 
întîmplării, viitoarea prejude
cată a „vieții personale" în

care tinerii amestecă senti
mente și fapte, gînduri și con
cepții. In primul rînd, a pre
cizat prof. Haricleia Hașoti, 
domeniul educației sexuale 
pune, în școli, problemele cele 
mai dificile. Intr-un caiet de 
însemnări al unei eleve am gă
sit povestite, cu lux de amă
nunte, toate filmele de dragos
te și comentate frivol. M-am 
întrebat dacă tăcerea părinți
lor, a profesorilor în califica
rea relațiilor între sexe nu 
dăunează adolescenților. Pro
blemele lor personale încep

GALINA BĂDULESCU

(Continuare tn pag. a V-a)

PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI 

A PRIMIT PE AMBASADORUL
TURCIEI

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit în audiență 
pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Turciei la 
București, Semsettin Arif 
Mardin, în legătură cu ple-

carea sa definitivă din Româ
nia.

A fost de față Mihai Marin, 
adjunct al ministrului aface
rilor externe.

Primirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

(Agerpres)
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OPINII Irene Flamann,

In rolul Rhea

din Romulus cel

Mare

îndeaproape cu
acestei

actriță a Tea

trului din Bacău

CONȚINUT Șl MODALITĂȚI
Colocviu

Cu pro zeloșii

cantitatea, 
a comen- 
acești ti- 
provoacă, 

însemnătă-

Nu se poate începe nici o 
discuție despre proza curentă 
fără a se pomeni și de tinerii 
ei reprezentanți. Este un semn 
sigur că aceștia există în în
țelesul bun al cuvîntului, că 
au reușit adică să se impună 
atenției generale și să con
stituie un subiect de comen
tarii a căror întindere referă, 
indirect desigur, nu o dată 
despre consistența punctului 
de plecare care e proza sem
nată de ei. Ceea ce e mai in
teresant e că se discută foarte 
mult despre niște scriitori a- 
flăți încă la primul lor volum. 
Adesea creația lor este întîm- 
pinată cu multe rezerve criti
ce, metamorfozate în imputări 
de valoare care vin, de fapt, în 
contradicție cu 
deloc neglijabilă 
tăriilor, pe care 
neri scriitori o 
semn neîndoios al
ții sau începutului de însem
nătate pe care scrisul lor îl 
are. Contradicția e trădătoare 
și destăinuie viciul unei ar
gumentații care nu vrea să-și 
mărturisească în întregime re
zervele. Cred că poate fi con
siderat un mic titlu de glorie 
faptul că un minuscul eșalon 
de debutanți obligă la semna
le critice voci diverse, asta 
fiind, în alt plan, dovada vita
lității unei literaturi. Pînă mai 
ieri, în reviste, schițele și po
vestirile semnate de C. Mate- 
escu, Iulian Neacșu, Lauren- 
țiu Cemeț, Ana Barbu, Sîn
ziana Pop, Dumitru Țepe- 
neag. Horia Pătrașcu, Constan
tin Stoiciu, strînse în 
au oferit o materie 
mal organizată pentru 
citarea observațiilor 
sau bine prevestitoare. Im
portant este că aceste volu
me există și că ele afirmă un 
număr de scriitori interesați 
de problemele actualității și, 
în același timp, de cele de ex
presie. Evident, între ei e deo
sebire de calificare, de talent, 
de formulă, de forță epică și 
una din primele operații care 
se cere făcută, cînd vorbim 
despre ei, eete să separăm prin 
disocieri nuanțate pe unii de 
alții, să-i tratăm cu alte cu
vinte conform individualității 
sau personalității lor. Discu
tarea devălmașă a acestor vo
lume, numai pe baza unui u- 
nic criteriu — de pildă, apa
riția în aceeași colecție, crite
riu pur formal ! — e creatoa
re de confuzii și de false pro
bleme. A considera în bloc un 
grup de tineri care nu toți au 
ajuns la conștiința de sine 
înseamnă a vorbi de un fapt 
care încă nu există. Nu mai 
insistăm asupra trădării mi
siunii pedagogice a criticii în 
astfel de ocazii, misiune care 
nu se poate realiza pe o tablă 
de materii atît de eterogenă 
prin diversitatea semnăturilor. 
Riscul e de a proiecta asupra 
unora viciile celorlalți și asu
pra altora calități pe care nu 
Ie au. Nu clarificării folosește 
discutarea pe picior de egali
tate a schițelor lui Iulian 
Neacșu cu ce’e ale lui C. Ma- 
teescu, de pildă.

S-a încercat și clasarea a- 
cestor proze — luată tot glo
bal ! — într-un sector de mi
nim interes acela al ..faptului 
mărunt". Proza aceasta ar fi, 
deci, neinteresantă sau neva- 
loroasă pentru că se ocupă de 
„fapte mărunte". Dar ce e a- 
cela un fapt mărunt ? Simple
le etichete, adjectivele nu pot 
înlocui analiza critică la obiect.

Reteta ^ne de fuga de a- 
naliză și competență a unui 
desuet — și nefast — bagaj 
critic care fetișizează unele 
noțiuni împotriva altora, re- 
curgînd la operații chirurgica- 
lo-radicale.

Reproșul pentru faptul mă
runt contrazice dezideratul ne
cesar al varietății stilistice 
căci el conține, în subsidiar, 
recomandarea uniformității 
și în consecință a unei singu
re maniere. Criteriul dimen
siunii faptului este exterior u- 
nei discuții despre progresul 
literaturii, progres care se 
realizează prin valoarea tex
telor și talentul scriitorilor, 
prin mesajul faptelor — indi
ferent de epitetul care le cali
fică — și numai improprietatea 
criteriului poate explica 
improprietatea concluziilor 
scoase dintr-o egală aplicare 
pe texte inegale artistic.

Un fapt este, făcut sau nu, 
însemnat de talentul prozato
rului și discuția nu se poate 
duce decît diferențiat. Nu e 
important să avem zece autori 
care să se ocupe de aceeași 
temă din același unghi și cu 
aceeași formulă epică ci im
portant e să avem zece scrii
tori care să privească viața 
de pe poziții și cu perspective 
diferențiate, scriind în sti
luri diferite, talentul rămî- 
nînd în ultimă instanță dimen-

siunea? care dă dreptul la e- 
xistență. Iată de ce vom vorbi 
aici, în ordinea apariției, nu
mai de Iulian Neacșu, Sînzia- 
na Pop, Dumitru Țepeneag, 
la care adăugăm pe Horia 
Pătrașcu și nu în aceeași mă
sură pe Constantin Stoiciu.

Și între aceștia diferențele 
în toate sensurile nu lipsesc. 
Dar una din misiile criticii e 
de a risca gestul selectiv, în
temeiat chiar pe o certitudine 
relativă. Este sigur că nu toate 
promisiunile se împlinesc și că 
nu toți debutanții devin scrii
tori de primă mărime — even
tualitate ce nu exclude pe cei 
enumerați — dar scrisul lor 
are în contextul momentului o 
semnificație ce nu se poate 
neglija. Expectativa criticii ar 
fi în acest caz totuna cu la
șitatea ei, dorința de a nu 
greși față de perspectiva isto
riei literare devenind parali
zantă. Destinul literar al u- 
nul autor nu stă in mîinile 
criticului ci în propria-i vo-

tură înrudită 
lirismul. Pericolul 
proze vine din alimentul ei li
vresc, căci o prea mare aten
ție acordată existenței și jus
tificării simbolului ar putea 
duce la sărăcirea textului de 
seva reală.

O literatură accentuat femi
nină scrie Sînziana Pop. Se în- 
tîlnește și la ea dacă nu o defi
nitivă maturitate stilistică, to
tuși, un stil propriu practicat 
nu fără voința de a șoca. E și 
aici aceeași pledoarie pentru 
un scris sustras canoanelor. Și 
aici personajul e unul singur 
iar substanța prozelor e dată 
de frenezia senzațiilor, acuita
tea trăirilor. Nu lipsesc din a- 
cest volum și cîteva din teme
le pe care le numim, pe 
drept cuvîntt, mari, în spe
ță a războiului, tratate în 
factura modernă afișată de în
tregul volum. Remarcabilă, 
dincolo de teme, subiecte, e 
posibilitatea expresivă a au
toarei. Virusul acestei 11-

PROZA

volum, 
mult 

exer- 
rău

Șl RISCURILE

cație și propriile posibilități 
și cei enumerați mai sus pot 
foarte bine să ne trădeze sau 
să ne dezmintă intr-un fel sau 
altul: confirmînd sau infir
mând un potențial artistic, 
prezent, cert.

Iulian Neacșu a scos un vo
lum de schițe, ostentativ ca 
modalitate, tinzînd să demon
streze că se pot aborda cu 
succes și alte maniere decît 
cele îndeobște frecventate (cu 
o siguranță a mînuirii care a- 
cuză dexteritatea). Din acest 
punct de vedere volumul 
său e o reușită. Tînărul pro
zator stăpînește cu dezinvol
tură tehnica narării sincopate, 
a unghiului de vedere unic pe 
toată întinderea schiței. Scri
sul său dezvoltă sugestia 
la un grad puțin obișnuit și 
faptul merită să fie subliniat. 
Lumea de care e preocupat, e 
o lume văzută cu ochiul 
copilului sau adolescentului, o 
lume interpretată sau 
creată prin prizma 
stor ochi. Surprind

re- 
ace- 

acui- 
tatea observației de viață, 
în general, și a celei psiholo
gice, în special, ceea ce deno
tă capacitatea selectivă. Sînt 
alese gesturile care dezvăluie 
dramatismul stărilor sufletești 
banale în aparență. Este ade
vărat că urmărind să frapeze 
și să arate că se poate și 
„altfel". Iulian Neacșu forțea
ză posibilitățile modalității și 
adesea scopul său, care e de 
a realiza nuditatea naturaleții, 
ia un aspect insolit. A- 
ria omenească cunoscută de 
autor, „lumea" lui cu alte cu
vinte, se reduce la un perime
tru destul de mic și nu-i pu
tem cere să se nască a doua 
oară. Dar ceea ce a realizat 
Iulian Neacșu, încă fără am
ploare și cu nevoie de confir
mări, este că despre realitățile 
acestei lumi se poate vorbi și 
„altfel" decît ne obișnuisem să 
citim. De fapt, volumul său 
de debut nu este decît un vo
lum de exerciții demonstrative 
estetic.

Nu mic este rolul capacității 
mimetic-stilistice a autorului 
în profilul particular al volu
mului său și ideal ar fi ca Iu
lian Neacșu să nu se lase 
sedus de propria-i dispoziție 
mimetică.

Pentru ca schițele volumului 
său să nu fie luate drept alt
ceva decît sînt, Dumitru Te- 
peneag și-a intitulat cartea 
Exerciții, titlu modest și or
golios totodată, precizînd însă 
rolul de anticameră pe care 
îl au aceste proze de început, 
simplu preambul al celor vi
itoare. Autorul urmărește cu 
predilecție cîteva stări cum ar 
fi aceea a deplinei relaxări 
sufletești, plutirea într-un u- 
nivers în care legile gravita
ției au dispărut, autorul pre
ferind să șî-1 organizeze după 
legi proprii. Din această 
cauză revin cu valoare de sim
bol zborul păsărilor, deplasa
rea peștilor, mișcarea acroba
ților etc. Prozatorul are de 
cele mai multe ori tactul de a 
nu încălca legitățile naturalu
lui de dragul simbolurilor 
care revin insistent. Sînt în 
cartea sa pagini de bună lite
ratură onirică dezvăluind 
în autorul lor un cunoscător 
fidel al acestui fel de litera-

teraturi elegantă ca aspect sti
listic, grațioasă, în ciuda pe- 
dalei-șoc, stă în egotismul ei. 
Autoarea are plăcerea auto- 
contemplării, a încîntării de si
ne, de unde și insistența pe 
senzorial și neajunsul mono- 
cordiei, căci narcisismul prin 
repetiție devine obositor.

intr-un volum de Horia 
Pătrașcu de reținut e ul
tima povestire întunericul și 
profesoara de 
valoros al 
fără ca celelalte să nu-i fie 
reprezentative. Se vede că a- 
cest prozator nu se simte bine 
în proza de mici dimensiuni.

Proza sa se organizează de 
pe acum în jurul unei teme 
unice, obsesive, tratate cu o 
mare rigoare a ritmului com
poziției. Autorul e preocupat 
de ritmul interior al narațiu
nilor sale, mereu același, și 
se poate anticipa o viitoare 
dexteritate dar șl o probabilă 
calofilie arhitectonică.

Ceea ce-1 apropie pe Con
stantin Stoiciu de ceilalți pînă 
acum e aceeași ambiție de a 
stăpîni mijloacele unei proze 
modeme. Factura povestirilor 
sale se înscrie deci în efortul 
de înnoire sau asimilare a u- 
nor tehnici literare noi, eroii 
săi sînt tineri (cîteva subiec
te sînt de pe șantiere), dar 
sub aparența părăsirii șablo
nului se ascund, uneori, pon- 
clfele unei proze idilice des
pre șantiere șl tineri munci
tori.

Comună le.e, mai ales pri
milor trei, ambiția depăși
rii unor norme tradiționale, 
încercarea de a găsi o nouă 
haină expresivă. (Căutările lui 
Horia Pătrașcu vizează numai 
găsirea unei formule adecvate 
tipului său de subiect, iar 
Constantin Stoiciu este doar 
utilizatorul unei maniere). La 
fel de comună le e atenția 
pentru planul psihologic, aces
ta fiind domeniul exprimării 
morale a eroilor.

Orizontul social al acestor 
tineri este, se pare, însă mi
nim șl cunoașterea în supra
față e înlocuită cu sondajul 
pe verticală. De altfel, ei se 
supun și unei condiții obliga
torii a prozei moderne care 
refuză să vorbească, din scru
pul profesional, despre stări 
netrăite de scriitor. Una din 
consecințe e absența persona
jului în înțelesul de caracter 
pe care îl are în pțpza clasică. 
Despre o reală absență a per
sonajului nu se poate vorbi 
însă, un personaj există, dar 
unul singur de-a lungul mai 
multor schițe. Acestea comu
nică, toate, o realitate dar me
tamorfozată, filtrată de pre
zența autorului care se con
stituie în propriul său perso
naj. Imperativitatea caracte
relor în proza de mici dimen
siuni e, de multe ori, un non 
sens. Ele sînt în mod o- 
bișnult atributul epicii de am
ploare, al nuvelei, al romanu
lui, și reclamarea insistentă a 
caracterelor în proza lor e, de 
fapt, cererea de a părăsi do
meniul unei proze în care pri
matul îl au stările, întîmplă-

pian, preludiu 
Reconstituirii,

rile cu semnificații concentra- 
te, și nu definițiile caractero
logice. Se reclamă, deci, o pre
zență mai acută a planului 
moral. Primatul eticii e într-a- 
devăr o cerință de care proza 
acestor tineri trebuie să țină 
seama. Nu mai trebuie nici 
demonstrat că acest fel de 
literatură presupune și o 
etică, deloc neutră în prin
cipiile ei, căci orice lite
ratură care există, căreia 
valoarea îi dă „autonomie", 
presupune o etică, nu aceea a 
autorului cu care poate avea 
multe puncte comune, ci una 
a universului operei. Evoluția 
acestor tineri, niciunul nu dă 
semne de stagnare, va da răs
punsul la întrebările ori im
putările directe sau subînțe
lese. Pînă atunci, orice diag
nostic aplicat pe un fenomen 
încă neîncheiat, încă în miș
care, este superfluu.

Dacă e de tras un semnal 
de alarmă, credem că el tre
buie să vină din altă direc
ție. Nu cumva acești tineri vor 
inversa lucrurile întrerupînd 
cariere care se anunțau fruc
tuoase ? Ei au avut ambiția 
unei demonstrații pe care în 
linii mari au făcut-o : au ară
tat că se poate scrie și „alt
fel", au impus o condiție pro
fesională, precizînd prin scri
sul lor că numai talentul sau 
voința de a scrie nu ajung, că 
e nevoie pentru orice profe
sionist al scrisului de o cul
tură literară care asigură po
tențialul artistic al prozei pro
prii. Eroarea, dacă va fi una, 
e de a nu transforma compe
tiția artistică într-una de 
sportivitate, făcînd din adopta
rea și stăpînirea unor moda
lități și tehnici — o chestiune 
de performanță. Atunci mij
loacele ar lua locul scopului 
și „jocul" ar deveni steril.

MIHAI UNGHEANU

RĂSPUNSURI
PE ADRESA
CITITORILOR

cum îl spuneau copiii și su
porterii mai tineri, a început 
să practice fotbalul, la Brăila, 
în anul 1938. După aceea 15 
ani a activat numai în echipa 
clubului „Rapid". A jucat de 
13 ori în echipa națională. 
Echipa lui favorită e... 
„Rapid". Era și normal, rapi- 
diștii sînt consecvenți. La în
trebarea : de cîte ori ați fost 
sancționat ca fotbalist, răs
punsul a fost: Niciodată ț Ce 
bine ar fi dacă 
noștri ar putea 
nea răspuns.

toți fotbaliștii 
da un aseme-

— Galați.

Gheorghe Stoica — Bîrlad. 
Care sînt ultimele noutăți la 
Grădina botanică din Cluj ?

La această întrebare răs
punde lectorul universitar dr. 
Onoriu Rațiu, directorul Gră
dinii.

