
Comunicat BIBLIOTECA
O delegație de partid și guvernamentală a Repu

blicii Socialiste România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al CC. al 
P.C.R., va fBce o vizită oficială în R S.F. Iugoslavia 
la mijlocul lunii iunie a.c.. la invitația tovarășului 
Iosip Broz Tito, președintele R.S.F.I., președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia,

UNIVERSITARĂ
Primirea de către tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a ministrului
Afacerilor Externe al Turciei

RAID PRIN BIBLIOTECILE UNIVERSITARE BUCUREȘTENE
Proletari din toate țările, uniți-vă I

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, a primit vineri la amiază 
pe ministrul Afacerilor Externe 
al Republicii Turcia, Ihsan Sabri 
Caglavangil, care face o vizită 
oficială în țara noastră.

La primire au luat parte Cor
neliu Mănescu, ministrul Aface
rilor Externe, Ion Drinccanu, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Ankara.

A participat, do asemenea,

Kamuran Kurun, ambasadorul 
Turciei la București.

în cursul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, a avut loc un schimb do 
păreri referitoare la dezvoltarea 
multilaterală a relațiilor dintre 
cele două țări, în interesul am
belor popoare, al extinderii legă
turilor tradiționale dintre statele 
balcanice, al creării unui climat 
favorabil cooperării europene și 
cauzei păcii în lume.
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LA TRUSTUL REGIONAL DE CONSTRUCȚII-CLUJ

planificate?
Trustul regional de 

Construcții -Cluj a 
fost planificat în acest 
an să lucreze cu pier
deri de peste 13,6 
milioane lei. în bilan
țul contabil de la sfîr- 
șitul primului trimes
tru se spune printre 
altele : „datorită mă
surilor luate, am recu
perat din aceste pier
deri suma de 1,6 mi
lioane lei". Intrucit 
această formulare nu 
exprimă o atitudine 
fermă a conducerii 
Trustului față de pier
derile planificate, nu 
lasă să se întrevadă 
măsurile ce se vor lua 
pentru reducerea și 
lichidarea lor, am a- 
dresat unor cadre de 
conducere această în
trebare : puteți lucra 
fără pierderi planifi
cate ?

— Dacă nu am fi 
avut greutăți de apro
vizionare și de organi
zare a fronturilor de 
lucru pe șantiere — 
precizează tovarășul 
Aurelian Vintilă, ingi
ner șef adjunct — 
ne-am fi încadrat și 
noi în prevederile sar
cinii trasate de partid 
privind realizarea în
că din trimestrul I

a 20—25 la sută din 
planul anual de inves
tiții și am fi putut 
reduce substanțial 
pierderile planificate...

Adevărul este — și 
de acest lucru se face 
vinovat forul tutelor 
care n-a ajutat trus
tul în rezolvarea aces
tor probleme — că 
neritmicitatea aprovi
zionării s-a făcut se
rios simțită pe șantie
re. Amintim doar că 
pe șantiere unele ma
teriale au fost asigu
rate doar în proporție 
de 70 la sută la cără
mizi și materiale de 
zidărie, 15 la sută la 
polistiren expandat, 
ÎS la sută la zguiă 
expandată și 30 la su
tă la aparataj electric. 
Unii furnizori de ma
teriale, ca C.I.L.-Su- 
ceava și „Mureșul" 
Aiud, au livrat șantie
relor materiale de ca
litate necorespunză
toare, a căror reme
diere a ocazionat chel
tuieli neeconomicoase 
în plus. Nici parchetul 
și nici cărămizile nu 
s-au încadrat în nor
mele de calitate pre
văzute.

Conducerea Trustu-

lui, intrată în „pani
că" cu aprovizionarea 
a trecut dintr-o ex
tremă în alta. Pentru 
unele materiale s-a a- 
provizionat cu mult 
peste necesar.

Am luat în conside
rație, după cum se 
vede, întîi cauzele o- 
biective. Factorii cei 
mai reprezentativi, 
care generează o serie 
de cheltuieli neecono- 
micoase, sînt însă al
ții. Actualele norme 
republicane pentru 
construcții, sînt depă
șite din punct de ve
dere al fundamentării 
științifice și ele nu 
mai au caracter mo
bilizator pentru mun
citori. De pildă, în 
timp ce fierarii beto- 
niști de la grupurile 
de șantiere nr. 1 — 
Cluj și numărul 2 — 
Turda, îndeplinesc
normele în medie cu g 
136—141 la sută, lu
crătorii necalificați de ® 
la șantierul nr. 3 — 
Dej, realizează depă
șiri de peste 900 la 
sută ; alți lucrători
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Pastrama Mia, una din fruntașele facultății de pediatrie din 
biochimie

Tg. Mureș în laboratorul de
Foto : C. CONSTANTIN

„Biblioteca universitară 
arc o dublă funcție: de 
instituție cullural-educali- 
vă și de unitate de infor- 
mare și documentare pen
tru sludenți și cadre di
dactice — ne declara tov. 
prof. univ. MIRCEA T O- 
MESCU, directorul B.C.U. 
Biblioteca nu înseamnă o 
simplă sală de lectură, ci 
locul unde studentul do- 
bîndește cunoștințe largi și 
obișnuința cu studiul 
todic, locul unde faco 
mii pași în domeniul 
cotării științifice prin 
dicrea documentelor 
mare și a surselor secun
dare do informare, locul 
cel mai propice studiului, 
întrucît aici există întreaga 
visterio a spiritului uman".

„Esențialul în munca 
individuală a studentului 
— adăuga prof. dr. docent 
ION BF.RCA — îl consti
tuie folosirea materialului 
bibliografic și executarea 
temelor și lucrărilor pentru 
acasă. Acest fapt scoate în 
evidență în mod pregnant 
necesitatea muncii în bi
bliotecă — student și bi
bliotecă fiind noțiuni inse
parabile". „Bibliotecile sa
tisfac în mare măsură ce
rințele studenților, dar e- 
xistă unele lacune..." sînt 
de acord interlocutorii 
noștri, tovarășul prof. univ. 
M. Tomescu, directorul 
B.C.U. și tovarășul conf. 
univ. Al. Popa, directorul 
bibliotecii Institutului po
litehnic ..Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej".

Studenții ne-au semnalat 
cîteva din aceste lacune. 
Noi, cei de la Automatică 
avem acces doar la Biblio
teca centrală a institutului, 
care este foarte solicitată 
și aglomerată. Apoi, am 
putut pătrunde și în bi
blioteca de la Electronică, 
dar cum aici nu găseam 
cărțile căutate trebuia să 
ne întoarcem Ia Biblioteca 
centrală... „Stau mul timp 
la cozi pentru a afla că 
nu există cartea de care 
am nevoie" (Beschia Ce
zar — Automatica anul 
III). „La noi sînt prea 
puține culegeri de mate
matică, trebuie să recurgem 
la alte biblioteci" (Nicules- 
cu Ion — Fizică anul I). 
„Lucrări foarte solicitate 
ca „Funcții reale" de Mi- 
ron Nicolescu și „Geome
trie analitică" de Răileanu 
sînt în 2—3 exemplare". 
(Duca Constantin — Ma
tematica anul III). „Nu e- 
xistă nici o singură lucrare 
de filozofie semantică și 
dicționare enciclopedice". 
(Mamali Cătălin, Filozofie 
anul IV).

Așadar, este vorba de 
deficiențe în dotarea, or
ganizarea și funcționarea 
bibliotecilor. Pornind de la 
faptele semnalate de stu- 
denți vom căuta să dezvă
luim cauzele care gene
rează asemenea situații în 
activitatea unei biblioteci 
universitare, încercînd, tot
odată, să propunem măsuri 
adecvate pentru ca biblio-

VICTOR RAREȘ
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mc- 
pri- 
cer- 
stu- 
pri- din Australia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, a primit vineri diminea
ța pe dl. John McEwen, vice- 
prim-ministru și ministru do stat 
al comerțului și industriei din 
Australia, care se află într-o vi
zită în țara noastră.

La primire a luat parte 
Gheorghe Cioară, ministrul Co
merțului Exterior.

Au participat de asemenea, 
A. P. Fleming, ministru pentru 
probleme comerciale din cadrul 
ambasadei australiene la Londra,

și R. Schneemann, consilier eco
nomic al ambasadei australiene 
la Viena.

Cu acest prilej, a avut loc un 
schimb de păreri privind prin
cipalele probleme actuale inter
naționale, precum și relațiile e- 
conomice și politice dintre cele 
două țări, subliniindu-sc dorin
ța comună ca aceste relații să 
se dezvolte în interesul ambelor 
popoare, al cauzei păcii în 
lume.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă sinceră, cordială.

După vizita in Iran

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica, și so
ția, s-au înapoiat vineri la 
amiază în Capitală, venind din 
Iran, unde la invitația Majes- 
tății Sale Imperiale, Șahinșa- 
hul Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, au făcut o vizită o- 
ficială.

Președintele Consiliului de 
Stat a fost însoțit de Pompi- 
liu Macovei, președintele Co
mitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, Petre Burlacu, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, de consilieri și 
experți.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, Gheor- 
ghe Apostol, Alexandru Bîrlă- 
deanu, Emil Bodnaraș, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, 
Petre Borilă, Vasile Vîlcu, 
Ștefan Voitec, vicepreședinți 
ai Consiliului de Stat și ai Con-
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Măiestria profesională se cuce
rește in atelierul școlii.

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI A treia carieră a Rovinarilor

CAPITALĂ
siliului de Miniștri, membri ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători de instituții 
centrale, generali, ziariști.

Au fost de față Cyrus Zoka, 
însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al Iranului la București, 
membri ai ambasadei, precum 
și șefi ai unor misiuni diplo
matice acreditați în țara noas
tră.

(Agerpres)
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Sinziana Pop

CE PĂRERE
AVEȚI

VECINUL
DESPRE DUMNEAVOASTRĂ ?

OLTENIA (de la 
corespondentul no
stru)

La exploatarea mi
nieră Rovinari au în
ceput în aceste zile 
lucrările în vederea 
deschiderii noii ca
riere de nisip Gîrla, 
a treia mare carieră 
din acest bazin. Se

refulează zilnic mii de 
m c de apă în vede
rea asanării terenului 
— prima operație în 
graficul de lucrări 
pentru deschiderea a- 
cestei mine. Spre sfîr- 
șitul acestei luni apele 
Jiului vor fi deviate 
pe noua sa albie fă-

cînd loc unui adevărat 
șantier menit să „des
chidă“ drumul căr
bunelui.

Cariera Gîrla se 
înscrie printre marile 
exploatări de lignit 
din țară, furnizând 
termocentralelor în 
final peste două mili
oane tone lignit anual.

CITIȚI ÎN PAG.

Vecinii Atelierelor Grivița își împodobesc blocurile și 
trotuarele cu insule de flori, colorate viu și atrăgător. 
Bunii gospodari se recunosc ușor.

In față, un bloc cu multe scări Inscripția este dese
nată clar : blocul 6. E o dimineață umplută de tăcerea 
sobră a copacilor decorativi. Dilema începutului a fost 
rezolvată la Scara E. O persoană în vîrstă, îmbiăcată 
în negru, mă privește bănuitor, gata să-mi vină în ajutor.

Arăt pajiștea invadată de flori multicolore și iarbă, 
de copaci și arbuști. Laud inventivitatea în bunul gust 
al balcoanelor decorate cu glastre. Dar nu văzusem decît 
exteriorul. Atunci, am suit treaptă cu treaptă alături de 
Stan Alexandrina, mîndră că-mi poate arăta vrednicia și 
dragostea pentru frumos a locatarilor. Ordinea și cură
țenia te îndeamnă să-ți ștergi tălpile pantofilor. E liniște.

— Copiii sînt, probabil plecați la școală, insinuez.
Am ajuns la etaiul V.
_  Nu copiii tulbură liniștea și pacea blocului. S-a 

făcut pentru ei un solar. Joaca lor e frumoasă. De pe 
bancă îi privești cu plăcere și parcă îi ocrotești. Unii 
dintre locatarii maturi, trecuți de vîrsta copilăriei, ne fac 
necazuri.

Blocul e locuit de familii de salariați, majoritatea cu 
program în ture. Unii vin dimineața, alții seara. Ne cu
noaștem bine între noi, ne știm programul de odihnă, în 
general ne respectăm. Dar nu toți știu să se poarte.

★
La scara B, o fetiță așteaptă atentă cu ochii la tram

vai. Mămica, L. Elisabela, încărcată, veni în sfîrșit.
— Cînd nu sînt eu, fetița mea, Maria, merge la ve

cini. Acum a fost afară și a stat pe bancă. Este în 
clasa a III-a, dar este înțelegătoare și cuminte. Sînt di
vorțată și stau în același apartament cu soțul (care nu e 
singur), cu fosta mea soacră, și cu o locatară. Am avut 
un ajutor de la vecinul Irimia Gheorghe sau de la Solo- 
mon. Am fost și sînt bătută și eu și fetița. Trei ani am 
stat în spital din cauza bătăilor. Fetița a rămas sub su
pravegherea vecinilor. La spital tot ei veneau în vizită. 
Mai tîrziu am aflat că au încercat să discute cu soțul. 
El însă, înainte de divorț adusese în casă o persoană. El, 
șofer de meserie, cunoștea multă lume, dar cu „profe
soara" avea legături. Acum ar trebui să fie liniștit, eu 
nu-i zic nimic, fac mîncare la toți și locatarei, numai 
să-mi dea bani... Dar nu-mi dă. Bale fetița dacă mănîncă

înaintea lui, ea trebuie să mănînce din ce rămîne. Ve
cinii ne primesc cînd ne bate, dar, pe urmă, tot aici ve
nim să dormim, să locuim...

