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PE ȚARA
Joi, au avut loc festivitățile în cadrul cărora s-au înmînat distincțiile de întreprinderi

fruntașe pe țară în întrecerea socialistă pe anul 1966. Colectivul de muncă de pe Șantierul

sistemului hidroenergetic și de navigație de la Porțile de Fier, siderurgiștii din Hunedoara,
ceferiștii de la Depou) de locomotive Caransebeș și lucrătorii din cadrul Gospodăriei agricole

de stat Burdujeni, regiunea Suceava, au primit Steagul roșu și Diploma, decernate de către
Consiliul Central al U.G.S.R. — încununare a succeselor obținute de către ei în anul

trecut in realizarea exemplară a sarcinilor de plan. Reporteri ai ziarului prezenți la aceste
festivități ne-au transmis relatări privind desfășurarea adunărilor sărbătorești. Publicăm
astăzi comunicarea telefonică primită de la Porțile de Fier.

SĂRBĂTOARE

Pe una din pitoreștile 
coline ale Clujului va fi 
construit un nou cartier 
universitar. Pentru în
ceput, proiectele prevăd 
un complex de cămine 
pentru 3 000 de studenți, 
un dispensar cu patru ca
binete medicale, staționar, 
farmacie, un „centru" co
mercial cu magazine, 
chioșcuri, ateliere mește
șugărești și altele. Canti
na care va deservi cel 
de-al doilea orășel stu
dențesc clujean va avea o 
construcție originală. Au
toservirea va fi ajutată 
de benzi transportoare. 
Orășelul va aduce o notă 
aparte în noua arhitectură 
a Clujului și prin faptul 
că blocurile, amplasate 
în trepte, vor fi cuplate 
două cîte două. Corpurile 
de legătură între clădirile 
gemene vor cuprinde bi
bliotecile căminelor și ho
luri mari, mobilate în sti
lul foaierelor.

A

de Nlcolae Valea

LA PORȚILE DE FIER

Drumul de la primăria de altădată, la sfatul popu
lar de astăzi, de la primarul și notarul de altă
dată la președintele și deputatul de astăzi e un 
drum care traversează ascendent conștiințe și bunuri 
materiale, dimineți-muncă, amiezi-muncă, după-a- 
miezi-muncă, seri și nopți de muncă sau de veghe.

E drumul satului spre el însuși pentru că noțiu
nea de sat s-a învecinat întotdeauna, uneori pînă la 
suprapunere totală, cu noțiunea de gospodărire în
țeleaptă și a devenit geamănă acum cu cea de gos
podărire socialistă.

Deputatul satului de astăzi are vîrsta maturității 
efervescente, realiste și exacte.

El, acest deputat al satului care, măsurat în timp, 
are vîrsta de douăzeci și unu de ani, are imaginea 
compusă din linii subțiri, uneori insesizabile pînă la 
atitudini ferme, răspicate, hotăritoare pentru înles
nirile vieții oamenilor care l-au ales.

Lazăr Olga, cooperatoare la 
Cooperativa agricolă de pro
ducție Unirea din comuna 
Blejești, raionul Videle, 
didată in circumscripția

(Continuare !n pag. a Il-a)

...Porțile de Fier, 2 martie.
Data, deși- nu se înscrie în 

cronica evenimentelor „la zi“ 
cum ar fi de pildă, întinderea 
celei de-a doua linii de funicu
lar peste Dunăre (17 ianuarie), 
intrarea în probe tehnologice a 
celei mai mari fabrici de betoa
ne pentru construcțiile amonte 
și aval (29 ianuarie), străpungerea 
ultimului și celui mai mare tu
nel (23 februarie) turnarea pri
mei plăci de beton la uzina hi
droelectrică (25 februarie) etc., 
etc., este o sinteză a tuturor. In 
această zi în sala Teatrului din 
Tr. Severin, constructorii siste
mului hidroenergetic Porțile de 
Fier au trăit o mare bucurie : 
Grupul de șantiere I.C.H. a pri
mit Steagul și diploma de între
prindere fruntașă pe țară în con
strucții în întrecerea socialistă 
pe anul 1966. Muncitorii, tehni
cienii și inginerii celui mai mare 
șantier hidroenergetic au adău
gat acestor dimensiuni încă una 
— la fel de mare — de cei mai 
vrednici constructori ai țării. In 
prezența acestora, a organelor 
locale de partid și de stat, a to
varășului Emil Drăgănescu, mi
nistrul energiei electrice, tovară
șul Constantin Drăgan, membru 
al Comitetului Executiv și al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, a în- 
mfnat unui grup de constructori 
înalta distincție.

...Prezenta la tribună a ingi
nerului Gheorghe Sălăgeanu, 
șeful șantierului baraj-uzină, are 
multiple justificări. II privim cu 
atenție. Are același chip, puțin 
colțuros, care parcă a împrumutat 
ceva din forța și energia eroilor le-

(Continuare in pag. a V-a)

MAȘINĂ PENTRU BETONAREA 
GALERIILOR

DEVA. — Specialiștii în
treprinderii miniere Barza au 
realizat o mașină, de concep
ție originală, pentru torereta- 
rea (hetonarea) galeriilor mi
niere. Aceasta este superioa
ră instalațiilor similare fabri
cate pînă acum in țară ; ne- 
prtiducînd praf în timpul o- 
perațiilor de proiectare a be- 
toanetor pe pereții galeriilor, 
ea înlătură pericolul îmbol
năvirii de silicoză 
rilnr.

Realizarea noii 
creat posibilitatea 
procedeului de 
lucrărilor miniere prin torere- 
tare cu beton, care înlocuieș
te armăturile din lemn și me
tal si asigură o productivitate 
sporită.

a muncito-

mașini a 
extinderii 

susținere a

Cînd se termină formația pro
fesională a unui tînăr, ce rost are 
învățămîntul post • universitar, 
cînd începe o specializare și ce li
mitare umană și de timp are — 
iată citeva din cele mai perma
nente întrebări pentru fiecare ge
nerație de tineri care acced la 
universitate sau în școli speciale și 
privesc cu răspundere perspecti
vele vieții lor în viitor.

$i generația noastră n-a făcut 
o excepție și n-a fost lipsită de 
aceste frămintări sufletești, care 
au avut, bineînțeles, un specific 
caracteristic perioadei de refe
rință.

Îmi reamintesc de adînca 
schimbare ce s-a produs în gîn- 
direa noastră odată cu trecerea 
primilor ani de facultate, cînd 
ideea terminării studiilor univer
sitare — terminarea formației

profesionale — era iluzorie și 
primejdioasă. Ideea perfecționă
rii permanente, a formației umane 
și profesionale ca un proces con
tinuu de-a lungul existenței noas
tre. a devenit principiul director 
care a condus viața celor mai ca
pabili să răspundă unei asemenea 
exigențe, de fapt, singura cale ce 
permite o dezvoltare a personali
tății și o eficiență socială de in
tensitate.

Acest punct de vedere este de 
altfel impus de progresul conti
nuu al științelor, care schimbă 
într-un ritm rapid interpretarea 
relațiilor între fenomene, invali
dează sau confirmă teoriile, adu
ce noi fapte în fondul concret de 
cunoștințe. Pierderea legăturii cu

acest proces conduce la o fixare 
în epoca terminării studiilor cu 
trista înfățișare a specialiștilor 
depășiți, a căror insuficiență este 
agravată și de inevitabila pierdere 
de memorie prin utilizarea limi
tată a sistemului nervos.

Este evident că din multe 
puncte de vedere facultatea ne 
dă un fond de bază, un fel de 
fundament pe care trebuie să 
construim „pînă la cer", dacă 
se poate, „edificiul culturii și 
științei personale" — amplifi
cate prin practică și informații 
complimentare, susținute de pa
siune și devotament pentru pro
fesia noastră.

Învățămîntul post-universitar 
a oficializat necesitatea și obliga
ția unei formații și informații su-

(Continuare in pag. a V-a)

ZILE
PLINE

DE
LUCRU

masă rotundă organizată 
mers prin citeva raioane 

regiunii Oltenia.

(O 
în 
ale regiunii Oltenia. Citiți 

relatarea în pag. a III-a)

pentru Înflorirea
SATELOR NOASTRE,
PENTRU BELȘUGUL

OGOARELOR!
Mîine, 5 martie, In satele patriei se vor desfășura 

alegerile pentru deputați în sfaturile populare comunale.
Laolaltă cu gospodarii vîrstnici, vor vota și tinerii de 

la sate, unii dintre ei pentru prima oară. Pentru a le 
afla gîndurile și sentimentele din acest prag de impor
tant eveniment, reporteri ai ziarului nostru au adresat 
cîtorva din tinerii alegători de mîine următoarele în
trebări :

1. CU CE SENTIMENTE MERGEȚI LA VOT?
2. PE CINE VOTAȚI, ȘI DE CE ?
3. CUM VEȚI ÎNTĂRI VOTUL DUMNEAVOASTRĂ ?
Iată o parte din răspunsurile primite :

DESPRE CANDIDAȚII 
NOȘTRI VORBESC 

FAPTELE
Deși nu este pentru prima 

oară cînd merg la vot, ajuns în 
fața urnelor încerc de fiecare 
dată un sentiment legitim de 
mîndrie și încredere. Din senti
mentele cu care merg la vot nu 
poate lipsi apoi nici mulțumirea 
pentru traiul nostru tihnit, feri
cirea mea personală, a soției 
mele, gîndurile frumoase pentru 
copilul nostru Ionuț. Cînd stau 
și mă gîndesc mai bine, îmi a- 
mintesc că de fiecare dată cînd 
ne-am ales gospodarii din frun-

tea treburilor obștești ale comu
nei am avut de amintit și cîte o 
nouă înfăptuire. Electrificarea 
comunei, grădinița pentru copiii 
cooperatorilor, magazinele cu 
posibilități de deservire modernă, 
dispensarul, o școală nouă și cîte 
altele. Vom vota cu toată încre
derea și dragostea candidați ca 
Toma Simion, președintele sfatu
lui popular, de activitatea căruia 
se leagă înfrumusețarea comunei, 
împodobirea șoselei ce trece prin 
inima satului (devenită traseu tu
ristic spre litoral), înființarea 
unui magazin cu autoservire, 
construcția noii școli de 8 ani

(Continuare In pag. a Il-a)

can- 
elec-

1 postal Dumitru, directorul 
'colii generale din comuna 
îăltița, raionul Ploiești, can- 
•idat in circumscripția electo

rală nr. 15,

lancu D. Ioana, profesoară la 
Școala generală de 8 ani nr. 1 
Videle, candidată in circum
scripția electorală nr, 20.

Cepan Ștefan, dulgher la 
Cooperativa agricolă de pro
ducție Dorobanți, raionul 
Arad, candidat în circumscrip

ția electorală nr. 15

CARACTER Șl PRUDENȚĂ
Am mai scris la această 

rubrică despre una din 
prejudecățile etice care 
continuă să existe prin- 
tr-o inerție prea puțin 
încă zdruncinată. Despre 
inerția prudenței excesi
ve. despre inerția omului 
„cuminte" am mai scris 
(vezi și Modestie și succes 
și Cuminte sau cu minte). 
Problema are nebănuite 
implicații sociale șl merită 
să insistăm incă și incă. 
Ce Înseamnă in definiție

curentă un caracter 7 Tn 
trăsături esențiale un om 
cn caracter este o struc
tură psiho-ettcă coerentă

CADRAN

șl deci cu purtări previ
zibile, nu desigur un au
tomat. cu reacții identice 
la stimuli similari, dar

oricum un om dintr-o bu
cată care poate fi lesne 
caracterizat. în mod firesc 
caracterul implică — $1 nn 
fără dreptate — și nota 
moralității celui definit. 
Omul de caracter este nu 
numai un om cu o struc
tură coerentă, dar și ex
presia individuală a uma-

v. arachelian

'Continuare
M pag. n V-a)



»

ARTICOLE» ANCHETE «ÎNSEMNĂRI

MOMENT

FESTIV
Un nou grup de e- 

levi din claaa a IlI-a 
C a Școlii generale nr. 
5 din Capitală, a trăit 
recent momentul emo
ționant al primirii în 
rîndul organizației de 
pionieri. Cu acest pri
lej, participanțti Ia 
festivitate an fost și 
martori ai unui eve
niment deosebit din 
viața organizației
de pionieri a acestei 
școli : printre cei feli
citați se găsea și „pio
nierul 1 000" O fru
moasă serbare pionie
rească a stîrnit deopo
trivă aplauzele și ad
mirația copiilor și pă
rinților, îneîntațl 
evoluția 
artistice 
Programul a 
într-o suită vie. atră
gătoare cîntece, jocuri 
populare, recitări, dan
suri clasice, piese in
strumentale și cîteva 
interesante numere 
de gimnastică.

de 
„talentelor" 
ale școlii, 

alternat I

Pentru înflorirea
satelor noastre,

pentru belșugul ogoarelor
(Urmare din pag. I)

prin contribuția voluntară a ce
tățenilor. Tot duminică ne vom 
da votul pentru Ghiță Con
stantin, președintele Cooperati
vei agricole de producție Bră- 
nești, care s-a dovedit un Ini
mos gospodar al comunei, stră- 
duindu-se ca ea să arate mai fru
mos, ca drumurile el să fie mai 
bune. El este și un chibzuit or
ganizator al muncii cooperatori
lor, astfel ca venitul lor să 
crească de la an la an. Datorită 
eforturilor președintelui, coopera
tiva noastră are astăzi un puter
nic sector zootehnic în care cele 
mai recente realizări sînt hala

Așadar, existența mediocrității are extraordi
nare implicații de ordin social. Baterea pasului 
pe loc, plafonarea la nivelul lui „nici cald, nici 
rece" — indiferent dacă se produce la masa mea 
de lucru, a ta sau a lui, la mașina unde mun
cește el sau muncești tu — ne stînjenește pe toți. 
Cauți un doctor să-ți renască copilul din fe- 
breje unei simple gripe și dai de-un „șfie-ceva", 
care a „prins ceva", la un curs uitat, il vezi cum 
se căznește cercetînd foițe cu rețete păstrate in
tr-ascuns, pe mînecă, șirți vine să-i deschizi ușa 
și să-i strigi că viața copilului tău n-o lași să 
se reazeme, șubred, pe lenea lui din anii cind 
trebuia să fie numai ochi și urechi, acei ani cind 
trebuia să-și viseze și noaptea profesorul, labora
torul, manualul... Dorești (lucrul cel mai simplu) 
să-ți luminezi casa cu o bidinea de var și «a 
întîmplă să dai de-o mină de nepricepuți care-ți 
strică bucuria pe-un an întreg de-ți vine să nu 
mai intri în propria odaie... Cauți un croitor pe 
măsura frumuseții stofei pe care o mingii cu 
palmele și, cînd ai surpriza de-a te vedea îmbră
cat hfd (deși, s-ar zice. îmbrăcat I) te-n<leamnă 
Inima să-i ceri diploma de meseriaș, foarfecă 
și acul și să faci un bine colectiv îndernnindu-l 
să-și ia învățătura de la cap sau să se lase pă
gubaș... Dar, ce să mai vorbim dacă s-ar Intîm- 
pla ca proiecte mari, de uriașe fabrici și între
prinderi, să treacă pe sub vîrful bont al creio
nului purtat de-un ins care n-a dorit decît să 
răzbească „tîrîș-grăpiș" prin albia învățăturii 7 
Cine poate calcula pierderile — de timp, de bani, 
de energie —, scurgerea de valori pe canaua des
chisă de existența într-un asemenea post a Mă
riei sale... Diletantul 7 Ceea ce inginerul Maria 
Duma spunea în discuția noastră cu privire la 
delapidatorul care nu vrea să învețe, căruia ii 
place calificativul „suficient", nu se referă 
neapărat la unul sau altul dintre colegii săi, 
este un simbol.

Lupta contra mediocrității cere, așadar, să ai 
conștiința civică a utilității și îndatoririlor tale 
sociale !

tisțjce 7 Autorul acestei 
anchete a asistat, cu 
cîțiva ani în urmă, la 
Hunedoara la o discuție 
foarte familiară intre 
«ocsari care își Judecau 
succesele în raport 
cele mai burie 
similare din- 
mondială).

cestui lanț de mediocri
tate prezentă și 
vede totul dar 
nimic.

Bietele idei

viitoare, 
nu face

și îndatoririlor tale

Să fii cinstit

cu tine 
însuți!

O oră înainte de în
ceperea spectacolului la 
„Național". O așteptăm 
Ia „intrarea artiștilor" 
pe ILINCA TOMORO
VEANU. Frig. Intră cu 
gulerul ridicat, gest de 
școlăriță.

— Cum să nu mă spe
rie perspectiva medio
crității 7 se miră ea. Me
diocritatea este moartea 
artei...

— V-am revăzut, re
cent, în „Moartea unui 
artist". V-ați păstrat 
prospețimea după atitea 
spectacole, fapt care se 
reflectă in entuziasmul 
cu care vă primește și 
vă îndrăgește sala A- 
cesta ar fi un punct a- 
tins Să privim însă re
trospectiva : ați fost în
tr-o vreme, ca atîtea 
alte fete, pur și simplu 
în fața alegerii mese
riei. V-ați întrebat a- 
tuncf ce se putea întîm- 
pla dacă „nu reușeați" 7 
(nu este vorba de admi
tere în facultate, fiindcă 
reușita asta o obțin 
mulți), ci de reușita în 
confruntarea cu publi
cul...

— Dacă m-am între
bat ? E prea puțin zis, 
m-am chinuit. N-aș fi 
putut suporta să trăieso 
în teatru o viață de um
bră. să port numele lui 
„nimeni", să mănîno și 
eu „o pîine" și basta. 
Sînt convinsă că este de 
o mie de ori mai bine să 
fii un muncitor bun, un 
funcționar bun, decît un 
actor searbăd, insipid. 
Iată de ce hotărîrea mea 
a fost să stau în Insti
tutul de teatru doi ani ! 
„dacă nu voi da nici un 
semn de talent, de ca
pacitate — îmi pusesem 
cu strășnicie în minte — 
mă voi retrage".

— Pentru unii acesta 
este un gest care depă
șește posibilitățile lor. 
Cum prind un fir nu-i 
mai dau drumul, iar u- 
neori prin asta se con
damnă singuri.

— Mai ales celor ti
neri ar trebui să li se 
dezvolte acest eroism 
absolut necesar șl care, 
redus la proporțiile rea
le se numește a fi cin
stit cu tine însuți. So
cotesc această calitate

«u
rezultate 
industria

frumoa-

Bietele idei 
frumoase!

„Carpați". 
semestru, 
doi stu- 

soslți din

Căminul 
început de 
Disautăm cu 
denți. abia 
vacanță. PIELESCU ION 
și ENE PĂUN, amîndoi 
din anul III — Facul
tatea de matematică- 
mecanică.