„Anul trecut am amenajat 
încă o porțiune aferentă gră
dinii japoneze, unul dintre 
punctele de atracție pentru vi
zitatori. Noua porțiune a fost 
populată cu plante primite din 
îndepărtata țară asiatică. Se
rele s-au îmbogățit cu specii 
noi de banan, cu arborele de 
cauciuc, care ne lipsea, și cu 
alți arbori fructiferi cultivați 
la tropice. Colecția noastră de

orhidee s-a îmbogățit, de ase
menea, cu specii noi.

Grădina botanică are o vîr- 
stă de 46 de ani. în colecția sa 
există circa 11000 specii din 
care cam 3 500 sînt în sere. 
Recent a apărut în librării un 
ghid al grădinii botanice re
dactat de academicianul Emil 
Pop.

Valentin Popescu — Ploiești. 
La întrebarea dumneavoas

tră, am solicitat un scurt in
terviu lui Ștefan Filote, 
din cei mai îndrăgiți 
pe care i-a avut 
„Rapid".

Ștefan Filote, Nea

Constantin P.
Tovarășul procuror Dornea 

Octavian ne-a dat următorul 
răspuns pentru dv. : „Cetățe
nii care doresc să înfieze 
copii trebuie să prezinte 
conducerii Casei copilului ur
mătoarele acte : cerere către 
direcțiunea Casei copilului, un 
certificat de la sfatul popular 
din cere să reiasă de cît spa
țiu dispune cel care vrea să 
înfieze copilul, o adresă din 
partea întreprinderii cuprin- 
zînd veniturile pe care le 
realizează și două caracteri
zări, de la serviciu și din 
cartier.

(Urmare din pag. H 

elementara a orlcKrel arte t 
instrucția. Literatura este o 
invenție didactică. Și clasi
cismul, șl romantismul și 
realismul critic și, tn ce 
are mai trainic, modernis
mul, au o semnificație mo
rală atingtnd, deci, o fațe
tă importantă, a didacticii. 
Ar însemna deci să renun
țăm la literatura clasică pe 
motivul valorilor morale 
depășite! Nicidecum. Să 
amintim aici un adevăr de
venit deja clasic prin repe
tare. Ceea ce tn istorie se 
tnttmplă mai puțin, tn lite
ratură, deplasarea tn sensul 
prezentului, se petrece În
zecit. Shakespeare a avut 
tn flecare epocă o altă 
valoare și o altă accepție. 
Istoria vicisitudinilor șt de
formărilor textului dovedeș
te că flecare generație a-a 
sprijinit pe marele trage
dian altfel, a selecționat și 
a interpretat opera acestuia 
după aspirațiile sale. Mora-

TRUISMUL

unul 
jucători 

clubul

Fănică

Ca 1a fotograf...

(Urmare din pag. I)

toate acestea pot da turistu
lui mulțumiri depline la în
toarcerea acasă.

Din discuțiile purtate cu un 
grup de turiști, în vara anu
lui trecut, am constatat că 
deși veneau pentru a doua sau 
a treia oară în Piatra Craiu
lui și aveau dorința să urce 
din nou pe creasta dantelată 
pînă la vîrful Omul, nu cu
noșteau nimic, în legătură cu 
constituția geologică — în 
mare — a masivului, cu înăl
țimile, clima și, mai ales, ve
getația și flora masivului. In 
mod deosebit am accentuat pe 
floră și vegetație. Se știe că o 
serie de plante și-au restrîns 
aria lor de repartiție, uneori 
la un singur masiv muntos 
sau la o zonă muntoasă. Dacă 
turiștii — în special tinerii — 
care urcă în zonele muntoase 
n-au cunoștințe elementare 
asupra florei specifice mun
telui 
fără 
pînă 
ofili.
acest
măsură, coborând din 
Craiului, cu buchete de ga- 
rofițâ Pietrii Craiului (Dian- 
thus callizonus), floare care 
din toată țara doar aici pe 
brine și stincăriile înierbate 
se mai găsește. Sînt sigur că 
doar neștiința i-a îndemnat să 
rupă aceste gingașe garofițe.

Iată, și alt caz, eu alte sem
nificații, dar izvorînd tot din

respectiv, ei vor rupe 
discernământ flori care 
la primul popas se vor 
Am întîlnit tineri, și 
lucru m-a mâhnit peste 

Piatra

NECESAR
Ilie Constantin — comuna 

Ciorani, raionul Mizil.
Cîte poezii trebuie să trimi

teți, pentru a fi publicată 
una ? Cîte una, bună !

Reproducem P.S.-ul din 
scrisoarea dv., „Dacă, din ne
norocire această poezie va fi 
publicată (e vorba de cea tri
misă în ultima scrisoare) vă 
rog să-mi spuneți și mie data 
cînd vă veți înșela".

Nu ! nu se va produce nici o 
nenorocire, deoarece poezia nu 
e publicabilă. Deci, nu ne vom 
înșela.

Pascu Niculae — București.
De la clubul sportiv Di

namo ni s-a răspuns că ar fi 
bine să treceți pe la tovarășul 
Gheorghe Timar, antrenorul 
centrului de copii, pentru a 
vedea dacă aveți „stofă" de 
portar. Dacă nu veți primi un 
răspuns pozitiv, nu dezarmați. 
Continuați să vă antrenați și 
atunci cînd veți deveni un 
portar talentat, o să vă caute 
clubul pe dumneavoastră.

la exemplului este limpede : 
clasicii devin prin noi con
temporani nouă. Bineînțe
les, că despre marii clasici 
este vorba, de aceia care 
în suprastructura anecdotei, 
au ținut la condiția superi
oară a artei didactice, adi
că, instruirea prin imagini 
tjlus ambiția nobilă de a 
îndrepta moravurile. Dar 
intre noi ți literatura de 
care vorbim se interpun to
tuși secole, dacă nu chiar 
milenii. Există însă o punte 
pe care și-au construit-o 
toți oamenii instruiți : o so
lidă șl bine dirijată, încă 
de ta vtrsta abecedarului, 
educație. Fără o efsemenea 
inițiere — oricare educație 
este o inițiere — orice ope
ră valoroasă a trecutului, 
devine altfel o ecuație al
gebrică. Dar fără a edifica 
o asemenea punte, renun
țăm la o moștenire care ne 
aparține și ne îmbogățește. 
Cu o bună educație, opera 
de artă cu cît e mal bine 
înțeleasă în subtilitățile sa
le, devine mai frumoasă și 
mal binefăcătoare asupra 
moralei noastre. Șl cea cla
sică și cea scrisă foarte 
bine, ieri.

ROSTURILE
EXCURSIEI

ignoranți. Urcam pe la Obâr
șia Ialomiței spre Vîrful Omul. 
Pe custura glaciară dintre 
Obîrșia Ialomiței și Circul gla
ciar al Cerbului m-am intîl- 
nit cu un grup de excursio
niști care, aflîndu-se la odih
nă la Sinaia, s-au gîndit că 
n-ar fi rău să facă o ascen
siune pe Vîrful Omul (2 509 m). 
Toți erau tineri. Mi-am expri
mat nedumerirea privind ți
nuta lor vestimentară. Atît 
fetele cit și băieții erau îm- 
brăcați foarte ușor, în șorturi, 
pantofi de tenis, o cămașă sau 
o bluză. I-am întrebat dacă 
au mai fost pe Vîrful Omul și 
dacă au cunoștință de condi
țiile climatice de la această 
altitudine. Mi-au zîmbit su
perior și, privindu-mi ținuta 
vestimentară din care nu lip
seau bocancii și hanoracul, 
probabil că m-au asemuit cu 
Tartarin din Tarascon. Doar, 
după spusele lor, eram în 
mijlocul verii! La cabană, 
însă, toți s-au băgat în came
ra în care ardea un foc straș
nic și tot acolo i-am lăsat a 
doua zi dimineață cînd am 
plecat la treburile mele. La 
Vîrful Omul, la 20 iulie, în

„miez de vară" ningea. Mă 
întreb cum de nu i-a averti
zat cineva, fie jos în Sinaia, 
fie la ultima cabană de la 
care au plecat. Era vorba doar 
de cîteva cunoștințe elemen
tare de climatologie care se 
capătă pe băncile școlii.

$i acum, cîteva rînduri 
despre rosturile cabanei. După 
părerea mea, și cred că ea 
corespunde dorințelor multor 
excursioniști, cabana ar trebui 
să fie un loc în care, după 
oboseala multor ore de mers 
continuu în condiții atmosfe
rice nu totdeauna din cele 
mai favorabile, să găsești un 
ceai și o mîncare caldă, uneori 
este nevoie chiar de un rom 
mic, un pat în care să te 
odihnești și un foc zdravăn la 
care să-ți usuci hainele. Cele 
mai multe cabane ne depășesc 
așteptările, oferind un surplus 
de condiții civilizate care, din 
păcate, de multe ori se întorc 
împotriva noastră. Mulți turiști 
ajungând la cabană, cu spriji
nul larg al cabanierului, care 
are și unele interese economi
ce, intră la bufetul cabanei și 
încing un chef pe cinste. In 
dormitorul comun în care ți-ai

găsit un loc, într-un colț (doar 
ai venit seara, n-ai stat 
ziua la cabană) este un 
vino, se vorbește tare, 
sînt trîntite cu putere, 
rogi să se facă liniște, 
răspunde pe un ton destul de 
necuviincios: 
zești acasă ?
cabană!)

Nu cred că 
efortul fizic pentru acei tineri 
care urcă la munte și care se 
înfundă la bufetul cabanei. In 
locul aerului curat al înălți
milor, al cunoștințelor căpă
tate prin recunoașterea mun
ților, florilor etc. ei preferă 
mirosul acru al fumului de 
țigară, jocurile de remy și 
cărți. Efortul în acest caz n-a 
fost prin nimic compensat.

Am ascultat în multe emi
siuni radiodifuzate, chiar s-au 
scris multe pagini și se vor
bește încă în multe adunări 
ale organizației U.T.C. despre 
excursie ca mijloc de cunoaș
tere a țării. Cred că pentru 
realizarea acestei nobile sar
cini se face încă foarte puțin. 
Aproape 80 la sută din 
excursiile bucureștenilor se 
consumă pe Valea Prahovei și

toată 
du-te 
ușile 
Dacă 

ți se

„da ce, te tre- 
(ești doar la

este justificat

în Bucegi. Nu-mi amintesc să 
fi văzut vreodată anunțată 
prin presă o excursie pentru 
tineret pe Valea Neajlovului, 
la Slobozia sau în Balta 
Brăilei. Cunoașterea frumuse
ților și bogățiilor țării nu se 
reduce, în ultimă instanță, la 
Valea Prahovei și împrejurimi. 
Desigur, sînt invocate motive 
privind cazarea sau transpor
tul în regiunile respective. 
Acestea sînt numai pretexte. 
Un răsărit de soare în Bără
gan, la Slobozia sau Amara, 
are tot atîta farmec, privit în 
luna iulie, ca și răsăritul pe 
Ceahlău.

Cîți din tineri au văzut 
Gura Portiței, locul unde Ra- 
zelmul comunică cu marea, 
cetățile grecești de pe tărîmul 
Mării Negre, cîți au admirat 
nisipul argintiu al grindurilor 
fluviomaritime Caraorman și 
Săriturile ?

Îndemnul „tinere, cunoaște 
țara" nu trebuie să rămînă 
doar o lozincă cu care se în
cheie discuția din adunarea ge
nerală U.T.C. Desigur, nu este 
așa de ușor să organizezi 
o excursie în locuri mai de
părtate și excursia nu se 
realizează numai prin entu
ziasmul tinereții. Ea trebuie 
foarte bine pregătită, iar 
scopurile drumeției nu se li
mitează doar la petrecerea 
timpului liber în mijlocul 
naturii, la odihnă sau la respi
rarea aerului curat. Setea de 
cunoaștere, caracteristică ti
neretului trebuie să fie satis
făcută de cadre competente 
care să pregătească si să con
ducă tinerii în drumeț'e.
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PE AICI A TRECUT rCIT STAU ș: CE FAC

PE TEREN SECRETARII

TOVARĂȘUL SECRETAR... WCOMITETULUI RAIONAL

U.T.C. ROMAN

„Alo ! Poenarii ?... La telefon Comitetul raional U-T.C. Roman! Cine-i 
acolo ?... Sfatul ?... Bine I Luați o hîrtie și un creion... Ați găsit ? Scrieți...

Notă telefonică nr. 1.
din 4 ianuarie 1967.
Aduceți la cunoștință secretarului comitetului comunal U.T.C. și celui 

de la cooperativa agricolă să se prezinte de urgență, mîine, 5 ianuarie 
1967, orele 8 dimineața, la raion pentru instruire. Prezența obligatorie.

Semnează, 
Prim secretar, 
Cozma Vasile."

Apelul acesta a fost repetat de 35 de ori. A doua zi dimineața, se
cretarii comitetelor comunale și cei ai cooperativelor agricole erau, 
într-adevăr. aproape toți, prezenți.

Și acest lucru, se întimplă cu regularitate. Numai că la raion secre
tarii din comune nu stau decît foarte puțin. Intilnirile lor, însă, cu 
membrii biroului comitetului raional U.T.C.. cu secretarii acestuia — 
cei care conduc activitatea organizațiilor U.T.C. din raion — sînt mai 
dese. Ele au Ioc în comune, in sate, in cooperativele agricole de produc
ție, adică acolo unde lucrează tinerii.

•••DEȘI LUNA ARE
30 DE ZILE

■ O SĂPTĂMÎNĂ BOGAT ă. ANUL ARE, ÎNSĂ, 521 ■ INTRE DOUĂ DEPLASĂRI - 
PUȚINĂ CONTABILITATE ■ 8 ZILE PE LUNĂ, NU E PREA PUȚIN 3 ■ CE AMINTIRI 

LĂSĂM TINERILOR ? ■ O MiNÂ AMENINȚATĂ DE PROPRIII ! DEGETE

sollcitat. Șl să le dați, la 
nevoie și o mînă de aju
tor. V-a fost imposibil. 
„Sarcinile" v-au reținut. 
Nu credeți, însă că asu
pra acestei noțiuni ar 
trebui să meditați mai 
profund? Și, eventual, să 
renunțați la modul dv. 
personal de interpretare, 
chiar dacă acestui mod 
îi datorați impresionanta 
performanță pe care 
ați realizat-o în materie 
de îndeplinire a sarci
nilor.

nevoie de sprijin com
petent, stăruitor și efi
cient. Și, nimeni altci
neva, decît secretarii co
mitetului raional nu 
este mai îndrituit, mai 
dator să le acorde, să 
ajute concret — partici- 
pînd efectiv Ia pregăti
rea și desfășurarea unor 
acțiuni ducînd expe
riența bună de la o orga
nizație la alta — birou
rile, comitetele să mun
cească bine, să aibă o 
activitate bogată. Cu 
toate acestea, cuvintele 
secretarului comitetului 
comunal din Săbăoani 
exprimă o realitate evi
dentă prin majoritatea 
organizațiilor U.T.C. din 
raion.

Iată-le.
— De cînd sînt eu 

secretar U.T.C. — și este 
destul timp — n-am pu
tut niciodată să zic că 
am primit într-ade
văr un ajutor concret 
în munca de organiza
ție din partea vreunui 
membru al biroului no
stru raional. O singură 
dată am simțit un ast
fel de sprijin din partea 
unui instructor regio
nal. Dînsul a stat la noi 
mai multe zile. A stat 
de vorbă cu aproape toți 
tinerii, cu unii la cămin, 
pe cei mai mulți, insă, 
i-a vizitat chiar la locul 
de muncă ; ne-a ajutat 

să organizăm cîteva acți
uni educative, să pregă
tim o adunare generală, 
ne-a prezentat o expu
nere... Nu știu cum, dar 
în acele zile parcă și in
teresul meu era altul...

Am reprodus mărturi
sirile de mai sus gîn- 
dind că ele pot constitui 
pentru secretarii Comi
tetului raional Roman al 
U.T.C. un prilej de me
ditație foarte serios pri
vind nu numai stilul de 
muncă, ci și autoritatea, 
prestigiul secretarilor 
comitetului raional.

tul, unii elevi au pără
sit băncile școlii, alții 
noi le-au luat locul. în 
tot, 
ion 
tici
ați analizat, ați dat indi
cații, fie la telefon, fie 
chemînd secretarii la 
raion. Dar n-ați găsit de 
cuviință să căutați un 
singur prilej, unul sin
gur măcar, de a merge 
să vedeți ce fac uteciș
tii de aici, cum se des
curcă organizațiile de 
aici în rezolvarea multi
plelor sarcini care i-au

acest timp dv la ra- 
ați întocmit statis- 
cu rezultatele lor,

ce constatasem și noi: 
faptul că secretarii în
treabă în comune mai 
ales de cotizație, primiri 
de membri și planuri de 
muncă. Dar nu explică 
un lucru : de ce se limi
tează numai la acestea? 
De ce, așa cum constată 
o brigadă a comitetului 
regional, „se trec cu ve
derea principalele pro
bleme ale muncii poli
tico-educative ?“

Secretarii comitetului 
raional, și, urmîndu-le 
exemplul și ceilalți acti
viști U.T.C., ar trebui 
să aibă ca principală 
preocupare aceea de a 
lăsa tinerilor pe care-i 
vizitează, nu amintirea 
unor oaspeți grăbiți, și 
furioși uneori, care se 
interesează cum stau cu 
hîrtiile, cu ședințele, ca- 
re-ți pun în față cîte
va sarcini și, dacă mai 
apucă, îți dau și ceva in
dicații, „vezi faceți asta 
și asta" etc., ci imagi
nea unor oameni apro- 
piați, care te cuceresc 
prin pasiune și dăruire, 
a unor tovarăși pricepuți 
care, avînd la inimă pro
blemele organizației, te 
ajută, pun mîna, atrag 
în jurul lor tinerii, or
ganizează activități, a- 
rătîndu-ți cum trebuie

să faci tu singur apoi. 
Activistul, fie el secre
tar sau nu care e pre
zent statornic în mijlo
cul tinerilor, care, apro
piat de frămîntările și 
preocupările tinerilor 
participă nemijlocit la 
viața organizației, ini
țiază activități, devenind 
el însuși unul din bene
ficiarii ei, care-i învață 
cîntece, le vorbește des
pre politica partidului, 
despre realizările po
porului, lasă tinerilor 
adevărate amintiri. A- 
cest activist e îndrăgit 
și . prețuit de tineri, e 
stimat și respectat de 
toate vîrstele comunei, 
cuvîntul lui e ascultat 
și urmat totdeauna de 
tineri.

