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In ziua de 31 ianuarie 1968, a 
avut loc, la Palatul Republicii, 
ședința Consiliului de Stat, pre
zidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consi
liului de Stat.

Au luat parte tovarășii Emil 
Bodnaraș, Constanța Crăciun și 
Ștefan Peterfi, vicepreședinți ai 
Consiliului de Stat, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului 
de Stat, și Anton Breitenhofer, 
Ion Cosma, Constantin Daicovi- 
ciu, Vasile Daju, Constantin 
Drăgan, Suzana Gâdea, Nicolae 
Hudițeanu, Athanase Joja, Ion 
Popescu-Puțuri, Cristofor Simio- 
nescu, Gheorghe Stoica, Ludovic 
Takacs și Iacob Teclu, membri 
ai Consiliului de Stat.

Consiliul a examinat și adoptat 
mai multe proiecte de decrete 
interesînd diferite domenii ale 
activității de stat. Printre acestea 
figurează decretul privind orga
nizarea Consiliului Economic, po
trivit hotărîrii Conferinței Na
ționale a Partidului Comunist 
Român din 6—8 decembrie 1967; 
decretul pentru modificarea unor 
articole din Legea nr. 27/1966

privind pensiile de asigurări so
ciale de stat și pensia suplimen
tară ; decretul pentru completa
rea articolului 19 al Decretului 
nr. 76/1953 cu privire la econo
mia vînatului și pescuitului, pre
cum și decretul prin care s-au 
abrogat, cu data de 1 ianuarie 
1968, unele dispoziții referitoare 
la sistemul de colectare la carne, 
producătorii fiind scutiți, pe a- 
ceeași dată, de obligațiile 
tante rezultate din aplicarea 
pozițiilor abrogate.

De asemenea, Consiliul 
Stat a ratificat Tratatul cu 
vire la principiile care guver
nează activitatea statelor în ex
plorarea și folosirea spațiului ex- 
tra-atmosferic, inclusiv Luna și 
celelalte corpuri cerești, semnat 
la 27 ianuarie 1967 și a adoptat 
decretul privind aderarea Repu
blicii Socialiste România la Con
venția vamală relativă la impor
tul temporar de material profe
sional, încheiată la Bruxelles, la 
8 iunie 1961.

Consiliul a rezolvat apoi lu
crările curente.
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s-a întîlnit cu delegația P.C. din Izrael

Școala, clădită toată din 
piatră, avea megieșă în 
dreapta o fîntînă, cea mai a- 
dîncă din împrejurimi. de 
aproape nouăzeci de metri. 
Un zid înalt, lung și el că 
obosea un copil să-1 măsoare, 
ținea umbră și era gard tot
odată la curtea conacului 
Zarea. Recreația copiilor cu
noștea un singur joc și aces
ta se desfășura încet, cu pa
uze. nesfîrșit ca un vis cu 
pocnete din adîncuri. rotun
de, cînd părea a se ridica pe 
coate pămîntul și a vorbi tăi
nuit. Rînd pe rînd copiii luau 
piatra din zid și o aruncau 
în fîntînă. Un hăuit sec. semn 
că piatra atinsese adîncul. 
urmat în răstimpuri de ecou
rile rotunjite în sus ca o 
voce în rătăcire. Sunetul se 
crispa în pereți și se istovea 
afară, parcă trăgea cineva cu 
praștia din apă și își primea 
el singur înapoi căderea din 
văzduh. Ascultau cei mici 
cu urechea scoică la pămînt 
și sunetul îi ridica deo
dată în picioare, țopăind 
ca iezii de plăcere, aler
gând cu bulgări, pietre 
mai mărunte, gresii, cremeni 
ciuruite, muchi de calcar, tot 
ce povîrnea de la încheieturi 
zidul și bombardau cu chiot 
cerul din adine al puțului. 
Apă în el nu mai era. ci doar 
un nămol rece, băltos. Izvoa
rele adevărate îl părăsiseră
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Miercuri, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R., s-a întîlnit cu de
legația Partidului Comunist din 
Izrael, formată din tovarășii Sa
muil Mikunis, secretar general al 
P.C.I., și Moshe Sneh, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.I.

în cursul șederii în țara noas
tră, delegația P.C. din Izrael a 
avut convorbiri cu tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Mihai Dalea, secretar 
al C.C. al P.C.R. A participat to
varășul Constantin Vasiliu, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

în cadrul întîlnirilor ' părțile 
s-au informat reciproc asupra ac
tivității celor două partide și au 
făcut un schimb de păreri asupra 
unor probleme ale situației inter
naționale actuale Și mișcării co
muniste și muncitorești. Ele au 
relevat necesitatea de a se depune 
eforturi susținute pentru întări
rea unității partidelor comuniste 
și muncitorești, a tuturor forțe
lor antiimperialiste în lupta 
pentru pace, independență națio
nală, democrație și socialism.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească.

★
Tovarășul X’icolae Ceaușescu a 

oferit, miercu ' seara, o masă în 
cinstea oaspeților.
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Avem un tineret minunat. Rea
litatea aceasta — care privește 
genttșația chemată să. ducă mai 
depwte opera de înălțare a Ro
mâniei pe treptele superioare ale 
progresului și civilizației — are 
suport trainic în profundele 
schimbări ce au avut loc în toate 
domeniile activității materiale și 
spirituale. Socialismul a statuat 
— ca o coordonată principală — 
asigurarea tuturor condițiilor ca 
tineretuEșă șe afiripe jnultilgțeral; 
în spiritul umanismului. 'Tidtăfî- 
rea adoptată de plenara C.C. al 
P.C.R. din 29 noiembrie — 1 de
cembrie 1967 reflectă, o dată 
mai mult, părinteasca grijă a 
partidului pentru destinele tine
retului patriei. Document de în
semnătate deosebită pentru mun
ca educativă în rîndurile tinere
tului — o muncă de mare fru
musețe, căreia comuniștii i s-au 
dedicat totdeauna cu pasiune — 
hotărîrea statornicește un ansam
blu armonios de măsuri și direc
țiile de acțiune. Firul lor călăuzi-
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politic superior

tor îl constituie preocuparea pen
tru creșterea și călirea unui tine
ret care să întruchipeze în gîn- 
dire, în simțire și în faptă trăsă
turile omului înaintat al societății 
noastre, patriot înflăcărat și inter
naționalist romecverrt, construc
tor energic, competent și plin de 
îndrăzneală al edificiului comu
nist, însuflețit de înalte năzuințe, 
capabil să-și asume mari respon
sabilități și să le ducă ferm la 
îndeplinire.

Din contextul acestor măsuri, 
cele referitoare la pregătirea or
ganizată a tineretului pentru apă
rarea patriei — asupra cărbra mă 
voi opri — constituie sarcini de 
mare importanță puse în fața 
Uniunii Tineretului Comunist, la 
realizarea cărora armata își va

da întregul său sprijin. Ele vin 
să dea expresie unei cerințe ac
tuale majore și totodată se în
scriu pe linia afirmării unor însu
șiri caracteristice ale tinerilor. 
Cauza apărării patriei, cauză ge- 
neratoara de forță și elan, de acte 
sublime, a avut totdeauna) pe 
aceste meleaguri, în generațiile 
vîrstei de aur, portstegari înflă
cărați. Deschizînd sfinta carte a 
istoriei României și plecîndu-ne 
asupra paginilor care descriu ma
rile bătălii prin care poporul nos
tru, sub conducerea unor strălu
ciți comandanți, s-a ridicat la 
luptă, în numele neatîrnării și al 
păstrării ființei naționale, ni se 
înfățișează în toată măreția lor 
șirul nesfîrșit de eroi în floarea 
vieții ce nu au precupețit nimic
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laseri

La Uzina de reparații Nă
vodari a intrat în fabricație 
primul lot de 250 de mașini 
destinate lucrărilor în legu
micultura. Concepute de In
stitutul de cercetări pentru 
mecanizarea agriculturii, ele 
înlocuiesc munca manuală la 
construirea rigolelor pentru 
udat, a paturilor de însămîn- 
țare a legumelor etc. In cursul 
anului, aici vor intra în fa
bricație și alte utilaje, printre 
care mașina pentru ridicarea 
baloților de paie și instalația 
cu racleți pentru evacuarea 
gunoiului din grajd.

Zilele trecute, ziarele anunțau : 
Cel mai mare laser cu bioxid 

de carbon din tara noastră a 
fost realizat recent de colectivul 
laboratorului de metode optice 
în fizica nucleară, de la Institu
tul de fizică atomică din Bucu
rești". Curiozitatea tinerilor citi
tori, viu stimulată de caracterul 
deosebit al unei asemenea știri, 
avidă de amănunte, a obligat re
porterul la o descindere rapidă...

Miercuri, 24 ianuarie. In jurul 
orei 9 dimineața, autobuzul nr. 
56 ne duce cătie comuna Mă
gurele, din apropierea Capitalei. 
La capătul liniei : Institutul de 
fizică atomică. Cunoștința cu „lu
mea laserilor" începe opt minu
te după ora nouă, într-un grup 
de tineri fizicieni, ingineri, teh
nicieni și muncitori.

— Cititorii doresc să afle mai 
multe amănunte despre dum
neavoastră...

— Sîntem colectivul care lu
crează sub conducerea prof. dr. 
docent Ion Agîrbiceanu, membru 
corespondent al Academiei R.S.R. 
Să vorbim, deci, despre laseri...

Timp de aproape două ore, 
conversația a cumulat treptat. în 
intervenția unuia sau altuia din
tre interlocutori, după cîteva de
monstrații practice cu laseri puși 
la lucru, suma de date ce pot e- 
difica asupra preocupărilor și 
muncii lor de fiecare zi. La sfîr
șitul vizitei, aveam datele nece
sare unei succinte conturări a 
drumului străbătut către realiza
rea care ne adusese în laborator. 
Mai întîi, o scurtă istorie...

LASER ? Pentru descoperirea 
principiului său de funcționare, 
fizicianului american C. H. Tow
nes si fizicienilor sovietici N. G. 
Basov și A. M. Prohorov le-a fost 
decernat Premiul Nobel pentru 
fizică pe anul 1964. Denumirea 
acestei senzaționale cuceriri a 
științei contemporane își are iz
vorul în inițialele unor cuvinte 
englezești: „light amplification bp 
stimulated emission of radiation".

In traducere: lumină amplifica
tă prin stimularea emisiei radio
active. Așadar, este vorba de 
surse de radiații. Ele emit de la 
lungimi de undă învecinate cu 
microundele, trecînd în infra-ro- 
șu vizibil, pînă la ultra-violet, 
în funcție de „mediile active" 
folosite la construirea lor, laserii 
se clasifică în trei tipuri : solizi, 
lichizi și gazoși. Ca surse de lu
mină, se deosebesc radical de ce
le clasice — becul, descărcările 
în gaze, flacăra sau sursele lu- 
minescente. Au proprietăți speci
ale : monocromaticitate (liniile 
spectrale emise sînt de milioane 
de ori mai înguste decît acelea 
emise de sursele obișnuite) ; in
tensitate foarte mare ;-un grad de 
coerență nebănuit de ridicat ; o 
mare directivitate. Tocmai ase
menea proprietăți fac ca utiliza
rea laserilor 
damentală, 
ale tehnicii, 
la distanță, 
deosebit de importante.

Tradiția școlii românești de 
optică, preocupările colectivului 
laboratorului de metode optice 
în fizica nucleară, condus de pro
fesorul Ion Agârbiceanu, au fă
cut posibilă construirea primului, 
laser românesc cu gaz în 1962, la 
numai un an după realizarea pri
mului laser cu gaz din lume. O- 
rientarea anterioară a cercetărilor 
și mijloacele tehnice de care a 
dispus laboratorul au permis ca 
cercetările românești în acest 
domeniu să capete o dezvoltare 
rapidă, astfel îneît astăzi dispu
nem de toate tipurile importan
te de laseri gazoși. Pentru co
lectivul laboratorului, sfîrșitul a- 
nului 1967 a fost sinonim unei 
adevărate avalanșe de succese. 
In mai puțin de trei luni, s-au 
construit trei tipuri de laser cu 
bioxid de carbon, unul portabil,

pentru a-și face datoria față de 
patrie. Deopotrivă cu vitejia și 
spiritul de sacrificiu, cronicarii — 
români și străini — au consemnat 
cu admirație și minunata lor pri
cepere ostășească. în mîinile a- 
cestora, adeseori, chiar și simpla 
unealtă de lucrare a pămîntului 
se transforma într-o armă redu
tabilă. Căci zbuciumul veacurilor 
a învățat oamenii țării noastre 
să deprindă din fragedă tinerețe 
meșteșugul armelor, știința și arta 
apărăriLpămjntaluLstrămoșesc,.

Tineretul zilelor noastre, al că
rui profil se definește prin devo
tamentul fără margini față de 
patria socialistă, prin optimism și 
vigoare, continuă și îmbogățește 
cu noi fapte tradițiile moștenite. 
Visul adolescentului Eminescu : 
„Ce-ți doresc eu ție, dulce Ro
mânie, / Țara mea de glorii, 
țara mea de dor ? / Brațele ner
voase, arma de tărie, / La trecu- 
tu-ți mare, mare viitor 1“ — se 
întruchipează în realitate. Urcînd 
pe noi trepte de civilizație și 
progres social, dezvoltîndu-și im
petuos forțele de producție, Ro
mânia socialistă, liberă, indepen
dentă, suverană are și brațele 
care să o înflorească și armele 
care să o străjuiască demn. In 
rînd cu cei vîrstnici, tinerii mun
citori, țărani, ingineri, oameni de 
știință, scriitori și artiști, plini de 
îndrăzneală creatoare, de elan și 
energie, înscriu în cronica Ro
mâniei socialiste pagini de eroism 
în muncă. Contingentele care vin 
an de an în armată dovedesc că 
tineretul nostru este animat de 
dorința fierbinte de a-și face 
datoria ostășească. în procesul de 
instrucție, militarii își însușesc 
și-și perfecționează priceperea și 

. deprinderile necesare îndeplinirii 
misiunilor, înving cu bărbăție 
servituțile serviciului și, nu de 
puține ori, săvîrșesc acte impre
sionante de vitejie.

Patriotismul este un sentiment 
activ, el îndeamnă la acțiune con- . 
cretă. Măsurile stabilite în hotă-

a
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în cercetarea fun- 
în diferite domenii 
pentru comunicații 

să aibă consecințe
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și cisterne sînt modelate aidoma unor sculpturi de mîinile pricepute ale cazan
giilor de la Uzinele „Grivița roșie" " - ------------  ‘
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Nimic mai lesne decît să 
scrii un rechizitoriu împotriva 
celor care, în secolul nostru, 
în ritmul nostru tumultos de 
viață etc. etc. își permit lu
xul să se plictisească. De 
pildă: „Bine, da, azi, cînd 
sînt atîtea de făcut, de învă
țat, cînd cunoștințele științi
fice se dublează din zece în 
zece ani, cînd ne ridicăm ni
velul cultural, azi, cînd unii 
n-au timp să răsufle, cînd se 
plîng că ziua nu are 100 de 
ore, îndrăzniți să spuneți 
că... P“ Se poate și mai „tare". 
Atît de tare că, dacă pui u- 
nui tînăr întrebarea „te plic
tisești ?“ poți fi sigur că se va 
scutura ca de necuratul, gră- 
bindu-se să-ți spună: „Vai, 
eu să mă plictisesc ? Cum vă 
dă prin cap una ca asta

In continuare, tînărul va 
spune că are o viață plină de 
evenimente, și ți le va în
șira : „douăsprezece ore pe zi 
școala și studiul individual 
(studenții Remus Georgescu, 
Ion Vasile din București, 
Alexandru Lungu din Cluj, 
„seraliștii" Ion Angliei și Paul 
Popescu din Brașov etc.) ; 
„cînd nu învăț citesc; cînd nu

Foto: O. PLECAN

citesc fac sport, cînd nu fac 
spoit ascult muzică; cînd nu 
ascult muzică, mă întîlnesc 
cu prietenii, prietene, discu
tăm cu pasiune" (inginerul 
Matei Ionescu, din Oradea, 
medicul Gheorghe Drăgan din 
București etc)... Nu pun la 
îndoială nici o mărturie; de 
altfel cine nu cunoaște acest 
ritm de activitate, caracteris
tic epocii pe cate o trăim... ?

Și totuși...Dincolo de acest 
real „n-am timp să mă plic
tisesc" cu care poți umple pa
gini întregi de anchetă, 
concluzionînd senin că nu-i 
decît o falsă problemă, simți 
că, intenționat sau nu, unii 
interlocutori se feresc să facă 
o mărturisire „infamantă". 
Plictiseala nu-i la modă. Să 
fi dispărut oare din viața 
noastră, a tuturor, acele clipe 
dintre două perioade de 
muncă încordată, în care, ră
mas cu tine însuți, nu ai chef 
să faci nimic și lași vremea 
să treacă, fadă, monotonă, 
plicticoasă P Dar atunci în
seamnă că am devenit ma
șini cibernetice /...

Nu apăr „dreptul la plicti
seală". N-o recomand și n-o

CTISEAL

rupînd mai la deal, dintr-un 
mal. Si așa fîntînă devenise 
a copiilor și-a vrăbiilor care 
își odihnea pe o piatră din 
colac cuiburile de împuiat și 
de iernat. Dragomir Scarlat 
își odihnea pe o piatră din 
fața porții, la soare, în fie
care zi. bătrînetele. Aștepta 
recreațiile copiilor ca pe un 
joc al lui, dincolo de care se 
vedea alexgînd și întocmai ca 
aceștia scrutînd zidul și no- 
vîrnindu-1 cu chiot în fîntî
nă. așa cum de fapt îi fusese 
și lui bucuria. în întrecere cu 
alții. eonii, de.-ser'țnș .Vii. as
tăzi unii moșnegi, alții duși, 
în vremea ^alfabetului, toți 
într-o clasă, cu un monitor 
care bea de stingea și punea 
in genunchi pe coji uscate de 
nucă. Jocul acesta cu arun
catul bolovanilor în fîntînă 
se născuse o dată cu școala și 
însoțise rîhd pe rînd recrea
țiile tuturor elevilor ei. Zi 
după zi, ceas după ceas, vre
me de aproape șaptezeci de 
ani, zidul se scurtase și scă
zuse într-atît îneît îl sărea 
acum și o broască. Darmite o 
capră, darmite un cal. Nu mai 
era zid. conacul nu mai avea 
apărarea gardului. Si asta, 
cum.îsi spunea el întorcîfo 
du-și la soare cînd fata, cînd 
spatele, ca să se întărească 
bine oasele, să nu plesnească 
asta fiindcă nimeni nicio
dată nu î-a-mpiedicat, ba 
cînd învățătorul le-a interzis 
copiilor el singur a fost acela 
care l-a îndemnat bătrînește 
să nu zică o asemenea pe
deapsă. că piatră e cît lumea 
în dealuri și pentru copii (se 
gîndea și la el atuncea) a- 
runcatul pietrii într-o viroa- I 
gă sau într-o fîntînă părăsită | 
a fost de cînd se știe un joc I 
cuminte și frumos. Mai erau I 
și alte jocuri, dar lui aceasta ] 
îi rememora cel mai bine I 
copilăria. Privea cum zidul | 
scade, auzea ecoul rotunjit I 
al fîntînii, se bucura de ți- I 
pătul copiilor.

scuz. Dar să nu ne grăbim să 
spunem că fenomenul a dis
părut', s-a topit la tempera
tura vieții contemporane. Si 
niai ales, să să nu ne grăbim 
să-i situăm de regulă pe cei 
care „se plictisesc cîte o dată", 
ca eroul unui cunoscut cîntec 
al lui Jacques Brel, în cate
goria acelor pierde — vară 
(pierde — iarnă, ca să fim 
actuali) care umplu cafenelele 
sau barurile de zi și de 
noapte. Pentru ei n-ar merita 
scrisă o 
caz, nu

anchetă fi, în orice 
această anchetă.

SĂ
O
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DEFINIȚIE
Las la o paite formulările 

teoretice, ca să nu... plicti
sesc. Definiția, sper să apară 
din fapte. Voi începe prin a 
da cuvîntul unui interlocutor 
decedat acum aproape 15 ani. 
Regretata actriță Sara Mânu, 
juca aproape seaiă de seară, 
repeta ziua, participa la nu
meroase acțiuni sociale, lucra 
la radio-difuziune în „timpul

IONEL HRISTEA

(Continuare in pag. a V-a)



Opinii pe mărginea

măsuriior privind:

Din rațiuni multiple, grija 
pentru a ajuta pe tineri în 
acele probleme sociale care-i 
privesc merită cu prisosință 
să figureze pe agenda de lu
cru a fiecărei organizații 
U.T.C. M-aș limita, de pildă, 
să amintesc că o astfel de 
grijă decurge înainte de toate, 
din acea datorie înscrisă in 
statut și pe care ne-am obiș
nuit s-o numim simplu : apă
rarea drepturilor tineretului. 

. Preocuparea pentru rezolvarea 
în bune condiții a problemelor 
lui sociale, alături de întreaga 
activitate a organizației pri
vind educația comunistă a ti
neretului. este însă în același 
timp un autentic izvor de pre
stigiu al acesteia în fața 
membrilor săi. Mergînd și mai 
departe mi-aș permite să spun 
că ochii cu care privește tînă
rul organizația U.T.C. dintr-un 
loc sau altul de activitate. în
crederea pe care o are în for
țele ei și, mai ales, prompti
tudinea cu care dă curs che
mărilor sale — toate sînt în
tr-o strînsă corelație cu pute
rea și capacitatea organizației 
de a da răspuns cerințelor 
celor mai diverse ale tinerilor. 
Și. știm, aceste cerințe sînt cu
prinse într-o bogată și nuan
țată paletă de preferințe și 
nevoi. Dintre ele, cele sociale, 
nu pot și nu trebuie, așadar, 
să fie considerate de mîna a 
șaptea.