— Nu vreau să fac 
declarații „mari", nu-mi 
plac eei care spun vor
be umflate. Sigur că nu 
vreau să fiu un om me
diocru și fao tot ce pot 
pentru asta. Am însă 
oroare de acea atitudi
ne care-i face pe unii să 
se umfle ea niște ba
loane. lăsînd impresii 
deosebite despre ei. Am 
asistat la căderile stupe
fiante ale unora de a- 
cest fel și asta m-a de-

/ANCHETA^

(NOASTRĂ 1

retete...
Am întîJnft, su prilejul 

anchetei noastre, și exis
tența «îtorva „rețete" so
cotite de unii verificate, 
pentru salvarea din me
diocritate.

MARIN V., bucureș- 
tean, oare n-a intrat la 
examenul de admitere în 
facultate și oare lucrează 
la «alea ferată, undeva 
la o gară apropiată Ca
pitalei r „Cînd vin în 
Buaurești. dealară el, «e 
să fao. mal înaere să scap 
șl eu de plictiseală, mă 
bag (notați expresia) în- 
tr-un bar «u niște prie
teni. Mai bel «eva. mal 
fumezi o țigară te mai 
întreții eu o fată pe eare, 
poate, n-al mat cunoscu
t-o, devii alt om, trăiești 
altă viață"

S-o ereadă el I
S-au făcut cercetări șt 

s-a văzut, de plidă, că pe 
mai toate traseele unde 
se face „naveta" (în ju
rul Capitalei, de exem-

I

că chipul lor se Impri
mă chipului oamenilor, 
iar profesorii fiindcă în 
mîinile lor se află, în
tr-o perioadă esențială 
tineretul. Poate că nu 
întîmplător despre pro
fesori ni s-a și vorbit 
foarte mult în cadrul 
anchetei, lată opinia to
varășului TUDOR ȚO- 
PA, cercetălor principal 
la Institutul de Științe 
Pedagogice :

„Unii își închipuie că 
un profesor trebuie să 
fie o mediocritate în
tr-un domeniu în care 
altul este savant Ratînd 
o tentativă mare, omul, 
se zice, a ajuns profe
sor E, poate, cea mai 
absurdă concepție și 
împotriva ei ar trebui 
luptat fără răgaz S-a a- 
juns, într-adevăr, la si
tuația că, uneori, auzi 
părinți care, apreciind 
viitorul copiilor lor, vor- 
beso cam așa • „Ion e 
deștept, îl fac inginer ; 
Gheorghe e mai slab, îl 
fac profesor". Această 
mentalitate are explica
ția într-o slăbire 
gențelor față de 
tea de profesor, 
deseori, este și
măcită total. Profesorul 
trebuie 
de a 
ori filolog,
list, pedagog.

a exi- 
cali ia

ca re, 
răstăl-

șă fie. înainte 
fi matematician, 

ori natura- 
Aceasta

VĂ SPERIE
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\ PERSPECTIVA
(POSIBILA)

A MEDIOCRITĂȚII ?
drept prima treaptă te 
duce spre evitarea unei 
vieți anoste, fără tem
peratură, care nu-ți dă 
decit o stare de satisfac
ție opacă față de bucu
riile și împlinirile rea
le. Noi. artiștii ne pu
nem foarte adesea în
trebarea r sîntem niște 
chemați, ori nechemați 
în ar est tărîm de la ca
re se pretinde atît de 
mult 7, dar problema a- 
cestei „chemări" cred tă 
se poate pune oriunde, 
în orice meserie. Și mai 
este un fapt esențial t 
sînt domenii care, ea să 
nu fii mediocru, te obli
gă la tomparațiile cele 
mai înalte. Recent am 
fost invitată de televi
ziune să jos într-un 
fragment din „Fîntîna 
Blanduziei". înainte de 
a începe rolul, crainicul 
a anunțat că, în istoria 
teatrului, roiul meu a 
avut interpretări strălu
cite (Aristizza Roma- 
nescu etc., etc.). Am 
simțit «ă mă cuprinde 
neliniștea: rezist eu, 
Ilinca Tomoroveanu, la 
o așa înaltă compara
ție 7. m-am întrebat. Nu 
vreau să spun că am re
zistat, dar iată la «e te 
obligă asumarea unei 
răspunderi. Imbrățfșînd 
o meserie artistică al 
în față întreaga istorie 
a culturii, iar a veni eu 
jumătăți de măsură este 
ca și cum te-ai lăuda a- 
cum că sari 1.60 m. cînd 
Iolanda Balaș a sărit de 
mult 1,90 I

(Dar parcă este vorba' 
numai de meseriile ar-

sâ trăieso 
superior.

eonfirma-

a-

terminat să fiu modest 
Mai bine să surprind 
prin Inteligența nebâ- 
nuită, decît să uimesc 
prin prostia ascunsă, dar 
demascată. Stau mărtu
rie rezultatele mele și, 
dacă vreți părerile ce
lor din colectiv (Pie- 
lescu).

— Șl eu am idei la fel 
de înalte. Mă tem de 
mediocritate Voi fi pro
fesor și vreau 
pe un plan 
(Ene).

Am cerut o
re: rezultatele la exa
mene, de pildă, din ia
nuarie. Știam eă au a- 
vut o sesiune eheie: 3 
verificări esențiale. Răs
punde Ene.

— Primul examen 7
— ...picat.
— Al doilea 7
— ...picat.
— Al treilea 7
— ...am picat și la

cesta. N-am prea învă
țat.

— Trei din trei I Veți 
fi profesor, spuneați. In 
anii trecuți ce rezultate 
ați obținut 7

— Mediocre...
— Cum stăm, deci, cu 

visurile înalte 7
— Mă duo profesor la 

clasele V—VII. 
tia mici mă 
eu...

Profesor de 
pregătire și ideal de 5 I 
Va educa elevi „de 5". 
Care vor fi profesori, 
doctori ori specialiști 
„de nota 5”. Și eare. la 
rîndul lor... Iar el. Ene 
Păun, este în capul a-

plu) cel mai mulți călă
tori de aaest fel suportă 
drumul enervant doar 
din lipsa de curaj de a 
se stabili în provincie (o 
doatoriță, care a-a căsă
torit Inițial într-un oraș 
de provfnote, dar care 
vrînd 
după 
merge 
cîte 5 
cursă, dorind să fugă, zi
ce dînsa, de „viața me
diocră de provincie", dar 
supunîndu-se fără să-și 
dea seama la cea mal a- 
nostă existență : vine în 
București numai să doar
mă I). $i încă asta n-ar 
fi tot. Aeeleași studii 
consemnează faptul eă 
procentajul familiilor 
despărțite este foarte ri
dicat printre navetiști. 
Explicația 7 Circulă o 
vorbă : „se mai distrea
ză omul, caută și el să 
trăiască momente mai 
deosebite" Ce să facă, a- 
dică, fiind atîta vreme la 
drum, își mai înșeală și 
el nevasta (sau soțul)...

Tată ee soluții primare 
ce scăzut nivel de gîn- 
dire I

să-și 
ea la
— de
ore

tragă soțul
București,

12 ant I — 
zilnio «u o

La ăș- 
descuro

5 I Cu

Revenire

recent
vrei să cauți

Cineva 
că dacă 
autorii mediocrității să 
cercetezi statuile orașu
lui șt corpul profesoral. 
Primele, probabil, fiind-

(II)
este meseria 
ză, domeniu) 
primul în care trebuie 
să exceleze. Bineînțeles, 
trebuie sâ știe matema
tică dacă predă mate- 
matita, șl mai trebuie 
să știe o mulțime de lu
cruri fiindcă este che
mat să formeze o perso
nalitate multiplă, iar 
pentru asta trebuie să 
fie el însuși complex 
pregătit".

„Ca să-i ferim pe ti
neri de boala mediocri
tății, susține ideea și 
sonf. univ. DUMITRU 
ALMAȘ, ar trebui să 
revedem unele tconcepții 
asupra activității în 
școală. Există încă la 
ora aceasta, după opinia 
mea, un sistem unifor
mizator, care aduce la 
numitor comun persona
litățile profesorilor, mai 
ales în universitate, ca
re face să dispară în 
multe cazuri originali
tatea profesorului, iar 
lipsa acesteia este „pre

Iul de ba- 
acesta este

legerea" mediocrității 
însăși. îmi adua aminte 
de cursurile lui Nicolae 
lorga, la care nu puteai 
să nu înveți, deveneai 
obligat moral după ce-1 
ascultai, nu mai era 
vorba doar de examen. 
Ca toate marile perso
nalități ale școlii superi
oare românești, lorga nu 
„dicta" studenților cursul 
(ceea ce azi se întîmplă 
atît de des l). înaripat 
de o idee (deseori o idee 
foarte actuală) el alegea 
o temă pe care o stu
dia personal și pe care 
o desfășura magistral 
dînd studentului o pil
dă de modul în care tre
buie studiată și inter
pretată istoria, sau un 
fapt istoric. învățarea 
fiecărei etape istorice 
era obligația studentu
lui. Pentru studiu indi
ca toată bibliografia (în 
românește sau in limbi 
străine), tar la examen 
te asculta toată materia, 
ba chiar îți pretindea sâ 
știi și alte puncte de ve
dere referitoare la fie
care eveniment, uneori 
chiar dacă nu era de a- 
cord cu autorul lor. îi 
punea astfel pe studenți 
intr-o stare de pasionant 
frămînt intelectual. Iar 
cei ce învățau cu el nu 
puteau, decît dacă erau 
răuvoitori, să rămînă 
placizi, să cadă în som
nolență intelectuală. A- 
ceasta a fost o foarte 
bună tradiție a tnvăță- 
mîntului nostru superior, 
la care este eazul să re
venim.

Temîndu-mă de mer- 
diocritate, mă gîndeso la 
concepția după care în 
unele locuri profesorii 
sînt (exasperant shiar 1) 
folosiți 
fost în timpul 
ței de 
sfat popular, 
funcționari 
nare stăteau în birouri, 
făceau cafele, croșetau 
semnau din cînd în cind 
o hîrtie... Știți cu ce se 
îndeletniceau, în același 
timp, cadrele didactice, 
aflate „în vacanță" 7 
Statistica animalelor din 
cartier I Vara trecută 
mă aflam la țară, unde 
fratele meu este învă
țător Am auzit pe cine
va strigîndii-1 ca un su
perior : „Bă, tovarășe, 
nu e scară la arie 1“ Era 
președintele cooperativei 
agricole de producție. 
L-am văzut pe fratele 
meu, învățătorul, gata să 
ia scara în spate să ple
ce s-o ducă Am rămas 
uimit : și el era convins 
că e treaba lui să um
ble cu scara în spinare 
prin sat I Cine. cum. cu 
ce drept, m-am întrebat 
atunci surprins, a coborît 
în acest fel prestigiul 
învățătorului, răpindu-i 
cu treburi care nu sînt 
ale lui. timpul de stu
diu, de pregătire 7 Nu 
este asta o împingere 
automată a profesorului 
spre mediocritate, iar 
prin asta a atîtor tineri, 
care trec prin fața lor, 
la aceeași situație ? 
Școala, profesorul au, 
într-adevăr, un rol ex
traordinar în ridicarea 
nivelului de gîndire și 
de pregătire a cetățea
nului nostru. Dar să-l a- 
jutăm pe învățător, pe 
profesor să-și facă me
seria așa cum ne-au de- 
monstrat-o frumoasele 
noastre tradiții.

pentru creșterea a 5 000 de pă
sări și instalația care trimite apa 
pînă la adăpătorile din grajduri. 
Bun gospodai și harnic coopera
tor s-a dovedit și candidatul Nae 
Gehorghe, secretar al organi
zației U.T.C. pe cooperativa a- 
gricolă de producție. Brigada 
de cîinp pe care o conduce a ob
ținut cea mai bună producție în 
anul trecut.

Votul pe care îl voi da din 
toată inima candidaților F.D.P. 
îl voi consolida adueîndu-mi o 
contribuție pe măsură la toate 
acțiunile obștești ale comunei, 
precum și prin munca mea de zi 
cu zi la întărirea și dezvoltarea 
sectorului zootehnic al cooperati
vei noastre.

A. JIJIE
tehnician veterinar, Brănești 

raionul Leliliu

14 000 de volume, dacă de la li
brăria din localitate s-au vîndut 
cărți în valoare de 40 000 lei, 
dacă din 42 de absolvenți de a- 
cum un an, 32 au intrai la li
ceele și școlile profesionale, se 
poate spune că sămînța culturii 
aruncată de candidatul nostru yi 
celelalte cadre didactice rodește 
minunat.

WALTRAUTE SCHULLER 
brigadieră Cooperativa agricolă 
de producție Sînpetru, Brașov

A FI PREZENT

PENTRU NOI 
ÎNFĂPTUIRI

la orice. Am 
vacan- 

un 
de

iarnă la
Zeci 

și funcțio-

Voi porni de la cifre pentru 
că ele au darul de a sintetiza un 
univers, de a exprima sentimen
te cjiiar. lată, cooperativa noas
tră a obținut anul trecut pro
ducția cea mai mare din istoria 
comunei Peste 3000 kg griu, 
peste 2.5 000 kg cartofi yi sferlă 
de zahăr la hectar Valoarea zi
lei muncă a depășit 30 lei, 
iar fondul de bază se apropie de 
9 milioane lei. Aceste producții 
se reflectă direct în viata de 
fiecare zi a familiilor de țărani.

Apelez tot la cifre în ultimii 
5 ani s-au construit în comună 
67 de case noi, există în prezent 
137 televizoare, peste 500 de a- 
parate de radio, 110 motociclete 
și... 11 autoturisme. Numai a- 
nul trecut s-au vindut prin coo
perație mărfuri fn valoare de 
peste 10 milioane lei (fi aceas
ta cînd. ftiut este, in mare par
te țăranii se aprovizionează cu 
mărfuri din Brașov).

După cum se vede, trăim în
tr-o comună modernă care face, 
alături de mii de alte așezări ru
rale de pe întinsul patriei socia
liste. pași serioși spre urbaniza
re Deși sînt tînără. am senti
mentul că prin munca men care 
se varsă strop cu strop în mun
ca colectivului tuturor coopera
torilor, contribui la grăbirea a- 
cesttii proces, la adăugarea de 
noi valori și frumuseți vieții 
noastre a tuturor.

Trăiesc apoi cu certitudinea 
că toate înfăptuirile noastre ob
ținute sub conducerea partidului 
sînt un preludiu doar spre rea
lizarea și mai grandioasă pe toa
te planurile vieții materiale și 
spirituale Acesta e sentimentul 
cu Care voi păși la 5 martie pra
gul secției de vofare.

Pe cine notez ? Lucrează *n 
comuna noastră un bărbat vred
nic si stimat de toată lumea • 
Atnnnsie Pricop. Profesor. De 
2-5 de ani dă satului lumină. A- 
proape 1 OM de elevi, fiii țăra
nilor. nu trecut prin mîMle lui. 
$1 dacă în 1966 de la biblioteca 
comunei și a școlii nu fost citite

La primul meu vot eram elev 
la Școala pedagogică din Ora
dea. îmi doream să ajung cit 
mai repede 
meu, acolo 
este nevoie 
cunoștințele 
mele. Așa că, după terminarea 
școlii, fără nici un ocoliș 
nit învățător în comuna

Acum votez ca om al 
și consider votul meu ca 
cetățenesc de conștiință 
ce mărturisește atașamentul față 
de viața noastră nouă, integra
rea și apartenența la ea.

îi votez pe gospodarii satului. 
In circumscripția mea electora
lă din satul Sarcău, aparținător 
comunei Sirbi, candidat este co
munistul Gheorghe Petruț. Oa
menii satului îl cunosc bine. La 
cooperativizarea agriculturii, la 
electrificaiea satului, la amenaja
rea trotuarelor, la repararea 
drumurilor — Gheorghe Petruț 
era în frunte mohilizînd prin 
exemplul său 
sat. Apreciat 
gospodăresc, 
care știe să 
meni, cooperator fruntaș — can
didatul nostru este și fruntaș al 
vieții obștești.

Cunosc, aș spune, comuna pe 
degete. Eu am venit aici o dotă 
cu lucrurile noi. O dată cu școa
la cea nouă unde ti învăț acrim 
pe copii, o dată cu casa de naș
tere și cu dispensarul, cu lumtnn 
electrică, apărute toate doar în 
ultimii ani pe harta economică 
a satului. Cooperativa agricolă 
de producție din Sîrhi așezată 
în zonă de deal beneficia doar 
de o singură ramură de produc
ție : cultura de cereale. Prin coo
perativizare s-au creat condițiile 
unei folosiri mult mai raționale 
a pămîntului.

Nu aș putea spune că aduc la 
toate acestea o contribuție 
directă Poate indirectă prin 
munca de educație ce-o fac ele
vilor, prin activitatea culturală 
de masă (teatru, brigadă de agi
tație, cor etc.). Trebuie să pui 
mina șl mai ales suflet unde se 
cere $1 acum este nevoie peste 
tot De aceea, șt noi învățătorii 
sîntem prezenți tn toate aceste 
locuri.

IOAN ERDEI 
învățător în comuna Sîrbi 

raionul Oradea

invățător in satul 
unde simțeam că 
de munca mea, de 
mele, de eforturile

am ve- 
natală. 
satului 
un act 
socială,

frunte mohilizînd 
și pe ceilalți din 
pentru simțul său 
pentru felul 

se apropie de oa-
fn

(Urmare din pag. I)

satului spre el

st 
ta
in- 
tu

L-am văzut odată într-o 
iarnă, iuti un sat din raionul 
Leliliu, stingmd o ceartă din
tre doi vecini Se instalau 
stîlpu de lumină electrod și 
cei doi iy> despuiau exactita
tea plasării la jumătate a 
stilpului intre podiști. („La 
tine cade mai multă lumină", 
„Ba la tine cade").

l-a împăcat rizindu-le 
făcîndu-t yi pe ei sd se 
penscâ de ris că, uite, au 
ceput să se certe pentru
mină Cînd ar mat fi apucat 
ei «d se certe altădată pentru 
lumina electrică dintre po- 
diști f

...L-am mai văzut învățînd 
copiii de la școală să spună 
corect cuvîntul televizai.

...L-am mai văzut într-un 
sat din sudul Olteniei ca bri
gadier agronom — deputat 
necăjit, adică ce necăjit, de-a 
dreptul nenorocit pentru fap
tul că într-o jalonare fante
zistă sosită de la un sfat ra
ional o parcelă întinsă de te
ren era destinată cultivării

porumbului, cind ea era po
trivită cartofului. S-a zbătut, 
a telefonat, s-a dus de clteva 
ori acolo, la centru... Cei de 
acolo fyi iubeau schema și 
autoritatea cuvtntului odată 
spus. Bine, le-a spus, pun 
porumb, dai la toamnă încarc 
două camioane, le aduc in 
fața sediului raionului și dacă 
e nevoie le duc și la regiune, 
Și ducă nici acolo, le duc yi 
mai departe. “

$i așa a 
în numele 
minuise'â 
neconvinși 
rul unei plante 
anemic potrivit unei indicații 
venite dintr-o schemă

...Dar serile, mai ales se
rile sfatului popular Serile 
cind oamenii care nu mai 
sînt intimidați de primar sau 
de notar yi cin ji se așează 
pe una din bănci și-și aduc 
mulțumiți truda zilei, aici, ca 
un raport. Stau și povestesc 
cu pauze mari între vorbe 
amănunte ale zilei de muncă.