Ne adresăm tovarășu
lui Podaru. Oare nu 
v-au trezit asemenea 
gînduri zilele acelea pe
trecute la Doljești, cînd 
ați organizat — „perso
nal" — cum v-ați expri
mat — săptămînă aceea 
plină, bogată în activi
tăți și care a rămas — 
vă citez Iar — o amintire 
frumoasă nu numai pen
tru tineri, ci și pentru 
dumneavoastră înșivă ?

De ce nu faceți atunci 
ca fiecare zi să vă în
scrie asemenea pagini 
de album ?

dreptate, dar m-am reți
nut la timp. M-au reți
nut chiar cîteva cuvinte 
spuse mai înainte tot de 
dînsul, referitor Ia „săp- 
tămîna" pe care a orga
nizat-o la Doljești. Oare 
acea săptămînă, bogată 
în activități, nu s-a în
registrat într-adevăr ni
căieri ? Faptul că a ră
mas „o amintire fru
moasă" nu dovedește că 
ea, deși netrecută în
tr-un formular statistic, 
s-a înregistrat mult mai 
adînc, în Inimile tineri
lor care au luat parte la 
manifestările organiza
te ? Tovarășul secretar 
ne spune : „Mulți din ei 
au cerut
ganizeze asemenea ma
nifestări.
tetului raional își pro
pusese chiar să inițieze

astfel de „săptămîni ale 
tineretului" în fiecare 
comună. Intențiile au 
rămas și în prezent... 
intenții. Fiindcă nu se 
înregistrează.

Și-atunci, nu sînt 
oare tinerii cei vino- 
vați ? Firește, ei sînt. Ei, 
pentru că inimile lor nu 
sînt împărțite nici în ru
brici, nici în rubricuțe, 
nu sînt liniate, nici pe 
verticală, nici pe orizon
tală. Sînt inimi ca toate 
inimile. în inimile ace
stea nu se înregistrează 
statistici și situații. Se 
înregistrează însă fieca
re activitate cu caracter 
profund educativ, ade
văratele activități care 
duc la creșterea presti
giului organizației noas
tre.

o zi. (Tereza Gherghel, 
secretara comitetului 
comunal U.T.C. Gheră- 
iești).

— Și ce a făcut în 
ziua aceea ?

— Ne-a controlat. A- 
dică ne-a întrebat dacă 
am ținut ședințele de 
comitet, dacă am string 
cotizația. Ne-a dat indi
cații cum să atragem ti
nerii la diferite acțiuni,

— Dar o mînă de a- 
jutor nu v-a dat ?

— Se grăbea.
...Iată, așadar, 

zilele de deplasare, 
tea cîte sînt, nu

IN ACEST CAZ, să se mai or-

CE DECONTĂM ? Biroul comi-cam„Nu, n-am văzut 
secretar 

raional 
comuna 

noastră" (Mihai Hagiu, 
instructor de partid la 
Onișcani).

„Din luna octombrie, 
de cînd am fost ales eu, 
n-a irecut nici un secre
tar pe aici". (Aurel Bal- 
dovici, 
tetului 
rativei

Lnița).
Cuvintele de mai sus 

exprimă, dincolo de une
le regrete, un fapt sem
nificativ : secretarii co
mitetului raional U.T.C. 
sînt așteptați de tineri 
cu interes, prezența lor 
e dorită în mod deose
bit. E adevărat, comite
tul raional menține un 
contact permanent cu 
organizațiile, instructo
rii teritoriali care-1 re
prezintă sînt — așa cum 
încearcă să arate însăși 
denumirea — tot timpul 
în teren, în organizații, 
acordîndu-le sprijin, 
îndrumare. Dar pentru 
uteciștii comunei, apa
riția în mijlocul lor a 
celor care conduc orga
nizația raională, a secre
tarilor comitetului raio
nal, înseamnă implicit 
un spor de competență, 
prilejuri de a avea spri
jinul unor oameni cu 
experiență, care știu mai 
multe la rezolvarea u- 
nei probleme mai difi
cile, sfaturi, îndemnuri, 
prilej de învățăminte. 
Pentru instructori, în a- 
celași timp, un exemplu 
de cum trebuie să 
muncească ei înșiși, cum 
trebuie să ajute organi
zațiile să depună o ac
tivitate bogată, rodnică. 
„Prezența unui secretar 
dă un imbold muncii 
noastre", afirmau unii 
tineri.

Din păcate asemenea 
„imbolduri" sînt destul 
de puține. încă multe 
organizații ar putea da 
răspunsuri asemănă
toare cu cele de la Oniș
cani și Stănița : „Nu, 
pe la noi n-a fost de
mult un tovarăș secre
tar..."

de mult un 
al comitetului 
U.T.C. prin

secretarul comi- 
U.T.C, al coope- 
agricole din Stă-

Și o făceau cu un fi
resc reproș, cu părere 
de rău. Ah, neînțelegere 
omenească ! Păi cum ar 
fi posibil să fie... Oare 
e atît de greu de pri
ceput că secretarii 
ionului 
scumpi 
motive 
tive ?
se deplasează foarte pu
țin pe teren. în ultima 
lună, de pildă, numărul 
zilelor de deplasare a 
fost de 40. împărțite, 
revin, nici mai mult nici 
mai puțin, decît 8 zile 
pentru fiecare secretar ! 
8 zile pe lună, așadar. 
De necrezut ! Și este 
cît se poate de firesc 
să-ți pui întrebarea: ce 
fac oare oamenii aceștia 
în celelalte zile ale lu
nii ? Cu ce se ocupă, ce 
treburi îi împiedică să 
fie prezenți în organiza
ții, acolo unde muncesc 
tinerii ?

— Alo! 
Sfatul... ?

Asta e !
lefoanele,

Statistici și refe-

ra- 
sînt 
din

U. T. C.
la vedere,

absolut obiec
tată, unul e:

Poenarii ?...

Telefonul, te- 
notele telefo-

nice. 
rate, situații și dosare. 
Astea sînt explicațiile 
obiective 
nemilos cea mai 
parte din timpul 
rășilor secretari, 
oare asta înseamnă 
că de organizație, 
jinul. îndrumarea 
care uteciștii din 
mune au nevoie? E lim
pede ca bună ziua : Nu!

Să mai adăugăm celor 
8 zile încă 3, 4, 5 chiar, 
în care vă ocupați cu 
pregătirea și desfășu
rarea instruirilor, alte 
2—3 zile și pentru șe
dințe, plenare și, totuși, 
tovarăși secretari ai 
Comitetului raional 
U.T.C. Roman, ce pă
rere aveți, nu e puțin ? 
Nu vi se pare că luna, 
această unitate de timp 
care numără în total nu 
mai puțin de 30 de zile, 
luna aceasta, care pentru 
toți oamenii are cel pu
țin 25 de zile lucrătoare, 
trece în accepția dum
neavoastră prea ușor ?

care răpesc 
mare 
tova- 

Dar 
mun- 
spri- 

de 
co

că 
atî- 

se 
bucură nici ele, de o va
lorificare corespunză
toare. Se fac deplasări în 
fugă, secretarii sînt me
reu grăbiți, ca tovarășul 
Podaru. Sosiți în co
mună schimbă două-trei 
cuvinte cu secretarii co
mitetelor U.T.C., cu în
că un membru, doi din 
comitet, dacă aceștia pot 
fi anunțați să vină re
pede la sfat, mai văd un 
plan de muncă, întrea
bă de cotizații, dau cî
teva indicații și 
altă organizație 
autobuzul.

în aceste situații, 
ar trebui oare 
explicația faptului 
în numeroase organiza
ții U.T.C. din comunele' 
raionului se desfășoară 
o slabă activitate ? Or
ganizațiile de bază 
au nevoie de îndru
mare, unele mai pu
țin, altele mai mult, de
pinde de experiența bi
rourilor, comitetelor; au

gata, 
sau...

unde 
căutată 

că

ROMAN - SĂBĂOANI,

12 KILOMETRI!

Șl TOTUȘI...

TE DUCI Șl TU,

URMA

Mărturisirile de mai 
sus sînt culese, după 
cum ați observat, de la 
cei mai în drept să le 
facă. Secretarii U.T.C. de 
la comune sînt, pe drept 
cuvînt, cei care pot în
registra fidel prezența 
organelor raionale în 
teren.

Dar nu încearcă, oare, 
secretarii comitetelor 
U.T.C. din comune să-și 
ascundă unele lipsuri 
proprii, aruncînd vina 
pe seama raionului? Un 
asemenea gînd ne-a în
demnat să continuăm in
vestigațiile. Ne-am adre
sat direct secretarilor 
comitetului raional, 
rînd, fiecăruia. Și 
ce am aflat:

Una din cele mai
portante școli din raion 
este liceul, singurul li
ceu, din Săbăoani. 
Tovarășa Elena Cozma, 
secretară cu probleme
le de școli, din luna mai 
1966, de cînd se ocupă 
de acest sector, n-a reu
șit să treacă nici mă
car o dată prin această 
organizație. Pare de ne
crezut, dar afirmația 
este făcută de dînsa 
personal, așa că putem 
avea toată încrederea.

Este faptul cel mai u-

Pe 
iată

im-

Firește, important este 
nu numai cît stă în 
teren, ci, în primul rînd 
ce face acolo secretarul 
sosit în comună, în or
ganizația de bază.

In această privință, 
iată cîteva fapte:

„Pe la noi a venit tov. 
prim secretar, Vasile 
Cozma, în ultimele zile 
ale lunii decembrie. A 
participat la instruirea

și a ajutat 
secretari de

activului 
vreo doi 
brigăzi să-și întocmeas
că planurile de muncă" 
(Constantin Sfrija, loc
țiitor de secretar al co
mitetului comunal U.T.C. 
Poenari).

—• Im! amintesc că to
varășul secretar Vasile 
Podara a fost pe la noi 
cam prin luna septem
brie, însă numai pentru

luitor pe care l-am a- 
flat. El impresionează 
nu numai prin atingerea 
unui atît de scăzut prag 
în răspunderea față de 
îndeplinirea sarcinilor, 
ci și prin faptul că re
cunoașterea acestui lu
cru se face sub zodia ce
lei mai imperturbabile 
seninătăți.

— Știți, n-am reușit... 
sarcinile...

Fie-ne permis să în
trebăm : care sarcini to
varășe secretară ? Ce 
alte sarcini aveți dv., se
cretar cu probleme de 
școli al raionului decît 
îndrumarea acestor or
ganizații U.T.C., spriji
nirea și ajutorarea lor 
în găsirea celor mai efi
ciente metode de mobi
lizare a elevilor la în
vățătură, în organizarea 
unei bogate și rodnice 
activități educative?!

Un singur liceu aveți, 
aceasta e școala cu cei 
mai mulți uteciști din 
raionul dv. Din mai 1966 
elevii 
emoțiile 
xamene 
te și de 
susținut 
de teze,
an școlar, au început al-

de-aici au trăit 
a două mari e- 
— de maturita- 
admitere —, au 
cîteva rînduri 
au încheiat un

Sînt firește, deconturi 
și ...deconturi. în func
ție de numărul zilelor 
petrecute în teren, de 
distanțele de deplasare, 
sumele înscrise în o- 
bișnuitul formular, pot 
fi mai mari sau mai 
mici. Dar diferențele 
sînt date și de alte lu
cruri.

Iată de pildă, un alt 
decont:

— In cursul trimes
trului III am stat o săp
tămînă în comuna Dol
jești, spune tovarășul 
secretar Vasile Podaru. 
Am pregătit o săptămî
nă dedicată tineretului. 
In zilele acelea, fiecare 
oră era bogată in acți
uni de toate felurile. 
Căminul cultural era a- 
proape „asaltat" de ti
neri. Mult timp după 
aceea săptămînă organi
zată atunci a rămas ca 
o amintire frumoasă în 
memoria tinerilor.

Firește, acestea n-au 
fost scrise în actul jus
tificator al cheltuielilor 
de deplasare, dar ele au 
făcut ca decontul secre
tarului raional să 
parcă mai „greu".

Cîte însă din cele 
de zile petrecute în
ren de secretarii raionu-

fie

40 
te-

lui în luna decembrie, 
au asemenea „greu
tate" ?

Tovarășul Constantin 
Bădărău, secretarul cu 
propaganda a trecut în 
ultima lună de mai 
multe ori prin comuna 
Săbăoani. Am mai tre
cut încă o dată, de cu- 
rînd, și împreună, 
organizația U.T.C. 
cooperației de consum, 
secretara n-a fost în 
stare să ne spună nici 
o altă adunare generală, 
în afară de aceea de 
alegeri, n-a putut să ne 
arate nici un plan de 
muncă, adică tocmai 
ceea ce controlase tova
rășul secretar al raio
nului în zilele cît îi vi
zitase. La organizația 
dispensarului — o situa
ție asemănătoare. „N-am 
întrebat decît de coti
zație", s-a justificat to
varășul și în felul aces
ta,. fără îndoială, se ex
plică totul... Primul se
cretar are o obser
vație: aparatul comite
tului raional a fost vre
me îndelungată descom
pletat, secretarii au fost 
nevoiți din această cau
ză să facă munca in
structorilor teritoriali. 
Observația arată ceea

MINA CU CINCI
DEGETE

La 
a

AH, DACĂ AȚI AVEA

SUFLET DE HIRTIE.
Discutăm cu tovarășul 

secretar Vasile Podaru, 
seara, la lumina lămpii 
fluorescente, în 
tatea unui birou 
tor.

— Vedeți dv„ 
murește interlocutorul, 
și mie mi-ar plăcea să 
mă ocup mai mult de 
acțiunile propriu-zise, 
nu de cele oarecum for
male. Insă, cum să vă 
spun, sînt nevoit să mă 
ocup tot de celelalte, 
pentru că acelea se în
registrează.

intimi- 
odihni-

mă lă-

Prima pornire a fost 
să-i dau dreptate. Mi-am 
amintit cum, într-o altă 
parte a țării, secretarul 
cu propaganda al unui 
comitet regional U.T.C. 
îmi spusese o dată: 
„N-am văzut pînă a- 
cum un activist U.T.C. 
tras la răspundere sau 
evidențiat pentru nereu
șita sau. reușita vreunei 
activității cultural-edu- 
dative, așa cum se în
tâmplă de obicei pentru 
cotizații sau primiri de 
membri". Era să-i dau

— Spuneți-mi, vă rog, 
tovarășe secretar Bădă- 
rău, cum e proverbul a- 
cela cu cele cinci dege
te ?

Secretarul cu propa
ganda mi-1 relatase în- 
tr-o discuție despre acti
vitatea secretarilor co
mitetelor comunale. Am 
încercat însă, împreună, 
să aplicăm proverbul și 
la secretarii comitetului 
raional. Și aceștia sînt 
cinci. După părerea 
a patru din secre
tari, cel de al cincilea 
(inginerul Dumitru Po- 
doleanu de la S.M.T.-Ro- 
man, care îndeplinește 
funcția de secretar 
problemele
ar fi degetul... cel
Dar fără vreunul 
degete, oricare, mîna nu 
mai poate fi socotită 
mînă. Tocmai de aceea,

cu 
economice), 

mic. 
din

în luna decembrie, la 
Comitetul raional U.T.C. 
Roman au fost luate 
teva măsuri.

în vechiul birou 
lucra sectar, izolat" ; 
asemenea pericol 
poate ivi din nou și a- 
cum, tocmai din cauza 
accentului greșit pe de
plasările „urgente", pe 
rezolvarea unor proble
me de interes imediat.

Or, în conducerea or
ganizației raionale, se
cretarii acesteia nu tre
buie să se mulțumească 
cu gesturile mici, mă
runte, să nu se limiteze 
la 
pur 
să pătrundă adine în 
cele mai intime fră- 
mîntări ale tineretu
lui din raion, să aducă 
spre rezolvare probleme
le cele mai importante, 
ale vieții de organizație

cî-

aspecte exterioare 
informative, ci

• PREZENȚA SECRETARULUI - CUNOAȘ
TERE ȘI REZOLVARE COMPETENTĂ A 
PROBLEMELOR PE CARE LE RIDICĂ AC
TIVITATEA TUTUROR ORGANIZAȚIILOR 
U.T.C. DIN RAION.

• PREZENȚA SECRETARULUI - ÎNDRU
MARE CONCRETĂ, EFICACE A INSTRUCTO
RULUI U.T.C., EXEMPLU DE CUM TREBUIE 
SĂ SE OCUPE EL ÎNSUȘI DE ÎNDRUMAREA 
ȘI SPRIJINIREA ORGANIZAȚIILOR DE CARE 
RĂSPUNDE.