Gîndindu-mă la toate a- 
cestea. am avut zilele trecute 
o banală discuție cu un tînăr 
mai mult pentru a-mi verifica 
o părere. ..Spune-mi. l-am în
trebat, admițînd că și în acest 
an ai fost programat în con
cediu de odihnă tot în luna oc
tombrie. ce faci în cazul în 
care, evident, ești nesatisfă
cut ?“ Răspunsul a fost, pe cît 
de real, pe atît de dezarmant : 
„Mă duc la șeful secției și nu 
mă las pînă cînd nu rezolv 
problema".

Simplu, nu ? Dar pe noi, 
comitetul U.T.C., în cazul în 
care realitatea din uzină in
firmă singularitatea acestui 
fapt sau a altuia, aș spune că 
situația trebuie să ne pună pe 
gînduri. Nu neg că există ca
zuri — si Uzina „1 Mai" nu 
face excepție — cînd, da
torită numărului de membri, 
datorită puterii și influenței 
tineretului dintr-o între
prindere sau instituție, o 
organizație U.T.C., Comi
tetul său sînt ascultate,
luate în seamă. Ca secretar al 
comitetului U.T.C. nu pot. 
spune că nu sînt consultat atît 
de conducerea tehnico-admi- 
nistrativă cit și de Comitetul 
sindicatului atunci cînd se ia 
vreo hotărîre cu privire la ti
neri.

Ajunși aici se pune însă în
trebarea : este oare suficientă 
rezolvarea lucrurilor la acest 

„nivel" ? O lume de probleme, 
care de care mai gingașe, se 
ridică îndeosebi la celălalt ni
vel, la secții și ateliere. Și aici 
U.T.C.-ul ar aXrea de fapt cîm- 
pul său de activitate cel mai 
larg în chestiuni ce privesc 
nevoile sociale ale tinerilor.

Tînărul de al cărui exemplu 
ne-am servit mai sus, n-a ape
lat la organizația U.T.C. cel 
puțin dintr-o rațiune : el nu 
vede în biroul U.T.C. de la 
locul său de muncă o posibili
tate, nici măcar potențială, de 
a-1 ajuta. Este așadar, necesar, 
după părerea mea, ca organiza

UN DOMENIU INSUFICIENT EXPLORAT

PROBLEMELE SOCIALE
ALE TINERILOR

rezolvarea 
ale tineri» 
înainte de 

legislația 
Ne-

ția U.T.C. pe raza locului de 
muncă unde acționează să se 
bucure de plenitudinea drep
turilor ce vizează 
problemelor sociale 

aici trebțiie, 
să opereze 

muncitorească.
• chestiune ce poate fi 
la latitudinea fiecărui

lor. Și i 
toate, 
noastră 
fiind o 
lăsată

Opt perechi de zîmbete au în florit în sala plină.

intră, desigur, în 
aspectele privind 
codului muncii, 
consultați repre-

organ administrativ, grija pen
tru drepturile tineretului tre
buie materializată în preve
deri speciale, încadrată în legi 
precise. Aici 
primul rind, 
respectarea 
unde trebuie 
zentanții tineretului. Aici intră 
cu alte cuvinte, problema con
dițiilor de muncă și de viață 
ale tinerilor. Uzina „1 Mai“ 
are, spre exemplu, un cămin 
cu aproape 600 de locuri, un 
club, o bibliotecă frumos în
zestrată. Din acest punct de 

vedere lucrurile stau bine. Mă 
gîndesc însă că sînt întreprin
deri care n-au așa ceva și care 
strîngîndu-și forțele, 2—3 la 
un loc, ar trebui să aibă, în 
primul rind, un cămin pentru 
nefamiliști pe lingă care să 
fie nelipsit clubul înzestrat cu 
mijloace de petrecere în chip 
plăcut a timpului liber. în

MUNCA EDUCATIVA IN
RlNDULTINERETULUI

Ea cunoaște 
tînăr, știe 
capacitatea 
ști, ce do

aprobările care se dau pentru 
a locui în aceste cămine, des
tinate cu deosebire tinerilor, 
organizația U.T.C. să fie ne
apărat consultată. ~ 
bine pe fiecare 
sau măcar are 
potențială de a 
resc tinerii. Acesta este un 
temei pentru care consulta
rea organizației U.T.C. în orice 
problemă privind tineretul 
n-ar trebui să formeze obiect 
de discuție.

Mă gîndesc, de asemene, la 

un exemplu referitor tot la 
tinerii din uzina noastră. în 
ultimii ani poți număra pe 
degete acei tineri care primesc 
bilete la casele de odihnă. în- 
tr-adevăr, nu-i ușor să găsești 
motive aici : ba că tinerii n-au 
familie (fiind preferați munci
torii cu mai multe greutăți fa
miliale), ba că tinerii nu au 

vechime în cîmpul muncii 
ș.a.m.d. Din păcate, organizația 
U.T.C., la nivel uzinal, dar și 
la nivel de secție, nu are in
strumentul necesar cu care să 
poată interveni. Poate că în 
această problemă ce nu este 
proprie numai uzinei noastre, 
n-ar fi rău ca încă de la re
partizarea biletelor de odihnă 
pe întreprinderi sau instituții 
să fie specificată proporția (în 
concordanță cu numărul fine
lor pînă la 28-30 de ani) în 
care să le fie acordate biletele 
respective.

în sfîrșit, în acest context aș 
înscrie extinderea drepturilor 
organizației U.T.C., care să 
aibă, alătur-i de Comitetul sin
dicatului, puteri depline de 
control privind calitatea și 
condițiile în care se servește 
masa la cantine, modul în care 
sînt satisfăcute eererile de lo
cuințe ale tinerilor. Practic 
asemenea chestiuni au devenit 
în multe cazuri o formalitate, 
de poziția organizației U.T.C. 
neținîndu-se seama nici măcar 
la zile mari, cum se spune.

Sint convins că rezolvarea 
lor va fi de natură să confere 
organizației U.T.C. un suport 
real de autoritate în fața tutu
ror tinerilor.

I. BURADA
secretar al Comitetului U.T.C. 

Uzina „1 Mai" — Ploiești

în condițiile tn care activi
tatea U.T.C. cunoaște o tot 
mai mare complexitate, în 
ascensiunea spre noi trepte 
calitative, rolul fi atribuțiile 
activistului cresc în aceeași 
măsură, capacitatea sa de cu
prindere a problemelor tre
buie să capete o structură 
corespunzătoare.

Activistul trebuie să dea 
dovadă în primul rînd de o 
reală competență : să fie cu
noscător al dorințelor și ma
nifestărilor tinerilor, să știe să 
răspundă diferențiat acestor 
manifestări și dorințe, să fie 
capabil oricînd, în orice îm
prejurare, să organizeze ac
țiuni bine definite, atractive 
și interesante. Mai presus de 
toate, el, activistul care mun
cește în rîndul tineretului, 
trebuie să fie foarte apropiat 
de tineri. Să le cunoască în
deaproape frămîntările lor in
time legate de muncă, distrac
ție, dorința de cunoaștere și 
chiar viața personală. Dintr-o 
orientare și o practică greșită 
unii activiști separă viața tine
retului în două. Pe de o parte 
problemele de organizație, pe 
de altă parte viața lor spiri
tuală. După părerea mea a- 
eeasta este una din greșelile 
fundamentale ale muncii noas
tre. Viața omului nu poate fi 
defalcată. împărțită pe capi
tole ca intr-o dare de seamă 
de evidență contabilă. Ea tre
buie privită, analizată și tra
tată ca un tot unitar. Acti

INTRE ENTUZIASM SI
COMPETENTĂ

SEMNUL
lEGALITĂTH

vistul U.T.C. nu este și nu 
trebuie să fie simpla legătură 
a organului superior cu orga
nizațiile, așa cum s-a înțeles 
uneori de către unii activiști. 
El nu este un difuzor de sar
cini, un inspector care să 
controleze ce s-a făcut și să 
raporteze biroului raional 
sau regional pentru a fi cen
tralizate și înserate într-o in
formare stilată care să mear
gă la organul superior sau să 
fie prezentată la sfîrșit de lu
nă într-o ședință. Un aseme
nea activist va fi repede ui
tat, și de fapt nu va fi nici ' 
cunoscut de tinerii cu care a 
lucrat o anumită perioadă de 
timp.

în activitatea mea, de peste 
12 ani, am intîlnit destule 
exemple de activiști care erau 
așteptați în satele raionului, 
în cooperativele agricole și in 
școli ca niște adevărați prie
teni.

Din păcate însă am cu
noscut și dintre aceia care se 
mulțumeau să citească de pe 
caiet sarcinile primite de la 
raion și cu servieta în mină 
să asiste impasibili la un joc 
sportiv sau la o seară distrac
tivă iar uneori nici cel puțin 
atît.

Îmi amintesc, nu fără a 
zîmbi, de unele întîmplări 
trăite cu ani în urmă. Prin 
1955, cînd eram la începutul 
activității de instructor al 
comitetului raional, am fost 
aspru criticat că la unele re
uniuni, seri de dans, jucam 
alături de tineri și-i însufle
țeam cu strigături. Dar ce-am 
pățit cînd a aflat primul se
cretar că am primit un rol

of 
să

în piesa de teatru pe care o 
pregăteau tinerii la căminul 
cultural! Eu eram de la ra
ion, trebuia să fiu „serios", 
de parcă fiind vesel și parti- 
cipînd laolaltă cu ei, m-aș fi 
compromis sau aș fi devenit 
subit neserios. Prin 1964, cînd 
am fost găsit pe terenul de 
volei într-un meci organizat 
în cadrul unei duminici cul
tural-sportive ce se desfășura 
la Armășești, am fost criticat 
și mai aspru, de data aceasta 
chiar de un activist al comi
tetului regional. Argumentele 
mele, ale tinerilor din echipă 
nu erau luate în seamă. Eu 
nu aveam „dreptul să joc, 
fiindcă eram de la raion". 
Argumentul tovarășei de la 
regiune era : „Să-i îndrumi, 
dar să nu te confunzi cu masa 
de tineri''. Dar nu m-a con
vins fiindcă nu văd cum poți 
îndruma pe cineva dacă nu-l 
cunoști, dacă nu simți ceea 
ce simte el. După încheierea - 
meciului de volei am trecut ' 
în poartă pe terenul de fot- ■ 
bal. Mi-arn pierdut oare 
prestigiul participînd pe tere
nul de sport alături de tinerii 
din comuna în care munceam 
ca activist ? Am avut totdea
una convingerea că nu.

Cînd nu-i rămîn amintiri 
vii, frumoase din viața și 
munca tinerilor, din propria 
sa activitate, activistul U.T.C. 
nu trebuie să fie mulțumit, și 

afirma chiar că nu trebuie 
se considere bun activist.

FLORIAN SAVOIU 
secretar al Comitetului raional 

Urziceni al U.T.C.

O CAUZĂ NOBILĂ
(Urmare din pag. I.) 

rîrea plenarei C.C. al P.C.R. 
pentru pregătirea tinerilor în ve
derea apărării patriei le dau aces
tora posibilitatea de a-și mani
festa, și pe acest tărîm, marile 
idealuri patriotice. Iată de ce 
sîntem convinși că acțiunile ini
țiate în acest sens vor întruni 
adeziunea tuturor organizațiilor 
U.T.C., a întregului nostru tine
ret.

Așa cum subliniază hotărîrea, 
conținutul și structura activității 
la care mă refer vor înduri în 
bună măsură educația tineretului 
în general, contribuind la dezvol
tarea dragostei sale de patrie, a 
spiritului de ordine și disciplină, 
a sentimentului colectivității, a 
curajului și îndemînării, a resur
selor sale fizice. Asemenea trăsă
turi, care i se cultivă în familie, 
în școală, îi vor fi potențate în
tr-o muncă în care trăiește nemij
locit sentimentul slujirii interese
lor superioare ale țării.

Atras de semnificația nobilă a 
acestei activități, tineretul va găsi 
în ea și prilej de a da curs încli
națiilor — proprii vîrstei — spre 
acțiuni, exerciții, preocupări în 
care să-i fie puse la încercare vi
goarea și îndemînarea, în care 
să-și valorifice pasiunea pentru 
tehnică și să-i dezvolte asemenea 
trăsături sufletești cum sînt tovă
rășia, puterea de dăruire, dragos
tea de natură, romantismul.

Cunoștințele și deprinderile do- 
bîndite în acest cadru îi vor ajuta 
pe tineri ca, după încorporare, să 
progreseze mai rapid, să-și însu
șească în timp scurt întregul su- 
mum trebuitor ostașului modern 
chemat să mînuiască arme și o 
aparatură complexă, variată, gu
vernată de o tehnicitate avan
sată, să facă față în cimpul tac
tic unor situații extrem de diver
se și schimbătoare, care solicită 
la maximum calitățile spirituale, 
morale și fizice. Nu-i greu să in
tuim ce plusuri va realiza viitorul 
rachetist, radiolocatorist, transmi- 
sionist, marinar, grănicer, infan
terist, artilerist cînd, luînd star
tul în viata militară, va porni de 
la bun început cu un anume 
grad de antrenament, cu anumite 
obișnuințe, specific ostășești cîș- 
tigate mai înainte.

Prin excelență tinerească, pre
gătirea în vederea apărării pa
triei trebuie să aibă un caracter 
de mare atractivitate, care să sus
cite permanent interesul.

într-un cadru organizatoric a- 
decvat și după un program care 
să îmbine plăcutul, recreativul, 
utilul — tinerii pot fi familiari
zați cu noțiuni și deprinderi re
feritoare la regulamentele mili

tare generale, instrucția de front, 
îndeosebi instrucția focului cu 
armamentul ușor de infanterie, 
topografie, protecția împotriva 
armelor de nimicire în masă, pre
gătirea sanitară și primul ajutor, 
pregătirea fizică cu caracter apli
cativ militar. Iată de ce activiștii 
și instructorii chemați să transmi
tă aceste cunoștințe și deprinderi 
trebuie să dovedească un simț 
pedagogic dezvoltat și experiență 
în munca cu tineretul, astfel ca 
ceea ce vor întreprinde să co
respundă vîrstei participanților, 
să le trezească curiozitatea și a- 
tenția. Rigiditatea n-ar aduce de- 
cît deservicii ideii. Dimpotrivă, 
o atmosferă de firesc, de voie 
bună, de întrecere tinerească va 
da rezultatele așteptate.

în spiritul hotărîrii partidului 
se preconizează, de asemenea, 
crearea de cercuri tehnico-aplica- 
tive, constituite în raport de con
dițiile existente, pe lingă unități 
militare, întreprinderi, instituții, 
școli, facultăți și comune. Specia
litățile ce se vor practica în a- 
ceste cercuri ca radiotelegrafia și 
telefonia, aero și navomodelis- 
mul, zborul cu și fără motor, 
înotul, canotajul, iahtingul, auto- 
moto, topografia, cercetarea, al
pinismul, schiul etc. îmbină în 
mod nemijlocit și fericit pasiuni 
tinerești cu nevoi de seamă ale 
pregătirii populației în vederea 
apărării patriei.

La rîndul lor, taberele de odih
nă și de pregătire, concursurile, 
aplicațiile, demonstrațiile prac
tice, paradele și marșurile organi
zate la nivelul orașelor și jude
țelor, uneori avînd chiar faze re
publicane, vor aduce în peisajul 
activității elemente care vor avea, 
de bună seamă, ecou.

Credem, totodată, că vor fi 
bine primite invitațiile de a vizi
ta școli și unități militare, de a 
asista la trageri demonstrative, 
vizionările de filme cu caracter 
militar sau participarea, alături 
de ostași, la întreceri sportive și 
concursuri artistice de amatori.

Aș vrea să mă mai refer la încă 
un aspect și anume la mijloacele 
stimulatorii. în acest sens, folosi
rea unor forme de recompensare 
ca : acordarea de diplome și in
signe, dreptul de a alege arma, 
prioritatea la înaintarea la gradul 
de fruntaș și la selecționarea în 
școlile superioare de ofițeri și în 
școlile de maiștri militari și de 
subofițeri desigur că vor trezi o 
puternică emulație.

Subliniem din nou că, pe prim 
plan stă condiția ca structura și 
tematica ședințelor de pregătire, 
a exercițiilor, climatul ce se cre
ează să aibă audiență în rîndul 
tinerilor, să le confere momente 

de satisfacție sufletească, să le 
dea din plin convingerea că ceea 
ce fac este util, răspunde dorinței 
lor de a-și sluji din toate puterile 
patria.

Sub semnul acestei nobile aspi
rații, pregătirea în mod organizat 
a întregului tineret pentru apăra
rea Republicii Socialiste România 
va cunoaște succesele pe care ti
nerii țării, sub conducerea parti
dului, le dobîndesc pe toate cele
lalte tărîmuri.

în ceea ce privește armata, ea 
va îndeplini cu dragoste sarcinile 
ce-i revin din hotărîrea Comite
tului Central al partidului, adu- 
cîndu-și întreaga contribuție la 
creșterea unor apărători de ne
învins ai cuceririlor revoluționare 
ale poporului, ai libertății patriei, 
în acest scop ne vom ocupa cu 
toată atenția de selecționarea și 
pregătirea cadrelor de instructori 
din rîndul ofițerilor activi și de 
rezervă, de asigurarea bazei ma
teriale și elaborarea unei meto
dici corespunzătoare, precum și 
de lărgirea ariei de manifestări 
pe linia legăturii dintre armată 
și tineret.

Sîntem călăuziți de hotărîrea 
fermă de a ne aduce întreaga 
contribuție în activitatea de pre
gătire a tinerilor în vederea apă
rării patriei — cauză nobilă, pro
fund patriotică — convinși fiind 
că prin aceasta va spori și mai 
mult puterea de apărare a Ro
mâniei socialiste.

EU PROPUN PROPUI
La redacție sosesc zilnic lot mai multe scrisori din care răzbate 

preocuparea organizațiilor U.T.C., cadrelor și tinerilor pentru 
aflarea celor mai bune soluții în ceea ce privește îmbunătățirea 
activității U.T.C. Pornind de la valorificarea experienței acumu
late în munca de pînă acum, tinerii vin cu propuneri interesan
te de activități, corespunzătoare particularităților lor de virstă, 
Îndeletnicirii și preferințelor lor, în concordanță cu etapa actu
ală. Spicuim, succint, cîteva dintre aceste propuneri.

• Pornind de la observații făcute de-a lungul anilor în multe 
locuri din regiunea Maramureș (Vișeul de Sus, Baia Sprie, Cărei, 
Sighetul Marmației) propun. înființarea, în orașe și comunele mai 
mari, a unor cluburi ale tineretului. înzestrate cu o bază mate
rială propice desfășurării unor bogate și variate activități cul
tural — artistice și distractive. De realizarea acestor activități să 
se ocupe tineri pricepuți, cu spirit de inițiativă, avînd sprijinul 
unor profesori și altor cadre competente, talentate. Cei eare se 
vor evidenția în organizarea acțiunilor să fie stimulați orin acor
darea de premii, excursii și alte distincții" (VASILE ȘIMON, ac
tivist U.T.C. — Baia Mare).

• „Desigur, numeroase sini activitățile pe care le pot iniția de 
acum înainte organizațiile U.T.C. Pentru deplina reușită a unora 
dintre ele, insă, (stimularea ciștigătorilor la concursuri, olimpi

ade, campionate etc, se simte nevoia acută a unor fonduri bă-

nești. Acestea ar trebui puse direct la dispoziția organizaiței de 
bază și ar putea rezulta dintr-o cotă parte din cotizații, din ac
țiunile de muncă patriotică etc. Atunci cînd aceste fonduri s-ar 
cifra la o sumă mai importantă, ele ar putea fi investite în rea
lizarea unor săli de dans, cluburi, cabane ale tineretului. In 
multe organizații, cum este cazul nostru, activitatea de proiectare 
și construcție a acestor amenajări poate fi executată prin acțiuni 
patriotice" (CORNEL BALAN, întreprinderea de construcții — 
montaj nr. 4 București, ing. RADU HEREA, Institutul „Proiect").

• „Există, în mai toate organizațiile U.T.C. foarte mulți tineri 
talentați, dornici de afirmare. Ar fi, astfel, binevenită ideea for
mării unor ansambluri artistice la nivelul fiecărui județ, muni
cipiu, oraș — și chiar in unele comune mai mari — care să cul
tive aceste talente și a căror activitate să aibă un caracter per
manent. Anual, sau bienal s-ar putea organiza — pornind de la 
faze locale — sistem concurs, festivaluri naționale ale tineretu
lui" (DUMITRU HALAS, Timișoara).