Și la un moment dat se 
aude telefonul și unul se des-

Și făcut, s-a zbătut 
oamenilor care 

sapele rotunjind 
un mușuroi in tu- 

care creștea

PRIMUL MEU VOT, 
CELOR MAI BUNI 

GOSPODARI
— Am 20 de ani și votez in- 

tiia oară. Am emoție, firește, dar 
nu numai despre acest lucru e 
vorba. M-am născut în comuna 
aceasta. Tata a fost om de ser
viciu la primărie, apoi la sfatul 
popular. Fata lui, fata unui om 
simplu yi sărac a mers la școală, 
pe seama statului. Acum sînt teh
nician agronom și aste nu e puțin 
lucru. Viața mea s-a transfor
mat odată cu viața comunei.

In circumscripția electorală de 
care aparțin, candidează Ioana 
Crăciun. Lelea Ioana e îngriji
toare de păsări în sectorul nos
tru zootehnic. O voi vota fiindcă 
e harnică și foarte apropiată de 
noi. Toți candidații noștri sînt 
oameni harnici yi gospodari. To
varășul președinte Marin Voinea, 
îngrijitoarea de viței Ioana Bo- 
zorcă. Marin Radu vicepreședin
tele, — învățătoarea pensionară 
Florica Niculescu.

IOANA ȘCHIOPE 
tehnician agronom Cooperativa 

agricolă de producție 
Adunați Copăceni 
raionul Ciurgiu

DEMNI DE 
ÎNCREDEREA 

NOASTRĂ
— Merg cu încredere la vot. 

Este firesc, deoarece încredințez 
votul meu unuia dintre cei mai 
harnici candidați din comuna 
noastră — MARIN BlCA. Este 
vechi deputat ; îi datorăm multe : 
îmbunătățirea iluminatului public 
prin înlocuirea stîlpilor uzați, 
pietruirea străzilor, îndiguirea șo
selei din satul Scheau. Știe să 
ducă la capăt propunerile oame
nilor, să le stimuleze spiritul gos
podăresc ; ca un adevărat gos
podar el însuși face din vorbă- 
îapt. Așa a fost, de pildă, cînd 
s-a pus problema confecționării 
cărămizilor pentru -noul focal de , 
școală ce se va construi în acest 
an la Scheau. Vorba a devenit 
fapt. Harnic muncitor la tananți, 
s-a dovedit la fel de bun în 
muncile agricole la care a parti
cipat în zilele de concediu și în 
orele libere în cadrul C.A.P. îm
preună cu familia, alături de cei
lalți oameni din brigadă. Nu a 
fost nici o acțiune gospodărească 
la care să nu se manifeste ca o 
prezență activă. Unui astfel de 
om — foarte apropiat și cinstit, 
prețuit pentru calitățile morale și 
de bun gospodar, cu multă 
tiativă — nici nu poți să 
dai votul din toată inima.

Cum îmi voi consolida 
votul dat unuia dintre cei __
buni să ne reprezinte în sfatul 
obstei ? Voi ajuta în continuare 
și la ridicarea localului școlii — 
am săpat și la temelii — Ia exe
cutarea gropilor pentru stîlpii de 
lumină, la îngrijirea străzilor, la 
curățirea șanțurilor — pretutin
deni unde voi fi chemat.

MARIN STAN
com. Bascov. reg. Pitești

A il 
« • • • '!'

ini- 
nu-i

eu
mai

însuși
prinde dintre ei, deputatul 
lor, cu care inunciseio pi nd 
acum, riditâ receptorul și co
munică situația opeiatiiă. 
Atilea hectare arate, insăruin- 
țate sau recoltate...

Oamenii pleacă, pleacă și el 
puțin in urma lor, ia toate 
izbinzile yi nereușitele zilei 
cu el, le duce acasă, le dis
ciplinează. le rînduiește bine 
lingă perina pe care-și așter
ne fruntea pentru ca sâ se 
deștepte cu ele bine limpe
zite dimineața

...$i-l vărl și-l vedem In
tr-o dimineață străvezie de 
martie, sprinten sau greoi, 
așezat, stirid in fata oameni
lor cu o fată luminoasă, făta
tă de griji și preocupări în 
fața alegătorilor cnre-t spo
resc răspunderile, ale lui, a- 
lesul, și ale lor, alegătorii, de 
a se merita și completa sta
tornic și dinamic.

Pentru că ales și alegători 
se întilnesc în năzuința co
mună a gîndirii îndrăznețe, 
realiste și exacte de buni gos
podari cu care e gospodărită

Există, am întrebat, oameni care se nasc con
damnați la mediocritate ?

Nu ! ni s-a răspuns de către psihologi, peda
gogi, specialiști. Și ni s-a argumentat : o singură 
calitate dacă ar avea omul, să fie bun la inimă 
— și tot va găsi domenii în care activitatea lui 
poate să-i dea extraordinare satisfacții.

A lupta pentru ieșirea din impasurile medio
crității înseamnă a lupta contra anchilozării, ru
tinei. contra ruginirii personalității umane, pen
tru afirmarea ei multiplă și multilaterală, ideea 
făcînd parte din insăși conceptele despre oro 
ale orinduirii noastre.

EUGEN FLORESCU
Prima „recoltă" din cei 300 000 pui țe care îl livrează anual Stațiunea agricolă experi

mentală Brașov.
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TINERI PE ȘANTIERELE

DE IRIGA ȚII

REPORTERII BRIGĂZII „SCÎNTEII TINERETULUI" ÎN JURUL UNEI OPERATIVE MESE 
ROTUNDE, ORGANIZATĂ DIN MERS, VĂ ÎMPĂRTĂȘESC CONCLUZIILE UNEI

ZILE PLINE
DE LUCRU

UN INTERVIU ORIGINAL
Documentarea pentru pagina de față 

am inceput-o in biroul tovarășului Ște
fan Negreț, primul secretar al Comi
tetului regional Oltenia al U.T.C.

Reporterii din brigada „Scînteii tine
retului". impreunâ cu corespondentul 
regional Mihail Dumitrescu, au intrat în 
birou într-un moment cînd telefonul 
suna din cinci în cinci minute. Ne per
mitem să reproducem cîteva fragmente 
din aceste convorbiri...

— ...Deci Caracalul are acțiuni de 
muncă voluntar-patriotică ? Bine, tova
rășe prim-secretar.

„Antrenarea tinerilor la acțiunile de 
muncă voluntar-patriotică, în special la 
lucrările de amenajări pentru irigații 
— ne spune tovarășul prim-secretar în- 
tr-o pauză dintre două convorbiri — a 
început cam anemic, in luna februarie 
am analizat, într-o ședință de birou, ac
tivitatea comitetelor raionale 
Caracal, 
transmise 
tăm după 
acțiunilor

Telefonul sună din
— Alo, Severinul ?... Ați luat măsuri 

pentru a organiza acțiuni de muncă pa
triotică ? Da, bine. Spuneți-i tovarășu
lui Cojocaru (n.n. Tovarășul Cojocaru 
este secretar al Comitetului regional al 
U.T.C. ; in zilele de sîmbătă și duminică 
primul secretar, secretarii și ceilalți 
membri ai broului regional au avut sar
cina să ajute la organizarea acțiunilor 
de muncă patriotică) că va veni la dv. 
un reporter de la „Scînteia tineretului", 
pentru documentare.

Noi zîmbim. Reporterul pentru Tur- 
nu-Severin are terenul asigurat. Dar 
ceilalți ? Telefonul sună iarăși. Tova
rășul Negreț se încruntă.

— De ce spuneți că nu organizați ac
țiuni de muncă patriotică ? (Urmează o 
pauză...). Bine, măi tovarăși, asta vă 
lipsește acum ? Excursie pentru vizita
rea orașului Craiova ?...

Vedem bine pe fața tovarășului Ne
greț, că este 
rea avută cu 
al U.T.C.

Nare timp 
sună iarăși ;

— ...Ce spui, tovarășe prim secretar ? 
Terenul e prea umed ? Bine, dar numai 
la voi, la Oltețu e umed ? Ia studiați 
mai atent situația și să-mi comunicați 
mai tîrziu.

...Convorbirile telefonice s-au termi
nat. Am realizat, reproducindu-le și dis
cutând cu tovarășul Negreț, un interviu 
original.

Duminică, 26 februarie, 
aibă loc acțiuni de muncă 
triotică pentru amenajarea 
de irigații in aproape toate 
regiunii. Reporterii noștri, impărțiți pe 
trei trasee (Gorj, Gilort, Filiași; Tr. Se
verin, Strehaia, Craiova; Corabia și Ca
racal) și-au petrecut duminica pe șantie
rele muncii patriotice. Ce au văzut ? Ce 
conținut educativ și ce rezultate au 
avut acțiunile la care au participat ?

Gilort și 
Concluziile desprinse au fost 
tuturor raioanelor. Consta- 
această analiză o amploare a 
de muncă patriotică".

nou.

nemulțumit de convorbi- 
Comitetul raional Băilești

să-și revină, că telefonul

urmează să 
voluntar-pa- 

terenurilor 
raioanele

FRUMUSEȚEA

UNEI ȘTAFETE
Ora 8 dimineața, ora ra

portului. In fața căminu
lui cultural din comuna 
Traianu, raionul Caracal, 
80 de tineri, echipați de 
lucru, cu tîrnăcoape, lopeți 
și cazmale, așteaptă rapor
tul. Sînt prezenți, în mij
locul lor secretarul comi
tetului de partid, preșe
dintele cooperativei agri
cole, activiști ai Comitetu
lui raional Caracal al 
U.T.C., cooperatori. Con
stantin Olteanu, secreta
rul comitetului U.T.C. pe 
cooperativă, prezintă ra
portul :

— Tovarășe președinte, 
brigada de muncă vo
luntar-patriotică a organi
zației noastre este gata 
pentru începerea lucrărilor 
de amenajare a terenului 
planificat pentru irigare.

Ora 8 și 10 minute. Se 
înmînează drapelul de bri
gadă a muncii patriotice. 
Este momentul cel mai e- 
moționant. Drapelul este 
înmînat de comunistul 
Ștefan B u t u ș i n a, unul

din cei 11 cooperatori din 
sat, care, cu ani în urmă, 
la vîrsta lor fiind, au făcut 
pai te din primele brigăzi 
ale muncii patriotice, la 
Salva-Vișeu.

Două camioane, încărca
te cu tineri, cîntînd por
nesc spre cantonul 3, la 
șase kilometri departe de 
comună.

...Ora 14, ora bilanțului. 
Cei 80 tineri au executat, 
timp de 5 ore, un canal 
lung de 150 metri. Valoa
rea lucrării efectuate este 
echivalentă, după părerea 
inginerului agronom, 
aproape 80 zile-muncă.

CINE

CU

A CÎȘTIGAT 

ÎNTRECEREA ?

In toamnă, trebuia să 
libă loc la Slăveni, în ra
ionul Caracal, un schimb 
de experiență, tot pe tema 
irigațiilor. Gazdele se pre
gătiseră foarte serios pen
tru un asemenea eveni
ment. Dar... o ploaie to
rențială a determinat amî- 
narea acestui schimb de I

In zorii zilei i-am găsit pe tinerii brigadieri ai muncii 

patriotice in plină activitate

Un animator al întrecerii — Alexandru Petrovici, 
secretarul organizației U.T.C. din brigada a Il-a 
de cîmp de la cooperativa agricolă Traianu.

Ni l-au recomandat tinerii. Se numește Oprea 
Baroană și este secretarul organizației U.T.C. din 

de cîmpbrigada l-a

experiență. Atunci, cei din 
Slăveni își așteptau oaspe
ții. Acum însă, nu știau că 
vor avea musafiri. Și to
tuși, ceea ce am văzut în 
punctul Braniște — cum 
îi spun ei — ne-au con
vins că au existat motive 
întemeiate pentru ca Slă- 
venii să fie ales ca loc de 
întîlnire pentru împărtăși
rea experienței în dome
niul mobilizării tinerilor la 
lucrările de irigații. „Șirul 
indian" al celor peste 100 
tineri aplecați pe unelte, 
era străjuit de două pla- 
carde mari pe care scria : 
„Brigada de muncă patrio
tică pentru irigații nr. 1". 
La extremitatea cealaltă a 
„șirului" plancarda brigă
zii nr. 2. întrecerea dintre 
ele, era cîștigată de cea 
care avansa mai mult cu 
„cărțile de vizită" fixate 
inițial la distanțe egale de 
punctul unde s-a înfipt 
prima cazma duminică di
mineața. Nu știm cine a 
cîștigat întrecerea, pentru 
că am plecat.

— Să le dăm acum un 
telefon ?

— Nu credem că este 
cel mai important lucru. 
Ceea ce ne-a impresionat,

a fost organizarea activită
ții pe șantier. Fetele și 
băieții mai slăbuți formau 
primul eșalon — pentru 
„decopertare", cum spu
neau ei, săpînd prima caz
ma. Urmau apoi tineri 
din ce în ce mai vînjoși, 
pe măsură ce șanțul se a- 
dîncea. înaintau, deci, 
mereu, ca un excavator în 
trepte. Seara, la cămi
nul cultural, era organi
zat un program artistic în 
cinstea cîștigătorilor între
cerii. Eugenia Mitrache — 
solista de muzică 
Iară — 
cîntînd 
„Foaie

Ne-a 
notăm
fruntași, gîndindu-ne că-i 
nedreptățim pe ceilalți. A- 
veau deja amenajate vo
luntar 10 hectare din an- 
gajamantul lor. Și cred că 
duminică au făcut încă 
pe atît.

— Totuși, secretarul co
mitetului U.T.C. pe coo
perativă are un merit pen
tru asemenea mobilizate și 
organizare.

— Bănuiesc ce doriți. 
Da, îl cheamă Paul Bercea 
și este de 5 ani secretar.

popu- 
își „dregea" vocea 
în timp ce lucra, 
verde-o viorea", 
fost parcă jenă să 
cîteva nume de

PATRUZECI

DE MII

ZILE-MUNCĂ

PE APA

OLTULUI
Nu, nu exagerez cîtuși 

de puțin. Patruzeci de mii 
zile-muncă, duse pe apa... 
canalelor de irigații. E 
povestea de la Cilieni, ra
ionul Coi abia. Oamenii 
erau cătrăniți rău de tot. 
Inchipuiți-vă că anul tre
cut au amenajat patru sute 
rincizeci de 
:uind atâtea 
Anul acesta 
tiou proiect 
ferea suprafeței de irigat 
la 1 370 hectare. Prin noile 
lucrări vor fi însă distruse 
cele vechi. Așa prevede 
proiectul.

— Nu se poate I
— Stați să vă explic. 

Cînd a fost întocmit ve
chiul proiect — îl semnea
ză inginera Silvia Barbu 
— nimeni nu s-a gîndit că 
suprafața irigată atunci ar 
putea fi extinsă în anii ur
mători. Acum, noul canal 
se execută paralel cu cel 
vechi, care trebuie, deci, 
distrus ca fiind necores
punzător, împreună cu a- 
menajările de la stațiile de 
pompare și cu toate cele
lalte canale, care au costat 
pe lîngă atâtea zile-muncă 
și zeci de mii de lei. „Po
vestea" de la Cilieni re
clamă mai mult studiu în 
teren din partea proiectan- 
ților, mai multă atenție 
privind în perspectivă, în 
executarea proiectelor pen
tru a se evita asemenea 
pierderi în viitor. Impune 
însă, în același timp, ca vi
novății să răspundă do 
gube.

— Cum nu știi, tovară
șe Streche — intervine to
varășul prim secretar al 
comitetului raional al 
U.T.C. — cînd voi aici ați 
hotărît și ne-ați comunicat 
20 hectare ?

— Eu nu știu, poate 
știe Jianu, că el e secretar.

Am stat de vorbă și cu 
alți tineri. Nici unul nu 
cunoștea angajamentul. Se
cretarul comitetului U.T.C. 
pe cooperativa agricolă l-a 
păstrat... „în secret". Se
cretul a fost descoperit și 
odată cu el morala : „pla
puma laudelor nu ține de 
cald".

PRIN TELEFON

hectare, chel- 
zile-muncă ! 

le-a venit un 
pentru extin-

PENTRU

VECINI

FELICITĂRI,

PENTRU

FRUNTAȘI...

0 CRITICĂ

pa-

Reporterul de pe traseul 
Corabia—Caracal a cerut 
cu insistență spațiul pen
tru o felicitare și pentru... 
o critică. Ii dăm, din nou, 
cuvîntul :

...Gerul s-a simțit la el 
acasă în luna ianuarie, pe 
Valea Oltului. Cei 80 ti
neri din brigăzile de mun
că patriotică din comuna 
Tia Maie, au dat toți prin 
rotație piept cu el.

Președintele cooperativei 
agricole își amintea cum 
„pămîntul înghețat sărea 
ca steiul sub lama tîrnă- 
coapelor mînuite de ti
neri". își amintește și de 
sîrbele pe care le încin
geau tinerii ca la horile 
din sat, atunci cînd îi răz
bea frigul la picioare. Așa 
au fost săpate canale pe 
15 hectare.

Pe tinerii din comuna 
vecină, Izbiceni, reporterii 
noștri i-au lăudat de mai 
multe ori pentru rezultate
le obținute anul trecut. Ca 
fruntași pe regiune, meri
tau. Acum...

— Ce angajamente v-ați 
luat pentru acest an, pri
vind irigațiile ?

Ștefan Streche, locțiito
rul secretarului comitetu
lui U.T.C., înălță din 
umeri : „Nu știu".

„DA" PE TEREN

„BA
traseul Filiași-Gilort- 
primul popas l-am 
la Filiași. Nu dumi
ci sîmbătă.

Pe 
Gorj, 
făcut 
nică,

— Unde aveți mîine ac
țiuni de muncă patriotică?

— Mîine ?!...
— Așa ați comunicat la 

regiune.
— Am cercetat terenul

— reia tovarășul secretar
— dar nu ne permite umi
ditatea.

— Am fi mobilizat tine
rii — intervine și instruc
torul regional — dar, Uni
unea raională Filiași a 
cooperativelor agricole nu 
a pichetat terenul în cîte
va cooperative agricole.

— Poate organizăm mîi
ne la Țînțăreni — își ex
primă altcineva speranța.

...„Cauze obiective" și 
incertitudini. Nu știm ce 
să credem.

Ne adresăm tovarășului 
Ion Ularu, președintele 
Uniunii raionale a coope
rativelor agricole 
ducție Filiași :

— Se puteau 
acțiuni de muncă 
tar-patriotică Ia

— Da — ne spune dîn
sul. Cel puțin în 3—4 
comune ; Ceplea, Răcari, 
Țînțăreni și Filiași. Timpul 
este foarte prielnic.