• PREZENȚA SECRETARULUI - RĂSPUN
SURI BOGATE FRĂMINTĂRILOR ȘI PREOCU
PĂRILOR TINERILOR, ÎNDEMN LA O PAR
TICIPARE ACTIVĂ LA VIAȚA ORGANIZA
ȚIEI.

în raionul Roman se 
află, de pildă, peste 
6 000 de tineri coopera
tori, însă nici 2 000 din ei 
nu sînt înscriși la învă- 
țămîntul agrozootehnic. 
Or mobilizarea tinere
tului la cursurile agro
zootehnice de masă, tre
buie să constituie — așa 
cum s-a precizat în re
centa Plenară a C.C. al 
U.T.C. — una din prin
cipalele preocupări ale 
organizațiilor U.T.C. de 
la sate, acestea 
datoria să se ocupe 
toată răspunderea de 
tragerea tinerilor 
cursurile și ciclurile 
conferințe, de urmărirea 
modului in care aceștia 
iși însușesc și aplică cu
noștințele predate.

Preocuparea secretari
lor comitetului raional ar 
trebui să se îndrepte, 
printr-o largă anchetă în

avînd 
cu 
a- 
îa 

de

rîndul tinerilor coopera
tori, asupra cauzelor a- 
cestei situații și a căilor 
ei de rezolvare. în unele 
comune (Onișcani, Tri- 
fești, Săbăoani etc.) exis
tă tendința ca tinerii să 
părăsească cooperativele 
agricole sau să-și caute 
meserii mai „ușoare". 
Critica făcută la recen
ta Plenară a C.C. al 
U.T.C. acestor lipsuri 
privește în modul cel 
mai direct și multe 
din organizațiile U.T.C. 
din comunele raionului 
Roman. Iată de ce, ca 
un obiectiv important le 
revine sarcina de a in
tensifica munca politico- 
educativă în vederea o- 
rientării tinerilor coope
ratori spre munca direct 
productivă, spre acele 
sectoare în care coope
rativele au cea mai

IN LOC DE CONCLUZII
lor.

alt aspect: tinerii 
muncesc ziua în 
seara se întorc

mare nevoie de contri
buția

Un 
care 
oraș,
înapoi în comună și ră- 
mîn, cei mai mulți, în 
afara oricărei vieți de 
organizație. Iată o nouă 
propunere de studiu 
pentru secretarii comi
tetului raional: căile de 
atragere a acestora la 
activitățile comunei, în 
jurul căminului cultural. 
Unele intenții de a efec
tua anumite studii, de a 
privi în perspectivă pro
blemele tineretului au 
existat deja. Vechiul bi
rou al comitetului raio
nal își propusese într-un 
plan de muncă înființa
rea unor colective care 
să activeze în direcția 
îmbunătățirii participă
rii tineretului la muncă. 
Un alt obiectiv urmărea 
organizarea, lunar, a cel 
puțin două schimburi de 
experiență între organi
zațiile U.T.C. din sectoa
rele zootehnice ale unor 
unități apropiate. Astfel 
de obiective trebuiau 
preluate, îmbogățite, du
se mai departe. Nu este 
desigur, deloc tîrziu nici 
acum.

Una din principalele 
lor sarcini este aceea de 
a îndruma și controla

activitatea Instructorilor 
care lucrează nemijlocit 
și permanent în organi
zații. Este, în acest sens, 
exemplul personal cea 
mai eficientă, cea mai 
valoroasă metodă de a-i 
învăța pe instructori 
cum să muncească, cum 
să se manifeste ca o 
prezență activă în viața 
organizațiilor, a tineri
lor, ocupîndu-se perso
nal de organizarea acti
vităților, de antrenarea 
și mobilizarea tinerilor. 
„Lipsa de control și în
drumare a activiștilor" 
constatată în mal multe 
rînduri, va continua să 
rămînă o deficiență în 
munca biroului raional 
U.T.C. Roman, atîta timp 
cît controlul și îndru
marea nu se va face, e- 
fectiv, în teren, în 
cursul activității, atîta 
timp cît ele vor avea 
caracterul unor indicații 
teoretice, generale și nu 
vor îmbrăca forma de
monstrațiilor concrete, 
pe viu.

Dar pentru aceasta, 
stilul de muncă al se
cretarilor comitetului ra
ional U.T.C. are nevoie 
de modificări și îmbu
nătățiri substanțiale.

în acest sens dezba
terile recentei Plenare 
a C.C. al U.T.C.

să 
în 
să 
de

au evidențiat, cum nu 
se poate mai limpede, 
direcțiile spre care tre
buie îndreptată atenția 
In etapi actuală, s-a a- 
rătat în plenară, cînd 
activiștilor U.T.C. Ii se 
cere să-și aducă o con
tribuție mai mare în în
drumarea organizațiilor 
de bază din unitățile e- 
conomice este imperios 
necesar ca aceștia 
fie mai mult prezenți 
mijlocul tinerilor, 
cunoască faptele lor
muncă și să participe 
nemijlocit la pregătirea 
și desfășurarea activită
ților ce se întreprind în 
organizațiile pe care Ie 
îndrumă.

Sînt lucruri la care 
secretarii Comitetului 
raional Roman al U.T.C. 
vor trebui să mediteze 
profund. Se impune nu 
numai să fie mai mult 
în teren, dar, în primul 
rînd, ca aceste deplasări 
să nu se facă întîmplă- 
tor, ci după cerințe 
precise, după criterii 
care nu pot fi date decît 
de nevoia de îndrumare, 
de sprijin, pe care o are

un instructor sau altul, 
o organizație sau alta, 
de necesitatea ca în toi 
cuprinsul raionului or
ganizațiile U.T.C. să 
desfășoare o activitate 
bogată. în același timp 
aceste lucruri trebuie să 
preocupe într-o măsură 
mai mare și Comitetul 
regional Bacău al U.T.C. 
Brigada care a luat deja 
unele măsuri pentru re-* 
medierea situației a rea
lizat un început bun. 
Dar trebuie și de acuni 
încolo urmărită cu con
secvență 
practică 
stabilite, 
teaptă
rășii secretari să vină 
cu adevărat în mijlocul 
lor și să-și petreacă cea 
mai mare parte din 
timpul lor dăruind-o 
celor din jur, astfel în- 
cît la plecare, în urma 
lor să se poată spune 
din toată inima: „Da, 
pe aici a trecut tovară
șul secretar..."

Să nu-i lăsăm să aș
tepte prea mult.

aplicarea în 
a măsurilor 
Tinerii aș- 

ca și tova-

Pagină realizată de D. MATALE
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Oscar Niemeyer conturează

ORAȘUL
VIITORULUI

Celebrul arhitect brazilian Oscar 
Niemeyer astăzi în vîrstă de 60 
de ani, autorul planurilor orașului 
Brasilia, se află în prezent în Franța.

Reproducem din ultimul număr al 
revistei franceze „LETTRES FRAN-

CA1SES" articolul in care acesta își ex
pune concepția sa despre „Orașul vii
torului".

NI-L PREZINTĂ PE

SANDU ALBU

obiectivele mari. în apropierea plaje
lor, în adîncul mărilor se vor afla car
tierele submarine, cluburile de pes
cuit etc., care vor constitui, împreună 
cu platformele șt uzinele interplanetare, 
marea cucerire a științei.

Ce este de reținut însă, nu sînt par
ticularitățile tehnice de construcție a 
unui asemenea oraș, ci condițiile în 
care el va putea fi creat.

Prima condiție este evident ca dez
voltarea științei să includă și urbanis
mul. Știința care, încă de pe acum a 
invadat spațiile siderale, adîncurile pă- 
mintului și ale apelor, va ajunge să 
modifice și structura lucrurilor, sensul 
vieții și al omului însuși.

A doua condiție este transformarea 
profundă a societății umane, a struc
turilor sociale, a moravurilor șt spiri
tului uman. în orașul viitorului trebuie 
să visăm că nu va exista mizerie 
pentru că banul va fi împărțit fără 
discriminare și fără nedreptate ; nu va 
exista ură, nici amenințări sau vani
tate... ; nu vor exista războaie, nici ar
mate, deoarece omul nu va fi atras de
cît de acțiuni în spiritul păcii șt al 
dragostei, nu vor exista puternici și 
oprimați, pentru că pământul va fi pa
tria tuturor șt el va apraține tuturor...

„Orașul viitorului" ? îmi imaginez 
un oraș cu o jumătate de milion de 
locuitori legat organic de centrele de 
cultură, industriale, de cercetare știin
țifică și de odihnă. El nu va avea de
cît zece sau douăzeci de ansambluri 
foarte înalte de locuit în colectiv, pier
dute printre nori, protejate de tehnică 
împotriva căldurii toride, a ploilor și a 
vînturilor. Ansamblurile de locuit nu 
vor avea ascensoare, deoarece la vremea 
aceea omul va domina spațiul și se va 
deplasa cu ajutorul capsulelor antigra- 
Vitaționale. Nu vor exista apartamente, 
ci niște „vile situate la înălțime", avînd 
fiecare grădina ei și garajul respectiv 
pentru aeronavă ; nu vor exista străzi, 
ci numai drumuri pentru pietoni, iar 
deasupra acestora se vor deplasa vehi
culele spațiale. între parcuri și grădini 
vor fi distribuite zonele destinate clă
dirilor pentru învățămînt, sport, odih
nă, comerț etc... climatizate toate sub 
o imensă cupolă din sticlă.

în afara orașului vor fi amenajate 
terenurile de sport, zona industrială, 
centrul de cercetare și în general toateMacheta noului sediu al Partidului Comunist Francez

TUȘNADULUIJZINELE
de

Ăl. Mitru

în de imaginația

inventivă a

nun- 
aur,

Viena. Din 
atras poate 
un român, 
București, 

devotament

se răz- 
banche- 
lor, de 

Peleu

însemnare, 
că, la mie- 

pelsaj 
brazii

•a 
»• 

pe 
spre 

nu numai

c»a rea a hotirlt să 
bune. Analogia cu 
Iul oferii la nunta 
zeița Thetls șl regele 
(părinții eroului Abile), unde
nu a fost admisă zeița dis
cordiei, Erl», apare izbitoa
re. Singura deosebire con
sta In aceea că mtnia ori
bilei Erls s-a manifestat prin 
aruncarea In mijlocul 
lașilor a unul măr de

Cu peste 70 de ani in ar
mă, un turist austriac, rare 
călătorise iarna, tnfruntind 
o mulțime de greutăți prin 
ținutul de basm al Tușna- 
dulul, nota intr-un ziar din 
Viena că „sus (este vorba 
de Lacul Sf. Ana) mi-a fost 
dat să

Intre reprezentanții artistici 
ai anului 1848 care au lăsat 
urme adinei in mentalitatea 
intelectualilor români, trebuie 
să numărăm in primul rînd 
pe Ion Negulici, fiul unui per
sonaj eclesiastic important din 
fostul județ Muscel. Poate că 
insuficiențele pe care le con
statăm in arta lui, care se 
mărginește mai ales la por
trete de oameni politici re
prezentativi, de prieteni și 
familiari ai pictorului, provin 
și din caracterul agitat și 
nestatornic al artistului, 
reu pe drumuri, mereu 
cercînd o manifestare 
alta, de la cea de scriitor 
intr-o cancelarie, pînă la cea 
de prefect în timpul revolu
ției, de editor al unei reviste.

Un alt revoluționar, Barbu 
Iscovescu, ne oferă și el cîteva 
portrete de oameni care ocu
pă un loc important în politica 
democratică a vremii. Și unul 
și altul, acești doi revoluțio
nari mor în exil, în imperiul 
otoman.

A.rtist în adevăratul înțeles 
al cuvîntului este Constantin 
Daniel Rosenthal. în acest 
început de veac, el este o 
figură ce se semnalează nu 
numai prin formația sa artis
tică, săvîrșită la 
momentul în care, 
de o prietenie cu 
el se fixează la 
dăruindu-se cu 
cauzei pentru care luptau re-

PICTURĂ
ISTORrcĂ

voluționani români, printr-o 
dragoste care nu cunoaște 
obstacole, mergînd pînă la 
tragicul sfîrșit a cărui victimă 
devine într-una din temnițele 
Budapestei. Istoria vieții aces
tui artist, care își alege ca 
patrie România și care în 
timpul revoluției nu cunoaște 
alți prieteni decît românii, 
care renunță la orice interes 
personal și se consacră numai 
binelui obștesc, ne amintește 
de acele mari figuri eroice pe 
care le cinstește istoria ome
nirii. Nu este locul în acest 
mic articol să intrăm în deta
liile unei vieți pline, cum a 
fost cea a lui Rosenthal. Aș 
vrea să povestesc numai ulti
mele luni ale acestui martir al 
unei cauze sfinte. Stabilit în 
Austria după eșecul revoluției 
și ajuns la o situație liniștită, 
care fi permitea să picteze așa 
cum ar fi dorit, este găsit 
acolo de scrisorile prietenilor 
săi din București, care îl invi
tă să treacă în Ardeal pentru 
a reîncepe activitatea re
voluționară. El pornește spre 
Ardeal, prin Pesta. Sem
nalat poliției de spionii aces
teia. care se găseau pretutin
deni. el este arestat și supus 
la chinuri care i-au cauzat 
moartea, ca să-și denunțe 
prietenii. Moare, dar nu tră
dează cauza 
de scumpă, 
felul în 
era. atît 
cadavrul 
mn m ei
înmormântat.

Acesta este omul. Și l 
să mărturisim că greu 
găsi

ca^e 
de 
său

sale

care-i era atît 
și probabil că 
fusese torturat 
cumplit,

i este
pentru

, încît 
refuzat 

a fi

ÎNAINTAȘII NOȘTRI

I
I
I
I
I

trebuie 
ț s-ar I 

găsi cineva care să deștepte 
mai multă admirație pentru I 
tăria sa. sufletească și pentru 
sentimentele care-l animau, ca | 
Rosenthal. A fost desigur mult . 
superior celorlalți pictori revo- 1 
luționori, dar, însăși România I 
Revoluționară nu atinge acel • 
nit?el artistic pe care l-am 1 
dori unei opere reprezentative 1 
a elanului patriotic și a dra- I 
gostei pe care pictorii din 1848 
au arătat-o. însuși portretul | 
României Revoluționare nu 1 
este o alegorie sau o abstrac- | 
ție rece, oarecare. Se pare că 
el reprezintă trăsăturile soției | 
lui C. A. Rosetti, prietenul cel | 
mai de aproape al 
șk tovarășul lui 
femeia cu care, un 
fapt al amîndurora, 
urmărea pe uscat, 
Dunării, traseul corăbiei ce 
ducea pe revoluționari în exil, 
pentru a-i consola la gîndul 
că nu sufereau singuri și că 
amic» fideli împărtășeau cu ei 
durerile acelor ore teribile.

pictorului 
de luptă, 
alt eroic 
Rosenthal 
pe malul

trăiesc una dintre 
cele mai extraordinare 
tîmplări“.

Turistul fusese atras 
viziteze defileu} Oitulut 
să se cațere iarna pînă 
Muntele Harghita și 
Lacul Sf. Ana, 
pentru pitorescul și varie
tatea peisajului, sălbatec și 
plin de măreție, ci și ca 
să cunoască o regiune un
de au luat naștere o mul
țime de legende, prin fan
tezia nespus de 
locuitorilor săi.

Tn amintita 
călătorul arăta 
zui nopții, într-un 
fantastic, în care 
înalțl și pudrați cu zăpadă, 
se asemănau cu o adunare 
de marchizi și marchize, de 
la curtea imperială (fiind 
la lei ca ei de țepeni șl 
demni), s-a auzit deodată, 
un zgomot ciudat. Imediat 
turistul nostru, care cobora 
pe creasta muntelui, șl-a 
îndreptat privirile spre lac. 
Știa, Istorisește el, că la
cul «e născuse, potrivit le
gendei, 
Odinioară se ridica 
un palat mîndru, stăpînlt 
de un prinț blajin, 
ti plăcea să pună la cale, 
tn fiecare an, cîte un mare 
ospăț, urmat de dans. La 
cel din urmă ospăț an fost 
poftite 
munți, 
zînă 
Pentru

mai 
stîrni

Șl UWI RBMUlSTI
In felul următor, 

acolo

căruia

șl toate ztnele din 
în afară de una, o 

rea de pe Harghita.
jignirea adusă. z«na

cu inscripția .,celei 
frumoase", menii a 
ura între cele trei zeițe : 
Athena, Hera și Atrodîta, 
și din această ură 
nit războiul troian, 
zîna cea rea din 
Harghita a făcut 
vrăjite ei, palatul 
lui, dar imprudentului prinț, 
să se cufunde pentru tot
deauna sub apele unui lac.

O singură dată, în fiecare 
an, și anume în noaptea 
Anului Nou, apele aveau 
să se dea înlături, și pala-

a izbuc- 
pe cind 
Muntelr 
ca, prin 
blajinu-

tul, forfotind de oaspeți și 
luminat de făclii, ca în ul
tima seară de petrecere, 
mai putea fi văzut pentru 
cîteva clipe.

Tn starea de emoție și su
rescitare tn care se găsea, 
tulburat de zgomotul acela 
ciudat, iscat din cine știe 
ce pricină, 
sa, ca și de reflectarea lu
nii și stelelor pe gheața ar
gintie a lacului, călătorului 
i s-o fi părut atunci sincer 
că vede aievea palatul 
tnălțtndu-se din adîncuri, 
la suprafață, ba chiar că 
aude rîsetele in vi tații or,
că-i zărește invîrtindu-se 
într-un dans viol șl gălă
gios.