• Asistăm de mai mulți ani la un fenomen cel puțin ciudat în 
ceea ce privește modul de antrenare a tinerilor la îmbogățirea 
formației lor cultural-artistice. Care-i, însă, procedeul ? De la 
comitetul raional U.T.C. ni se trimite periodic un număr de bi
lete (mare de obicei) însoțite de „sarcina" : A se difuza în organi
zații. Este sau nu posibilă difuzarea lor. sînt sau nu aceste bilete 
în concordanță cu preocupările și preferințele tinerilor — nu in-

Anticipam prea puțin emoția 
degajată de festivitatea momen
tului la care aveam să asist, cî- 
teva ore mai tîrziu, răspunzînd 
unei invitații adresate de cîțiva 
studenți. într-o sală spațioasă, 
împodobită strălucitor cu ghir
lande și confetti, cu o lumină 
difuză, străbătută intim de voio
șie molipsitoare și umor sănătos, 
cîteva perechi de tineri partici
pau la un festin de o puternică 
vibrație afectivă : se logodeau 
doi colegi și prieteni în același 
timp, studenții Aurica loja și 
Traian Ciocan. Și chiar dacă 
„convivii* nu beneficiau de a- 
bundența gastronomică, firească 
pentru un asemenea moment, 
buna dispoziție și entuziasmul 
reclamate adhoc de mica reu
niune constituiau reperele unei 
atmosfere ce propunea un au
tentic prilej de relaxare, după 
cîteva ore de studiu intens. Fe
licitări pornite din adîncul ini
mii, "urări de fericire și succes, 
adresate în egală măsură de co
legi, cadre didactice, membri ai 
comitetului U.T.C. Mani
festarea avea loc într-una din 
sălile Institutului pedagogic din 
Oradea. De fapt, de la ei 
a și pornit o asemenea apre
ciată inițiativă de a sărbători, în
tr-un cadru adecvat, momentele 
deosebite din viața personală a 
fiecărui membru al organizației. 
Numai cu o săptămînă în urmă, 
studenții anului al III-lea de la 

PROPUNEM
teresează. Important e să raportăm vinderea biletelor. Această 
practică a devenit o tristă tradiție, o deficiență care ține de sis
tem. Propun, de aceea, înlăturarea lui. în fiecare organizație 
există tineri capabili să aprecieze oportunitatea unor spectacole 
— teatru, film, concert etc. — în funcție de pregătirea și recepti
vitatea tinerilor. Aceștia, într-un permanent dialog cu masa de 
uteciști, pot recomanda și însoți tinerii la spectacole, stimulînd, 
în forme adecvate, colocvii pe marginea lor. De departe, efici
ența ar fi mult superioară celei „scontate pînă acum". (DUMI
TRU CRĂCEA, întreprinderea de construcții montaj nr. 1 din 
Capitală).

• „Să se creeze cercuri „Autostop", care să funcționeze pe baza 
unui regulament elaborat pe întreaga țară. Cercurile pot avea 
fonduri proprii, provenite din cotizațiile membrilor săi". 
(GHEORGHE LORINCZ. activist U.T.C. Oradea)

• Pentru orientarea și formarea tinerilor ca oameni demni, îna
intați ai societății noastre propun înființarea în școli, case de 
cultură, cămine culturale a unor cercuri de educație etică și es
tetică, menite să dea răspuns la întrebările inerente vîrstei ti
nere : Cum să ne comportăm ? Cum să ne îmbrăcăm ? Cum să 
apreciem o operă de artă ? Tot în aceste cercuri s-ar putea iniția 
colocvii pe marginea prieteniei, dragostei, căsătoriei, cu partici
parea unor oameni competent!" (GRIGORE VÎRJOAGHE, Cons
tanța)

Facultatea de istorie-geografie 
aniversau, în aceeași sală, ziua 
de naștere a doi colegi : Nico- 
lae Pogan și Viorica Horvath. 
Comitetul U.T.C. a răspuns 
prompt ideii, asigurînd spațiul 
necesar și totodată elementele 
auxiliare necesare completării 
fastului.

„Noi am apreciat din capul 
locului asemenea inițiative de o 

„ORGANIZAȚIA NOASTRA
RECEPTIVA LA

ÎNT1MPLĂBILE NOASTRE"
utilitate neîndoielnică — ne spu
ne tovarășul FLORIN DRUȚA, 
locțiitor al secretarului comitetu
lui U.T.C. pe institut. Pe lingă 
modalitatea superioară, decentă, 
de relaxare, pe care o oferă, ma
nifestarea are un caracter intrin
sec educativ, de cimentare a re
lațiilor colegiale, de cunoaștere 
intimă a membrilor organizației 
noastre. Vă închipuiți la ce tem
peratură trăiește tînărul sărbăto

rit cînd este înconjurat de un an
turaj sincer, cu intenții gene
roase".

Discuțiile purtate cu numeroși 
studenți au relevat oportunitatea 
unor astfel de întîlniri, implica
țiile fertile pe care le au în 
cîmpul vast al conștiinței prin 
vizarea acelor zone mai greu ex- 
plorabile în cadrul unor con
fruntări oficiale. în același timp 

ei propuneau o extindere a for
melor de oficiere a evenimente
lor amintite, conferindu-le un 
caracter amplu, prin desfășurarea 
într-un cadru exterior celui în 
care-și consumă preocupările 
diurne. Excursiile, de exemplu, 
capătă în asemenea împrejurări 
semnificații aparte. Există și aici 
un început promițător : cîteva 
deplasări efectuate spre Cluj, 
Baia Mare, Arad, prilejuite de 

aniversări ale colegilor impun o 
abordare perseverentă.

Despre interesul pe care or
ganizația U.T.C. din Institutul 
pedagogic îl manifestă constant 
față de evenimentele ce punc
tează viața personală a membri
lor ei ni s-a vorbit elogios și la 
Comitetul orășenesc Oradea al 
U.T.C.

„Inițiativa studenților de la in-
V

stitut — ne relata tovarășul AU
REL SIMUȚ, prim-secretar al 
comitetului orășenesc, este cu 
atît mai meritorie, cu cît în ul
timul timp noi am militat ca în 
cadrul tuturor organizațiilor din 
oraș să fie experimentate moda
lități cît mai diverse de cunoaș
tere a fiecărui membru, a gîn- 
durilor care-i frămintă, preocu
pările sale intime. îmi amintesc 
că în urmă cu cîteva luni, parti-
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cîpînd Ia o adunare generală a 
uteciștilor de la I.R.I.C., o tînără 
a propus, printre altele, ea la 
fiecare logodnă sau onomastică 
să fie prezentă întreaga organi
zație. Prin asta cred însă că e
cîștigată și organizația că
reia, ca să parafrazez un
vechi proverb latin, nu
trebuie să-i scape nimic din ce-i 
omenesc, tineresc.

Tovarășul Simuț vorbea șl des
pre alte modalități a căror uzi
tare oferă tînărului utecist sa
tisfacții deosebite. în cadrul Ca
sei tineretului din oraș va lua 
ființă, în scurt timp, un cerc de
dicat în exclusivitate probleme
lor de o structură complexă care 
frămîntă pe tînărul aflat în plin 
proces de formare a personali
tății sale. întrebărilor, adresate 
de tineri prin poștă, li se vor 
pregăti răspunsuri de către un 
colectiv de specialiști — în ma
joritate psihologi și pedagogi.

întruniți săptămînal, membrii 
cercului au posibilitatea a- 
profundării cunoașterii aspec
telor practice ale vieții, mai 
puțin abordate la o astfel de 
vîrstă.

ROMULUS DIACONESCU
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MARIN PREDA

MOROMETII even»
„Amurgul era Încă lu

minat și cald, se mai ve
deau încă firele de iarbă 
și scaieții îndepărtați cu 
măciuliile lor colorate șl 
Ciorile de cimp ale trifo
iului de toamnă, ca niște 
dude roșcate căzute pe 
jos. Caprele treceau spre 
sat cu iezii lor linoși, cu 
mersul săltăreț și oile, în 
cirduri mari, începeau să 
tragă și ele spre casă, 
mai pășteau Încă, dar cu 
capetele spre salcîmii stur' 
foși ai satului din depăr
tare, pe care apusul soa
relui îl îndepărta parcă 
și mai mult. Deodată fata 
care primise o veste de 
la băiatul acela își ridică 
fruntea. Avea ochii a- 
prinși de lumina asfinți
tului la care se uita ne
mișcată. Cum stătea așa, 
începu fără veste să 
cînte. își reluă cusătura 
și cu fruntea aplecată, 
iar cîntecul ei se ridică 
în înserarea care se lăsa 
cu un glas nefireso de 
subțire, înalt și cu mare 
putere, parcă ar fi cîntat 
ajutată de o foiță de 
leandru sau de păr, cum 
făceau băieții cînd se du
ceau sau se întorceau 
noaptea de pe la fetele 
lor. Dar, era glasul ei, nu 
al foiței, îl strîngea sau 
îi umfla gîtul, țipînd cu 
întreruperi de-a fi zis că 
vocea i se fringea sugru
mată. Era în glasul ei o 
credință potrivnică ori
cărei gîndiri, pe care o 
au numai fetele și o 
pierd muierile, că e așa 
cum știu ele, orice le-ai 
spune, chiar dacă le-ai 
lua de mînă și le-ai duce 
să vadă cu ochii lor, pe 
băiatul la care țin, peste 
fusta ridicată a alteia".

S-ar putea crede că inte
resul acestui al doilea volum 
rezidă doar în figura lui Mo- 
romete, că prozatorul sedus 
de propriul personaj și de 
succesul acestuia la public a 
bisat fără să mai fie nevoie. 
Deși primul volum era ro
tund, avea o semnificație ce 
nu mai cerea completări, el 
nu-1 interzicea pe cel de al 
doilea care e mai puțin un 
roman al lui Moromete, bătrî- 
nul, cît al satului în care Mo
romete are un rol din ce în 
ce mai puțin important. îna
inte vreme, observațiile lui 
erau ascultate de un întreg 
sat, vorbele sale puteau avea 
o consecință oarecare. Acum 
auditoriul său s-a redus la 
minimum. El s-a restrins la 
cîțiva dintre foștii săi prieteni. 
Centrul scenei nu-i mai apar
ține Iui Ilie Moromete, ci al
tora.

Marin Preda analizează 
marile transformări sociale în 
lumea satului de după război. 
Deși nu mai e personaj cen
tral, Ilie Moromete este acum 
rezoneurul cărții alcătuind cu 
oamenii grupului său un fel

marin predfeiiț 
MOROMEȚU

a exista. Penescu e un ama
tor de acte gratuite. El tero
rizează prin inteligență și în
drăzneală și mai ales printr-o 
foarte înaltă conștiință de si
ne : Penescu știe ce i se cu
vine, și grandoarea persona
jului vine din inplacabilitatea 
cu care cere ce « se cuvine. 
Această istorie a unui amor 
provincial dintre un bărbat de 
o forță demonică și o femeie, 
făsătorită nepotrivit, captivea-

FĂNUȘ

ză prin energia cuplului 
amoros care domină apatia 
celor din jur, căutînd să se 
întovărășească numai cu oa
meni asemănători. El nu de
scrie o lume reală ci un uni
vers deja al său. Utopia lui 
Nicolae Breban se pare că va 
fi o lume de oameni ai forței 
și inteligenței. Urmează doar 
să-i dea un definitiv echilibru 
artistic. Francisca este doar 
începutul, „promisiunea" lui.
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de cor antic. Evenimentele se 
succed în cascadă și Ilie Mo
romete asistă la desfășurări 
cărora nu le mai înțelege 
scopul dar pe care le comen
tează acid. Expectativa 
i se pare cea mai bună 
soluție atît timp cît îi este 
permisă.

Ceea ce aduce nou proza
torul e un ochi mai accentuat 
satiric. Ironia lui Ilie Mwo- 
mete este și ironia autorului 
din care cauză cîteva apariții 
vor fi văzute ca piese de in
sectar. Bilă e un astfel de 
personaj, pe care autorul îl 
studiază neiertător. Prozato
rul e aparent impasibil dar 
sub o frază indiferentă se 
poate ghici participarea.

Volumul doi e cartea unui 
mănunchi de destine : soarta 
lui Moromete cel bătrîn, 
soarta fiului său, soarta lui 
Vasile a Moașei, a lui Iso- 
sică, a lui Adam Fîntînă, Bi
lă, a fetei lui Fîntînă, a lui 
Valache etc. Deși nu le este 
desfășurată toată biografia, 
cititorul știe despre aceștia 
tot ce se poate ști. Autorul 
i-a pus în fața resorturilor lor 
fundamentale. Cartea devine 
captivantă prin autenticitatea 
personajelor și a situațiilor, 
pentru că Marin Preda ne dă 
din nou impresia că știe totul 
despre subiectul său. Autorul 
știe să incite curiozitatea ci
titorului în legătură cu fie
care. După scurtul portret al 
lui Adam Fîntînă, de exemplu, 
cititorul devine viu intere
sat de rolul acestuia în mica 
societate sătească.

Cartea dă și insatisfacții, 
dar nu întîi dintre cele de 
ordin artistic. Marin Preda 
nu servește cititorului lucru
rile pe care acesta se așteaptă 
să le primească de la el. El 
șochează comoditatea cititoru
lui și o comoditate jignită 
poate deveni punctul de ple
care al unui dezacord, numai 
că acesta nu mai vizează va
loarea cărții, ci insatisfacția 
unor prezumții cărora scriito
rul nu s-a supus.

BREBAN

FRANCISCA
(EDIȚIA A II-A)

„Deși cunoșteam acele 
magazii putrede pe de 
rost, din pricină însă că 
stăteau acolo părăsite și 
încărcate cu tot felul de 
calabalîcuri nefolositoare, 
disparate, uneori în foarte 
stranii asocieri, ne ima
ginam mereu că „un
deva", în vreun colț ne
descoperit încă, se găsește 
„ceva", un obiect cu totul 
neașteptat și miraculos 
și, deși răscolisem „lem
năriile" de sus și pînă 
jos de mai multe ori, ne- 
aflind nimic deosebit, 
credința noastră în acel 
„obiect miraculos" rămî- 
ne neclintită. Ne treceam 
vremea acolo, închipuind 
tot felul de jocuri, stre- 
curîndu-ne prin „galerii" 
ascunse creîndu-ne, după 
cum îți spuneau „viziuni" 
ascunse cît mai inacce
sibile. In timpul tuturor 
acestor jocuri banale, 
existența acelui „obiect 
minunat" încă nedescope
rit, dar care trebuie să 
existe undeva, în acea 
împărăție a inutilului și 
a abracadabrantului, și 
noi nu ne îndoim nici o 
clipă de existența lui 
(chiar și „aerul" de acolo 
ne întărea această con
vingere). făcea ca fie
care gest al nostru, trăit 
în acea semiobscuritate 
traversată de prăfoase 
dungi de lumină, să aibă 
ceva ațîțător".

Reeditarea Franciscăi e 
destinată să întărească valoa
rea unui debut de o ■forță 
puțin comună. Cunoscut su
mar și inconcludent, din cîte
va nuvele sau fragmente 
epice publicate sporadic, Ni- 
colae Breban a ținut să ne 
facă surpriza unei demonstra
ții scriitoricești pe care puțini 
și-o asumă. Francisca este 
romanul unor ființe extra
ordinare. Penescu, Mănescu, 
Mama, Chilian, Francisca, 
Cupșa sînt oameni de o do- 
tație excepțională. Ei își con
struiesc singuri destinul și 
primul lucru izbitor în com
portarea lor este forța în di
verse ipostaze. Ediția a doua 
a Franciscăi vine după apa
riția romanului „în absența

stăpânilor" care ne-a desco
perit leitmotivul literaturii lui 
Nicolae Breban și care ne u- 
șurează recitirea acestei prime 
cărți a prozatorului. El urmă
rește forța ascunsă în cele mai 
diverse ipostaze, forța însoțită 
de inteligență, forța subtilă, 
forța asociată îndrăznelii etc 
In Francisca două personaje de 
prim plan, .Francisca și Chi
lian, se mișcă pe fundalul 
unor evenimente care sînt de 
altfel lucrul cel mai impor
tant din carte: Francisca își 
repovestește viața. Ea se defi
nește recapitulîndu-și biogra
fia, iar Chilian se definește 
prin preferința pentru această 
fată voluntară și prin sigu
ranța cu care-l depistează 
printre țăranii din curtea uzi
nei pe Cupșa. Cartea sesi
zează un fel de alianță tacită 
a celor puternici, o elită a in
teligenței și a forței care se 
ridică deasupra condițiilor 
mediocre. In amintirile 
Franciscăi, Fenescu ocu
pă un loc central. Felul 
cum îl caracterizează scriito
rul este expresiv și credem a 
găsi în el configurarea unui 
personaj de preferință. Pe
nescu e un alt Rasputin : 
răspîndește teroare dar și 
fascinează. Prin energia sa el 
trezește din tradiționala iner
ție un tîrg adormit aventu- 
rîndu-se în acțiuni fără sens 
dar care-i satisfac nevoia de

VARA BUIMACĂ
„Amețit, Eremia răma

se în loc, neștllnd ce tre
buie să facă, apoi, cu pa
șii împleticiți, se îndrep
tă spre șirul de bărci 
răsturnate sub gard. O 
durere ascuțită îi frigea 
buzele. Scoase batista și 
apăsă cu grijă, să opreas
că sîngele ce-i curgea în 
barbă. Vîntul răbufnind 
din cîmpie, îl plesni cu 
picături de ploaie, șl el 
lungi gîtul, pentru ca 
ploaia să-i spele capul a- 
cela frumos, de lup tînăr, 
frumos dar nu șl puter
nic, puțin prea fraged în 
frumusețea lui sălbati
că".

Pentru destinul artistic al 
Iui Fănuș Neagu, această 
Vară buimacă are o semnifi
cație aparte ilustrînd, după o- 
pinia noastră, momentul în 
care un scriitor deja consa
crat, copleșit de „stilul fru-
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bolire parțială a lirismului 
stînjenitor pe care autorul îl 
transmite subiectelor și per
sonajelor, puse astfel într-o a-

„Din acel moment, sin
gura realitate posibilă, 
singurul lueru, acum, a 
devenit acela de a îndepli
ni cît mai bine tot ceea 
ce-1 obligau ceilalți să fa
că aici, împreună cu Vui- 
că, în fața lor.

Și înțelese că, o dată cu 
hotărîrea asta, ceva din el, 
din Ripu — ceva din făp
tura sa — s-a dus. Pentru 
totdeauna".

De ce recomandăm cu stă
ruință această nuvelă ? Pen
tru că autorul simbolizează o 
rară categorie de scriitori, 
conștienți de puterile lor, în 
stare să scoată tot ce se poa
te din subiectele convenabile 
lor. Nu văd ce ar fi scos altul 
din subiectul Reconstituirii, 
și nu poate cădea asupra ni
mănui bănuiala de a o fi fă
cut. Cu atîția autori, debu- 
tanți ori consacrați, care trec 
în goană pe lîngă destule „su
biecte" excelente în sine, dar 
care rămîn să zacă după ce 
au fost atinse în treacăt, ne e 
teamă că nu se face o litera
tură autentică. Chiar scriitorii 
talentați — dar ce înseamnă 
talentul fără operă ? — sînt 
adesea orbiți de talent. Fără 
o concepție în stare să-i dis
ciplineze, care să-i ajute să 
ceară ceea ce trebuie mate-

Poate fi vorba și de o stra
nie malformație (parodie ? 1) 
a unui autor care interpretea
ză viața ce curge în tiparele 
ei in spiritul creației pe care 
o năzuiește. Lipsa de realism 
a autorului (nicidecum aboli
rea realismuluiI) e în pierde
rea autorității față de perso
naje, care-și văd de drumul 
lor în ciuda eforturilor de a 
fi dirijate. După înscenarea 
operei, autorul este îmbrîncit 
(„nimeni nu lua îh serios 
spusele mele"), iar în finalul 
nuvelei publicată de „Gazeta

literară" sfîrșește tragic, ucis 
de cei pe care i-a invitat să 
joace rolul personajelor. Din 
fiecare schiță (sau nuvelă — 
de fapt o succesiune de schi
țe organizate pe aceeași idee) 
răzbate ideea funcționalizării 
implacabile a universului 
creat, a legiferării oricărui 
produs al fanteziei. Funcțio
nalitatea e preexistentă mo
mentului creației care doar o 
pune în evidență. Creatorul 
însuși e izbit de această stra
nie înstrăinare a creației sale 
născută cu legile în sine.

ION BĂIEȘU

lă. Trec acum peste faptul că 
o parte a ei nu este decît 
excesul acestei inteligențe și, 
deci, strică nuvelei. Cursul 
vieții prezente a celor doi ti
neri eroi este tulburat de ab
surdul unei întoarceri — „re
constituire" — la un moment 
întîmplător și depășit Sim
țim că din acest loc timpul 
existenței lor a încremenit s-a 
împietrit. Scriitorul a sesizat 
foarte exact procesul suspen
dării timpului real și înlocui
rea acestuia cu unul fictiv. 
Dar problema este atît de 
gravă îneît strania ficțiune se

Anul 1967 a fost deosebit de fecund pentru 
proză. Cantitativ proza e încă în inferioritate față 
de poezie. Calitativ afirmația nu se mai poate 
susține. Am încercat să alegem, în limitele în
găduite de profilul și pagina unui cotidian, căr
țile: de proză cele mai reprezentative ale anu
lui. După 6 pagină despre poezie, una despre 
proză. Evident, orice selecție este perfectibilă 
și chiar cele cu pretenția marii exactități pot 
fi îmbunătățite. Astfel, din șirul de nume citate 
Ia poezie n-ar 11 trebuit să lipsească volumele 
de Balade de Tudor George sau Mituri de Flo
rin Mugur, Zoosophia de Ion Gheorghe sau 
Zeii neatențt de A. I. Zăinescu. Au rămas și la 
proză pe dinafară, cărți Ia fel de merituorii ca 
unele dintre cele prezentate : Vârstele tinereții 
de Paul Georgescu, Vara pe verandă de Teodor 
Mazflu, Echinoxul nebunilor de A. E. Baconsky, 
Vestibul de Al. Ivasiuc ș.a. Dintre cele alese, 
despre unele am pagi scris, despre altele nu. De 
atet decalajul de spațiu. Nu dorim să alcătuim 
clasamente ș! ieine a văzut îjr recenta -pagină do- 
poezie așa oevâ, nu ne-a înțeles Intențiile.

