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GRIUL SE SCUTURĂ SI
ORGANELE AGRICOLE 
ORGANIZEAZĂ SCHIM 
BURI DE EXPERIENȚĂ

In aceste zile de plină cam- 
parjf între hotarele județului 
BuF.ii fiecare oră bună de lucru 
în lan se măsoară în 60 de va
goane de grtu recoltat. 'Victoria 
împotriva secetei din acest an e 
categorică. O consemnează pro
ducțiile ce oscilează în jurul a 
două mii de kilograme la 
hectar, realizate pînă la data 
de 28 iunie de pe 86 024 
hectare eliberate. Bilanțurile 
— în multe unități* deja defi

nitive — prin puterea convingă
toare a cifrelor redau satisfacția 
muncii de un an. La Cătina, 
unde cooperatorii și mecanizato
rii au acordat cea mai marc a- 
tenție organizării, mașinile și re
morcile transportau ieri, din 
cîmp în magazii, ultimii sad. La 

fel la Săhăteni, Siliești și în alte 
locuri campania este practic în
cheiată. Intr-o zi-două și coope
ratorii din Boboc fi Joița urmau 
să raporteze că griul de pe cele 
400 și respectiv 785 hectare cul
tivate este în întregime recoltat. 
&nt rezultate bune pe care am 
■►/ut să le consemnăm nu însă fi

suficiente ca să putem afirma că 
în județul Buzău campania se des
fășoară la nivelul așteptărilor și 
asigurărilor pe care tovarășii cu 

munci de răspundere în cadrul 
organelor agricole județene nu 
se rețin să le ofere din birou.

Este drept că de pe 50 la sută 
din suprafața cultivată cu griu 
pe întreg județul recolta a fost 
strînsă, aar dacă ținem cont de 
stadiul avansat de coacere fi de 
data la care campania a înce
put — de două săptămîni — a- 
ceastă dfră medie nu mai poate 
fi o bază pentru felidtări. Sînt 

unități, fi din păcate foarte 
multe, unde capacitatea de lucru 
a mașinilor și forța de muncă sînt 

încă insuficient folosite. Așa se 
explică de ce la Feldioara, Zidu
rile, Rtmnlcu-Sărat, Rîmnicel, și 
încă în multe alte locuri griul 
era recoltat de pe un sfert 
din suprafața pe care o ocu
pă. De asemenea, la Coștești, 
unde campania a început de mai 
bine de două săptămîni, cu rit
mul cu care se lucrează nu se 
întrevede că recoltatul s-ar putea

termina în mai puțin de două 
săptămîni de aici înainte. Nu știm 
pe ce calcule se baza președinte
le cooperativei agricole, tovarășul 
Stanciu O ance a, cind încerca să 

ne prezinte situația ca fiind mul
țumitoare din moment ce ritmul 
de recoltare este foarte lent; în 
18 zile bune de lucru cele 13 
combine au reușit să siringă re-

N. COȘOVEANU
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Sub „pani" lor, al combinelor, marea de aur „dispare" din 
cimp, adunîndu-se apoi în hambare.
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Dacă ucenicia în știință 
în primul rînd învățarea 
loacelor cărora practica 
consacrat valoarea în descope
rirea sau stabilirea unui adevăr 
— ea este totodată (sau ar tre
bui să fie) o școală de evitare 
a greșelilor. Despre cauzele apa
riției erorilor în știință nu s-a 
scris încă îndeajuns. Subiectul 
este dintre cele „delicate*. Pu
tini sînt cei care, de-a lungul 
carierei lor științifice n-au gre
șit trăgînd concluzii nejustifi- 
cate din date aderînd Ia o idee 
falsă, sau trecînd „pe l!ngă“ 
un adevăr fără să-1 observe sau 
fără să-i acorde atenție. Dar re
cunoașterea faptului că te-ai 
înșelat nu poate crea o stare 
psihologică plăcută : considera
ții de orgoliu, de amor propriu, 
sau de altă natură Ii împiedică

este 
mij- 
le-a ȘTIINȚĂ

A PRIMIT PE TRIMISUL SPECIAL

FEDERALE
Marți dupâ-amiazâ, tovară

șul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului de Stat, a primit pe 
George T. Kurubo, ambasado
rul Republicii Federale a Nl-

teriei în U.R.SJSn trimisul 
special al șefului guvernului 
nigerian.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cor
dială, a participat George Ma- 
covescu, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

IITBMI
în după amiq^a zilei de 

Capitală se
al Organiza- 
Unite, 

conduce 
mixte a

marți a sosit în 
cretarul general 
ției Națiunilor 
Thant, care va 
crările reuniunii 
mitetului Administrativ 
coordonare al O.N.U. șl 
mitetului pentru programe 
și coordonare al Gonsiliului 
Economic și Social O.N.U., 
care se vor desfășura la Bucu
rești între 3—5 iulie.

La sosire, la aeroportul Bă

u 
lu- 

®o- 
de 

Qo-

neasa, secretarul general 
O.N.U. a fost întâmpinat 
Comeliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, președinte 
le celei de-a XXII a sesiuni a 
Adunării Generale O.N.U., 
Ștefan Bălan și Aurel Moga, 
miniștri, Mircea Malița, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, Gheorghe Diacones- 
cu, ambasador, 
permanent al 
O.N.U., și alte 
ciale.

al 
de

reprezentantul 
României la 
persoane ofi-

(Agerpres)

Uzina de autoturisme din Co- 
libași. In hala monobloc se 
lucrează intens la montajul 

utilajelor

ÎN EDITURA POLITICA 
A APĂRUT

N I C 0 L A E 
CEAUSESCU

120 DE ANI DE LA
REVOLUȚIA DIN 1848

— cuvîntare \ rosti
tă la adunarea popu
lară din Capitală — 

29 iunie 1968
Broșura a fost editată 

într-un tiraj de masă.

METAFORELE 
MU

Unele simplificări pe care le I 
introduce în mod deliberat în 
cercetarea și modelarea fenome- I 
nelor chiar dacă înseamnă o I 
îndepărtare de la absoluta ri- 1

I

NCII gul circuit va înregis
tra 210 tone de celu
loză trimise spre flu
viile albe de hîrtie.

Reușesc să-l găsesc 
pe inginerul Mircea 
Mitici, coordonatorul 
procesului de pregăti
re a probelor tehnolo
gice. Mereu e oprit și 
informat sau consul
tat asupra funcționă
rii vreunui fierbator 
sau prese. Mircea Mi
lici, ca de altfel toți 
ceilalți tineri chimiști, 
vine de dincolo, de 
la etapa întîia a ma
relui combinat, adu- 
cînd cu el experiența 
și pasiunea ce-i sînt 
caracteristice. Ne stre- 
curăm printre agre
gate și conducte.

— Tot procesul 
tehnologic — îmi spu
ne tînărul inginer — 
este în întregime au
tomatizat. Cei care 
vor lucra aici dispun 
de o serioasă pregăti
re de specialitate. 
Noile mașini vor pio- 
duce hîrtie de mare 
rezistentă si cu cali
tăți multiple...

O hală imensă de 
aproape șapte mii de 
metri pătrați si de o 
parte și de alta ume
rii masivi ai mașini
lor. Miroase a uleiuri 
tari și foarte vag. a 
mortar. In capătul ce
lălalt podurile rulante 
își atîrnă brațele grele, 
obosite. De undeva 
dinspre rezervoarele 
de debit vin bătăi rit
mice. asurzitoare. 
Cind se opresc, ră- 
mîne din nou același 
huruit, monoton, in
sistent.

Sintem la Combi
natul de celuloză și 
hîrtie din Suceava, 
etape de extindere. 
Rodajul mecanic s-a 
încheiat. Se fac ulti
mele pregătiri înain
tea intrării în probe 
tehnologice. Nimeni 
n-are timp de discu
ții, de ^explicații. Toți 
aleargă într-o parte 
si-n alta, controlează 
butoane, manete, se 
strecoară printre roti 
și brațe metalice, pi-

ptiind, verifieînd. Cu 
luni în urmă, pe cind 
se lucra la montarea 
agregatelor, l-am cu
noscut aici pe sudo
rul Ion Nichifo- 
riuc. Mă uit acum 
la conductele ce 
formează complica
tul sistem circulato
ria al celor două ma
șini de hîrtie și-mi în
chipui că totul a ieșit 
bine, așa cum îmi 
spunea atunci tînărul 
șef de echipă.

Trec printre pupi
tre și coloane de su
nete, oprindu-mă în 
fața unui tablou de 
comandă. Un singur 
operator chimist diri
jează de aici întregul 
proces de preparare a 
celulozei, cercuri, tri
unghiuri, pătrate de 
culori diferite, fiecare 
răspunzind unor ape
luri și comenzi preci
se : amestec, coloranți 
fierbere, presiune.
Diagrame nescrise 
stau deocamdată în 
așteptare. Zilnic între

goare, sînt un artificiu util 
pentru a ajunge la esențe. Dez
voltarea largă a metodelor de 
calcul aproximativ exprimă o- 
rientarea modernă a gîndirii 
științifice, care nu se teme de 
erorile neglijabile nici de cele 
întâmplătoare — ci de cele pe 
care le numește erori sistemati
ce, de cele care deformează re
zultatele și concluziile mereu 
într-un anumit sens, alcătuind 
un fel de măsluire inconștientă, 
a lor. (Bineînțeles — nu ne 
ocupăm de eroarea intenționată, 
de falsul științific, care — la 
dinamismul actual al cercetări
lor de confirmare și de control, 
nu are șanse de supraviețuire).

★
Cauzele erorii științifice pot fi 

psihologice, logice, metodologice, 
de informare etc. Să începem 
prin a trece în revistă, pe scurt 
cauzele metodologice. Aparatu-

(Contir.uare în pag. a V-a)
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Icei mai multi oameni de ști-
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I ION BELDEANU

TRANSMITE DE PE

(Continuare 
în pag. a V-a)

Conf. dr. doc. VICTOR SĂHLEANU

Inginerul Dima Marinescu

CONTRAFORȚI CULTUL COPAMUNTELE
ALB CILOR

cu

A. D. MUNTEANU

de 
sau 
de

Muntele, muntele alb. 
Fie, reziste, răsune 
Muntele, muntele alb. 
Veche, virilă minune.

său este bogat în 
Văzîndu-l surî- 
schimbîndu-și fi- 
legătură cu vre-o 

șantierului, mi-am

intă să se oprească asupra me
canismului care a dus la eroa
re și să le analizeze public, pen
tru instruirea altor cercetători. 
Astfel, sarcina analizei acestui 
mecanism revine istoriei știin
ței : pentru istoria științei ră
tăcirile spiritului uman sînt 
poate mai puțin interesante de- 
cît succesele sale; pentru me
todologia și pentru etica știin
ței. însă, eroarea are o valoare 
educativă cel puțin egală cu co

rectitudinea. Desigur — o ase
menea investigație nu urmărește 
să facă procesul trecutului, ci 
să netezească drumul științei de 
azi și de mîine.

Din capul locului trebuie să 
subliniem că știința contempo
rană este perfect conștientă de 
caracterul aproximativ al ma
terialului său faptic și teoretic. 
Știința contemporană se stră
duiește însă să lucreze, pe cît 
se poate, cunoscînd gradul de 
aproximație pe care-1 folosește.

Propunîndu-și să înlesnească tinerilor creatori întîlniri cît mai 
rodnice cu tineretul patriei, ziarul „Scînteia tineretului" în colaborare 
cu comitetul organizației U.T.C. de la Uniunea Scriitorilor debutează 
în aceste intenții prin prezenta într-o primă brigadă de reportaj a

poeților CONSTANȚA BUZEA și ADRIAN PĂUNESCU, a proza
torului AUREL DRAGOȘ MUNTEANU, care — însoțiți de fotore
porterul nostru Ion Cucu — vor străbate în zilele ce urmează șanti
ere de construcții și unități agrico le, orașe și sate ale patriei.

BRIGADA „SCÎNTEI1 TINERETULUI"

Dacă te apropii de departe, 
zidul unei construcții impună
toare ți se pare uniform; ma
sivitatea lui este prea naturală, 
crescută din pămintul ferm pe 
care se află sprijinită. Apro- 
piindu-te, privirea devine mai 
analitică, scoțînd în evidență 
elementele de susținere. Con- 
traforții sînt umerii puternici 
ai unei catedrale sau ai cetă
ților omenești. Cu cît sînt mai 
numeroși, cu atît caracterul 
inexpungnabil al acestora a- 
pare mai evident. Ei, sublinia
ză, de asemenea, măreția ridi
cării pe verticală. In mijlocul 
brigăzilor de muncă de pe șan
tierul Bumbești-Livezeni am a- 
vut la început senzația unei 
colectivități unitare, a cărei 
eficacitate și putere stă în 
conjugarea eforturilor. Trep- 
tat-treptat, cîteva profiluri au 
început să se contureze cu mai 
multă pregnanță, pentru ca să 
am la sfirșit imaginea unor 
personalități neobișnuite, im-

presionante prin calmul fi 
forța pe care le degajă.

Inginerul Marinescu Dima 
este șeful lotului Meri. Are 
treizeci de ani și, cu excepția 
anilor de facultate petrecuți 
la Timișoara, de la nouăspre
zece ani este „pe drumuri**. 
Îndrăgostit de întinderea lentă 
a panglicilor șerpuitoare, el 
împinge zilnic șoseaua cu cîți- 
va pași înainte. Obstinent și 
dur, efortul 
semnificații, 
zînd, calm, 
zionomia în 
problemă a 
adus aminte de strămoșii noș
tri romani, cei mai mari cons
tructori de șosele din istorie. 
Acest defileu sălbatic de pe 
valea Jiului poartă încă o 
amprentă a civilizației i șo
seaua. Drumurile au însemnat 
dintotdeauna liantul comuni
tăților. Pe ele s-a făcut co
merțul, s-au schimbat bunu
rile culturale, s-au cunoscut 
oamenii. Un drum nou In-

seamnă un mare efort social 
fi o nouă trăsătură pe obrazul 
unei civilizații. Inginerul Ma
rinescu este în defileul Jiului 
un roman care impune naturii 
legea omenească.

Pe șosea, alături de apele 
repezi ale rîului, trec in per
manență mașini 1 automobile, 
camioane de transport, mașini 
de șantier. Poartă numere din 
Cluj, din Hunedoara, din Gorj, 
din Mureș sau din București. 
Drumul se ridică încet, piatră 
lingă piatră, sudindu-se, ci- 
mentindu-se pentru veșnicie. 
Așezările se pot risipi, cetățile 
pot decade și se pot scălda in 
tristețea ruinelor. Numai dru
murile lor rămîn. Pe șoseaua 
din defileu se vor întretăia tot 
timpul mașini, pasul oameni
lor o va urma agale de la Pe
troșani, la Meri, la Sadu, la 
Tîrgw-Jiu. Dincolo de forfota

(Continuau In pag. a IV-a) I

Muntele, muntele alb. 
In iulie nu-și mai ajunge, 
Muntele, muntele alb 
Norii pe piatră îi fringe. 
Muntele, muntele alb. 
Vede cu stîncile marea. 
El, tatăl nostru — urmarea, 
Noi. fii lui — motivarea.

Muntele, muntele alb, 
Hrană da boitei, ascunsei. 
Aerul ei cind suportă 
Civilizația frunzei
Noi învățăm felul tău.
Pietre in mîini ducem — semn, 
Și cu unelte producem
Dansuri în zarea de lemn.

CONSTANTA BUZBA
In defileul Jiului

Pînă să ridice priveliștea, sus, 
la rangul ei cuvenit, ochii bat ei 
însuși de o mie de ori din pleoa
pe. Dacă această repede bătaie 
ar ajuta la ceva, am fi acum, vo
ioși și mirați, deasupra Carpaților, 
deasupra a ceea ce ne-am obiș
nuit să numim Carpați, deasupra 
cazanului enorm de piatră, 
soare protector și apăsător în 
iluzia toartelor.

Insă, așa cum se prezintă lu
crurile în normalitatea lor mo
destă, ne vedem de drum pe 
piatra muntelui, căutând fiorul 
acelora care s-au gîndit prima 
oară să fie șosea aici, adică ne 
gîndim la aceia care, cunoscînd 
legile și excepțiile de la legi, ale 
munților au zis cu pasul: dru
mul să fie aid! Și drumul s-a 
așternut acolo, nu dincolo, nu 
dincoace.

De ce a ținut seama, în princi
pal, fondatorul primei cărări prin

DREPȚI
sălbăticia carpatină ? întâi, 
faptul dacă muntele primește 
nu, să devină pe o lățime 
cinci metri drum. Al doilea, dacă 
omului îi e lesnicios să facă drum 
pe unde muntele acceptă să de
vină drum. Al treilea I S-a avut 
în vedere acea zonă unde copacii 
sînt drepți. Bătrînul nostru pro
iectant de drumuri, posedînd cu
noștințe de matematică direct de 
la soare, calcula totul, aici în 
munții Carpați în funcție de sta
tura copacilor ! Unde copacii erau 
stîmbi nu așeza nimic. Se uita și 
nu așeza nimic. începea să 
fluiere a paguhă și nu așeza ni
mic. El ridica elogiul copacilor 
drepți, copacilor definitiv înșu
rubați în aestinul lor. Omul acela 
care-și făcea toate socotelile îna-

ADRIAN PĂUNESCU

(Continuare In pag. a IV-a)
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PSEUDOANTINOMI
Pentru foarte multă lume va

loarea și succesul se confundă, 
pentru alții cel de-al doilea re- 
Îuezintă o încununare sau o pre- 
ungire al celui dintîi și doar 

extrem de rar ele sînt contra- 
puse, considerindu-se că lucrul 
acesta este o excepție, un caz 
ieșit din comun. Caracterul suc- 
cesual al valorii evidențiat și 
cercetat de Mihai Ralea, arată 
însă că relațiile sînt extrem de 
diferențiate, că ele nu pot fi dis
cutate decît în raport cu un do
meniu sau situație concretă, în 
funcție de determinarea socială 
și cadrul în care se petrece func
ționarea valorilor. Sancționarea 
premială — deci pozitivă — sau 
pedeapsa — deci cea negativă — 
se traduc în practică în nenumă
rate cupluri polare al căror ra
port ou valoarea este variabil și 
demonstrează necesitatea unei 
abordări atente și la obiect. 
Reușita și eșecul, celebritatea și 
anonimatul, prețuirea sau indi
ferența și disprețul sînt doar cî- 
teva dintre acestea, demonstrând 
caracterul complex al raporturi
lor posibile. Vom încerca să le 
discutăm pe terenul unor reali
tăți și probleme contemporane.

In viața socială în genere ra
portul dintre valoare și succes 
este direct legat de sistemul de 
ansamblu al valorilor, de arîn- 
duirea pe care o exprimă și în 
acest sens societatea socialistă 
permite, prin natura ei, cea mai 
liberă și nestînjenită realizare a 
unor raporturi firești, întemeiate 
pe interesele întregii colectivități. 
Lucrurile însă — departe de a 
se realiza în mod automat și în 
forme identice în fiecare etapă, 
situație, caz în parte — se cer 
analizate mai îndeaproape.

Un mare interes și însuflețire 
au trezit, de pildă, recentele mă
suri inițiate de partidul și statul 
nostru în legătură cu perfecțio
narea formelor de retribuire în 
spiritul principiilor socialismului, 
a meritelor deosebite obținute pe 
tărîmul științei, artei, sportului, 
al activității sociale și produc
tive în genere. Primite cu ade
ziunea largă a maselor, a celor 
în cauză, aceste masuri au des
chis drum unor noi forme de re
liefare și evidențiere succesuală 
a valorilor în care elementul de 
automatism, inerție, rutină să 
nu-și poată avea loc. Trebuie să 
observăm însă că asemenea mă
suri nu au nimic comun cu con
cepțiile simpliste, nivelatoare, 
străine spiritului lor.