,,A fost ceva halucinant 
șl feeric totodată, notează 
el. M-am șters la ochi, să 
mă încredințez că nu visez. 
Cînd m-am uitat din nou 
spre vale, nu mi-a mai apă
rut sub ochi decît simpla 
realitate. Lacul se Învăluise 
în neguri. Pe cer, luna se 
ascunsese și ea între norii 
iviți pe neașteptate. Un 
vînt înghețat, aducînd praf 
tăios de zăpadă, începuse 
să sufle. N-am îndrăznit să 
mai înaintez și m-am retras 
amețit".

In afară de această isto
risire 
tele.
foarte 
pare, 
din Europa, a tăcut 
neobișnuita lui 
să se nască destule legen
de. Intr-unele este vorba 
de o fată, ctteodată o păs
toriță, Ana, care șl-a îm
prumutat numele său lacu
lui format în craterul fos
tului vulcan...

se mal cunosc șl al- 
Lacul, unul dintre 
putinele, pe cit se 

de origin.l vulcanici 
prin 

frumusețe

Munca și priceperea restauratorilor 
secției de specialitate din cadrul Mu
zeului de Artă al Republicii Socialiste 
România redau iubitorilor artelor plas
tice opere autentice de mare valoare. 
Tablourile, sculpturile care și-au pier
dut culoarea, aspectul și forma de-a 
lungul anilor revin In 

valoarea inițială

Televiziune cu laser

fe/u/ acesta la 
artistică

Foto: AGERPRES

CETATEA DE LA T1NOS
Călătorul care merge cu trenul de lu 

București la Ploiești, în momentul cind 
trece prin gara Prahova, observă, la o 
distanță de vreun kilometru, o impu
nătoare schelă trigonometrică ridicată 
deasupra unei părți proeminente a te
renului. Acea proeminență, situată în 
fața satului Tinosul, este o cetate ge
tică importantă. Constă, dintr-un colț 
de terasă de pe malul sting al Praho
vei, bătut și ros de apele rîului, cart 
i-au micșorat mult suprafața sa din 
vechime. Din trei părți, cetatea este a- 
părată în chip natural de rîpi abrup
te, înalte de vreo 20 m, iar dinspre a 
patra de o fortificație artificială, 
stînd dintr-un șanț cu val, care 
rează legătura cu restul terasei.

Această așezare a atras atenția
ce'ătorilor încă de la începuturile ac
tivității arheologice românești de acum 
un veac. Harnicul pionier al arheolo
giei, Cezar Bolliac a făcut aici o serie 
de sondaje în anul 1869. Dar după a- 
cest început a trecut multă vreme fără 
ca lucrările să fi fost reluate. Abia în 
1924, Vasile Pârvan a luat inițiativa u- 
nor explorări sistematice în acest loc, 
încredințîndu-ne, nouă, Ecaterinei Du- 
năreanu-Vulpe și mie, misiunea de a 
le efectua și publica. Am 
tal o suprafață de peste 
bună parte din rezultatele 
fost folosite de neuitatul
gistru în sinteza sa capitală „Getica".

Stratul cu resturi de viață omeneas
că din cetate prezintă o grosime mai 
de grabă modestă, nedepășind în me
die 
pra 
lut 
țire 
mînt ars și cioburi din epoca bronzu
lui, aparținînd culturii Monteoru. Peste 
această pătură mai veche, pînă sus la 
pătura vegetală de la suprafața solu
lui, se află stratul depunerilor petice

din a duua epoca a j ierului, cu un con
ținut bogat: resturi arse de locuințe, 
oase de animale, multe fragmente de 
ceramică. Printre aceste resturi, în- 
tr-un singur loc, s-au găsit două vase 
celtice. în rest, tot inventarul stratu
lui, aparținînd secolelor III—I î.e.n. și 
I e.n., este prin excelență getic.

în acest inventar, locul principal îl 
deține olăria, cu cele patru categorii

eon- 
ba«

cer-

săpat în to-
700 m.p. O 
obținute au 
nostru ma-

un metru. La bază, imediat deasn- 
pămîntului sănătos, constituit din 

roșiatic, se întinde o pătură sub- 
cu fărîmături rare de cărbune, pă-

Ne prezinți

prof. univ. dr. docent

RADU VULPE m
specifice ceramicii din toate așezările 
getice : două lucrate cu mina și două 
lucrate la roată, dintre care una locală 
getică, cea mai frecventă, constînd din 
vase cenușii de tipuri foarte variate, 
iar alta grecească de import, reprezen
tată mai ales prin cioburi de amfore.

Restul inventarului rezultat din să
pături conține fragmente de rîșnițe ro
tative de tuf vulcanic, cîteva gresii de 
ascuțit, cioburi de vase de sticlă și 
mărgele de sticlă colorată, un arc de 
fibulă de argint în formă de linguriță 
specific orfăurăriei geto-dac.e, un mare 
număr de obiecte de bronz etc. De un 
deosebit interes este un vas-candela- 
bru de bronz din sec. I e.n., importat 
din sudul Italiei, bogat decorat eu in

cizii repre-entind un penaj de pasăre. 
Printre monede, e de remarcat o fru
moasă medalie romană de bronz cu 
chipul împăratului Claudiu și al Agri- 
ppinei.

O bună parte din săpăturile noastre 
au avut ca scop cercetarea fortificației 
care barează accesul așezării. Am con
statat că valul și șanțul au fost con
struite în epoca getică. Palisada, un fel 
de zid făcut din pari groși uniți prin 
împletituri de nuiele lipite cu lut, care 
se afla pe culmea valului, a fost dis
trusă prin foc înainte de părăsirea de
finitivă a cetății, căci o parte din stra
tul de locuire din interiorul acesteia, 
datînd din sec. I e.n., îi acoperă restu
rile compacte constînd din cărbune ma
siv și din vălătuci arși.

Cetatea de la Tinosul ocupa o po
ziție importantă la o întîlnire a dru
mului care, venind dinspre valea Ia- 
lomiței, urca pe Prahova spre trecă- 
torile munților, cu drumul care, ținînd 
direcția sud-nord, unea Dunărea cu a- 
celeași trecători, și cu drumul est-vest 
care mergea de-a lungul marginii din
tre șesul Munteniei și zona de dealuri, 
întemeiată de geți ca strajă a acestei 
poziții, cetatea a reprezentat unul din 
centrele de seamă ale uniunii de tri
buri gete din Muntenia.

Cu prilejul suprimării acestei uniuni 
pe vremea împăratului August în urma 
expediției lui Aelius Catus din anii 
9—12 e.n.. cînd alte centre getice, ca 
Popești, Zimnicea. Piscul Crăsanilor. au 
fost evacuate cu forța, așezarea de la 
Tinosul a fost cruțată, dar probabil 
numai după ce a făcut act de supu
nere față de autoritatea romană și a 
fost demantelată. prin incendierea pa- 
lisadei. Mai tîrziu, în timpul războaie
lor dacice ale lui Domițian, cetatea a 
fost cu desăvîrșire părăsită, pentru a 
nu mal fi locuită niciodată.

Firma americană 
„Zenith Radiocor
poration" a realizat 
un sistem de tele
viziune experimen
tal, la care în loc 
de tubul electronic 
se folosesc raza de 
laser și undele so- 
nice de înaltă frec
vență. La noul sis
tem se folosește un 
laser pe bază de 
heliu și neon, care 
funcționează in ban 
da roșie a spectru
lui. Echipamentul 
folosit pentru obți
nerea razei de laser 
și pentru proiecția 
imaginii este mon
tat pe o platformă 
lungă de 12 picioa
re.

Cu toate că alte 
cîteva firme au fo
losit deja lasere în

sisteme experimen
tale de televiziune, 
specialiștii firmei 
„Zenith“ consideră 
că la sistemul lor 
pentru dirijarea ra
zei laser (devierea 
orizontală și ex
plorarea cu frec
vență de 15 750 li- 
nii/sec) se folo
sește pentru prima 
oară un dispozitiv 
electronic care func
ționează pe princi
piul folosirii unde
lor ultrasonice.

Firma respectivă 
consideră că peste 
aproximativ 10 ani 

realizată o 
comercia- 

a sistemu- 
televiziune

va fi 
variantă 
lizabilă 
lui de 
cu laser.
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II ani solist și pe
dagog în S.U.A., 
ani profesor 
tutui de artă 
dad, solist în 
mari săli de 
ale lumii de 
York la Paris, și de la 
Londra la Atena pro
fesorul Sandu 
fost poate cel 
regrin dintre 
români.

In mapa sa 
de afișe 
de pe toate meridia
nele globului, un titlu 
revine mereu : ..Baga
tela" de Ion Scarla- 
tescu.

— Ați fost se pare 
un perseverent propa
gator al piesei 
Scarlatescu.

— Din 1920, cind 
am cîntat-o la Praga 
profesorului meu Fr. 
Ondricek, am progra
mat-o în zeci de con
certe la Viena, Paris, 
Londra. In 1934, la 
Steinway-Hall, la New 
York, am cintat-o 
tr-un recital de î 
că românească.

— în care ați i 
pretat pentru 
oară în America 
Sonata a IlI-a 
popular românesc 
lui Enescu.

-T- Exact...
— Prin ce v-a atras 

„Bagatela" ?
— Prin excepționala 

valorificare a melosu
lui românesc, frumu
sețea intervențiilor di
namice șl agogice.

— Intr-o recenzie 
publicată prin 1921 în 
revista ,,M u zi c a", 
George Breazul o so- 
coale „o expresie nu 
numai a geniului mu
zicii noastre, dar, și 
al sufletului neamului 
nostru".

— Pentru aceste ca
lități, lucrarea îi plă
cea și lui Enescu. Pri
ma oară l-am ascultat, 
cîntînd-o, prin 1918 la 
Roman. Interpretarea 
lui se detașa prin su
gestivitate, prin fine
țea 
unica 
nlel 
Mftl

De 
la- a 
toriul 
violoniști ai lumii — 
Fritz Kreisler, Ida 
Haendel..

— In 1964, Ia Bucu
rești, la a III-a ediție a 
Festivalului ,, Enescu" 
a cîntat-o cu o magis
trală artă, marele vio
lonist mexican Hen
ryk Szeryng.

— Bagatela, liedurile, 
Poemele românești, ră- 
mîn cele mai repre
zentative dintre lucră
rile lui Ion Scarlates
cu tocmai datorită 
profundei lnțelpgerl a 
spiritului muzicii 
populare românești.

Celelalte lucrări 
(printre ele o remar
cabilă Sonată pentru

16 
la Instl- 
din Bag- 
cele mal 
concerte 

la New

cu șute
> și programe 
toate

lui

tn- 
muzl-

inter- 
prima 

si 
în stil

a

arcușurilor, prin
Înțelegere a 11- 
melodice româ-

atunci „Bagate- 
fntrat tn reper- 

multor mari

pian. Suita clasică ba
lada , Die Waserfee", 
„Studiile 
publicate în 1901 
Paris în Editura „Ha- 
chete") deși sînt scrise 
cu foarte multă măies
trie, rămln totuși, du
pă părerea mea, 
butare suh raport sti
listic

— Dumitru < 
sintetiza într-un 
dlu publicat în 
mă cu 45 de 
trăsăturile creației lui 
Scarlatescu Vă citez : 
„Muzica Iui nu este 
lipsită de colorit, nu
mai că păstrarea con- 
dițiunllor muzicale e- 
lementare i-au impus 
o justă sobrietate, 
care asigură echiFb“ul 
și durata operei lui".

— Echilibru remar
cabil exprimat în 
lumul de lieduri...

— Ce amintiri 
sona’e vă leagă 
Scar lai eseu ?

— In anii de după 
primul război mondial, 
cînd s-a reîntors în 
țară, am fost mereu 
alături de el. I-am fost 
cltva timp elev la 
cursul de armonie.

Știința sa muzicală 
era neîntrecută. Nu 
uitați își făcuse stu
diile la Academia vie- 
neza cu 
Fuchn și 
Mandicevschi. 
zlu a studiat 
(orga și compoziția cu 
Widor) și Leipzig (cu 
Reiuicke și Riemann).

— A cultivat, șe 
pare, și literatura. Nu
mărul pe care i-1 în
chină în 1921, revista 
„Muzica" cuprinde și 
cîteva poezii. Unicul 
lui biograf, AL Bllclu- 
rescu, vorbește și des
pre o piesă „Othello’s 
letzter Aufzug" pre
zentată cu succes la 
Praga.

— Cursurile sale, 
articolele sale din pre
sa muzicală (a colabo
rat muiți ani la „Re- 
vue internaționale du 
Theatre et de Ia Mu- 
slque") aveau strălu
cirea unui om de mare 
cultură.

Am cîntat după ■- 
ceea adeseori cu el în 
public sau tn fața u- 
nul grup de oameni 
de știință șl artă, prin
tre care îmi amintesc 
de dr. lonescu-Mihă- 
iești, sculptorul F. 
Storck, prof. G. Opres
cu, compozitorii 
Alessandrescu, D. 
clin, Em. Monția.

Interpretam zeci 
pagini de muzică 
cameră din clasici.

Pianistica sa era 
înaltă clasă, pătrun
dea cu religiozitate 
spre izvoarele marii 
muzici pe care a slu- 
jlt-o în scurta sa via
ță cu pasiunea unul 
dăruit.

IOSIF SAVA
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CONCURS

pentru crearea unui
Marș al pionierilor”

ACTUALITATEA
O piesă despre 

Unire :

LUCEAFĂRUL

r“ ■"
La teatrul „Ion Creangă" — 

cu prilejul manifestărilor dedi
cate Unirii — o premieră : 
„Luceafărul dinspre ziuă", de 
Rodica Nicolescu.

Înaintea premierei, trei scur
te declarații.

Autoarea, RODICA NICO
LESCU : „Cu toate că o piesă 
istorică Implică în mod firesc 
cercetarea documentelor, ca 
dramaturg, m-au interesat în 
primul rînd, însă, oamenii. 
Primul Domn al Principatelor 
Unite, Al. I. Cuza a fost îna
inte de toate, om. L-am urmă
rit, pe firul Istoriei, trecînd 
prin împrejurări grele, împreu
nă cu Prigoianu, personaj sim
bolic, întruchipînd avîntul re
voluționar de la 1848. Un loc 
central în acțiunea piesei îl 
joacă țăranul muntean Gheor- 
ghe, care, împreună cu Moj 
Ion Roată, dau viață aspirații
lor fierbinți ale oamenilor sim
pli de atuncL Am încercat să 
trec de litera cronicii ți să-1 
întîlnesc pe toți acești eroi în 
năzuințele și frămînt&rile lor. 
Nădăjduiesc să nu dezmint, la 
debutul meu, așteptările spec
tatorilor".

INTERPRETUL PRINCIPAL î 
VICTOR RADOVICI : „Rolul 
meu, acela al Domnitorului 
Al. I. Cuza, este unul dintre a- 
celea pe care orice actor șl 
le-ar dori. Personal, iubesc în 
mod deosebit personajele care 
întruchipează năzuințele popu
lare, îndrăzneala, tenacitatea, 
vitejia. Dincolo de o variată 
gamă afectivă, rolul mă obligă 
la un autentic examen actori
cesc. Atît eu cît șl colegii mei, 
ne-am dăruit cu pasiune aces
tui spectacol, «perind să împli
nim bucuria noastră cu satis
facțiile spectatorilor".

DIRECTORUL TEATRULUI 
„ION CREANGĂ-, ARTISTUL 
EMERIT ION LUCIAN :

„Piesa debutantei Rodica Ni
colescu, „Luceafărul dinspre 
ziuă", inspirată din evenimen
tele Unirii, se încadrează prin 
includerea ei în repertoriul tea
trului nostru, în acțiunea gene
rală de revalorificare artistică 
a unor momente de glorie ale 
istoriei patriei și poporului 
român.

Textul piesei subliniază prin- 
tr-un conflict bine închegat, 
străbătut de un autentic dra
matism, participarea maselor 
populare la săvîrșirea impor
tantului act național.

Spectacolul regizat de Barbu 
Dumitrescu se bucură de apor
tul unul amplu 
zlcal, conceput 
clflc folclorice, 
pozitorul Dinu 
terpretat de corul Madrigal.

Așteptăm cu încredere 
fruntarea cu publicul".

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Gheorghe 
Rădulescu, a plecat vineri 
spre Iran, unde, între 21 și 28 
ianuarie va face o vizită de 
prietenie, la invitația primu
lui ministru Amir Abbas Ho- 
veida.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa erau prezenți Maxim 
Berghianu, Petre Blajovici, 
miniștri, reprezentanți ai con
ducerii Ministerului Afaceri
lor Externe.

Erau de față S. H. V. Sa- 
nandaji, ambasadorul Iranu
lui și însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al 
București, S.

O delegație alcătuită din 
președinții sfaturilor populare 
ale orașelor București, Brașov, 
Ploiești și Timișoara, condu
să de Ion Cosma, președintele 
Comitetului Executiv al Sfa
tului popular al orașului 
București, a plecat vineri di
mineața în Republica Federa
lă a Germaniei, la invitația 
Uniunii orașelor din această 
țară.

Consiliul Național al Orga
nizației Pionierilor din Repu- 
blioa Socialistă România in
stituie un concurs pentru cre
area unui „Marș al pionieri- 
lor“. Condițiile pentru desfășu
rarea concursului 
toarele :

1. — Concursul 
și deschis tuturor 
rilor și poeților, membri al u- 
niunilor de creație sau ama
tori.