ORIZONT '67
mos“, începe să se teamă de 
riscurile acestuia. La apariția 
cărții, critica dintr-o obsesie 
profesională explicabilă . dar 
nu întotdeauna oportună — 
n-a făcut decît să recunoască 
pe prozatorul de pînă atunci, 
cînd scriitorul însuși e pe ca
le de a-și valorifica inedit ta
lentul împovărător. Așa îneît 
cititorii acestui prozator au 
mai putut afla — a cîta oară? 
— că Fănuș Neagu este un 
scriitor care scrie frumos des
pre țărani, iubitor de pito
resc și senzațional rustic și că 
în general, seamănă cu el în
suși. Dar critica n-a sesizat 
momentul de criză, mult mai 
interesant prin semnificația 
sa. Acesta e vizibil într-o a-

semănare obsesivă care strică 
operei. Scriitorul se-detașează, 
în acest volum, pe cît îi stă 
deocamdată în putință, de ma
teria prozei sale care, privi
tă cu atenție, nu mai poate 
părea atît de zonală, folclori
că, rustică, pitorească etc., 
etc. Vrem să spunem că scri
itorul este mult mai preocu
pat de atitudinea față de ma
teria epicii sale, creatorul în
cepe să-și perceapă creația ca 
pe o realitate care nu-i mai 
aparține. Detașarea, obiecti
varea era un proces necesar, 
iar volumul —- de care ne-am 
ocupat în altă împrejurare — 
exprimă tocmai acest con
flict resimțit dintre autor și 
personajele (subiectele) sale.

riei descoperite dar încă a- 
morfe scriitori talentați ris
că să eșueze nedorit Așadar, 
tocmai pentru că nu talentele 
lipsesc, ne temem de prea 
multe talente stinghere și 
stingherite de lipsa lor de di
recție. Reconstituirea lui Ho- 
ria Pătrașcu, despre care am 
scris, este compusă cu o in
teligență artistică remarcabi-

înfăptuiește în cel mai au
tentic real. Reconstituirea in
tră cu lentoare tragică din 
ficțiune în cursul realului. In
tenția unei opere educative 
devine o realitate tristă. Ur- 
mărindu-și cu perspicacitate 
invidiabilă subiectul, prozato
rul i-a epuizat resursele sau, 
în tot cazul, nimic important 
nu i-a mai rămas de spus.

DUMITRU ȚEPENEAG

FR IG
ION LĂNCRĂNJAN

CORDOVANII
(EDIȚIA A II-A)

— „Mă, se mal soco
teau ei cîteodată, da’ 
dintr-o feldără de grîu 
cîtă făină să lasă ?

— Cam o mierță șl Ju
mătate, mă !...

— Noa, șl dtntr-o mier
ță și jumătate, cită pită 
se poate face ?

— Se poate face mal 
multă, dacă mal pul și 
niște găină de cucuruz !...

— Și niște carforl 
fierți !..,

— Da, atunci se mai 
alaptă !...

— Dacă Ies trei pite
— Da’ la Iarnă ce fa

cem, mă ?...
— Ne uităm la stele !...
— Cum clipeso șl cum 

rînjeso la noi !...**
Cititorii ar trebui să știe 

lunga istorie a acestui masiv 
roman al cooperativizării. Is
torie care pare a semăna, în 
greoaia sa desfășurare, cu 
aceea pe care o conține.

Doi critici, Ion Dodu Bă
lan și Alex. Oprea au dat a- 
pariției cărții lui Lăncrănjan 
o importanță exagerată în ra
port cu meritele artistice ale 
romanului (pe care, ele alt-' 
minteri, ni«i nu le aveau pe 
atunci în vedere), iar N. Ma- 
nolescu s-a ocupat cu atenție 
de ea.

Istoria literară va înregistra 
fără îndoială apariția impre
sionantă a unui prozator am
bițios care a vrut să dea ro
manului său de debut am
ploare epopeică și, într-o oa
recare măsură, a și izbutit. 
Aspectul rezistent al cărții

este în mimarea psihologiei 
țărănești cuprinsă în momen
tele de divulgare a sa. Ion 
Lăncrănjan defrișează spații 
necunoscute ale literaturii de 
inspirație rurală, atacînd cu 
fermitate probleme dintre ce
le mai vii ale vieții rurale. La 
baza romanului stă, apoi, o 
vastă observație sociologică 
care însă ascende arta proza
torului. Material prețios este 
pierdut din această cauză și a 
trebuit să apară volumul al 
II-lea al Moromeților pentru 
ca sociologia să devină artă, 
în acest fel, cele două ro
mane își sînt unul altuia ne
cesare — iată celălalt motiv 
pentru care istoria literară 
nu-1 poate înțelege și situa 
cum se cuvine pe unul fără 
celălalt,

„...după începerea pro- 
priu-zisă a piesei eram 
încet-încet împins afară. 
Va să zică, după ce mă 
chinul să-ml găsesc per
sonajele, după ce-i adun 
pe toți la un loc, după ce 
tasuflu viață, la naiba 1, 
le spun ce-au de făcut, 
cum trebuie să se poarte, 
el bine, după toate astea 
mă pomeneso zvirlit în 
stradă*.

D. Țepeneag • un autor 
păcălit de personaje, un crea
tor căruia creația îi joacă ne
încetat farse. In fond, chinul 
de a organiza e subminat per
manent de legile obscure ale 
hazardului distrugător. Nici 
vorbă de univers oniric, de o 
lume a visului căreia autorul 
să-i fi găsit principiul arhi
tectonic. Scriitorul organizea
ză în permanență înscenări 
avînd aerul că i se întîmplă 
lucruri extraordinare. Este 
posibil ca supunîndu-te exis
tenței obișnuite să ai revela
ția aventurii, să cunoști bea
titudinea creației care, e ieși
re din . obișnuit, unicitate ? 
Ieșind din existență pe căile 
cele mai banale (un drum cu 
tramvaiul, o plimbare pe o 
stradă din marginea orașului, 
povestirile unui bunic în pra
gul morții cum se întîmplă, 
etc., etc.), scriitorul caută si
tuațiile unice, fără precedent, 
le imaginează ca și cînd ar 
fi. Le însuflețește, le dă o 
coerență, stranie dar nu mai 
puțin autentică, pentru ca, 
după fiecare aventură de a- 
cest fel, să apară plînsul stin
gerii ei. Creația de acest tip 
este efemeră, îndepărtată și 
rece ea un petic de cer alba
stru văzut ain adîncul pămîn- 
tului printr-o gaură de cîrti- 
ță. Sentimentul depărtării as
trale de universul iscat cu 
efort sisifio creează tensiunea 
tragică. Mișună în aceste 
schițe paradisuri mirifice alu- 
riecînd ca fantasme pe dina
intea ochilor, unui autor care

nu se mal oprește dintr-o 
goană veșnică. Imaginea crea
torului care cu un gest pune 
în mișcare universuri ascultă
toare este abolită. O neliniște 
surdă, un impuls obscur îl 
împinge din spate. El are re
velația acestor universuri, le 
găsește, nu le caută. Poziția 
scriitorului este a unui autor 
alergînd înfricoșat pe dinain
tea tablourilor uriașei expozi
ții pe care nu o mai poate 
cuprinde. Scriitorul e, deci, 
copleșit de creație sfîrșind 
prin a fi victima acesteia. 
Fiecare înfrîngere este o sus
tragere de sub acțiunea legi
lor necunoscute ale universu
lui creat.

Scriitorul pare a spune că 
nu există univers constituit, 
care, oricît de îndepărtat spi
ritului și felului nostru de a 
vedea, în chiar momentul a- 
parițiel să nu ne respingă 
prin necunoașterea legilor 
care începe să acționeze in
dependent de dorința noastră 
de evaziune. Fantasmagoricul 
oraș al păunilor este un ase
menea univers care-și alungă 
creatorul cu fantezie primej
dioasă sieși. Cazul cu totul 
special al creatorului izgonit 
de propria creație este în ex
celenta nuvelă înscenare.

SUFEREAU
Împreună

(EDIȚIA A ll-A)
„— Mal cumperi o sută 

șaptezeci și cinci de kilo
grame și te achiți, îi co
munică Pisică oficial.

— Păi n-am bani, to
varășe președinte, răs
punse Fătu cu glas stins.

— Ai, n-ai, te priveș
te ! Eu nu pot să rămin 
cu planul neîndeplinit.

— N-am bani, tovarășe 
președinte, spuse încă o 
dată Vasile Fătu supus. 
Poate mai tîrziu. Acuma 
n-am nici ce da de mîn- 
care la copil.

— Copiii 1-al făcut tu, 
nu țl l-a făcut statul șl 
nu ți l-a pus el în bătă
tură. Iți îngădui să pre
dai restul de cotă pînă la 
sfirșitul treierișului. Vezi 
ce faci pînă atunci (vara 
anului 1952)“.

Lipsa de prevedere a aces
tui scriitor începe să devină 
proverbială. Nici o carte a 
sa nu este lipsită de călcîie 
vulnerabile, ba parcă autorul 
se amuză lăsînd cu toleranță 
tactică în fiecare bucăți din 
toate părțile atacabile și în- 
tr-adevăr slabe. Reacțiile n-au 
întârziat să-i confirme pro
babil așteptările, dacă acesta 
e felul curios al unui autor de 
a se distra pe seama critici
lor săi. In realitate, cred că 
Băieșu, ca foarte mulți autori 
de nuvele și schițe, nu știe 
sau- nu are plăcerea mai înal
tă de a-șî regiza cărțile. Din 
păcate, cititorul trebuie aver
tizat că acolo unde autorul a 
pus tehnică, arta este destul 
de sumară („Iubirea e un lu
cru foarte mare"). Lăsînd însă 
slăbiciunile autorului de-o 
parte să explicăm de ce re
comandăm și acum volumul 
Sufereau împreună. Epica 
pură exprimă interesul pentru 
fapt și e înclinată să dea prio
ritate anecdoticului în care 
personajele se pierd. Băieșu 
deține calitatea evidentă de 
a-și urmări cu sagacitate per
sonajele, cu un fel de răutate 
de autor satiric care are mereu 
ceva de plătit, de răzbunat 
etc. Asprimea scriitorului cu 
personajele — iată o atitudine 
nu tocmai comună și, în orice

caz, de care proza noastră du
ce lipsă. Modul idilic se de
mască nu atât în pitoresc, în 
moliciunea stilului, etc., cît 
în reacția autorului față de 
slăbiciunile personajelor. Un 
bici usturător plesnește neîn
cetat eroii celor mai bune nu
vele ale lui Băieșu (Fătu și 
Pisică, Acceleratorul, Treizeci 
și opt cu doi), îneît la atîta 
asprime cititorul devine parcă 
părtinitor, tentat să ia apăra
rea eroilor pedepsiți. Dacă 
n-ar fi țelul mai înalt al aces
tei cruzimi binefăcătoare — 
anume, cultivarea împotrivirii 
la „blîndețea" fadă a sche
mei, a falsului stil frumos — 
obiecția ar fi de gratuitate. 
Dar ce e gratuit în Fătu și 
Pisică ?1

Acest scriitor, care ara slă
biciunea de a accepta ușor 
producția în serie a causti
cității se reabilitează prin răz
boiul declarat schemelor mai 
mult sau mai puțin tradiționa
le, mai mult sau mai puțin 
ilustre. Aici, reaua credință 
rămîne, oricîte lătrături ar 
scoate, fără nici un efect. 
Cîteva nuvele (la care trebuie 
să adăugăm Maiorul și moar
tea, după care s-a făcut un 
film inferior nuvelei) rămîn 
invulnerabile. E motivul pen
tru care volumul în care se 
găsesc aceste nuvele este re
comandat cititorilor.

M. R. PARASCHIVESCU

DRUMURI
Șl RĂSPÎNTII

„Plinea aceasta, reali
tatea primară și ultimă, 
pentru care se poartă 
războaie și se naso revo
luții, noi o avem odată 
cu pămintul nostru. Nu 
știm cît șl cum se va fl 
oglindind ea în mintea 
orășeanulul, a citadinului 
modern, dar e sigur că 
de ea atirnă totul. Ea 
singură, plinea aceasta 
denumită „cea de toate 
zilele", păstrează nestri
cate raporturile noastre 
cu lumea elementelor. 
Cu pămintul, cu apa șl 
cerul. Șl cu eternitatea 
cotidiană*.

Poate să mire prezența a- 
cestei cărți aici cu atît mai 
mult cu cît autorul ei e, în 
primul rînd, poet, cu atît, mai 
mult cu cît ea nu este o 
carte de proză ci una de re
portaj.

Calitatea ei hotăritoare este 
însă de a fi un foarte bun 
reportaj, fără false ambiții, și 
de a reaminti prozatorilor că 
e nevoie să fie nu numai 
scriitori de cabinet, ci și pu
bliciști. Drumuri și răspîntii 
conține reportaje despre țărani 
ca o categorie socială veș
nică, despre Țara Moților ca 
un teritoriu istoric distinct, 
despre un moment istoric 
dramatic, acela al dictatului de 
Ia Viena, care-și permitea să 
rupă absurd de restul țării 
un teritoriu vechi românesc.

Aceste reportaje sînt pro
dusul unei atitudini intelec
tuale caracteristice unui grup 
care se făcuse cunoscut prin 
atitudinea sa protestatară. Nu 
de puține ori vor putea fi 
recunoscute în paginile lui 
Miron Radu Paraschivescu 
asemănări cu reportajele lui 
Geo Bogza. Asemănările sînt 
procesul aceleiași atitudini de 
neaoceptare a stărilor sociale 
pe care erau constrînși să le 
trăiască. Se cunoaște celebrul 
elogiu adresat de Geo Bogza

Xrtajului ca instrument al 
ărului de fiecare zi. Re

portajele lui Miron Radu Pa
raschivescu sînt de aceeași 
factură. Ele nu se sfiesc să 
constate adevărurile indiscu
tabile despre țărănimea Ro
mâniei, să ridice vocea atunci 
cînd faptele o cereau. Miron 
Radu Paraschivescu nu face 
un reportaj roz. Reportajul 
său e un desen în negru al 
realității, o reflectare fără 
menajamente. Brutalitatea u- 
nor relatări face parte din ar
senalul publicisticii de șoc, 
militantă, pe care a profesat-o 
poetul Miron Radu Paraschi
vescu.

Drumuri și răspîntii 
este o autentică carte 
de reportaje, dovadă a unei 
conștiințe intelectuale exem
plare. Intr-o vreme în care 
reportajul a intrat într-un con 
de penumbră, mai ales cel de 
atitudine, exemplul unor pu
bliciști care nu s-au sfiit în 
momente hotăritoare să facă 
reportaj la zi, reportaj de ati
tudine, este binevenit.

Aceasta explică și prezența 
aici a unei cărți de reportaj 
semnate de un scriitor care 
nu este prozator.
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C» și cuvîntul folclor, ter
menul mitologie are astăzi 
două accepțiuni. înțelesul cel 
mai vechi — dacă ținem sea
ma de cuvintele care alcă
tuiesc termenul — este acela 
de „știință despre mituri'1. 
Cu timpul însă, sensul S-a 
deplasat, astăzi înțelegîndu-se 
prin mitologie ansamblul 
de mituri, creat de un popor. 
Prin urmare, ca să des
cifrăm clar înțelesul eu- 
vîntului mitologie, trebuie 
să ne lămurim mai îritîi ce 
este mitul. îh limbile moder
ne, termenul apare surprinză
tor de tîrziu ; bunăoară în 
limba franceză, începînd din 
1818, cu înțelesul de „poves
tire, legendă" —■ derivînd 
din latinul mitlius, care la 
rîndul lui reproduce greces
cul mythos. Dar astăzi știm 
prea bine că nu orice legendă 
— cu atît mai puțin orice 
povestire — este un mit. Nici 
cercetînd accepțiunile cuvîn- 
tului la grecii antici, nu ne 
lămurim mai bine. De la Ho
mer la Platdn, înțelesul cu- 
vîntului mythos oscilează în
tre „elocvență" (arta de a 
vorbi) și „povestire în proză".

Dar dacă cercetăm povestiri
le — în proză sau versuri — 
și tragediile grecilor antici, 
ne dăm seama că ele se re
fereau în absoluta lor majo
ritate, la zei și eroi, la viețui
toarele pămîntului și fenome
nele naturale. Cu aceasta însă 
tot nu am ajuns la lămurirea

F O L C L O R

deplină și de aceea, discuția 
despre Originea Și substanța 
miturilor a făcut ca în epoca 
modernă să curgă multă cer
neală. Nu vom urmări aici 
firul complicat al acestei dis
cuții. Vom aminti numai că 
miturile sînt produsul unei 
anumite mentalități : ceea ce 
s-a numit cu un tefmen apro
piat „gîndirea mitică"! In
tr-adevăr, aceste povestiri se 
caracterizează nu numai prin- 
tr-o fantezie luxuriantă, enor
mă, ci și prin accentuatul lor 
antropomorfism. Fenomenele 
naturale, originea Universului, 
a Pămîntului, a animalelor 
și a plantelor de pe el este vă

r.
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zută ca rezultatul acțiunii u- 
nor ființe supranaturale, ze- 
ești, câre însă se aseamănă 
întrutotul oamenilor, în ceea 
ce privește firea și mentali
tatea lor. Ele se iubesc și se 
urăsc, se mînie și se împacă, 
se răzbună și răsplătesc, su
feră și se bucură la fel ca oa

prezentări mitologice — ar fi, 
deci, un mod deosebit întîlnit 
pretutindeni, al unei conștiin
țe genuine, naive. Gîndirea 
mitică ar fi, deci, un antropo
morfism animist. în felul a- 
cesta, gîndirea mitică ar a- 
pare ca opusul gîndirii știin
țifice. Intr-adevăr, gîndirea

MITOLOGIA
POPULARĂ
menii, numai forțele lor fizi
ce Și spirituale fiind de ordi
nul supranaturalului. în ac
țiunile lor pornite din aceste 
sentimente și-ar avea — du
pă toate mitologiile cunoscu
te — originea Universul cu 
ceea ce este în cuprinsul lui. 
Funcțiunea fundamentală — 
din care se nasc diferitele re

mitică este opusul procesului 
de abstractizare, ca și proce
deului de verificare prin ex
periment -a. rezultatelor ..Jui..

Este orice mitologie, tot
odată, și o mitologie popu
lară ? La acestea e foarte 
greu de răspuns pe scurt. E- 
vident, orice mitologii își are 
originea în popor, în modul

lui naiv de a-și reprezenta 
lumea și originile ei. Dar în 
popor, aceste reprezentări 
sînt difuze și, uneori, contra
dictorii — ele fiind create 
în epoci diferite și de indivizi 
deosebiți. Marile mitologii 
sînt creațiile unor autori mai 
mult sau mai puțin cunoscuți, 
care, la un moment dat, au 
adunat în opera lor povestiri
le populare cu acest subiect, 
le-au interpretat după o con
cepție unitară și le-au înche
iat într-un tot armonic. în 
antichitate, neexistînd folclo
riști, culegători metodici de 
rolelor, mai cunoaștem mito
logiile create la acea vîrstă a 
omenirii din textele scrise. 
Mitologia indiană se desci
frează din însușirile sacre din 
Rlg-Veda. Mitologia greacă, 
într-un fel și creația lui He
siod — în poemele lui, The- 
ogoniâ și Zile și nopți — și a 
lui Homer, în Iliada și Odi
seea. Mitologia popoarelor 
nordice europene e concreti
zată în Străvechile holda și 
Saga.

OVIDIU PAPADIMA

ENCICLOPEDIC
Ctitorul lui Luca Arbore 

(zidită in 1503) — biserica din 
cornului Arbore, a păstrat pu
ține picturi în interior, unele 
insă deosebit de valoroase, 
iar exteriorul aduce o seamă 
de imagini de o mare frumu
sețe.

Pe peretele de sud, care 
are registrul de sub ștrea- 
șină teheuit. se Văd, dă o 
parte a uș‘l de intrare, scene 
din Imnul acatist cu Asediul 
Constahtinopolului, iar de 
cealaltă parte a ușii, Judeca
ta de apoi. Artistul își dove
dește predilecția pentru pei
sajele stthcoase. Munții sînt 
măriți, ca și clădirile, iar le- 
gUfuru dintre pesonaje șl pei- 
saje este făcută cu un Pitire 
Shntflniînf decorativ, care pâ- 
te^ren-s totul

Judecată de apoi, pe cît o 
nt'tmn desluși dih fragmente* 
I" -ămase, demonstreeră fap- 
‘•d că, spre deosebire de ce- 
lM„rt» biserici din Nordul 
Moldbvei, artistul și-a ingădu- 

tmc’h ••o',iții petsfindle. 
Ceata păcătoșilor din registrul 
c' doilea nu este împărțită pe 
g-unuri ca la Voroneț și Mol- 
d-v-ița, ci constituie o proee- 
s'tihe cont’nuă și mal calmă 
fă-g dramatismul semnalat la 
V^-oneț.

Ni-nieri ca la Arbore nu 
gScim un întreg perete pictat 
cu scene mici, care să aibă 
o -clitate artistică egală și 
cădită, cum este peretele de 
ces" ăl acestei biserici.