In fața acestor argumen
te, tovarășul Ion Vulpoi, 
primul secretar al comite
tului raional al U.T.C., se 
simte dator să-și facă au
tocritica.

— Să fim sinceri — și 
noi nu ne ferim de critică
— pentru duminica acea
sta n-am planificat aseme
nea acțiuni. Dar fiți siguri 
că ne vom îndeplini anga
jamentul pe care ni l-am 
luat — 135 hectare.

S-ar putea să vă credem 
tovarășe prim secretar. Dar 
sîntem ferm convinși că 
duminică ați lăsat nefruc
tificată 
duminici 
păcat I

ÎN LOC DE

una din 
dintr-un

cele 52
ean. Și

FOTOGRAFIE

se

O

de pro-

organiza 
volun- 

irigații ?

— De la Izvorul Bîrzei? 
Nu avem Jiici o fotografie.

— Da £ine omule, ce 
ai păzit ?

Criticat, reporterul care 
fusese în ..pionul Tr. Seve
rin și cate; beneficiase de 
unul din cele două apara
te de fotografiat ale bri
găzii, a încercat să 
scuze :

— Ce era să fac ?
grămadă de oameni, strînși 
așa, buluc, ca la intrarea 
stadionului duminica ? Ce 
ar fi ieșit ? O pată cenu
șie...

— Tocmai, era foarte 
bună 1 Ne dăm părerea 
ceilalți. O asemenea poză, 
ilustrînd, cu forța autenti
cității imaginilor imortali
zate pe peliculă, lipsa de 
organizate i-ar fi convins 
și pe alții (apropo, nu 
ne-ai spus că și la Hinova 
era la fel ?) că nu „densi
tatea" tinerilor contează, 
ci rezultatul muncii.

Clar ca lumina zilei. Și 
totuși reporterul continuă 
să caute motive :

— Bine, dar ați fi spus 
că e o fotografie turistică. 
Că m-am plimbat în timp 
ce voi...

— Cum adică ?1
— Logic. La muncă pa

triotică oamenii trebuie să

Am răsfoit încă odată carnețelele de 
însemnări. Spațiul nu ne-a permis să 
transcriem decît în parte ceea ce ne-a 
reținut atenția în raidul prin cele șapte 
raioane străbătute. I-a revenit reporte
rului care a condus „masa rotundă" a 
brigăzii, sarcina să sintetizeze conclu
ziile :

1
Ințelegînd că principalul 
obiectiv al acțiunilor vo- 
luntar-patriotice, în această 
perioadă, îl constituie ame

najările pentru irigații, majoritatea or
ganizațiilor U.T.C. din satele și comu
nele regiunii și-au intensificat preocu
parea pentru mobilizarea tinerilor la 
realizarea în ritm rapid a acestor lu
crări. însumînd angajamentele, rezultă 
că tineretul din regiunea Oltenia va e- 
fectua prin muncă voluntar-patriotică 
lucrări pentru irigarea a 2 000 hectare.

Acțiunile desfășurate du
minică, constituie, ca în
ceput, o reușită. Departe 
însă de a da măsura, posi

bilitățile pe care le au. Pentru că ; ele
au avut un caracter sporadic, în fie
care raion s-au organizat doar în 2—3 
comune, nu au căpătat încă un carac
ter de masă. Consecința : pînă dumini
că (26 februarie) seara, angajamentul 
era realizat în proporție de nici 10 la 
sută.

aibă și unelte. Or, aici lip
seau. Tineri, aproape 70, 
unelte nici pe jumătate.

Nu ne vine să credem. 
E doar vorba de sat. Ce 
om n-are acasă o sapă, o 
cazma, o lopată ? Și nu
una...

— Elevii de la internat, 
n-au avut de unde să-și 
procure. Nu se găsesc în 
localitate...

— Sigur ?
Reporterul păli. Nu ve

rificase. Luase de bun tot 
ce-i spusese președintele 
cooperativei agricole, se
cretarul comitetului U.T.C. 
instructorul comitetului 
raional al U.T.C. Dînșii 
s-au străduit să asigure u- 
nelte, dar dacă nu se gă
sesc ? Inexplicabilă situa
ție. Vorbim de irigații și 
încă n-am descoperit sapa ? 
O literă mai apăsată, să se 
vadă : GRĂBIȚI, TOVA
RĂȘI CERCETĂRILE — 
POATF. CINE ȘTIE, DU
MINICA VIITOARE...

un 4

un 
un

UNUL

LUCREAZĂ

UNUL
INSPECTEAZĂ

— Dar altceva ? Ne în
demnăm noi colegul care 
a vizitat șantierele de iri
gație din laionul Tr. Seve
rin, în speranța că îi vom 
smulge și ceva mai cu 
substanță. Ca un făcut ne 
oferă tot imagini ciudate. 
Ne prezintă o fișă de pon
ta] de la Izvorul Bîrzei.

Pe șantiere au fost pre- 
zenți: €4 tineri, plus preșe
dintele și inginerul coope
rativei agricole, un delegat 
al uniunii raionale a coo
perativelor agricole, vreo 
patru brigadieri, 4 instruc
tori teritoriali ai U.T.C., 
un secretar al Comitetu
lui raional al U. T. C., 

doi directori de școală și 
vreo 6 profesori și eduoa- 

tori. împărțirea este o ope
rație simplă ; la fiecare 

trei tineri care munceau, 
cineva dădea indicații- 
Cum însă doar jumătate 
din. tineri avea unelte, ra
portul se modifică. Unui 
organizator îi revenea pen
tru supraveghere cît 
tânăr și jumătate.

Adăugăm că alături, 
cooperator, neavînd

asemenea sprijin „bogat", 
a executat o porțiune de 
canal ceva mai mare de
cît ceea ce au realizat cei
lalți tineri.

Cît despre indicații, re
porterul solicită o paran
teză. îl obligă impresia 
neplăcută pe care i-a pro
vocat-o profesorul Traian 
Crețoiu de la școala gene
rală Izvorul Bîrzei. înso
țind pe cei 24 elevi, pre
zenți la acțiunea de mun
că voluntar-patriotică, pro
fesorul se adresează elevi
lor într-un 
poate de plastic : 
ăla, mișcă, 
„Ține mă bine, că-ți dau 
una"...

Un moment de tăcere 
stânjenitoare. Intervenție 
salutară — relatările re
porterului de pe traseele 
Corabia-Caracal, au fost 
de natură să ne alunge 
amărăciunea.

— La Slăveni, pe șan-

limbaj cît se
„Mă, 

n-auzi", sau

tiere, am fost pus în în
curcătură. Nu știam cui 
să mă adresez. Nu erau 
decît cei care lucrau. Abso
lut toți lucrau. Nici un șef. 
Mergînd de-a lungul șan
țului, printre tineri, un 
om mai în vîrstă își lăsă 
unealta și-și făcu vînt pe 
malul canalului, ieșin- 
du-mi în întîmpinare. Era 
președintele cooperativei 
agricole, tovarășul Ana 
Dumitrp. Dînsul mi-a pre
zentat, pe rînd tehnicianul 
cu irigațiile, doi brigadieri 
și, bineînțeles, pe secre
tarul comitetului U.T.C. 
N-am putut să stăm prea 
mult de vorbă. Un om 
care nu se înduplecă să-și 
deslipească mina de pe 
unealtă, te invită discret 
să fii scurt.

-k
— Despre Hinova nu 

spui nimic ? Parcă men
ționai că și aici prezența 
activiștilor a fost...

...simțită, într-adevăr, 
Patru instructori ai comi
tetului raional al U.T.C. se 
aflau alături de peste 180 
tineri. ~ 
niseră 
aceea 
fine, 
cum i 
acordau 
că". Vă întrebați poate de 
ce m-am oprit. Nici eu nu 
știu. Uite așa m-am tot 
gîndit și la Hinova ca și 
la Izvorul Bîrzei. Mă în
trebam și pe șantier, mă 
întreb și acum : In ce 
scop, cu ce rațiune biroul 
comitetului raional al 
U.T.C. a repartizat întreg 
activul său în două sate 
— cîte 4—5 activiști în- 
tr-o comună ? Oare în ce
lelalte comune din raion 
nu sînt tineri ?

. E adevărat, nu ve- 
i decît în dimineața 

în comună, dar, în 
acum... Așa după 

ne declarau cîțiva, 
„asistență tehni-

La aceste acțiuni sînt an
trenați aproape în exclusi
vitate numai tinerii țărani 
cooperatori. Aportul însem

nat al celorlalte categorii de tineri (e-
levi, studenți, salariați etc.), nu este va
lorificat. Intr-un singur loc, la Turnu- 
Severin au fost antrenați și elevi, dar 
și aici acest lucru s-a făcut încălcin- 
du-se indicațiile Plenarei C.C. al U.T.C. 
din 16 ianuarie 1967. 
mobilizați pe 
către directori 
telefon primit 
U. T. C. De 
U.T.C, de la
Școala profesională Șimian nu participă 
alături de elevi, la aceste acțiuni ? Și 
cum se explică faptul ca elevii Școlii 
generale din Izvorul Birzei știu că de 
participarea la aceste acțiuni depinde 
nota la „cunoștințe agricole" ?

Elevii au fost 
cale administrativă, de 
și diriginți, în urma unui 
de la comitetul raional al 
ce secretarii comitetelor 
liceul agrjcol Halinga și

Acțiunile au încă o eficien
ță economică și educativă 
scăzută din cauză că sînt 
proiectate în pripă, că sînt 

neglijate problemele esențiale ca apro
vizionarea 
tului de 
tehnice.

4
eu unelte, repartizarea fron- 
lucru, asigurarea asistenței

Colaborarea dintre comite
tele regional, raionale și o- 
rășenești ale U.T.iu de pe 
o parte și organele de spe

cialitate (uniunile cooperativelor agrico-

5

le, consiliile agricole, DRIFOT) pe de 
altă parte, constituie o premiză hotă- 
rîtoare in sporirea contribuției tinerilor 
la realizarea lucrărilor necesare pentru 
irigarea celor 33 mii hectare propuse 
pentru acest an. Un prim pas bun s-a 
făcut în acest sens. Luni (27 februarie), 
dimineața, primul secretar al comite
tului regional al U.T.C. a invitat spe
cialiști de la Uniunea regională și 
DRIFOT pentru perfectarea acțiunilor 
viitoare. S-a stabilit, cu acest prilej, ca 
periodic să aibă loc un schimb de pă
reri intre șeful comisiei tineret sătesc 
al comitetului regional al U.T.C. și spe
cialiști din cadrul acpstor unități.

Unele aomitete 
(Băilești, Oltețu, 
așteaptă, cu totul 
cat „să se usuce ___  „„

mintul", pentru ca apoi să treacă la 
mobilizarea tinerilor, scăpind din vede
re pregătirile prealabile (întâlniri cu 
specialiști, seri de calcul etc.); aceasta 
în timp ce în unele comune vecine, o 
parte din angajamente au fost deja în
deplinite.

întreaga brigadă fiind de 
acord cu concluziile de mai 
sus semnează :

raionale 
Filiași), 

nejustifi- 
bine pă-

C. PRIESCU
N. ARSENIE
I. CHIRIAC
M. DUMITRESCU
Foto-reporter : ION CUCII
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FeROI AU foST.

Iancu de la Hunedoara ■ fost un 
viteaz, un cavaler, un destoinic om 
politic, un mare general, un om de cultură. 
Și, mai ales, un român, care timp de două 
decade de la Mircea cel Bătrîn pînă la 
Vlad Țepeș și Ștefan cel Mare, a strîns 
români, umăr la umăr, să stea pe Dunăre 
și pe Carpați, zid frățesc și strajă eroică 
împotriva cotropirii otomane.

Fără spada lui. a celui născut în leagă
nul dacic al Hunedoarei ca și fără spada 
lui Mircea, a lui Vlad și a lui Ștefan cel 
Mare, Europa nu și-ar fi putut trăi 
Renașterea. Aceste personalități au fost 
marile străji înfipte în turnurile dinspre 
răsărit și miază-zi ale Europei, străji care 
s-au sacrificat ca Roma, Milanul, Veneția, 
sau Parisul să poată străluci, în veac prin 
cultura Renașterii. Fără aceste scuturi, unul 
dintre sultani tot ar fi atins rîvna lui 
Baiazid Iderim : „Din pristolul de la Roma 
să dăm calului ovăz"...

Și-acum să privim harta bătăliilor și a 
campaniilor lui Iancu de Hunedoara. Luptă

la Semendria, în 1437. Se bate, în 1441 cu 
pașa Isak în apropiere la Belgrad. In 1442 
Mezid năvălind pe neașteptate în Transil
vania, l-a silit pe Iancu 
adune ostași din sate 
Iancu de Hunedoara 
victorii în luptele de la 
Sibiu, de la Alba Iulia 
cutezant ocîrmuitor de oaste otomană. Și 
dacă adăugăm, la această înrolare în masă, 
oștile voievozilor moldoveni și munteni.

de Hunedoara să 
și orașe. Așa, 

cîștigă strălucite 
Sîntimbru, de la 
împotriva acelui

Bătălia de pe Ialomița a înălțat un 
român, pe Iancu de la Hunedoara, la rangul 
de strălucită figură europeană. In apus se 
cîntau Te Deumuri întru slava lui. La 
procesiunea solemnă din piața San Marco, 
participa și dogele Veneției. Și cît de mare 
era rîvna de a îndepărta primejdia oto
mană, cît de priceput ocîrmuitor și ge
neral era Iancu de Hunedoara, ne-o 
dovedește tot harta. în acea vreme neobo
situl viteaz, organizează „campania lungă"

nopolul. Peste patrii ani, în 1448, Iancu 
de Hunedoara pornește iar ofensiva peste 
Dunăre și susține bătălia de la Kossovo- 
polje. O bătălie grea, în care Iancu, mare 
meșter și novator, a introdus tactica popu
lară de întărire a taberii cu căruțe ; bătălie 
în care a folosit cu mare dibăcie artileria ; 
bătălie în care manevrele au jucat un deo
sebit rol de o parte și de alta ; bătălie în 
care Iancu s-a remarcat printre primii crea
tori ai tacticii militare moderne. Opt ani i-au

„LUMINA LUMII“...
prietenii și frații lui Iancu, înțelegîndu-se 
în grai românesc pentru cauză comună, 
lămurim condițiile marii victorii de pe 
Ialomița, la nord de Tîrgoviște, dobîndită, 
în 8 septembrie 1442. Iancu de 
Hunedoara se dovedea nu numai iscusit 
cavaler care învățase meșteșugul armelor 
pe lingă condotierii italieni, ci, mai cu 
seamă, un mare comandant, apanajul 
iscusit, în folosirea energiei populare, într-o 
vreme cînd războiul era apanajul exclusiv 
al cavalerilor.

de Dumitru Almaț

din toamna și iarna lui 1443 pînă la Sofia 
și Zlatița, apoi campania din 1444, pînă la 
bătălia de la Varna, în 10 noiembrie. Este 
o mare acțiune ofensivă antiotomană la 
care Europa nu se mai învrednicise din 
vremea cruciadelor. Și chiar dacă oștile lui 
Iancu au fost înfrînte, turcii au suferit așa 
de mari pierderi încît, nouă ani n-au mai 
avut vlaga trebuitoare să atace Constanti-

trebuit lui Mahomed Cuceritorul ca să reia 
lupta, în 1456. O relua după succesul 
cuceririi Constantinopolului. Ataca centrul 
dispozitivului apărării popoarelor de la 
Dunăre : Belgradul. Urmărea să cuprindă 
fără zăbavă, țările române și Ungaria. Era 
deci vorba de unul din cele mai hotărîtoare 
momente din viața popoarelor Europei. 
Dar în bătălia de la Belgrad, din iulie acel 
an, îmbinînd rezistența din umbra ziduri
lor cetății, cu manevrele și bătăliile în cîmp 
deschis, cu lupta navală pe Dunăre expe-

rimentatul și genialul comandant Iancu de 
Hunedoara, cu cavalerii și cu oastea lui 
populară, au luptat, cu nezdruncinată însu
flețire, și au cîștigat una din cele mai 
mari victorii din istoria războaielor anti- 
otomane.

Cu sîngele românilor și cu genialitatea 
lui Iancu de Hunedoara, Belgradul a intrat 
în veșnicie ca un simbol al eroismului. 
L-a văzut Iancu de Hunedoara pe 
Mahomed al II-lea cum își ridica tabăra 
și pornea spre miază-zi. Ar fi vrut să-l 
urmărească și să-l strivească. Dar soarta 
n-a mai vrut așa. îndată după vic
torie s-a îmbolnăvit de ciumă. Și, la 11 
august, Iancu de Hunedoara, închidea 
ochii. Papa îl jelea numindu-1 „atletul cel 
mai puternic al lui Hristos". Merita cu 
prisosință titlul de atletul cel mai puternic 
al popoarelor, în lupta antiotomană, pentru 
independență și libertate.

L-au așezat admiratorii și poporul în 
biserica de la Alba Iulia, sub lespede 
sculptată, în pămînt românesc, cu un 
epitaf scris de apuseanul Ioan de Capis
trano, sfetnic și slujitor credincios, epitaf 
care cuprinde în slovă de piatră suspinul 
imensului regret, elogiul supremei recu- 
noștinți și superlativul unanimei recunoaș
teri a marii lui valori, în epocă și peste 
epocă : „s-a stins lumina lumii".

PICTURĂ istoricăJ

VALORILE
LUI AMAN

de acad. George Oprescu
Nu cunosc absolut precis 

anul cînd Aman a părăsit 
țara pentru a merge la stu
dii la Paris. Presupunerea 
mea este că aceasta s-a în
tâmplat către sfîrșitul anului 
1848. In orice caz, la începu
tul lui 1850 el se găsea în 
Franța.

Atmosfera artistică a Pari
sului, către 1850, nu era dintre 
cele prea ușor de definit. 
Și clasicismul, și romantismul, 
fși pierduseră din acuitatea și 
forța combativă, pe care la 
posedaseră în deceniile ante
rioare. Realismul, ca doctrină 
militantă, așa cum o înțelegea 
Courbet, nu cîștipase încă pres
tigiul pe care îl va avea mai 
târziu. Noutăți, atât de revo
luționare cum le va cunoaște 
sfîrșitul secolului, nu apăru
seră încă. La aceste trei ten
dințe se cuvine să adăugăm, 
importanța crescînda a pei
sajului, ca rezultat al'"gloriei 
de care se bucura Cgrot- și 
a importanței din ce în ce mai 
mare a celor care trecuseră 
pe la Barbizon.

Asupra formației lui Aman 
și a succeselor cu adevărat 
impresionante pe care le do- 
bindește puțin după contactul 
său cu arta occidentală, sîn- 
tem foarte bine informați din 
două izvoare: scrisorile sale 
de atunci către prietenul și 
tovarășul său de luptă, din 
1848, Iscovescu, care se găsea 
la Constantinopol, și din car
netul cu amintiri și impresii 
zilnice, depus, după moartea 
artistului, la Academia Ro
mână de doamna Aman.