2. — Textul marșului va cu
prinde — de preferință — 
trei strofe și un refren și va fi 
scris Ia unison, fără acompa
niament.

3. — La concurs vor fi pri
mite lucrări muzicale reali
zate prin colaborarea directă 
dintre compozitori și poeți.

4. — Lucrările in formă defi

sînt urmă-

este public 
compozito-

nitivă (text și muzică), pur- 
tînd un motto, vor fi trimise 
Consiliului Național al Orga
nizației Pionierilor (str. dr. 
Marinescu nr. 2, raionul V. I. 
Lenin, București), în cinci e- 
xemplare, cu mențiunea 
„Text și muzică pentru Marșul 
pionierilor", împreună cu un 
alt plic, închis, care va con
ține, alături de mottoul ales, 
numele și adresa reală a 
peditorului.

5. — Concursul se va 
chide la 30 martie 1967.

6. — Pentru cele mai valo
roase lucrări, Consiliul Națio
nal al Organizației Pionieri
lor, la propunerea unui ju
riu format din personalități 
ale vieții muzicale și literare, 
va acorda următoarele pre
mii :

ex-

în-

Greciei la 
Adamopoulos.

Camerei Eco-Președintele 
nomice Federale a R.S.F. Iu
goslavia, Anton Bole, se află 
în București începînd de vi
neri dimineața, ca oaspete al 
președintelui Camerei de Co
merț a Republicii Socialiste 
România, Victor Ionescu.

La scurt timp după sosire, 
Anton Bole a făcut o vizită la 
Camera de Comerț colegului 
său român, după care Victor 
Ionescu a oferit un dejun in 
cinstea oaspetelui.

Aparatul de vopsit 
„STEA”

Un nou utilaj poartă marca 
întreprinderii clujene „Meta
lul Roșu", aparatul de vopsit 
denumit „Stea" cu o capaci
tate de încărcare de 150 me
tri mătase naturală, artificială 
sau țesături sintetice gravate. 
La aparatele utilizate pînă 
acum în industria textilă vop
sirea se face prin rulare pe 
tamburi sau depunerea țe
săturilor direct în cuve, ceea 
ce împiedică obținerea unor 
produse de înaltă calitate. 
Aparatul „Stea" are o con
strucție complet închisă, fe
rind pătrunderea aburilor în 
spațiile de producție.

Itinerariul „cristalin' al vinurilor viitoare

Foto: A&ERPRES

comentarlu mu- 
pe motive «pe- 
de către rom- 
Petrescu si in-

SÎMBĂTĂ SI IANUARIE

16,25 : Campionatul mondial 
de handbal (masculin) meciul 
Transmisiune de la Stockholm; 
pentru locurile III șl IV.
17.45 : Telejurnalul; 17,55 ;
Finala Campionatului mondial 
de handbal; 19,15 : Pentru co
pii. Ecranul cu păpuși „O 
aventură neobișnuită" ; 19,45 : 
Pe-un picior de plai : Baladă ; 
20 : Teleenciclopedia ; 21 : Din
colo de micul ecran ; 21,15 : 
Parodii vesele ; 21,35 : Filmul 
serial „Baronul" ; 22,25 : Pa
noramic ; 22,45 : Studioul mic : 
Accidentul; 23,35 : Telesport:
23.45 : Telejurnalul.

—- un premiu I, in valoare de 10 000 lei;
— un premiu II, în valoare de 7 500 lei;
— un premiu III, in valoare de 5 000 lei;
— trei mențiuni. în valoare de 2 500 Iei fiecate.

Lucrările considerate ca va- de către Consiliul Național 
loroase. dar oare nu vor fi . ., . _. ...
premiate, vor fi achiziționate Organizației Pionierilor.

al

noștințe ce trebuie pre
dată studenților a cres
cut considerabil, iar no
țiunile științifice sînt 
din ce în ce mai subtile, 
o astfel de metodă de 
predare este anacroni
că și, de ce nu, falimen
tară.

în statul socialist, 
munca profesorului uni
versitar trebuie să aibă 
un conținut mai bogat, 
de esență dialectică, ba
zat pe o legătură mai 
strînsă cu masa studen
țească. Arta predării nu 
mai trebuie înțeleasă 
ca artă a vorbirii, ci ea 
trebuie considerată ca 
arta de a crea studenți
lor o gîndire științifică, 
de a-i face să înțeleagă 
clar noțiunile din ce în 
ce mai complicate ale 
științelor moderne și de 
a-i învăța cum să le a- 
plice cu maximum de 
eficacitate. în metoda 
mai veche de predare, 
accentul se pune cu deo
sebire pe ceea ce prin
de studentul din expu
nerea orală a profeso
rului. Dar în condițiile 
actuale, accentul se pu
ne pe studiul individual 
al studentului, rolul pro
fesorului fiind acela de 
a crea studenților cele 
mai bune condiții pen
tru desfășurarea aces
tui studiu, în vederea 
dezvoltării unei gîndiri 
științifice.

O deficiență pe care o 
semnalăm este impo
sibilitatea, pentru marea

I)
rimase 
tot ne- 
lntr-a-

comitetul o- 
C. educația 
fi conside- 

problemele

(Urmare din pag.

prin aceste „mistere" 
uneori pînă mai tîrziu, 
descifrate, tot confuze,
devăr, confirmă Marilena Ro
taru, activistă la 
rășenesc U. T. 
sexuală poate 
rată una din
personale esențiale. Este de 
datoria educatorilor de a in
terveni cu tact, cu delicatețe; 
de cele mai multe ori, brutali
tatea și formalismul pot fi fa
tale, adolescenții pot înțelege 
greșit, pot concepe greșit re
lațiile între oameni. Elevii — 
spunea prof. Elena Neguț, au 
mai mult decît alții, probleme 
personale, de care trebuie să ne 
îngrijim: pasiunile care se 
cristalizează, descoperirea oa
menilor, alegerea meseriei, 
prietenia, sentimentele de dă
ruire generoasă. Unele priete
nii din școală 
viață.

rămîn pentru o

TIMPUL 
PROBLEMA

Participanta 
ridicat această 
mă a modului 
timpul liber. Pierd mult timp 
— mărturisea studentul Mar
cel Șofariu — căutînd o dis
tracție care să-mi convină. Ni 
s-au promis localuri special a- 
menajate pentru noi, în care 
să se danseze, să se discute, 
să se prezinte, eventual, moda. 
Unde sînt ? Aparent, timpul li
ber este o problemă personală, 
dar are un important ecou so
cial. In Brașov nu sînt săli de 
dans, nici case de cultură su
ficiente.

Dar urmările unei proaste

LIBER — 
PERSONALA 7
Ia discuție au 
dificilă proble- 
de a-ți petrece

majoritate a studenților, 
de a efectua un studiu 
individual serios, care 
să țină seamă de toată 
complexitatea materia
lului ce urmează să fie 
asimilat. Contrar ce
lor ce se cred în 
mod obișnuit, luarea 
de notițe la cursuri nu 
este o operație care să 
stea la îndemîna oricui. 
Cercetările pe care 
le-am făcut în decurs de 
multi ani, m-au dus la 
concluzia că luarea de 
notite bune la cursuri 
nu reușește la toți stu
denții ; cei mai multi 
iau note incomplete, 
astfel că descifrarea lor 
constituie o operație ex
tenuantă, cu pierdere 
mare de timp, ceea ce 
descurajează pe studenți 
ji le curmează avîntul 
de învățare.

Studenții cu care am 
analizat această proble
mă mi-au afirmat că 
aproape 80 la sută din 
timpul ce revine pregă
tirii de examen se iro
sește cu descifrarea no
telor de curs ; numai 20 
la sută din acest timp 
este folosit pentru înțe
legerea temeinică și în
sușirea materialului pre
dat de profesor, ceea 
ce, trebuie să recunoaș
tem, este cu totul insu
ficient, In cele mai mul
te cazuri.

Pentru a elimina a- 
eest inconvenient, s-au 
instituit, după cum se 
știe, ore de consultații. 
Este însă unanim recu
noscut că, această mă-

sură, excelentă în apa
rență, nu a dat și nu 
putea să dea rezultatele 
așteptate ; orele de con
sultații sînt extrem de 
puțin frecventate în 
timpul semestrelor, dacă 
nu chiar deloc. Expli
cația este foarte sim
plă : participarea la o- 
rele de consultații im
pune studierea în prea
labil a materiei preda
te, ceea ce nu este, în 
general, posibil cu ac
tuala metodă de învăță- 
mînt.

O a doua deficientă 
serioasă a metodei tra
diționale de predare în 
învătămîntul superior 
constă, cred, în faptul 
că ea nu realizează o a- 
propiere spirituală între 
profesor și student. Pro
fesorii au datoria să 
creeze studenților o gîn- 
dire științifică, nu o ap
titudine de memorizare 
mecanică; dar pentru 
aceasta trebuie să exis
te un contact mai strîns 
între profesori și stu
denți. Numai observînd 
în cit mai multe ocazii 
modul cum raționează 
profesorul și numai pri
mind cit mai des sfa
turi din partea lui, re
ușește studentul să-și 
formeze un început de 
gîndire științifică. Amă
nuntele predate la curs 
și pretinse la examen 
se uită cu ușurință; ră
mîne însă aptitudinea, 
formată pe băncile fa
cultății, de a înțelege 
ușor un text științific de 
specialitate și de a pu-

tM cerceta ștttnțific 
fapte noi. Este intere
sant de semnalat faptul 
că studenții înșiși recla
mă tot mai stăruitor 
prezența profesorului în 
mijlocul lor, ca, de pil
dă, la seminarii (în ca
zul facultăților umanis
te).

în sfîrșit, se poate 
vorbi de inutilitatea 
metodei obișnuite de a 
ține cursul în cazul pro
fesorilor care și-au lito
grafiat sau tipărit 
cursul. Știind că toate 
chestiunile pe care le 
tratează profesorul la 
curs, de la catedră, se 
găsesc în textul multi
plicat, studenții mani
festă o dezinteresare a- 
proape totală față de 
expunerea orală ; ei ab
sentează sau recurg în 
timpul cursului, la alte 
activități: rezolvă pro
bleme, citesc literatură 
etc.

Se impun, după păre
rea noastră, îmbunătă
țiri care să permită 
predarea, în același in
terval de timp, a unui 
număr de cunoștințe cu 
mult mai mare, reduce
rea considerabilă a tim
pului de asimilare a ma
terialului predat (ceea 
ce poate avea o reper
cusiune binefăcătoare a- 
supra muncii în cercu
rile științifice studen
țești), posibilitatea con
trolului continuu al 
profesorului asupra stu
denților și, în special, 
înlesnirea apropierii 
dintre studenți și pro
fesor.

CAMPIONATUL 
MONDIAL 

DE HANDBAL
SPORT«SPORT

ASTĂZI :

România-U.RS.S. pentru locul III
Rezultatul meciului cu jucă

torii Cehoslovaci vă este desi
gur cunoscut. Televiziunea v-a 
Înlesnit vizionarea meciului. Ce 
»-ar putea adăuga ? Poate 
faptul că de data aceasta 
eșecul nu se datorește unui ju- 
«ător sau altul, ci întregii echi
pe. A fost mai slabă ca în me
ciul cu R.D. Germană, poate 
chiar decit In cel cu U.R.S.S. 
De data aceasta portarii n-au 
mai fost la înălțime. însuși 
arbitru meciului, suedezul Han» 
Carlsson, sare a condus multe 
partide ale jucătorilor noștri, a 
declarat la sflrșit că nu i-a mai 
recunoscut pe jucătorii noștri. 
Singuruî om care și-a făcut 
pe deplin datoria a fost Gruia. 
El este autorul all goluri. Dar 
cu un om... nu se face o echi
pă. Și el a greșit — a ratat 
trăglnd In portar chiar o lovi
tură de la 7 metri — dar nu ca 
ceilalți: Mozer de nerecunos
cut, Gațu, Licu, Iacob, care au 
tras prea fncet, fără vlagă, afa
ră, sau au țintit barele cu o 
dexteritate mai abitir ca niște 
campioni de tir. Puteam ctștiga 
și acest lucru Înșiși jucătorii 
noștri 11 recunosc. Statistica 
este de fapt Cel mai bun și im
placabil argument: cehii au 
tras 43 de șuturi, noi 42 cu 
unul singur mai puțin. Dar ei 
nu au ratat așa de mult. Noi 
deținem ehiar un racord : din 5 
lovituri de la 7 metri nu am

Corespondență 
telefonică 

trimisul 
nostru special,
Vasile Căbulea

de ia

realizat declt un gol prin 
Gruia, celelalte patru au fost 
ratate surprinzător in ordine 
de Iacob, Licu, Gruia, Gațu. Și 
cind te glndești, minute tn șir 
am condus cu 4—1, 5—1, 8—5 
și se părea că adversarii noștri 
au intrat in panică. Dar iată că 
greșelile noastre repetate, Înce
tinirea ritmului, li invită insis
tent la acțiune, lucru pe care 
11 fac și In minutul 25 egalează 
la 9—9 apoi preiau condu
cerea și scorul nu ne mai este 
favorabil pină la sflrșit, me
ciul lncheindu-se In favoarea 
lor așa cum știți, cu scorul de 
19—17. Și cu aceasta noi am 
pierdut posibilitatea de a Intra 
in posesia titlului pentru a 
treia oară, Iar cehii și-au 
luat o revanșă pe care au ami- 
nat-o atlta vreme. S-a văzut, și 
oarecum, e normal, că băieții 
noștri erau epuizați din meciu
rile
grele. Aș mai spune, Insă că 
In vreme ce alte echipe an

anterioare, mult prea

•voluat ca joc, ca tehnică și 
orientare tactică superior față 
de alte dăți, noi am cam bătut 
pasul pe loc. Gloriile de altă
dată nu au mai dat randamen
tul de altădată. Jucăm simplist, 
ne buimăcim cînd nu este ca
zul, asurzim la îndrumările an
trenorului, scăpăm mingii din 
mină ca niște Începători.

în continuare vom juca pen
tru medalia de bronz într-o 
reeditare a confruntării de 
acum o săptămlnă cu echipa 
U.R.S.S., care joi seara a fost 
Întrecută de o manieră fantas
tică de către tinăra formație a 
Danemarcei, revelația campio- ' 
natului și autoarea surprizelor 
de proporții. Excepțional meci 
au făcut danezii. Opinia unani
mă este că semifinala lor a 
furnizat meciul cel mai mare 
al campionatului. Victoria a 
fost In mare parte a portarului 
danez Holst care — cu reflexe 
extraordinare și o uimitoare 
mobilitate — a apărat ca prin 
minune mingii imposibile, șu
tate de jucători ca Klimov, 
Mazur, Lebedev. Dacă va fi In 
aceeași formă la finala de astă 
seară, nu este exclus ca minu
nea să se producă : danezii să 
se Întoarcă acasă pentru prima 
dată cu mult rfvnitul trofeu. 
Cine ar fi crezut ? Pe unii li 
scandalizau faptul că această 
echipă a reușit să se „strecoa
re" In primele opt. Și iată...

CÎT DE PERSONALE SÎNT
„PROBLEMELE PERSONALE66 ?

• Pe stadionul „San Mar
tin" din Buenos Aires s-a des
fășurat meciul internațional 
amical de fotbal dintre echi
pa braziliană FC Santos și 
Formația argentiniană River 
Plata.

Net superiori. fotbaliștii 
brazilieni au câștigat cu sco
rul de 4—0 (3—0).

• In cadrul unei reuniuni 
de box desfășurate în „Pala
tul Sporturilor" din Bologna, 
campionul european la cate
goria mijlocie, Nino Benve- 
nuti, a învins prin KO în re
priza a doua pe pugilistul 
vest german Manfred Graus.

• în campionatul unional 
de șah, care se desfășoară la 
Tbilisi, conduce maestrul in
ternațional Lein cu 8 puncte 
din 12 posibile. II urmează în 
clasament Krogius cu 8 punc
te din 13 și Korcinoi cu 7,5 
puncte din 12.

In runda a 13-a, Korcinoi 
l-a învins pe Suetin. Remiza 
a fost consemnată în parti
dele: Holmov-Nikolaeski, Gu- 
feld-Osnos, Gurghenidze-Li- 
berson și Lein-Krogius.

• Sîmbătă și duminică la 
Grenoble vor avea loc primele 
întreceri preolimpice în vede
rea Olimpiadei albe din anul 
1958. Pe patinoarul din locali
tate se vor desfășura întrece
rile 
tori
Suedia, 
Franța și alte țări.

celor mai buni patina- 
de viteză din U.R.S.S.,

Olanda, Norvegia,

MAICA IOANA A ÎNGERILOR 
rulează Ia Patria (orele 10,
12.45, 15,30, 18,15, 21).

LA SAN MICHELE 
(orele 9, 12, 15,15; 
Feroviar (orele 8.30;
16, 18,30, 21), Fio-

organizări a timpului liber al 
tinerilor, formalismul progra
melor, au fost subliniate de 
tov. căpitan Damian Ion de la 
Miliția orașului Brașov: — 
Studentul Pîslaru Mitei era 
văzut prin cafenele și baruri 
ore întregi. Intr-o noapte a 
fost adus la miliție în stare de 
ebrietate. Se pare că organi
zația U.T.C. din facultatea lui 
ar fi spus : treaba lui ce face 
cînd nu e la cursuri... In- 

tr-o noapte Moraru Vasile de 
la „Metaloprecizia" s-a îmbă
tat și a făcut scandal în că
min. Ajuns la noi, a fost în
trebat de ce a băut așa mult. 
A ripostat că banii sînt ai lui, 
are dreptul de a face ce vrea 
cu ei, pe nimeni nu intere
sează... Găsim uneori în gară 
elevi fugiți de la cămine și ne 
întrebăm cine se interesează 
de ei. Din discuțiile purtate 
cu unii tineri ajunși la mili
ție mi-am dat seama că multe 
din faptele lor puteau fi pre
venite dacă colectivul, organi
zația U.T.C. se apropiau cu mai 
mult tact de ei, dacă tovarășii 
și colegii nu treceau 
renți pe lingă ei.