Acest ahsambbi de rtifnirt- 
‘.<r; mărită și pictare in fteS- I 
„ș r.rț„ re' mâl izbutit din I 
' ■■■• re s-â pictât îh epoca lui | 
S''lan cel Mare și Petru I 
P^cș. ca succesittftâ de imâ- I 
gini mai mici, și este riiSârâ I 

mare artist, înzestrat cu | 
sirrițămîritill unei fine con- I 
"‘■'•’’ct'i Si al armoniilor Vii. I 
$*■ t opt registre, cam cu cite I 
o'-!1 scene fiecare, bine păs- I 
trAe cele birti multe. Colori- I 

iu ș‘-a pierdut frăgezimea I 
?•' 'inotitotea

Da'orl+ă tJ.nîli desen sigur și I 
nr'C’s, do* de vervă și I 
t-’cefo, chipurile șl figurile I 
p—sîn> mâi vii, mai I 
ar'-'milnte în atitudinile și I 
mlș'-crea fnr Mat in fiecare I 
----- ,r, cJtfnr cînd sîHf pârso- I 

nimeroase compoziția I 
ar? claritate și armonie. Gtu- I 
P'--ec persohaie'or și centra- I 

atenții cSUpta Unora I 
d'etre e'e sînt făcute cu logi- I 
cs. urmărindu-sc ideea Și asi- I 
g'irîndu-se echilibrul între e- I 
’cmentele componente. Mul- I 
t’mea personajelor nu împie- I 
d:*ă tratâreâ spuț’ată, aetată. I 
distinctă a temelor, ci, dim- I 
po*rifă. artistul știe cum să I 
a'tarne-n atitudinile, să Vâri- I 

gesticulația, să accentueze I 
rumurile compoziționale, ăst- I 
f-’ ră mereu el păstrează ae- I 
ru’ de prospețime șl claritatea 
narațiunii, câte constituie ma- 
r'i‘
Persțrectiva 
s„g?m<ă ■ 
munț', 
mărite 
raport 
capătă 
S' "îtif 
atîtud’neă personajelor. Trata
rea stihcilor ămintește de 
Giotto, dc‘ personajele sînt 
mâi individualizate, au mai 
multă vârietâte îh atitudini, 
•■■'<-n“i ttedîhd pârcă o pSiho- 
lor,'s modernă

Dtmâ desenul asigură â- 
censfă trăinte mat limpede, 
mm precisă, mai realistă, câ- 
Ipstna este avelă cate dă 
imagmilor o neîntrecută stră- 

r-eînd atmosfera și 
p âențînd Viața personajelor, 
"’n.-vri saturate pilim de 
prospețime, conferă uneori 
mântațe, alteori transparentă 
imeg'nllor, cate capătă vâ- 
rlă^o nuanțe, după schimbări
le ‘'minți solare

Pe pereo-țe d” vest al bi- 
s-deU Arbora se îmbină o 
’■'■'•’ne vrc-l d- ynnttrocehto 
rfr-’an, cu siră’ucitile eniâi- 

rampelor covoarelor 
o-‘»nt"'o Desenul șl compo- 
z't'ri an <>semxnări eu arta 
pr’m'ti'-f'or itril'eni. coloritul 

» d&tfundât sipetele cu 
c—rnmcm ale (Jnentului și 
l -o trecut pe ziduri, în Zu- 
m'no a nordului Moldo
ve1

rmr'te ale acestor fresce, 
este itidemîtiatic 
fuhdd'urile 

cetăți și clădiri, 
și mai accentuate 
cu celelalte elemente, 
mâi multă importantă 

legate de mișcarea sau
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„Școala ardeleană" a în
seninat un răsărit de Soa
re in cultura românească. 
Mișcarea culturală care apa
re pe plan istoric spre sfîr- 
șltul secolului al 18-lea sUb 
numele de „Școala ardelea
nă" a avut un rol hotăritor 
în răspîndirea marilor idei 
de libertate, unitate națio
nală și conștiință de neam, 
în primul rînd „Școala ar
deleană" se îndreaptă către 
o cultură națională ăl cărui 
temei 6 vede în creațiile 
orale și scrise pe care le-a 
scos la lumină din cele mai 
tainice colțuri de țară. 
„Școala ardeleană" între
prinde una din cele mai am
ple investigații istorice în 
trecutul neamului, pentru a 
cîștiga pe această cale drep
tul românilor ca

Mijloacele cele 
demină care sînt 
de argumentația 
originii latine a 
nostru în 
unei reale înscrieri ală
turi de celelalte națiuni. 
Mișcarea aceasta trebuie 
concepută mai ales ca una 
socială, avînd idei care 
vansau necesitatea afirmării 
conștiinței noastre naționale. 
Pe planul culturii „Școala 
ardeleană" a dezvăluit toc
mai năzuințele politice ale 
românilor transilvăneni, 
trânsforttiîndu-le într-un

dezbătute din perspectiva 
gîndirii filozofice. în genere 
se caută elementul „origi
nar" în gîndire, în limbă in 
vorbire, se elaborează scrieri 
îb care își fac loc o înțele
gere realistă a lumii și a fi
rii, se discută problemele 
despre morală, viață, moarte 
etc. O munca tot atît de asi
duă se duce pe lirtia răspîn- 
dirii cunoștințelor în popor, 
a întocmirii de cărți popo
rale, a înființării de școli 
pentru formarea unor ge
nerații luminate, alfabetul 
latin înlocuiește pe cel ciri- 
lie etc. etc.

Dintre fruntașii acestei șco
li — amintim pe Samuel Mi

națiune, 
mai la în- 
folosite țin 
istorică 

poporului 
scopul cîștigăril 

înâCrieri 
celelalte 

această
a-

Tezaurul cunoscut sub nu
mele de „Cloșca cu puii de 
aur" â fost descoperit.întîm- 
plățor in 1837, de un grup de 
săteni, la poalele muntelui 
Istriță, Hhgă satul Pietroasa 
de Jos. raionul Mizil. Din 
cauza lipsei de scrupul a spe
culanților, în mina cărora a 
ajuns, tezaurul, compus din 
22 obiecte de aur, vase și 
giuvaieruri, a suferit grave 
deteriorări, iar o bună parte 
diritre obiecte au fost distruse 
pentru a fi topite. Au fost 
salvate și au intrat în patri
moniul statului 12 piese în 
greutate de 18,797 kg, ceea ce 
reprezintă cam jumătate din 
faimoasa descoperire.

După felul în care sînt lu
crate, obiectele păstrate al
cătuiesc două grupe : piese 
din aur masiv și piese în-

ARHEOLOGIE

fixat un cap de. șoim, are 
lungimea de 27 cm. Pe toată 
suprafața sa avea încrustate 
granate, iar de lătura infe
rioară atîrnă lănțișoare ter
minate cu ghinde din cristal 
de stîncă. Celelalte trei fibu
la, de asemenea în formă de 
păsări, prezintă corpul rotund 
si gîtul lung. Două dintre ele 
erau unite printr-un lanț de 
aur'. Numele popular de 
„Cloșca cu puii de aur" ex
tins asupra întregului tezaur, 
se datorește acestor fibule cu 
capete de păsări.

Azi, din cauza stricăciuni
lor pe care le-au suferit toa-

„ȘCOALĂ ARDELEANĂ"
crez al epocii respective. 
Creditul acordat rațiunii ve
rificatoare a adevărului, lai
cizarea culturii, ap.-opierâă 
de graiul viu. vorbit, cunoaș
terea trecutului istoric și 
multe alte problerhe — sînt

cii (1745—1806), Gheorghe 
Șincai (1753—1816), Petru 
Maior (1761), Paul Iorgovici, 
Ion Budai Deleahu și alții. 
Primii trei au fost entuziaș
tii susținători ai mișcării de 
culturalizare, au publicat, cu

scris și au tradus din di'erite 
limbi, dar nu uitau că tre
buie mai întîi să iaca cunos
cut lumii ceea ce aie mai 
bun poporul în mijlocul că
ruia trăiau.

în diferite scrieri ale lui S.

„ALBINA
ROMÂNEASCĂ"

Al doilea ziar românesc 
din seria inaugurată de 
„Curierul" de la București, 
a fost ziarul Moldovei, „Al
bina românească". înființat 
la lași, in același an, de 
Gheorghe Asachi.

Primul număr al „Albinei 
românești" a apărut la I 
iunie 1829.

în „Cuvîntarea înainte" a 
noului ziar se arăta că el a 
fost întemeiat de „dorul În
vățăturilor" prin care „o 
nație se face puternică și

PETRU COMARNESCU

fericită", și pentru a urmări 
progresul realizat de alte po
poare. fiindcă ..în zilele de a- 
cum orice Îmbunătățire și 
descoperire a vreunei nații 
trece in posesia tuturor, spre 
folosul omenirii". Scopul „Al
binei" eră de a face și din 
„țara noastră" — Moldova — 
un „mădulariu folositor al 
fămiliei Europei, prin îmbu
nătățirea inlmei și a mintii".

Ca si ..Curierul" lui Elia- 
de. „Albina" lui Asachi va 
urmări cu același interes atît 
viata politică socială, cit și 
pe cea literară și economică.

în jurdl ei s-au grupat ina- 
joritateă. scriitorilor moldo
veni ai epocii — Gh. Asachi, 
C. Negruzzi. Al. Hrisoverghi, 
George Săulescu M. Kogăl- 
nineanu -- întretinind. tot
odată. strîftse legături și cu 
scriitorii din Transilvania și 
Tar* Românească. Principa
lul său colaborator redacțio
nal a fost profesorul ardelean 
1. Fabiăn Bob.

Pe lingă articolele în lim
ba română, „Albina" — pen
tru informarea străinătății 
— a publicat numeroase ar
ticole și în limba franceză, 
în 1883 avînd chiar și un 
subtitlu în această limbă : 
Abeille moldave, gazette 
politique et litteraire.

„Albina" a avut și trei im
portante suplimente : unul 
pentru popor, intitulat „Foa- 
ea sătească a Prințipatului 
Moldovii" (1 ian. 1839) : al 
doilea, cu caracter literar, 
destinat intelectualității „A- 
lăuta românească" (14 sep
tembrie 1837—1 septembrie 
1838), iar al treilea pentru 
preocupările de arheologie 
și industrie, intitulat „Arhiva 
Albinei" (9 aprilie 1844-25 
mai 1847). Printre alte reali
zări remarcabile ale primei 
gazete moldovene trebuie să 
menționăm și desenele și li
tografiile lui Gh. Asachi. La 
„Alăuta" și-a făcut debutul 
publicistic M. Kogălniceanu, 
care a fost si redactorul el.

La 9 ianuarie 1850, „Albi
na românească" iși schimba 
numele în „Gazeta de Mol
dova". nume sub care va a- 
părOa pină la 24 noiembrie 
1858. O dată cu schimbarea 
numelui, „Albina" munta că 
va avea „un color mai local
nic" și va da o extensiune 
mai mare foiletonului, care 
urma să cuprindă „compu
neri originale din istorie, do
cumentele țării, articole de 
arheologie, agronomie, econo
mie politică, versuri și 
ză, precum și traduceri 
literaturile streine".

La 5 Ianuarie 1857, 
forma unui „adaos la Gazeta 
de Moldova", publicația 
va relua vechiul nume, 
mindu-se „Noua albină 
mână", foaie literară și artis
tică.

Prin „Albina românească" 
s-â deschis calea periodice
lor moldovene, care, în 
preajma revoluției de la 
1848, aveau să culmineze 
prin publicațiile lui M. Ko
gălniceanu : „Dacia literară" 
și „Propășirea".
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VASILE netea 
doctor în istorie

DAVID CORBEA
Se născuse la Brașov, pe 

la mijlocul veacului 17. Tră
ise printre negustorii din 
Schei și printre cei din ceta
tea de sub Timpa. învățase, 
probabil, la școala de la Sf. 
Nicolae. Și continuase să În
vețe din zbuciumareâ ace
lei vremi, cînd Imperiul 
habsburgic Împingea spre 
Tisa și Carpați, dislocind 
stăpinirea otomană de aici; 
clnd imperiul țarist tindea 
și el spre Azov și spre JJ1- 
rea Neagră, cu aceeași ten
dință de surpare a puterii 
sultanului.

Pentru poporul român, ca 
și pentru cele din Balcani, 
momentul istoric de la în
ceputul veacului 18 era foar
te important. Se afla la o 
răscruce : se vor putea eli
bera, folosind izbirea urie- 
șească dintre cele trei mari 
puteri, ori vor cădea__  _ _ . sub 
una din puterile noi, victo
rioase împotriva celei de-a 
treia — Turcia ?

In viitoarea complicată, de 
Scyllă și Carybdă, s-a zbă
tut politica externă a lui 
Dimitrie Cantemir și a lui 
Constantin Brîncoveanu, cu 
ajutorul lui David Corbea 
Ceaușul. Dacă primul s-a 
hotărit repede, și a încheiat 
tratatul de alianță cu Petru 
I, Împotriva sultanului, cel 
de-al doilea a dus o politică 
mai complicată, mai sinuoasă, 
întîl, pentru că târa-i era 
mai aproape, mai In ochii 
turcilor. Apoi, pentru că a- 
supra Tării Românești pre
sau armatele habsburgiee, *- 
menintindu-i independenta, 
în aceste Împrejurări, 
vid Corbea Ceaușul s-a 
firmat ca un diplomat 
baci, inteligent, cu vederi 
largi și limpezi. Știind mai 
multe limbi, avind o re
marcabilă putere de convin
gere, cunoscind adine viata 
popoarelor și scopurile 
litice ale conducătorilor 
state din sudul si es-rtil 
ropei, David Corbea a 
trimis la Moscova ca om de 
Încredere al lui BrincOveanu 
și ăl Cantacuzinilor. Corbea 
arăta țarului Petru că po
poarele din Balcani erau 
pregătite pentru o Insurecție 
generală împotriva sultanu
lui, dacă Rusia le ajută, 
dînd semnalul luptei antioto- 
mane. îl povătuia pe tar să 
Încheie pacea cu Suedia și 
să-șl Îndrepte toată puterea 
Împotriva sultanului. Șl, dă
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bună seamă că, la baza cam
paniei din 1711, în Moldova 
S-au găsit multe din argu
mentele politice și diploma
tice oferite de David Corbea 
cu zece ani mai inainte.

O impresie atît de puterni
că a produs David Corbea a- 
supra tarului Petru, incit a 
stăruit îndelung pe lingă 
Brîncoveanu, pină a obținut 
încuviințarea de a-1 păstra 
in serviciul său, cum ii 
păstrase, mai inainte, pe 
Necnlai Milescu Spătarul. 
David Corbea Ceaușul a în
treprins o interesantă acțiu
ne diplomatică, în tot sttd- 
estul european, nu numai 
împotriva imperiului otoman 
ci și împotriva ofensivei hâb- 
sburgice.

A mers in două solii la 
Francisc Rakoczi al II-lea, 
prințul care răsculase Unga
ria Împotriva Hâbsburgilor, 
pentru a-1 îndemna să lupte 
pentru independența patriei 
sale. Exemplul Ungariei ar 
fi Însuflețit și țările române 
în lupta lor pentru libertate. 
Poate tot prin Corbea Ceau
șul, Brîncoveanu a ținut 
strinse legături cu Francisc 
Rakoczi II...

Luptind pentru stăvilirea 
expansinnii habsburgice, di
plomatul român ar fi vrut să 
creeze aici o bază largă a 
țărilor și popoarelor dornice 
să se mintuie de sub Împila
rea otomană, fără a intra 
in sferă de influență sau in 
jug nou. A fost nnul din a- 
cel oameni politici care a în
țeles că jugul otoman tre
buie scuturat iără întîrziere. 
Dar că nu-i nici un avantaj, 
nici o fericire să schimbe 
„jugul de lemn otoman cu 
jugul de fier, austriac", cum 
se spunea în acea vreme.

David Corbea n-a trăit 
să vadă succesul acestei po
litici. A murit la Varșovia, 
în 1707, în drum spre Mos
cova, cu grelele misiuni di
plomatice în tolba lui de om 
al întregului Sud-Est Euro
pean. T*rul insusi l-a însoțit 
cu făclia in mini, la locul de 
veșnică hodină. Și merita a- 
ceastă hodină pentru alergă
tura și pentru pledoariile în 
folosul libertății și al păcii. 
Așa după cum merită o a- 
mlntire eternă pentru ceea 
ce a Înfăptuit, în folosul 
ideilor semănate întru liber
tatea și pacea popoarelor în 
această parte a lumii.

DUMITRU ALMA$

Micu — ca „Învățătura me
tafizicii", „Loghica" (tradu
cere). „Scurtă istorie a ro
mânilor" și altele — sînt 
cercetate problemele filozo
fiei. cu adăugiri și aplicații 
la istoria poporului român, 

,1a evoluția și originea lui.
în asemenea cărți își fac loc 
cele dinții noțiuni de filozo
fie din limba noastră, cău
tate și folosite cu multă stră
duință. Si. întoreîndu-se me
reu la istoria neamului său, 
S. Micu, sublinia că aceasta 
e „dascălul tuturor lucrurilor 
și urît lucru este românului 
să nu o știe". O dăruire de 
apostolat pentru cunoașterea 
adîncă a națiunii întîlnim la 
Gh. Sincai. După ce scrie 
„Hronica românilqț. și a mai 
multor neamuri", ‘ alcătuiește 
pentru popor „Învățătura 
firească pentru surparea su
perstițiilor norodului". De-a 
lungul tării adună tot ce 
aude, deschide peste 300 de 
școli, compune abecedare și, 
pribeag, cu desaga în spina
re. e fericit că poartă în ea 
fala neamului : Uranica sa. 
Cu aceeași însuflețire, Petru 
Maior scrie 
„Istorie 
manilor 
ceoutul 
altele.

Fără îndoială, că ideea 
manității noastre apare 
seori exagerată la acești gîn- 
ditori dar această idee „era 
sprijinul cel mai puternic al 
românilor de peste munți" în 
acea vreme — după cum 
spune și Xenopdl. Acești căr
turari se îndreptau totuși 
spre acea „Dacia Felix" pe 
care o visau. $1 o simțeau în 
sufletul lor apropiindu-se nu
mai prin cultură de ideea ro
manității. Cum arată Blaga 
— ei „erau frământați de 
cugetul foarte lucid că tre
buiau, în răstimpul unei vieți, 
să ridice la înălțimea unui 
«veac preluminat» un popor".

în acest Sens „Școala, ar
deleană" a fost mișcarea 
mai largă de la sfîrșitul 
colului al XVIII-lea cu 
fluență hotărîtoare pentru 
destinul ulterior al gîndirii 
și culturii noastre naționale.

acea minunată 
centru începutul ro- 
tn Dacia", despre îri- 
limbii noastre 51
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VASILE VETIȘANU 
de la Institutul de Filozofie 

al Academiei

27 februarie 1882. Tea
trul român din Brașov. In 
prezența unui public entu
ziast are loc premiera u- 
neia dintre cele mal repre
zentative lucrări din istoria 
teatrului liric românesc din 
veacul trecut: opereta „Crai 
nou" de Ciprian Porum
bescu.

„Este cu neputință — 
scria cronicarul ziarului 
„Patria" — a asculta cu
vintele lui Alecsandfi sau 
muzica lui Porumbescu fă
ră a rămine adine ferme
cat... Uvertura cu horele 
sale, cîntecul bătrinesc, di
tirambul, doina, haiduceas
ca și duioasa romanță de 
dragoste, iată un complex 
de stări variate, rupte din 
sufletul poporului; iată 
ceva ce e sinteza unui tre
cut viforos, în care numai 
vigoarea internă a națiunii 
a putut crea acea forță, care 
ă rezistat tuturor tempestă- 
ților".

Prin „Crai nou", C. Po
rumbescu, unul dintre cei 
mai înzestrați creatori care 
du ilustrat istoria muzicii 
românești (născut la Stup
ea, lingă Suceava, la 1853. 
elev a lui Anton Bruckner 
la Academia vieneză), crea 
cea mai remarcabilă lucra
re în acest gen din veacul 
trecut, încununînd drumu
rile inaugurate de Flechten- 
macher cu ,,Babâ Htrca"

TEZAURUL DE

LA PIETROASA
crustâte cu pietre prețioase. 
Dih prima serie fac parte trei 
vase și două coloane simple. 
E vorba de un taler mare 
cu un diametru de 56 cm, 
care singur cîntărește peste 
7 kg, o cană înaltă cu corpul 
ovoidal și o pateră cu figuri 
în relief reprezentînd divi
nități și personaje germa
nice în forme clasice romane 
în stilul secolului IV e.n. 
Dintre colane, cel mai impor
tant științific a fost din neno
rocire cel mai deteriorat. Pe 
cele două fragmente care 
s-au păstrat din el. se află o 
inscripție cu pune, scriere ca
racteristică a neamurilor ger
manice din antichitate.

In grupa pieselor cu pietre 
încrustate se numără două 
cupe poligonale, un colan lat 
și patru fibule. Cupele au 
cîte două torți in formă de 
patere, iar pereții lor erau 
formați din plăci de cristal 
de stîncă și granate îmbinate 
cii aur. Cblanul lat are, de 
asemenea, suprafața complet 
acoperită cu pietre roșii, al
bastre și verzi. Cele patru 
tibiile de mărimi neobișnuite, 
foloseau la prinderea veșmin
telor de paradă pe umeri și 
pe . piept. Cea mai mare 
dintre ele. formată dintr-o 
plâcă puțin arcuita pe- care e

te aceste obiecte, majoritatea 
pietrelor au sărit de la locul 
lo.r și s-au pierdut.

Din punct de vedere artis
tic, tezaurul de la Pietroasa 
se prezintă ca lin complex 
stilistic în care elementele 
artei romane din sec. IV se 
intîlnesc cu decorul în pietre 
scumpe de stil policrom, a- 
doptat tocmai in acea vreme 
de neamurile germanice. 
Prelucrarea acestor elemente 
atît de diferite se datorește 
unor meșteri de tradiție gre- 
co-sarmată proveniți din ate
lierele orașelor de pe coasta 
de nord a Pontului Euxin.

Din confruntarea cu datele 
istorice rezultă că tezaurul 
de lâ Pietroasa a aparținut 
vislgoțilbr și regelui lor 
Athanarih. Fiind învins de 
huni, în anul 376 e.n. Athana
rih și-a căutat un refugiu în 
Carpați în regiunea Buzăului, 
iar în 381 a plecat la Con- 
stantinopol.

Cu acest prilej și-a îngro
pat tezaurul la poalele mun
telui Istrița, sperînd să se 
întoarcă curînd, ceea ce nu 
s-a. mai. întîmplat deoarece a 
murit de bâtrinețe în metro
pola romană de pe Bosfor.

Prof. univ. dr. 
E. DUNĂREANU VULPE

„CRAI 
N 0 U“
pentru crearea unei operete 
naționale.

Pornind de lâ textul lui 
AleCsandri (inspirat dintr-o 
legendă populară, potrivit 
cărora lâ apariția craiului 
nou, visurile îndtăgostiților 
prind viață), Ciprian Po
rumbescu zămislește o mu
zică de adîncă vibrație pro
fund inspirată din melodii
le populare ascultate în sa
tele Bucovinei. Așa cum au 
subliniat adeseori exegeții 
creației lui Porumbescu. 
îmbinind în creația sa cele 
două izvoare intonațibnale 
— cîntecul lăutăresc și ță

rănesc, Porumbescu merge 
mai departe decit compozi
torii contemporani lui în re-* 
darea specificului româ
nesc.