Biografii de pînă acum al 
lui Aman se interesează dacă 
el trebuie clasat printre cla
sici sau printre romantici, vor
besc de tendințele lui acade
mice și, în cele din urmă, ne 
lasă nelămuriți în ce grup se 
cuvine să-l considerăm. Toc
mai această nesiguranță e o 
dovadă că clasificările rigide 
n-au de multe ori nici un 
sens. Aman trebuie analizat 
nu numai în subiectele sale, 
și nici chiar numai în operele 
definitive, ci mai ales în teh
nica și procedeele de care se 
servește, pînă a ajunge la o 
operă definitivă, pentru a ne 
forma o idee mai sigură des
pre apartenența lui la un 
curent sau altul. Fără să 
greșim, îl putem judeca cla
sic din anume 
vedere, romantic din altele, 
și un realist începător, în 
fond comparabil cu Sări- 
cault, la care prin analiză 
ajungem cam la același re
zultat. Pictorul atâtor tablouri 
istorice, executate cu vervă, 
nu poate să fie asimilat cu 
clasicii. Dar tehnicianul care 
ne-a lăsat o atât de evidentă 
probă despre felul cum evolua 
un tablou sub mina lui — în 
Prînzul boierilor surprinși de

puncte de

ostașii lui Țepeș, este cel mai 
aproape de felul cum înțele
geau execuția unui tablou cei 
din grupul clasic. Să lăsăm 
deci aceste chestiuni de clasi
ficare, care au mult mai pu
țină importanță decît se crede.

Pentru Aman, cel mai înalt 
nivel al artei picturale era ge
nul istoric. In această direcție, 
pentru a ajunge la opere desă- 
vîrșite, el dorește să-și în
drepte eforturile. Chiar și ad
mirabilul portret, expus la 
Salonul Oficial din 1853, cînd 
n-avea decit 22 de ani, și 
lăudat de presă, prin monu
mentalitatea lui, tot genului 
istoric oarecum aparține. Iar 
una din pînzele următoare, 
Ultima noapte a lui Mihai 
Viteazul, inspirată de Bolin- 
tineanu, este desigur un ade
vărat tablou istoric. Încă de 
țrțunci putem vedea importanța 
pe care tînărul pictor o dădea 
lucrărilor sale. Tabloul, odată 
terminat, el îl dă în seama 
unuia din cei mai cunoscuți 
litografi francezi, Mouilleron, 
ca să-l reproducă, așa cum 
făceau cei mai cunoscuți pic
tori din acea vreme. Tot ge
nului istoric aparține și 
Lupta rușilor cu turcii de la 
Oltenița, expusă la Goupil, în 
1854, operă al cărei succes 
Aman se pricepe să-l exploa
teze, se pare la sfatul lui 
Billecocq, fost consul francez 
în București, prieten cu patrio- 
ții de la 1848. El decide să 
ducă tabloul la Constantinopol 
și să facă tot posibilul ca să 
fie cumpărat de sultan. Mane- 
vrind cu îndemînare, după 
oarecare așteptare și după 
multe demersuri care apar în 
corespondența lui, el izbu
tește ca tabloul bine plătit, să 
intre în palatul imperial. A- 
cest nou succes, adăugat celor 
anterioare, printre care Radu 
Bogdan, bogat în detalii asu
pra acestei epoci, în mono
grafia sa, adaugă și un por
tret al lui Bălcescu, azi pier
dut, îi dă curajul lui Aman 
să încerce să joace rolul unui 
pictor internațional, inspirin- 
du-se de la războiul Crimeei, 
ce se ducea atunci între turci 
și aliații lor, cu rușii. In acest 
scop, el se îmbarcă, trece prin 
Constantinopol, unde găsește 
aproape muribund pe priete
nul său Iscovescu, și apoi 
ajunge pînă la regiunea unde 
se găseau trupele franceze. 
Este bine primit de ofițeri și 
execută, în 1855, un tablou 
reprezentând tabăra vânători
lor și a zuavilor francezi, în 
fața Sevastopolului. Tabloul, 
expus în 1857 la Salonul din 
Paris este de asemenea foarte 
lăudat de presă. El este mai 
degrabă un tablou militar 
decît un tablou istoric și con
stituie una dintre rarele piese 
din această epocă, care au 
pătruns pînă la noi. A făcut 
parte din Muzeul „Toma 
Stelian".

CALEIDOSCOP

Din istoricul
punctuației

Cel dinții sistem 
de punctuație utili-i 
zat pentru deosebi
rea frazelor între 
ele și a părților e- 
sențiale ale frazei, îl 
găsim pe la începu
tul secolului II îna
intea erei noastre la 
Aristofan din Bi
zanț. Insă întrebu
ințarea punctelor, 
pentru deosebirea 
cuvintelor unul de 
altul, apare încă din 
timpuri foarte ve
chi. Astfel, in table
le Eugubine cu ca
ractere etrusce, fie
care cuvînt este ur
mat de cîte două 
puncte ; tot cu acele 
table, scrise însă cu 
caractere latinești, 
fiecare cuvînt este 
urmat de cite un 
punct,
scripție găsită la A- 
tena și care datează 
de Ia 450 î.e.n., cu
vintele sînt despăr
țite prin cîte trei 
puncte așezate ver
tical. Uneori punc
tele, trei și chiar

într-o in-

patru, sînt așezate 
în formă de triun
ghi, pătrat, cerc, 
romb etc., iar în 
alte inscripții, punc
tele sînt înlocuite 
prin diferite figuri, 
ca: ramuri, flori, 
inimi, cruci, circum
flexe, ixuri etc., care 
dau inscripțiilor un 
aspect straniu.

In privința virgu
lei, s-a stabilit că 
ea nu este așa de 
veche ca punctul. 
Ea apare de-abia 
prin manuscrisele 
de pe Ia începutul 
secolului VI. Forma 
și poziția ei diferă 
de la text la text. 
Uneori seamănă 
un S, alte ori cu 
circumflex sau 
un V aplecat în 
ferite chipuri.

în multe manus
crise anterioare se
colului VIII vedem 
un început de com
binare a punctului 
cu virgula, care a 
dat naștere mai tîr- 
ziu semnului cunos-

cu 
un 
cu 

di-

cut azi sub denu
mirea de punct-și- 
virgulă.

Piecînd de la se
colul VIII, punctua
ția devine mai obiș
nuită, deși fără o 
regulă precisă, ace
lași semn îndepli
nind uneori func
țiuni diferite, sau 
mai multe semne de 
forme diferite înde
plinind aceleași 
funcțiuni. O clarifi
care mai temeinică 
o aduce în secolul 
XVI Etienne P. Do- 
let, tipograf din

PANTHEONUL

Unul din cele 
mai frumoase 
monumente ar
hitectonice ale 
țării : Palatul 
Culturii din Iași

PARISULUI
In Franța de la începutul vea

cului 18 o pleiadă de arhi- 
tecți frămîntă volumele și prin
cipiile de compoziție pentru gă
sirea unor soluții noi și printre 
monumentele remarcabile ridicate 
în această perioadă de interesan
te realizări, se numără și Pan- 
tlieonul din Paris (1755) opera 
arhitectului Jacques Soufflot 
(1713-1780). Așezat într-un cartier 
cu vechi tradiții, la capătul unei 
străzi — astăzi poate prea în
gustă pentru a-i pune în valoare 
întreaga siluetă — Pantheonul 
polarizează privirile și reține a- 
tenția prin claritatea dominantei 
sale, o splendidă cupolă, una din
tre cele mai reușite din capitala 
Franței. Planul, în formă de cru
ce cu brațe egale, inspirat de 
„Sf. Marc" din Veneția generea
ză în mod logic un volum pu
ternic, exprimat limpede. Cupo
la, construită din trei calote pen
tru a masca sursa de lumină și 
ridicată pe un tambur înconjurat
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Animați de profundă 
dragoste de țară, pionierii 
științei medicale româ
nești s-au făcut cunoscuți 
șl peste hotare prin lu
crările lor, izvorite din- 
tr-un fertil spirit creator. 
Printre aceștia se nu
mără Victor Babeș, mi- 
erobiolog, anatomopato
log și virusolog de re
nume 
cel care 
grupul de 
noscuți azi 
de Babesia.
cifice provocate de tur
bare (corpii Babeș-Ne-

mondial. El este 
a descoperit 
germeni cu- 
sub numele 

leziunile spe-

grl), granulațille Babeș- 
Ernst din dlfterie. El a 
fost inițiatorul serologiel, 
avînd prioritate asupra 
Iul Behring și Kitasato 
în seroterapia infecțiilor.

In 1878, nn tînăr mol
dovean, pe nume Spiru 
Haret, își susținea la Sor- 
bona teza de doctorat cu 
titlul „Asupra inegalității 
axelor mari ale orbitelor 
planetelor*, in care, abor- 
dind o problemă dificilă,

ajunsese la concluzii 
opuse celor ale unor as
tronomi șl matematicieni 
celebri dinaintea sa.

Planetele descriu în ju
rul Soarelui curbe foarte 
apropiate de elipsă. Ob
servațiile au constatat o 
variație în poziția și for
ma acestor curbe. Calcu
lele anterioare lui Haret 
arătau că variația în 
timp a axelor mari ale 
elipselor este periodică, 
cu alte cuvinte, după un 
anumit timp, axele revin 
la poziția și mărimea ini
țiale. Teza lui Haret a 
demonstrat, însă, că a-

ceasta mișcare nu este 
periodică. Afirmația tînă- 
rului om de știință a 
produs multă vîlvă. 
Curînd ea a fost accep-

Cele dinții cercetări de 
chimie din țările române 
priveau studiul bogățiilor 
naturale 
noașterii 
lor.

Merită

în vederea cu- 
și valorificării

și fie menționați

colonadă care-i 
se află la inter-

cu o elegantă 
ușurează massa, 
secția celor două axe ale clădirii. 
Cu toate că s-a inspirat din cele
brele exemple anterioare Sf. Pe
tru din Roma și Domul Invalizi
lor din Paris, arhitectul a dăruit 
un alt caracter operei sale. La 
Pantheon se distinge o descreștere 
treptată a masselor, de la pă- 
mînt spre cupolă, cu efecte de 
un calm remarcabil, în opoziție 
cu tensiunea dinamică provocată 
de celelalte monumente. Porticul, 
format dintr-o succesiune de co
loane cu un fronton și asemănă
tor cu intrarea unui templu grec, 
rotonda — concepută la o scară 
diferită și nelegată cu porticul, 
cupola ce încununează edificiul, 
par a fi gîndite în volume dis
tincte, concentrarea componente
lor — urmărită în perioadele an
terioare — fiind aproape cu totul 
eliminate.

Un studiu mai atent ar putea 
duce la concluzia — justificată

parțial — că monumentul ests 
puțin sever și cam rece. Purita
tea plastică, observată cu stric
tețe la Pantheon, încununarea a 
nenumărate încercări începute 
încă din antichitate pentru rezol
varea clădirii de tip central, ne 
îndeamnă să afirmăm că ne 
aflăm în fața unei realizări arhi
tecturale remarcabile, una dintre 
ultimele și cele mai reprezenta
tive rezolvări a domurilor cu cu
polă, monument închinat evident 
idealurilor sociale ale epocii. So
brietatea și ținuta calmă, pri
mitoare, efectul liniștitor și cali
tatea de dominantă arhitecturală 
a Parisului, caracterul său repre
zentativ au condus la folosi
rea Pantheonului pentru adăpos-j 
tirea rămășițelor unor mari pei-f 
sonalități ale culturii franceze.

Amurgul și zorile găsesc în
totdeauna Pantheonul mai viu, 
mai interesant, mai aproape de 
privitor și Michelet, marele isto
ric francez era probabil îndrep
tățit să declare că nimic nu i-a 
făcut în tinerețe o impresie mai 
mare decît privirea Pantheonuh.i 
în contra luminii Soarelui. ,Am 
fost emoționat și mai îneîntat'.de- 
cît în fața unor mari evenimente. 
Ele au 
rămîne 
acum".

trecut ! Momentul acesta 
și mă luminează și

Arh. I. SIMIONESCU

ALFONSO CASTALDI
Am certitudinea ci dacă aș 

solicita oricărui cunoscător al 
creației componistice și muzico
logice a lui Ion Dumitrescu 
să-mi definească trăsătura do
minantă a activității sale, majo
ritatea răspunsurilor ar gravita 
în jurul aceleiași idei : puterni
ca împlîntare a creatorului in 
glia tradițiilor artei naționale și 
universale.

Ascultați Simfonia I, Simfo- 
nietta, Cvartetul nr. 1, muzicile 
de scenă, muzicile de film, răs- 
foiți culegerile de solfegii sau 
notițele elevilor cursului său de 
armonie, cititi articolele oma
giale închinate lui Castaldi, Jora, 
Cuclin, Vasilescu, sau cuvintele 
rostite cu prilejul celor mai 

închiriate 
românești, 
sînt stră- 
a sublinia

PREZENTAT
DE

ION DUMITRESCU
Președinte le Uniunii Compozitorilor

Lyon, care publică 
în 1540 un mic tra
tat de punctuație.

Incepind cu se
colul XVIII, punc
tuația ajunge aproa
pe uniformă în lim
bile neolatine și în 
cele germanice, iar 
incepind cu secolul 
XIX, sistemul punc
tuației a căpătat un 
caracter categoric, 
adoptat de toate 
gramaticile și vala
bil pentru toate tex
tele scrise din toate 
limbile.

H. L.

printre primii cercetători, 
T. Stamatl profesor 
Ia Academia Mihăileană, 
care la 1840 a înființat 
pentru prima oară în 
principate, un „cabinet* 
experimental de fizică șl 
chimie.

De semnalat că Ia în
ceput analizele chimice 
se făceau numai in ofici
nele farmaciștilor. Pri
mele laboratoare oficiale 
de stat au fost înființate 
datorită stăruinței și e- 
forturilor depuse de dr. 
Caro] Davilla. 1

rostite cu prilejul 
diverse 
creației 
Toate aceste creații, 
bătute de dorința de 
dimensiunile autenticelor valori 
ale creației românești, sînt im
pregnate de ideea necesității 
stabilirii unor puncte de legă
tură între tradițiile și noile cău
tări ale artei românești.

Ideea acestei continuități, a- 
cestei nevoi de permanentă an
corare în valorile marilor tra
diții e subliniată și din primele 
răspunsuri ale acestui succint 
colocviu închinat unuia dintre 
marii înaintași ai muzicii româ
nești.

Cuvintele cu care profesorul 
Ion Dumitrescu îmi recompune 
Imaginile compozitorului Alfonso 
Castaldi au din primul moment 
mai mult decît imponderabila 
căldură pe care marii elevi o 
închină marilor lor profesori. 
Ele pornesc din convingerea a- 
dîncă a necesității, stabilirii 
unor permanente legături între 
actualitatea creației artistice ro
mânești și glorioasele ei tradiții.

— Permiteti-mi să deschid in
terviul citindu-vă cîteva dintre 
cuvintele pe care le-ați rostit 
în urmă cu peste 20 de ani în 
onoarea profesorului dv. — Al
fonso Castaldi :

„Dacă muzica simfonică româ
nească — spuneați — își poate 
purta azi pașii pe piscuri aproa
pe egale ca înălțime cu ale Apu
sului și dacă în Conservatorul 
nostru s-a împămîntenit de mai 
multă vreme o tradiție serioasă 
de lucru dovedită prin perso
nalitățile noastre muzicale care 
ne fac cinste, ieșite mai toate 
din băncile sale, aDOi a- 
cest lucru se datorește în bună 
parte Iul Alfonso Castaldi*.

A-ti reDeta astăzi acest gînd 7
— Pe de-a-ntregul. Am astăzi 

poate mai mult ca în 1945. cînd 
scriam aceste cuvinte, certitudi
nea că Istoria muzicii româ
nești va înscrie la loc de 
frunte numele lui Castaldi.

Alfonso Castaldi rămîne nu nu
mai compozitorul de talent care 
ne-a lăsat cîteva dintre pietrele 
de hotar ale muzicii simfonice 
românești, ci îndrumătorul celor 
mai multi dintre cei care au 
ilustrat și ilustrează valorile 
muzicii contemporane românești.

dezbateri 
muzicale

— O asemenea judecată de va
loare nu poate fi înțeleasă, desi
gur, decît în cadrul unor anumite 
coordonate istorice. Vreți să 
le conturați 7

— La începutul veacului 
veam un sol în Apus care 
reprezenta muzica și vorbea 
atunci lumii despre existenta 
noastră, ca popor, pornit pe ca
lea culturii. Era Maestrul slă
vit din totdeauna — George 
Enescu

Ne trebuia un dascăl destoi
nic, devotat misiunii sale și pri
ceput în meșteșugul simfonic, 
care să ne învețe, la noi acasă, 
sublima artă pentru că nu toți 
doritorii de cultură puteau să 
șl-o însușească în străinătate.

Providența ni l-a trimis 
Castaldi. A venit tînăr și 
tuziast. intrînd în București 
tr-o vreme cînd prezența lui 
absolut necesară.

El a fost pentru cei ce l-am 
cunoscut și am sorbit cu sete 
învățătură de la el. ca și chiar 
pentru cei ce vor veni după 
noi. mult departe în viitor, pur
tătorul initial al unei arte rare.

Castaldi a fost Prometeul 
care ne aducea închisă în ini
ma lui. flacăra artei simfonice și 
pornea să ne învețe cum s-o în
trebuințăm, cum s-o creștem și 
cum s-o păstrăm.

— Tdeea aceasta este minunat 
exprimată și într-unul din arti
colele pe care i le dedică în 
1933, un alt remarcabil elev al 
său — prof. George Breazul : 
„Grație lui Castaldi — scria prof. 
Breazul — ni se lămurește și ni 
se pune problema unei școli mu
zicale. sau măcar li se propun 
tinerilor noștri compozitori 
idealuri de creatiune care ne pu
teau afilia mișcării muzicale a 
Apusului...

...Nici o încercare de cu
noaștere a muzicii noastre con
temporane nu va nulea izbuti 
fără a înscrie printre figurile ei 
fruntașe, personalitatea maes
trului Castaldi..."

— Castaldi a fost într-adevăr 
farul strălucitor care a luminat 
calea tinerilor muzicieni 
mâni.

Flacăra lui a strălucit fără 
trerupere o viată întreagă 
om. o carieră lungă și spinoasă 
de dascăl răbdător și întelent... 
Flacăra lui strălucește și azi în 
elevii lui...

— Vreți să-mi amintiți cîtiva 
dintre ei 7

— Prin clasele sale de la Con
servatorul bucureștean au trecut 
D. Cuclin. G. Georgescu, A. 
Alessandrescu, F. Lazăr, T. 
Nonna-Ottescu. Al. Zirra. M. 
Andricu. G. Enacovici si multi 
alții dintre cei mai iluștri repre-

mi

a- 
ne 
pe

pe 
en- 
în- 
era

ro

în
de

ai creației componisticezentanți 
și interpretative românești.