Pentru unii faptul că modali
tățile de stimulare a unor cadre 
de valoare deveniseră necores
punzătoare, a creat impresia 
greșită că înseși valorile pe care 
acestea le încununau ar fi ne
gate. Ei au săvîrșit eroarea de a 
nu înțelege că succesul ca pîrghie 
însemnată a vieții sociale îm
bracă nenumărate forme și că 
ansamblul noului sistem de re
tribuție permite înlăturarea toc
mai a unor anacronisme care o 
frînaseră.

Ceea ce caracterizează noul 
sistem de retribuție este tocmai 
punerea în termenii săi reali și 
profund echitabili a raportului 
dintre merite și răsplata lor, pre
țuind munca efectiv prestată și 
respectînd-o pe cea depusă de-a 
lungul anilor, deci situarea în 
continuare a succesului în rîndul

factorilor profund stimulatori în 
orînduirea noastră. Libera în
fruntare a valorilor, selecția și 
promovarea adevăratelor merite 
și realizări a căpătat — și ur
mează să mai aobîndească pe 
parcursul aplicării și perfecționă
rii principiilor socialiste de re
tribuție — un cadru dintre cele 
mai favorabile pentru ca princi
pala valoare a societății noastre 
— MUNCA — să fie încunu
nată de laurii pe care îi merită.

Mult dezbătut și primit cu sa
tisfacție a fost și noul cod penal,

unor anomalii încă existente, îm
piedicând stimularea corespunză
toare a meritelor, în contextul de 
ansamblu al întregii noastre vieți 
sociale. Intre diferitele domenii 
ale activității intelectuale în me
dicină, învățământ, proiectare, 
avocatură, cercetare științifică, în 
presă există încă disproporții și 
sisteme de sancționare suocesu- 
rală imperfecte, care urmează, 
tocmai în spiritul ultimelor do
cumente de partid, să fie revi
zuite și reglementate.

Arta cunoaște, de asemenea, 
rolul stimulativ al succesului deși 
trebuie să observăm că există încă 
nu puține discordanțe și a- 
nomalii în acest domeniu. E 
drept, de cele mai multe ori, 
valorile sînt prețuite în mod co

VALOARE
ȘI SUCCES

ION PASCADI

cadrul juridic corespunzător ac
tualei etape de dezvoltare a so
cietății noastre, care permite 
sancțiunea penală a infracțiu
nilor în raport direct cu măsura 
în care ele afectează relațiile so
cialiste, deci însăși esența uma
nistă a orindurii noastre. Vor fi 
lichidate cu acest prilej multe si
tuații în care încălcarea sistemu
lui nostru de valori nu își căpăta 
sancțiunea penală meritată, vor 
fi reglementate și pe plan juridic 
anumite raporturi care pe plan 
moral își aveau de acum formele 
corespunzătoare de stimul sau 
pedeapsă.

Intr-un mod complex se pune 
problema raportului dintre va
loare și succes în știință. In ca
zul acelor cercetări a căror apli
cabilitate în producție este ime
diată e drept că importanța lor 
științifică apare mai evidentă, 
deși se întlmplă nu odată ca, da
torită unui sistem de legături 
greoi și birocratic, sancțiunea 
premială pozitivă să întîrzie sau 
să nu fie aplicată în mod sufi
cient de stimulativ atât indivizi
lor cît și unor instituții. Cît pri
vește cercetarea fundamentală 
aici lucrurile sînt mai dificile de 
cîntărit, ceea ce duce nu o dată 
ori la neglijarea nejustificată în
seși i acestui tip de cercetări în 
numele- unui pragmatism îngust 
și dăunător, ori la ascunderea 
sub paravanul teoriei a unor cer
cetări minore sau sterile. O justă 
apreciere și răsplată a importan
ței sociale a cercetării științifice 
cere o mai strânsă legare a ei 
de cerințele practicii înțeleasă 
însă în toată complexitatea ei, 
ceea ce va duce la lichidarea

respunzător și o opinie publică 
estetică din ce în ce mai culti
vată și receptivă le dă o încu
nunare succesurală meritată și 
întemeiată. Se întîmplă însă în 
același timp ca sub raport este
tic — cu consecințe și pe plan 
economic — ca prețuirea să se 
îndrepte către opere slabe, nerea

lizate, așa-numita artă „comer
cială". întâlnim atunci studii cînd 
piesa este de nivel artistic scă
zut, superproducții șablon, anu
mite reziduri ale vechii picturi 
de gang, romane de aventuri fa
bricate în serie care se bucu
ră de o prețuire superioară 
față de opere autentice a- 
parținînd aceluiași gen sau 
altuia, ceea ce se soldează cu 
o necorespunzătoare situare a lor 
pe ierarhia de valori. Se va spune 
că asemenea situații le rezolvă 
timpul și pînă la urmă macula
tura, zecile de mii de metri de 
celuloid înfățișînd o lume ideali
zată sau prefabricată vor fi înde
părtate prin selecția valorilor. Lu
crul este desigur adevărat numai 
că deocamdată, pornind exclusiv 
de la o optică comercială, unele 
tiraje sînt fixate după criterii su
biective, difuzarea unor filme se 
face doar sub semnul rentabilită
ții imediate, iar repertoriile tea
trelor conțin multe piese incluse 
numai pentru a obține un succes 
de casă, nu și umil artistic.

Desigur, lucrurile nu sînt sim
ple, reacția publicului față de 
valorile de artă nu poate fi per
fect simetrică și proporțională cu 
valoarea reală, întrucît intervin 
în acest proces numeroși factori, 
nu numai estetici, dar este nea
părat necesară, pe lângă studie
rea sociologică a acestei reacții 
și de o asemenea politică în do
meniul repertoriilor, difuzării, 
folosirii mijloacelor de răspândire 
și transmitere a valorilor încît să 
creeze condiții optime pen
tru realizarea corespondenței 
dintre valoare și succes.

Scurta cercetare a câtorva din
tre domeniile în care funcțio
nează acest raport a făcut, cre
dem, evident faptul că el nu in
tervine automat și că rolul socie
tății — pe cale instituționalizată 
sau prin opinia publică — este 
de a face ca posibilitatea cores
pondenței lor — generată de na
tura socialismului — să devină

Sărbătoarea silvi
cultorilor dintr-un 

vechi centru 
forestier

La Liceul industrial fores
tier din Cîmpulung Moldove
nesc, vechi centru al învăță- 
mintului silvic românesc s-a 
sărbătorit recent ziua silvicul
torului, manifestare tinzind să 
devină tradițională. Cu acest 
prilej, au avut loc o serie de 
acțiuni — la care au luat par
te elevi, profesori, silvicultori 
— printre care un concurs 
gen „Cine știe, cîștigă", pe 
teme profesionale și un festi
val artistic ce a inclus coruri, 
cintece și versuri închinate 
pădurii și munților. Și pentru 
că manifestările au coincis cu 
data împlinirii a 80 de ani de 
la înființarea învățământului 
silvic din țara noastră, aici s-a 
deschis o expoziție cu vanouri, 
fotografii, materiale didactice 
și alte lucrări ilustrînd aspecte 
din activitatea viitorilor spe
cialiști ai pădurilor.

Totodată, cercurile științifi
ce ale elevilor au prezentat o 
serie de referate pe teme de 
economie forestieră. k

B. ION

CRONICA DRAMATICĂ

• „Regele 
: ffol“
• de Evghenii Svarț
• LA ARAD

In contextul dramaturgiei lui 
Evghenii Svarț, piesele — po
vești — „Umbra", „Regele gol" 
și „Dragonul" — dețin un rol 
de incontestabilă valoare, trăgtn- 
du-și seva din fervoarea epicii 
populare. Farmecul inedit al a- 
cestor piese rezidă, îndeosebi, în 
îmbinarea unui original talent de 
povestitor cu tonul ironic al po
lemistului, deseori sarcastic.

Contopind organic trei motive 
clasice din arhitectura fantastică
a basmului lui Andersen — „Por-

O carul" — „Prințesa și mazărea"
— „Hainele noi ale împăratului*
— Svarț a construit „Regele gol", 
lucrare dramatică de perfectă u-
nitate, adresată, în aceeași mă
sură, universului infantil și re
flecțiilor mature. Grave sensuri 
morale și sociale, al căror înțeles

SmsM din «pMtMofal Tw- 
tnAui d. Mai din Arad «v 

pima ^Rogda goT

realitate în fiecare caz în parte.

lntr-una din sălile Muzeului de istorie din Focșani 
Foto. SORIN DAN

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN — filme pentru ecran p»- 
noramic

rulează la Patria (orele 12,45 ;
16.30 ; 20).

VICONTELE PLĂTEȘTE PO
LIȚA — cinemascop

rulează la Republica (orele
9.15 ; 11.30 ; 14 ; 16.15 ; 18.45 ;
21.15) ; Grivița (orele 8 ; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) : Melo
dia (orele 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 : 20.45).

ALEGERE DE ASASINI
rulează la Luceafărul (orele
8.15 ; 10,30 ; 12,45 ; 15 ; 17,30 ;
20.15) ; Festival (orele 9,15 ;
11.30 ; 13.45 ; 16 ; 18,30 ; 21,15); 
Circul de Stat (orele 9.30 : 13 :
17.30 : 20.30)

DOMNIȘOARELE DIN ROCHE
FORT — cinemascop

rulează la Capitol (orele 11;
14 : 17 ; 20)

PRIN KURDISTANUL SĂLBA
TIC — cinemascop

rulează la București (orele 
8 ; 10 ; 12,15 ■ 14.30 : 16.45 ;
19; 21,15); Feroviar (orele 
9,45; 12; 14.15; 16.30; 18,45; 
21): Excelsior (orele 8,45 ; 11;
13.15 : 15.30 ; 17,45 ; 20) ; Glo
ria (orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 18 :

CINEMATOGRAFE
18.15 . 20.301; Modern (orele 
9.30; 11,45; 14; 16.30; 18,45; 
21,15).

ZOLTAN KABPPATHY — ci
nemascop

rulează la Lumina (orele 9
15.45) In continuare 18,30;
20.45) .

HIROȘIMA DRAGOSTEA MEA 
— clnemasoap

rulează la Central (orele 9;
11.15 ; 13.30 : 16 : 18 30 : 21)

BOMBA DE LA ORA 194* 
rulează la Union (orele 15,30 ;
18 ; 20.30)

8PARTACC8
rulează la Doina (orele 11.30 ;
16 ; 19.30)

SFÎNTUL LA PtNDA
rulează la înfrățirea (orele 
10 ; 15.30 ; 17.45 ; 20).

DIRIJABILUL FURAT
rulează la Buzești (orele 15.30;
18).

SAMBA
rulează la Dada (orele 8—

16.30 în continuare, 18.45 ; 21) 
NEBUNUL DIN LABORATO
RUL NR. 4

rulează la Bucegf (orele 91 
11,15 ; 13.30 ; 16.15 ; 18.30 ; 21); 
Flamura (orele 9—10 în conti
nuare, 18 15 ; 20.30).

8F1RSITUL AGENTULUI W(C 
rulează la Unirea (orele 15.30: 
13). _

FREDDY, LOVEȘTE TU INTTl! 
rulează la Lira (orele 15; 
17,15; 19,30). Progresul (orele
15.30 ; 18.30) : Miorița (orele
9 11.15; 13.30: 16; 18,15;
20.30).

OSCAR 
rulează la Drumul sării (ore
le 15 ; 1740 : 20 : — duminică 
matineu ora 11)

UN DOLAR GĂURIT
rulează la Gluleștl (orele 10; 
15 30 ; 18 ; 2030). Tomis (orele 
9—15.45 !n continuare. 18,15). 
Aurora (orele 8.30 ; 10,45 ; 13 ; 
15,15; 17,45 : 20.15).

EA VA RIDE
rulează la Cotrocenl (orele 
15.30 ; 18 ; 20,30).

EDDIE CHAPMAN, AGENT 
SECRET

rulează la Pacea (orele 15: 
17,45 ; 20,30).

INIMA NEBUNĂ- NEBUNA 
DE LEGAT

rulează la Floreasca (orele 9; 
11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30) ; 
Moșilor (orele 15,30; 18 20,30) 
Arta (orele 9,15—16 în conti
nuare. 18,15).

OBSESIA
rulează la Volga (orele 9; 
11.15; 13.30; 15,45 ; 18,15;
20,45).

EL DORADO
rulează Ia Viitorul (orie 15,30 ; 
18 : 20,30).

BLESTEMUL RUBINULUI NE
GRU

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

PENTRU ClȚTVA DOLARI IN 
PLUS

rulează la Munca (orele 9,30; 
12 ; 15 ; 17 45 ; 20.15).

NUNTA LA MALINOVKA
rulează la Flacăra (orele 15.30; 
18 ; 20,30).

TELEVIZIUNE
10,00 — Cur» de limba fran
ceză ; 11,00 — Curs de limba 
rusă : 12.00 — T. V. pentru 
specialiștii din industrie; 
17,30 — Pentru cei mici : Fil
mul „Calul Fury“ ; 18,00 — 
Telecronica economică ; 18,30
— Curs de limba germană ;
19,00 — „Șezătoarea celor trei 
generații" ; 20,00 — Muzică 
populară românească ; 20,15
— Transfocator ; Tema : Ple
cat fără adresă ; 20,45 — Mu
zică pentru micul ecran; 21,05
— Avanpremieră ; 21,25 — 
Telecinemateca „Focuri în 
noapte' film artistic cu Ed
ward G. Robinson ; 22,45 — 
Telejurnalul de noapte.

trece dincolo de fabulațiile ima
ginației, dovedesc un sentiment
adine al actualității.

Povestea „Regelui gol* consti
tuie, de fapt, un pretext scenic 
pentru desfășurarea satirei, pre
text în care, cu ajutorul alegoriei 
și tipizării dusă pînă la caricatu
ră, aluziile demascatoare la adre
sa oricărui sistem politic milita
rist, polemica acidă cu ignoranța 
și disprețul pentru om, se relevă 
ca idei generatoare. Triumful de
votamentului și dragostei în spi
ritul specific basmului, se încarcă,
astfel, cu un plus de semnificație, 
in această lume ireală, unde con-

strîngerea apare ca entuziasm, 
unde minciuna și perfidia trec 
drept adevăr.

Reușita spectacolului cu „Re
gele gol" la Teatrul de Stat din 
Arad, în regia lui D. D. Neleanu 
(de la Teatrul Mic din București) 
se înscrie, în primul rînd, în sen
sul valorificării virtuților de in
tensă expresivitate scenică ale 
basmului. Verva sclipitoare a dia
logului și a înfruntărilor și-a aflai 
completarea, tmbogățindu-M, în- 
tr-o transpunere scenică metafo
rică, susținută la diapazonul co
micului grotesc. Causticitatea ini
țială a textului se colorează ar
dent în cadrul plastic conceput 
de scenograful Ștefan Hablinschi 
(Teatrul Mic) cadru în care, folo
sirea tonurilor cromatice vii, a 
formelor geometrice, sugerează 
feericul atmosferei, punctând ve
sel acțiunea. Costumele, în to
talitatea lor, conturează pe de o 
parte imaginea unei lumi ridicole, 
caraghioase, adesea frizînd absur
dul, caracterizînd pe de altă par
te, fiecare personaj, de la simpla 
apariție pînă la rolurile principale. 
Simplitatea și nuanțele dulci din 
vestimentația poporului contras
tează puternic, sporind comicul 
de situație, ou încărcătura stri
dentă a rochiilor de la curte, cu 
grotescul costumelor regale.

Efectele ilariante ale ilustrației 
muzicale — Eliade Hinceanu — 
însoțesc ritmul îndrăcit al acțiu

nii, o glumă spumoasă care Im- 
bracă țăișul ascuțit al satirei pen
tru a4 face mai simțit.

Montarea arădeană se impune 
și printr-o precizie riguroasă in 
creionarea caracterelor-oaricaturi, 
privite prin prisma subtilă a iro
niei. Prințesa — prototip al igno
ranței — apare în interpretarea 
cu incontestabile resurse comice 
a actriței Gabi Daicu, ca o bom
boană fondantă, tentantă și pof
ticioasă, în același timp. Un cuplu 
bine închegat, alert în mișcare 
și replică, reușesc actorii Dan An- 
toci — întf-un vizibil progres ar
tistic — pi Alexandru Fierăscu. 
Ministrul Sentimentelor Intime 
— slugărnicie, prostie și înfumu
rare adunate la un loc — se de
finește intr-un excelent portret 
scenic realizat de reputatul actor 
Victor Ioneecu. Cu totul remar
cabile compozițiile actrițelor Lu
cia Georgian, Cristina Stamate și 
Olimpia Didilescu în roluri de 
mai mică întindere. Din neferi
cire, mult mai puțin reușit, dis
tonant în galeria personajelor, din 
cauza îngroșărilor exagerate și 
supărătoare se dovedește rolul 
„Regelui goV creai de actorul 
Costel Atanasiu.

O notă pentru întreg aniAn- 
blid actoricesc, care susține cu 
dezinvoltură și nerv, partitura di
ficilă a piesei.

LILIANA MOLDOVAN

In colocviul din aceasta 
sâptămînâ, Costin Mlereanu 
ți Iosif Sava discută despre:

— I. S. : — Debutul sezonului 
estival pune, în primul rînd, din 
nou în actualitate o formă de 
manifestare artistică de îndelun
gată tradiție în țara noastră: 
concertul de promenadă. Alături 
de concertele populare, de con- 
certele-lecții, de concertele e- 
ducative ele își pot demonstra 
din plin utilitatea în crearea unei 
circulații firești între cele mai 
diferite zone ale culturii muzi
cale.

Mai mult de un veac, în aseme
nea concerte de promenadă, fan
farele din țara noastră au des
fășurat o vastă activitate muzi
cală în parcurile orașelor, ale 
stațiunilor balneoclimaterice.

— C. M. : Ascultând valsuri de 
Strauss, Ivanovna, Walteufel, lu
crări de Schubert, aranjamente 
după cei mai diferiți compozitori 
romantici, uverturi de operă, mii 
de oameni au dobîndit dragoste 
de muzică, interesul de a păși 
mai târziu în sălile de concert 
unde erau programați Bach, 
Beethoven, Brahms, Enescu.

— I. S.: Concertul de prome
nadă, concertul de fanfară este 
larg răspîndit în țări cu tradiție 
muzicală. Viena cu marile ei săli 
de concerte, în care-și dau în
tâlnire de 3 veacuri cele mai de 
seamă personalități ale muzicii 
lumii culturale, cultivă în același 
timp instituția concertelor de 
promenadă care prezintă pentru

STAGIUNE 
ESTIVALĂ

marele public un prim și atractiv 
contact cu valorile muzicii.

— C. M. : în vara trecută la 
Luxemburg am ascultat cu plă
cere în parcurile orașului exce
lente concerte de promenadă 
susținute de formații de ținută.

— I. S.: — Dragostea de 
muzică a cehilor poate fi expli
cată într-un anumit sens prin 
secularul contact stabilit în ca
drul unor asemenea manifestări 
între public și muzică. Concertele 
lor de promenadă nu sînt susți
nute numai de fanfare ci de an
samblurile simfonice ale orașe
lor. în mai toate orașele din 
Boemia de vest și de sud am vă
zut în vara trecută „săli" pline 
de spectatori la concertele de 
promenadă susținute de filar
monicele locale în parcurile 
orașelor.