Răspunzînd obiecțiilor u- 
nor critici care vorbeau 
despre influențele exerci
tate în opera sa de creato
rii operetei europene ca Of
fenbach, Strauss, Suppe — 
Ciprian Porumbescu scrie 
la 8 martie 1882 în Gazeta 
Transilvaniei : „Spre recti-. 
ficarea aserțiunii acesteia, 
imi permit a declara... că 
eu din toate literatura mu
zicii moderne chiar compo- 
niștii acesteia îi cunosc mai 
puțin... Și dacă este vorba 
de vreun compatriot, care 
l-âm studiat și-l studiez și 
acuma încă cu multă dili
gentă, atunci îmi permit a 
spune că componistul aces
ta e însuși poporul nostru".

Cintece populare țără
nești (printre ele melodia 
„Bir oiță de la munte", mi
nunata horă din actul I),âu 
asigurat operetei de la bun 
început un remarcabil suc
ces de public.

„Este cu neputință a as
culta cuvintele lui AleC
sandri pe muzica lui Po
rumbescu — scria re
marcabilul istoriograf mu
zical român — Gr. M. 
Poslușnicu — fără a nu fi 
adine fermecat nu de artă 
ca artă, ci de a vedea lu
mea ca român, a înțelege 
românește în sentimentele 
sâle".

IOSIF SAVA



SPORT • PLI CTISEALA?
Miercuri la amiază a fost sem- 

»iat în Capitală Planul de cola
borare dintre ARLUS, Uniunea 
asociațiilor sovietice de prietenie 
și relații culturale cu țările stră
ine și Asociația de prietenie so- 
vieto-română, pe anul 1968.

Din partea română planul a 
fost semnat de Mihail Roșianu, 
președintele Consiliului General 
ARLUS, iar din partea sovietică 
de G. G. Sotnikov, adjunct al 
ministrului construcțiilor de ma
șini grele, energetice și de trans
port, vicepreședinte al Asociației 
de prietenie sovieto-române.

Cu acest prilej, au luat cu- 
vîntul Mihail Roșianu și G. G. 
Sotnikov.

In urma tratativelor care au 
avut loc, a fost semnat la Anka
ra, la 31 ianuarie, un acord cu 
privire la scutirea de vize între 
Republica Socialistă România și 
Republica Turcia. Acordul va in
tra în vigoare la 15 februarie 
1968 și va permite cetățenilor 
celor două țări să efectueze, fără 
vize de intrare, călătorii care nu 
depășesc durata de două luni.

A APĂRUT

„Presa noastră" 
Revista Uniunii Ziariștilor din 
Republica Socialistă România 
Inul XII Nr. 12 (140) 1967

Interviu cu FLORIAN ALBERT (V)

•
 Cred că a sosit momentul, în 
fine, să-l invit pe Albert la o 
discuție intimă despre el și echi-

•
 pa sa de club — Ferencvaros.

— Care este prima ta dorință, 
ca fotbalist. Flori ?

— Să am un băiat — îmi ia 
țp el de pe buze întrebarea. Mi-am 

propus să nu mă despart de 
Ferencvaros timp de... 70 de ani. 

A — O să bați toate recordurile 
w — glumesc eu — în materie de 

longevitate.
A — în felul meu. Adică 35 de 
w ani am să joc eu sub culorile 

clubului Ferencvaros și 35 de 
A ani fiul meu.
™ (Notez cu rapiditate într-o pa

ranteză, pentru a nu pierde fi-

bal au fost marcate de două 
mari „zguduiri" : prăbușirea lui 
„Inter" pe linia de sosire în 
campionatul italian și cursa fără 
urmărire pe care a înregistrat-o 
Ferencvaros în campionatul

JOC
A rul discuției, că această dorință 

•• M W ” a lui Albert, e pe cale de a se

1 l/Llil/iii
DESCHIS,

Adeseori cînd s-a vorbit de 
creația lui Luchian, s-a distins 
tranșant între diversele specii 
abordate: peisaj, compoziție, 
autoportret, flori etc. La acest 
fapt a contribuit nu numai o 
tendință didactică și comodă 
(destul de generală la urma 
urmelor) de a trata comparti
mentat opera unui artist ci și 
realitatea că specia a repre
zentat pentru Luchian o expe
riență aparte, dincolo de rigo
rile ei propriu-zise.

Luchian a fost unul dintre 
cei mai desăvîrșiți pasteliști și 
acuareliștt din pictura româ
nească. comparabil pe plan 
universal ca rezultat 
cu un Corot, Degas sau Tou
louse-Lautrec. El. deși nu 
se poate nega că ar fi rămas 
insensibil la „renașterea" 
pastelului (îndeosebi în pictura 
franceză) a începutului de se
col XX, s-a apropiat de aceas
tă delicată materie colorată 
mai mult din afinități sufle
tești care-l definesc intr-un 
fel. 'Palpită în această mate
rie colorată, o strălucire plă- 
pindă, catifelată, o transpa
rență surdinizată. învăluită 
intr-o anvelopă constantă de 
lumină și poezie. intr-o me
lancolie difuz amăruie cu care 
s-a însoțit artistul toată viața. 
Atunci cînd vrea să portreti
zeze un chip drag, căruia ii 
vede metaforic a consistență 
vegetală, de floare nedezvol
tată. pe care se prefiră ..ace
leași tonuri calde și transpa
rente. aceleași griuri dulci și 
ușoare", el va apela fără șo
văire la pastel Culoarea în 
ulei i se pare dură in anumite 
situații, mai supusă decantării 
și linilor fizice, poate mai im
presie șoaptei Deși Luchian 
n-a fost un plein-air-ist în în
țelesul barbizonist sau impre
sionist al cuvintului. el nu se 
dezlipea totuși de natură, al 
cărei fidel și subtil observator 
a rămas totdeauna, și ale că
rei sugestii poetice se meta
morfozează odată cu lumina, 
ceri.nd rapiditate siguranță, 
spontaneitate, 
vădit la fel 
nație în toate genurile 
care le-a abordat in acuarelă 
și pastel dar culmea (și poate 
e a întregii sale creații) a a- 
tins-o evident în lucrările de 
la Rrebu localitate in care 
și-a petrecut vara anului 1903. 
și care a constituit o oază e- 
femeră de liniște în existența 
sa chinuită. (Sînt foarte mulțu
mit și lucrez cu atita dragos
te mim nu-mi aduc aminte să 
fi lucrat vreodată), tn peisa
jele de la Rrebu pare că face 
abstracție de tot ce știe despre 
pictură, de tot ceea ce a pictat 
înainte Subiectul, adesea pri
vit ca detaliu expus cu o sim
plitate cuceritoare în candoa
rea lui. transfigurează reali
tatea în căutarea alteia îm
bătată de tăceri, de vis și ireal. 
Pereții albi ai Casei lui Moș 
Gheomfie" iți pierd consisten
ța reflectând ca o apă ver
dele covorului tihnit de iarbă, 
ca și copacii care se rezumă 
In contururi imateriale ..Bu
cătăria mînăstirească" cu o 
demnitate de orgă se irizează 
ca și peisami în materie vege
tale Aci citadinul Luchian. își 
desfată instinctiv dar și rafi
nat intelectual un sentiment aj 
naturii pregnant în întreaga 
sa operă de altfel, pe care vrea 
să-l obțină în puritatea lui 
primordială disociat de toate 
impuritățile pe care ți le im
pune mentalitatea burgului în 
aceste lucrări Iși am mai cita 
aci: „Curtea 
bti“. „Turnul 
„Fîntino de la 
subiectul și 
sparg suprafețele plane, 
întrețesute din granulele 
cilor creioane colorate, 
cind un spațiu emoțional.

realiza. Moș Gerilă i-a adus un 
. băietei în greutate de circa 4 
’ kg. pe care-1 cheamă — se pu

tea altfel ? — Florian).
— Spune-mi te rog. pentru că 

I tot sîntem la capitolul... indis
creții — este un avantai sau o 
pierdere pentru o echipă de 

' " • Pe
trei

estetic

Artistul s-a 
de indemi- 

pe

mînăstirii Rre- 
din Rrehu", 
Rrebu" șa.) 

decorativismul 
fin 
mi- 

evo- 
o 

referire stilizată la sinteza și 
chintesența unui peisai speci
fic românesc Intră in aceasta 
ceva din revelația esențelor 
Această tehnică care o ohlioă 
la sinteză lin fond la purifi
carea oricăror detalii inutile), 
la reducerea planurilor și a 
volumelor ia o gamă restrinsă 
do tonuri un influența foarte 
mult și pictura sa tn ulei une
ori merqînd pentru privitorul 
neavizat, prin substituție 
tehnici pînă la confuzie 
fluența e vizibilă așa cum re 
marca un cercetător în calita
tea tonurilor cromatice care 
sînt mai puțin violente deve
nite friabile șt timide, intr-o 
suavitate angelică uneori, cre- 
înd o lumină candidă, de le

de 
In-

„Un zugrav' 
(autoportret)

gendă, de pulsație misterioasă 
înăuntrul formelor. Poate in 
chip paradoxal aceste „acce
sorii" de tehnică și materie, 
i-au nuanțat timbrul original in 
peisaj, l-au condus la defini
rea spirituală a unui peisaj 
specific Icalm. discret, ușor 
melancolic) care înainte de el 
era definit poate mai mult 
prin pitoresc și variații de 
lumină. Tot de la pastel și a- 
cuarelă moștenește pictorul o 
mare siguranță și stăpînire de 
paletă, o tehnică prin care nu 
retușa niciodată, prin care iși 
așeza dintr-o dată, irevocabil 
pata de ulei, asemeni celei de 
apă. a grafitului care nu se 
mai pot șterge. Poate că nică
ieri
mai bifief gingășia sa sufle
tească. jpe care ca, orrț și-o pu
tea ascunde altfel. Luchian a 
dăruit pastelului durabilitatea 
emoțională, ideistică. ca a ori- 
cărei alte forme de artă. El a ™ 
vădit că ceea ce era conside
rat ca o artă minoră, mai Q 
mult din considerente mate
riale. era in fapt o artă apar
te, nu mai puțin rafinată și 
dificilă, nu mai puțin expre
sivă.

0 club, cum e cazul echipei 
renevaros. care dă circa 
sferturi din jucători reprezenta- 

A tivei tării ?
— Eu cred că este un avantaj. 

Știi că ești soldat ne două fron- 
A turi si trebui* să fii mereu la 
w post. Ai grijă tu însuti — 

dacă vrei sS fii un soldat bun 
— ca între orele de efort si ore
le de odihnă să existe întotdea
una echilibrul necesar. Cine

a crede că noate pune mai mult 
™ într-o part* sau alta a acestui 

..taler" se înșeală pe el. înșeală 
_ fotbalul si nu rezistă ca jucător. 
W — Deci, centru Ferencvaros. 

este un ctstig prezenta jucători
lor săi atît în echipa de club cît 
și în ..națională" ?

— Da.
încerc să .,mut" convorbirea 

cu Albert pe un plan mai „spec
taculos". Aduc 
zatie a anului 
tele naționale

PENTRU
VICTORIE

în arta sa nu relevată

CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU

în discuție o sen- 
1967. Camniona- 
europene de fot-

maghiar. O stea cădea și alta se 
năștea.

— Cum explici saltul atît de 
spectaculos al echipei tale — îl 
întreb pe Albert — care a cîști- 
gat campionatul la o diferență 
de 10 puncte ?

— între legile nescrise ale 
fotbalului se află și aceasta. 
Cînd o echipă nu „merge" se 
caută cauzele și unde sînt si 
unde nu sînt... Mai greu este să 
găsești explicații cînd echipa 
merge.

- Aștept totuși, uh. răspuns 
mai la „obiect" despre saltul 

.. Ferencvaros. Nu încerca'șă mă... 
‘fentezj.’"

Prifriâ explicație ar-fi de or
din psihologic. Marea încleștare 
— tare a fost campionatul mon
dial din Anglia a .întărit și 
nu-a slăbit fotbalul maghiar. 
Noi. spre deosebire de italieni, 
n-afn avut nici o clipă senti- 
merttul că am suferit o mare în- 
jrînaere. Dimpotrivă. Meciurile 
cu Bulgaria și Brazilia au redat 
fotbalului nostru creditul moral, 
al revenirii in prima linie.

A doua e de ordin tactic. Fe
rencvaros, care, a dat _ cei mai 
multi jucători naționalei, trebu
ia si continue și să șlefuiască 
ideea aplicată la mondiale : 
„ofensiva în valuri". O organi
zare a jocului în care centrul 
înaintaș trebuie să fie cînd omul 
de la „minerul evantaiului", cu 
misiunea de a distribui’ mingi, 
cînd omul „înfipt" în coastra ul
timului apărător, cu misiunea de 
a marca goluri. în spațiile cre
ate Drin această mișcare avan
sează sau se retrag alți jucători 
care. în raport cu situația din 
teren măresc capacitatea de 
atac sau de apărare a echipei.
.— Ferencvaros. după cîte am 

observat, (am văzut două me
ciuri din camnionatul maghiar) 
preferă în special ofensiva „va
lurilor" 1

— Indiferent unde joacă — 
acasă sau în deplasare — Frenc- 
varos urmărește un singur seop: 
„Joc deschis, joc pentru victo
rie".

Reporterul își permite un scurt 
enilog. Jocul eminamente ofen
siv al echipei Ferencvaros are 
în el. în Albert, un centru îna
intaș ideal. Omul care nu numai 
că organizează reacția „valuri
lor" dar și produce — prin ma
rea sa intuiție și capacitate de 
muncă în teren — explozia ne
cesară : marcarea golului.

C. PRIESCU

PE SCURT
0 • Continuîndu-și turneul în Brazilia selecțio

nata divizionară de fotbal din România a jucat pe 
— stadionul „San Jose" din Rio Preto cu echipa 
W F.C. America, care activează în prima ligă a sta

tului Parana. Fotbaliștii români au obținut victo-

•
 ria cu scorul de 1—0 (1—0) prin punctul marcat 
de Grozea.

• Pentru prima oară în istoria Jocurilor olim- 
• pice de iarnă, fiecare disciplină înscrisă în pro

gram va avea la Grenoble medaliile sale proprii. 
Monetăria franceză a bătut în acest scop medalii 

Mk de aur, argint și bronz, corespunzător celor 35 de 
probe ale olimpiadei. Medaliile vor fi remise atle- 
ților în casete de culoare albă pentru primul cla- 
sat, albastră pentru al doilea și roșie pentru al 
treilea.

• Aseară în sala sporturilor de la Floreasca au 
luat sfîrșit campionatele internaționale de tenis de 
masă ale țării noastre. în proba de simplu mas
culin victoria a revenit jucătorului vest-german 
Scholler care l-a învins cu scorul de 3—0 pe 
Lemke (R. D. Germană). La simplu feminin a 
terminat învingătoare Mary Wright (Anglia). Ea a 
învins-o în finală cu 3—0 pe Geisler (RD. Ger
mană). Rezultatele celorlalte finale : dublu mas
culin : Kin Iun Sam, Ing Rian Ung (R.P.D. Co
reeana)—Egîlitis, Gomoskov (U.R S.S.) 3—1 ; du
blu feminin : Simon, Bucholtz (R. F. a Germa
niei)—Corodi, Crișan (România) 3—0; dublu 
mixt : Neale, Wright (Anglia)— Grinberg, Egilitis 
(U.R.S.S.) 3—1.

(Agerpres)

LUCRĂRI DE METODICĂ
Redacțiile Editurii 

didactice 
gice din 
pregătesc 
an noi 
metodică 
contribuie

și pedago- 
București 
în acest 

lucrări de 
menite să 

la per-

Dintre cele 
importante a- 

metodicile

Teatre

•
 fectionarea procesu
lui de predare în 
scoli generale de

•
 8 ani. licee și școli 
profesionale și teh-

nice. 
mai 
mințim 
privind creșterea e- 
ficienței lecțiilor de 
compunere liberă în 
clasele T-VIII, mo
dernizarea predării 
biologiei în licee si 
a limbii germane și 
maghiare în școlile 
naționalităților con-

locuitoare. Alte lu
crări asemănătoare 
se referă la facilita
tea însușirii de către 
școlari a orelor de 
aritmetică, geome
trie. algebră, teo
ria mulțimilor, lu
cru manual, experi
mente practice de 
fizică și chimie etc

(Agerpres)

Atenție* începători I Instantaneu pe gheața patinoarului Floreas ca.
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Co-
JU-
Stu-

Teatrul Național — Sala 
media - „ROMEO ȘI 
LIETA", ora 19 30 : Sala _ 
dio — „JOCUL ADEVĂRU
LUI", ora 19,30; Opera Româ
nă _ SPECTACOL GERSH
WIN (premieră) Opereta — 
„CONTESA MARITZA", ora 
19.30 : .Teatrail de Comedie — 
„OPINIA PUBLICA", ora 20 ; 
Teatrul Lucia S’urdza Bu- 
landra — Sala Schitu Măgu- 
reanu — D’ALE CARNAVA
LULUI", ora 20 ; Sala Studio
— KEAN. ora 20 ; Teatrul 
Mic — „AMINTIREA A 
DOUA DIMINEȚI DE LUNI", 
ora 20 ; Teatru] C. I. Nott.ara
— Sala Magheru — „ACEST* 
ANIMAL CIUDAT", ora
19 30 ; Sala Studio — „CÎND 
LUNA E ALBASTRA", ora
20 ; Teatrul Evreiesc de Stat 
—„AMINTIRI DE REVE
LION". ora 20 ; Teatrul Ion 
Creangă — „TOATE PÎN- 
ZELE SUS", ora 16 ; Teatrul 
Țăndărică — „IARMAROCUL 
PITICULUI CLIP", ora 17.

Televiziune
17,30 Curs de limba germa

nă ; 17,58 Sumarul zilei ; 18,00 
Emisiunea economică ; 18,30 
Studioul pionierilor — „Cind 
voi fi mare" ; 19,00 Mult e 
dulce și frumoasă — emisiune 
de limbă română ; 19,30 Tele
jurnalul de seară ; 20,00 Film 
serial : Ivanhoe ; 20,25 Repor
taj 68 : Prometei contempo
rani ; 20,50 — Teleglob — e- 
misiune de călătorii geografi
ce ; 21,15 „Rita“ — operă co
mică într-un act — Transmi
siune de la Sofia ; 22,00 De 
la Giotto la Brâncuși ; 22,20
Seară de romanțe ; 22,45 Te
lejurnalul de noapte.

CINEMATOGRAFE
CAPCANA

rulează la Patria (orele 11.30; 
Festiva) 

18,30;

(Urmare din vasina 1) 

liber" iși completa studiile, și 
totuși, iată un dialog la care 
am asistat: „x e un om for
midabil, îi spunea cineva. Nu 
pierde nici o clipă din viață. 
Oricind îl vei găsi făcînd ceva 
util, lui sau altora". „Bietul 
om, a răspuns actrița. Dacă 
nu stă niciodată cu ochii în 
gol, dacă nu gustă voluptatea 
unui moment pierdut fără 
scop, înseamnă că se teme de 
el Însuși"...

Mi-am amintit de aceste 
vorbe stînd de vorbă,, recent, 
cu un alt interlocutor: pro
fesorul Vasile Velican, de la 
Institutul agronomic din- CUii- 
Se afla în rapidul 31 care, tn 
ciuda numelui, se tîra agale 
între Sighișoara șt Teiuș. ^-~ 
„V-ați plictisit vreodată ?" îl 
întreb „Nu, nu ^cred, nu știu, 
poate". „Dar acum nu vă 
plictisiți ? Iată, stați la fereas
tră, singur, de multă vreme, 
n-aveți In mină nici o carte,

de „singurătate", adică de a- 
semenea clipe. Fac totul ca 
să le evite. Forțează ritmul 
vieții. Ascultați-l pe funcțio
narul Alexandru Vasile, de la 
sfatul popular București: 
„după orele de serviciu, mă- 
ninc, apoi merg la un film. De 
cel puțin 4-5 ori pe săptă- 
mînă (Cinefilm ? Nu, merge 
la orice film, fără alegere, nu
mai să fie I) Seara, ne întâl
nim un grup de prieteni. 
Dansăm, glumim, bem cîte 
ceva. Mă întorc acasă, citesc 
ceva (mă rog!) apoi iau totul 
de la început. Duminica, dis
tracțiile plus meciurile, cînd 
sînt, uneori o excursie..."

Viață „plină" ?. Depinde 
cum o iei. Pare mai degrabă 
p fugă de adevărata viată 
plină. Arta de a nu se plic
tisi este în acest caz rudimen
tară. Dar ce se află la polul 
opus ? Neapărat cel care de
vorează cărțile, frecventează 
teatrele, discută totdeauna lu
cruri grave și profunde ? Cred

tut-o verifica, dar o citez : la 
Cugir, rumeni n-are cînd să se 
plictisească. Tineri’ smt, in 
mare majoritate antrenați în 
școli serale. După terminarea 
lor, au un alt nivel, știu să 
perceapă viața altfel, se an
grenează intr-un ritm supe
rior...Acest „ritm superior" 
constă, după părerea ingine
rului Goția, din două ele
mente fundamentale : familia 
și educația. Primul, nu are ne
voie de explicații, oricine știe 
că, într-o familie armonioasă, 
viața dobîndește alte dimen
siuni. Prin „educație" el înțe
lege, în acest caz „trezirea in
teresului pentru activități 
bogate în satisfacții". Sportul 
i se pare a fi una din cele 
mai rodnice educații, pentru 
că „formează nevoia de au- 
todepășire, care acționează 
apoi și în alte direcții". 
Toate acestea s-au mai spus. 
Dar în gura interlocutorului 
nostru ele au puterea de con
vingere a exemplului propriu.

14: 16.30; 19): 21.15).
(orele 8.30: 11; 13,30: 16; 
21).