FAMILIA
Aparent — spunea 

Medrea, președintele 
lului orășenesc 
problemele de

indife-

ton. Ilie 
tribuna- 

Brașov — 
familie sînt

cele mai personale. Atita timp 
cit o căsnicie decurge normal, 
nimeni nu se amestecă și bine 
face, cei doi muncesc cu tra
gere de inimă, cresc și educă 
copii. Dar dacă o familie se 
dezbină, lucrurile depășesc 
sfera vieții personale, nu nu
mai prin faptul că o serie de 
instituții (procuratură, tribu
nal) sînt datoare să înregis
treze această dezbinare, dar și 
pentru că cei doi și copiii lor 
suferă îndelungate traume 
psihice și sociale. Copiii ră
mași din urma divorțurilor 
constituie o adevărată proble
mă pentru noi. Rezolvarea a- 
cestei „probleme personale", 
cum pare a fi divorțul, aduce 
după sine neplăceri, individul 
devine incapabil de a se rea
liza la locul de muncă, rămîne 
trunchiat sufletește. Este pro
blema personală cu interfe
rența cea mai profundă cu so
cialul. Și greșit încă se crede 
că în divorțul unora nu tre
buie să se amestece nimeni, 
nici rudele, nici tovarășii de 
muncă,
U.T.C.

nici organizațiile

*
Asisttnd la discuțiile celor

lalți, tovarășul procuror Liviu 
Cocan a sistematizat în înche
iere, părerile tuturor si impli-

cit ale redacției, li dăm cu- 
vîntul:

— Prin prisma raportului 
social-personal se poate afir
ma că nu există probleme 
strict personale, dacă ne gîn- 
dim că omul membru al socie
tății noastre, intră în mod co
tidian în raporturi de priete
nie, tovărășie, vecinătate etc. 
cu mulți alții, cu colective în
tregi. Putem clasifica, înțele- 
gînd semnificația raportului 
amintit problemele personale 
în trei categorii: înțelegerea 
și respectarea dreptului de 
proprietate. Multe din infrac
țiunile ajunse la procuratură 
sînt cele de furt din avutul 
obștesc sau privat. Privindu-i 
pe tinerii sau uneori chiar co
piii infractori mă întreb dacă 
se ocupă cineva de cîteva 
„probleme personale" ale lor, 
indispensabil legate de atitu
dinea față de proprietatea al
tuia : administrarea banilor 
cîștigați sau ai celor dați de 
părinți, motivele pentru care-i 
tentează obiecte sau bani 
străini, importanța auto-edu- 
cației; de asemenea, pe mulți 
îi tentează excesiv eleganța 
vestimentară, alții își fac un 
obicei din „a împrumuta" bani 
de la prieteni pînă ajung da
tori vînduțî și încep să fure... 
Aparent, sînt lucruri neînsem-

nate care țin de caracterul și 
educația fiecăruia, dar aborda
rea unor astfel de teme în a- 
dunările U.T.C., a unor discu
ții, ar multiplica posibilitățile 
de organizare a timpului li
ber, ar preveni multe infrac
țiuni.

O altă categorie a proble
melor personale este felul în 
care individul înțelege liber
tatea. Am dreptul să fac orice, 
spun unii. Nu scrie în nici o 
lege că nu trebuie să beau, să 
nu-mi cheltuiesc banii cum 
cred de cuviință, Să port plete 
sau să cint pe stradă la mie
zul nopții... Comportamentul 
fiecăruia este însă strîns legat 
de cunoașterea a ceea ce este 
permis și nu este permis în 
viață și societate, chiar dacă 
nu există un „cod penal" în 
sensul acesta. Colectivul, opi
nia publică este datoare să re
glementeze atitudini, concep
ții defavorabile, care jignesc 
și deranjează pe cei din jur. 
Tineretul nostru nu este in în
tregime suficient, de conștient 
de toate normele de convie
țuire socială, este deseori în
clinat spre frondă.■■ Se impune 
și aici tact și simt de răspun
dere în educarea lui.

In sflrșit, o ultimă „proble
mă personală" consider a fi 
problema sexuală și cea a vie-

ții de familie, evident, tan
gente. Uneori sînt aduse la 
procuratură fete tinere învi
nuite de vagabondaj, de a-și 
fi părăsit părinții plecînd cu 
bărbați străini... Unele nu știu 
bine ce se întîmplă cu ele, nu 
sînt în stare să facă diferențe 
între o atitudine demnă a fe
meii și una de sclavă... In pre
gătirea tinerilor pentru viata 
de familie, educația sexuală 
joacă un rol deosebit. Băieții 
trebuie învățați să prețuiască 
fetele, să le respecte. Consider 
că accentul trebuie pus pe e- 
ducarea fetelor, ele au în căs
nicie, în crearea unei atmos
fere de familie trainice, ba
zată pe dragoste și înțelegere, 
rolul primordial.

Fiecare își poate concepe și 
organiza viața personală în fel 
și chip. Dar interdependența ei 
cu viața întregii societăți, cu 
realizarea socială a individu
lui rămîne o realitate care nu 
poate fi neglijată. Ne-am o- 
bișnuit să acordăm importanță 
mai mult problemelor care 
privesc bunul mers al produc
ției, atitudinii tinerilor față de 
muncă, față de răspunderile 
lor sociale. Dar este oare sufi
cient ? Bariera care separă 
viața unui om în : personală și 
socială nu este o simplă pre
judecată ? Complexitatea fie
cărui ceas cotidian cere alte 
norme, alte optici de judecată 
a oamenilor. Dar cei care se o- 
cupă. de tineret, educatorii, ac
tiviștii U.T.C. trebuie să întru
nească și să cunoască această 
complexitate, să răspundă, prin 
munca lor, atît cerințelor ac 
tivității sociale cît și celor ale 
vieții personale.
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CARTEA DE
Festival
18,30; 21),
11, 13,30,
reasca (orele 8,30, 11,13.30, 16, 
18,30; 21).

DIMINEȚILE UNUI BĂIAT 
MINTE

rulează la Republica 
9,30, 11,45, 14; 16,30,
21,15).

MONDO CANE
rulează la Luceafărul
9.30, 13, 16,30, 20), București 
(orele 9, 12,30-, 16,30, 20). Fla
mura (orele 9, 12,30, 16, 19,30), 
Grivița (orele 9.30, 13, 16,30, 
20).
GRECO

rulează la Capitol (orele 9,
11, 13,15, 15,30, 18, 20,30),
Melodia (orele 9, 11.15, 13.30, 
16, 18,30, 21), Modern (orele 
9, 11,15, 13,30, 16; 18,30, 21).

MOȘ GERILA
rulează la Lumina (orele 9, 
11.15, 13.30, 15,45, 18.15,
20,30), Unirea (orele 15,30, 18,
20.30) , Moșilor (orele 15,30, 
18, 20,30).

FALSTAFF
rulează la Victoria
12, 15, 18, 20,45),
(orele 9, 11,15, 13,30, 
18,15; 20,30).

PLAJA
■iulează la Union (orele
18, 20.30).

RÎDEM CU STAN ȘI BRAN 
rulează la Doina (orele
13.45, 16, 18,15, 20,30), 
Iar (orele 15,30; 16 20,30)

CICLON1 ANTICICLONI, FRON
TURI, DIN PĂMÎNT Șl FOC, 
ORAȘUL INTERZIS, INELUL FER
MECAT și UNIREA

rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 in

SANJURO
rulează la
15.30, 18,
11, 13,. 16, 18.15, 20.30).

OMUI DIN RIO
rulează la înfrățirea
13.30, 15,45, 18; 20,30|
cenl (orele 14, 16;
20,45).

BALADA DIN HEVSURSK 
rulează la Excelsioi
9.45, 12, 14, 16, 18,15;
Rabova (orele 1'5.30, 18,

ACEI OAMENI MINUNAȚI 
MAȘINILE LOR ZBURĂTOARE — 
cinemascop

rulează la Dacia (orele 8,30,
13.30, in continuare. 16; 18,30, 
21)

POVESTEA PROSTIEI MELE 
rulează la Buzești (orele 15,30i
19.30) .

BARBA ROȘIE
rulează la Cosmos (orele 16: 
181 320,30)

DIPLOMATUL GOL
rulează la Crlngașj (orele
15.30, 18; 20,15), Cotioceni
(orele 15,15; 18; 20,451. ri„’1u] 
uzinelor Republica (orele 15;
17.30, 20)

GIUSEPPE LA VARȘOVIA 
rulează la Bucegi (orele 
13; 15,30, 18, 20.30). Lira 
15; 17,45; 20.30)

NEVESTE PERICULOASE 
ruiează la Gloria (orele 
11.30; 13.45, 16 18,15,
Aurora (orele 8.45. 11, 
15.30: 18,15;

GOLGOTA
rulează la
11.15, 13,30:
Drumul
20.301
NORD
rulează
18.- 20,30).

cu-
(orele
18.45,

(orele

El

ÎN

(orele 9,
Miorița

16,45,

continuare).

15,30,

11,30, 
Popu-

Giuleștl (orele 10,30, 
20,30), Arta (orele 9,

(orele
Cotro-
18,30,

(orele
20.30) ,
20.30) .

tN

9, 11, 
(orele

sări.

20.30).

9.15,
20,30),
13,15,

Tomis (orele 9,
16, 18.15 , 20.30), 
(orele 15.30, 18,

SPRE
la Flacăra (Orele If, 30,

ALASKA I
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ZILNIC

Congo fără „U.M.H.K.“

și încă un „mărunțiș" de

Continuă

Minifere" leagă de 
sa întreaga istorie 
secol a Congoului.

Evoluția crizei chiliene

Belgia are o suprafață de 30 507 km.p. Faimosul con
cern „Union Miniere du Haut Katanga", dispunea în 
Congo de concesiuni ce se întindeau pe aproape 34 000 
km.p. Adică pe o suprafață egală cu a Belgiei plus... 
Luxemburgul (2 586,4 km.p.) f “ i'"“
cîteva sute de kilometri...

Dar „Union Miniere", s-ar 
părea, a ajuns la ceasul din 
urmă. Inscripțiile care au îm- 
pînzit bogata Katangă vor dis
pare. Toate bunurile mobile și 
imobile ale concernului au tre
cut sub control congolez. A 
mai rămas la Bruxelles sediul 
central: o firmă, directorii și 
secretarele lor. Directorii tună 
și fulgeră. Dactilografele mul
tiplică declarații amenințătoa
re.

Congolezii nu par impresio
nați de avalanșa comunicate
lor tăioase publicate de con
cern. La Kinshasa domnește 
calmul și evoluția viitoare 
este privită cu optimism. Pre
ședintele Mobutu se arată ca
tegoric : „Congo și Belgia vor 
trata de acum înainte ca două 
state libere și independente, 
fără a mai fi nevoie de inter
venția unei societăți care a 
dispărut din circuitul econo
mic al Congoului și care nu 
mai are nici o existență juri
dică pe pămîntul nostru". Mo
butu a adăugat că guvernul 

„nu intenționează să reia 

dialogul cu Union Miniere". 
Fermitatea afișată la Kinsha
sa va fi oare păstrată pînă ia 
capăt ?

„Union 
existența 
din acest
Cuprul, diamantele, aurul, co
baltul — cu care natura a în
zestrat din belșug Congoul — 
au stimulat poftele oamenilor 
de afaceri belgieni. Din 1906, 
anul înființării sale, „Union 
Miniere" avea cuvîntul decisiv 
în colonie. Concernul a fost o 
creație a celebrei „Societe Ge
nerale de Belgique" aflată la 
o vîrstă venerabilă (actul de 
naștere este întocmit în 1822). 
70’/i din economia congoleză 
s-a găsit sub controlul lui 
„Societe Generale". Gigantul 
financiar acaparase toate pozi
țiile — cheie. 50°/g din expor
turile de minereuri congoleze 
îi aparțineau lui „Union Mine
re du Haut Katanga" sau mai 
pe scurt „U.M.H.K." Aproape 
300 000 tone minereu de cu
pru luau, anual, drumul străi
nătății. Visteria congoleză era

vo- 
în-

și ea dependentă de bună 
ința concernului. 70,,« din 
casările statului proveneau 
din vărsămintele lui U.M.H-K- 
Concernul era, însă, zgîrcit cu 
proprietarul real al fabuloasei 
bogății — doar 17 la sută din 
beneficii reveneau Congoului. 
Restul intra în buzunarele ac
ționarilor. Dividendele lor 
creșteau mereu. Cota acțiuni
lor lui „U.M.H.K." n-a cunos
cut dccît scăderi temporare. 
Cînd a fost ucis Lumumba, ac
țiunile au dobîndit plusuri 
fulgerătoare. Perioada gu
vernării lui Chombe, omul 
de casă al concernului, 
însemna pentru acționari 
„stabilitate". Uzinele de la Eli- 
sabethville prosperau. Din tru
purile zvelte ale coșurilor de 
uzină care dau o notă specifi
că peisajului orașului katan- 
ghez ieșeau neobosite coloane
le de fum. „Dacă fumegă co
șurile, totul merge bine* — 
obișnuiau să spună stăpinii lui 
„Union Miniere". Totul merge 
bine — dar pentru cine ? „Sîn- 
tem uriașul ce flămînzește pe 
grămezi imense de aur" — de
clara Mobutu. Congolezul sim
plu și-a exprimat nemulțumi
rea mai lapidar, botezind fai
mosul concern „Union de la 
misere".

Pentru „U.M.H.K." au venit, 
totuși, zile negre. Congo nu 

mai pare dispus să joace ro
lul uriașului ce flămînzește pe 
grămezi de aur. Congo doreș
te să dispună de propriile sale 
bogății. Reevaluările întreprin
se la Kinshasa — tratate la 
început cu ușurință la Bruxe
lles — au afectat interesele lui 
„Union Miniere". Guvernul 
congolez luînd măsuri restric
tive la adresa companiilor 
străine care jefuiesc subsolul 
țării nu a ocolit nici concernul 
— gigant. Aceste măsuri, s-a 
precizat în sferele oficiale, nu 
echivalează cu o naționalizare. 
Este vorba doar de o nouă re
glementare a raporturilor din
tre stat și trusturile străine 
care operează în Congo, regle
mentare care să țină seama în
tr-o măsură mult mai mare de 
drepturile legitime ale statu
lui congolez. Paralel, la Kins
hasa s-a exprimat năzuința de 
a conserva relații de coopera
re cu Belgia pe temeiul unei 
stricte egalități și al respec
tului reciproc. „Congolizarea 
Congoului* nu era concepută 
ca o ruptură cu Bruxelles. Dar 
intre Kinshasa și Bruxelles s-a 
produs o răcire treptată deoa
rece unii oameni politici și 
financiari belgieni n-au vrut 
să înțeleagă că Congoul anului 
1967 este altul decît „Le Con
go de papa" sau Congoul lui 
Chombe. Cererea justificată a 
guvernului congolez ca 
„U.M.H.K." să-și mute sediul 
la Kinshasa a fost respinsă. 
Autoritățile congoleze au ac
ționat : exporturile de cupru 
și alte minereuri au fost tem
porar sistate. Concernului i s-a 
cerut să achite suma de 7,5 mi
liarde franci belgieni, contra
valoarea stocului de minere
uri pe care „U.M.H.K." l-a scos 
din țară. Evoluția următoare 
este cunoscută — în Congo a 
fost creată o nouă societate 

pentru valorificarea minereu
rilor — „SocidU generale des 
minerals" (în care statul are 
6O’/f din particlpații) iar bu
nurile lui „U.M.H.K." au tre
cut sub controlul congolez. La 
Kinshasa s-a întocmit actul de 
deces al lui „Union Miniftre".

Cortina nu a căzut, totuși, 
peste ultimul act al acestei a- 
faceri complicate. „U.M.H.K." 
n-a depus armele. Ea dispune 
de importante mijloace care li 
permit să submineze pozițiile 
congoleze. La Bruxelles se 
contează :

a) pe dificultățile valutare 
ale visteriei congoleze (con
cernul a încetat orice vărsă- 
minte ; ori sumele provenite 
de la „U.M.H.K." acopereau o 
parte importantă a cheltuieli
lor bugetare);

b) dezorganizarea producției 
în uzinele și exploatările con
cernului prin retragerea celor 
1 500 ingineri și tehnicieni bel
gieni. Congo le-a oferit aces
tora garanții. „U.M.H.K." pro
ferează, însă, amenințări la 
adresa celor ce nu revin în 
Belgia. Kinshasa a replicat 
imediat: „Nici un specialist 
străin angajat de compania 
«Union Miniere du Haut Ka
tanga» nu va putea să pără
sească Congo înainte de sfirși- 
tul negocierilor dintre guvern- 
nul de la Kinshasa și cel de la 
Bruxelles" — a anunțat joi 
seara postul de radio din ca
pitala congoleză. In plus. Con
go a oferit contracte mai avan
tajoase. Cei care vor hotărî, 
totuși, să părăsească Congo nu 
vor putea să facă aceasta de
cît după un preaviz de un an.

c) pe imposibilitatea valori
ficării depline a minereurilor 
extrase. Singura cale practica
bilă și avantajoasă sub aspect 
financiar este „Benguela Rail
way" care traversează Angola.