— C. M.: Să nu uităm în i- 
celași timp că și concertele de 
promenadă organizate în ultimii 
2—3 ani de fanfarele noastre 
militare au trezit largi ecouri.

In afara fanfarelor militare în 
ultimul timp ființează zeci de 
ansambluri de amatori de acest 
gen. Multe din ele s-au dovedit 
capabile a tălmăci piese de ma
joră importanță artistică.

I.S.: — Un interesant articol 
al unui specialist în acest do
meniu — artistul emerit D. Iere- 
mia demonstra în același timp 
necesitatea reînvierii tradițiilor 
fanfarelor școlare (care pot avea 
un rol însemnat în atragerea 
tineretului către practica muzi
cală prin însușirea tehnicii in
strumentelor) precum și necesi
tatea cultivării unor asemenea 
instrumente în școlile populare 
de artă.

— C. M.: Dar o stagiune esti
vală nu se poate mărgini numai 
la concertele de promenadă ci și 
la multe alte manifestări muzicale 
care pot fi asamblate într-o 
microstagiune muzicală specifică.

în Iugoslavia, la Duorovnik, 
am asistat anul trecut la un ex
cepțional festival în aer liber cu 
spectacole speciale de muzică

simfonică, muzică de cameră, 
muzică de operă.

— I. S.: — Festivaluri asemă
nătoare au loc curent în multe 
orașe din Italia și Grecia.

— C. M. : Bucureștiul posedă 
„săli" excelente și din acest punct 
de vedere.

Arenele Libertății au toate 
condițiile pentru organizarea 
unor spectacole de operă și con
certe simfonice. Aici a concertat 
adeseori încă cu vechea Orches
tră a Ministerului Instrucțiunii —• 
George Enescu. Cu ani în urmă 
aveau loc aici permanent spec
tacole muzicale de toate genurile.

— I. S.: — în parcul Palatului 
Pionierilor ar putea fi organiza*^ 
periodic concerte de muzică 
cameră.

Parcul Palatului Mogoșoaia ar 
putea oferi unor organizatori 
muzicali dornici într-adevăr să 
aducă „un cuvînt nou" în viața 
muzicală, cadrul ideal pentru o 
stagiune permanentă de muzică 
românească veche și contempo
rană.

— C. M.: Alături de București, 
la Brașov, Sibiu, Iași, Constanța, 
există peste tot condițiile organi
zării unei stagiuni estivale de 
concerte.

— I. S.: — Să nu uităm în 
același timp faptul că acum în 
plin sezon turistic, o asemenea 
suită de manifestări muzicale, 
ne-ar putea oferi posibilitatea de 
a oferi oaspeților de peste hotare 
un contact direct, eficient cu .... 
elemente reprezentative ale 
componisticii cît și ale artei in
terpretative românești.

— C.M.: — Inițiat» prin • 
strădaniile unor organizații de ge
nul O.S.T.A., prin colaborarea 
tuturor instituțiilor artistice, 
aceste concerte trebuie să aibă 
înainte de toate periodicitate și 
un program capabil să răspundă 
unor deziderate educative.

MIHAI STOIAN

(JN HAIDUC ÎN SECOLUL XX?

(VERSIUNE PRESCURTATA)
BIZUMAT

MOLDOVA. Ann! 1911. Haldncnl Pantelimon « nrmirit da 
Jandarmi rurali, de polițiști si agențl leereți venifi tocmai de la 
București. Paralel cu to(i aceștia — insă evident cu alt acop — 
își continuă cercetările și reporterul pe care „Dimineață" I-» 
trimis pe urmele haiducului : N. D. Cocea. După îndelungi 
căutări, reporterul a izbutit ! Totuși, multi pun la îndoială au
tenticitatea interviului. Care-i adevărul ? El va ieși la lumină, 
căci Pantelimon a fost capturat.
PRIMA ZI11") _

Ora 12,45. Sala tribunalului e arhiplină. Rlndurile din fată 
sînt ocupate de „reprezentantele sexului slab' (precizează 
ziarele — n.n.). Sute de oameni, dornici să ia parte la jude
carea lui Pantelimon, au bloca coridoarele palatului de justiție. 
Jandarmii pot menține cu greu o ordine relativă.

Intră completul de judecată.
In sală sînt introduși acuzații: Pantelimon1-), Iov șl alți 

șase1").
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AV. CONST. I. MIGHIU (încearcă să ridice un incident). 
PREȘEDINTELE CURȚII: Puteți ridica incidentul după ce 

va ii constituită Curtea cu jurați.
Apelul juraților. Constituirea comisiei juraților.
AV. CONST. I. MIGHIU: Avocații n-au avut dosarele și 

cer ca procesul să fie aminat cu trei zile. .
PROCUROR GENEțtAL C. TONEANU: Mă opun acestei 

cereri. Plingerea nu-i întemeiată. In chiar interesul lui Pan
telimon, este ca procesul să nu se amîne.

PROCUROR M. COSTEA : Avocații au mai avut dosarele, în 
sesiunea din noiembrie și, deci, nu este cazul de amînare. 
Cer respingerea incidentului !

CURTEA : Respinge incidentul !
AV. TUDOR (apărătorul lui Neculai Anton): Nici n-am pu

tut vedea dosarele. Cer aminarea I
PREȘEDINTELE CURȚII 1 Respinge șl această cerere î
AV. RUGESCU (apărătorul lui Ghiță Vlad) : Nu cunosc re

chizitoriul decît din ziarul „Dimineața", în care a fost publi
cat. Rog ca pînă miine să pot avea posibilitatea de-a studia 
dosarele.

AV. N. OBREJA : Acuzatul Iov n-are apărător prezent. Ar 
trebui să i se dea un avocat.
AV. DIM. IONESCU: Primesc să-l asist pe inculpatul Iov., 
pină la sosirea avocatului său, dl. Eliad.

Apoi, grefierul începe să citească textul rechizitoriului. Cei 
din sală, deși au avut posibilitatea să-1 citească în ziar, as
cultă cu încordare, ca și Pantelimon, de altfel — primul 
din capul băncii acuzaților.

După terminarea rechizitoriului, ședința ie suspendă.
Ora 16. Reluarea ședinței.
PREȘEDINTELE CURȚII: Acuzatul Pantelimon să fie in

trodus în sală, singur, fără ceilalți acuzați.
Pantelimon înaintează liniștit, cu pas sigur. Toți privesc spre 

el. In sală e o tăcere desăvîrșită. La primele întrebări ce i se 
pun110), Pantelimon răspunde povestind împrejurările nefaste 
In care a comis prima ilegalitate din viața sa, de pe urma că
reia s-a ales cu o condamnare (ispășită) de șase ani închisoare.

PREȘEDINTELE CURȚII: și de ce nu te-ai astîmpărat după 
aceea ?

PANTELIMON : M-am astîmpărat. Toată vara anului 1907 am 
lucrat liniștit tîmplărie. S-a întîmplat răscoala din 1907 și poll-
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ția a căutat să mă amestece și pe mine în răscoală111). S-au ținut 
mereu de capul meu și m-au persecutat într-una. Am fost dus 
la Piatra-Neamț. S-a văzut insă că nu făcusem nimic, am fost 
găsit nevinovat. Cînd am fost dus acasă, poliția urmărea să mă 
împuște pe drum. Am fost apoi amestecat în multe hoții despre 
care eu nici nu știam. Așa, în 1908, niște hoți au declarat la po
liția din Botoșani că aș fi luat parte și eu la hoția lor. Adus la 
Botoșani în cercetare am izbutit să fug. Pe urmă tribunalul ju- 
decîndu-mă, m-a achitat (Pantelimon povestește fapte din tine
rețea sa, încercînd să explice de ce-a fost silit să ia drumul co
drului).

Pînă în 1910, însă, am stat ascuns, așteptînd să se prescrie pe
deapsa de un an și jumătate la care fusesem condamnat pentru 
furtul de cai în care fusesem amestecat.

PREȘEDINTELE CURȚII : Cu cine ai fost la Preoțești ?“«).
PANTELIMON : N-am fost cu nimeni și nici nu știu de fap

tul acesta. Cei care l-au făptuit de ce nu m-au arătat pe mine 
de la primele lor declarații, făcute la instrucție ? Sînt altele 
mult mai grave, pe care le recunosc, pentru că le-am făptuit 
într-adevăr, așa că nu ar avea nici un folos pentru mine ca să 
tăgăduiesc fapta aceasta, dacă e adevărată...

UN JURAT : Ai fost înarmat ? 
PANTELIMON : Aveam o pușcă.
Relatarea celor întîmplate la Bereslogi, unele situațiuni co

mice deschise, precum și felul de-a povesti al lui Pantelimon, 
provoacă rîsul asistenței.

PROCURORUL GENERAL : N-ar trebui să rîdeți de asemenea 
isprăvi.

N. D. COCEA : Pantelimon nu face decît să pove«stească sincer, 
deschis, și vorbește în felul țăranului nostru, al cărui grai este 
glumeț....

PREȘEDINTELE CURȚII : De unde l-ai cunoscut pe Anton 
Luca, cel care te-a găzduit ?

PANTELIMON : L-am cunoscut într-un tîrg de vite ; cînd 
m-am retras din munți am fost pe Ia dînsul, înainte n-am fost. 
(In sfîrșit Pantelimon ajunge să descrie cum s-a refugiat în ju
dețul Tutova și apoi în județul Putna : precum și rătăcirile și 
ascunzătorile sale pînă ce-a fost arestat).

PROCURORUL M. COSTEA : Unde ai aflat de arestarea lui 
Iov ?

PANTELIMON : In casa lui Anton Luca.
N. D. COCEA : Să povestească Pantelimon scena prinderii.
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(Povestirea aceasta, pe care Pantelimon o face în toate amă
nuntele ei, este ascultată cu încordare de asistență).

N. D. COCEA : Rog Curtea să permită ca Pantelimon să ne 
povestească ce l-a determinat la făptuirea primei sale fapte din 
Putna.

PREȘEDINTELE CURȚII: Ne-a spus-o și aveți toate dosa
rele.

UN JURAT : Aș dori să știu din gura lui Pantelimon dacă s-a 
întîlnit sau nu cu domnul Cocea.

PANTELIMON : Da, m-am întîlnit cu dumnealui.
Ora 22. Ședința se suspendă, pentru a continua a doua zi. 

ZIUA A Il-a 118
Ora 12,30. Intră Curtea. Sala e ticsită. Urmează interogarea 

celorlalți acuzați, confruntarea acuzaților, ca și audierea marto
rilor acuzării.

PREȘEDINTELE CURȚII : Pînă cînd ai muncit fără să faci 
fapte rele ?

IOV : Pînă în primăvară.
PREȘEDINTELE CURȚII; Unde te-ai întîlnit cu Pantelimon ?
IOV : In pădurea Grumăzești, în iunie. (După recunoașterea 

sau infirmarea unor fapte ce i se pun în sarcină, Iov explică de 
ce s-a despărțit de Pantedimon, venind spre Putna). Mi se să
turase cu pînea asta !

PREȘEDINTELE CURȚII: Cînd și unde te-au prins ? 
(n.n.).

,w) Luni 17 decembrie 1911. Sala tribunalului. Ora 12.
1M) „Slăbit și pare deprimat''. („Dimineața", 19 dec. 1911).
1,U Unul din „complici" a dispărut pe drum ?. In concluziile 

rechizitoriului figurau, în afară de Pantelimon și Iov, drept 
acuzați, încă șapte persoane.

lie) Din păcate nu sînt la pose sia vreunei stenograme sau mă
car a unei consemnări oficiale — mai pe larg — a ședinței, 
ci doar a unor însemnări spo rădice făcute de oameni aflați 
în sală (n.n.).

U1) După declarațiile bătrînilor care mai trăiesc astăzi în Ră- 
ucești, o parte din conacul boierului Mălian a ars într-adevăr 
în 1907, însă nimeni n-a putut să-mi dea nici cel mai mic a- 
mănunt cu privire la participarea (sau neparticiparea) lui 
Pantelimon la răscoală (n.n,).

11S) Acest fapt nici nu apare consemnat în rechizitoriu.
Jlî) Marți, 18 decembrie, 1912

(VA URMA)
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Dacă vreți, o obsesie de re

porter... De cîte ori reveneam 
în orașul natal, strecurîndu-mă 
prin păienjenișul de străzi în
guste, medievale, intram, împins 
de un ciudat resort sentimental 
în cafeneaua din Piața Păcii. De 
o vreme încoace cafeneaua nu 
mi se mai pare panoplia unor 
romantice și adeseori spiritua
le convorbiri sau ringul unor 
încrucișări de spade strălucind 
de luciditate, ci mai mult re
torta unei plictiseli, a unei 
lîncezeli circumscrise în gestul 
tinerilor care mestecă zahărul 
în cafea în fiecare anotimp la 
fel, neabătuți, neclintiți, încă- 
pățînăți să-și consume vremea, 
agonizînd în scaune incomode. 
Fete dezordonate, nu de o de
zordine boemă ci de o jirîtă 
dezordine intimă, cu minijupele 
dezgolind forme ațîțătoare,^ fu- 
mînd lung și cu importanță; bă
ieți neîngrijiți, netunși, nerași, 
sau dimpotrivă eleganți, de o 
eleganță policromă, suprarealis
tă. populează cafeneaua. Con
stat un lucru în esență grav, 
care ar trebui să smulgă semne 
de exclamare cetățenilor de pe 
stradă, cei dinții educatori so
ciali, și mai apoi întregului re
sort de foruri educative pe 
care îl angrenează societatea. 
Pentru că fauna aceasta, apa
rent liniștită și mediocră in
tr-o după-amiază de cafenea 
este într-un fel profund pericu
loasă societății și ei înseși.

Și iată cum!
I. T. e un tînăr care pare 

drogat. Reputația lui de clovn 
imitînd perfect stilul lui Char
lie Chaplin și al celorlalte ve
dete de pe vremea comediei 
mute, declanșează întotdeauna 
explozii de rîs. într-o zi, se o- 
prește pe stradă și privește ce
rul cu o curiozitate și cu o ui
mire contrafăcută dar perfect 
mimată. Și cum locul specta
colului său este o piață cen
trală a orașului, curioșii se 
string magnetizați în jurul său 
și privesc adînc pe cer imitîn- 
du-1. Cineva întreabă despre ce 
e vorba. Dar tocmai faptul că 
nu se găsește încă un răspuns 
consternează și cheamă alți cu
rioși. Pînă cînd se blochează 
circulația... E vorba de un OZN? 
de un satelit artificial? de o 
pasăre a paradisului? Pînă ce 
publicul să se dumirească, au
torul farsei se află de cealal
tă parte a pieței și se distrea
ză sipe seama curioșilor într-un 
grup de „microbiști". într-o 
seară la o reuniune studențeas
că se urcă pe estradă, face un 
număr de iluzionism si prestidi
gitație și în hohotele de rîs ale 
cuplurilor se aruncă la pian, 
smulge corzile, cîntă cu picioa
rele, improvizînd un număr 
cosmopolit care intrigă pe unii 
dar amuză pe alții. Sî*t foștii

lui colegi de școală. Una din 
aceste fete care~l urmărea cu 
exaltare și care-1 admiră pen
tru curajul, pentru „nonconfor- 
mismul" său, pentru că „face 
ceea ce-i place" — o fată cres
cută în patrulaterul burghez 
al educației familiale, devine 
viitoarea mamă a unui copil 
conceput într-un moment absurd 
și viitoarea soție a unui tînăr 
fără nici o meserie, fără nici 
o idee despre realitatea în care 
trăiește, abulic și gol. Un act 
de huliganism al tînărului, fă
cut tot într-un moment de 
exaltare în fața unor spectatori 
care-1 admiră pentru că se a- 
muză și... tînărul se întîlnește 
cu mașina de tuns a peniten
ciarului. Acum e din nou li
ber și tronează în cafenea în-

Dwn tfe DORIN DIMITRIU
totdeauna în centrul interesului 
stupid și frivol.

Intr-o zl, prietenii lui R.D. au 
constatat că acesta delirează 
ziua în amiaza mare, în plină 
promenadă duminicală și că „a 
înnebunit subit". S-au pus pe 
urmele lui în șir indian și au 
străbătut centrul orașului imi- 
tîndu-i gesturile ca un trib de 
maimuțe. Cînd însă R.D. s-a 
urcat pe soclul statuii din cen
tru și n-a mai vrut să coboare, 
toți și-au dat seama că e impo
sibil de imitat și că deci... e ne
bun. Cîțiva prieteni atletici, cu 
brațele expresive, au încercat 
să-1 deplaseze cu forța la clinica 
de neurologie. Dar s-au trezit 
împrăștiați pe caldarîm. L-au 
internat priritr-un șiretlic. Cine
va i-a șoptit la ureche discret 
că la clinica de neurologie e in

ternat celebrul fotbalist Pele... 
Ce se întîmplase cu acest tînăr 
pînă ieri absolut normal, logic, 
și liniștit — ca scăpat dintr-o 
mănăstire iezuită? I-a intrat în 
cap că un tînăr modern trebuie 
să facă neapărat „culturism". A 
luat lecții multă vreme într-un 
grup de amatori. Dar, ca de o- 
bicei, vrînd să devină cît mai 
repede identic cu o reclamă fo
tografică a acestei gimnastici, a 
exagerat cu exercițiile, conti- 
nuînd să ducă o viață de bar și 
de poker. într-o zi nervii au ce
dat. Acum umblă singur prin 
oraș, știe și se laudă că e nebun 
și în virtutea unui Certificat 
medical, devenit legendar, își 
permite orice calambur, de la 
traversarea străzii pe stop pînă 
la un furt sau la săritura de la 
trambulină într-un bazin din 
care a fost evacuată apa.

Un alt tînăr, C.R. preferă să 
se retragă în ultimele clase din 
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liceu într-o împrejurare gro- 
tescă : la o oră de latină, fiind 
nepregătit dar obrăznicindu-se 
în fața bătrînei și venerabilei 
profesoare, în semn de suprem 
umor, și protest, sparge o fiolă 
cu lichid lacrimogen... Profe
soara nu mai apucă să treacă 
nota în catalog că o podidesc 
laorimile, nu-și mai poate apos
trofa elevul rebel fiindcă plînge 
involuntar împreună cu întrea
ga clasă, care știe însă mobilul 
situației și care de fapt rîde 
cu... lacrimi. Trecînd în sala 
profesorală, disperată, bătrîna 
profesoară relatează - cazul di
rectorului și întregului corp di
dactic. Elevul e chemat în sala 
profesorală unde sparge a doua 
fiolă lacrimogenă. Vă imaginați 
desigur spectacolul de-a dreptul 
halucinant al unei săli de profe
sori plîngînd și încercînd prin
tre lacrimi să admonesteze un 
elev din clasa X-a. Retras din 
școală, se dedică muzicii ușoare. 
Cu un talent și o forță de mun
că extraordinare studiază acasă 
la trompetă zilnic, ore în șir, un 
solid repertoriu de melodii, așa 
cum a aflat că au făcut întot
deauna celebrii instrumentiști 
de jaz americani. Ajunge într-o 
formație de muzică ușoară și 
cîntă prin restaurante conti- 
nuîndu-șl liceul la fără frec
vență. Tentația aventurii îl 
aruncă, plin de cinism, într-un 
grup de tineri inconștienți care 

vor cu orice preț, într-o noapte, 
să violeze o fată, tocmai „pen
tru că e prea frumoasă și pen
tru că nu-i ia în seamă"... Acum 
cîntă probabil melodia „Liniște" 
de Rossi la o închisoare timp 
de cinci ani! Și cafeneaua îl 
regretă și îl compătimește.