CĂUTA ȚI IDOLUL 
rulează la Luceafărul 
9; 11,15; 13,30: 16,15;
20.45) ,

DE TREI ORI BUCUREȘTI 
rulează la București (orele 9; 
11; 13: 15; 17; 19’ 21), Repu
blica (orele 9; 11; 13; 15; 17: 
19; 21).

ÎNCERCUIREA
rulează la Victoria (orele 9: 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45),
Progresul (orele
20.30) .

UN BARBAT ȘI O
rulează la Capitol _ 
11.30; 13,45; 16; 18,30; 21).

DRAGOSTEA UNEI BLONDE 
rulează la Lumina (orele 915: 
16.30; în continuare 18,45;
20.45) . Moșilor (orele 15,30; 18;
20.30) .

CÎND TU NU EȘTI
rulează la Doina (orele 11,30; 
13,45; 16; 18,15 20,30).

(orele 
18,30;

15.30; 18;

FEMEIE 
(orele 9.15;

O SUTA UNU DALMATIENI 
rulează la Union (orele 14.30: 
16 30; 18,30 : 20 301 Aurora (o- 
rele 9;
20,30).

ESCROC 
rulează
15.30: 18: 20.30), Miorița 
9,30; 11,45; 14; 16 15;
20.45) . Volga (orele 10, 
în continuare 16,15;
20.45) .

RĂZBOI ȘI PACE 
(seriile 1 $1 II)

rulează la Feroviar 
9,30; 14: 18,30) Excelsior (ore
le 9.30; 14; 18.30).

MARTIN SOLDAT
rulează 
10,30: 16;

CONTELE
VESTULUI 

rulează la Dacia (orele 8—21 
în continuare).

ZOSIA
rulează la Buzești (orele 15,30; 
18; 20,30).

REGINA ZĂPEZII
rulează la Crîngașî (orele 
15,30; 18; 20,30)

11.15; 13.30: 16;

FARA VOIE 
la Giulesti (orele 

(orele 
18,30; 

12; 14;
18,30:

(orele

la înfrățirea (orele 
18.15; 20.30)
BOBBY SPAIMA 
SĂLBATIC

SPARTACUS (ambele serii) 
rulează la Grivita (orele 
12.30; 16: 20).

JOCURI NESCHIMBATE 
rulează la Bucegi (orele 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30).

UN NABAB MAGHIAR 
rulează la Gloria (orele 9; 
11,15: 13.30; 16; 18.15; 20,30),
Modern (orele 9: 11.15; 13.30; 
16; 18.30: 20.45).

MARELE RESTAURANT 
rulează la Unirea 
18,15; 20,30).

SERVUS VERA 1 
rulează Ia Tomîs 
11,15: 13,30; 16; în 
18,15; 20,30).

9;

9;

(orele 16 ;

(orele 9; 
continuare 

Flamura (ofeW 
9; 11,15; 13,30; 16: 18.15; 20.30).

DN TAXI PENTRU TOBRUK 
rulează la Flacăra (orele 15.30: 
18; 20.30).

ZECE NEGRI MITITEI 
rulează la Vitan (orele 15,30; 
18; 20,30).

LORDUL DIN ALEXANDER*- 
PLATZ

rulează la Popular (orele 
15,30; 18; 20.30).

CORIGENTA DOMNULUI 
PROFESOR

rulează la Arta (orele 9,30; 
H.30; 13.30; 15,30; 18,15; 20,30), 
Melodia (orele 9; 11,15; 12,30; 
16: 18.30: 20.45).

FANTOMAS CONTRA 
SCOTLAND YARD

rulează la Munca (orele 14; 
16,15; 18,15; 20,30).

CEA MAI LUNGA NOAPTE 
rulează la Cosmoa (orele 
15.30; 18; 20,30).

OCOLUL
rulează la Viitorul (orele 
15,30: 18; 20,30).

CINE VA DESCHIDE UȘA ? 
rulează la Colentina (orele 
16; 18; 20), Pacea (orele 16; 
18; 20).

O FATA FERICITA
rulează la Floreasca (orele 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 
Cotroceni (orele 14,30;
18,30; 20,30).

DOSARUL XII
rulează la Rahova (orele
18; 20,30), Lira (orele 
18; 20,30). ■ -

■ l “1“ Î7 f

20,30), 
16,30;

15,30:
15,30

nu lucrați la nici un studiu și 
dacă nu intram eu acum tn 
vorbă cu dumneavoastră ați 
mai fi stat așa cîteva ore. 
Asta nu-i plictiseală ?“.

Profesorul neagă. Dar nu 
ca ceilalți. Nu susținînd că 
fiecare clipă-i plină de fapte 
și activități. Recunoaște că 
există „clipe goale" și că tre
buie să existe, cu prilejuri de 
reculegere, de regăsire. Exact 
același fenomen este definit 
Insă de un tânăr, studentul la 
medicină Mihai Pop, anul IV 
București — drept plictiseală. 
„Sigur e mult de învățat, e- 
norm... Fac și sport, sînt în 
echipa de volei... Citesc și li
teratură, cu pasiune... Merg și 
la spectacole... Am și prieteni, 
și o prietenă... Da, și totuși, 
vine cîte o duminică... Priete
nii au plecat la fotbal, pe 
mine nu mă prea intere
sează... Prietena are un exa
men, un seminar, tocește... Eu 
am terminat pe acea zi cu 
învățătura, nici lectura nu 
mai merge, n-am nici un pro
gram... Stau. în camera goală 
a căminului și mă plictisesc 
al dracului... Ce fac ? Mă 
culc. Trece timpul"...

Mulțumesc, Mihai Pop. Ești 
sincer. Mărturisești că ăi 
„clipe goale". Curaj, vouă ce
lorlalți, spuneți că aveți și voi, 
măcar clteodată Abia atunci 
putem discuta „la obiect".

ce Înseamnă

„CLIPE GOALE"?

Sînt clipele tn care ritmul 
de ceasornic al activității co
tidiene se suspendă. Voit, 
sau nevoit. Unii joacă table, 
ca Mihai Pop. Alții privesc 
pe fereastră. Alții „stau" pur 
și simplu (Un dialog din Sa- 
doveanu : „ — Ce face mama, 
băiețaș ? — Șede"...) A face 
din asemenea clipe unicul 
mod de a-ți petrece timpul 
liber e o absurditate, sau un 
semn de sărăcie sufletească. 
Dar a le exclude din viață în 
afară de cazurile cînd este 
obiectiv necesar (și asemenea 
cazuri sini multe) traduce, 
poate, aceeași sărăcie. In de
finitiv ce e „visareaacea 
stare amorfă și vagă, deci nu 
tocmai capacitatea de a folosi 
un asemenea răgaz ?

Există oameni care se tem

că nu neapărat, lată, în cele 
ce urmează, un alt „model" 
de viață, deloc monumental, 
dar sigur, mai valoros decît 
cel al funcționarului citat:

„MAI EXISTĂ, 

PLICTISEALA 

DIN ORAȘUL MIC"?

Literatura noastră antebe
lică e plină de pagini care 
descriu „plictiseala provin
ciei". Vorbesc cu un inginer 
din provincie. Dorin Goția din 
Cugir. Nici nu se gîndește 
să părăseasă orășelul, în ciuda 
sfaturilor primite, în ciuda 
ocaziilor pe care le-a avut de 
a se muta în „marile centre". 
11 pasionează, firește munca 
de aci. După orele de muncă, 
trăiește la fel de pasionat: 
nu s-a culcat în viața Iul 
înainte de 11 sau 12 noaptea, 
cu toate că se scoală de
vreme. Are soție și un copil. 
O parte bună din timp e ab
sorbită de bucuriile familiei. 
O alta, de lecturi. îndrăgostit 
de excursii. Duminicile, iarna, 
face schi cu băiatul lui. E 
fotograf amator, realizînd sin
gur toate operațiile tehnice. 
Magnetofonul, radio-ul, tele
vizorul, muzica pe discuri, in
tervin ritmic în acest pro
gram, adăugîndu-i desfătări 
artistice. Nu trăiește încordat. 
Nu e omul care „n-are timp 
să răsufle". Are timp pentru 
toate. Și toate sînt bucurii. La 
35 de ani, inginerul Goția a 
descoperit marele secret al 
„vieții pline". Firește că ace
sta ține în primul tând de 
alcătuirea vieții sale interi
oare. Totuși, el se teme că în
tr-un oraș mare n-ar fi reușit 
să se echilibreze la fel. „Ați 
observat că, paradoxal, toc
mai în centrele mai populate, 
cu un ritm citadin mai intens, 
e mai mare procentul celor 
care nu știu cum să-și omoare 
timpul ? Poate că ei găsesc 
mai greu armonia lăuntrică, 
posibilitatea de a-și umple 
viața începînd dinăuntru. E- 
xistă o „intensitate exterioară" 
a vieții unora, care-i de fapt 
un fel de „plictiseală dina
mică".

O afirmație a aceluiași in
terlocutor pe care n-am pu-

PLICTISEALA

DIN „PREA BINE"

Nu va ft vorba aci de 
„plictisiții" filmelor lui Anto
nioni, victime ale unei vieți 
opulente, lîncede, fără ori
zont. E greu să-i găsești la 
noi, și mi se pare că nici n-ar 
avea vreun haz. Dar iată că 
și inginerul Goția, și profeso
rul Velican, ca și alți inter
locutori, trecuți de prima ti
nerețe, se referă la efectele 
negative pe care le poate a- 
vea în viața unor tineri o prea 
precoce senzație de securitate 
materială. „Părinții îi pot în
treține la studii, le satisfac 
dorințele, apoi ei pășesc în via
ță în condiții mult mai propi
ce decît noi, fapt care le poa
te favoriza, cîteodată, parado
xal, o stare de... melancolie".

Ne-o mărturisește spontan 
un inginer de 24 de ani, de 
la Craiova, Ion Culic. E un 
tânăr, vesel, tonic, dar are 
clipe de tristețe, „fără cauze", 
pe care îi place să le „înece 
în bere" în tovărășia unor 
prieteni care „să-l distreze" ■ 
Alteori se plimbă ore întregi, 
„fără țel".

„La vîrsta lor, spun vtrst- 
nicii nu ne ardea de asta. 
Lupta pentru studii, pentru 
existență era dură, necruță
toare, melancolia era un 
lux..."

E adevărat, dar nu atît de 
„reprobabil" cum pare, la 
prima vedere. E bine, cred, 
că asemenea „clipe goale", 
colorate uneori chiar cu tris
teți, îmbogățesc lăuntric su
fletul unor tineri. Și, firește, 
nu „dificultățile materiale" re
prezintă o soluție, pentru că 
lumea noastră se îndreaptă 
dimpotrivă, spre condiții tot 
mai bune, spre tot mai mult 
timp liber, spre un mai larg 
prilej de confruntare a oa
menilor cu ei înșiși...

CONCLUZII 

PROVIZORII

Toate aceste cazuri și pă
reri nu-și propun decît să 
facă loc unor discuții și an
chete noi, la care va mai con
tribui șt autorul acestor rin- 
duri. Deocamdată aș vrea să 
fac doar cîteva precizări, pe 
care oricine le poate contra
zice, dacă crede de cuviință.

— „A nu te plictisi" nu în
seamnă o funcționare tot tim
pul „în priză", a-ți dizolva 
într-o activitate continuă, ne
întreruptă, viața interioară.

— A nu te plictisi, în
seamnă, în primul rind, a te 
putea confrunta mereu cu tine 
însuți, a te sonda, a te cu
noaște, a cunoaște oameni 
dragi și a alcătui, împreună 
cu ei, un mic univers.

— Diferența între „clipa de 
visare" și „clipa de plictisea
lă" depinde doar de bogăția 
lăuntrică a fiecăruia. Iar a- 
ceasta e educabilă, se formea
ză prin continua lărgire a ori
zontului și aspirațiilor noastre.

— Activitate — destindere 
— reculegere, aceasta și nu
mai aceasta e țesătura omului 
echilibrat sufletește. Cel care 
își alcătuiește viața numai din 
unul sau doi dintre acești 
termeni, va cunoaște din plin 
„plictiseala" chiar dacă nu va 
ști că se numește astfel

L A S E R I
(Urmare din vagina I) 

în amestec cu heliu și neon, ți
nu) cu argon ionizat — oferind 
mari perspective de folosire în 
cercetarea științifică — și altul 
cu neodim.

„Biografia" celui mai mare la
ser cu bioxid de carbon construit 
aici include numeroase date, pa
rametrii tehnico-funcționali. Se 
poate efectua cu el o vastă gamă 
de operații, cu aplicații în dife
rite domenii ale tehnicii. L-am 
urmărit uimit tăind cu finețe, 
prin fascicolul invizibil, lame de 
oțel pînă la 0,5 mm, perforind 
rapid și cu o mare precizie ma
teriale refractare, făcînd prelu

crări pe cuarț (material greu fu- 
zibil), altminteri de neconceput. 
Este, de asemenea, în stare să 
topească oxid de magneziu sau 
oxid de aluminiu, materiale cu 
un punct de topire foarte înalt 
Dar, adevărata, cea mai semnifi
cativă biografie a sa este, de 
fapt, a oamenilor. Acest laser, 
ca orice altul dintre acelea care 
au fost sau vor fi construite 
de acum înainte, înserează, defi
nitoriu, cunoștințele, energia și 
pasiunea celor care, prin efortu
rile perseverente, talentul, recep
tivitatea la noutatea științifică, 
dăruite entuziast în munca de 
toate zilele, le dau viață.

Cel mai recent laser românesc

— cel cu sticlă de neodim — a 
fost realizat de cei mai tineri 
membri ai „familiei laseriștilor"
— ing. Gheorghe Nemeș și ing. 
Valentin Vlad, absolvenți din 
promoția 1966 a Facultății de 
electronică din București. Cu un 
an mai mare decît ei, Anton 
Manolescu s-a și afirmat prin 
realizarea oglinzilor speciale cu 
dielectrici — componente esen
țiale în construcția laserilor. Me- 
dia de vîrstă a celor care Iu- 
crează la construirea laserilor ro
mânești este de 33 de ani. La 
începutul unui drum de plenară 
afirmare, printre ei, unii abia au 
împlinit 24,„



Patriofil sud-vietnamezi
au pat runs in Saigon

Conferința mondială pentru 
comerț și dezvoltare

Stare de asediu • Palatul prezidențial asediat • Atacarea 
ambasadei americane • Neliniște la Washington

Potrivit unei informații transmise de agenția FRANCE 
PRESSE, autoritățile sud-vietnameze au decretat ieri starea 
de asediu asupra întregului

în noaptea de marți spre 
miercuri, în jurul orei 3, unități 
ale forțelor patriotice au pătruns 
în centrul Saigonului, atacînd 
concomitent toate punctele stra
tegice ale orașului. Unul din 
principalele obiective l-a consti
tuit ambasada americană, o ade
vărată fortăreață, cu cinci etaje 
și fără ferestre, adăpostită de un 
zid înalt de beton și păzită în 
permanență de unități de șoc ale 
infanteriei marine.

Grupuri de patrioți, care au 
pus stăpînire pe unele puncte din

Frontul

teritoriu al Vietnamului de sud. 
oraș, au continuat să bombardeze 
clădirile guvernamentale cu obu
ze de mortiere.

Agențiile de presă informau în 
cursul după-amiezii de ieri că la 
Saigon situația era departe de a 
fi restabilită. Avioane și elicopte
re americane bombardau fără în
cetare cele două sectoare ale Sai- 
gonului, controlate de forțele 
patriotice : extremitatea străzii 
Hai Ba Trung, unde se află un 
cartier dens populat, și cartierul 
Ba Queo. Agenția FRANCE 
PRESSE transmite că în trei 
sectoare din împrejurimile aero-

la Saigon
Relatarea unui reporter

ln legătură cu puternicele atacuri lansate în noaptea de marți 
spre miercuri de patrioții sud-vietnamezi în plin centrul orașului 
Saigon, corespondentul agenției FRANCE PRESSE, FRANCOIS 
PELOU, relatează :

Saigonul, deșert ți tăcut, zdrobit sub greutatea surprizei din 
noaptea de marți spre miercuri se pregătește să petreacă prima 
sa noapte de război. In tăcerea orașului însorit ți nemișcat se aud 
ecourile luptelor de stradă ce se desfășoară în diferite locuri. In 
centru, in apropierea palatului prezidențial zgomotul exploziilor 
de mortiere se împletește cu rafalele de mitraliere. Aceeași situa
ție există tn jurul aerodromului Tan Son Nhut ți în sectorul de
numit „Cîmpul de curse". Aici au intervenit elicopterele. Aproxi
mativ două companii de partizani, în salopete negre sau haine ci
vile, purtînd cu toții brasarde roții, s-au concentrat în cartierele 
populate.

Cartierul Ba Queo, la extremitatea de sud-vest a aeroportului 
Tan Son Nhut, a fost cîmpul de bătălie din noaptea de marți spre 
miercuri. Postul ae radio saigonez a cerut întregii populații să 
evacueze cartierul Ba Queo înainte de ora 18,00. După această 
oră a început un bombardament al aviației împotriva acestui car
tier ocupat de forțele patriotice.

Atacul cel mai spectaculos a fost cel îndreptat împotriva amba
sadei americane. Apărarea ambasadei a fost asigurată de militari 
din infanteria marină ți personalul de securitate. Potrivit șefului 
lor, Leo Crampsey, nici unul din - ■
comisariatul vecin, aflat la numai 
ajute pe americani, deoarece, în nervozitatea lor, polițiștii 
americani deschideau focul asupra oricărei ținte mobile.

portului saigonez Tan Son Nhut 
luptele continuă.

Atacurile violente declanșat» 
miercuri de patrioții sud-vietna
mezi au cuprins 14 din cele 16 
provincii din Delta Mekong și 
5 provincii din partea de nord a 
Vietnamului de sud. Detașa
mentele F.N.E. au lansat atacuri 
puternice asupra unităților arma
tei americane dislocate în 9 cen
tre provinciale, între care Da 
Nang și Pleiku. Agențiile de pre
să anunță că în orașele Hue, 
Quang Chi, Quang Nham și Tam 
Ku se desfășoară lupte de stradă, 
în orașul Hue, detașamentele pa- 
trioților sud-vietnamezi care de
țin controlul asupra postului 
de radio și al altor institu
ții guvernamentale, au asedi
at cartierul general și ca
zărmile trupelor americane. Po
trivit relatărilor corespondentului 
din Saigon al agenției REUTER, 
aerodromurile bazelor militare de 
la Da Nang, Chu Lai, Fu Bac au 
fost supuse unui puternic tir de 
mortiere, tunuri și rachete.

Un comunicat american publi
cat miercuri seara arăta că în ul
timele 48 de ore detașamentela 
F.N.E. au declanșat 48 de a- 
tacuri asupra orașelor unde se a- 
flă puternice concentrări de trupe 
ale S.U.A.

Rii poliției saigoneze din 
i metri, nu a venit să-i. 

ii militari 
. . . - _____  Nume

roase automobile pline de ring» sînt, de altfel, o mărturie a erorilor 
de tir ale americanilor. O secțiune a diviziei 101 de parașutiști a 
fost debarcată cu elicopterele pe acoperișul ambasadei, o clădire 
de 5 etaje terminată abia tn urmă cu 6 luni.

înainte de căderea nopțU la Saigon au sosit întăriri, unități 
blindate au ocupat poziții pe șosele ți fn cartierele capitalei. Se 
pare că majoritatea unităților de partizani care s-au infiltrat la 
aeroportul Tan Son Nhut au reușit să se retragă. Cartierul gene
ral de la Tan Son Nhut al generalului Westmoreland a fost atins 
în mai multe rtnduri de proiectile.

Corespondentul din Washing
ton al agenției FRANCE PRES
SE relatează că știrile privind 
luptele violente ce au izbucnit 
chiar în centrul Saigonului au 
provocat în rîndurue cercurilor 
competente americane „o surpri
ză completă, o neliniște serioasă 
și o neîncredere tot mai mare în 
eficacitatea dispozitivului militar 
american din Saigon, ca și din 
restul Vietnamului de sud".

După cum relatează agenția, 
„președintele Johnson a rămas de 
veghe pînă tîrziu în noaptea de 
marți spre miercuri. El a chemat 
pe principalii săi colaboratori și 
a menținut un contact telefonic 
permanent cu Departamentul de 
Stat, cu ambasada S.U.A. și cu 
statul major american de la Sai
gon". „Indispoziția — continuă 
agenția — a domnit și pe celălalt 
mal al fluviului Potomac, unde 
șefi militari au stat de veghe la 
Pentagon".

Astăzi, la Palatul Științelor din New Delhi are loo deschiderea 
celei de a doua Conferințe a Națiunilor Unite pentru comerț și 
dezvoltare (U.N.C.T.A.D.). Convocată la patru ani de la prima 
conferință (Geneva 1964) întrunirea din capitala indiană concen
trează atenția opiniei publice internaționale asupra uneia din cele 
mai serioase probleme a zilelor noastre : adîncirea decalajului eco
nomic dintre țările dezvoltate și cele subdezvoltate ale lumii.

Timp de aproape două luni de zile (conferința urmează să-și în
cheie lucrările la 25 martie) cei 1 500 de delegați din 132 de țări, 
asistați de 600 de funcționari ai O.N.U. și de 300 de experți ai 
diferitelor agenții internaționale specializate, vor dezbate o multi
tudine de probleme legate de actuala situație a comerțului și dez
voltării pe plan mondial și vor căuta să adopte măsuri corespun
zătoare.