Cu ochii înlăcrimați, Maria privea spre mămica ei, 
dînd aprobativ din cap.

— Am căutat să ne sprijinim vecinii — îmi spune 
Irimia Gheorghe — arătîndu-le ca tulbură liniștea loca
tarilor pînă după miezul nopții. I-am chemat în fața 
comitetului de bloc. Deși are o meserie, Matqescu este 
un bărbat cu o educație neterminată. Iși teroriza soția 
Eentru că găsise o alta. Copilul este nevinovat, dar bar

atul acesta nu înțelege. Am avut nenumărate discuții, 
soția lui a făcut o sesizare la procuratură, mama lui in
tervine de multe ori. Sîntem pe cale să cerem mutarea 
lui disciplinară, dar oare va simți condamnarea, repulsia 
vecinilor lui ? Am vrea să se îndrepte, să ne salutăm 
prietenește. Orice greșeală poate fi îndreptată.

•OJLmiezul 
nopții

ANGELA POPESCU

(Continuare in pag. a II l-a)

Roman foileton ide
HARALAMB ZINCĂ

Știu păduri de brad cu 
sfeșnicele egale arzind spre 
cer. Știu coridoare de răcoa
re cu picuri de rășină pre
linși. Dar mai știu păduri 
de trunchiuri informe, cu 
coaja crestată în litere, co
paci. mutilați de cicatrice 
roibile: rănile supurează și 
cresc înafară ca niște 
pumni.

Am poposit în preajma 
unei minăstiri cu zugrăvea
la intactă, cițiva oameni 
vegheau culorile, de sub 
mortarul azvîrlit de-un bez
metic, ieșiseră pe rînd in 
lumină albastrul și roșul 
cărămiziu, veștmintul unui 
Sfintul Gheorghe. Dar zgî- 
rieturile de cui și cu vopsea 
scrijelite pe mai toate 
frescele bisericilor noastre, 
însemnele acelea de-o sea
mă aproape cu ctitoria, 
pentru că unele nume sînt 
silabisite in litere slavo- 
nești, arată că trufia sălăș
luiește de mult printre noi, 
așa că Ion și Vasile care 
să se fi amestecat printre 
picioarele sfinților, au fost 
și vor mai fi. Iar pridvo
rul de la Dragomirna poa
te să fie și-un cimitir pe 
perete.

Undeva în Ardeal se nu
mesc maialuri sărbătorile 
câmpenești, popasurile ace
lea la iarbă verde cu me
rinde purtate de-acasă în 
sac. Sînt și spectacole în 
aer liber pe scene improvi
zate ad-hoc. Se alea locu
rile foarte frumoase, col
țurile de natură pitorești, 
livezile cu iarbă proaspătă 
și cu umbră. Am trecut a- 
deseori seara și serile ur
mătoare prin locurile de 
popas duminical. Și nicio
dată n-am * văzut altfel 
decît mormane de gunoaie, 
resturi alimentare și hirtii 
părăsite pe iarbă, pe care 
vîntul și ploaia doar să le 
fi spălat cu timpul, că ar-

(Continuare 
în pag. a IlI-a)
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1. Un telefon...

Florin Ceaușescu, este unul dintre tinerii muncitori de la 
I.C.S.I.M.-București pe care ii recomandă sîrguința și price

perea in producție

Trecuse de miezul nopții Am pus cartea de o parte. Nu, nu-mi 
era somn, însă devenisem sclavul unei deprinderi. La cîteva mi
nute după miezul nopții, brațul. într-un gest mecanic, se întin
dea către noptieră, lăsa cartea din mină, un deget apăsa butonul 
veiozei, după care apele întunericului potopeau brusc încăperea. 
Tot atît dc brusc, porneam plutind în căutarea somnului. 11 gă
seam lesne, bineînțeles după ce mai rătăceam cu gîndul printre 
paginile cărții abandonate.

Nici în noaptea despre care va fi vorba în povestirea de față 
lucrurile nu s-au petrecut altfel. Am stins lumina, am închis 
ochii. Știam că după un minut sau poate două, voi adormi. 
Pleoapele mi se îngreuiaseră de acum cînd, deodată, telefonul...

/Ajuns aici, mă văd dator cu o precizare : în cei cincisprezece 
ani de cînd locuiesc în această garsonieră, pe cît de retrasă pe 
atît de liniștită, telefonul n-a îndrăznit niciodată să sune după 
miezul nopții Nici nu-mi închipuiam că ar putea să prindă glas 
la o oră atît de înaintată. Țîrîitul îmi umpluse camera de sunete 
neobișnuite ce începuseră să mișune peste tot, ca niște șerpi
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subțiri ți înspftimîntători. Am sărit din pat și am aprins veioza, 
fiind încredințat că, odată cu izbucnirea luminii, telefonul va 
amuți. Bineînțeles, m-am înșelat. Inima, fără nici un motiv te
meinic, îmi bătea nebunește. încercam, dat nu izbuteam să-mi 
răspund cine dintre prietenii moi ai fi puiul să mă caute la un 
ceas atît dc lirziu De aceea am ți ridicat receptorul cu convin- 
gerea că, de la cclfdalt capăt, voi auzi scuzele de rigoare : „Ah, 
vă rog să mă iertați, am greșii numărul 1“ Cu atît mai marc mi-a 
fost mirarea cînd am recunoscut imediat glasul metalic al căpi
tanului de securitate Lucian T.

— Tc-am deranjat ? mă întrebă el. Ce făceai —- serial, citeai 
sau dormeai ?

— Numai ce închisesem ochii, îi mărturisii.
— Deci, tc-nm trezit din somn ?
— Ți-ar face plăcere să afli că așa c P
Ofițerul rîse satisfăcut, bănuia că telefonul său nocturn mă 

făcuse curios și acum anume prelungea convorbirea.
— Ascultă, în cîteva rînduri te-ai plîns că scrii literatură de 

aventuri fără să, fi participat la vreuna din acțiunile noastre. 
Recunoști ? trecu el la un ton profesional.

— Recunosc.
— îți menții plingerea ?
— Mi-o mențin I
— Atunci, zise Lucian, pregătește-te de acțiune... Peste fu- 

mătalo dc oră, trec să te iau. Plecăm la Constanța...
Invitația căzuse în liniștea și pacea garsonierei mele ca o lovi

tură de trăznet. Mă năucise, nu-mi găseam cuvintele, întîrziind 
astfel răspunsul.

— Sn-i raportez cumva maiorului Panait că ai renunțat la 
dorința ta de autor de literatură de aventuri ? sparse Lucian tă
cerea ce se îrislăpînise pe fir.

Nu suport ironiile pe seama comodității scriitorilor. Le consi
der neavenite : cine afirmă efi scriitorul este un om comod gre
șește amarnic ; a căra cuvinte ore în șir, zile și nopți, și a le 
rîndui pe hîrtie într-o anumită înlănțuire logică și emoționantă 
o ca și cînd ai căra, la nesfîrșit, pietre de moară.

— Sau poate că nu vrei, n-ai chef ? Ai putea atunci să-mi 
răspunzi că ți-e rău, că ai răcit, îmi sugeră Lucian. Se știe că 
gripa e frecventă și vara Ei, ce zici ?

Mă provoca, dar eu eram hotărit să rezist provocărilor. Am 
răspuns cu o voce solemnă, de aceea, cred eu, și puțin cara
ghioasă :

— Ei bine, peste jumătate de oră, te aștept în fața casei. 
E cel puțin un caz interesant ?
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— Nu știu... O să vedem la fața locului. La revedere I
Vedeam aievea fața simpatică a ofițerului. Fără îndoială zîm- 

bea gînditoi, enigmatic. Sau poale se amuza po seama reacței 
mele. îmi plăcea să cred că intenționat nu-mi vorbise de natura 
cazului, știind, de fapt, că vom avea de-a face cu unul intere
sant. Voia astfel să mă ațîțe, să învăluie călătoria mea de docu
mentare într-un mistei artificial, dar captivant. Am aruncat într-o 
valijoară cîteva lucruri necesare In drum scurt. Apoi, așa cum 
nc-a fost înțelegerea, am coborît în fața casei. Am așteptat puțin. 
Și de data asta, căpitanul Lucian s-a dovedit punctual. înadins 
m-am uitat la ceas : do la convorbirea noastră telefonică se 
scurseră exact treizeci de minute. Venise să mă ia cu un „Mer- 
cedes" negru, modem, de unde am tras concluzia că vom călători 
cu o viteză de peste 120 km. pe oră. Lucian nu coborî, deschise 
doar poiticra mașinii și-mi făcu semn să trec lingă dînsul, pe 
bancheta din spate. Era îmbrăcat civil. Părea bine dispus, dacă 
nu chiar înveselit dc curiozitatea pe care mi-o declanșase.

— Dacă vremea e frumoasă, îmi zise după ce-mi strînse mîna, 
o să facem și puțină plajă.

Evident, voia să mă liniștească.
— Lasă plaja I Trebuie să fie un caz interesant, dacă mai 

sculat din pat la ora asta, nu-i așa ? întrebai eu dornic să aflu 
în ce afacere mă „aventuram“.

Lucian parcă nu-mi auzise întrebarea. îndemnă șoferul să por
nească, apoi își întoarse fața spre mine ; zîmbea enigmatic.

— Locotencntul-major Frunză nu vine cu noi ?
— A, Frunză... Slăbiciunea ta I E de-acum acolo... la Con

stanța.
Străzile Capitalei erau pustii. Cînd și cînd, farurile prindeau în 

bătaia lor perechi de îndrăgostiți. Stăteau pe la porii sau lipiți 
de un copac.

în obscuritatea din interiorul mașinii, simțeam privirile ironice 
alo căpitanului. Mă smulsese din pat și mă luase cu dînsul, ceea 
ce, se vede treaba, îi producea o plăcere drăcească.

— Dacă vrei, îmi propuse Lucian după ce ieșirăm din oraș, 
poți să tragi un pui de somn.

Afurisitul I Nu voia să-mi potolească în nici un chip curiozi
tatea.

— Bine, bine, încuviințai eu morocănos. Am să încerc 1
„Mercedes"-ul zbura prin noapte, deschizîndu-și drum cu fa

rurile sale puternice §i, înainte de a adormi, mi-am amintit cu 
tristețe de cartea lăsată pe noptieră.

(urmare în numărul de mîlne)

BIBLIOTECA 
UNIVERSITARĂ

(Urmare din pag. I) 

tecile să-și poată îndeplini 
integral sarcina.

Mai întîi, 
aprovizionarea...

In procurarea cărților 
se întîniplă adesea greu
tăți datorită tirajului re
dus in care acestea apar, 
precum și difuzării celei 
mai mari părți din tiraj 
din librării. Bibliotecile, 
care se aprovizionează de 
la colectura C.L.D.C. s-au 
ales cu „resturile" și ră- 
mîn cu numeroase titluri 
...lipsă. Iată un exemplu. 
La biblioteca Facultății de 
filozofie există un singur 
exemplar din monografia 
„N. Titulescu" de M. Oprea 
recent apărută. De regulă, 
comenzile prealabile fă
cute pentru a se putea 
stabili tirajele, nu sînt res
pectate, invocîndu-se... 
tiraiul mic. Atunci ce rost , 
mai are dorința editurilor 
de a fi ajutate in apro- ; 
ximarea tirajelor din mo- | 
ment ce fot nu se respectă I 
tirajul planificat, și, im- I 
plicit, cererea biblioteci- I 
lor ? Editurile produc | 
greutăți nerespcctind ter- , 
merele de apariție, ajun- 
eîndu-se la intirzieri de 
tuni și ani de zile. Lucra- | 
rea foarte solicitată de 
studenții de la Energetică, , 
„Diagramele app.i și ale 
aburului" de V. Vukalo- 
vici e anunțată de Editura 
tehnică de anul trecut, dar 
nici pînă astăzi n-a apă
rut.

Bibliotecile colaborează 
cu decanatele și cadrele 
didactice din unele facul
tăți, stabilind împreună 
lucrările și număiul nece
sar a fi comandat pentru 
diversele discipline. Dar, 
există cazuri cînd această 
colaborare este formală sau . 
se realizează sporadic, 
ceea ce face ca din lu
crările apărute și intro
duse ulterior in bibliogra
fia studenților să fie co
mandate insuficiente exem
plare.

Completarea biblioteci
lor cu lucrări apărute pes

te hotare este restrînsă, 
deși studenții solicită un 
volum din ce în ce mai 
mare de lucrări redactate 
in limbi străine pentru a 
dobîndi astfel o privire 
largă asupra problemelor 
studiate. B.C.U. a putut 
achiziționa în 1966 doar 
1735 volume cărți, repre- 

I zentînd numai 0,26 la sută 
din producția mondială de 

! carte, precum și 1 420 de 
* periodice străine din care 

1 380 sînt reviste științi
fice. Experiența B.C.U. 
este pozitivă în această di
recție : au fost primite prin 
schimb 3 827 volume, iar 

' pe calea donațiilor 2 648 
I volume, obținîndu-se ast- 
I fel, pe această cale, de 
' 3.8 ori mai multe cărți 
t străine decît s-au putut 
I cumpăra. Alte biblioteci 
I centrale (I.P.G.G.) au ră

mas în urmă, sporindu-și 
prea puțin fondurile de 
publicații și lucrări străine.