B. C. împreună cu încă patru 
prieteni, băieți de altfel liniș
tiți și pasionați de mecanică, de 
fizică („B. C. era cel mai bun 
matematician din clasă"), sînt 
preocupați de construcția motoa
relor, a mașinilor. Recunosc 
motocicletele și mașinile după 
zgomot, și pun pariuri pe au
zul lor... concret. Demontează 
și remontează motoare compli
cate prin garaje, iubesc mirosul 
de benzină și îl respiră ca pe 
cel mai binefăcător inhalant. 
O neliniște ciudată pune stă- 
pînire pe ei, și în taină, hotă
răsc să-și procure chei de con

tact pentru toate mașinile și 

motocicletele la modă. Șl astfel 
începe cea mai senzațională și 
cea mai tulburătoare aventură 
din cîte mi-a fost dat să cu
nosc. Tinerii aceștia fac furturi 
organizate de mașini, de mo
tociclete, organizează noaptea 
pe străzi, prin orașe, pe dru
murile și șoselele țării adevă
rate orgii de viteză. Ctnd se 
termină benzina aparatelor că
lătoare le abandonează ori
unde, pe marginea drumului, 
în șanț, în păduri, sub poduri 
și „împrumută" alte mașini, 
alte motociclete (după cum ee 
nimerește) șl colindă țara. De 
fapt, nu știu în ce măsură acest 
lucru se numește chiar furt. Nici 
unul din ei nu s-a gîndit să-și 
însușească definitiv „apara
tele". Ei motivează că au vrut 
doar să le încerce și pentru că 
nici unul din ei nu avea posi
bilitatea să și le procure altfel, 
au încercat soluția în aparență 
cea mai simplă. B.C. a ieșit 
de curînd din închisoare și 
poate fi văzut la cinema între 
două fete dezordonate și chiar 
... murdare dar, mă asigură co
legii săi, noaptea învață pe 
rupte pentru examenul de ad
mitere la Politehnică.

A.I., frumoasă, despre care 
crezi că a scăpat de undeva 
dintr-un film aici, în jurul ba
zinului de înot, are ochii rime- 
lați, buzele cărnos rujate, fu
mează cu un gest lasciv de fe

meie plictisită și fatală și 
schimbă „monete" (în limbajul 
ei asta înseamnă... cuvinte) cu 
băieți la fel de plictisiți și de 
„insolați" ca ea. Poate fi văzută 
toată ziua la ștrand, de dimi
neață pînă seara, chiar și a- 
tunci cînd nu e apă în bazin 
sau cînd e înnorat și bate vîntul. 
Are o sacoșă care amintește de 
recuzita eroinei din „Acele zile 
frumoase" de Becket și un halat 
soios pe care se etalează fără 
prețiozitate dar urmărind ca o 
oglindă concavă să capteze cît 
mai intens razele soarelui, așa 
încît costumul ei de baie se re
zumă doar la cîteva scheme. A 
încercat să se sinucidă pînă a- 
cum de două ori. A fost sal
vată în diferite ispostaze. Tră
iește singură — abandonată de 
la 13 ani de părinți — într-o 
garsonieră din oraș. Unica ei 
preocupare vara, este soarele și 

iarna, moartea... Expresiile îi

aparțin. Și face toate acestea 
din plictiseală. Și are, uluitor, 
17 ani. In jurul ei foșnesc băr
bați bronzați și leneși și dacă 
ochii lor ar rămîne tipăriți pe 
corpul acestei femei ea ar fi 
desigur numai ochi de toate cu
lorile și de toate expresiile...

Ii cer lui B. O. carnețelul de
zarticulat pe careul joacă mereu 
printre degete în intervalele 
cînd nu se ridică de la masă ca 
să dea telefon din cabină. îmi 
cere întîi o țigară. O servesc. 
Mă cunoaște de undeva, nu știe 
de unde, îl sînt simpatic și toc
mai de aceea admite indiscre
ția mea nedisimulată de a-i răs
foi carnețelul cu numere de te
lefoane. Cer scuze cititorilor 
care s-ar putea scandaliza ci
tind aceste rînduri dar, uneori 
în gazetărie ca să descoperi 
„niște lucruri" apelezi și la ase
menea situații. — „Cine e Andy 
de la numărul... ?“ — „A, e un 
tip din București care a termi
nat dreptul la Cluj și Ia care 
trag ori de cîte ori vin în Capi
tală". — Dar... ?". Un actor 
care i-a promis că o ajută să 
treacă la I.A.T.C. dacă... Dar.,.? 
A, ăsta e un ziarist care tre
buia să scrie un foileton despre 
ea. dar. după ce a cunoscut-o 
n-a mai scris. Nu știe cum îl 
cheamă și nu insist. Dar...? Eh, 
ăsta...

Nu mai insist. B.O. mă dez
gustă cu fiecare nouă filă de 

carnețel; mă dezgustă memoria 
asta infernală a bărbaților re- 
cunoscuți după cifre. Și totuși 
m-a tulburat gestul și mărtu
risirea ei din final. — „Știi de 
ce ți-am dat voie să-mi citești 
carnețelul și de ce ți-am răs
puns ? Pentru că. vreau să-1 
ard !“ I-am întins chibritele și 
l-a ars meticulos în scrumieră 
filă cu filă. Apoi ca să nu-mi 
dea timp de prea mult opti
mism mi-a atras atenția : —t 
„Am mai ars pînă acum două 
carnețele din astea... Din pă
cate, știu numerele pe de rost".

O.S. e un tip dur. La 14 ani 
a fugit de acasă vrînd să-1 imi
te pe Hemingway. După călă
torii frauduloase s-a întors a- 
casă lihnit de foame. In clasa 
a X-a s-a retras de la școală în 
urma unui schimb de cuvinte 
cu profesorul de română care, 
„a îndrăznit să afirme că Apo- 
linnaire e un poet reacționar !“ 
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— „Semidoctul !* — urmează 
replica lui plină de revoltă. 
Și-a dat examenul de maturi
tate la fără frecvență prefe
rind să citească masiv zi și 
noapte literatură și filozofie. 
Și apoi, mal e ceva : mulți
dintre profesori îl plictiseau 
pentru că erau slab pregătiți 
și pentru că îl înnebuneau cu 
exmatriculările de cîte ori îl 
prindeau luni dimineața la ma- 
tineele de film. A tost miner, 
vînzător de ziare, pedagog la 
o școală profesională, tehnician 
la telefoane șl acum se pregă
tește să dea examen de admite
re la filozofie. ,,E singura facul
tate serioasă !" Ziua rămîne ore 
în șir la cafenea, discută despre 
orice pe claviatura dintre Oedlp 
și Bobby Charlton, Shakespeare 
și Sviatoslaw Richter etc. De ce 
preferă cafeneaua ? Vrea să 
scrie despre băieții și fetele care 
își pierd vremea aici, care sînt 
în fond minunați dar care nu 
știu ce vor și cel mai adesea 
nu au nici un ideal în viață. 
Ceea ce nu-1 oprește pe O.S., 
în nopțile în care nu se scufund^ 
în lectură, să fie cel mai mare 
trișor la poker, în stare să-și 
dezbrace adversarii șl să-i aducă 
la neurastenie ca apoi, spre di
mineață, să le restituie banii șl 
obiectele, reținînd doar atîția 
lei cîți îi trebuie ca să poată 
cumpăra „Estetica" de Hegel...

Paradoxală această tipolo
gie, a cărei vîrstă oscilează în
tre 17 și 22 de ani. Sînt încă 
mulți printre ei care-mi scapă, 
despre care știu doar că nu fac 
nimic, că trăiesc pur și simplu 
din renta părinților. Nici unul 
dintre ei nu e angajat acum 
undeva, într-un serviciu, nici 
unul nu are cultul și pasiunea 
muncii. Se plictisesc repede, își 
dau demisia din posturile obți
nute cu ajutorul părinților sau, 
pur și simplu, nu mai trec pe 
acolo. Asemenea tineri n-au 
nimic comun cu imensa ma
joritate a tinerilor noștri, ca 
cei care sînt prezenți și azi 
în prima pagină a ziaru
lui. Ce sînt în majorita
tea cazurilor părinții aces
tor „copii" ? Unii sînt di
rectori de șantiere, profesori 
universitari, instrumentiști în 
orchestra Filarmonicii, medici, 
ingineri, funcționari, oameni din 
serviciul ordinei publice. în 
majoritatea cazurilor acești „co
pii teribili" sînt produsul unor 
familii de intelectuali dezmem
brate, dezagregate din diverse 
motive morale. Aceste situații 
limită au ultragiat sensibili
tatea și le-au creat un „rău 
de viață" pe care ceilalți 
educatori, profesori, organiza
țiile de tineret, oamenii de pe 
stradă, nu s-au străduit sau 
rut au reușit să le repa
ri. Mai mult, trecătorii, co
legii celor incriminați, se amu
ză pe socoteala lor, creează le
gende piraterești despre ei, îi 
hiperbolizează în așa fel încît 
le distrug pînă și simțul auto
critic, îi disimulează, îi perver
tesc. Ce se întîmplă oare, cu a- 
cești tineri pe care i-am urmă
rit într-o după-amiază tn ca
fenea ? Cine se ocupă, cine se 
va ocupa totuși de ei 7 Nu 
există nici o posibilitate eficien
tă de recuperare — chiar dacă 
părinții nu sînt tn stare să o 
facă 7 Doar fiecare dintre ei are 
calități deosebite, uneori ieșite 
din comun, demne de a fi va
lorificate în folosul societății! 
Scufundați tn rezolvarea unor 
probleme importante în munca 
de educație, în licee sau în uni
versități, și organizațiile de tine
ret au scăpat din vedere pe acești 
tineri care se află în tranzit în
tre cele două școli și care se 
cheltuiesc fără educatori în... 
școala vieții. Aceste ultime rîn
duri nu se vor. firește, o justi
ficare a huliganilor — aparent 
— rafinați care populează din 
plictiseală Piața Păcii din inima 
orașului. Pentru că în viață nu 
se poate merge cu proteze, cu 
cîrje de împrumut. Pentru că 
principalii vinovați sînt ei, gra
va lor iresponsabilitate.

ADRIAN DOHOTARU

Ne-am învățat uneori să 
trecem senini pe lingă mi
cile compromisuri. Sînt 
gesturi intrate într-un re
flex — prost reflex — pe 
care apoi ne e greu să le 
scoatem de acolo de unde 
au intrat și să le aruncăm 
la *unoi. Iată, de exemplu, 
gh .ul de a da bacșiș.„In
voluntar* lăsăm un rest 
ospătarului, o monedă fri
zerului, cîțiva lei unora din 
cei care ne servesc în ma
gazine, cooperative, etc. 
Un ospătar mi-a spus: „II- 
vedeți (atunci ieșeau din 
restaurant patru persoane) 
cel care e ultimul i-a luat 
mașină și nevesti-si". M-am 
făcut că nu înțeleg: „Cum 
adică și nevesti-si ?" S-a 
uitat la mine compătimi
tor și mi-a explicat: „El 
avea mașină mică și i-a 
cumpărat altă mașină 
mică nevesti-si, un Fiat 
850.“ „Și ce meserie are ?" 
„Barman*. Aici nu mai 
avea loc uimirea. Omul 
mi-o spunea cu revoltă în 
glas, probabil îi erau stră
ine matrapazlâcurile. Am 
mai aflat că are o casă 
cum nu au mulți.

Un barman deci cu un 
salariu în jur de 1000 lei, 
soția avînd cam același ve
nit are o casă „plină" și 
două limuzine. In acest 
caz hoția este evidentă. Și 
pentru că imediat lingă 
barman se află chelnerul 
ne-am propus un raid an
chetă prin restaurante, 
complefindu-ne datele cu 
isprăvi culese din maga
zine, frizerii etc.

Restaurantul „Dunărea**. 
O familie tînără și cel por
nit în raid: Obișnuiți să 
dați bacșiș chelnerului ?

DE CE DĂ CONSUMATORUL „SUPRA
TAXĂ" PENTRU BUNA DESERVIRE?

șine**. „Știu că ai haz** (oRăspunsul vine împăcat: 
„Da, dacă nu-i dau bacșiș 
se uită la mine ca la altă 
arătare și, pe deasupra, se 
apucă să-și „aranjeze** ma
sa pentru următorii clienți, 
că dacă nu te ridici ime
diat primești firimiturile în 
poală, îi auzi măselele, o- 
chii te fulgeră și dispozi
ția ta bună se evaporă i- 
mediat. Nu mai vorbesc 
de sistemul de a ți se da 
restul, leii fiind numărați 
cu încetinitorul pînă cînd 
ți-e lehamite și-i spui 
„mulțumesc** și restul a 
căpătat destinația știută, a 
buzunarului său*. „Inco- 
corectitudine deghizată 
deci". „De ce deghizată ? 
E pur și simplu incorec
titudine și-ți crapă obra
zul de rușine și-i dai**.

întrebăm alți consuma
tori. „Bacșișul intră în re
țeta de consumație, ne 
spune inginerul Constan
tin Nicolae. Aproape că 
m-am împăcat cu gîndul 
că nu se poate face nimic. 
Au un fel insinuos căruia 
nu trebuie să-i reziști. Vin 
după serviciu să mănînc 
aici, uneori. Dacă nu-i 
dau „dreptul** a doua oară 
mă are in vedere. Și pentru 

că nu vreau să-mi stric 
ziua îi dau. Cunoașteți 
vreo soluție ca chelnerii 
să nu primească bacșiș ?". 
„Să nu-i dați bacșiș și să-l 
reclamați responsabilului 
dacă nu vă servește co
rect**. „Eu vin să mănînc 
nu să reclam. Dacă res
ponsabilul nu-și educă sub
alternii credeți că voi re
uși eu P Și vă fac o măr
turisire : eu nu dau bacșiș 
de o lună de zile și mă 
mut mereu la alt bufet, 
sau la alt restaurant".

Magazinul „Romarta" 
îmbrăcăminte de pe Ca
lea Victoriei. Permanentă 
afluență, vînzători ama
bili. Urmărim traseul tej
ghea - casierie - tejghea pe 
care-l parcurg cumpărăto
rii. Au loc metamorfoze cu
rioase pe acest traseu : sub 
bonul achitat se ascunde 
ceva: vînzătorul palmează 
exersat „bonul** destul de 
voluminos. „De ce-i dați 
bacșiș vinzătorului, e doar 
obligat să vă servească**. 
Cîteva răspunsuri: „Ce te 
interesează pe dumneata**, 
„Așa-i regula, peste tot 
trebuie să dai dacă vrei să 
fii servit cum trebuie"(Pl), 
„Din inerție", „De ru- 

,.doamnă* aristocratizată 
în lexic) și încă multe ase
menea răspunsuri.

Frizeria de lingă cine
matograful „Patria", „Pof
tiți vă rog !**, „Eu aștept", 
„Cine e la find ?** Mă uit 
la buzunarele halatelor. 
Simțitor dilatate de „hîr- 
tii" și „metal". Dialogul 
mi se pare inutil.

întreb cît costă bacșișul 
pe o lună: „în jur de 
cincizeci lei". „Cam șapte
zeci și cinci lei". „N-am 
făcut bilanțul niciodată, 
presupun că pînă într-o 
sută".

Vînzătorii: „Nu le bă
găm noi mîna în buzunar. 
Dacă ei ne dau ce vreți 
să facem ?" „De ce să ne 
fie rușine P furăm din bu
zunarul clientului ?", „Da
că ei vor să fie darnici să-i 
opresc eu ?** Răspunsuri 
și răspunsuri „subtile", 
„onorabile" echivoce, răs
tite, pline de echivoc, 
mimînd ignoranța în 
materie provocatoare. Inu
til a înșira aici unitățile 
pe care le-am vizitat: toa
te răspund, prin vînzători 
,Ja apelul bacșișuri".

Am discutat cu respon

sabilul localului Braseria 
circului, Petre Comănescu, 
devenită de curînd restau- 
rant-pensiune: „Cred că 
unitatea noastră la acest 
capitol are „restanțe" pe 
care nu le-am dori repe
tate. Nu pot afirma că os
pătarii nu primesc bacșiș. 
Vedeți, există o psiholo
gie a consumatorului, dacă 
a fost servit bine îi place 
să răsplătească pe cel ce 
și-a dat toată silința să-l 
mulțumească. Sigur, a pri
mi bacșiș nu este un lucru 
onorabil, dar în privința 
aceasta mai sînt multe de 
făcut".

întristător e faptul că 
și de o parte și de alta, 
cumpărătorii și vînzătorii 
au „argumente" pentru a 
explica bacșișul, viciind re
lația care ar trebui să pre
supună în primul find cin
ste. Măsuri educative se 
impun: în rețeaua comer
cială munca de educație 
e un „dulce eufemism", 
cum spunea unul din ce
tățenii cu care am discu
tat, Vasile Ionescu, munci
tor la Uzinele „Semănă
toarea". Instaurarea unui 
climat sănătos în comer
țul de stat este un dezide

rat la rezolvarea căruia ce
tățenii și forurile în drept 
sînt chemați să participe 
deopotrivă cu toată serio
zitatea și convingerea. Am 
cerut părerea unui spe
cialist în depistarea și ex
plicarea cauzelor care ge
nerează ceea ce a ajuns 
la denumirea de „fenome
nul bacșișului" :

„Cuzele sînt multiple și 
nu de neînlăturat cum s-ar 
crede — ne-a spus psiho
logul conf. univ. dr. 
CONSTANTIN PUFAN 
de la Facultatea de filozo
fie din București. Două 
aspecte, cred eu, sînt esen
țiale în discutarea acestui 
fals moral și social care 
este bacșișul: „cel al inci
tatorului și cel al dona
torului. Pentru că în ceea 
ce-i privește pe salariarții 
din comerțul de stat, lu
crurile pot și trebuie să 
evolueze spre dispariția a- 
cestei rente — se impun 
aici măsuri administrative 
severe — voi încerca să 
explic Cîteva din cauzele 
care îl determină pe con
sumator să facă uz con
știent sau nu de această 
practică ce viciază coti
dianul la orice pas. O cla

sificare aproximativă ne 
duce la împărțirea celor 
care dau „suprataxă pen
tru buna deservire" (ob
servați cum a înveșmîntat 
bacșișul unul din chelnerii 
cu care am discutat) în 
două categorii: „cei care 
dau din interes — ma
joritatea — și cei care dau 
din obișnuință (termenul 
implică și pe cei asupra 
cărora acționează spiritul 
de imitație). Să exempli
ficăm la nivelul întîlnirilor 
diurne cu acest aspect: 
într-un restaurant regimul 
preferențial de care se bu
cură unii clienți este vizi
bil. Chelnerii știu că a- 
cești clienți (clienții gene
roși sînt depistați de pri
virea formată a acestora) 
vor mări nota de plată și 
atunci acționează în con
secință : serviciul este 
prompt, ținuta sa irepro
șabilă. Interesul consuma
torului este tocmai acesta: 
să fie servit prompt și, de 
ce nu, cu o tușă de ele
ganță pronunțată. El știe 
că forțîndu-i mîna chelne
rului cu două vorbe gen 
„ai grijă..." va obține ceea 
ce a dorit. Să fie servit cu 
mai multă atenție, cu lu

cruri deosebite etc. Există 
deci o prioritate de care 
beneficiază anumiți cli
enți, cei care cu siguranță 
vor fi darnici. De remarcat 
că cei care dau bacșiș, din 
această categorie, au nu 
o dată venituri nemeritate, 
mîna lor este mai largă, 
tocmai pentru că ei n-au 
muncit cu adevărat pen
tru acești bani sau au 
muncit superficial (aici in
tră și persoanele cu cîști- 
guri ilicite). Interesant este 
că aceștia au un echilibru 
moral al lor, o justificare : 
a primit bani fără eforturi, 
poate lăsa de la el deci... 
în sinea sa un asemenea 
individ se consideră onora
bil și om de lume, bacși
șul devine pentru el un 
blazon, un coeficient de 
aristocratizare, somativ 
pentru a se avea în vedere 
rangul său social, ceea ce 
are drept consecință, cum 
spuneam, diferențierea ca
litativă a deservirii. în a- 
mîndoua cazurile, mă re
fer la împărțirea pe cate
gorii, e vorba aș zice des
pre o infirmitate morală ■ 
periculoasă și jalnică în 
pretențiile și explicațiile 
sale întreținute — expre

sia s-ar părea dură, de fapt 
pregnează neîndurător — 
de lipsa de moralitate a 
unora dintre noi. Ar ti de 
adăugat că unul dintre 
cele mai devastatoare bac
șișuri îl constituie traficul: 
de influență și de relații. 
Sistem anacronic în socie
tatea noastră socialistă, a- 
cesta nu a dispărut și ur
mările traficului sînt nu 
numai reprobabile, dar, în 
primul rînd, distructive în 
toate „planurile. „A avea 
relații", a devenit uneori 
expresia sezam, suportul pe 
care unii își creează între
gul mod de a acționa și 
gîndi, evident încâlcind 
principialitatea ce caracte
rizează viața noastră. A 
avea pe cineva „sus" (s-a 
creat o întreagă împărțire 
compartimentală a aces
tui „sus"), a vîntura ideea 
că cineva te sprijină tre
buie să găsească replica 
imediată și demascatoare 
în toate sectoarele de ac
tivitate. Numai în felul a- 
cesta riscul nonvalorii co
coțate în nu știu ce funcție 
va fi evitat. Legile apro
bate în recenta sesiune a 
Marii Adunări Naționale, 
vin să reglementeze în e- 
sență aspecte reprobabile 
ale lipsei de moralitate, 
asanînd practici ilicite, 
creînd premisele funda
mentale ale dispariției ori
căror fenomene negative 
în plan social."