— Care vi se par acum, din 
perspectiva anilor, trăsăturile 
caracteristice ale activității sale 
didactice 7

— La catedră ca și în întrea
ga sa viață și creație, Castaldi 
era un entuziast, un emotiv, un 
artist rafinat, un om instruit și 
un pedagog neîntrecut. Avea 
spirit, avea măsură, știa cînd sâ 
încurajeze, știa cînd să respingă. 
Ii plăceau talentele, pentru care 
își irosea toată energia și trata 
cu indiferentă pe ceilalți. Cu
noștea un meșteșug cum puțini 
știau. Iubea tradiția, pentru că 
o cunoștea, cerea claritate, natu
ralețe. vervă și simplitate pen
tru că acestea erau și calitățile 
lui esențiale. Auzeam cu fiecare 
lecție nouă atîtea lucruri minu
nate. aiîtea amănunte inedite...

Le spunea viu. intuitiv și nu 
mai puteai să le uiți. Așteptam 
lecțiile lui ca pe o sărbătoare. 
Avea dar. avea chemare. Ghicea 
îndată pe viitorul compozitor 
care-și oprea pașii în clasa lui.

Castaldi a pus întregul nostru 
învățămînt componistic pe te
meinice baze științifice. A cana
lizat inspirația creatoare a ele
vilor spre lucrări de mari pro
porții multe dintre ele cu ca
racter programatic. A militat 
neobosit pentru folosirea în mu
zica românească a izvoarelor fol
clorice. A activat pe cele mai 
diverse planuri — componistice, 
dirijorale, didactice, organizato
rice — pentru afirmarea muzicii 
românești.

— Ce-mi puteți spune despre 
catalogul creației sale în care 
se găsesc lucrări din cele mai 
diferite genuri, de la Simfonia 
„L’eroe scuza gloria* și celebra 
..Tarantella* la „Marsyas* cîn- 
tate în multe centre muzicale 
europene și americane 7

— Castaldi n-a scris mult dar 
a scris cu mult simt al propor
ției, al armoniei și al orchestra
ției, lucrări care au avut asupra 
primilor săi elevi o influență co- 
virșitoare...

— Scriu — spunea Castaldi 
într-un interviu — așa cum îmi 
dictează sufletul. Nu m-am ra
liat niciodată vreunui curent 
muzical... lucram cum îmi dicta 
inima mea.

— E cuprinsă aici nu numai 
o profesie de credință, ci și un 
îndemn, o chemare, spre zămisli
rea unei vibrante opere muzi
cale care a găsit deplină îm
plinire în opera elevilor săi. a 
tuturor acelora care continuă 
astăzi marile valori ale creației 
românești.

IOSIF SAV£
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SCRISORI PE ADRESA 
REDACȚIEI

Ce se întîmplă 
cu Boc ?

in C.C.E. la volei masculin

continuă cursaRapid

Blocajul advers, din nou stră
puns de rapidiști

Foto: VIOREL RABA

SPECTACOL

PENTRU

CĂLĂTORIND PRIN ITALIA

JOS,
NESFÎRȘIȚI,

Vd amintifi P Cronicari 
fi specialiști, spectatori și 
antrenori federali, după 
meciurile din ultima par
te a turului campionatu
lui, nu ezitau să-l elogieze 
pentru focul său tehnic și 
fantezist, pentru utilitatea 
ți randamentul lui în an
samblul echipei Petrolul 
Ploiești, pe tînărul fotba
list, Nicolae Boc. Evolu
ția sa, apoi, în cele trei 
partide pe care le-a susți
nut Petrolul cu campioana 
Angliei, F. C. Liverpool, 
i-au consacrat valoarea sa 
internațională. Sportiv 
tînăr, cu neîndoielnică 
perspectivă, ochii antre
norilor și ai Federației 
s-au fixat asupra lui și, nu 
mult a trecut, ca să-l ve-

FRUNTAȘI
ORADEA (de la cores

pondentul nostru).
cinstea fruntașilor 

socialistă,
In 

fn întrecerea 
din inițiativa consiliului 
sindical local a fost pre
zentat la Teatrul de Stat 
din Oradea un spectacol 
dat de formații artistice 
de amatori. După un scurt 
bilanț al activității din 
anul trecut a întreprinde
rilor orădene, prezentat 
de tov. Constantin Vidi- 
can, președinte al consi
liului regional al sindica
telor, s-au succedat pe 
scenă: corul sfatului popu
lar al regiunii Crișana, 
brigada artistică de agita
ție de la „Înfrățirea" și 
întreprinderea poligrafică, 
formațiile de dansuri de 
la Fabrica de confecții, 
soliști vocali și instrumen
tiști, dansatori.

ALPII...

dem in loturile naționale. 
Vrînd să confirme aștep
tările, să-și dovedească 
aptitudinile pentru cel 
mai iubit dintre sporturi, 
precum și faptul că man
datul încredințat să apere 
culorile patriei, tînărul 
Boc, în turneul din Ame
rica de Sud. din miezul 
iernii, a evoluat deosebit 
de bine Multi dintre spe
cialiștii noștri l-au văzut 
ocupînd un 
drept. în 
tori ai 
naționale.
propus.

Si lată, 
această speranță. în lotul 
republican, nu-l mai ve
dem nici măcar în echipa 
lui de club. Frin prisma 
celor spuse mai sus, nu e 
firesc, după două restan
te, o etapă și un meci de 
verificare al „naționalei" 
să te întrebi: ce se-ntîm- 
plă cu Boc P Unde este P

Pentru că Boc nu apar
ține numai unui club : d 
fotbalului. Nu pierde 
club, prin faptul că nu 
joacă, ci noi toți cei care 
vrem ca fotbalul să pro
greseze. De aceea, pe a- 
censtă cale, adresez clu
bului „Petrolul" și Fede
rației de fotbal, întreba
rea ■ ce stiff despre Boc P 
GHEORGHE POPESCU

București

Televiziune

loc, și pe 
linia de apără- 
echipei noastre 
Ba chiar s-a și

în loc să vedem

un

vDe atunci, din fe
bruarie, cînd ne-a 
parvenit din Haga 
știrea că Rapid a fost 
învinsă de echipa 
R.V.V. Blokkeer, fap
tul l-am socotit un 
simplu accident, o zi 
proastă a echipei (se 
întîmplă și marilor 
campioni), sau că 
vacanța de iarnă s-a 
prelungit mai mult. 
Dincolo de aceste 
presupuneri oricine 
care cunoștea cît de 
cît potențialul de 
luptă și valoarea teh
nică a formației di
rijată de Aurel Dră- 
gan n-avea cum să fie 
încercat de incertitu
dini pentru meciul 
revanșă.

Nu-i vorbă, emo
țiile n-au lipsit cu 
desăvîrșire. Pe cît de 
valoroasă e această

echipă pe atît de ca
pricioasă, deși, dacă 
am fi mai exigenți 
am suspecta capitolul 
pregătire (după în
toarcerea din Olanda 
în campionatul natio
nal Rapid s-a complă
cut într-o evoluție 
mediocră). Revanșa cu 
olandezii, deloc „zbu
rători" la fileu, a ofe
rit momente parado
xale : Rapid cîștigă 
primul set cu 15—0 
ca în al doilea să 
conducă Rlokkeer cu 
9—1 și să învingă, 
pînă la urmă, Rapid 
cu 18—16.

Sfîrșit la un scor 
categoric 3—0, care-i 
asigură echipei din 
Grant calificarea în 
competiție, meciul 
n-a ridicat o singură 
dată galeria în pi-

cioate. Sextetul rapî- 
dist evolua steriotip, 
fără fantezie, aseme
nea unui școlar care 
a învățat o poezie și 
o recită pe nerăsufla
te. în setul doi am 
avut impresia că asis
tăm la o partidă fe
minină, dar nu la 
una de talia disputei 
petrecute cu două seri 
mai înainte în aceeași 
sală, cînd voleibalis
tele dinamoviste au 
învins categoric for
mația moscovită 
T.S.K.A., cîștigătoarea 
ediției 1966 a C.C.E. 
în sfîrșit cum a fost, 
a fost, am învins dar 
ce va fi și mai cu 
seamă ce ne rezervă 
turul următor ?

îndemnat să aflu 
ce cred băieții 
despre urcușurile și

coborîșurile echipei 
de la un ceas la altul, 
căpitanul lor, Aurel 
Drăgan mi-a confir
mat odată în plus
luciditate, sinceritate 
atacînd frontal. „Star
tul în această compe
tiție a fost lansat cînd 
echipa după o lună 
de vacanță la munte, 
n-a putut altceva de
cît să încropească la 
iuțeală ctteva antre
namente... Nici acum 
n-au aiuns la un nivel 
corespunzător de for
mă"...

Este oarecum o 
explicație. De bună 
seamă specialiștii e- 
chipei, cei de la fe
derație considerăm că 
știu cam ce au de 
făcut. în ceea ce ne 
privește ne-am dori 
reeditarea performan
ței de a vedea în fi
nală două echipe ro
manești.

VASILE RANGA

S1MBATA 4 MARTIE 1967
18,00 — Pentru cei mici fil

mul i Căsuța zburătoare j 
18,10 — Pentru tineretul șco
lar 1 Amfora de pe galera lui 
Poseidon Scenariu științifia 
de I. Hobană : 18,50 - Publi
citate : 19.00 — Telejurnalul

19,20 — Buletinul 
; 19,23 — Pano

ramic ; 19.35 — Dinaolo de
ecran ; 20.00 — Tele-

ia : 21,00 - Filmul 
serial s „Sfîntul" : 21,50 — In
vitata noastră Muzică ușoa
ră ; 22,20 — Memoria pelicu- 

Campionatul 
J artistia. 

Exeraiții libere (femei). Trans
misiune de la Viena.

A

Caracter
și prudență

(Urmare din pag. I) 
nității In accepția el cea 
mai nobilă. Legile inter
ne de comportament ale 
individului coincid, 
cu comandamentele 
rale cele mai inalte. 
musețea sufletească 
mului cu caracter 
deci presupusă, se află la 
ea acasă, dă dimensiunea 
și sensul pozitiv al a- 
cestuia. A avea caracter 
înseamnă a fi măsurat 
obiectiv prin fapte șl a- 
titudint sociale pozitive, 
folositoare oamenilor. O- 
mul cu caracter este omul 
eroic, omul marilor șan
tiere (la propriu și la fi
gurat), fruntașul in miș
carea competitivă a ino
vatorilor, a celor cuprinși 
in întrecerea socialistă, tn 
întrecerea de a da bunuri 
materiale (sau, in alt plan, 
spirituale) mai multe șl 
mereu mal bune.

Prejudecata coexistă 
deși suportul social, grija 
existentei de inline, au tost 
de mult spulberate. Pru
denta excesivă se mai în
scăunează printr-un simț 
de conservare deloc cen
zurat ori prin incompe
tența, nejustiticarea prin 
pregătirea profesională a 
locului social ocupat. De
pistarea acestui gen de a 
te mistifica sau a misti
fica pe al(ti e la îndemină 
de făcut. Desigur, pot fi 
strinse o mulțime 
te care dovedesc 
petența sau fuga 
pundere. Ele iși 
explicația in pregătirea 
profesională insuficientă, 
deci in plan 
Dar in plan 
competentul 
niciodată un 
racter. Căci a avea carac
ter no Înseamnă să te 
austragi de la obligațiile 
pentru care ai fost credi
tat de societate, căci a 
avea oaracter nu inseam
nă să dai din cap atoate- 
știutor și atoatefăcător 
preferind să judeci cu 
capul altuia și să scoli 
castane din toc cu iniiniie 
altora. E ceea ce defi
nește folclorul lașitatea : 
la plăcinte înainte.. Ca
racter nil este a te sus
trage, caracter este a în
frunta. a intrunta inerția 
din domeniul tău de acti
vitate, comoditatea. obsta
colele posibile ele A în
frunta nu spie folosul tăo 
egoist, ci spre folosul oa
menilor. a societății tale.

__________

Concursul „Pronosport" Nr. 9
La etapa din 5 martie pronosticurile sînt acor- !

date de maestrul emerit al aportului Alex. Apol-
zan.

1. Minerul B. M.—Petrolul 2 z
2. C.F.R. Timișoara—Dinamo Pitești 1 X
3. Chimia Suceava—Universitatea Cluj z 2
4. Progresul Brăila— Rapid București 2
5. Oțelul Galați—Politehnica Timișoara 2 x
6. Crișul Oradea—Politehnica București 1
7. Brescia—Internazionale 2
8. Fiorentina—Cagliari 1
9. Foggia—Juventus 2

10. Lecco—Bologna y X
11. Roma—Lazio 1
12. Spal—Atalanta X
(3. Torino—Mantova 1

RomSnia R. F. G. r
6*2 la hochei

0 PROMISIUNE

deci.

oaspețilorMoment de dificultate la poarta

PENTRU VIENA
Pînă la începerea Campiona

tului mondial de hochei din 
Austria a mat rămas puțin 
timp Hocheișttl noștri — «are 
vor evolua în cadrul grupei B 
— se află fn faza finală a 
pregătirilor. Bine inspirată, fe
derația de specialitate a pro
gramat eîteva meciuri fn com
pania unor formații redutabile, 
«u scopul de a acomoda prima 
noastră garnitură «u „aerul" 
meciurilor târî. Putem încadra, 
în această categorie, șl partida 
care a opus jucătorilor români, 
selecționata R.F a Germaniei, 
care-șl dispută șansele fn gru
pa A la C.M. La capătul celor 
60 de minute de 1oc tabela de 
marcal Indica scorul de 6—2 
(1—1 ; 1—0; 4—1) în favoarea 
reprezentativei noastre. Dară 
în primele reprize locul nu a 
arătat mal mult deeft un pati
naj excelent al oaspeților, cea 
de a treia a oferit nn hochei 
de clasă Spunînd aceasta, ne 
gîndim la exactitatea matema
tică a fazelor de atae initiate 
de jucătorii noștri, la specta
culozitatea finalizărilor. Ia 
jocul bine orientat tn inferio
ritate numerică (atunci cînd 
Toneseu și Biro an stat pe 
banca penalizării™). Prin acest 
joc — și mal ales prin areastă 
ultimă repriză — hocheiștlf 
noștri au făcut o promisiune 
pentru Viena

VIOREL RABA
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Ide seară ; ÎS 

meteorologic ; 
ramfa : 19.35

I micul ecran ; 
enciclopedii. .

I
Ilei ; 22.30 — Ca

mondial de patinaj 
Exeraiții libere (fem

I 
I 
I 
I 
I
IDupă opinia noastră, este cea mai 

bună modalitate, oficializată, prin 
care licențiații universităților noas-

Itre își pot perfecționa formația 
de bază. Acest învățămînt oferă 
o triplă posibilitate : specializare, 

I perfecționare și informare rapidă.
Ameliorarea acestui invățămînt va 
contribui la perfecționarea colita-’ 

1 tivă a formației specialiștilor în 
I țara noastră.

IDar orice tînăr are la dispo
ziție numeroase posibilități de 
perfecționare la nivelul indivi- 

| dual ■ universități populare, con- 
i ferințe, biblioteci, lectura revis- 
I telor de specialitate. Numai în 
| științele medicale sînt organi- 
tzate anual aproape 150 de mani

festări științifice de tot felul, șe
dințe în aproape 50 de societăți 

Iși secții științifice și peste 20 de 
reviste de specialitate.

| Existența acestor posibilități nu 
rezolvă totul De timpuriu trebuie 

I trezit tn tineri pasiunea pentru 
' cunoaștere, iubirea și atașamen- 
Itul fată de profesia aleasă, con

vingerea că formarea lui perso- 
Inală este perfectahilă toată via

ța. Asemenea înnoiri ritmice a zi
lelor și anotimpurilor, mintea și 

> inima noastră trebuie să stea veș- 
| nic deschise spre lumea ce ne în

conjoară cu multiplele ei infăți- 
I șări. In tot ce face participă un 
’ fragment din planetă ; tehnica nu 
(face decît s-o modeleze în folosul 

omului, poetul s-o cînte, iar astro
nomul să străbată cerul aparent.

»A face din ce In ce mai per
fectă munca noastră, a ne depăși 
Ifn permanență asemenea unui at

let — ne apare ca un principiu de 
r.........................................

înnoiri ritmice 
formația noastră 
profesională

(Urmare din pag. I) 

plimentare după terminarea facul
tăților și școlilor de specialitate.

Ain

încă o rotire înceată, 
nostalgică parcă, spre 
stingă. Urmează brusc 
trepidația violentă a elicei 
care avertizează asupra 
puterilor ei și, demnă, în
deamnă la încredere în pa
sărea de metal, căreia îi 
este glas și suflet. Deco
lăm... Mai păstrez încă în 
palme căldura mîinilor 
prietenilor care m-au con
dus la aeroport, mai aud 
parcă urările lor de „drum 
bun". Ca întotdeauna, lin
gă bucuria unei noi călăto
rii se insinuează, cu dis
cretă pedanterie, tristețea.

în plină iarnă, din înăl
țime, caul pămîntul și-l 
descopăr acoperit de o cu
loare albă, dungată din loc 
în loc. L-aș fi dorit încăr
cat de verdele exploziv al 
primăverii, vital. Și totuși, 
nu era o despărțire. Nu era 
pentru că încă dinaintea 
decolării, o voce feminină, 
puțin metalică, ne urase în 
numele comandantului Ră- 
ducanu și echipajului său 
călătorie plăcută. Zburam 
cu un „teritoriu aerian" a- 
parținînd unui echipaj ro
mânesc.

Abia peste eîteva cea
suri cind un peisaj mi s-a 
înfățișat, ptintr-un imper
ceptibil inefabil, străin, am 
avut acul sentimentul des
părțirii. Eram de eîteva 
ceasuri departe de ai mei, 
de cei dragi. Încețoșata 
senzație de atunci mă în
deamnă acum, cind aștern 
aceste rînduri, să aduc sin
cere omagii unui concetă
țean, lucrător la Ministe
rul Comerțului, care-mi 
vorbea, la întoarcere, des
pre eîteva zeci de zboruri 
intr-un an, in interes de 
servtci, peste mări și țări.

...Așadar, arunc privi- 
tăie prin înaltul de dede- 
supt, peste munții îmbră
cat: in fumuriul norilor pe 
care avionul ii străpunge, 
săgetind oblic. încet, pă- 
mintul se conturează ca o 
vastă și expresivă grafică 
suprarealistă; un foo ca-

Nicolae Drago?

bat ritmic lingă aripile 
avionului, ele nu sînt che
mate de egoismul unui 
destin neîmplinit, de senti
mentul absurdului ireme
diabil, fiindcă întotdeauna 
în asemenea împrejurări te 
uiți definitiv pe tine. Ele 
sînt chemate de pămîntul 
natal care a rămas la cîte- 
va ceasuri depărtare, pe 
care l-ai fi dorit îmbrăcat 
în armura vegetală a pri
măverii, de chipul priete
nilor, al celor mai apropiați 
ție cu care ai de împlinit 
încă bucurii negîndite și, 
poate, de împărtășit neiz- 
bînzi citeodată dureroase.