Deși schimbul interna
țional de publicații s-a in
tensificat considerabil în 
ultimii ani, completarea 
bibliotecilor universitare cu 
cărți și reviste străine se 
menține încă nesatisfăcă
toare și unilaterală, în ra
port cu producția edito
rială a fiecărei țări în parte 
și cu necesitățile de in
formare și documentare a 
cadrelor didactice și a stu
denților. La aceasta con
tribuie și neritmicitatea 
primirii revistelor. Cu toa
te insistențele și reclama- 
țiile adresate Direcției di
fuzării presei și Poștei cen
trale se reperă marile în- 
tîrzieri în primirea publi
cațiilor străine sau pur și 
simplu unele publicații nu 
mai sosesc.

Spațiul afectat 
bibliotecilor

este restrins, aceasta îm- 
piedicînd de cele mai 
multe ori buna desfășu
rare a activității de schimb 
și a lecturii din sălile spe
cial amenajate Numai la 
biblioteca I.P.G.G. există 
o sală de lectură care poa
te cuprinde pe toți stu
denții, la celelalte biblio
teci sălile de lectură au 
un număr insuficient de

locuri. Este cazul Biblio
tecii centrale a Politeh
nicii. care, cu o sală de 
380 de locuri, trebuia să 
facă față unei frecvențe 
zilnice de circa 700 de 
studenți. La Facultatea de 
chimie biblioteca „se su
focă“ pur și simplu, în
tr-un spațiu foarte mic și 
necorespunzător, din cau
za aerului viciat ce stră
bate de la laboratoare prin 
conductele prost instalate. 
Aici cărțile zac în gră
mezi pe jos și pe dulapuri, 
iar pentru lărgirea spațiu
lui s-a propus... dărîmarea 
unei sobe. într-o sală mi
nusculă de lectură se în
grămădesc aproape 100 de 
studenți. Această stare de 
lucruri, care se „transfor
mă" de la un an la altul 
prin creșterea fondului de 
cărți și a numărului stu
denților, nu a dat încă 
nimănui de gîndit ?

O situație deosebită, 
care se perpetuează dc cî
teva luni de zile, găsim 
la biblioteca documentară 
a Facultății de filozofie, 
în urma unei expertize 
care arăta pericolul pră
bușirii planșeului încăpe
rii ocupate de bibliotecă, 
aceasta a fost închisă. Fi
resc ar fi fost să înceapă 
imediat mutarea bibliote
cii. Dar unde ? Decanatul 
facultății, dînd dovadă de 
bunăvoință, a cedat o sală 
de seminar, dar mutarea 
se tărăgănează. Există un 
număr enorm de cărți care 
trebuiau mutate, lucru ce 
s-ar fi putut face în tim
pul vacanței dm februa
rie. Dar nu s-a făcut I

în condițiile actuale, 
spațiul existent trebuie fo
losit cu eficiență maximă. 
In acest scop este necesar 
să se procedeze la scoate
rea din inventarul biblio
tecilor a volumelor depă
șite sau uzate care împie
dică sporirea fondului cu 
noutăți și îngreunează 
munca în biblioteci. Este 
de neînțeles faptul că lista 
manualelor din 1958, de
pășite și uzate, propuse la 
scădere de biblioteca Fa
cultății de filozofie, n-a

fost aprobată de Fondul 
de stat al cărții.

Informarea 
și documentarea

Asigurarea informării și 
documentării trebuie să 
constituie un obiectiv prin
cipal în activitatea biblio
tecilor.

„Numai o documentare 
„la zi" în problemele știin
țifice ne poate permite să 
fim la nivelul științei mon
diale, orice rămînere în 
urmă în această problemă 
este o pierdere. Uneori, din 
cauza insuficientei docu
mentări, ești pus in situa
ția de a cerceta ceea ce 
alții au rezolvat cu mult 
înainte. Sporirea posibili
tăților de documentare și 
informare constituie o 
chestiune esențială" — ne 
declară prof. univ dr. do
cent N. Botnariuc, deca
nul facultății de biologie. 
De aceea, considerăm ne
satisfăcătoare apariția (ne
regulată) a buletinului 
„cărții străine intrate în 
bibliotecile de invățămînt 
superior din țară". Ar fi 
necesar să se tipărească 
săptămînal sau lunar lis
tele noilor volume și re
viste intrate in biblioteci, 
așa cum s-a încercat, par
țial, la B.C.U. numai pe 
anumite teme. Informația 
promptă in toate dome
niile și temele acestora, 
trebuie extinsă la orice bi
bliotecă universitară, iar 
lucrările de informare să 
apară în tiraje suficiente 
pentru a putea satisface 
toate cerințele și a-și atin
ge eficiența.

Colectivele bibliotecilor, 
cu precădere la B.C.U., au 
întocmit bibliografii valo
roase destinate sprijinirii 
directe a procesului didac
tic și cercetării științifice 
din facultăți. Dar, din nou, 
se pune problema infor
mării operative I Ce va
loare au aceste bibliografii 
selective și recenzii dacă 
ele rămîn necunoscute stu
denților ?

Popularizarea noutăților 
se face cu întîrzieri apre
ciabile, durează mult pînă 
apar listele de noutăți (pe

trimestre I), pînă se intro
duc fișele respective in fi
șiere. Ar trebui înființate 
vitrine cu noutăți și pa
nouri care să le anunțe 
intrarea în biblioteci. Ast
fel nu s-ar ajunge la si
tuația următoare (întîm- 
plată la Filozofie) : despre 
existența în biblioteci a 
unui valoros fond de opere 
sociologice s-a aflat într-o 
ședință A.S. 1 Găsirea unor 
mijloace adecvate de 
popularizare, care în pre
zent lipsesc peste tot, ar 
fi de natură să faciliteze 
apropierea studenților de 
noile volume apărute.

Organizarea actuală a 
bibliotecilor e susceptibilă 
de serioase îmbunătățiri. 
In primul rînd se impune 
înființarea bibliotecilor pe 
specialități și a biblioteci
lor de catedră, care există 
acum doar la I.P.G.G.. pen
tru a permite o îndrumare 
directă a studenților de 
către cadrele didactice. 
Trebuie deschise secții de 
împrumut la toate biblio
tecile existente, care să fie 
dotate corespunzător. Ex
tinderea împrumutului se 
dovedește a fi utilă ma
jorității studenților, știut 
fiind că unele lucrări ne
cesită un timp mai înde
lungat de studiu.

Copiii vitregi 
ai institutelor 
-bibliotecile 

de cămin
Se știe că pe lîngă că

minele unde locuiesc un 
număr mare de studenți 
au fost create biblioteci, 
dar ceea ce nu se știe este 
modul defectuos în care 
acestea funcționează. In- 
trînd prin bibliotecile din 
„Grozăvești" și „Regie" am 
avut certitudinea că ne 
aflăm în imperiul nepăsă
rii, aceste biblioteci fiind 
în situația „copiilor vi
tregi".

Fondul de cărți, reviste 
și cursuri de care dispun 
aceste biblioteci este re
dus, iar presa și publica
țiile sosesc cu întîrziere.

De organizarea defici
tară a acestor biblioteci 
sînt vinovate și conduce

rile administrative ale in
stitutelor care mută de la 
un an la altul studenții, 
producînd astfel și o miș
care inutilă a cărților. 
Unele volume rămîn în bi
bliotecă unde sînt neuti
lizate, în timp ce în alt 
loc sînt solicitate intens. 
Am cules cîteva cazuri La 
„Grozăvești“ există opt 
exemplare din cursul lui 
Ov. S. Crohmălniceanu 
„Istoria literaturii române 
între cele două războaie 
mondiale" pe care nu le 
citește nimeni, iar studen
ții de la filologie, care stau 
la „Carpați" și „6 Martie" 
umblă după ele. Majori
tatea studenților cleetro- 
niști locuiesc la „Regie", 
dar biblioteca specială de 
electronică se află la alt 
cămin unde nu este folo
sită decît de maximum 15 
studenți. La această situa
ție e firească întrebarea : 
de ce au fost inițiale bi
bliotecile de cămin, dacă 
studenții căminîști tot tre
buie să-și caute cărțile în 
alte locuri ?

Aminteam mai sus de 
spațiul deosebit de restrins 
al acestor biblioteci. La 
„Regie" biblioteca a fost 
amplasată în holul unui 
aloc, iar la „Grozăvești" în
tr-o anexă improprie. Este 
de neînțeles de ce pro- 
iectanții nu au prevăzut 
spații pentru biblioteci în 
noile cămine.

Drumul cărților la stu
dent ar puica fi scurtat 

dacă :
— editurile ar colabora 

cu bibliotecile în planifi
carea aparițiilor yi stabi
lirea tirajelor ;

— C.L.D.C. ar înființa o 
colectură specială pentru 
bibliotecile universitare și 
ar respecta numărul volu
melor comandate ;

— catedrele și cadrele 
didactice ar informa la 
timp bibliotecile asupra 
importanței viitoarelor a- 
pariții editoriale pentru ca 
numărul volumelor coman
date să nu se facă la în- 
tîmplare ,

— posibilitățile create 
de intensificarea schimbu
lui internațional de cărți 
și publicații ar fi deplin 
valorificat ,

— manuscrisele ar fi 
predate în termen editu
rilor și dacă forurile în 
drept ar urmări cu atenție 
elaborarea lor ;

— spațiul bibliotecilor, 
inclusiv al celor de cămin, 
ar fi extins, ținîndu-se 
seama de creșterea numă
rului studenților și a căr
ților depozitate ;

— cărțile și publicațiile 
intrate in biblioteci, ca și 
bibliografiile, recenziile, 
ghidările și îndrurnarele, 
ar fi popularizate la timp.

Spre parcul de distracții

ath. joja : STUDII DE LOGICĂ <vol ">
Pentru un cititor atent, Stu

diile de logică ale academicia
nului Ath. Joja se dovedesc a 
fi o carte deosebit de utilă ti
nerilor care se pregătesc cu 
seriozitate să bată la porțile 
științei și culturii. O carte 
folositoare, fiindcă atît pri
mul, cît și cel de al doilea 
volum — recent apărut — din 
Studiile lui Ath. Joja, conțin 
numeroase idei și indicații 
prețioase referitoare la cele 
mai diverse aspecte ale știin
ței contemporane și contribuie 
Ja soluționarea multor ©robie- 
me actuale de logică, meto
dologie. epistemologie, sociolo 
gie, antropologie filozofică etc

Date fiind bogăția de idei 
precum și multitudinea pro
blemelor de strictă specialitate 
abordate in această lucrare . 
definiția logicii, reconstituirea 
tahloudn științific a) istoriei 
legicii. log’rn științei, metodo
logia cercetării ș.a., ar fi difi

cil să încercăm să rezumăm în 
cîteva rînduri ceea ce este 
deja condensat în 526 pagini, 
cît are volumul la care ne re
ferim. /Această sarcină revine, 
desigur, revistelor de speciali
tate, de aceea în însemnările 
de față ne mărginim la încer
carea de a îndrepta atenția ti-

primite cu interes de specialiști 
de mare reputație. Iată, în cele 
ce urmează, cîteva scurte, dar 
relevante extrase din ecourile 
stîrnite peste hotare de lucră
rile academicianului Ath. Joja, 
în postfața sa la traducerea în 
rusește a primului volum al 
Studiilor de logică ale omului

RECENZIE
nerilor cititori spre aceste Stu
dii care — traduse, integral 
sau parțial, în diferite țări 
(U.R.S.S., Brazilia, Franța, Ar
gentina}, comunicate cu pri
lejul unor congrese filozofice 
internaționale (Veneția, Stresa 
Slanford, Ithaca. Washington 
Mexic, Ierusalim. Evian), sai 
cu ocazia unor conferințe ști 
Ințifice expuse de autor la 
academiile din Pans, Berlin. 
Atena și la universitățile din 
Moscova și Jena — au fost

de știință ’român, profesorul 
Alexeev scrie că Ath. Joja 
este „un mare cercetător a) 
logicii, care a introdus în 
această știință multe elemente 
înnoitoare, care a apărat-o 
activ și militant de inamicii ei 
fățiși și ascunși" în continua
re, el apreciază „discursurile 
combative și distinse ale lui 
Ath. Joja în apărarea logicii 
dialectice la multe congrese și 
simpozioane f'lo/oftre interna
ționale" (Loghiceskiie issledo-

vaniia, Moscova, 1964, p. 488). 
Referindu-se la principiul iden
tității concrete, propus și fun
damentat de Ath. Joja, filozo
ful german G. Klaus scrie, 
după ce relevă importanța a- 
cestui principiu, că „un mare 
folos al lucrării lui Joja este 
de a fi făcut esențialul în 
această privință" (Deutsche 
Zeitschrift fûr Philosophie, 
11/1962, pagina 1428). O apre
ciere deosebit de elogioasă a 
Studiilor de logică a dat și 
René Poirier, președintele Aca
demiei de științe morale și 
politice din Paris în ședința 
din 18 octombrie 1965 a Aca
demiei franceze, R. Poirier 
afirma că Ath Joja este „un 
logician de o cultură și o mă
iestrie necontestată", care „pe 
bună dreptate face autoritate" 
și care „conduce o revistă a) 
cărei echivalent, din păcate, 
noi nu-1 avem în Franța-.