A. NICOLAE

Minți înfierbîntate de cîști- 
guri fără prea multă bătaie de 
cap se mai găsesc. Cîștigul ili
cit „fascinează* și cei mai 
slabi de „înger" intră în „pă
cat". Afacerea care ne-a fost 
relatată — am citit nenumăra
te procese verbale și rapoarte 
— uimește nu atît prin inge
niozitatea cu care a fost pusă 
la punct, totul e nesperat de 
simplu, cît prin consecințele 
care se „scurg* din acest „de 
lapte" vițel de aur. Situația 
este cu atît mai paradoxală cu 
cît organele de ordine nu pot 
interveni cu eficiența pe care 
asemenea acte le reclamă de 
la sine. Descoperind pistele 
pe care se poate „circula" în 
voie Cîrpaci Ion, Stancu Dră- 
ghici, Stancu Mihai, Ciurar E- 
lena, Stancu M. Drăghici și 
încă mulți alții, foarte mulți 
alții, au trecut la acțiune s 
și-au scos autorizații de colec
tori și străbătînd țara-n lung 

și-n lat, au colectat pene și... 
argint. „N-ai cumva dumnea
ta și niște monede de argint 
că ți le plătesc bine". Și au 
găsit. Sute de monede, mii, 
saci întregi, sute de kilograme. 
La adăpostul unei autoriza
ții tîrgul nu întîmpin’a, cel 
puțin în prima fază, nici 
un impediment. Vom ve
dea că, deși nu știau, legea 
le oferise o acoperire „legală" 
a cărei indulgență a planat și 
planează asupra „colectorilor" 
de pene și argint. Afacerea, ca 
orice afacere, presupune doi 
termeni j vînzare — cumpă
rare. De cumpărat am văzut 
cum cumpărau, mai rămîne 
comercializarea. Monedele de 
argint luau drumul graniței. 
Drumul lor complicat face do
vada necinstei celor ce și-au 
făcut o „îndeletnicire mănoa
să" dintr-un furt cu aparențe 
de corectitudine. Turiștii 
străini ofereau monezi de

PEN E Șl ARGINT
aur contra miilor de kilo
grame de argint contra unei 
monede de aur. „Colectorii" 
plăteau 1 kg de argint cu 250— 
300 lei pe care luau apoi 
2 000—2 200 lei, contrava

aur.loarea monedei de
După cum se observă, prin 
procurarea aurului infractorii 
și-au creat o importantă sur
să de venituri, mult mai im
portantă decît ar părea la 
prima vedere. Cîteva cifre e- 
dificatoare i asupra a șapte 
indivizi, alții decît cei citați 
la început, a fost găsită canti
tatea de 103 kg argint; la Ti
mișoara a fost descoperit un 
transport de 100 kg argint; 
contrabandiștii ale căror nume 

l-am dat aveau asupra lor 
cînd au fost prinși (vom vedea 
că termenul nu implică, cum 
ar fi fost normal, și posibilita
tea „reținerii" infractorilor) 
peste 91 kilograme argint. 
Cîrpaci Livia și Bunescu Maria 
au fost prinse cu cîte 20 de 
monede de aur și 15 000 lei. 
Alți patru aveau, din aceleași 
surse, 42 000 lei. Cifrele, încă 
nu le-am dat pe cele „pipăra
te" par de domeniul fanteziei 
ca și afacerea în sine. Din pă
cate cele petrecute sînt abso
lut reale.

Am discutat cu lucrători ai 
organelor de ordine și mi s-a 
spus că tot ce s-a putut face 
pînă în prezent a fost ca a

ceste monede de argint să fie 
confiscate și depozitate în aș
teptarea unor dispozițiuni ca
re să reglementeze situația. 
Despre ce este vorba ? în dis- 
pozițiunile speciale privind 
metalele prețioase există un 
paragraf prin care monedele 
de argint — fără putere circu
latorie — nu fac parte din ca
tegoria metalelor prețioase. 
Multe dintre aceste monede 
au valoare numismatică. Or, 
înstrăinarea lor este irepara
bilă. Ni s-a spus că este foarte 
greu de depistat numărul im
presionant de asemenea „co
lectori". Desigur, există și 
argumente plauzibile. Asta 
nu înseamnă însă că a

facerea trebuie să conti
nue. Și primul lucru care, 
credem, trebuie făcut este 
retragerea autorizațiilor de 
colectori acestor indivizi foar
te bine cunoscuți de cei în 
drept. Dispozițiunile privind 
monedele de argint trebuie 
să fie modificate în sensul 
cuvenit pentru a se putea in
terveni în oprirea și pedepsi
rea acestei tîlhăriț de înstră
inare a unor bunuri ce apar
țin statului. „Colectorii", ni 
s-a spus, nu pot fi reținuți, 
înaintați organelor de anchetă 
și deferiți justiției pentru că 
ei nu contravin legilor în vi
goare. Am cerut din nou ex
plicații. Monedele de argint 

nu intră în categoria metale
lor prețioase conform dis- 
pozițiunilor în vigoare ; noi 
le confiscăm monedele dar 
nu-i putem deferi justiției, 
pentru că nu avem conform 
cărei legi să operăm. Mo
nedele de aur pe care a- 
cești indivizi le primesc • în 
schimb sînt găurite la mijloc 
și astfel devin obiecte de po
doabă ; aceste „obiecte" sînt 
revîndute le prețul de 
2 000—2 200 lei bucata ; cum
părători există ; și cei care 
efectuează acest tîrg se îm
bogățesc. Ni s-a spus că a- 
cești „colectori" și-au făcut 
case care costă, fiecare, peste 
o sută mii lei, că în interior 
există un lux nemaipomenit, 
că și-au cumpărat autoturis
me și nu dintre cele mai ief
tine. Și nu unu, nu doi, ci cu 
zecile. Desigur, comentarii
le sînt de prisos. îmbogă

țirea pe căi necinstite este 
înfierată și sancționată e- 
xemplar în statul nostru 
Măsuri neîntîrziate se impun 
și cei care au datoria să o 
facă trebuie să intervină ime
diat pentru a curma această 
tîlhărie care frustrează statul 
ele sume importante. Iar cei 
care pe această cale, prin „co
mercializarea" necinstită și-au 
dobincjit cîștiguri pe care nu 
pot emite pretenția a le meri
ta, să fie drastic sancționați, 
cît mai drastic. Fiindcă po
porul nostru prin natura sa, 
prin spiritul său de dreptate 
nu admite necinstea. Ea este 
o pată neacceptabilă pentru 
oamenii care știu să prețuiască 
muhea. Fiindcă necinstea chiar 
dacă este acoperită în „aur și 
argint", este un pericol social, 
un grav pericol social.

NICOLAE ADAM
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COMITETUL: 
COMUNAL :

raia a satului
în viața cultu

„La sate, organizațiile U.T.C. 
au datoria de a fi sprijinul oel 
mai activ al întregii munci ce 
sc desfășoară în cadrul că
minului cultural, 
neobosit al acesteia . Aceste 
cuvinte, pronunțate in repe
tate rinduri la Consfătuirea pe 
tară a U.T.C. și de atunci în
coace, și îmbogățite de fiecar® 
dată cu numeroase sugestii 
concrete. prefigurează una 
dintre căile cele mai fertile 
de exprimare a personalității 
organizațiilor U.T.C din co
mune de precizare a rolului 
lor în existența tineretului 
sătesc. Contribuția la înfl?^2 
rea unei vieți culturale bo
gate, intense, permanente — 
ce altă „sarcină" mai eficientă 
șl mai atrăgătoare și-ar Putea 
dori membrii unui comitet 
U.T.C. ? Ce alt prilej mai 
potrivit de punere în valoare 
a latentelor lor creatoare li s-ar L putea oferi celor care, 
pînă nu demult, se plingeau 
de lipsa unor posibilități con
crete de activitate? Să parti
cipe la întocmirea Pr°eran’®' 
lor căminului cultural și ale 
bibliotecii, să-și 
ganizarea unor acțiuni cultu 
rale proprii, să contribuie la 
stabilirea repertoriului, la a- 
tragerea tinerilor și la în
treaga activitate a formațiilor 
artistice — iată doar cîteva 
dintre drumurile care se des
chid, zilnic, inventivității, pri
ceperii și dorinței do efort a 
celor care răspund de desti
nele organizațiilor U.T.C. de 
la sate. .

Un raid întreprins recent 
prin cîteva comune din ju
dețele Brăila și Ialomița ne-a 
dovedit că, deocamdată, des- 
tule comitete comunale U.T.U. 
nu înțeleg prea exact sensul 
înnoirilor hotărîte la Consfă
tuirea pe tară. Cu alte cuvinte, 
că desprinderea de vechile 
șabloane se face încă anevoios.

Inițiativele valoroase, răsă
rite ici-colo (și negeneralizate, 
ba nici măcar cunoscute din
colo de perimetrul comunei 
unde au apărut și de dosarele 
comitetelor județene U.T.C.), 
nu pot înlătura impresia gene
rală de apatie, de neparticl- 
Pare- .„MToți — sau aproape toți —• 
membrii comitetului U.T.C. 
din comuna Ianca, județul 
Brăila — ca să luăm numai 
un exemplu, dar unul dintre 
cele mai semnificative — știu 
cu exactitate că Păun Malac, 
directorul căminului cultural, 
nu-și justifică în nici un fel 
indemnizația pe care o pri
mește, lunar, pentru această 
funcție. Toți, sau aproape toți, 
văd în fiecare zi că sediul că
minului. este rău gospodărit, 
că nu se face curățenie, ca 
iarna nu e pic de fot, că pu
ținii spectatori ai filmelor își 
compensează numărul scăzut 
printr-o dezordine ridicata la 
pătrat; toti observă că for
mațiile artistice nu mai există 
de mult (deși ei știu că 
U T C -ui răspunde de mo

bilizare"), că inventarul de 
club — șah, remy, ping-pong 
_  zace închis în biroul di
rectorului, că nici un alt fel 
de acțiune culturală nu umple 
cît de cit programul zilnic al 
căminului. Dar toți se mulțu
mesc să ridice din umeri și 
să acuze, de cite ori au pri
lejul, incompetența sau îndiie- 
rența directorului. Acuzația 
este, fără îndoială, întemeiata. 
Am avut prilejul s-o verificăm 
noi înșine, și să constatam 
șubrezenia scuzelor care se 
aduc în schimb. „în Ianca nu 
există tineret", spune directo
rul căminului. „Toți băieții șl 
toate fetele au plecat să lu
creze la Brăila sau prin alte 
părți, așa că în comună au ră- 
mas abia 40—50 de tineri - 

(Urmare din pag. I)

Cumva
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mecanici 
de lucru 
să le re- 
celorlalți

colta doar de pe 370 hectare 
cele 930 cultivate, 
cele patru combine defecte 
lingă care o armată de 
ai S.M.T. Stîlpu își fac 
de mai multe zile fără 
pare ? Sau pe sprijinul 
mecanizatori, pe care, atunci cînd 
trece prin cîmp nici măcar nu-i 
întreabă dacă au mîncat sau nu, 
dacă sînt sau nu suficienți oa
menii care deservesc combinele, 
saci în care să pună griul ? Sau, 

poate, cumva pe conducerea 
S.M.T. Stilpu care înainte de 
campanie a dat asigurări prin 

toate comisiile și supracomisiile, 
că mașinile vor lucra in lan ca 
peasul ?

Argumentul nu este nu®ai 
insuficient, dar și neadevărat. 
numai tnC.AJ>. Ianca lucrează 0 
aproape 150 de tineri, iar în 
toată comuna (fără a mai 
socoti sutele de elevi ai 11- 0 
ceului și Scolii Profes‘°”®?t 
de mecanizatori agricoli) sînt — 
peste 250 de uteciști — o forță W 
însemnată, cu care și pentru 
care se poate organiza o ac- 0 
tivitate culturală permanenta 
,i substanțială. Dar cum să se 
facă așa oeva, cînd comitetul 0 
comunal U.T.C. nu știe că are 
datoria să participe la intoc- 
mirea programelor de activi- W 
tate ale căminului cultural, ba 
mai mult, cînd asemenea pro- f) 
grame nici nu există ? Cum aă 
se facă așa oeva, cînd bibho- 
teca comunală ființează în 0 
condiții mizere, Iar activitatea 
ei pe aproape o lună de zile 0 
în momentul în care am vizi- 
tat-o — se mărginea la cîteva 
acțiuni de tipul recenziilor la 0 
„înțelepciunea nebunului de 
Feuchtwanger șl „Gumele' de 
Robbe-Grillet (!) ? Nimeni nu 0 
poate absolvi de răspundere 
pe cei care incaseaza indemni- 
zații sau salarii pentru munca 0 
culturală, pe directorul de că
min Șl pe bibliotecară, după 
cum nimeni nu poate scuza 0 
organele locale de stat pentru 
indiferența ostilă cu care au 
tratat ani de-a nndul proble- 0 
mele activității culturale. Dar 
reprezentantul autorizat al 
tineretului din Ianca, cel pe 0 
care tinerii l-au investit cu 
încrederea lor și de la care 
așteaptă să răspundă acestei 0 
încrederi, este comitetul comu
nal U.T.C. Aici se cuvine sa 
se afle focarul tuturor iniția- V 
tivelor creatoare, aici trebuie 
să se găsească soluții pentru 
a se înlătura obstacolele arti
ficiale, aici trebuie să se nască 
spiritul viu al vieții culturale 
a satului.

Firește, drumul spre atinge
rea acestor obiective nu este 
simplu. Baza materială a cui- 
turii la sate este încă, în des
tule locuri, nesatisfăcătoare. 
Pe de altă parte, pretențiile și 
exigențele tinerilor au crescut 
vertiginos în ultimii ani. Nu li 
se mai poate oferi oricum și 
orice. La Ianca există cîteva 
sute de televizoare ; la Ianca 
sosesc aproape săpțămînal 
turnee artistice profesioniste; 
tinerii din Ianca vizitează 
frecvent orașele din apropiere 
și iau contact cu multitudinea 
de solicitări culturale de acolo. 
Tocmai de aceea este momen
tul, la Ianca, ca și în alte co
mune aflate în aceeași situație 
(Viziru și Țibănești — județul 
Brăila, Căzănești — județul 
Ialomița) ca reprezentanții 
aleși ai tinerilor, comitetele 
comunale U.T.C. să-și ia rolul 
în serios. Să prospecteze cu 
răbdare dorințele și preferin
țele culturale ale tineretului. 
Să includă în programele că
minelor culturale și ale biblio
tecilor manifestări care să 
răspundă acestor dorințe. Să 
vegheze la calitatea desfășu
rării acestor manifestări, an- 
trenînd mai eficace zecile de 
intelectuali tineri care trăiesc 
și muncesc în fiecare comuna. 
Să depisteze cu atenție talen- 
tele artistice autentice, _ să le 
reunească în formații vn, 
dinamice, să contribuie la 
stabilirea repertoriului lor. Să 
înființeze cercuri pe aptitudini 
care să nu fie planificate din 
birou, ci să răspundă cu pre
cizie cerințelor și posibilități
lor locale. Să ceară organelor 
locale tragerea hotantă la 
răspundere a activiștilor cul
turali care nu-și justifică sa
lariul. Să devină. intr-un cu- 
vint, fermentul activ al vieții 
culturale a tineretului sătesc.

S. COSTIN

GRIUL SE SCUTURĂ
După 

tnîîlnită 
tipic de 
ganizare

părerea noastră, situația 
la Coștești este un caz 
neglijență, de slabă or- 

„--------  a muncii fi de nepăsare
pentru soarta recoltei. O inter-* --- S..J_venție a organelor agricole jude
țene, înainte ca pierderile de re-
coltă prin scuturare să fie prea 
mari, este absolut necesară. Con
ducerea S.M.T. Stxlpu și a coope
rativei agricole Coștești trebuie 
să ia astfel de măsuri încît, în 
cel mai scurt timp să asigure 
punerea în funcțiune și a celoi 

două tractoare defecte de cîteva 
zile, dotarea fiecărei combine cu 
sănii pentru strîngerea paielor și 

cu colectoare pentru pleavă, re

începe o nouă ri 
muncă pe șantierul de 
Bumbești - Livezeni. Toți 
sînt atenți la repartizarea 
sarcinilor și se gîndesc la 
rezultatele ce le vor obține 
In orele următoare.

împreună cu Horia Ni- 
colescu, secretarul comite
tului U.T.C., harnicii bri
gadieri vor înscrie pe pa
gina albă a acestei zile noi 
fapte demne de tinerețea 
lor.

Doi tineri brigadieri, 
Ostafi Dumitru și Gheor- 
ghe Linteș, surizînd depăr
tărilor. După această școa
lă a muncii mai lesne le 
vor cuceri.