La coborîre, pe pista 
de beton, am observat un 
copil străduindu-se să ți
nă pasul cu tatăl care-l 
purta cam indiferent de 
mtnă. Scena m-a impre
sionat. Aveam sentimentul 
regăsirii ei. Intr-o fotogra
fie publicată în ziar un 
talentat fotoreporter sur
prinsese exact un aseme-

imediate. Nici croiala ves- 
timentelor nu poate fi un 
punct de reper. Trec prin 
sala imensă a aeroporturi
lor tinere fete. Remarc la 
haine — atribut frecvent 
al modei — gulere de bla
nă sau de material plastic. 
Dau o notă de distincție 
și de maturitate. Și nu e 
rău. Părul lung, galben, 
căzînd rîu pe unul din u- 
meri îmi amintește de fe
tele satului risipite printre 
lanuri de grtu la secerat. 
Imagini violentate de cos
tumația modernă, sportivă 
a multora. Dar chiar și pe 
fetele îmbrăcate în haine 
de culori țipătoare, mai 
ales verde, părul unduit, 
fără contrafaceri de coa
for parcă le ajută să nu-și 
piardă cu totul liniile ado
lescenței. Nu toate sînt așa. 
Iată, vecinele din fața mea, 
au pleoapele de sus vopsi
te îndelung cu creion dl- 
bastru-spălăcit, dîndu-ți 
impresia unor aripi de flu
turi de noapte. Cînd una 
Iși închide pentru o clipă 
pleoapele constat că are 
ceva de pictură naivă de 
pe bisericile noi de țară, 
făcute de zugravi fără vo-

de fap- 
tncom- 

de ras- 
gâseso

intelectual, 
mural 7 ln- 
nu va ti 
oro de ca-

LA PORȚILE DE FIER
(Urmare din pag. I)

gendari. E mal „bătrîn* cu trei 
ani decît la Argeș, dar, așa cum 
dovedesc faptele și cu o experi
ență mult mai bogată. Nu vor
bește o clipă despre el, deși 
(în treacăt fie spus) este poate 
primul care a închinat cele mai 
multe zile și nopți de muncă 
construcție cetății luminii Cu- 
vînhil său este un dialog la 
timpul prezent și viitor, cu fap
tele și hotărîrea colectivului pe 
care-l conduce „Am închis ba
ta rdoul de deviere, faza I, cu 
două luni și lumătate înainte 
de termen : am depășit angaja
mentul de excavațit și Incinta 
fazei I cu 250 000 mc ; am rea
lizat un volum de betoane cu 
5 000 mc mai mult decît preve
dea planul ; am realizat o pro-

ductivitate a munci cu 11 la 
sută mai mare decît sarcina pla
nificată". „Anul 1967 este pentru 
noi anul decisiv. Trebuie să be- 
tonăm un volum de 400 000 mc 
și să atingem stadiile fizice nece
sare începereii montajului echipa
mentului electromecanic. Trebuie 
să mărim de 3 ori numărul de 
muncitori și maiștri, trebuie să 
pregătim cadrele pentru monta
rea și exploatarea utilajelor noi" 
Ce semnificație ar fi putut acor
da aplauzelor furtunoase care 
i-au acoperit ultimele cuvinte 
decît aceea a unei hotărfri una
nime pentru încheierea cu suc
ces a bătăliei și în anul decisiv ?

Aici și acum, in acest moment 
bilanț, avem în față prin chipu
rile care se perindă la tribună 
imaginea contribuției mari, erof-

ce. pe care tinerii, alături de 
constructori încercați, o aduc 
zidirii Porților Luminii. Reîntîl- 
nim alte două cunoștințe vechi 
de la Argeș : inginerii Dan Pre- 
dotu și Virgil Nieoară Dan vor
bește de la tribună. Virgil e în 
sală. Batardoul — acest „front* 
în Inima Dunării — se înscrie în 
cronica celor mal mari bătălii 
date aci în apronierea vestigiilor 
Podului lui Apolodor din Da
masc Comandantul acestei bă
tălii a fost Inginerul Sălăgeanu 
„Secunzii" lui — cel care eu 
condus luciările de montare a 
celulelor, unul pe platforma din 
amonte șl altul din aval, cei care 
au răspuns de viața oamenilor, 
pentru că fluviul a fost nu odată 
trufaș, n-au fost alții decît cei 
doi prieteni. Dan și Virgil.

existență in cam viata personală 
șl cea socială se întregesc intr-o 
unitate care poate da frumuseți 
ji patos celei mai moderne pro
fesii.

Virgil Galan, unul dintre con
structorii funicularului de peste 
Dunăre, această punte peste 
veacuri, simte nevoia unei 
trospecții în propria 
în ciuda vîrstei mele 
plinit abia 30 de ani 
tuși un „veteran" al 
De ia 16 ani lucrez 
șantiere ale socialismului. Am 
lucrat la Bicaz și Bistrița, la Pia
tra Neamț, Ia Stejaru. Dar cea 
mai mare satisfacție am trăit-o 
aici la Porțile de Fier : am mon
tat instalațiile primului excava
tor electric și-am simțit în mine 
marea forță a uzinei pe care o 
construim. Sentimentul acesta 
mă va stăpîni pînă în ziua în 
care milioanele de kilowați își 
vor lua de aici zborul.

Am trăit și noi în sală, timp 
de trei ore. acest sentiment. Am 
înțeles că el nu stăpînește un 
singur om. ci pe toți cei 7 000 
de constructori al Porților de 
Fier care se pot mîndri de azi 
înainte, prin primirea steagului 
roșu șl a diplomei de fruntași 
că slut și cei mai vrednici con
structori ai țării.

in- 
biografie.

— am îm-
— sînt to- 
I.C.H.-ului.

pe marile

avionului, se întoarce ca o 
imensă cupă abstractă spre 
cer. Și din nou reveniri, și 
din nou cîmpul de alb, șer- 
puit de linii fumurii și ne
gre, de dreptunghiuri asi
metric dispuse. Pădurile 
par o întindere întunecată, 
alcătuită din copaci fără 
înălțime, orizontali. Treptat 
se deslușesc casele satelor 
deasupra cărora zburăm, 
copacii pădurilor încep 
să-și exprime verticalitatea. 
Iscodesc adîncul pădurilor 
să descopăr o mișcare, o 
tresărire, fără de izbindă. 
Pădurea se așterne tăcută, 
sobră, înghețată, necomu
nicativă. Aterizăm. Elicea 
se rotește leneș, mulțumită. 
Pe aeroportul din Ztirtch, 
numeroase avioane sanitare 
in culori vu (roșu, albastru) 
par pe Ungă uriașele, aero
dinamicele avioane de 
cursă lungă niște vrăbii 
gingașe sau, mai degrabă, 
niște păsări de lut smăl
țuit. Lingă ele, pe zăpada 
proaspătă, ciorile in sutana 
negre, ca niște puncte orto
grafice pe o coală albă da 
nirtie, scormonesc — im
pasibile la zgomote — du- 
cindu-și destinul de zbură
toare, fără invidie țață da 
păsările metalice.

De ce toate acesta ob
servații ? Lingă mine, in 
avion, un turist străin, a 
dormit aproape lot timpul 
zborului, nu a arătat mă
car o vagă curiozitate pen
tru peisajul desfășurat jos, 
la mii de metre Recunosc, 
ar fi avut de văzut doar 
niște amănunte. Șt totuși 
am călătorit cu fruntea li
pită de geamul tncasabil, 
am căutat tot timpul în 
tos, dincolo de nori, am 
tresărit cu o secretă bucu
rie cind am zărit pămin- 
tul, singurul care-mi dă 
sentimentul real al vieții, 
certitudinea ei. Indiscuta
bil, principalul material al 
poeziei, mitul ei definitiv 
Și organic trebuie să ră- 
mină pămîntul, mai mult 
decît ipoteticele și înde
părtatele stele, decît valu
rile oceanului. Pămîntul I 
Exclamația chemînd nume
le unui legendar explora
tor, revenind adesea în me
morie. copleșește cu vibra
ția înfiorată a unui irepe- 
tobil poem de veșnice re
zonanțe Nu, toate aceste 
stări nu au iznorît dintr-o 
nemărturtsită teamă de 
înălțime, din Ipotetica e- 
xisfenfă a certitudinii I Iar 
dacă, totuși, aripi de teamă

__________________________________________

Veșnici, Alpii privesc semeț

nea moment. Acum, foto
grafia lui, intr-un montaj 
viu, pășea în fața mea, 
fără să mă observe Brusc 
gindul t-a oprit la o re
latare recentă a unu: prie
ten care a împrumutat de 
la un vecin magnetofonul 
tă imprime rîșul, plînsul, 
gînguritul fetiței lui care 
abia a împlinit eîteva luni. 
Generoasă amintire pentru 
mai tîrziu.

...Am afuns ta punctul 
de tranzit din Zil’ich, cu 
regretul răpirii momentu
lui de pierdere in amin
tiri de incomensurabile e- 
coun sentimentale tn ase
menea clipe. îmi ră- 
mine, să aștept, două ore 
în sala uriașă a aeropor
tului modern, pînă la ple
carea avionului spre Ro
ma. Privesc vitrinele cu 
obiecte de artizanat. Pă
pușile par grațioase dar 
fără culorile cu care sînt 
obișnuit. La fel motivele 
încrustate pe diferite o- 
blecte. Totul este curat j 
orice obiect se oferă In 
ambalaje de efect, civilizat. 
Rămin totuși cu senzația 
că această corectitudine 
are ceva distant; că note
le de civilizație evidente 
chiar șl (n gesturile oîn- 
zătoarelor de după coche
tele vitrine, sînt lipsite de 
Intimitatea, de sinceritatea 
către care trebuie să aspire 
orice relații între oameni, 
chiar și cele de un ase
menea fel F aici o corec
titudine a urbanității asor
tată perfect eu peisajul 
glacial. tn care, discipli
nate, așteaptă avioanele. 
Privesc miile de oameni 
din holul Imens al aero
portului Pe îndepărta u 
indieni sau pe iapnnezi îl 
recunoști mal ușor după 
haine, după expresia par
ticulară a feții Occidenta
lii se refuză categorisirii

cație. Austere, trec prin 
dreptul lor, funcționarele 
aeroportului, in costume 
cafenii, ca niște călugărițe. 
Sobrietatea, decența, cro
iala uniformelor acestora 
sini o replică fermă ex
centricităților de vestimen
tație. Dar vecinele mele de 
bancă nu observă, și azvir- 
lite peste scaune își dez
velesc impudic genunchii, 
privindu-te insistent. Vita
litatea poate fi uneort șl 
obraznică.

Timpul se scurge greu. 
Observ că nu toți călăto
rii au imprimată pe tată 
nerăbdarea Unii, așteaptă 
înmărmuriți, cu fețe Imo
bile, ca niște ciudate cea- 
suri-pendulă oprite în loc 
de timp .■ alții manifestă o 
dură nervozitate Nevroza I 
Așteptând, mai fiecare om 
își dezvăluie ticuri, gesturi, 
repetate mecanic. Există, 
indiscutabil, o psihologie a 
așteptării, care trădează in
finite fizionomii, atitudini 
și expresii ce pot fl privite 
ca minutarele unul ceas 
magic Greu, timpul trece 
pe marele aeroport din 
7,ilrich. măsurat aproape 
ritmic, din 5 în 5 minute, 
de avioane care se înaltă 
oblic sub geana pădurii 
din față, pornind spre cele 
mai diferite direcții. Le 
privesc, ca printr-un uriaș 
ecran prin peretele de sti
clă al aeroportului luno de 
eîteva sute de metri Peste 
'doar 10 minute alfii. vor 
privi, ca In un cinemtrfo- 
graf în relief sub geana 
păduri). înălțarea nhlicfl 
a unui Karanel ce se no 
îndrepta peste Alpi. spre 
Roma, fără escală Pe ae
roportul din 7,firlrh visco
lește liniștit E oro două 
șl lumătate Decolăm los, 
nesfîrșițl, Alpii...

' V» •' *<s
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După victoria Siriei în conflictul 
cu Iraq Petroleum Company

f.

Conferința
O- N. L.

premierului Zeayyen
Postul 

transmis 
primuluj 
yen care a vorbit despre victo
ria Siriei în disputa sa petrolieră 
cu compania Iraq Petroleum. A- 
cordul care a fost semnat cu 
conducerea companiei petroliere 
occidentale, 
se referă la 
te Siriei în 
trolier prin 
sează teritoriul său. El prevede 
suma de 5 shilingi 
pentru o tonă de 
trece prin conductă 
pe tonă ca taxă de 
portul petrolier Banias. In acest 
mod, a precizat Zeayyen, rede
vențele anuale ale Siriei se vor 
ridica de la 105 la 160 de mili
oane lire siriene. Totodată; el a 
menționat că suma de 4 911 201 
lire sterline, reprezentînd totalul

de radio Damasc a 
joi seara o declarație a 
ministru Youssef Zeay-

a precizat Zeayyen, 
redevențele cuveni- 
urma traficului pe- 
conducta ce traver-

și 10 penny 
petrol care 
și 2 shilingi 
încărcare la

Arestări
la Kinshasa

Postul de radio Kinshasa a a- 
nunțat că organele securității de 
stat au arestat pe Victor Dondo 
și Adolphe Kishwe, deputați din 
partea provinciei Ecuatoriale, și 
respectiv Kwilu, sub acuzația de 
a fi desfășurat o activitate ostilă 
guvernului. Potrivit postului de 
radio, Victor Dondo și Adolphe 
Kishwe, fost ministru al minelor 
în guvernul ex-premierului Moise 
Chombe, au răspîndit o serie de 
știri false împotriva guvernului 
generalului Mobutu, îndeosebi 
după semnarea acordului de co
laborare între Societatea genera
lă a minereurilor din Congo, care 
a preluat operațiunile fostei com
panii „Union Miniere", și „Socie- 
te generale des minerais" din 
Belgia. într-un comentariu al 
postului de radio citat se arată, 
totodată, că cei doi deputați au 
difuzat o serie de știri false po
trivit cărora forțele de securitate 
ar fi reprimat în orașul Lumuro- 
bashi o demonstrație organizată 
de studenți.

a-

redevențelor datorate pe anul 
1966 a fost depusă joi seara, în 
virtutea acordului încheiat, la 
Banca centrală din Siria. Drept 
urmare, Consiliul de Miniștri al 
Siriei, care a adoptat acest
cord, a hotărît să înapoieze con
sorțiului bunurile sale mobile și 
imobile sechestrate, la 8 decem
brie 1966.

în același timp, Zeayyen a 
menționat că sîmbătă urmează 
să înceapă noi negocieri întie 
guvernul sirian și reprezentanții 
companiei, în vederea unui
cord în legătură cu redevențele 
datorate Siriei pe anii 1960— 
1965.

„Victoria noastră a menționat, 
primul ministru sirian, a fost 
determinată în mare măsură și 
de sprijinul acordat de R.A.U., 
Irak, Liban și de alte țări ale 
lumii arabe".

a-

de presă a lui 
Ivan Basev

J

MINISTRUL afacerilor exter
ne al R. P. Bulgaria, Ivan Bașev, 
care se află într-o vizită oficială 
în Norvegia, a relevat marea în
semnătate a relațiilor economice 
bilaterale și a arătat că Bulgaria 
dorește să dezvolte schimburile 
culturale cu Norvegia.

Referindu-se ia problemele 
securității europene, Ivan Bașev 
a declarat că această problemă a 
fost pe larg examinată în cursul 
întrevederii sale cu ministrul de 
externe norvegian John Lyng. 
„Bulgaria a declarat Ivan Bașev, 
acordă o importanță deosebit de 
mare acestei probleme și consi
deră că în prezent ea este cea 
mai importantă în Europa".

„După părerea noastră, în pre
zent este deosebit de important 
ca țările Europei să colaboreze 
între ele în vederea convocării 
unei conferințe internaționale, 
care să examineze problemele 
securității europene".

în încheiere, Ivan Bașev a de
clarat că avînd în vedere relațiile 
excelente ale R. P. Bulgaria cu 
R.S.F. Iugoslavia și Republica 
Socialistă România, precum și 
îmbunătățirea relațiilor sale cu 
Grecia și Turcia, se poate consi
dera, că în ultimul timp Peninsu
la Balcanică s-a transformat în- 
tr-una din regiunile liniștite ale 
Europei.

Sesiunea Comisiei

pentru drepturile

omului
Sesiunea de la Geneva a Co

misiei O.N.U. pentru drepturile 
omului examinează în prezent 
problema politicii de apartheid a 
guvernului Republicii Sud-Afri- 
cane. Reprezentanții R.A.U., Tan
zaniei, Nigeriei, Uniunii Sovie
tice, Senegalului și ai altor țări 
au condamnat în cuvîntările lor 
politica guvernului sud-african și 
au cerut adoptarea unor măsuri 
împotriva acestuia.

R. S. CEHOSLOVACA. Vedere a liniei de montaj a războa
ielor produse de fabrica de utilaj Zbrojovska din VsetinURUGUAY.

SCHIMBAREA
GĂRZII

afro-a- 
proiect 
cu tra- 
sînt su-

FILAN
TROPII

TIP C.I.A

Reprezentanții țărilor 
siatice au prezentat un 
de rezoluție în legătură 
tamentul inuman la care 
puși deținuții politici din R.S.A.
Proiectul se pronunță în favoa
rea instituirii unei comisii spe
ciale care să examineze situația 
deținuților politici din R.S.A. și 
cheamă toate statele să exercite 
presiuni asupra guvernului de la 
Pretoria pentru a-1 determina să 
renunțe la politica rasistă.

TRATATIVELE

ANGLO-MALTEZE
care 

dele- 
ale

militare din Malta 
asupra 

unei comisii mixte, 
propuneri

In cadrul tratativelor 
au loc în prezent între 
gațiile guvernamentale 
Maltei și Angliei pentru a-
planarea conflictului provo
cat de hotărîrea guvernului 
britanic de a reduce cheltu
ielile de întreținere a efecti
velor sale
s-a căzut de acord 
constituirii 
care să elaboreze 
concrete în această problemă.
Se știe că guvernul maltez se 
opune reducerii trupelor bri
tanice pentru motivul că în
treținerea acestora și a baze
lor lor constituie o sursă im
portantă de venituri 
economia Maltei.