A. SAVA
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La piață

în fața artei lui Dumitru Ghia- 
ță, pe care retrospectiva de as
tăzi o cuprinde în substanța sa, 
în înțelesurile sale adînci și di
verse, epitetele se opresc ino
portune în prag. Poate că înseși 
cuvintele violentează această pic
tură de stări, de emoții pure, 
în care adevărul vieții (mult prea 
complex adesea pentru a fi cu
prins într-un vestmînt lingvistic 
precis, limitat) e intuit uimitor 
de firesc și plenar. Simplitatea 
caldă și cuceritoare a artei sale 
se refuză cazuisticii pe care cri
tica o mai profesează în fața 
fiecărei linii și pete de culoare, 
asaltului de erudite teorii în 
care speculația ia locul sentimen
tului. Dumitru Ghiață pictează 
cu modestia gravă a meșterului 
popular olar, ori a mîinilor în- 
demînatice de țesătoare, cu sen
timentul unui ritual, în care cli
pa prezentă nu e paralizant di
secată și analizată, cu sentimen
tul continuatorului unui mește
șug milenar. Arta ca și viața nu 
i-au fost tulburate de evenimen
te neașteptate și pustiitoare, iar 
anii i-ai putea număra după de
sele expoziții răspîndite aproa
pe cu egală consecvență din ti
nerețe (1915) pînă astăzi. Cre
zurile artistice ale altora (per
sonalități izolate, curente ori 
școli) nu i-au zdruncinat felul 
de a se exprima, căci în țară 
ca și Ia Paris unde și-a desăvîr- 
șit ucenicia, „a știut să uite cît 
trebuia și să nu păstreze decît 
atît cît să poată picta ca el“.

Deși evoluția sa e sensibil evi
dentă de la o etapă la alta, pu
țini artiști cunosc unitatea sa de 
viziune, a registrului afectiv, 
puțin artiști au atins o expresie 
plastică atît de individualizată.

Dumitru Ghiață a revenit 
toată viața la cîteva subiecte 
predilecte, pe care le-a reluat 
pînă la sleire, dar din care a fă
cut întotdeauna o operă de artă.

Unul dintre acestea e tîrgul 
țărănesc. Zugrăvit în ipostaze 
realiste ■ țărănoii aranjîndu-și pro
dusele („Țărănci la piață“) sau 
așteptîndu-și cumpărătorii („La 
piață“), sfătuindu-se, în atitudini 
încordate sau relaxate („Țărănci 
la sfat", „Țărănci"). ori pur și 
simplu privind („Mame cu co
pii"), devine prin reluări în in
finite nuanțe și ipostaze un ve
ritabil simbol al sufletului colec
tiv, al grupurilor de oameni re
unite de un flux, de o forță 
irezistibilă. Preocupați, serioși, 
țăranii lui Ghiață. par coborîți 
de la munte, nu numai pentru 
strălucirea locului sau mărunte 
necesități casnice, ci ca într-un 
străvechi obicei al pămîntului se 
regăsesc în alții, în mișcarea di
verselor locuri de adunare pre
stabilite parcă de un ritual al

înaintașilor („Tîrg", „în fața bi
sericii", „Hora țărănească" ș.a.). 
E ca o nevoie organică, concre
tă, de palpare a ființei locurilor, 
de definire a unei spiritualități 
geografice de a-și confirma exis
tența colectivă. De aceea, în a- 
ceste pînze omul nu e individua
lizat, nu interesează psihologii 
particulare, ci fizionomia grupu
lui, realizate poate unic în arta 
noastră plastică, în care perso-

Portret de țărancă

najele comunică intens și subte
ran între ele, trec prin așteptarea 
lor austeră, grea, de la aparen
țe la esență, de la întîmplător 
la generalitatea condensată și 
polivalentă a artei („Curățitorii 
de zăpadă", „Vînătorii în pădu
re" ș.a.).

O a doua temă dominantă, 
care într-un fel sau altul e pre
zentă în întreaga sa creație, este 
natura, esențializată și viguroa
să, capabilă de mari disponibili
tăți poetice. în peisajele sale, a- 
semenea lui Andreescu, de care îl 
despart în fond apreciabile lu
cruri, nimic nu e extraordinar. 
Cîțiva copaci, dealuri, cîteva 
case, nu sînt niciodată insigni
fiante pentru atenția artistului, 
caro știe să descopere în ele, 
cu o privire pură, do copil, evi
dent defetișizantă, un fior dra
matic, o bucurie sau o tristețe, 
pe care o trăiește puternic, dar 
căreia cu greu i-ai putea contu
ra un chip precis, explicativ și 
didactic. Dumitru Ghiață nu pic
tează idei sau concepte, ci e un 
fiictor al sentimentelor, al ine- 
abilului pe care-1 conține și-l 

degajă obiectul, materia limitati
vă. Dumitru Ghiață face din a- 
ceastă lume gravă și liniștită tot
odată, oprită de artist în timp și 
în spațiu limitat, o lume nouă, 
numai a sa, pe care o cercetea
ză cu sinceritate, în care se o-

glindește cu sinceritate pe sine. 
Această artă în care motivele 
plastice sînt pictate cu multă 
dragoste, cu gîndul la echiva
lentul lor natural, țintește totuși 
realități mai adînci conținute de 
acestea, realități care se impun 
spiritului nostru, intuitiv și nu 
logic, existînd într-un anume 
sens la Ghiață o transfigurare a 
realității pornită de la datele ei 
obiective, vizibilă mai ales în 
peisajele înclinate către ipostaza 
ușor fantastică, de basm, scene 
de patinaj îndeosebi, unde uni
versul pînzei trăiește un fior de 
măreție, de calmă detașare și 
singurătate. Sinteza aceasta în
tre concretul imaginii și sensu
rile sale abstracte, stăruința de 
a pătrunde organic, neostentătiv 
spiritul și tradiția unui popor, 
creația sa de a defini în cîteva 
elemente plastice primordiale, o 
psihologie, o viziune specifică, a- 
supra lumii și vieții e poate trăsă
tura fundamentală a artei sale. Cu 
fiecare pînză, a țintit acest fapt 
pînă în cele mai umile și pito
rești teme (cum sînt florile de 
pildă) pe care le-a pictat cu dra
gostea saditorului, a celui care 
prețuiește aroma pămîntului. 
„Dintr-un ulcior mic cu sclipiri 
surdinîzate de smalț se avîntă 
cîteva flori nepretențioase. Sînt 
florile din atmosfera caselor 
noastre, flori tomnatice, care nu 
se laudă cu splendori frapante, 
cu flăcări de petale, cu rozuri 
și portocaliuri gălăgioase", scria 
cu mulți ani în urmă Oscar 
Walter Cisek. Sentimentul gene
ral mai e realizat și din viziu
nea sa de un monumental apar
te, vibrant, în care unghiul de 
percepție a imaginii este foarte 
mic, obiectele și personajele (sti
lizate, reduse la notații esenția
le) sînt apropiate pe toate pla
nurile artistului, ca și privitoru
lui. E o invitație familiară, de a 
păși în casa lumilor sale, în 
care a trăit și a construit singur, 
în liniște decenii în șir. Există 
la Ghiață ca și Ia Brâncuși o 
conlucrare intimă cu materialul, 
o mare cunoaștere a mijloacelor 
picturale folosite propriu și cu 
acuratețe, o plăcere senzuală a 
materiei. Duritățile sale în desen 
și cromatică, pe care de multe 
ori cronicarii de artă plastică 
le-au considerat asprimi voite, 
în ultima parte a creației sale 
sale („Peisaj", „Amurg", „Drum 
spre munți"), se rafinează, se 
subtilizează, ajungînd la expre
sivități de tonuri remarcabile. 
Arta lui Ghiață este o artă caldă, 
o artă optimistă fără false pro
bleme în care genius Iod ține 
locul oricărei filozofii.

CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU
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Impolitețea în relațiile curente (om-om ; tovarăș-tovarăș), 
fie că s-a produs atingîndu-mă direct, fie vfizind-o răsfrlntă 
asupra altora, mi-a produs adeseori suferințe aproape fizice 
Ce receptori cu calități de mare finețe la apropierea unui 
egal, a unui aemen. au firele tăiate și lămpile stinse ? In 
omul brutal, neatenl trebuie să existe un deranjament...

Am decupat și-1 păstrez intre hîrliile demne de recitit, un 
text tăios al lui Călinescu vizavi de un spirit îngust, o fire 
meschină, un cineva cu sentimente subumane — reacție fi
rească ; dar bărbăția de caracter, apărarea demnității perso
nale de lingava apropiere a celui fără obraz c cu totul alt
ceva decît a nu ști să spui un simplu bună ziua 1... Discuțiile 
despre politețe din acest punct pornesc cu deosebire atingind, 
aș spune. In momentul de față, politețea planului social a' 
vieții ; noi între noi, cînd ne întilnlm — la locul de muncă, 
pe stradă, în magazin, în sala de teatru — știm să ne res
pectăm ?

Scriindu-se pe această iernă, s-au mai consumat cîteva că
limări de cerneală. Aș adăuga o observație : egalitatea civică 
îl face pe unii să uite zicala cu mîncatul din aceeași strachină, 
uitare care le aduce pe limbă dacă nu forma „bă", atunci 
pronumele „tu" spus necunoscutului, bătrlnului etc, etc, cu 
dreptul seniorului față de nefericitul vasal. începe sii devină 
această practică o obișnuință mai ales în instituțiile care 
asigură larga deservire, funcționarul sau funcționara de 
stat, mecanic de întreținere, vînzătoare de stambă sau înre
gistratoare de cereri la un ghișeu socotindu-sc un fel de su
periorul oricui. „Ce probleme ai cu televizorul ?. mă întreba 
recent un tehnician de la centrul din ștefan cel Mare. L-ai 
mal reparat vreodată Și cînd se apucă să scoată un bu
ton are un aer de papă rare-ți cere imediata îngenunchere 
în fața șurubăriei lui. „Vrei un costum la două rînduri sau 
vrei unul la trei rînduri ?" — nu te cunoaște, firesc, croito
rul de la unitatea de pe Lipscani, aflată la cîțiva metri de 
„Victoria", dar el, fiindcă e croitor, iar tu un biet pîrlit de 
client — ce ești tu pentru el ? Vorbește-i, de curiozitate, nu
mai cu „dumneavoastră", cu „știți" și „poftiți" — nu simte ! 
(Culmea este că majoritatea acestor salariați au fost înainte 
mici meseriași, și ce reverențe știau, ce temeneli mai făceau ! 
Egalitatea, cum se vede, au transformat-o ri. __ 1 .1
S-o fi discutînd despre asta la respectivele cooperative 
unități ?

Zilele trecute, avînd de transportat o piesă oarecare 
mobilier am apelat la un taxi-furgonet care staționează 
Piața Obor. Șoferul m-a apostrofat de la început : „Să , 
câ nu cunosc bine drumul, să-mi spui cînd s-o iau la stingă 
și la dreapta". Nu ne mai văzusem niciodată, bineînțeles. 
Iată un prilej de a face o experiența mi-am zis, și după ce 
am suportat de cîteva ori replica „Ce faci, mă încurci..." 
etc.. la coborîre i-am întins (cu totul pe gratis, fiindcă nu 
ajutase la nimic) o bancnotă mai măricică. La început s-a 
uitat nedumerit, nevenindu-i nici lui să creadă. Pe urmă l-am 
văzut deodată aplecindu-se. aproape scîrțiind de neobișnuință 
și rostind un „să... să... tră-iți..."

Descoperise pluralul, reverența, dar cu ce preț ? 11 îndoise 
banul!
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Poetul Mihai Beniuc, cu care participam odată la o con

ferință. căutind o imagine sugestivă a politeții, relata faptul 
că maimuțele, cînd se întîlnesc, își ating labele. De ce ? s-a 
pus întrebarea, nu cumva e germenele unui gest de politețe ? 
S-a văzut că nu : astfel, ele se asigură că nu se vor lovi re
ciproc. Dar gestul strînsului mîinii, la om ? reprezintă ace
lași lucru ? Nu. au spus cercetătorii cazului : oamenii, pe o 
altă treaptă de evoluție, fac gestul pentru a se asigura de 
stima și respectul reciproc, ceea ce este cu totul altceva pe 
planurile civilizației. A fi politicos înseamnă, deci, a-ți do
vedi gradul de șlefuire, de civilizare. La sugestiva imagine 
subsemnatul a adăogat, la conferința amintită, o idee : cîteva 
popoare, printre care și al nostru, au dus lucrurile și mai 
departe — au sensibilizat gestul pînă la sărutul mîinii făcînd, 
adică,' din salut poezie. Iată un motiv, un motiv în plus pen
tru care socot că . uitarea de către unii a reverențiosului 
„poftiți“ — arată trepte mult inferioare de creștere... Dum
neavoastră ce credeți ?

EUGEN FLORESCU

TURNEUL INTERNATIONAL

MASCULIN DE ȘAH

vi etici Vâslii Smt»- 
lov, Mihai Tal. Leo- 
nid Stein, Efim 
Ier și David 
stein.

România va 
prezentată la 
turneu, de > 
maestru internațional 
Florin Gheorghiu.
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HERERA

LA LISABONA

Deschiderea
apozljlcl 
industriale
Japoneze

tei

MOSCOVA 19 (A- 
gerpres). — Astăzi, in 
sala Casei Centrale 
a Armatei din Mos
cova începe un mare 
turneu internațional 
masculin de. șah, or
gan tzat de federația 
inională.