Or, aceasta aparține In pro
porție de 90°/, companiei bri
tanice „Tanganyika Conce
ssion* care posedă 15’/. din 
acțiunile lui „Union Miniere" 
și care s-a solidarizat cu acțio
narii belgieni. Va permite 
„Tanganyika Concession" uti
lizarea căii ferate angoleze ?

d) pe boicotarea produselor 
noii societăți congoleze. „Uni
on Miniere" dispune de poziții 
puternice pentru a putea îm
piedica unele tranzacții. Mul
te depind de S.U.A., principal 
cumpărător al minereurilor 
congoleze (dintre care unele au 
o valoare strategică de prim 
ordin).

Pronosticurile sînt dificile. 
Furioșii directori ai lui „U- 
nion Miniere speră că vor 
cîștiga repriza următoare. Unii 
par resemnați. Zvonuri care 
circulă la Bruxelles arată că 
există printre o parte din ac
ționari tentația de a se mul
țumi cu un os mai mic. Aceștia 
ar fi dispuși ca „U.M.H.K." să 
preia doar comercializarea 
producției, să joace într-un fel 
rolul de „agent comercial* și 
de furnizor de asistentă tehni
că. (LA TRIBUNE DES NA
TIONS). Va birui punctul de 
vedere al acestora și se vor 
găsi noi punți de legături cu 
Kinshasa ?

Oricum, președintele Mobutu 
afirmă răspicat refuzul de a 
accepta ceea ce vine în con
tradicție cu „politica noastră 
de a pune economia în servi
ciul națiunii". Coșurile fume- 
gînde de la Lumumbashi vor 
deveni un barometru de altă 
factură. Vă amintiți: „Dacă 
fumegă coșurile, totul merge 
bine". Firește, numai că, de 
astă dată, pentru Congo...

EUGENIU OBREA

pe scurt
U.R.S.S. La Baku, lucrările pe șantierul metroului sînt foar. 

te avansate

1645 avioane agresoare
doborite deasupra

R. D. Vietnam
Ministerul Afacerilor Ex

terne al Republicii Demo
crate Vietnam a dat publi
cității joi o declarație în 
care condamnă cu asprime 
raidurile aeriene ale avioa
nelor americane deasupra 
orașelor Viet Tri și Thai 
Nguyen în perioada 15-18 
ianuarie.

In declarație se arată că, 
pătrunzând în spațiul aerian 
al R.D. Vietnam, avioanele 
americane au atacat în repe
tate rânduri cele două orațe 
și satele învecinate, au bom
bardat cartiere populate, insti
tuții publice, întreprinderi.

Agenția V.N.A. transmite că. 
la 19 ianuarie, avioane ameri
cane au bombardat regiuni 
dens populate din provinciile 
Thanh Hoa și Ha Bac din Re
publica Democrată Vietnam. 
Forțele armate și populația 
din aceste regiuni au doborît 
trei avioane americane. In 
prezent, numărul total al avi
oanelor americane doborite 
deasupra teritoriului R. D. 
Vietnam se cifrează la 1 545.

Citisem suficient de mult despre junglă ca la pronun
țarea acestui cuvînt să mi se perinde în fața ochilor o 
mare verde de liane cu cărări întortochiate umblate 
de băștinași pe jumătate goi, cu oapcane destinate fia
relor sălbatice dintre care tigrul era cel mai des chemat 
alături de fel de fel de animale din care nu lipseau mai 
ales șerpii atîmați de copaci. Cu imaginea asta am trăit 
mulți ani și scurgerea lor a diminuat foarte puțin din 
emoția pe care o încercam la lectura unei lucrări a cărei 
acțiune se desfășura în junglă.
In Birmanla am cunoscut jungla 

așa cum este ear nu cum ml-o 
imaginasem în copilărie, am cu
noscut-o Hind în mijlocul el, la 
discreția ei. Este o pădure, o pă

ANGLIA. Aspect din timpul unei manifestații de protest împotriva războiului 
S.U.A. în Vietnam, desfășurată recent la Londra.

dure deasă, fără cărări întorto
chiate. Spre surprinderea mea, 
jungla nu presupune numai teren 
plat ; ea se întinde peste văi, îm
bracă munți șl nu se oprește de-

însemnări din Birmania

In Piața Constituției 
din Santiago de Chile a 
avut loc joi seara, așa 
cum se anunțase, o mare 
adunare a locuitorilor 
capitalei chiliene

De la balconul palatului 
guvernamental, președintele 
țării, Eduardo Frei, a vorbit 
mulțimii despre situația poli
tică creată după refuzul Se
natului de a accepta cererea 
ea de a întreprinde o călătorie 
în Statele Unite. El a anunțat

clt 1b fața a doi inamici r omul șl 
oceanul. In fața omului tși termi
ni brusc înaintarea sub lovitura 
„dack-ului*. cu oceanul ajunge la 
un compromis șl formează „man
grove*1 în vecinătatea sa. Pînă la 
urmi, îmi, este și aici sufocată, 
făcînd loc unei ftșil subțiri de ni
sip, presărată ici colo de cîte un 
pîlc da palmieri.

Jungla blrmanezl ocupi supra
fețe întinse supra pun în du-se exact 
peste zonele udate de ploile mu- 
sonulul. Este luxuriantă, liniștită 
din afară șl plină de viață în Inte
rior. Aproape 75 la șută, este for
mată din stuf și bambus legate 
între ele prin liane de grosimi im
presionante. Acolo unde a rămas 
un loc liber, îl ocupă bananierii 
sălbatici. In zonele joase, jungla 
înseamnă umezeală și căldură. 
Este domeniul insectelor, unele 
abia vizibile cu ochiul liber, alte
le de mărimea unei vrăbii.

Era în noiembrie cînd am po
posit în localitatea Padaung, un 
mic tîrgușor pe malul drept al 
fluviului Irrawaddy. Aveam în față 
jungla Arakanulul, 100 de mile de 
mers pe jos pe care trebuia, îm
preună cy un grup de entuziaști 
geologi blrmanezl, să le străbatem 
pentru a ajunge în cealaltă parte, 
la golful Bengal. Drumul pe Jos 
nu este simplu nici pentru un lo
calnic. Sînt mulți cel născuțl în 
valea fluviului Irrawaddy care 
n-au apucat să vadă în decursul 
vieții lor pagodele de pe coasta 
golfului Bengal. Străbaterea jun
glei, presupune, în afara unul efort 
fizic susținut, rezolvarea unei pro
bleme esențiale : transportul
orezului pentru hrana zilnică. Un 
localnic consumă zilnic o cantitate 
de orez, care atinge aproape un 
kilogram, iar cînd grupul este al

intenția sa de a propune un 
proiect de reformă constituțio
nală care să-i permită să di
zolve Congresul și să organi
zeze noi alegeri. După ce a 
acuzat opoziția și Senatul că 
încearcă să paralizeze acțiu
nile întreprinse de guvernul 
său, șeful statului a anunțat 
că a refuzat cererea de demi- 
sionare a celor 14 miniștri al 
cabinetului pentru a nu da 
curs speranțelor acelora care 
urmăresc în permanență să 
provoace o criză de guvern.

cătuit din 80—100 de oameni, ex
pediția are nevoie de aproape o 
tonă șl jumătate de orez pentru 2 
săptămînl.

Prin junglă se Înaintează greu ; 
țesătura deasă a plantelor, lumina 
distilată prin straturile de verdea
ță, necesită o atenție încordată șl 
un efort continuu. Popasurile sînt, 
de aceea, mai dese decît într-o 
călătorie obișnuită șl concentrea
ză, în cîteva ceasuri de repaus, 
specificul unor obiceiuri șl ocupa
ții ale blrmanezllor.

In primul rînd, popas înseamnă 
pregătirea mesei șl deci, fiertul 
orezului șl pregătirea „carry“-ului, 
mîncare națională blrmaneză. 
„Carry** este un fel de tocană din 
pește uscat, came sau legume cu 
sos, șl cu ardei iute tocat. Se la 
o lingură de tocană, se pune pește 
șt apoi cu mina se amestecă cu o 
parte din orez. Amestecul este In
trodus în gură cu mîna, operație 
care deși ar părea simplă, presu
pune multă îndemînare. Legumele 
sînt „achiziționate** pe loc : un 
mic efort, un ochi priceput șl de 
la baza tufei de bambus la o jumă
tate de palmă sub pămînt, este 
scos un mugure de mărimea unul 
ou de rață. O privire în sus șl o 
floare încă nedesfăcută de banan 
își la locul lîngă mugurele de 
bambus. Împreună, constituie pa 
lingă orez, alimentul de bază a! 
băștinașului întîrziat, sau nevoit 
să stea mal mult timp în junglă.

Popasul de seară este un mo
ment impresionant. Oamenii, obo
siți de povara purtată peste zi, 
mănîncă aceeași mîncare pregăti
tă pe loc, deoblcei, la rădăcina 
unui copac mare. Ceasul culcării 
întîrzie deseori : birmanezii sînt 
un popor vesel, care încheie o zi 
de eforturi cu cîntec și dans. Lip

greva 
studenților 
dominicani
Greva studenților, profe

sorilor și elevilor din mai 
multe orașe dominicane, 
care a intrat in cea de a 12 
zi, continuă. Ea s-a extins 

San Pedro, 
Romana, 
Greviștii 

așa-numi-

și în orașele 
San Juan, La 
Banao și altele, 
cer desființarea 
tei „poliții școlare", creată 
de autorități pentru „a pre
întâmpina dezordinea" în 
institutele de invățămînt 
superior, precum și pentru 
a împiedica reprimirea 
profesorilor și cursanților 
excluși din școli și facul
tăți. Poliția a ocupat loca
lurile școlilor și facultăților 
unde cursanții se află în 
grevă. In orașul Santiago 
de los Caballeros, au fost 
operate noi arestări.

Președintele Republicii 
Dominicane, Joaquin Bala- 
guer, a declarat că fruntași 
ai partidului Mișcarea 
voluționară dominicană 
fost arestați dar a spus 
informațiile privitoare 
aceste arestări „au 1 
exagerate*. Balaguer a 
clarat că arestările au I 
ordonate pe motivul 
fruntașii politici ai M.R.D. 
au intenționat să provoace 
„un climat de agitație" în 
centrele studențești.

re- 
au 

; că 
la 

fost 
de- 
fost 

că

siți de căldura familiei, în drumu
rile prin junglă, bărbații își cfntă 
dragostea și dorul de cei rămași 
acasă. In junglă nu este cîntec 
care să nu preamărească femeia. 
Bărbații dansează cu mișcări gra
țioase. exprlmînd tema dansului, 
de obicei sugerată de povestiri 
populare cu multe elemente fan
tastice : cîntecele și dansurile 
dragonului, ale păsării rănite de 
vînătorul cel rău, ale fetei rătă
cite în junglă. Dansează un singur 
bărbat, ceilalți așezați în cerc, în 
jurul lui, improvizează orchestra : 
o tobă, un fluier din bambus șl 
nelipsitele „pocnituriasemănă
toare ca sunet cu castagnetele.

Impresia pe care o lasă dansu
rile la popasul de seară, este de 
neșters. Elementul fantastic din 
conținutul dansului este subliniat 
de cadru : Jungla, cu umbre nede
finite, luminată de focurile taberei. 
Din cînd în cînd se aud pocnituri 
de intensitatea unul foc de armă, 
însoțite de scîntel șl de rîsetele 
oamenilor ; pocnesc tulpinile de 
bambus puse pe foc sub presiunea 
aerului încălzit din interior. Băști
nașii afirmă că sistemul de a 
„pocni** tulpinile de bambus, a 
fost practicat în timpul războiului, 
simulînd zgomotul armelor de foc 
șl a avut ca efect retragerea, în 
unele zone, a Inamicului.

încetul cu încetul, oboseala cu
prinde tabăra. Oamenii se ghemu
iesc sub învelitorl, focurile ați
pesc. întunericul care se lasă 
brusc, parcă e și mal adînc.

Un țipăt, un tropot, dincolo un 
foșnet. Aud răsuflarea regulată a 
celor din jur. Este prima mea 
noapte în junglă.

TEODOR FILIMON 
geolog

• Senatorul Rober Kennedy șl-a 
reatirmat, In cadrul unui interviu 
televizat, intenția de a acorda apri- 
Jln președintelui Lyndon Johnson 
și vice-președlntelul Hubert Hum
phrey in alegerile prezidențiale 
din 1968. întrebat aiupra eventua
lității de a-șl prezenta candidatura 
la alegerile din 1972, Robert Ke
nnedy a precizat că are tn vedere 
numai realegerea sa ca senator In 
1970, dar că „este foarte dificil să 
■e prevadă ceea ce se va întâm
pla in viitorii cinci sau sase ani*.

DISPARIȚIA UNUI MANUSCRIS
DE MOZART

• Partea a doua a manuscrisului 
operei „Don Juan" de Mozart a 
dispărut fără urmă de la Bibliote
ca Națională din Paris. Manuscri
sul era păstrat Intr-unui din seifu
rile bibliotecii. Politia franceză a 
început cercetările în vederea elu
cidării împrejurărilor misterioase 
în care a dispărut manuscrisul ți 
a descoperirii autorilor furtului.

• Din Bruxelles se anunță că 
întîlnirea de la Geneva a „rundei 
Kennedy" a fost amînată pentru 
Începutul lunii februarie. Progra
mată pentru 16 ianuarie, apoi pen
tru 23 ianuarie, această întîlnire 
urma să constituie faza finală a 
negocierilor în vederea realizării 
unui acord asupra reducerii tarife
lor vamale,

„RĂSCOALA" IN LIMBA
ENGLEZĂ

• Editura londoneză Peter Owen 
a publicat, In colecția U.N.E.S.C.O. 
de opere reprezentative ale litera
turilor europene, romanul „Răscoa
la** de Liviu Rebreanu.

• în statul Asfeldio din insula 
Kos (Dodecanez), au fost descope
rite două plăci de marmură albă 
cu chipuri în basorelief, datînd 
din secolele 3—4 ale erei noastre.

Trupe colonialiste portugheze retrăgindu-se prin junglă 
după o luptă cu patrjoții angoalezi

S.U.A. Cu cîteva zile în urmă, Palatul expoziției din Chi
cago, oare acupa o suprafațăde patru hectare, a fost cu

prins de flăcăriRestricții în Aden
In districtul Lahej 

din protectoratul 
britanic Aden, au
toritățile militare 
au instituit restric
ții de circulație pe 
timp nelimitat, a- 
nunță agenția As
sociated Press. A- 
ceastă măsură a 
fost adoptată deoa
rece, în ultimul 
timp, patrloții din

Aden și-au Inten
sificat acțiunile îm

potriva trupelor bri
tanice, din rîndul 
cărora, zilnic, sînt 
răniți numeroși sol
dați. în urmă cu 
trei zile patru sol
dați britanici au 
fost răniți în urma 
exploziei unei gre
nade. Comandantul 
englez recunoaște

• După o dezbatere, care a du
rat 14 ore, cabinetul vest-german, 
prezidat de cancelarul Kiesinger, 
a aprobat proiectul de buget pe 
1967. într-un comunicat dat publi
cității joi seara, se anunță că noul 
buget va fi echilibrat. Comunica
tul nu face nici □ precizare în le
gătură cu măsurile prin care gu
vernul vest-german urmează să în
lăture deficitul bugetar, care se 
cifrează în prezent la 4,5 miliarde 
mărci. 

că, deși a adoptat 
măsuri stricte de 
securitate, înce- 
pînd de la institui
rea restricțiilor de 
circulație și a stării 
excepționale și pînă 
la arestări masive 
în rîndul populației 
civile, este incapa
bil să-și exercite 
un control efectiv.

Propunerea 

Mansfield
Senatorul Mike Mansfield, li

derul majorității democrate din 
Senatul american a cerut redu
cerea substanțială a trupelor 
americane staționate în Euro
pa Înainte ca alte țări membre 
ale N.A.T.O,, unnînd exemplul 
francez să ceară, retragerea 
soldaților americani de pe te
ritoriile lor, informează agen
ția U.P.I. EL a calificat politica 
N.A.T.O. ca fiind „perimată", 
deoarece Europa de azi nu mal 
este cea care a fost în urmă 
cu 20 de ani. Mansfield a de
clarat că nici o altă țară din 
N.A.T.O. cu excepția S.U.A. nu 
și-a îndeplinit obligațiile ce le 
reveneau din tratatul acestei 
organizații militare. în Europa 
a spus el, există o convingere 
crescindă „că coexistența paș
nică este mai mult decît o po
sibilitate pentru viitor".

Proiectul de rezoluție al se
natorului Mike Mansfield a 
primit sprijinul a 42 de sena
tori, atît democrați, cît și re
publicani. Printre aceștia figu
rează președintele Comisiei se
natoriale pentru problemele ex
terne, William Fulbright și Ri
chard Russel, președintele co
misiei senatoriale pentru for
țele armate, care au hotărît să 
creeze o subcomisie mixtă în
sărcinată cu studierea proble
mei reducerii trupelor afri
cane aflate în Europa, invitîn- 
du-1 pe Mansfield să-și asume 
președinția acestei subcomisii.

Sprijinind acțiunea senatoru
lui Mansfield, senatorul Rus
sell Long, președintele comi
siei financiare a Senatului, a 
cerut la rîndul său o „reduce
re drastică" a numărului trupe
lor americane staționate In 
Europa,
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