Fotografii : ION CUCU

Un veritabil omagiu dedicat
Volumul festiv „Studii si cer

cetări de documentare și biblio
logie", 1967, nr. 2/3, apărut cu o- 
cazia sărbătoririi Centenarului 
Bibliotecii Academiei prezintă un 
vast și valoros material cu pri
vire la tezaurul nostru național 
de manuscrise, tipărituri, valori 
numismatice, gravuri, stampe, do
cumente păstrate în depozitele 
Bibliotecii centenare. Cele 4 ca- 
Îiitole mari cuprind articole de 
argă semnificație, de aprecieri 

valoroase : Șerban Cioculescu, di
rectorul general al instituției săr
bătorite — Biblioteca Academiei 
la o sută de ani, acad. Ștefan 
Milcu, acad. Remus Răduleț, ar
ticole prezentând importanța con
tribuției Bibliotecii noastre na
ționale la îmbogățirea fondului 
de publicații medicale și tehnice ; 
Mircea Malița dezvoltă un su
biect pasionant — Biblioteca — 
memorie a culturii, iar acad. E- 
mil Pop și acad. David Pop re
marcă contribuția Bibliotecii Fi
lialei Academiei din Cluj la dez
voltarea științei noastre istorice, 
cît și sprijinul acordat cercetări
lor din domeniul biologiei. Acad. 
Aurel Avramescu și Pia Atana- 
siu prezintă aspecte din colabo
rarea Bibliotecii Academiei ou 
Centrul de documentare științi
fică.

medierea urgentă a acelor defici
ențe ce au condus organele de 
pază contra incendiului să o- 
prească din lucru cinci combine.

Să ne oprim și să punctăm 
cîteva aspecte și de la coopera
tiva agricolă „23 August* din 
Gherășeni, unde, apreciind doar 
după numărul de hectare recol
tate, ar părea că treburile merg 
bine. Cum se lucrează însă aici? 
Colectoarele pentru pleavă la 
nici o combină nu funcționează. 
Sînt agățate doar niște saltele 
care le țin locul. Din cele 13 
combine trimise de S.M.T, aici, 
practic, în această campanie lu
crează doar unsprezece. Una din
tre ele nu are de cine să fie de-

Cel de al doilea capitol (Din 
istoricul Bibliotecii Academiei) 
readuce în planul atenției ime
diate evocări de importante fi
guri care au contribuit la alcă
tuirea fondurilor bibliotecii și la 
tipărirea repertoriilor ei funda
mentale. In cel de al treilea ca
pitol : „Din colecțiile Bibliotecii 
Academiei" este prezentat și sub
liniat tot ceea ce e mai original, 
valorile de prim ordin : manus
crisele românești și străine, car
tea românească veche, incuna
bule etc., iar ultimul capitol „Din 
aotivitatea Bibliotecii Academiei" 
ne îmbogățește imaginea pe care 
o avem despre Bibliotecă, adău
gind noi aspecte privind schim
bul internațional de publicații, 
rolul ei în documentare, rețeaua 
de biblioteci a Academiei, relații 
cu marile biblioteci universitare 
din țară și de peste hotare. Plan
șele reproduc pagini din Psaltirea 
Hurmuzaehi, Codex Neagoeanus, 
Molitvelnice, cel mai vechi codi- 

servită pentru că tractoristul Ion 
Niculae de 7 zile nu a mai dat 
pe la brigadă, iar cealaltă pentru 
că nu i s-au stabilit piesele dere
glate ori defecte. Președintele co
operativei, Victor Guțu, ne spu

nea că nu știe nimic despre a- 
ceste două combine care timp de 
7 zile nu au strîns nici un spic 

grîu. Se poate să nu știe, să 
fi avut timp, pentru că acum 
mijlocul campaniei, tovărășii 

la organele agricole județene
fi-au găsit timp să invite preșe
dinții cooperativelor agricole la 
un schimb de experiență pentru 
a perfecta planul de aprovizio
nare cu materiale pentru anul

de 
nu 
in 
de
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aceasta stenică pe care o bă- 
nuiești de acum, drumul va 
rămîne singur, mișeîndu-și 
spatele de piatră în curbe re
pezi sau întinzîndu-se leneș. 
Cine va ști oare că în temelia 
lui s-au zidit cîțiva ani din 
viața unui om tinăr, a ingine
rului Marinescu ? Mi s-a spus 
că nu coboară în oraș cu lu
nile, l-am întrebat și mi-a con
firmat faptul. Nu se simte bine 
decît pe „drumuri", s-a înfră
țit cu muntele și cu oamenii 
de pe șantier. Ce opinie are 
despre brigăzile de elevi? L-au 
impresionat cu tenacitatea și 
entuziasmul lor și regretă că 
sa vor despărți tn curînd. Aș
teaptă noua serie de briga
dieri ! Se gîndește unde va 
amplasa barăcile. Inginerul 
Marinescu surîde și spune 
din nou: „Îmi pare rău că 
pleacă băieții!"

Poate că îl regretă pe Jemoa 
sau pe Bălăceanu ! Acesta din 
urmă este un băiat tuciuriu, 
subțire înalt, cu doi cărbuni 
sub sprîncenele mari, cel mai 
bun elev din clasă la școală 
și cel mai harnic muncitor pe 
șantier. Are șaisprezece ani și 
este plin de viae. I-au plăcut, 
întotdeauna matematicila, iar

la profesională s-a pasionat 
pentru electrotehnică. Va ter
mina școala profesională, apoi 
va face liceul seral și... cine 
știe ? Emil Bălăceanu are ges
turi iuți și grațioase. Copilul 
unui fierar din județul Gorj 
este încărcat cu noblețe ca și 
cum s-ar fi născut în patul 
unui prinț. Un zîmbet sfios 
luminează în permanență fața 
lui de copil. Se ridică. Mersul 
lui de trestie îl apropie de 
grupul colegilor. Ii iubește, iar 
ei îl respectă și-l ascultă. Au
toritatea lui de șef de echipă 
este indiscutabilă. Au învățat 
împreună în internatul școlii, 
iar acum lucrează tot . împre
ună.

Emil Bălăceanu va cutreiera 
pădurile peste numai cîțiva 
ani și mi s-a părut uneori că 
privirile sale au avut de cîte
va ori umbrele și luminile 
poenelor tainice, ale cotloane- 
lor și locurilor din singurăta
tea din pădurile de pe spină
rile de urs ale munților din 
jur. Acut ca o sălbăticiune, 
nările i se înfiorau înainte de 
a răspunde întrebărilor noas-

ce grecesc — Canon de pocăință 
(secolul XI), manuscrise orienta
le, manuscrise eminesciene etc. 
vestita Camee Orghidan, bule de 
aur și drahme geto-dacice, mone
de emise de domnitori românk 
Din sectorul cabinetului de stam
pe sînt reproduse : o gravură a 
lui Albrecht Diirer, desene de 
Rembrandt, Manet, Rodin, Pa- 
llady, N. Grigorescu etc.

Prin organizarea fondurilor de 
publicații, colecțiilor speciale, 
prin publicarea Bibliografiei na
ționale retrospective (cărți și pe
riodice), prin întocmirea cataloa
gelor de manuscrise românești, 
slave, grecești, Biblioteca cente
nară îndeplinește o funcție de 
primă importanță în ansamblul 
vieții spirituale românești. Volu
mul semnalat oferă oricărui cer
cetător o interesantă introducere 
în istoria culturii și artei româ
nești, Biblioteca Academiei con
stituind izvorul principal de do
cumentare în orice domeniu de 
activitate științifică și de artă- 
Prin conținutul său bogat, el con
firmă afirmația făcută de marele 
savant Nicolae Iorga cu trei de
cenii în urmă : „Fără acest bine
făcător așezămînt nu s-ar mai fi 
putut face știință românească..."

C. BARBULESCU 

1969 ?! Este și acesta un mod de 
a lucra.

Din raidul nostru am prezen
tat doar două exemple, ele însă 
ar mai putea fi completate. De 
remarcat este faptul că toate au 
același numitor comun: insufici
enta răspundere cu care consiliile 
de conducere, organele agricole 
județene, S.M.T.-urile privesc 
campania. Perioada lungă pe care 
recoltatul păioaselor se întinde 

este nejustificată în acest județ. 
Pentru îmbunătățirea situației se 
impun măsuri energice. In întreg 
județul mai erau de recoltat la 
sfirșitul săptămînii trecute 31 000 
de hectare, fără să mai amintim 
că paiele nu au fost strînse pînâ 

în prezent decît de pe un sfert 
din suprafață. Timpul este atît 
de scurt încît orice risipă și de
fecțiune lasă în urma lor un tri
but pe care nu avem dreptul să-l 
trecem cu vederea. Ce am smuls 
pînă acum secetei prin eforturi 
stăruitoare, nu trebuie să lăsăm 
în dmp, la recoltat.

CONTRAFORȚI

Azi, ce ne spune piața de le
gume și zarzavaturi ?

BRAȘOV : Piața Centrală. 
Mulțumitor aprovizionată. Prețu
rile sînt în scădere. Unitățile de 
stat vînd roșiile cu 6 lei/kg. In 
mulțimea cumpărătorilor, locui
tori ai cartierelor Tractorul, 
Steagu roșu, Bortolomeu.

Cum sînt aprovizionate cartie
rele ?

— N-aș putea spune că la noi, 
la „Steagu" — ne spunea ing. 
Gorfy Mihai — aprovizionarea 
este proastă. Prețurile sînt însă 
diferite, mai mari. Aici la 25 iunie 
vedeți, roșiile costă 6 lei, la noi 
se vînd cu 9 lei, tot la unitățile 
comerțului de stat și tot în ace
lași oraș.

— Și la noi la „Tractorul”, 

WW DE-- IHES-
PONSMIWE COMERCIALA

însemnări din cîteva piele
spune Maria Hen, prețurile sînt 
mai ridicate decît cele din cen
tru.

FOCȘANI. Este greu să-ți dai 
seama dacă ceea ce se oferă în 
piață este suficient. Sortimentul 
de legume și calitatea acestora, pe 
care le oferă cooperativele agri
cole Focșani și cele din împreju
rimi este încă sărac și sub nivelul 
„producătorilor" din... Alexan
dria care își aduc aici marfa spre 
desfacere în autoturisme.

BIRLAD ȘI VASLUI. Orașe în 
același județ, situația aproape 
identică. Zarzavaturi și legume 
sînt pe piață, cumpărătorii însă 
le cam ocolesc. Calendarul indică 
25 iunie iar roșiile abia au co- 
borît la 8,50 lei kilogramul. Pre
țurile sînt staționar ridicate. In 
două săptămîni, anterioare lui 
25 iunie, prețurile la roșii nu au 
coborît decît cu 1—1,50 lei.

Un dialog des repetat în piață.
— De ce le dați așa scumpe, 

că doar nu le aduceți de la ca
pătul Pămîntului ?

— Scumpe mătușă. Dar astea 
stnt roșii aduse tocmai de la 
Ploiești.

La Vaslui și Bîrlad se vînd 
roșii aduse din Ploiești. De ce ?

Să zăbovim în acest județ cu 

tre. Va rămîne în vacanță a- 
casă, în satul lui, muncind ală
turi de tatăl lui. li place să 
muncească!

Un inginer, absolvent de un 
an al Politehnicii din Timi
șoara, fiu de inginer, Mari
nescu Dima mi-a mărturisit că 
nu se simte bine decît pe șan
tier, pe șosea, în mijlocul 
preocupărilor sale. Răgazurile 
pe care și le permite, în oraș, 
i se par nefirești. La fel, ele
vul Bălăceanu Emil spune că 
ti place să muncească. Mi-am 
dat seama în ce constă forța 
pe care o degajă inginerul Ma
rinescu și încrederea în viitor 
pe care o inspiră Bălăceanu 
Emil: in cultul lor pentru ri
tul esențial al vieții, munca. 
Omul auster, obișnuit să tră
iască luni de zile departe, în
frățit cu piatra dură a șoselei 
și elevul cu ochii vii, gata 
orietnd de un zîmbet generos, 
mai copil |i mai bărbat tn a- 
celași timp decît toți colegii 
rii.

Care este tn fond ciștignl 
moral de neprețuit al brigăzi-

Cultul copacilor
(Urmare din pag. I)

inte de a decide o soluție de um
blat prin propria sa țară, omul 
acela care nu stăpînea nici mașini 
prea multe, nici visuri prea în
drăznețe, omul acela a întârziat 
o clipă sus, la munte, și a oma
giat copacii drepți, începînd, 
chiar în acele momente, con
strucția complicată și savantă a 
unui adevărat cult al copacilor 
drepți.

Căci undo copacii erau drepți 
nici o dovadă nu mai trebuia că 
muntele era sigur. Unde copacii 
erau drepți — nu cădeau pietre, 
care să primejduiască duhul că
lătorilor. Unde copacii erau drepți 
— era limpede că acei copaci me
ritau să fie drepți. Nu au nici o 
vină copacii, rupți sau strîmbați 
de nesiguranța solului, de căde
rea pietrelor, dar trebuie lăudați 
copacii drepți. Trebuie lăudați 
iar drumul nostru pe sub ci tre
buie să treacă, pe sub starea lor 
vîlvoi, în dinastia glorioasă și 
aspră a Carpaților.

Iată-i, acum, pe acești superbi 

rîuri și o luncă minunată — a 
Prutului — și să privim atent cî
teva grădini și mai ales drumul 
legumelor și fructelor pînă la 
piață.

La Huși, la cooperativa agri
colă, graficul de recoltare se rea
lizează întocmai. Unitatea figu
rează printre marile producătoare 
de legume timpurii ale județului. 
Pînă la jumătatea lunii iunie 
brigada legumicolă condusă de 
Nicolae Herghelegiu valorificase 
legume în valoare de peste 150 
mii lei.

Preocupare față de calitatea 
zarzavaturilor întîlnim și la co
operativele agricole din Deleni, 
Tamacu și Vaslui. In județul 
Vaslui sînt însă cooperative agri
cole cu posibilități mult mai mari 

decît acestea. Cooperativele a- 
gricole Fălciu, Vetrișoaia, Rîn
zești — toate pe valea Prutului 
— ar putea forma un adevărat 
bazin legumicol al județului. Ar 
putea, dar consiliile de condu
cere nu acordă atenția cuvenită 
acestei ramuri de producții. Con
ducerea cooperativei agricole din 
Rînzești și mai ales cele două 
tinere tehniciene hortiviticole 
Felicia Carp și Georgeta Stafie 
se pot declara oare mulțumite cu 
numai 6 000 legături ceapă și 
150 kilograme roșii valorificate 
pînă la 22 iunie, cînd apele Pru
tului trec la doi pași de cele 32 
hectare de grădină ?

Lipsă de interes față de legu- 
micultură întîlnești și la Oltenești, 
Iepureni și Ciocani. La Albești o 
suprafață de aproape 4 hectare, 
pe valea Bîrladului, nu a fost 
deloc însămînțată, a rămas pîr- 
loagă.

Dacă cercetăm modul în care 
se face recepționarea și prelua-, 
rea legumelor, dacă zăbovim și 
pe la depozitele din Huși și 
Bîrlad ale C.L.F.-ului înțelegem 
că în județul Vaslui, cu 2 676 
hectare de grădină și o populație 
urbană nu prea numeroasă, sînt 
totuși suficiente legume și fructe. 

lor de muncă voluntar-patrio- 
tică ? Răspunsul unanim al 
celor de aici a fost: școala 
muncii, sănătatea morală a 
participanților, încrederea în 
fapta mîinilor și voinței lor. 
Poate tocmai de aceea unii au 
dorit să mai rămînă, iar alții 
vor pleca pe alte șantiere. 
Poate de aceea maistrul Ni- 
culescu Horia a muncit cot la 
cot cu elevii săi, deși nu era 
obligat la asta. Fiind plecat la 
începutul celor două săptămîni 
la un curs de perfecționare, a 
simțit acolo toată neliniștea 
înstrăinării, a ruperii de co
lectivul îndrăgit. Trebuia ei 
fie alături de „băieți". De a- 
ceea a r«t)enit yi a fost tot 
timpul luflttul, animatorul 
brigăzilor. L-am ottntt (n mij
locul brigadierilor, dinamic, 
plin de viață, eu ochii mici 
juctndu-i pe fața colțuroasă. 
Era egalul lor, munca (l în
flăcăra, dar pilda lui stimula 
ji impunea respectul.

„Ne luim angajamentul U 
dăm In folosință prima parte 
a șoselei Bumbești-Llvezeni 
înainte de 2 septembrie 1968“. 
Olasul inginerului Marinescu 
sintetiza voința tuturor aces
tor tineri. Stnt încredințat de 
izbtnda lor. Pe fantierul Bum- 
bețti-Livezeni am cunoscut 
oameni adevărați I 

băieți ai școlilor Gorjului, agățîn- 
du-și cămășile în aceiași copaci 
drepți, continuînd și ei — prin 
chiar prezența aici — să venei&za 
aceiași mîndri copaci, al căror 
cult le-a parvenit băieților aces
tora pe toate căile.

Tot ceea ce fac brigadierii aceș
tia tineri aici, este un imn — co
pacilor drepți.

Iar semnificata împrejurării 
că drumul trece mereu, atunci și 
acum, pe lîngă statuile rigide, de 
aluminiu parcă, ale copacilor 
drepți — este aceea că omul își 
înconjoară viața cu repere, cu 
permanente repere, cu semne de 
circulație ale pasului său.

Prezența copacilor drepți sem
nifică un drum solid, neprimej
duit, care să supună haosul, cu 
hipnoza a mii de baghete.

Copii ai Gorjului se află pe 
șantierul Bumbești — Livezeni 
cu sentimentul — același și poate 
mai adine — al strămoșilor caro 
cîntăreau atenți firul de plumb 
neînclinat, nerupt al copacului, 
de rădăcina căruia avea să atîme 
drumul.

Frecvente sînt însă cazurile cînd 
sub motiv că : „nu avem bene
ficiarii imediat*, nu stnt recep
ționate toate cantitățile pe care 
cooperativele le recoltează. Doar 
cîteva exemple, din mulțimea 
celor care pot fi citate.

Deși pe piața Vasluiului nu 
existau vișine, șeful C.L.F. Vaslui, 
Ion Popa, a refuzat preluarea a 
7,5 tone vișine de la C.A.P. Ro- 
șiești.

In ziua de 24 iunie, valorifica- 
torul Mititică Roșea n-a preluat 
300 kilograme fasole verae, 150 
kilograme varză, și 200 kilograme 
castraveți ce fuseseră recoltate în 
acea dimineață.

Un fapt similar s-a petrecut în 
20 iunie la Rînzești.

„Nu avem beneficiari"?! Și pe 

piață se vînd roșii de la Ploiești.
— Avem greutăți cu desface

rea — ne spune tovarășul Ion 
Popa, șeful C.L.F.-ului Vaslui. Ca 
să nu pierdem marfa sîntem ne- 
voiți să trimitem roșiile chiar în 
Teleorman.

Acum chiar că nu mai înțele
gem nimic. Să recapitulăm. La 
Vaslui și Bîrlad se vînd roșii 
aduse de la Ploiești, motiv pen
tru care se mențin prețuri ridi
cate. De la Huși și Bîrlad, din 
lipsă de beneficiari imediați, ro
șiile sînt trimise la Teleorman, 
iar cei din Focșani nu știu cum 
să scape de specula cu roșii a 
„producătorilor" din Teleorman.

O abundentă de iresponsabili
tate comercială. Trebuie să ai 
Sricepere, nu gluma, ca- să faci 

in relația comercială, care tre
buie să fie directă și operativă, 
un asemenea labirint. Și dacă noi 
adăugăm la aceasta că responsa
bilii comerțului cu legume și 
fructe ai județului Vaslui, mo
tivează că nu pot reduce pre
țurile „de capul lor", că ei tre
buie să respecte prețurile stabi
lite de departament, chiar că nu 
știm ce s-ar mai putea spune.