In comunicatul dat 
cității se menționează 
ciparea la tratative
unor generali reprezentînd 
N.A.T.O. Observatorii amin
tesc că printr-o rezoluție a- 
doptată în 
și-a afirmat 
„menținerea

pentru

publi- 
parti- 
și a

1965, N.A.T.O. 
interesul pentru 

securității Mal-

Totul a început într-o 
noapte de primăvară a 
anului 1950 pe o șosea 
în apropiere de oră
șelul Madison din 
Wisconsin. Frederik 
Houghteling, unul din 
membrii conducerii A- 
sociației Naționale a 
Studenților americani 
(N.S.A.) și-a parcat 
mașina în dreptul unei 
borne dinainte cunos
cute. Curînd și-a făcut 
apariția o limuzină la 
volanul căreia se gă
sea un fost coleg de 
studii al lui Houghte
ling, devenit, între 
timp, înalt funcționar 
la Centra] Intelligence 
Agency (C.I.A.). întîl- 
nirea a fost scurtă. S-a 
tranșat o convenție foar
te simplă : C.I.A. re- 
mitea o sumă consis
tentă care trebuia să 
acopere cheltuielile de 
deplasare a delegaților 
N.S.A. la întîlnirile in
ternaționale pe anul 
1950. Astfel a început, 
în urmă cu 17 ani, o 
istorie care avea să se 
sfîrșească cu ieșirea la 
suprafață a ceea ce 
NEW YORK TIMES 
denumește „una din 
cele mai rușinoase pa
gini din viața america
nă a ultimelor două 
decenii".

Au trecut doar trei 
săptămîni de la dezvă
luirile revistei RAM
PARTS privind infil
trarea C.I.A. în mediul 
studențesc și cazul a 
luat proporțiile unui 
mare scandal politic. 
Intre timp noi dezvă
luiri relevă faptul că 
amestecul C.I.A. în 
universitățile americane 
a fost dirijat și promo
vat de înalte foruri gu
vernamentale de Ia 
Washington. Senatorul 
Yonug declara sîmbăta 
trecută : „Este evident 
că la Casa Albă s-a 
dorit de mulți ani folo
sirea organizațiilor stu
dențești pentru activi
tatea politică a S.U.A.

în străinătate". Ulterior, 
a devenit cunoscut și 
raportul subsecretarului 
de stat Katzenbach care 
conduce ancheta pri
vind „activitatea stu
dențească a C.I.A.". în 
acest raport se arată că 
„subvenționarea de că
tre C.I.A. a anumitor 
organizații studențești 
americane nu a fost o 
acțiune din proprie ini
țiativă, ci se încadra în 
politica națională sta
bilită de Consiliul Secu
rității Naționale în 1952 
și 1954. C.I.A. a acțio
nat cu aprobarea prin
cipalelor comisii inter- 
guvernamentale pentru 
informații și securitate, 
precum și a secretaru
lui de stat și a ministe
rului apărării". Chiar și 
numai această evocare 
de foruri foarte „cul
turale" cum sînt comi
siile de securitate și 
ministerul apărării re
levă mobilurile „spe
cific studențești" și 
de „promovare a cultu
rii" pe care le urmă
reau generoșii donatori 
de fonduri din Agenția 
Centrală de Investiga
ții. Mai precis, WAS
HINGTON POST, deo- 
bicei foarte bine in
format scrie : „Mulți 
dintre cei vizați nu 
ascund, în particular, 
că investițiile relativ 
modeste făcute în sub
venționarea organiza
țiilor studențești s-au 
dovedit fructuoase sub 
raportul informațiilor 
obținute și al influen
ței exercitate". în 
schimbul donațiilor, 
C.I.A. a căutat să-și 
creeze o întreagă rețea 
de spionaj și subver
siune eu paravan „stu
dențesc". Un colț al 
cortinei ce acoperea 
activitățile C.I.A. a fost 
ridicat sîmbăta trecută 
de senatorul Vance 
Hartike care a declarat 
că deține informații 
precise despre trimi
terea unor grupuri de

studenți cu misiuni de 
.agenți secreți în cursul 
crizei dominicane din 
1965.

Pronorțiile acestei 
infiltrări a C.I.A. în 
organizațiile studențești 
nu pot fi, desigur, eva
luate cu precizie. Date 
neoficiale, puse în 
circulație în presa ame
ricană vorbesc despre 
relațiile de „filantropie" 
între C.I.A. și un 
număr de 15 organiza
ții studențești. Subven
țiile acordate în ultimii 
zece ani s-ar ridica, 
după unele evaluări, 
la peste 150 milioane 
dolari.

Operațiunile sub fir
ma filantropică ale 
C.I.A. depășesc mediul 
studențesc. DER SPIE
GEL, sintetizînd dezvă
luirile din diferite pu
blicații americane pu
blică o listă de 31 de 
„fundații" din S.U.A. 
și străinătate prin in
termediul cărora C.I.A. 
remitea consistente fon-

activitate a C.I.A. tn 
favoarea propriei sale 
influențe.

Fapt este că propor
țiile publice ale aface
rii „donațiilor C.I.A.“, 
au determinat ordo
narea unei anchete în 
curs de desfășurare. 
Cei mai mulți observa
tori își exprimă, însă 
îndoiala că această an
chetă va duce la rezul
tate palpabile. însuși 
faptul că în componen
ța comisiei de anchetă 
intră și șeful C.I.A. 
Holmes, pare să indice 
așa cum opinează co
respondentul lui TI
MES în capitala ame
ricană, că „se încearcă 
mușamalizarea cazului 
și prezentarea C.I.A. în 
culori onorabile". Este 
tocmai ideea pe care o 
susține și cunoscutul 
ziarist american James 
Reston cînd 
„Neliniștitor in 
această afacere 
mai faptul că activi
tatea respingătoare

scrie : 
toată 

e toc-

O fi de la C.I.A. ?"
(D.esen din Chicago Sun Times)

duri bănești unui mare 
număr de organizații 
naționale și internațio
nale (cu profil politic, 
cultural, profesional, 
sindical etc).

Cum se explică am
ploarea dezvăluirilor cu 
privire Ia activitatea 
„filantropică" a C.I.A. ? 
Surse de obicei bine in
formate 
ideea că 
nunte au 
„filtreze"
Central Intelligence A- 
gency, faimosul F.B.I. 
(Biroul Federal de In
vestigații). Mulți sînt 
de părere că cheia nou
lui scandal C.I.A. tre
buie căutată în tendin
țele F.B.I. de a obține 
micșorarea sferei <le

acreditează 
multe amă- 

fost lăsate să 
de rivala Iui

C.I.A. în mediul stu
dențesc, s-a desfășurat 
fără nici o zăgăzuire 
timp de 17 ani. Avem 
de-a face cu o veri
tabilă acțiune progra
matică șl de aceea ni
meni nu poale spera că 
toate acestea vor fi 
abandonate".

Oricum, „scandalul 
activității filantropice a 
C.I.A." prilejuiește încă 
odată dezvăluirea unor 
fapte din dosarul cu
noscut de opinia pu
blică mondială, al in
strumentelor folosite de 
cercuri influente din 
Washington pentru a- . 
mestecul în afacerile 
interne ale altor țări.

I

EM. RUCĂR

Conferința 
O. U. A.

și
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IN CAPITALA tunisiană 
avut loc, în cadrul acțiunilor in- 
termaghrebiene, o consfătuire la 
care au participat reprezentanți 
ai companiilor de aviație civilă 
din Algeria, Maroc și Tunisia, 
în comunicatul final, dat publi
cității, se menționează că s-a ho- 
tărît să se studieze posibilitățile 
și mijloacele de care dispun cele 
trei companii, precum și posibi
litățile existente în Libia, în ve
derea creării unei linii aeriene 
comune nord-africane a celor 
patru țări — „Maghreb Air Com
pany". Participanții au hotărît, 
de asemenea, să studieze siste
mul și principiile de organizare 
ale unor companii aeriene inter
naționale. Reprezentanții celor 
patru țări interesate se vor în
truni din nou la 28 aprilie.

rind au fost istalate „creiere e- 
lectronice", care prin emiterea 
razelor X, vor pătrunde și vor 
înregistra lumea ascunsă a pi
ramidei. Egiptologii presupun că 
cele trei mari piramide mai pot 
oferi omului modern multe as
pecte interesante din vremea 
antichității.

singurul de acest gen existent 
în Canada, a permis, prin redu
cerea oxigenului conținut într-o 
cameră închisă, crearea condi
țiilor existente la altitudini de 
3 000 și 4 000 m. „Respirometrul" 
permite atleților efectuarea 
trenamentelor, fără a părăsi 
giunile de joasă altitudine, 
vederea Jocurilor Olimpice 
la Ciudad de Mexico.

precum și cu alți membri 
guvernului de la Delhi. In cen
trul discuțiilor se vor afla o 
serie de probleme referitoare la 
cooperarea dintre cele două țări.

cratic gabonez, partidul de gu- 
vernămînt al Gabonului și sin
gurul partid politic din țară.

an- 
re- 
în 
de

Miercuri, noul președinte al Urnguayului, Oscar Gestido, 
și-a preluat in mod oficial funcțiile. Prin aceasta s-a pus capăt 
vechiului sistem de guvernare, care datează din 1951.

După cum se știe, in Uruguay există două partide majori
tare : Blanco (reprezentînd tendințele moșierimii) și Colorado 
(exponent al burgheziei industriale și comerciale). Timp de 
aproape un secol, la putere s-a menținut partidul Colorado. Insă, 
in 1958. partidul din opoziție, Blanco, reușește în sfîrșit să cișlige 
alegerile și să preia puterea, reedilind performanța și in 1962. 
Dar la sfirșitul anului trecut, Colorado reintră in posesia basto
nului de mareșal. Candidatul acestui partid, generalul Gestido, 
a fost ales președinte și prin aceasta partidul său a revenit 1* 
cirma țării.

Alegerea lui Gestido a însemnat însă după cum arătam 
mai înainte, sfirșitul sistemului numit „colegial" introdus cu
ani în urmă. Potrivit acestui sistem, țara era condusă de un 
directoriu compus din 5 persoane (trei din partea partidului la 
putere, două din partea opoziției). Dar treptat, formula a început 
să nu mai corespundă cerințelor unei conduceri eficiente. De 
aceea in toamna trecută înlocuirea ei cu sistemul prezidențial a 
fost supusă aprobării populației prin referendum. Rezultatul 
acestui scrutin a confirmat desființarea sistemului colegial, tre
cerea la sistemul prezidențial și alegerea lui Oscar Gestido în 
funcția de președinte al țării.

Noul președinte, care va deține și funcția de șef al guver
nului. și-a alcătuit un cabinet din care fac parte cîteva perso
nalități politice printre care : Hector Luisi (ministru al afaceri
lor externe), Augusto Legvani (ministru al afacerilor interne). 
Antonio Francese (ministru al apărării), Julio Lacarte Muro 
(ministru al industriei și comerțului), Luis Faroppa (ministru de 
finanțe). La 1 martie, odată cu preluarea funcției de către noul 
președinte, întregul guvern și-a început activitatea.

Partidul Colorado preia conducerea în condiții deosebit de 
dificile. Guvernul trebuie să plătească în cursul anului 1967 da
torii de peste 100 milioane de dolari. Dar, cum exporturile au 
scăzut foarte mult sau chiar au stagnat, nu se întrevede posibi
litatea achitării datoriilor, țara fiind nevoită să recurgă la noi 
împrumuturi externe. Costul vieții a crescut și continuă să creas
că în timp ce puterea de cumpărare a scăzut în chip vertiginos. 
Moneda națională, pesosul, a cunoscut o puternică devalorizare. 
Dacă în 1963 se plăteau 11 pesos pentru 1 dolar. în 1964 se plă
teau 24 pesos. în 1965 — 65 pesos, iar în 1966 — 80 pesos. în pe
rioada 1965—1966 costul vieții a crescut de 11 ori. Numai în anul 
1965 prețurile au crescut cu 80 la sută, iar salariile s-au redus (în 
ceea ce privește puterea de cumpărare) la 85 la sută în 1966 față 
de 1957. Și după cum se știe, salariații in Uruguay alcătuiesc 
majoritatea populației, deși țara are o economie predominant 
agrară.

Dificultățile economice au făcut, afirmă observatorii, ca fac
torii răspunzători să caute vinovății. Și, după cum se preciza 
într-un ziar din Montevideo, „celor două mari partide nu le-a 
fost prea dificil să transforme sistemul colegial de guvernare 
intr-un tap ispășitor". De aceea, pronunțarea populară împotriva 
vechiului sistem a exprimat speranța că odată cu schimbarea 
formei de guvernămînt se va putea îmbunătăți și situația eco
nomică a țării. In acest sens, programul noului președinte pre
vede o serie de măsuri cum ar fi intensificarea dezvoltării in
dustriale, frînarea procesului inflationist și a deficitului balanței 
de plăți. Lunile următoare vor arăta în ce măsură noua echipă 
de la conducerea Uruguajului va izbuti să facă primii pași spre 
redresare. ION D. GOIA

PREȘEDINTELE R. S. Ceho
slovace, Antonin No.votny, a 
avut, la Hradul din Praga, o în
trevedere cu șeful statului cam
bodgian. prințul Norodom Sia- 
nuk, care face o scurtă vizită 
prietenească în R. S. Cehoslova
că. Potrivit agenției C.T.K., în 
cursul întrevederii au fost dis
cutate probleme legate de dezvol
tarea continuă a relațiilor prie
tenești și colaborării dintre 
Cehoslovacia șl Cambodgia, pre
cum și unele probleme de inte
res reciproc în legătură cu si
tuația internațională.

LUÎND cuvîntul la dineul 
oferit în cinstea sa de președin
tele Turciei, Sunay, împăratul 
Etiopiei, Haile Selassie I, care 
întreprinde o vizită oficială de 
patru zile în această țară, a 
condamnat colonialismul și po
litica guvernelor rasiste din 
Africa de sud și Rhodesia. Tot
odată, el a relevat că măsurile 
adoptate pînă în prezent împo
triva guvernului de la Salisbury 
nu sînt suficiente și că pentru 
a se da posibilitate populației 
africane să-și exercite drepturi
le, este necesar să se procedeze 
energic împotriva regimului ra
sist al lui Ian Smith.

La rindul său, președintele 
Sunay, subliniind principiile po
liticii externe ale Turciei, „nea
mestec în treburile interne, ega
litate în drepturi și respectul 
fată de toate națiunile mici sau 
mari", și-a exprimat convinge
rea că relațiile dintre cele două 
țări vor cunoaște o nouă dez
voltare.

alMINISTRUL de externe 
Irakului, Adnan al Pachachi, a 
sosit vineri dimineața la Delhi, 
unde urmează 
oficială de 
la Indiei, 
mai multe 
ședințele 
primul ministru Indira Gandhi,

să facă o vizită 
cinci zile. In capita- 
el urmează să 
întrevederi cu 
Radhakrishnan,

aibă 
pre- 

cu

LA 19 MARTIE în Gabon, ur
mează să aibă loc alegeri pre
zidențiale. Odată cu președin
tele și vicepreședintele Repu
blicii, vor fi aleși și membrii 
adunării naționale, întrucît, con
form constituției țării, aceasta 
trebuie înlocuită odată cu șeful 
statului.

Campania electorală urmează 
să înceapă la 5 martie.

Atît viitorul președinte al sta
tului cît și vicepreședintele și 
cea mai mare parte a candidați- 
lor pentru adunarea națională, 
sînt membri ai Blocului demo-

POTRIVIT rezultatelor recen- 
sămîntului din 1966, populația 
R.A.U. în 1966 a fost de 30 083 419 
locuitori. Tot potrivit acestui re- 
censămînt, în R.A.U. există 
4 575 150 clădiri.

UNIUNEA națională a stu
denților algerieni a hotărît să 
întrerupă orice relații cu con
ducerea Asociației naționale a 
studenților americani, în urma 
„scandalului C.I.A.“, care a dez
văluit amestecul Agenției ameri
cane de investigații în cea mat 
larga organizație studențească 
americană.

IN CADRUL lucrărilor' Consi
liului Ministerial al Organiza
ției Unității Africane de la 
Addis Abeba, vineri dimineața 
au fost reluate dezbaterile asu
pra bugetului O.U.A. pe anul 
1967—1968. Se pare că marea 
majoritate a delegaților se pro
nunță pentru stabilirea unui bu
get de ordinul a două milioane 
de dolari, în timp ce proiectul 
Secretariatului O.U.A. preconi
zează un fond de 2 800 000 do
lari. De asemenea, s-a discutat 
și fondul special al Comitetului 
de eliberare destinat să ajute 
mișcările patrioților africani în 
lupta angajată pentru indepen
dența politică.

I
I
I
I
I

I Arestarea fostului

I

OAMENII de știință încearcă 
să dezvăluie secretele, păstrate 
timp de secole, în imensele mase 
de piatră de la Ghizeh unde se 
găsesc celebrele piramide Keops, 
Kefren și Mikerinos. Tn fata pi
ramidei Kefren, de pildă, de cu-

PROFESORUL Eric W. Banis
ter, de la Universitatea din Co
lumbia britanică (Canada), a 
pus la punct un „respirometru", 
aparat care permite modificarea 
artificială a presiunii atmosferi
ce pentru adaptarea atleților la 
altitudini mari. Acest aparat,

D

Cazul Ben Barka
Președintele Tribu

nalului din Paris, 
care continuă ancheta 
în procesul răpirii lui 
Ben Barka, a proce
dat joi la ultimele 
confruntări în vede
rea completării do
sarului. Aceste con
fruntări, care se vor 
încheia probabil astă
zi, urmează să stabi
lească relațiile care

au existat între in
spectorul companiei 
„Air-France“, Antoine 
Lopez, și complicii 
implicați îp răpirea 
lui Ben Barka. Pe de 
altă parte, a fost au
diat studentul maro
can El Mahi, în sco
pul identificării, cu 
ajutorul unor fotogra
fii, a polițistului ma
rocan Ohtouki, care

ar fi unul din orga
nizatorii răpirii lui 
Ben Barka. El nu a 
putut identifica însă 
decît pe alți doi 
membri ai poliției 
marocane, colonelul 
Năimi Mouloud și 
Moulay el Azaoi, a- 
flați în subordinea 
generalului Oufkir.

comandant

de la Treblinka

JAPONIA. — Imagine de la un festival internațional de păpuși de la Tokio

• «Mv‘ Aurari' <

Referindu-se la arestarea în 
Brazilia, la Sao Paolo, a fostului 
comandant al lagărului de exter
minare Treblinka și Sobibor, 
Franz Paul Stangler, de origină 
austriacă, ziarele vieneze subli
niază că el poartă vina pentru 
omorîrea a 700 000 de oameni, 
în marea lor majoritate evrei. Pe 
lista criminalilor fasciști căutați, 
Stăngler se află pe locul trei după 
Martin Borman și Heinrich 
Miiller și înaintea odiosului medic 
Mengele. La sfirșitul răzb.oiului, 
călăul nazist a fost arestat pentru 
crimele sale deja cunoscute, dar 
a reușit să evadeze din lagărul 
de muncă și să fugă, prin Italia 
și Siria, în Brazilia cu ajutorul 
unei organizații naziste clandes
tine.

Criminalul de război Franz 
Paul Stăngler, arestat miercuri de 
poliția braziliană, a fost trans
portat în aceeași zi de la Rio de 
Janeiro la Brasilia. Informațiile 
primite din capitala braziliană 
arată că autoritățile nu au hotă
rît încă dacă să-1 extrădeze sau
să fie deferit unui tribunal bra
zilian.
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