în fruntea partici
pau ților se află cam
pionul mondial, ma
rele maestru so
vietic Tigran Petro-

stan. Dintre ceilalți 
concur enți se remarcă 
prezența marilor ma
eștri internaționali 
Istvan Bilek (Unga
ria), Milko Boboțov 
(Bulgaria), Svetozar 
Gligorici (Iugoslavia), 
Ludele Pachman (Ce
hoslovacia), Wolfgang 
Uhlmann (R.D. Ger
mană), Miguel Naj- 
dorf (Argentina) și a 
marilor maeștri so-

LISABONA 19 (A-
gerpvcs). — Helenio 
Herrera, antrenorul 
echipei de fotbal In
temazionale Milano a 
făcut o vizită de două 
zile la Lisabona, în 
vederea finalei pe care 
echipa sa o va susține 
la 25 mai cu Celtic 
Glasgow în cadrul 
„Cupei campionilor e- 
uropeni". In primul 
rînd, Herrera a vizitat 
stadionul Nacional care 
va găzdui finala. El a 
declarat ziariștilor că... 
„pe un asemenea te
ren nu se poate juca 
decît bine". Apoi, He
rrera a reținut came
rele necesare jucăto
rilor la un hotel situat 
la o distanță de 15 km 
de Lisabona și a cum
părat două mingi, de 
fabricația celor cave 
vor fi utilizate în fi
nală.

La Pavilionul din Parcul He
răstrău, s-a deschis vineri di
mineața Expoziția industrială 
japoneză.

La inaugurare, printre invitați, 
se aflau Mihai Marin, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, Vasile Răuță, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, 
Victor Ionescu, președintele 
Camerei de Comerț, membri al 
conducerii unor ministere 
nomice, conducători 
instituții centrale șl 
deri de stat pentru 
exterior, oameni de 
cultură, ziariști.

Au luat parte șefi

eco- 
ai unor 

întreprln- 
comerțul 
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TELEVIZIUNE
20 MAI 1907

(Urmare din pag. I)

... ___ .. . ai misiu
nilor diplomatice acreditați 
Bucureșt, și alți membri 
corpului diplomatic.

După Intonarea imnurilor 
stat ale Republicii Socialiste 
România și Japoniei, Kelshl 
Nakamura, directorul Expozi
ției a rostit cuvîntul de des
chidere.

In continuare, a luat cuvîn
tul Kimitaka Murakami, vice
președinte al Organizației japo
neze de comerț exterior 
(J.E.T.R.O.), Hristache Zambeti, 
vicepreședinte al Camerei de 
Comerț a Republicii Socialiste 
România și Akira Shigemitsu, 
ambasadorul Japoniei la Bucu
rești.
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16,00 — Tenis de cîmp: Româ
nia — Spania. Cupa Davis. 18,00
— Pentru copii șl tineretul șco
lar : Ecranul cu păpuși : Piesa 
„Pățaniile motanului desculț“.
18.30 — Drag mi-e cîntecul și
jocul. 19,00 — Telejurnalul de 
seară. 19,30 — Față-n față ; 
Prestări de servicii către popu
lație. 20,00 — Tele-enciclopedia. 
21,00 — Virtuoși ai baletului.
21.30 — Film serial : „Sfintul". 
22,00 — Repetiții pentru vacan
ță. Emisiune de muzică ușoară. 
Acompaniază orchestra „Sin
cron". 22.55 — Telesport. 23,05
— Reportaj filmat cu prilejul 
vizitei președintelui Consilulu 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica în Iran.

mată de îngrijitoare pen
tru păduri și pentru poie- 
ne încă n-am pomenit.

Oamenii vor să se odih
nească.

Oamenii vor să se re
creeze.

Avem un peisaj fantas
tic.

Bucurați-vă de natură.
Știm să ne bucurăm ?
Aș vrea să-mi aleg pri

etenii trecind cu ei printr-o 
pădure de brad, cutreierind 
văile cu flori ale Apuseni
lor, străbătind liniștea mi- 
năstirilor oltenești, ori a 
potecilor din Maramureș. Nu

A

PUTEȚI LIJCRâ MM
FĂRĂ PIERDERI PLANIFICATE ?

(Urmare din pag. /)

(parchetari, mozaicari, zidari etc.) 
de pe același șantier, nu realizea
ză normele decît în proporție de 
64—90 la sută. Ce fel de norme 
sînt acestea, ce fel de caracter 
științific au ele, este vizibil pen
tru oricine. Caracterul empiric 
al normării nu asigură o concor
danță între nivelul tehnic al lu
crărilor de construcții, posibili
tățile reale ale muncitorilor și 
volumul producției ce trebuie 
executate. Socotim, pe baza ce
lor relatate mai sus, că organe
le de resort — Ministerul Indus
triei Construcțiilor, C.S.C.A.S., 
I.I.N.C.E.R.C. — sînt datoare să 
supună unui studiu atent actua
lele norme de lucru existente în 
construcții și sa le așeze pe baze 
științifice.

Mai este cazul să ne mirăm 
de ce trustul a plătit în anul 
trecut sub formă de cheltuieli 
de manoperă ,.în plus" peste 
6 263 000 lei ?

Specialiștii trustului consideră 
de asemenea, că lipsa de mun
citori calificați și necalificați ar 
fi fost un factor „obiectiv" care 
a condus la cheltuieli în plus 
la fondul de salarii. Credem însă 
că este vorba nu de lipsa de 
muncitori (în cadrul trustului au 
fost angajați anul trecut în plus 
peste 169 de muncitori, pentru 
care s-au cheltuit în plus peste 
2 397 000 lei), ci, mai degrabă, 
o folosire nerațională a forței de 
muncă, de indisciplină în pro-

ducție, de folosirea neeficientă 
a celor 480 de minute de lucru. 
Indicele de utilizare a timpului 
de lucru de 96,6 la sută este ne
satisfăcător și reprezintă o va
loare sub nivelul posibilităților 
reale. Ce a determinat acest ni
vel scăzut ? Amintim doar fap
tul că săptămînal din cauza în
tinderilor la program, a părăsi
rii mai devreme a fronturilor de 
lucru, se pierd pe șantiere zeci 
de ore. Dacă la aceasta mai a- 
dăugăm că absențele nemotivate 
și concediile fără plată se ridică 
la peste 5755 de zile-om, avem 
clar conturate cauzele care au 
influențat utilizarea nerațională 
a fondului de timp și nivelul 
scăzut al productivității muncii.

In fața acestor lipsuri semna
late, nu odată, conducerea trus
tului susține că nu a rămas in
diferentă. Cu toate acestea, efec
tul măsurilor luate nu se vede, 
pentru că rezervele existente în 
folosirea cu maximum de eficien
ță a timpului de lucru, continuă 
să rămînă nefructificate. în rin- 
dul cauzelor care au generat 
cheltuieli neeconomicoase și de
pășirea exagerată a prețului de 
cost tTebuie trecută neapărat și 
folosirea nerațională a utilajelor.

Trustul regional de construc
ții are în subordine o întreprin
dere de utilaje. construcții, 
transporturi și ateliere care dis
pune de o serie de utilaje folo
site la lucrările de șantiere. 
„Aceste utilaje — ne spunea tov. 
Romulus Albu — de la serviciul

mecanizări al trustului — nu se 
pot folosi decît în proporție de 
52 la sută din capacitatea lor de 
exploatare. Din cele 177 de uti
laje, 60 au depășit normele de 
casare dar le folosim în conti
nuare. Noi am solicitat în acest 
an (pentru toate utilajele trustu
lui) 126 de reparații și revizii 
periodice. Sfatul popular regio
nal ne-a alocat fonduri numai 
pentru 68 de reparații".

Intrăm cu acest capitol într-un 
nou cerc vicios. Indicele de uti
lizare a parcului de mașini se 
ridică abia la 70 la sută. Utila
jele uzate sau care au nevoie de 
reparații nu beneficiază de pro
gramul de reparații necesare. Pe 
de altă parte, utilajele active nu 
sînt folosite în toate schimburile 
pe măsura cerințelor impuse de 
desfășurarea lucrărilor, ceea ce 
determină un coeficient scăzut 
al capacităților de exploatare și 
o folosire necorespunzătoare a 
parcului de mașini.

Poate lucra Trustul regional de 
Construcții Cluj, fără pierderi 
planificate ? întrebării puse de 
noi, tovarășii din conducerea 
Trustului nu i-au dat pe loc un 
răspuns afirmativ. Rezervele de 
care am vorbit mai sus sînt însă 
cel mai bun răspuns. Cu o con
diție : conducerea trustului, și 
prin ea conducerile șantierelor, 
să se considere angajate, de la 
directorul general pînă la ulti
mul muncitor, în acțiunea de va
lorificare a acestora, de reduce
re a pierderilor planificate.

e nevoie de prea multe cu
vinte. Pentru că ponegri
rea peisajului vine de de
parte, din nepăsarea privi
rii, din nesimțirea cu șase 
picioare de lemn. Iar pen
tru oamenii aceștia să în
chizi toate ușile și feres
trele casei. Sensibilitatea, 
dacă există, se desface din- 
tr-o dată in fața peisajului 
cu singura cheie a bucuriei 
de a te odihni de frumos, 
de a contempla alcătuirea 
minunată a lucrurilor, ros
turile existenței care ți se 
pot releva din popasul al
binei pe-o floare. Nu știu 
ce purificare ne așteaptă 
in codrii de stejar și în pă
durile de brad, in fața 
unei picturi pe perete ori 
in fața unui monument, 
dar pe oamenii aceia 
care-și așează flori în fe
restre, pe aceia care și-au 
transformat balcoanele in 
florării, pe bătrinul acela 
de pe strada noastră care 
și-a bătut lavițe de fag pe 
zidul casei și și-a pus pe 
ele oale cu flori și pe fe
meia care a plantat la eta
jul șapte un plop, eu mi-i 
doresc prieteni, cred c-aș 
putea merge cu ei printr-o 
pădure de brad. Nu e ne
voie de multe cuvinte. în
țelegerea naturii e dragos
te de oameni, de fapt, ne
cesitate de apropiere și co
municare, necesitate de is
torie, necesitatea ideii de 
durată în timp.

Mă gîndesc la vară, 
marea, cad în liniște 
in somn. Pentru că
spre mine dunele acelea 
fierbinți, linse de sare, pa
șii uzi prin nisip, tufele de 
scai sîngerînd începutul lu
minii.

îmi place pinda pe țărm. 
Apa cere neliniște, soarele 
somn, umbra răsare brusc 
lîngă-o barcă. Aștept, aș
tept, numai seara mișcin- 
du-se printre crabi mă-n- 
toarce iar spre casa de lut 
cu rufele întinse pe frîn- 
ghii.

Ce fereastră-am deschis 
pentru pescărușii aceia în- 
volburînd sentimente ? Ci 
doar bucuriile sufletului 
mart mai încap atita lumi
nă. Natura așteaptă. Peisa
jul se cere descoperit. Să 
ne dărui m frumusețe.

aud 
ca 

vin
RESTAURAREA CULEI 

DE LA CURTIȘOARA
CRAIOVA (de la cores

pondentul nostru).
De pe meleagurile na

tale ale lui Brâncuși ne-a 
sosit vestea terminării lu
crărilor de restaurare a 
unei grăitoare mărturii a 
măiestriei cioplitorilor în 
lemn și piatră, de veche 
tradiție gorjeneasca — 
cula de la Curtișoara. Da- 
tînd din anul 1780, este 
considerată una din cele 
mai vechi cule din regiu
nea Oltenia. însumînd, 
totodată. caracteristici 
semnificative ale gustului 
pentru util si frumos pro
priu oamenilor din jurul 
Tg. Jiului.

I
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I
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O excursie în Munții Bucegi, și mai ales la Babele, 
te leagă pentru totdeauna de drumeție

MERIDIANE
CINEMA TOGRAPICE

UN ..OSCAR' O NOUĂ

POLONEZ ECRANIZARE

pentrn e-

(orele 9;

ȘINE

(orele

8PARTACU8 - film 
cran panoramio — 
rulează la Patria 
12,46; 16,30; 20,16).

DOAMNA DE PE 
cinemascop —
rulează la Republica 
9.30; 11,46; 14; 16,30; 18.45; 21).

ANGELICA ȘI REGELE - 
cinemascop —
rulează la Luceafărul (orele 
8.45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21),
București (orele 8.45; 11: 13,30; 
16; 18,30; 21).

OMUL FARA PAȘAPORT — 
cinemascop —
rulează la Festival (orele 8,30; 
11; 13,30; 10; 18.30; 21). Modern 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 
21), Bucegi (orele 9.30: 12; 16; 
10.15: 20.30)

ANGELICA ’
CERILOR",
GELICA 

rulează la 
15.30; 19,30)

A DISPĂRUT UN FRAGONARD 
I rulează la Capitol (orele 9.30;

11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45),
Melodia (orele 9; 11.15; 13.30;

16; 13,30: 21). Flamura (orele 
9; 11.15; 13.30: 16; 18,15; 20.30).

ÎNVIEREA
— (ambele scrii) — 
rulează la Doina (orele 11,30; 
10; 19,30).