ION ȘERBU 
GH. ANGIIELACHE
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Plecarea tovarășului Clieorgîte Rădulescu 
la Praga

Marți la amiază a părăsit Capi
tala, îndreptîndu-se spre Praga, 
tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, pentru a participa la în- 
tîlnirea președinților celor două 
părți din Comisia mixtă guverna
mentală de colaborare economică 
și tehnico-științifică româno-ceho- 
slovacă.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa erau prezenti tovarășul 
Gheorghe Gaston Marin, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
miniștri, membri ai conducerii u- 
nor instituții centrale economice.

SOSIREA PARTICIPANTILOR 
LA REUNIUNEA 0. N. U.

DE LA BUCUREȘTI
In cursul zilei de marți au 

continuat să sosească în Capi
tală participanții la lucrări
le reuniunii mixte a Comite
tului administrativ de coordo
nare al O.N.U. și Comitetului 
pentru programe și coordona
re al Consiliului economic și 
social O.N.U., care vor avea 
loc între 3 și 5 iulie la Bucu
rești.

Au sosit conducătorii insti
tuțiilor specializate din siste
mul O.N.U. : Rene Maheu, di
rectorul general al Organizați
ei Națiunilor Unite pentru E- 
duea.ție, Știință și Cultură 
(UNESCO). G. Peissel. directo
rul Programului alimentar 
mondial (P.A.M.), Marcolino 
Candau, directorul general al 
Organizației Mondiale a Sănă 
tățli (O.M.S.), Slgvard Eklund, 
directorul general al Agenției 
Internaționale pentru Energie 
Atomică (A.I.E.A.), Mohamed 
Mili, directorul general a. i. al 
Uniunii Internaționale de Te
lecomunicații (U.I.T.), David 
Davies, secretarul general al 
Organizației Mondiale de Me
teorologie (O.M.M.), Michel 
Rani, directorul general al U- 
niunii Poștale Universale 
(U.P.U.), Robert McNamara, 
președintele Băncii Internațio
nale pentru Reconstrucție 
și Dezvoltare (B.I.R.D.), 
Pierre-Paul Schweitzer, pre
ședintele Fondului Monetar 
Internațional (F.M.I.), Henry 
Labouisse, directorul executiv 
al Fondului O.N.U. pgntru co
pii (U.N.I.C.E.F.), Colin Goad, 
secretarul general al Or
ganizației Maritime Consul
tative Interguvemamentale 
(I.M.C.O.), și Bernard Twighț, 
secretarul general al Organi
zației Internaționale pentru A- 
viația Civilă (O.A.C.I-).

De asemenea, au sosit re
prezentanții unor organisme 
O.N.U : Râul Prebisch. secre
tarul general al Conferinței 
O.N.U. pentru comerț și dez
voltare (U.N.C.T.A.D.), Rajen
dra Coomaraswamy. directo
rul pentru probleme externe 
a-f Programului Națiunilor U- 
nite pentru Dezvoltare 
(PN.U.D.), Ibrahim Abdelrah-

Tineri cîștigători 
ai concursului 

„Bonjour 
Roumanie 1“ 
la București

Din avionul care face cursa 
Paris—București, aterizat marți 
după-amiază la Băneasa, a cobo- 
rît un grup de tineri francezi. Ei 
s-au distins în cadrul concursului 
„Bonjour Roumanie organizat 
de Touring Club de France și, 
la invitația Oficiului Național de 
Turism și Automobil Clubului 
Român, vor face în țara noastră 
o lungă excursie. Este pentru pri
ma oară cînd această cunoscută 
asociație franceză a consacrat Ro
mâniei tradiționalul său concurs 
anual, care s-a bucurat de o deo
sebită popularitate, reunind zeci 
de mii de participanți. Ei au răs
puns unor întrebări diverse pri
vind istoria, geografia, economia, 
știința, arta și cultura româneas
că. Cei mai documentați s-au do
vedit a fi opt tineri, între 15 și 
18 ani, care de altfel au și cîști- 
gat concursul, primind ca recom
pensă o călătorie gratuită în țara 
noastră. Dintre aceștia numai u- 
nul este parizian, restul prove
nind din mici localități de pe în
treg cuprinsul Franței.

(Agerpres)

Tabără —
curs

Societatea de științe istorice 
organizează, la Vălenii de Munte, 
între 3 și 12 iulie, o tabără-curs 
pentru profesorii de istorie din 
învățămîntul de cultură generală, 
membri ai filialelor și subfiliale
lor sale din toate județele țării.

Pentru cei 60 de cursanți, în 
cadrul taberei vor expune confe
rințe, axate pe probleme majore 
din istoria patriei, membri cores
pondenți ai Academiei, cadre di
dactice din învățămîntul superior, 
cercetători științifici și profesori 
emeriți, cu o îndelungată expe
riență în munca la catedra.

Conferințele vor alterna cu un 
bogat program de vizite la mo
numente istorice din împrejuri
mile Vălenilor și din alte locali
tăți.

(Agerpres) 

precum și membri ai Ambasadei 
Cehoslovaciei la București.

★
La sosirea pe aeroportul din 

Praga, tovarășul Gheorghe Rădu
lescu a fost întîmpinat de Fran- 
tișek Hamouz, vicepreședinte al 
Guvernului cehoslovac și de alte 
persoane oficiale.

A fost de față M. Răsuceanu, 
însărcinat cu afaceri ad-interim 
al României la Praga, membri ai 
ambasadei și ai agenției econo
mice române.

(Agerpres)

man, directorul executiv al 
Organizației Națiunilor Unite 
pentru dezvoltare industrială 
(O.N.U.D.I.), Simeon Adebo, 
directorul Institutului O.N.U. 
pentru formarea cadrelor și 
cercetări (U.N.I.T.A.R.), prin
țul Agha Khan, înaltul comi
sar al O.N.U. pentru refugiați 
(U.N.C.R.).

Pentru a participa la lucră
rile reuniunii mixte de la 
București, au sosit membrii 
Biroului Consiliului economic 
și social al O.N.U. : M. Gue
rrero (Venezuela), președinte, 
M. Tarabanov (Bulgaria), B. 
Billner (Suedia) și A. Danielii 
(Tanzania),' vicepreședinți, pre
cum și delegații țărilor mem
bre ale Comitetului pentru 
programe și coordonare al 
Consiliului.

Din partea Secretariatului 
O.N.U. au sosit Phillipe de 
Seynes, subsecretar pentru 
probleme economice și sociale, 
M, Hill, asistent al secretaru
lui general pentru probleme 
ale Instituțiilor specializate, și 
alți funcționari superiori ai 
O.N.U.

La sosirea în Capitală, par
ticipanții la reuniunea O.N.U. 
au fost întîmpinați de repre
zentanți ai conducerii Ministe
rului Afacerilor Externe și ai 
altor ministere și instituții 
centrale.

Erau prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la 
București.

(Agerpres)

INFORMAȚII • INFORMAȚII)
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Marți după-amiază, s-a îna
poiat în Capitală delegația 
Consiliului Central al 
U.G.S.R., condusă de tova
rășul Constantin Drăgan, 
membru al Comitetului Bxe- 
cutiv al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
Centrai al U.G.S.R., care, la 
invitația Consiliului Central al 
Uniunii Sindicatelor din Iugo
slavia. a participat la lucrările 
celui de-al VI-lea Congres al 
sindicatelor din această țară.

La sosire, pe aeroportul Bă
neasa, au fost prezenți mem
bri ai conducerii U.G.S.R., 
precum și Djordje Popovici, 
însărcinat cu afaceri ad-inte
rim al Iugoslaviei la Bucu
rești.

★
Directorul general al Orga-♦ ▲ ♦ ▲ ♦ 

EROAREA 
(Urmare din pag. I)

ra insuficientă sau deficientă 
(nu neapărat cu defecte) — ci 
necorespunzătoare problemei a- 
bordate dă naștere la erori prin 
nesesizarea unor aspecte. Me
todica (tehnica) de lucru ne poa
te face să greșim, dacă îi su
praevaluăm posibilitățile : de 
foarte multe ori rezultatele pe 
care ni le furnizează o dozare 
chimică nu sînt specifice, ele se 
cer controlate prin alte tehnici... 
Multi cercetători ignorează e- 
ventualitatea perturbării feno
menului prin însăsi intervenția 
observatorului sau a experi
mentatorului. Fiziologul care 
extirpă un organ greșește dacă 
pune toate modificările obținute 
pe socoteala lipsei acelui organ ; 
multe dintre ele tin de șocul 
operator. In microfizică. Heisen
berg a evidențiat acum 40 de 
ani importanta extraordinară a 
acestei perturbării: dar feno
menul se întîlnește poate atît 
de frecvent în psihologie și în 
științele sociale. Frecvente sînt 
erorile la care se ajunge prin 
supraevaluarea unei metode de 
gîndire. prin limitarea unilate
rală la una dintre ele.

Cauzele logice nu sînt numai 
cele de tip sofistic. Unele re
zultă din confundarea condi
țiilor necesare, cu cele suficien
te. In mod superficial se poate 
considera că ceea ce n-a putut 
fi dovedit într-o anumită cer
cetare. este inexistent. Sau, 
încă, principiul după care prac
tica este criteriul adevărului, 
este interpretat — eronat — ca 
infirmare sau ca justificare pen
tru desconsiderarea a ceea ce 
n-are utilitate practică imediată. 
De foarte multe ori greșim tră- 
gînd concluzii categorice, acolo 
unde investigația ne-a arătat 
doar o simplă posibilitate de 
re^liza-re a unei conexiuni cau
zale.

Greșelile din lipsă de infor
mare pot să tină de lipsa de 
informații șî de documente 
referitoare la un subiect — dar 
șl de faptul că. din grabă sau 
superficialitate — nu ținem sea
ma de toate datele pe care Ie 
avem la tndemînă. Aș adăuga 
că o sursă de greșeli grave o

Vizita ministrului afacerilor externei 

a! R. S. Cehoslovace, Jiri Hajek

Convorbiri oficiale
Marți dimineața, la Ministerul 

Afacerilor Externe al Republicii 
Socialiste România au început 
convorbirile oficiale între Come- 
liu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe al României, și Jiri Hajek, 
ministrul afacerilor externe al 
R. S. Cehoslovace, care, la invi
tația Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, face 
o vizită oficială în țara noastră.

La convorbiri au participat 
Vasile Șandru, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Ion O-

★

Ministrul afacerilor externe, 
Corneliu Mănescu, cu soția, au 
oferit marți în saloanele restau
rantului Athenee Palace, un dejun 
în onoarea ministrului afacerilor 
externe al R. S. Cehoslovace, Jiri 
Hajek și a soției sale.

Au luat parte acad. Horia Hu
lubei, președintele Comitetului 
pentru energie nucleară de pe 
lîngă Consiliul de Miniștri, Ion 
Pas, președintele Institutului ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, Vasile Șandru, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Ion Obradovici, ambasado
rul României la Praga și alte per
soane oficiale române.

Au participat Karel Komarek, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R. S. Cehoslovace la București, 
membri ai ambasadei și persoa
nele oficiale sosite în țară îm
preună cu ministrul cehoslovac.

In timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, Comeliu Mănescu 
și Jiri Hajek au rostit toasturi.

După ce a salutat prezența oas
peților cehoslovaci, tovarășul 
Comeliu Mănescu a relevat reali
zările obținute de oamenii mun
cii cehi și slovaci, sub conducerea 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia, în dezvoltarea economi
ei, științei și culturii, în perfec
ționarea orînduirii sociale și dez
voltarea democrației socialis
te, în ridicarea nivelului lor 
de trai material și spiritual. 
Vorbitorul a relevat, de aseme
nea, succesele oamenilor muncii 
din România în lupta pentru re
alizarea programului de desăvîr- 
șire a construcției socialiste ela
borat de Congresul al IX-lea al 
P.C.R. și dezvoltat de Conferin
ța Națională a Partidului Comu
nist Român.

Referindu-se la politica exter- 

nizației Internaționale a Mun
cii, David Morse, a vizitat 
marți dimineața Fabrica de 

■ confecții și tricotaje Bucu
rești și Fabrica de mașini-u- 
nelte și agregate București.

Cu acest prilej, oaspetele 
s-a interesat de modul cum 
sînt organizate aceste unități 
industriale, și de condițiile de 
muncă ale muncitorilor.

După-amiază, David Morse 
a vizitat Muzeul de Artă, Mu
zeul Satului și cartiere de lo
cuințe din Capitală.

Ministrul muncii, Petre 
Blajovici, a oferit un dineu 
în cinstea directorului general 
al Organizației Internaționale 
a Muncit

★
Directorul general al Organiza

ției Națiunilor Unite pentru aii-

▲ ♦ ▲ ♦ ▲ 
IN ȘTIINȚĂ

constituie lipsa unei temeinice 
si largi culturi generale și insu
ficiența unei culturi istorice. 
Cultura istorică ne ajută să evi
tăm și unele greșeli de origine 
psihologică. De ce? pentru că 
pentru asemenea greșeli nu este 
vinovat numai cercetătorul, ci 
întreaga sa ambiantă socială, 
mentalitatea de epocă, spiritul 
dominant in cultura câreia-i 
aparține. Cunoscînd istoria 
gindirii, omul de știință va fi 
ferit să creadă în infailibilita
tea oricărei epoci istorice. El 
va vedea că, in cursul vremu
rilor. investigația omenească a 
pus accentul cînd pe unele din
tre aspectele majore ale reali
tății (inepuizabile în complexi
tatea ei), cînd pe altele — și 
că numeroase erori au fost roa
dele unilateralității exclusiviste. 
Știința aristotelică a pus accen
tul pe calitativ și a fetișizat in
strumentul logic. Știința euro
peană de la Galilei încoace, 
pune accentul pe cantitativ și 
este pîndită de riscurile fetiși
zării instrumentului matematic. 
Secolele 18 și 19 au fost obse
date de ideea legăturii determi
niste strînse. liniare și fatole : 
nu-și intitula Vasile Conta o- 
pera sa de expunere consecven
tă a acestei concepții — „Teoria 
fatalismului" ? Ultima sută de 
ani pune în lumină legăturile 
statistice, probabiliste și (sub in
fluenta ciberneticii) accentuiazi, 
recent, interacțiunile — deci 
lanțurile circulare și „rețelele" 
de influențe. Lucian Blaga a 
căutat să arate că fiecare dintre 
marile culturi din trecutul is
toric al omenirii a avut sensibi
litatea sa specială pentru unui 
dintre aspectele, laturile, moda
litățile evolutive ale Cosmosu
lui — și chiar fiecare cultură 
națională are felul său particu
lar de a face știință. Aceste par
ticularități pot deveni primej
dioase dacă limitează orizontul ; 
ele sînt prețioase dacă îl lăr
gesc.

Psihologia erorii științifice 
este un subiect prea vast pen
tru a fi dezbătut în cîteva pa
gini. însemnătatea sa practică 
a fost subliniată încă de Fran
cis Bacon care a vorbit despre 
idolii la care se închină gîndi-

bradovici, ambasadorul României 
la Praga, George Marin și Vasile 
Ileasa, directori în M.A.E.

Din partea cehoslovacă la con
vorbiri au luat parte Karel Koma
rek, însărcinatul cu afaceri ad-in
terim al R. S. Cehoslovace la 
București, Antonin Krouzil, direc
tor în M.A E., Johanes Jaromir, 
secretarul personal al ministrului 
afacerilor externe.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, priete
neasca.

★

nă a Republicii Socialiste Româ
nia, vorbitorul a amintit poziția 
guvernului român în ceea ce pri
vește găsirea unei soluții pentru 
încetarea războiului din Viet
nam. soluționarea pașnică și du
rabilă o conflictului din Orientul 
Apropiat, statornicirea unui cli
mat de securitate pe continentul 
european, lichidarea surselor de 
încordare.

România — a subliniat tova
rășul Comeliu Mănescu — 
sprijină poziția justă a Re
publicii Socialiste Cehoslovace 
față de Acordul de la Miin- 
chen, care a constituit o în
călcare gravă a normelor dreptu
lui internațional și încă de la în
ceput a fost nevalabil, cu toate 
consecințele care decurg din a- 
ceasta. Semnînd Tratatul de ne- 
proliferare a armelor nucleare — 
a adăugat ministrul român — 
România și Cehoslovacia, ca și 
alte state semnatare, au subscris 
în același timp la necesitatea în
treprinderii unor noi pași pe li
nia dezarmării generale. Consi
derăm că România și Cehoslova
cia, promovînd o politică cores
punzătoare intereselor popoarelor 
lor, cauzei generale a socialismu
lui și păcii, pot aduce o contri
buție activă la soluționarea pro
blemelor majore ale vieții inter
naționale actuale, la crearea cli
matului de pace și încredere spre 
care aspiră toate popoarele.

Exprimîndu-și convingerea că 
schimburile de păreri cu minis
trul afacerilor externe cehoslovac 
vor contribui la întărirea priete
niei și colaborării frățești româno- 
cehoslovace, tovarășul Comeliu 
Mănescu a toastat pentru întări
rea continuă a prieteniei tradițio
nale româno-cehoslovace, pentru 
succesele și fericirea popoarelor 
Cehoslovaciei prietene, în sănă-

mentație și agricultură (F.A.O.), 
A.. H. Boerma, și reprezentantul 
F.A.O. pentru Europa, Paul La
martine Yates, împreună cu gru
pul de colaboratori cu care se 
află în vizită în țara noastră, au 
făcut marți o călătorie în județele 
Brașov și Prahova. Ei au vizitat 
stațiuni climaterice de pe Valea 
Prahovei, întreprinderea agricolă 
de stat sere Ploiești și Institutul 
de cercetări pentru viticultură și 
vinificație de la Valea Călugă
rească.

După-amiază, oaspeții s-au îna
poiat în Capitală.

★
Prin decret al Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, tovarășul Emil Drăgănes- 
cu a fost numit în funcția de vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri.
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rea noastră de fiecare zi. despre 
aceste idolatrii de care trebuie 
să ne dezbărăm pentru a ne 
apropia de adevăr. Respectul 
excesiv, pentru autoritatea per
sonală care a făcut cu secole 
în urmă din amintirea lui Aris- 
totel. (mare revoluționar în ști
ință). un factor conservator și 
reacționar — tinde să fie înlo
cuit, azi. printr-un respect su
perstițios pentru litera tipării. 
Autoritatea livrescă. personală, 
magistrală etc. nu poate gira, 
însă — ceea ce n-are acoperire 
faptică, metodologică, logică.

Mai există însă un factor asu
pra căruia am vrea să ne oprim 
în încheiere. Diversitatea men
tală umană nu este numai de 
performante (cantitativă); ea 
este și structurală (calitativă, de 
mentalitate). Există ..tipuri" di
ferite de a gîndi si de a imagi
na realitatea ; K. Jaspers a 
scris o carte întreagă despre 
psihologia concepțiilor despre 
lume, (germanii numesc ..Wel
tanschauung". o astfel de vi
ziune cuprinzătoare). Unii caută, 
dincolo de aparențe, permanen-

mEmufiE urni
( Urmare din pag. 1)

Intrăm în camera conexată cu 
partea variabilă a mașinii 3. A- 
ceeași mișcare febrilă de muncă 
atentă, încordată. De aici se efec
tuează reglările de ventilație, us
care și umiditate.

— Probe de panou / Iată o a- 
varie simulată. Undeva s-a produs 
un interblocaj. în momentul cînd 
atinge punctul maxim, tabloul 
trebuie să indice oprirea imedia
tă.