Un Ioc important In cadrul conferinței îl va ocupa examinarea 
fenomenelor actuale ca și a tendințelor pe termen lung ce s-au 
manifestat în economia țărilor în curs de dezvoltare. Se știe că în 
anii care au trecut de la conferința U.N.C.T.A.D„ cele 86 de țări 
în curs de dezvoltare, grupînd mai bine de două treimi din popu
lația globalul nu numai că nu s-au apropiat cît de cît — pe planul 
progresului economic — de țările dezvoltate, dar s-au și îndepărtat 
in locul unei creșteri de 5 la sută, cum s-a prevăzut pentru perioa
da 1961—1970, venitul național pe cap de locuitor în țările sub
dezvoltate a crescut cu mai puțin de 2,5 la sută. Deși volumul vîn- 
zărilor în exterior al acestor țări a crescut, ponderea lor în expor
turile mondiale a scăzut de la 27 la sută In 1953 la 19 la sută în 
1967. O asemenea deteriorare se datorește mai ales tendinței de 
scădere a prețurilor pe piața mondială la acele produse (mai ales 
materii prime) pe care țările „lumii a treia" le exportă. Astfel, în 
timp ce prețul mediu al materiilor prime exportate de statele sub
dezvoltate a scăzut din 1958 încoace cu 7 la sută, prețul produse
lor pe care le-au importat din țările industrializate a crescut cu 10 
la sută. Concomitent, a crescut și datoria externă a țărilor subdez
voltate, datorie care de la 10 miliarde în 1955 a ajuns la 40 mili
arde în 1966.

Avînd în vedere această situație, conferința va acorda o deose
bită atenție discutării măsurilor ce trebuie adoptate. încă la prima 
conferința U.N.C.T.A.D. de la Geneva s-a subliniat că pentru a 
putea importa mașinile și utilajele necesare economiei lor, țările 
lumii a treia trebuie să exporte mult și continuu ; asistența externă 
rămîne fără efecte profunde dacă țara care o primește nu depune 
eforturi sistematice în direcția sporirii aportului său la comerțul 
internațional, diversificării producției sale, a creării de cadre națio
nale.

Totodată, observatorii remarcă Ia unison că actuala stare de lu
cruri impune cu tărie trecerea de la stadiul propunerilor și reco
mandărilor la acela al măsurilor practice, care să contribuie efectiv 
la stabilizarea pieței mondiale, în interesul dezvoltării. Se așteaptă 
ca întrunirea caro începe astăzi să contribuie la luarea unor astfel 
de măsuri.

Țara noastră a acordat și acordă un larg sprijin diplomatic, eco
nomic, științific, cultural, țărilor în curs de dezvoltare, manifestîn- 
du-și solidaritatea cu cauza progresului economic al tinerelor state, 
al eliberării lor de orice dominație economică și politică. La sesi
unea de la Geneva delegația română a depus o activitate unanim 
apreciată. Pe ordinea de zi a actualei conferințe de Ia New Delhi 
au fost reîncluse două probleme propuse de România : 1) Forma de 
cooperare economică industrială și tehnică și 2). Formarea de per
sonal tehnic specializat în domeniul comerțului exterior.

întrunire de mare amploare și largă respirație, Conferința de la 
New Delhi poate aduce o însemnată contribuție la rezolvarea unui 
deziderat major : micșorarea decalajului privind dezvoltarea econo
mică dintre țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare. Aceasta 
ar însenina, de fapt, un curs ascendent a întregii economii mon
diale.

ION D. GOIA

R. S. CEHOSLOVACA : Vedere panoramică a uneia dintre cele mai vechi 
așezări ale Boemiei — Domatlice.

au pătruns 
în Yemen

După cum anunță a- 
genția REUTER, amba
sadorul Republicii Ara
be Yemen (R.A.Y.) la 
Cairo a înmînat secre
tarului general al Ligii 
Arabe un mesaj din 
partea primului minis
tru yemenit, Hassan Al 
Amri, în care se arată 
că forțe armate, aparți- 
nînd Ărabiei Saudite, au 
pătruns pe teritoriul 
Yemenului în partea de 
nord-vest a țării.

Mesajul menționează că arma
tele saudite, dotate cu tancuri fi 
artilerie grea, au ocupat unele re
giuni din partea de nord-vest a 
yemenului și au atacat pozițiile 
armatei republicane în apropiere 
de localitatea Harad. Guvernul 
de la Sanaa, relevă agenția 
V.P.I., citind aceleași surse, acu
ză Arabia Saudită de a fi inva
dat o parte a Republicii Arabe 
Yemen și de a fi dezlănțuit o 
„agresiune directă" împotriva re
gimului republican.

Mesajul guvernului republican 
de la Sanaa cere tuturor țărilor 
arabe să denunțe acest act de a- 
gresiune împotriva Republicii 
Arabe Yemen, relevă agenția 
V.P.I.

Trompeta

subver
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Hie Verdet in Anglia
LONDRA 31 — Corespon

dentul Agerpres, Liviu Rodescu, 
transmite : Miercuri dimineața, 
tovarășul Ilie Verdeț, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Mi
niștri, conducătorul delegației 
guvernamentale române, însoțit 
de Mihai Marinescu, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini 
și de alți membri ai delegației, 
a sosit la Monmouth în sudul 
Walesului unde a vizitat Combi
natul metalurgio „Spencer" al 
Corporației britanice a oțelului 
— organ de stat care coordonea
ză activitatea întreprinderilor 
metalurgice naționalizate.

Delegația a fost întîmpinată 
de David Young și Lloyd Jones,

adjuncți ai directorului general al 
Corporației britanice a otelului, 
și de conducători ai Combinatu
lui „Spencer". Experți și specia
liști din uzină i-au însoțit pe oas
peți prin secțiile principale. A 
fost vizitată oțelăria, laminorul de 
tablă la cald și laminorul la rece.

In cursul după-amiezii, delega
ția a plecat pe calea aerului la 
Bembridge, în Insula Wight, un
de a fost salutată de F. R. Brit
ten și D. Norman, directorii fa
bricii de avioane ușoare de pa
sageri „Britten-Norman". V

Seara, M. Selwyn, președintele 
Consiliului regional al Insulei 
Wight, a oferit un dineu în cin
stea oaspeților români.,

*

Sesiunea Camerei Populare

a R. D. Germane

• V

siva

La S0 ianuarie 1968 
basadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii So
cialiste România In Republi
ca Arabă Siriană, Vasile Po- 
găceanu, a prezentat scrisori
le de acreditare șefului statu
lui sirian, dr. Nurediin Ata- 
sst.

Celebrul trompetist de cu
loare Louis Armstrong, ve
deta nr. 1 a jazului american, 
a fost invitat să concerteze 
în Republica sud-africană. O 
largă publicitate a fost făcută 
în acest sens în presa din 
Pretoria.

Conform legislației rasiste 
sălile de concert sînt accesi
bile numai publicului alb. 
Dar, cu toate că legile apar
theidului au fost strict respec
tate o gravă decepție ti aș
tepta pe impresari. Zelul ra
sist al autorităților a întrecut 
chiar și previziunile unor oa
meni de afaceri sud-africani 
obișnuiți cu multe 
materie.

In ajunul datei 
pentru sosirea lui
subsecretarul de stat al 
nisterului de interne sud-a- 
frican, Lewis Panth, a comu
nicat presei că turneul faimo
sului trompetist a fost anulat. 
Explicația furnizată de Panth 
poate figura în domeniul a- 
necdotelor: „Prezența unui 
mare artist negru ar putea in
cita spiritele populației afri
cane. Mulți africani ar putea 
trage concluzii periculoase din 
faptul că un negru poate 
cînta din trompetă 
decît mulți albi".

Legenda biblică 
despre prăbușirea
unei cetăți la sunetele trîm- 
biței. Ministrul sud-african se 
teme, probabil, ca nu cumva 
sunetele trompetei lui Am- 
strong să clatine zidurile a- 
partheidului.

Pe cînd, un decret pentru 
confiscarea tuturor trompe
telor ca instrumente subver
sive în Africa de sud ?

• MIERCURI AU LUAT 
SFÎRȘIT la Sofia lucrările Con
sfătuirii reprezentanților uniu
nilor de scriitori din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, 
Mongolia, Polonia, România, 
Ungaria și U.R.S.S. Din Româ-

nla au participat scriitorii Ioa- 
nlchia Olteanu, secretar al U- 
niunll Scriitorilor, șl Laurențiu 
Fulga.

în cadrul consfătuirii, care a 
durat trei zile, au fost dezbătute 
probleme privind lărgirea cola
borării dintre uniunile de scrii
tori din țările respective.

Nauru — independent
O MINUSCULA INSULA 

NAURU — 6 000 de locuitori și 
o suprafață de 21 km p.— a deve
nit la 31 Ianuarie independentă. 
Șeful noului stat, Hammer de 
Roburt, a primit din partea A-

ustraliel mandatul O.N.U. prin 
care această țară administra, în 
numele său, al Marii Britanii și 
al Noii Zeelande, „insula 
corali".

Reluarea relațiilor diplomatice 
dintre Iugoslavia și R.F.G.

in această

prevăzute 
Armstrong 

mi-

mat bins

vorbește 
zidurilor

La Belgrad și la Bonn a fost 
dat publicității concomitent un 
comunicat comun iugoslav- 
vest-german cu următorul con
ținut :

„Guvernul R. F. a Germaniei 
și guvernul Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia au 
căzut de acord să reia începînd 
de la 31 ianuarie relațiile di
plomatice.

Ele vor stabili cît mai curînd 
cu putință misiuni diplomatice 
cu rang de ambasade și vor 
face schimb de ambasadori.

Cele două guverne sînt con
vinse că reluarea relațiilor di
plomatice va contribui la pro
movarea și dezvoltarea rela
țiilor reciproce. Ele sînt, de 
asemenea, convinse că această 
hotărîre este în concordanță cu 
necesitatea dezvoltării colabo
rării pașnice între statele eu
ropene și că reprezintă o con
tribuție pozitivă la procesul de 
reducere a încordării în Eu
ropa".

Executive Federale In legătură 
cu restabilirea relațiilor diplo
matice Intre R.S.F. Iugoslavia 
și Republica Federală a Ger
maniei se arată: 
nul Republicii 
Federative 
ținîndu-și 
cunoscute, 
europeană, consideră că res
tabilirea relațiilor diploma
tice cu Republica Federală a 
Germaniei va facilita colabora
rea cu succes, precum și dez
voltarea relațiilor reciproce".

• ÎN MOMENTUL DE
ȚA, prietenia franco-americană 
cunoaște unele „vicisitudini", 
care au apărut după ce una din 
cele două țări „a ales calea u- 
nei vieți aventuroase sau a ce
dat impulsiunilor puterii" — a 
declarat generalul de Gaulle cu 
prilejul unui dejun oferit la Pa
latul Elysâe în cinstea amba
sadorului S.U.A. in Franța, 
Charles Bohlen, care a fost re
chemat la Washington pentru a 
îndeplini o altă funcție.

• HILMAR BAUNSGA- 
ARD, însărcinat de regele 
Frederlk al IX-lea cu for
marea noului guvern al Da
nemarcei, a anunțat miercuri 
seara că partidele conserva
tor, radical și liberal-agra
rian au căzut de acord să 
formeze un guvern majori
tar de coaliție.

Această hotărîre va fi a- 
lusă joi la cunoștința re
gelui.

Bombardier „B-52" la baza americană de la Thule (Groen
landa). Un asemenea avion, cu încărcătură nucleară, »-a 

prăbușit zilele trecute în apropierea bazei

Miercuri, la Berlin au început 
lucrările sesiunii Camerei Popu
lare a R. D. Germane, care exa
minează proiectul noii constituții 
a țării. Expunerea cu privire la 
proiectul constituției a fost fă
cută de Walter Ulbricht, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.D. Germane. Vorbitorul a re
levat că acest proiect reflectă nu 
numai realizările istoric» ale 
R.D.G., ci și sarcinile de con
struire a unei societăți socialist» 
dezvoltate.

Referindu-se la relațiile dintre 
cele două state germane, W. Ul
bricht a spus, printre altele, că 
„avînd în vedere realitatea isto
rică a formării a două state ger
mane, deocamdată există numai 
calea conviețuirii pașnice a aces
tor două state". Vorbitorul a re
levat apoi importanța stabilirii 
unor relații normale și a unei 
colaborări între cele două state 
germane pe baza egalității în 
drepturi subliniind că eforturi!»

R.D. German» ți ale cetățenflo» 
ei sînt îndreptate spre lichidarea 
scindării Germaniei.

„Realizarea securității europe
ne, a spus W. Ulbricht, impun» 
ca toate statele europene să sta
bilească relații diplomatice nor
male cu ambele state germane". 
Vorbitorul s-a referit apoi la ne
cesitatea primirii în O.N.U. a ce
lor două state germane.

Suspendarea 
deblocării

Canalului de Suez

din viata tineretului lumii

„POLITIA UNIVERSITARA"
„Guver- 

Socialiste 
Iugoslavia men- 
principiile sale 
privind politica

Congresul U. T. 5,

din Polonia

E. R.

Agenția iugoslavă TANIUG 
subliniază că relațiile diplo
matice dintre Iugoslavia și 
Republica Federală a Germa
niei au fost rupte din inițiativa 
guvernului de la Bonn. Guver
nul R. F. a Germaniei a luat 
această măsură în baza așa- 
zisei doctrine Hallstein, după 
ce guvernul iugoslav a hotărît 
să recunoască R. D. Germană 
și să stabilească cu ea relații 
diplomatice. în prezent, Iugo
slavia întreține și dezvoltă re
lațiile sale cu R. D. Germană.

într-o declarați* a Vecei

Purtătorul de cuvînt al gu
vernului vest-german, Guenter 
Diehl, a dat publicității o de
clarație unilaterală a guvernu
lui federal în care se precizează 
poziția guvernului R. F. a 
Germaniei. Salutînd rezulta
tul pozitiv al tratative
lor vest-germano-iugoslave 
în declarație se subliniază că 
„reluarea relațiilor diplomati
ce cu Iugoslavia servește in
staurării unei ordini de pace 
în Europa". Declarația arată 
în legătură cu aceasta 
vernul federal a expus 
nea și principiile sale 
clarația-Program din
cembrie 1966'. După cum 
știe, In această declarație 
expusă pretenția guvernului 
vest-german de a vorbi în nu
mele întregului popor german, 
precum șl poziția de nerecu- 
noaștere a Republicii Demo
crate Germane.

• LA 81 IANUARIE, la Var
șovia s-au încheiat lucrările ce
lui de-al IV-lea Congres al U- 
niunii Tineretului Socialist din 
R. P. Polonă. în cadrul lucrări
lor Congresului au fost discuta
te probleme legate de educarea 
tineretului, în spiritul patriotis
mului și internaționalismului, 
de formarea omului de tip nou, 
cu cunoștințe vaste în toate 
domeniile vieții, participant ac
tiv la construirea socialismului.

în încheierea lucrărilor, a fost 
aleasă noua conducere a Uniu
nii. Andrzej Zabinski a fost re
ales președinte al Comitetului 
Executiv al U.T.S.

Kiesinger la Roma

că „gu- 
atitudi- 
în

13
De- 
de- 

se 
este

• MIERCURI DUPĂ-AMIA- 
ZĂ au sosit la Roma, în cadrul 
unei vizite oficiale de patru zi
le, cancelarul R.F. a Germaniei. 
Kurt Georg Kiesinger. șl mi
nistrul afacerilor externe, Wil
ly Brandt. în timpul șederii în 
capitala Italiei, șeful guvernu
lui vest-german și ministrul său 
de externe vor încerca, împreu
nă cu conducătorii italieni, să 
ajungă la o poziție comună pri
vind candidatura Angliei la 
Piața comună.

Universitatea din Madrid ți-a reluat cursurile. 
Profesorii ți studenții care au pătruns pe porțile 
diferitelor facultăți au avut însă o surpriză. In aule, 
pe coridoare, în birouri și în curți, orice mișcare 
era supravegheată de „ochiul vigilent" al unei noi 
creații a regimului: „poliția universitară".

Este adevărat, uniformele poli
țiștilor, atît de puțin simpatizat» 
de studenți, au fost de data a- 
ceasta abandonate. „Poliția uni
versitară" spaniolă, creată vinerea 
trecută în baza unui decret gu
vernamental după trei luni de a- 
gitații studențești, poartă... haine 
civile și o insignă specială care, 
în caz de nevoie, poate fi și as
cunsă. Totul urmărește ca noii 
oaspeți ai universităților spaniole 
să se facă cît mai puțin remarcați. 
Corpul de poliție special creat a 
primit ordinul de a opera chiar 
în interiorul universităților pentru 
a împiedica „orice reuniune ne
autorizată" și de a „dispersa orice 
manifestație". S-au semnalat și 
unele „absențe". Facultățile de 
filozofie și litere precum și cele 
de științe economice și politice, 
închise recent printr-o hotărîre 
a rectoratului, își vor menține 
porțile încuiate.

Cum era și de așteptat, măsura 
guvernamentală a provocat o vie 
reacție din partea studenților și 
chiar a numeroși profesori. Unii 
dintre ei au vorbit deschis des
pre o „militarizare" a Universită
ții din Madrid care, pentru prima 
oară de la întemeierea el, func
ționează sub controlul direct al

poliției. O parte a studenților, In 
special cei de la facultatea de 
drept, au respectat ordinul de 
grevă, dat de Sindicatul democra
tic al studenților. La facultatea 
de medicină, peste 1000 de tineri 
au participat, în ciuda supra
vegherii polițienești, Ia o „adu
nare liberă", considerată drept 
ilegală de autorități, și au hotă
rît să declare grevă pe termen 
nelimitat.

„Încercarea de forță" a autori
tăților cu studenții a îmbrăcat și. 
alte forme. In cadrul „măsuri
lor de siguranță" luate de poliție, 
mașini ale pompierilor, gata de 
a intra în acțiune, au fost plasate 
în apropierea fiecărei facultăți. In 
același timp, poliția a procedat 
la arestări pe scară largă iar rec
torul la exmatriculări. „Guvernul 
este hotărît să pună capăt dezor
dinilor din universități folosind 
toate mijloacele care se află Ia 
dispoziția sa" — a declarat mi
nistrul spaniol al informațiilor, 
Fraga Iribame. Primei» „rezulta
te" ale acestor măsuri s-au făcut 
simțite la sfîrșitul săptămînil tre
cute, cînd 50 de studenți de la 
facultatea de medicină din Ma-

drid au fost încarcerați la Direc
ția generală ■ siguranței. Acesta 
a fost „bilanțul" ciocnirilor ce 
au avut loc la facultatea de me
dicină după ce peste 500 de stu- 
denți au ținut o „adunare liberă" 
tn semn de protest împotriva a- 
restării unui lider sindical. Insta
lați pe terasele și balceanele fa
cultății ei au aruncat cu diferite 
obiecte în polițiștii trimiși împo
triva lor. La Barcelona, sute de 
studenți au dus adevărate lupte 
de stradă cu poliția care a încer
cat să Ie împiedice accesul la un 
miting de protest împotriva ares
tării a opt colegi.

Acționînd la indicațiile autori
tăților, rectoratele procedează în 
prezent la exmatriculări în masă 

In rîndurilo studenților „nesupuși". 
La Madrid 27 de studenți au fost 
exmatriculați, dintre care unul pe 
viață, iar la Barcelona 22 de stu
denți au fost loviți de această 
măsură sub acuzația de „nesupu
nere continuă față de autoritatea 
academică".

înființînd „poliția universitară", 
măsură fără precedent în viața 
academică spaniolă, autoritățile 
de Ia Madrid au pus In aplicare 
„linia cea mai dură" împotriva 
studenților care se pronunță în 
favoarea unei mai mari libertăți 
politice și a scoaterii universită
ților de sub controlul și influența 
regimului franchist. Răspunsul 
dat de studenți la aceste măsuri 
a devenit deja cunoscut...

CAIRO 31 (Agerpres). — După 
cum a anunțat un purtător de 
cuvînt al Ministerului Afacerilor 
Externe al R.A.U., relatează a- 
genția M.E.N., Administrația Ca
nalului de Suez a hotărît să sus
pende operațiunile do deblocare 
a celor 15 nave sub pavilion 
străin imobilizat» în zona Cana
lului încă din iunie 1967. Această 
hotărîre, a precizat purtătorul de 
cuvînt, a fost adoptată tn urma 
violentului schimb de focuri de 
artilerie care a avut loo marți 
dimineața între forței» izraelieue 
șl egiptene In parte» de nord a 
Canalului de Suez.

După cum anunță agenția 
U.P.I. Republica Arabă Unită a 
făcut cunoscut că este dispusă să 
participe la orice fel de reunluno 
a Comisiei mixte de armistițiu 
arabo-izraeliană pentru a discuta 
măsurile de securitate în vederea 
continuării lucrărilor de degajare 
a celor 15 nave blocate In Cana
lul de Suez.

Purtătorul de cuvînt al guver
nului R.A.U., Hassan Zayat, a 
declarat că guvernul țării sale 
„consideră operațiunea de de
blocare a celor 15 nave în afara 
contextului crizei din Orientul 
Mijlociu" și că „această operațiu
ne nu va apropia și nici îndepăr
ta soluționarea situației".

TEL AVIV 31 (Agerpres) 
In legătură cu schimburile 
focuri care au avut loc marți 
partea nordică a Canalului 
Suez, un purtător de cuvînt
Ministerului Afacerilor Externe 
al Izraelului, citat de Agenția 
FRANCE PRESSE, a afirmat că 
„Izraelul a acceptat deblocarea 
navelor numai prin partea de 
sud a Canalului". Totodată, el 
a subliniat că „Izraelul nu va 
accepta ca operațiunile de deblo
care să creeze o nouă situație 
de-a lungul Canalului de Suez, 
care să schimbe situația creată 
după încetarea focului". La rîn- 
dul său, ministrul izraelian al 
transporturilor, Moshe Carmel, a 
declarat potrivit Agenției 
FRANCE PRESSE, că „Izraelul 
refuză să accepte orice acțiuni 
unilaterale care vizează deschi
derea Canalului de Suez fără a- 
cordul său prealabil ți fără să 
primească asigurări că toate na
vele izraeliene vor putea naviga 
liber în această regiune",

de 
în 
de 
ci

I. R.
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