DACII

MARCHIZA 
MINUNATA

Grlvița (orele 10;

I
I

— cinemascop — 
rulează la Munca (orele 15,30; 
18; 20.30), Moșilor (orele

I.......
I
I
1
I
I
I

_ 15,30; 18), Lumina (orele 9.15;J 11,30; 13,45; 16: 18.15; 20,45).
] SUCCES. CHARLIE 1

— cinemascop —
rulează ia Gloria (orele 9; 
11,15; 13,45; 16; 18,15; 20,30),
Excelsior (orele 9.30; 11,45; 14; 
16.15; 18,30; 20,45), Feroviar
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 
20.45).

JANDARMUL LA NEW YORK
— cinemascop —
rulează la Aurora (orele 9,30; 
12,15; 15; 17,45; 20,30), Floreas- 
ca (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18.30; 20,45).

iNDRAGOSTIjn DIN MA
RON A

rulează la Tomls (orele 9; 
11.15; 13,30: 16; 18.15; 20.30).

COPIII LUI DON QUIJOTE 
rulează la Giulești (orele 
15.30; 18; 20,30).

In Polonia, pe ba
za rezultatelor an
chetei organizate de 
revista Film, se de
cernă anual premiile 
„Rățușca de aur", 
pentru cele mai bu
ne fîlmc artistice și 
de scurt metraj pre
zentate pe ecranele 
cinematografelor.

Pentru 1966, „Ră
țușca de aur“ a fost 
decernată lui Kawa- 
lerowicz pentru „Fa
raonul". Cunoscutul 
regizor primește ast
fel pentru a treia 
oară această distinc
ție pe care o mai ob
ținuse șl pentru fil
mele „Trenul" și 
„Maica Ioana a în
gerilor".

Dintre filmele stră
ine a fost premiat 
filmul lui Michelan
gelo Antonloni : 
„Deșertul roșu".

DOSTOÏEVSKI

Cunoscutul regizor 
sovietic Ivan Pîrîiev 
(autorul neuitatului 
film „Balada Sibe
riei") a început să 
turneze filmul „Fra
ții Karamazov" după 
romanul cu același 
titlu de F. Dostoïev
ski. Pentru acest 
film în două serii șî 
pentru ecran lat au 
și început turnările 
în vechile orașe ru
sești Suzdal și Ros- 
tov.

nou film ,,Don Qui
jote“. Dacă pentru 
rolul principal nu se 
cunoaște încă inter
pretul, Sancho Pan- 
cha va fi jucat" în 
mod sigur de popu
larul comic Alberto 
Sordi.

„Șoarecele din Ame
rica" și alte cîteva 
filme, Charles Azna
vour a început pre
gătirile pentru un 
nou film, intitulat 
provizoriu, „Departe 
de cămin".

SANCHO PANCHA

Șl... ALBERTO

SORDI

ita-Producătorul
Itan Dino de Lauren- 
tls va începe în 
cursul acestui an un

INTRE PLATOURI

SI CASELE

DE DISCURI...

...Charles Azna
vour își împarte cu 
egală generozitate 
talentul de actor și 
cintăreț. După mari
le succese obținute 
în sălile de concert 
din marile orașe ale 
lumii și după nume
roasele discuri care 
i-au înregistrat re
pertoriul, Aznavour 
s-a dedicat filmului. 
Bineînțeles fără să 
renunțe la muzică. 
După „Trageți în 
pianist", „Dracul și 
cele 10 porunci".

CE PĂRERE AVEȚI DESPRE

BUNICA

CIBERNETICA"

Jiri Trnka, deca
nul de vîrstă al fil
mului cehoslovac, i- 
ncgalabilul creator al 
filmelor de păpuși, e 
prezent în această 
perioadă la Expo-67 
de la Montreal cu... 
un basm. E vorba de 
păpușile și 
unui basm 
mătatea 
XX. „mai 
apropierea 
2000“, cum
septuagenarul 
neast. Basmul va sta 
Ia baza unni nou 
film : „Bunica Ci
bernetica".

decorul 
de la ju- 
secolului 

mult din 
anului 

declară 
ci-

Scena din filmul „Robit"

TUNELUL
— cinemascop — 
rulează la Unirea (oreleI

118).
UN FILM CU O FATA

MECÄTOARE
mlAayS la p ------ -

I
I
I
I
110.30;

(orele

MOMEN
I

15.30;

FER-

rulează la Dacia (orele 8,30; 
16,45). în continuarea 19- 21.

REÎNTOARCEREA PE PĂMÎNT 
— cinemascop — 
rulează la Central (orele 9; 
11.45: 17.45; 20.45).

RIDEM CU STAN ȘI BRAN 
rulează la Vitan (orele 15,30; 
18).

RELAXEAZA-TE. DRAGA ! 
rulează la Arta (orele 9; 
11.15; 13.30: 15.45: 18.15; 20,45).

ROBII
rulează la Popular (orele 
*f'nn 15; 18; 20,30). Rahova 

• 15.30; 18; 20.30).
MOMENTUL ADEVĂRULUI 

rulează la Miorița (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18.30; 21).

VECINUL
DUMNEAVOASTRĂ ?

(Urmare din pag. I)

Tocmai coboram scara, 
cînd un băiețaș îmi atrase 
atenta. Fugea la șina de 
tramvai, așeza piatră lingă 
piatră și se retrăgea la 
bordură, așteptînd încor
dat.

— Du-te și adu pietrele 
înapoi la solar, vrei să de
raieze tramvaiul ?

Prins asupra faptului, 
Viorel Bunea se duse la 
șină. Văzu că nu vine nici 
un tramvai, se aplecă și 

i cîte 
la

strînse pietrele una 
una, cînd mama strigă 
el:

— Cine te-a pus să 
duni pietre ?

— Nenea Delta.
— Aha I Copilul meu 

cuminte este „stricat" de 
alții I Lasă că vă arăt eu 
vouă, care vă băgați peste 
educația mea.

Nici nu apucase să dea 
vreo explicație femeii, și 
„nenea Delta" fu blago
slovit cu cele mai „alese" 
observații.

— Nu este prima dată 
și de aceea sîntem cu toții 
mîhniți de comportarea 
vecinei noastre. Viorel 
este zburdalnic și plin de 
invenții, dar nu știe să se 
joace cu alți copii la solar. 
El se bate, strică florile, 
copacii, sparge geamurile. 
L-am luat și cu binișorul, 
și cu dojana, reușesc să mă 
înțeleg cu el pînă inter
vine maică-sa. Ea îl în
deamnă, mi-o spune co
pilul. E greu să educi un 
copil, cînd mama are ast
fel de manifestări.

O femeie tînără, fru
moasă, elegantă, iese la 
balcon, se uită pe stradă, 
vede pe cineva că vine. 
Aleargă înăuntru și crezi 
că se pregătește să întîm- 
pine pe cineva. Eroare.

— Profesoara a venit la 
mine să-și calce rochia, ne 
spune un vecin. O udase 
cu apă, vecina Bunea. Au 
ajuns la comisia de îm
păciuire ; a știut așa de 
bine să-și susțină partea, 
că derutase pe judecător. 
Dar nici noi n-am lăsat 
lucrurile așa...

Necazul trecuse și loca
tarii parcă sînt mai liniș
tiți. Se potolise cu certu
rile, cu țipetele pe scară, 
cu injuriile... pînă într-o 
zi.

— Zile cu scandal au 
fost mai multe la scara C, 
din cauza ei. Poate e bol
navă, poate are un necaz, 
omul e slab și nu rezistă, 
mi-am zis eu, ca vecină, 
s-o ajut cu o vorbă bună, 
cu un zîmbet, cu o glumă, 
dar aceeași figură acră, de 
reavoință mi-a spulberat 
nădejdea unei înțelegeri.

Ce spun alți vecini ? 
Nici acum nu ne salutăm 
și doar nu avem de îm
părțit nimic. Parcă îți stă 
ceva în spate cînd treci 
pe lîngă ușa ei. Soțul ei, 
dacă ar vrea să îndrepte 
lucrurile, ar veni la munca 
patriotică alături de noi, 
s-ar opri la o vorbă cu un 
vecin, cu altul. Nici el nu 
salută pe nimeni. Păcat de 
copil, că e dezghețat.

— îmi plac copiii, îmi 
»pune gospodina Țifoi.

Pentru fetița mea am ieșit 
din producție. Am timp și 
de alte treburi gospodă
rești. Pentru că stau la 
parter urmăresc să nu se 
calce iarba, florile pe care 
noi le-am sădit. Mă doare 
nepăsarea cu care unii co
pii calcă peste straturi sau 
rup și distrug florile. Aici 
sînt de vină părinții. Copiii 
trebuie învățați să respecte 
munca altora.

De aceeași părere au 
fost majoritatea părinților. 
Care dintre ei s-au simțit 
vizați ?

★
Liniștea serii de mai fu

sese tulburată deodată de 
ploile primăverii venind 
cu tunete și fulgere. Din
colo de geamuri lumina 
pătrundea greu. La o ma
să, puteai zări un băiețaș 
făcîndu-și lecțiile. Lîngă 
el, tăticu îl urmărea cu 
răbdare. Bunica veni la 
geam și trase transperan- 
tul. încet, încet dispăru 
dincolo de lumină capul 
ncastîmpărat al mezinului 
din brațele mamei. Este 
familia inginerului Teodo- 
rescu de la scara B.

★
— Dacă am avea 

meni conștient)’ de exis
tența vecinului de alături, 
am trăi liniștiți, cu preo
cupările noastre, am fi 
mult mai apropiați și prie
teni — îmi spune artistul 
Popa Nicolae. Omul e dor
nic de frumos. Am îngrijit 
scara și locul din fața scă
rii, am făcut geamurile să 
strălucească. Vine însă ci
neva și aruncă lături peste

oa-

balcon, sau scutură covoa
rele. Eu am răbdare. Cu 
vecinul neglijent discut. în 
fiecare zi, îi dau buletinul 
meteorologic al pereților 
umeziți.

— Am pe „cineva“ în 
casă, îmi spune malițios, 
vecinul.

— Ei, și ? Trebuie să 
se reverse apa peste cadă ? 
Trebuie să defectezi legă
turile de la tubul de 
scurgere a apei ? Mîine, 
poimîine ne putem aștepta 
cu tavanul musafir,

Dar eu sînt singurul care 
mai discut cu vecinul, pen
tru că așa sînt eu, am răb
dare. Răbdare, răbdare, 
pînă într-o zi cînd vecinii 
au început să se plîngă 
la mine de ce făcea Puiu 
Dobre. Atunci am proce
dat altfel. De fapt, ceea ce 
face el suport de cînd 
m-am mutat. Dansul este 
al tineretului, la fel dis
tracția doar să știi cum 
s-o faci. Cînd e ora 23,00 
și vrei să apuci cîteva ore 
de somn, vecinul abia a- 
tunci chiuie și sparge pa
hare. Intervenția devine 
necesară. Sau cînd, cîte o 
fată fuge țipînd ca din 
gură de șarpe pe scări, a- 
tunci, firește, trebuie să 
intervenim. Așa am reușit 
să ne cunoaștem, să știm 
ce să îndreptăm. Nu în
totdeauna, căci, la scara 
B s-au despărțit patru fa
milii.

Dar 
tem și

Era 
nopjii

★
vecinii ni-i cunoaș- 
în alte împrejurări, 
trecut de miezul 
cînd Adrian suna

plîngînd cu sughițuri la 
ușa lui „nenea Delta".

— Tata e plecat, iar 
mamei îi este rău. Au să
rit vecinii în ajutor și au 
mers cu salvarea pînă la 
spital.

Sau, altădată, cînd în 
casă ginerele a spart sticla 
cu vin în capul nevestei 
și după ce a lăsat-o leși
nată, a sărit la soacră s-o 
lovească. O. V. uitase 
prea ușor de mîinile 
harnice ale soției care știa 
să-i calce atît de frumos 
o cămașă, ale mamei aces
teia care știa să-i facă pră
jiturile preferate. Vecinii 
l-au oprit și l-au mustrat. 
Acum îi salută , cu ochii în 
pămînt și nu știe cum să-și 
spele rușinea.

— Sîntem mîndri cînd 
avem ca vecini, oameni cu 
carte, îmi declaraseră mai 
mulți locatari. * Dar cum 
Să te împaci cu unii care 
trec pe lingă tine fără 
să te salute ? Oare ce e- 
ducație dau ei copiilor ?

„Vecini buni ? Vecini 
răi ? — spun unii. Vecini!" 
Adică, așa cum i-a creat 
natura și cum s-a întîm- 
plaL să stea, lîngă tine sau 
lingă altul. Majoritatea 
cetățenilor sînt însă de 
altă părere și anume că 
arta de a fi vecin -— de 
fapt un hun simț ome
nesc — se poate învăța, 
Și trebuie învățată. Ince- 
pînd cu „bună ziua", spus 
la înlîlnirea pe scară și 
terminînd cu ajutorul și 
respectul reciproc al ccs 
luilalt, de la alt apauhu 
ment, de la alt etaj,



• Știri tnsem 
nâri comentarii 

• Știri însemnări com 
entarii • Știri însemnări

ZILNIC

TEHERAN. — Trimiși! spe
ciali Agerpres, Ion Gâle- 
teanu și Victor Stamate, 
transmit : Joi la amiază, Ma- 
jestatea Sa Imperială Moham- 
mad Reza Pahlavi Aryamehr, 
Șahinșahul Iranului și îm
părăteasa Farah au oferit un 
dejun la Palatul Niavaran, 
reședința particulară a $ahin- 
șahului. în onoarea președin
telui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica și a soției sale.

La dejun au participat Pom- 
piliu Macovei, președintele 
Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Petru Burlacu, 
adjunct al ministrului aface
rilor externe, și Pavel Silard, 
ambasadorul României la Te
heran, cu soția.

Au luat parte, de asemenea, 
Amir Abbas Hoveyda, prim- 
ministru al Iranului, Assadol- 
lah Alam. ministrul Curții Im
periale, Ardechir Zahedi, mi
nistrul 
Mehdad 
culturii, 
nandaji, 
la București, cu soția.

Dejunul s-a desfășurat 
tr-o atmosferă cordială, 
caldă prietenie.

★
TEHERAN. — In cursul 

zilei de joi, ultima zi a vizitei 
oficiale în Iran, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Chivu 
Stoica, cu soția, și persoanele 
care îl însoțesc au vizitat Mu
zeul arheologic al Iranului și 
Expoziția de arta din Teheran.

Muzeul arheologic al Iranu
lui adăpostește în sălile sale 
comori arheologice de valoare 
inestimabilă aparținînd civili
zațiilor persane din toate epo
cile.

în timpul vizitei, președin
tele Consiliului de Stat a ex
primat admirația pentru arta 
cu care meșterii persani din 
antichitate și pînă în zilele 
noastre au creat aceste opere 
de mare valoare, relevînd

afacerilor externe, 
Pahlabod, ministrul 
Sol ta n Hussein Sa- 
ambasadorul Iranului

în
de

Trupe mexicane

au preluat controlul

in Sonora
Armata mexicană a pre

luat miercuri controlul asu
pra statului Sonora (Me
xic), după ce timp de trei 
zile au avut loc ciocniri 
violente intre polițiști și 
populația care și-a ma
nifestat protestul împotriva 
anunțării oficiale a candi
daturii lui Faustino Felix 
Serna la postul de guver
nator al acestui stat. Inter
venția federală a fost or
donată miercuri de pre
ședintele Mexicului, Gusta
vo Diaz Ordaz. Aproxima
tiv 400 de militari au fost 
parașutați și alți 800 
infanteriști au sosit în 
pitala statului Sonora.

Pe de altă parte 
anunțat că studenții de la 
Universitatea din Hermo
sillo se găsesc de 63 de zile 
in grevă, cerînd anularea 
candidaturii lui Faustino 
Serna la postul de guver
nator al statului Sonora. 
Reprezentanți ai studenți
lor au declarat că vor con
tinua greva, in ciuda mă
surilor represive luate. In 
timpul incidentelor de la 
Hermosillo au fost împuș
cate patru persoane, iar 
alte 20 rănite.

de
ca-

s-a

Ira-grija cu care autoritățile 
niene păstrează aceste valori 
ale culturii și artei persane, 
adevărate comori ale civiliza
ției umane.

La Departamentul Artelor 
Frumoase au fost vizitate sa
loanele în care sînt expuse 
covoare, brocarturi și țesă
turi, miniaturi, picturi pe fa
ianță, mobile cu încrustați! in 
aur, argint și sidef datînd încă 
de pe vremea lui Darius. Ală
turi de acestea sînt expuse 
lucrări ale artiștilor iranieni 
contemporani, care duo mai 
departe arta și cultura națio
nală iraniană.

Au fost vizitate apoi ate
lierele Departamentului Arte
lor Frumoase.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica, și 
Pompiliu Macovei, președinte
le Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, s-au interesat 
îndeaproape de modul cum 
sînt valorificate și dezvoltate 
tradițiile străvechii arte iranie
ne. Oaspeții români au sem
nat în cartea de onoare a ex
poziției și au felicitat pe oa
menii de artă iranieni, urîn- 
du-le noi succese în activita
tea lor creatoare.

In încheierea vizitei au fost 
prezentate două filme docu
mentare înfățișînd vizita Ma
iestății Sale Imperiale Șahin
șahul Aryamehr în România, 
precum și vizita oficială pe 
care a fâcut-o zilele acestea în 
Iran președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România.

Cererea guvernului R. A. U
REPUBLICA CUBA. — 
Aparatul fotografic a sur
prins acest aspect po o stra

dă din Ilavana

• De la „Ikebana" la mașini electronice de calculat • O imagine

a economiei japoneze • Declarațiile domnului Keishi Nakamura,

directorul expoziției industriale

Miile de kilometri le-am parcurs vertiginos. Vehicu
lele imaginației ne-au purtat de pe malul Herăstrăului 
primăvăratec în vecinătatea muntelui Fuji. Un minut, 
două, maximum trei, ne-au trebuit pentru ca părăsind 
decorul de încîntătoare prospețime al lacului bucureș- 
tean să poposim în atmosfera plină de farmecul ineditu
lui a țării de la Soare Răsare. Distanțele au dispărut: 
miracolul acesta l-au săvîrșit cele 10 000 de exponate care 
fiecare în parte și toate la un loc desenează chipul con
temporan al Japoniei.

japoneze

Secretarul general al 
O.N.U., U Thnnt, i-a fă
cut cunoscut joi seara re
prezentantului permanent 
al R.A.U. la O.N.U., că 
acceptă cererea guvernu
lui egiptean, privind re
tragerea forțelor O.N.U. 
do la frontiera R.A.U. cu 
Izraelul. EI a cerut însă 
un răgaz „necesar aran
jamentelor administrative 
impuse de retragerea a- 
cestor forțe“.

Agenția REUTER transmite 
din New York că se așteaptă or
dinul formal al secretarului ge
neral al O.N.U. privind retrage
rea forțelor O.N.U. pînă cel 
mai târziu sîmbătă. U Tliant va 
prezenta apoi această hotărîre și 
Adunării Generale a O.N.U.

Citind surse autorizate, agen
ția FRANCE PRESSE transmite 
că guvernul izraelian consideră 
că „numai Adunarea Generală a 
O.N.U. poate hotărî dacă forțe
le Națiunilor Unite trebuie să 
rămînă sau nu pe pozițiile de

pînă acum do la frontiera R.A.U. 
cu Izraelul". Această poziție a 
fost adusă și la cunoștința se
cretarului general al O.N.U., 
precum și a ambasadorilor Fran
ței, S.U.A. și Marii Britanii în 
Izrael.

Dispariția
„katusanilor“

Cuvîntul katusani nu poate fi găsit în nici o enciclopedie, deși 
ei se numără (sau, mai corect spus, se numărau) cu miile. Katu- 
sanii nu sînt o specie de pești sau animale, de flori sau alge. Nu 
e vorba de vre-un trib pierdut, undeva, într-o regiune uitată de 
lume.

Katusanii sînt o apariție relativ recenta, datând din 1950. Nu
mele lor s-a format din inițialele următoarelor cuvinte din lexi
conul generalilor americani : „Coreeni atașați armatei Statelor 
Unite (Koreans attached to the United States Army). Instituția 
katusanilor a fost inițiată la Pentagon ca un fel de mcrcenariat 
foarte convenabil Washingtonului. Katusanii sînt sud-coreeni, 
s-au născut, trăiesc și muncesc în Coreea de sud, sînt conside
rați cetățeni ai acestei țări, dar își efectuează, mai precis își efec
tuau, serviciul militar în cadrul unităților regulate ale trupelor 
americane și primeau salariul direct din visteria S.U.A.

într-o vreme, katusanii reprezentau, după datele publicate de 
NEW YORK TIMES, peste jumătate din efectivul trupelor ame
ricane din Coreea de sud. Comandanții americani nu-și ascun
deau satisfacția pentru această instituție. La vremea lui, gene
ralul Lemnitzer. pe atunci șef de stat major al armatei S.U.A., 
arăta Congresului „avantajele și importanța sistemului de auxiliari 
sud-coreeni“. Katusanii deși purtau uniformă americană și fă
ceau serviciu în unități americane, erau plătiți după soldele sud- 
coreene, adică la o cincime din soldele americanilor „puri“. 
Astfel, Pentagonul prindea doi iepuri deodată : îngroșa efecti
vele sub controlul său direct pe teritoriul sud-coreean și făcea 
substanțiale economii bănești.

Brusc însă, la începutul acestui an, lăudatul sistem „katusani“ 
a început să fie depreciat la Washington. Numărul auxiliarilor 
sud-coreeni a fost treptat redus. Pînă Ia urmă, la sfîrșitul lunii 
aprilie s-a anunțat la Seul că „grupul forțelor americane a re
nunțat total Ia serviciile katusanilor“. Explicații oficiale nu s-au 
dat, iar presa americana și sud-coreeană a observat o discreție 
aproape totală. într-o informație din capitala Coreei de sud, 
NEUE ZURCHER ZEITUNG relevă însă că hotărîrea coman
damentului american a survenit după „o perioadă de mare în
cordare în rîndul personalului sud-coreean din unitățile S.U.A., 
mai ales în urma războiului din Vietnam și a marilor pierderi de 
vieți sud-coreene pe frontul vietnamez“. încordarea, care s-a ma
nifestat la început printr-un val de dezertări din rîndul katusa
nilor a luat apoi alte aspecte : distrugerea armamentului, dete
riorarea instalațiilor militare, asasinarea unor subofițeri americani. 
Asemenea dezvăluiri sînt de natură să lămurească de ce Penta
gonul a renunțat peste noapte la sistemul avantajos al katusani
lor. Explicația dispariției katusanilor devine simplă : ei consti
tuiau un material prea inflamabil pentru a fi ținut în interiorul 
cazărmilor americane.

E. R.

S.U.A. — Aspect din timpul unor incidente rasiale care au avut loc în orașul Jackson 
(statul Mississippi)

Joi a avut loc în instanță 
una din cclo mai violente 
altercații do la începerea 
procesului intentat persoa
nelor acuzate do a-1 fi 
răpit pe liderul opoziției 
marocane Mehdi Ben 
Barka.

O casă japoneză îl întâmpină 
pe vizitator, o casă în care mo
dului tradițional de viață 1 s-au 
adăugat elementele confortului 
modem. O casă cu porțile larg 
deschise care, ca prefață a expo
ziției, dobîndește valori do sim
bol. Fotografii și grafice oferă 
imagini sintetice ale Japoniei anu
lui 1967, țară care prin impre
sionanta ei dezvoltare economică 
a dobîndit un renume deosebit. 
Ne rețin atenția imaginile celui 
mai rapid tren din lume : cel 
care circulă între Tokio și Osaka. 
Un film documentar avea să ne 
completeze tabloul acestei re
marcabile realizări tehnice. Că
lătorim, grație ecranului, cu a- 
cest tren ultra-rapid între cele 
două orașe japoneze. Dar — să 
amintim într-o paranteză — nu 
numai modernizarea mijloacelor 
de comunicație terestră preocupă 
pe specialiștii din îndepărtata

țară insulară. Macheta unul a- 
vion turbo-propulsor pentru pa
sageri ca și machetele vaselor 
ieșite din șantierele japoneze 
ilustrează reușite în domeniul 
transporturilor aeriene și navale.

întâlnirea cu Japonia capătă 
un caracter mai concret abia o- 
dată cu succesiunea de exponate 
pe care le prezintă diferitele com
panii. înainte do a cunoaște pro
dusele născute în halele uzinelor 
privirea este îneîntată de o de
monstrație de virtuozitate flo
rală. „Ikebana" înseamnă aranja
rea florilor și este o veritabilă 
artă cu rădăcini în solul spiri
tual japonez. Căci „Ikebana“ nu 
înseamnă doar efecte vizuale ob
ținute prin așezarea florilor, ci 
și un ritual cu adinei semnifica
ții, intrat în viața cotidiană a 
japonezului, expresie a simță- 
mintelor umane în fața frumuseții 
nemărginite a naturii.

Violența și teroarea și-au 
făcut din nou apariția pe 
străzile capitalei dominicane. 
Aproape zilnic presa semna
lează victime. în centrul ora
șului ca și la periferie, sol- 
dații înarmați patrulează | 
ziua și noaptea.

De cele mai multe ori, a- 
tentatele sînt îndreptate, îm
potriva foștilor „constituțio- 
naliști“, ai unor lideri din 
opoziție. Cu numai cîteva 
zile în urmă a fost ucis Ba- 
silio Perdomo, fostul șef al 
poliției colonelului Caama- 
no din timpul evenimentelor 
din 1965. Ministrul comuni
cațiilor, Luis Ccpeda și doi 
consilieri ai săi au fost grav 
răniți de o grenadă aruncată 
dintr-o mașină trecînd în 
viteză pe lingă reședința a- 
cestuia. In sfîrșit, o altă vic
timă a tost tînărul Roberto 
Antonio Nivar, de 20 de ani, 
ucis la Santo Domingo. Tru
pele guvernamentale au des
chis focul împotriva mun
citorilor care cer majorarea 
salariilor și îmbunătățirea 
condițiilor de viață. Pe lista 
asasinatelor sau a tentative
lor de asasinat se adaugă la 
fiecare 24 de ore alte nume.

După părerea principale
lor organizații din opoziție, 
răspunzător de intensificarea 
violențelor este în primul 
rind președintele Republicii 
Dominicane, Joaquin Bala- 
guer, care a permis trujilliș- 
tilor și altor grupări de 
dreapta să declanșeze cam
pania de „neutralizare" a e- 
lementelor progresiste din 
viața politică dominicană. 
Repetatele promisiuni pri
vind normalizarea vieții po
litice anunțate de Balaguer, 
instalat după cum se știe cu 
sprijinul direct al Washing
tonului și în prezența pușca
șilor marini americani, nu 
s-au realizat.

Stagnarea economică, con
cretizată în șomajul cronic, 
(care afectează circa 40 la 
sută din totalul forței de 
muncă) în creșterea stocuri
lor de cafea nevîndută, în 
deficitul balanței și sporirea 
datoriei externe (al cărui 
nivel a depășit 400 de milioa
ne dolari) este urmarea po
liticii de ambiguitate a lui 
Balaguer. Lipsa de au
toritate a lui Balaguer a fa
cilitat cercurilor militare re
acționare răfuiala cu adver
sarii politici.

In semn de protest față de 
încetineala cu care guvernul 
președintelui Balaguer ia 
măsuri împotriva actelor de 
terorism și violență, depută
ții Partidului republican do
minican (al fostului președin
te Juan Bosch) au anunțat 
că se vor retrage din parla
ment. El au făcut cunoscut 
că nu vor reveni la lucră
rile parlamentului decît a- 
tunci cînd vor fi întreprinse 
acțiuni energice care să 
curme activitatea cercurilor 
de extremă dreaptă. După cît 
se pare, gestul deputaților 
opoziționiști l-a cam stînje- 
nit pe Balaguer. El a ținut 
să-i avertizeze că în cazul în 
care nu vor participa la ac
tivitatea parlamentară va 
dispune organizarea de ale
geri parțiale pentru a-i în
locui.

încercînd să păstreze apa
rențe de legalitate, Balaguer 
a hotărît desemnarea 
comisii militare (!) ____
sarcina să ancheteze ofițeri 
și agenți ai poliției privind 
sursele de încordare. Apoi, 
după aceea, comisia va tre
bui să „recomande" pre
ședintelui măsuri. Ținînd 
seamă de componența comi
siei și de sfera ei de activi
tate este lesne să ne imagi
năm măsurile pe care le va 
preconiza. Oricum, ele nu 
vor aduce la Santo Domingo 
liniștea dorită...

Reporterul se află în dificultate 
atunci cînd încearcă să prezinte 
chiar fugar numeroasele exponate 
adunate în pavilionul din parcul 
Herăstrău. In standurile amena
jate cu ingeniozitate admirăm a- 
paratc de fotografiat, aparate 
medicale, motociclete, micros- 
coapo electronice, produse din 
oțel, mașini de tipărit, mașini de 
cusut, diverse aparate pentru ra
ționalizarea muncii de birou, ma
șini agricole, aparate electrice 
do uz casnic, autoturisme, jucă
rii și multe altele. Printre com
paniile care expun se găsesc : 
Honda, Hitaclii, Toyo Rayon, 
Mitsui, Mitutoyo, Canon ele. 
Firește, specialiștii vor avea ul
timul cuvînt. Ei vor putea să-și 
exprime cu competență opinia 
despre calitățile exponatelor. Ori
cum, chiar și ochiul nespeciali- 
stului este plăcut impresionat de 
aspectul produselor, do gama va
riată a însușirilor tehnice, de 
preocuparea do a răspunde pe 
plan industrial cerințelor a ceea 
ce numim în general „modernul“.

Dl. Keishi Nakamura, directo
rul expoziției, a avut amabilitatea 
să ne vorbească despre intere
santa manifestare a industriei ja
ponezo po care o găzduiește 
Bucureștiul: „Expoziția industri
ala japoneză se înscrie în cadrul 
mereu mai larg al relațiilor eco
nomice între Japonia și România, 
relații care se dezvoltă în mod 
avantajos pentru ambele părți. Al
cătuind expoziția am fost călău
ziți de năzuința de a înfățișa 
publicului românesc o imagine 
succintă a nivelului actual al e- 
conomiei japoneze, insistînd pe 
acele sectoare industriale care 
fac cu precădere obiectul schim
burilor între țările noastre. Vizi
tatorii vor avea posibilitatea să 
cunoască, prin intermediul expona
telor, performanțele înregistrate în 
principalele ramuri începînd cu 
aparate electronice și produse chi
mice și terminînd cu automobile, 
obiecte de uz casnic și mașini 
agricole. In legătură cu unele ex
ponate vom organiza conferințe 
tehnice destinate specialiștilor“.

Oaspetele japonez și-a exprimat 
satisfacția de a fi avut posibilita
tea să cunoască România : „Țara 
dumneavoastră este de o frumu
sețe deosebită, cu o natură vari
ată și cu un popor harnic. Sîntem 
impresionați de dezvoltarea ra
pidă a economiei românești, de 
creșterea constantă a potențialu
lui ei, ceea ce creează noi pers
pective pentru lărgirea schimbu
rilor comerciale între România 
și Japonia. Sper sincer că bunele 
relații dintre țările noastre se vor 
dezvolta necontenit în viitor. 
Transmit cititorilor „Scînteii ti
neretului“, un salut amical și le 
doresc realizarea aspirațiilor lor, 
noi succese în strădania pentru 
propășirea țării lor“.

EUGENIU OBREA

Ea a fost prilejuită de audie
rea unui martor marocan, Abdel- 
hak Chraibi, directorul serviciilor 
turistice ale Marocului, care a 
afirmat că în seara de 30 octom
brie a fost împreună cu colone
lul Dlimi, fost director adjunct 
al siguranței marocane și unul 
dintre principalii acuzați, la un 
cabaret din Paris. Colonelul a 
rămas, potrivit spuselor marto
rului, pînă la ora 1,30 noaptea. 
Evident această mărturie vine în 
sprijinul tezelor apărării lui 
Dlimi, pretinsa prezență a aces
tuia la cabaret fiind unul din 
alibiurile colonelului. Este pentru 
prima dată cînd un martor con
firmă prezența lui Dlimi la ca
baret.

La întrebarea procurorului de 
ce a așteptat șase luni pentru 
a se prezenta în fața tribunalului 
și a face o declarație alît de im
portantă, martorul a răspuns că 
nimeni nu i-a cerut pînă în pre
zent să depună. Procurorul a 
întîmpinat răspunsul martorului 
cu afirmația ironică : „Am înțe
les“, care a provocat o replică 
ascuțită din partea avocaților lui 
Dlimi. Altercația a devenit și mai 
virulentă cînd avocatul altui 
acuzat, Lopez, a sugerat că mar
torul a mințit tribunalul 
motive de stat“.

o GREVA lucrătorilor de 
căile ferate din Ecuador a luat 
sfîrșit joi, după 14 zile, cu vic
toria greviștilor. Ca urmare a 
represiunilor polițienești și a 
armatei, în timpul acestei gre
ve, care a paralizat 3 din cele 
4 magistrale feroviare ecuado- 
riene, au fost ucise trei persoa
ne și au fost operate 
arestări.

numeroase

R. S. F. 
Broz Tito, 

Valievo,

O imagine din expoziția industrială japoneză

kle șl Incendiul de la 27 ianua
rie al cabinei spațiale „Apollo-l" 
în care și-au pierdut viața cos- 
monauții americani V. Grissom, 
E. White și R. Chaffee.

unei 
avînd

IOAN TIMOFTE

• PREȘEDINTELE 
IUGOSLAVIA, Iosip 
a sosit joi în orașul 
unde a fost întîmpinat cu căl
dură de mii de oameni din lo
calitate. Primul obiectiv vizitai 
a fost întreprinderea „Krușik", 
unde a avut loc o întîlnire cu 
oamenii muncii. Cu acest prilej, 
I. B. Tito a vorbit despre unele 
probleme actuale ale economiei 
iugoslave.

© DIRECTORUL programu
lui „Apollo“ la centrul spațial 
de la Cape Kennedy, John Shink- 
le, și-a prezentat marți demisia, 
„din motive personale“. Un 
purtător de cuvînt al N.A.S.A. 
a declarat că nu există nici o 
legătură între demisia lui Shin-

• ORGANIZAȚIA de stat 
pentru planificare din Turcia 
a dat publicității cel de-al doi
lea plan cincinal al țării pe anii 
1968—1972, al cărui proiect a fost 
aprobat de Consiliul Superior 
al Planificării.

în perioada de cinci ani, în 
economie vor fi investite 111,5 
miliarde lire turcești. Printre 
principalele proiecte se numără 
cel privind construirea unei u- 
zine metalurgice, a unui pod 
peste Bosfor, construirea unei 
magistrale, care va lega Istan- 
bulul de Iskenderun și altele. 
Cel de-al doilea plan cincinal 
prevede creșterea venitului 
țional global al Turciei cu 
la sută.

lly Brandt a avut întrevederi 
cu primul ministru japonez 
Sato, cu ministrul afacerilor ex
terne, Miki, a participat la con
sultările anuale guvernamenta
le japono-vest-germane și a 
condus consfătuirea ambasado
rilor Republicii Federale a Ger
maniei în țările Asiei de sud- 
est și Extremul Orient.

• LA 16 mai a.c. s-a deschis 
la Roma, în cadrul Asociației 
naționale a bibliotecilor popu
lare și școlare, o vitrină a căr
ții românești (sînt expuse în 
jur de 250 cărți în limba româ
nă și în traducere italiană).

na-
40,3

ex-• MINISTRUL afacerilor ... 
terne al Republicii Federale a 
Germaniei, Willy Brandt, a pă
răsit la 18 mai capitala Japoni
ei, plecînd spre patrie. în tim
pul vizitei sale în Japonia, Wi-

Reluarea dezbaterilor
de la O.N.U

Adunarea generală a 
O.N.U. a reluat joi scara, 
după o întrerupere de 
aproape două sâptămîni, 
dezbaterile consacrate 
problemei Africii de Sud- 
vest.

Pe ordinea de zi a ședinței a 
figurat proiectul de rezoluție 
prezentat de un grup de 79 de țări 
afro-asiatice, latino-americane și 
Iugoslavia. Noul proiect preveac 
retragerea din Africa de sud- 
vest a forțelor armate, polifie-

nești și a personalului admini
strativ al Republicii Sud-Afri
cane și instituirea unui consiliu 
administrativ O.N.U. însărcinat 
cu crearea condițiilor necesare 
pentru acordarea independentei 
acestui teritoriu pînă în luna 
iunie 1968. în textul proiectului 
nu sînt însă stipulate clauzele 
privind adoptarea de către Con
siliul de securitate a unor sanc
țiuni în cazul în care guvernul 
rasist sud-african va refuza să se 
supună hotărîrii O.N.U.

o ÎNTR-UN comunicat al 
Partidului african al indepen
denței din Guineea portugheză 
și insulele Capului Verde, pu
blicat la Dakar, se menționează 
că în perioada între 1 martie și 
15 aprilie a.c., patrioții din a- 
ceste regiuni au ucis 212 mili
tari colonialiști portughezi și au 
rănit numeroși alții. în timpul 
acestor lupte au fost distruse o 
serie de cazărmi și barăci ale 
trupelor colonialiste.

• 90 000 DE TELEVIZOARE 
pentru emisiuni în culori, pro
duse de compania americană 
,,General Electric“ în perioada 
iunie 1966 — februarie 1967 și 
deja vîndute urmează să fie re
vizuite, deoarece emit raxe „X“ 
peste limitele admise, se arată 
într-un anunț dat publicității 
de către companie.

• VICE-PRIM-MINISTRUL șl 
ministrul de externe al Siriei, 
Ibrahim Mahos, s-a înapoiat joi 
la Damasc după vizita făcută în 
R.A.U. La Cairo el a avut con
vorbiri cu președintele Nasser 
și cu alte oficialități ale R.A.U., 
în cursul cărora a fost analizată 
situația în Orientul Apropiat și 
Mijlociu, precum și problema 
încordării de la frontiera Siriei 
cu Izraelul.
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• LA 26 mai se va deschide 
la Paris cel de-al 27-lea salon 
internațional de aeronautică. 
Pentru prima dată, vor fi pre
zentate publicului machetele 
unor rachete construite în Fran
ța, printre care cele de tip 
„Saphir" și „Diamant“. Va fi, de 
asemenea, expusă sub formă de 
machetă racheta „Catherine", a 
cărei realizare face parte din 
proiectul „Vulcain“, pentru lan
sarea unui satelit cîntărind pînă 
la 1 050 kilograme.

Comitetul de reconciliere 
națională în Nigeria a dat 
publicității joi o declarație 
în care cere atît guvernului 
federal cît și guvernului pro
vinciei orientale să înceteze 
„războiul economic“ și să 
depună eforturi pentru li
chidarea conflictului care ar 
putea duce Ia dezintegrarea 
țării. Concret, se propune 
guvernului federal să sus
pende sancțiunile economice 
împotriva provinciei orien
tale, iar guvernului acesteia 
să revoce măsurile recente 
în legătură cu taxele și im
pozitele.

In ședința de joi. Comite
tul de reconciliere națională 
a ascultat raportul prezentat 
de o misiune de pace trimi
să recent în provincia Orien
tală.

O LUlND cuvîntul în cadrul 
glia), omul de știință ...______ , „ __ _ vt>
S.U.A. au fost transplantate la 50 de animale inimi artificiale 
cu ajutorul cărora ele au supraviețuit patru zile. Picrson a rele
vat că se poate prevedea că inima omului va putea fi înlocuită 
printr-o Inimă artificială în viitorii doi ani. El a subliniat că în 
S.U.A. o parte a inimii umane a fost înlocuită cu diferite piese 
artificiale la 20 de persoane.

unei conferințe Ia Brighton (An- 
american, R. Pierson, a declarat că în