Se sting și se aprind lumini 
semnalizatoare. Proba a reușit. 
Legăturile de panou sînt corec
te. Si din nou se simulează o altă 
defecțiune. Urmărim deplasarea 
celulozei pe bandă. Stop. A inter
venit o rupere.

Întîlnesc peste tot cunoștințe 
vechi. Aftanasie Tironeac, Eugen 
Ciubotaru, Pavel Mîrț, Mircea 
Popovici. Atenți, la posturile lor, 
ei urmăresc ultimele pregătiri. 
Chipurile lor sînt expresie a în
cordării și așteptării.

tatea președintelui Republicii So
cialiste Cehoslovace, tovarășul 
Ludvik Svoboda, a primului 
secretar al C.C. al P. C. din 
Cehoslovacia, tovarășul Alexander 
Dubcek, a președintelui guver
nului cehoslovac, tovarășul Ol- 
drich Cemik, în sănătatea minis
trului cehoslovac și a soției sale, 
în sănătatea tuturor oaspeților 
cehoslovaci.

Mulțumind pentru posibilitatea 
ce i s-a oferit de a vizita Româ
nia, ministrul afacerilor externe 
cehoslovac, Jiri Hajek a subliniat 
că atît el personal, cît și partidul 
și guvernul Republicii Socialiste 
Cehoslovace dau o înaltă apre
ciere acestei mărturii de priete
nie.

După ce a felicitat pe minis
trul afacerilor externe al Româ
niei pentru felul cum a condus 
lucrările Adunării Generale a 
O.N.U., pentru autoritatea pe 
care și-a cîștigat-o ca președinte 
al Adunării Generale, vorbitorul 
a spus : Am venit în România cu 
sentimentul că într-adevăr venim 
la prieteni foarte buni. Aceasta 
are loc în perioada în care popoa
rele cehoslovaciei trec printr-un 
proces foarte important de rea- 
naliză a evoluției de pînă acum, 
a evoluției lor socialiste. Apre
ciem foarte mult înțelegerea păr
ții române, a guvernului român 
și a poporului român, înțelegerea 
pe care a dovedit-o în ceea ce 
privește situația noastră și felul 
în care ne rezolvăm problemele 
noastre. Noi toți avem, de ase
menea, un mare respect față de 
felul în care poporul român își 
rezolvă problemele sale economi
ce, față de metodele de aplicare 
a marxism-leninismului, conform 
cu condițiile sale proprii.

Exprimînd acordul total cu po
ziția României în problemele in
ternaționale, înfățișată de tovară
șul Comeliu Mănescu, vorbitorul 
a spus : Noi vedem în dezvoltarea 
continuă și creatoare, în dome
niile politic, economic, cultural a 
țării dvs., un îndemn ca să depu
nem toate eforturile pentru ca 
bunele relații dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Socialistă Cehoslovacă — care de
curg nu numai din comunitatea 
evoluției sociale, dar și din rădă
cinile istorice foarte adînci și din 
înțelegerea profundă a interese
lor naționale ale popoarelor noas
tre — să se adîncească și să se 
consolideze.

Vă asigur, stimate tovarășe 
Mănescu, că noi apreciem foarte 
mult colaborarea cu Republica 
Socialistă România. Apreciem în- 
tîlnirea noastră de la București 
ca o contribuție la întărirea aces
tor relații, la dezvoltarea lor, în 
avantajul ambelor noastre țări 
socialiste și al popoarelor lor, ca 
o contribuție pozitivă la securita
tea europeană și pacea mondială.

In încheiere, ministrul Jiri Ha
jek a toastat pentru prosperitatea 
poporului român, pentru înflori
rea și dezvoltarea României so
cialiste, în sănătatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer, a minis
trului afacerilor externe al Româ
niei și a soției sale, în sănătatea 
tuturor celor prezenți.

★

Marți dimineață, ministrul afa
cerilor externe al R. S. Ceho
slovace, Jiri Hajek, a depus o co
roană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru so
cialism.

(Agerpres)
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tele — alții schimbarea ; unii 
caută armonii geometrice, alții 
conflicte creatoare. Neînțelege
rile, polemicele, luptele de opinii 
au in substrat, de muite ori. 
diversitatea mentalității umane. 
Eroarea se naște atunci cînd 
preferința psihologică (aproape 
temperamentală) alterează func
ționarea balanței logice — și 
cînd. în locul toleranței pen
tru punctul de vedere al altuia 
și în locul receptivității pentru 
argumentele sale, decretăm că 
modul de a privi este modelul 
unic, exemplar definitiv al gin
dirii științifice umane.

In fond, rolul negativ sau po
zitiv al erorii se reduce la ati
tudinea fată de ea. Persistenta 
încăpățînată în eroare sau 
respingerea subiectivă a unei 
poziții, superioare — iată ceea 
ce poate justifica un rechizito
riu. Depășirea erorii, extrage
rea învățămintelor din greșeală, 
definesc eșecul fecund. In aceas
tă ultimă situație, chiar și acel 
vechi „errare humanum est", își 
pierde culorile cenușii și tona
litatea minoră.

Ne oprim în fața unui aparat 
de determinarea gramajului. A- 
paratul — mi se explică — func
ționează pe bază de radioactivi. 
Sursa de radioactivi se deplasea
ză pe suprafața hîrtiei. Deasupra 
sînt două lămpi semnalizatoare. 
Orice eroare de gramaj e sesizată.

în urmă sînt zile și nopți de 
muncă, de încercări, de căutări.

— După montare, am intrat 
noi. Fiecare piesă, fiecare circuit 
trebuie verificat. Găseam ventile 
blocate, rulmenți negresați. într-o 
zi am intrat pe circuitul de apă. 
Cînd am deschis, un jet puternic 
ne-a udat pe toți care ne aflam 
acolo. Am reglat pe altă conduc
tă. Din nou am verificat. Cinci 
ore în șir n-am făcut decît să 
căutăm de unde venea defecțiu
nea.

Si Mircea Milici, își amintește 
de toate astea, evitînd grandiloc
vența, mai degrabă amuzîndu-se. 
Dar ochii îl trădează. Pleoapele 
grele amintesc de neodihna nop
ților, de nesfîrșitele dificultăți

«SPORT

La start

Cupa „Voința" la ciclism
Cea de-a 13-a edi- 

Iție a tradiționalei com
petiții cicliste „Cupa 
Voința" se va desfă
șura între 8 și 14 iu
lie pe un traseu de 
aproximativ 1 000 km 
împărțiți în 8 etape, 
fără nici o zi de odih
nă. La întreceri, în 
afara celor mai buni 
rutieri români, vor 
participa și cicliști va
loroși din Franța,

Austria, Polonia, Bul
garia și Ungaria.

Programul etapelor 
este următorul: 8 iu
lie : București—Bra
șov ; 9 iulie : Brașov 
—Odorhei; 10 iulie : 
Odorhei—Tg. Mureș; 
11 iulie: 30 km con- 
tracronometrului in
dividual la Tg. Mu
reș (dimineața), iar 
după-amiază etapă cu 
plecarea în bloc pe 
tuta Tg. Mureș—Cluj;

• PE SCURT • PE SCURT •

9 „Cupa Cehoslovaciei la 
fotbal a fost cîștigată în acest 
an de echipa Slovan Bratisla
va. In cel de-al doilea joc al 
finalei. Slovan Bratislava a în
trecut cu scorul de 2—0 echipa 
Dukla Praga. în primul joc, 
fotbaliștii de la Dukla Praga 
învinseseră cu 1—0

• In prezența a peste 10 000 
de spectatori, pe velodromul din 
Paris s-a disputat un „omnium" 
international. Victoria a revenit 
cunoscutului ciclist francez Jac
ques Anquetil. care a totalizat
7 puncte. Pe locurile următoare 
s-au clasat Merckx (Belgia) —
8 puncte ; Altig (R.F. a Germa
niei) — 10 puncte și Adorni
(Italia) — 14 puncte.

• La Malmo, în cadrul „Cu
pei Internationale" (fostă Cu
pa Rappan) la fotbal, echipa su
edeză Fc Malmo a întrecut cu 
scorul de 3—1 (1—1) formația 
vest-germană Hamburger S.V.

• Echipa Real Madrid s-a 
calificat în finala ..Cupei Spa
niei" la fotbal. în semifinale 
(meci retur). Real Madrid a 
dispus cu scorul de 3—0 de 
formația Celta di Vigo, care 
activează în liga a doua a cam
pionatului. în primul joc al▲ ♦ ▲ ♦ ▲
mari yi mărunte cărora a trebuit 
să le facă față mereu, împreună 
cu toți ceilalți, tineri ca și el. Și 
totul din pasiune, din dorința de 
a realiza prima hîrtie înainte de 
termenul stabilit.

Cineva aleargă spre noi. „To
varășe inginer, veniți repede /". 
Mircea Milici se scuză și pleacă, 
spunindu-mi din mers: „Dacă 
vrei să vezi prima „șarjă", tre
buie să mai stai".

Toată noaptea am petrecut-o 
acolo, printre oameni yi mașini, 
așteptînd momentul la care fi
neam sâ iau parte și pentru care, 
de fapt, venisem. Au fost ore de 
așteptare încordată, ore în care 
pînă și uruitul monoton nu mi se 
mai păru enervant ca la început.

Deodată, mersul agregatelor 
deveni mai profund. Hidrodiscu- 
rile începură să lucreze din plin, 
locurile multicolore de lumini, 
emanate de tablourile de coman
dă, semnalau intrarea celulozei 
în circuit. Banala pastă de lemn 
tocat își începea uluitoarea ei me
tamorfoză. Un nor de aburi în
vălui pentru cîteva clipe oameni 
și mașini. Si cînd peste primul 
tambur se așternu cea dinții fișie 
albă, lucioasă imensa sală răsună 
de strigăte, de urale. Era bucu
ria unei victorii așteptată și pre
gătită îndelung. Si-abia atunci 
l-am zărit din nou pe Mircea 
Milici și pe toți ceilalți entuziaști, 
copleșiți de emoție, strîngîndu-și 
mîinile, îmbrățișîndu-se. La cea
sul acela tîrziu din noapte ei tră
iau un moment copleșitor, bărbă
tesc pe care n-aveau să-l uite 
poate niciodată.

ir
Faptele, în aparență, se pre

zintă simplu. Prin intrarea în 
funcțiune a celor două mașini de 
hîrtie, Combinatul din lunca Su
cevei va realiza anual o treime 
din producția de hîrtie a Româ
niei

Evenimente de genul acestuia 
sînt consemnate, de obicei, în 
cîteva rînduri pe primele pagini 
de ziar. Sobru, lapidar. Nimic 
mai obișnuit pentru noi, cei care 
trăim ritmul marilor transformări 
contemporane. Dar numai dincolo 
de consemnarea lapidară sînt oa
menii și frămîntările lor, numai 
dincolo de sensul ei strict infor
mativ încep adevăratele metafore 
ale muncii. 

13 iulie: Sibiu—Că- 
limănești; 14 iulie : 
Rm. Vîlcea—Bucu
rești.

Numeroase premii 
oferite de Loto-Pro- 
nosport, Ministerul 
Industriei Alimentare, 
ADAS, Centrocoop și 
UCECOM vor recom
pensa pe cei mai buni 
cicliști.

(Agerpres) 

semifinalei, Celta di Vigo cîș- 
tigase cu 3—2.

în finala popularei competi
ții. Real Madrid va întîlni for
mația F.C. Barcelona. Meciul 
se va desfășura la 14 iulie.

• Cea de-a treia ediție a 
turneului Panamerican de șah, 
disputat la Havana, s-a în
cheiat cu victoria maestrului 
cubanez Silvino Garcia. El a 
totalizat 14 puncte din 17 posi
bile.

• Turneul internațional de
tenis de la Wimbledon a conti
nuat cu desfășurarea probei de 
dublu masculin turul II Iată 
cîteva dintre cele mai impor
tante rezultate : Buchholz, Rals
ton (S.U.A.) — Kumar, Lail 
(India) 6—4. 6—4. 6—4 ; Rose
wall Stolle (Australia)—Holecek, 
Kodes (Cehoslovacia) 6—3, 6—3. 
7—5 ; Gimeno (Spania), Gonza
les (S.U.A).—Drossart, Homber- 
gen (Belgia) 6—8. 8—6. 7—5,
15—13 ; Fletcher (Australia), 
Santana (Spania)—Davidson, 
Hoad (Australia) 6—3. 7—5,
4—6, 6—0 ; Newcombe, Roche 
(Australia)—Davies, Sangster 
(Anglia) 6—3, 6—3, 9—7; Hewitt. 
Me Millan (Republica Sud Afri
cană) — Ryan, Summers (Re
publica Sud Africană) 6—4, 
6—2, 6—3 ; Drysdale (Republica 
Sud Africană) Taylor (Anglia) 
— Leschly. T. Ulrich (Dane
marca) 6—3, 6—1, 4—6, 6—4 ;
Arilla. Orantes (Spania)—Alex
ander, Crealy (Australia) 8—6, 
11—9, 3—6 6—1.

• La Zagreb, în prezența a 
peste 7 000 de spectatori. s-a 
disputat meciul amical profe
sionist de box dintre semigreul 
iugoslav Ivan Preberg și cam
pionul european al categoriei 
vest-germanul Stengel. Spre 
surprinderea generală. Preberg 
a obținut victoria prin K.O. în 
rundul 6. Intîlnirea a fost ar
bitrată de olandezul Ben Brill.

MOTORETĂ CARPATI
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si cu plata in rate la masa unele 
COOPERATIVELOR DE CONSUM

CALTOPEANU EMIL — 
Ploiești-Prahova, TRVȚA 
MARIA — Tutovulcan- 
Vaslui: întreabă care este 
durata concediului la care 
are dreptul un profesdr su
plinitor, angajat după în
ceperea anului de învăță- 
mînt.

RĂSPUNS: Durata con
cediului anual de odihnă 
pentru personalul didactic 
de toate gradele este egală 
cu durata legală a vacan
ței școlare sau universitare, 

Personalul didactic bene
ficiază de concediu cu du
rată integrală, dacă a func
ționat în tot cursul anului 
școlar sau universitar. In 
cazul In care angajarea s-a 
făcut după Începerea anu
lui școlar — cum este ca
zul dv. — durata concediu
lui va fi proporțională cu 
timpul cuprins între data 
încheierii contractului de 
muncă și sflrșitul acelui an.

BOZEȘAN MIRCEA — 
Videle-Teleorman j întrea
bă dacă are dreptul la 
concediu pe anul 1967, dacă 
s-a angajat în luna aprilie 
a acelui an.

JURISTUL
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RĂSPUNS : Dacă cele 11 
luni, de Ia angajare, sînt 
îndeplinite în anul calen
daristic următor, primul 
concediu se va acorda în 
acel an, la durata sa adău- 
gîndu-se, pe lîngă concediul 
integral, și zilele de con
cediu corespunzător timpu
lui lucrat in anul anterior.

PALK HERBERT — Cra- 
iova-Dolj : întreabă dacă 
unitatea la care a lucrat 
este obligată a-i plăti con
cediul de odihnă care i se 
cuvenea și pe care n-a pu
tut să-l efectueze deoarece 
a fost încorporat.

RĂSPUNS: Concediul de 
odihnă se compensează în 
bani in cazul în care an
gajatul este chemat să în
deplinească serviciul mili
tar și prin urmare, aveți și 
dv. acest drept. Urmează 
ca, in cel mult un an de 
Ia data la care ați plecat 
în armată, să cereți unită
ții la care ați lucrat să vă 
achite drepturile bănești.

CULEI NICOLAE — Co
muna Urși, jud. Vîlcea : în
treabă dacă timpul cît a 
lucrat înainte de armată, 
cît a prestat serviciul mi
litar și după aceasta, se 
socotesc la vechime atunci 
cînd trebuie să i se calcu
leze concediul de odihnă.

RĂSPUNS: Timpul lu
crat înainte de satisface
rea serviciului militar, 
precum și timpul cit ați 
fost încorporat se socotește 
la vechimea în muncă. La 
aceasta se adaugă și timpul 
lucrat după lăsarea la va
tră, cu condiția ca reanga
jarea să aibă loc în termen 
de 90 de zile de Ia data 
lăsării la vatră.

VICTOR POPESCU

-IOO KM. CU 2 LITRII BENZINA 
VITEZA MAXIMA 55KMDEKA
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Vizita tovarășului

Alexandru* Bîrlădeanu
în S. II. A.

In ziua de 30 iunie 1968, vice
președintele Consiliului de Miniș
tri, Alexandru Bîrlădeanu, și 
grupul de oameni de știință caTe 
îl însoțesc în vizita sa în S.U.A. 
au sosit la Los Angeles. In seara 
aceleiași zile, Consiliul pentru a- 
faceri mondiale din Los Angeles 
a oferit o recepție în cinstea oas
peților români.

La 1 iulie, oamenii de știință 
români au vizitat Institutul teh
nic al Californiei și Cetatea uni
versitară din Los Angeles a Uni
versității Statului California. 
Seara, delegația română a ple
cat pe calea aerului la San Fran
cisco. In cursul zilei de 2 iulie 
a fost vizitată Universitatea din 
Stanford, în apropiere de San 
Francisco.

Agențiile de presă transmit că 
în regiunea bazei de Ia Khe 
Sanh au loc lupte violente între 
trupele americane și forțele pa
triotice. Luptele se desfășoară 
la aproximativ 5 km sud-est de 
această bază. Patrioții atacă con
tinuu, restul de trupe care ur
mează să părăsească Khe Sanhul. 
In timpul operațiunilor militare, 
care au durat aproximativ 14 ore, 
au intervenit aviația tactică și 
unități de artilerie ale S.U.A. 
S-au înregistrat pierderi de am
bele părți. După cum mențio
nează agenția Associated Press, 
forțele patriotice își concentrea
ză continuu efective în această 
regiune, pregătindu-se pentru 
noi atacuii.

Atacuri ale patrioților
după alegeri
Canada

ministre
al prcvinclet

AUSTRIA. Demonstrație la Viena a țăranilor, împotriva 
creșterii unor impozite pe produsele agrare și a măsurilor 

luate de arendași

De asemenea, în Delta flu
viului Mekong s-au semnalat, 
marți dimineața, mai multe doo- 
niri între unități saigonexe și de
tașamente ale F.N.E. în același 
timp, patrioții au bombardat cu 
obuze de mortiere cîteva obiec
tiv’© strategice americane și sai- 
goneze situate la aproximativ 35 
km nord-est de capitala sud-viet- 
nameză.

★
Observatorii politici de la Sai

gon remarcă faptul că în ultima 
vreme cercuri tot mai largi ale 
opiniei publice sud-vietnameze se 
alătură mișcării pentru încetarea 
războiului dus de ocupanțH ame
ricani și marionetele lor saigo- 
neze împotriva poporului vietna
mez. Intr-o corespondență apă
rută în „WasT»mgt€7i Post" se evi
dențiază faptul că reacția defavo
rabilă a studenților saigonezi la 
ordinul de „mobilizare generală" 
dat de președintele Thieu ame
nință să se transforme într-o miș
care largă de mase, cu consecin
țe serioase pentru așa-zisul gu
vern. Potrivit unor declarații 
guvernamentale, scrie ziarul, 
„dacă această mișcare nu va 
frinată la timp, ț

R. P. POLONA. Aparatul rotitor de transport și transferare 
L.K.B.-52, produs al fabricii de mașini-unelte din Poznan

e nu va fi I 
președintele 1 

Thieu s-ar putea găsi într-o pozi
ție foarte dificilă in timpul vizi
tei pe care intenționează s-o facă 
luna aceasta la Washington". 

Asociația studenților de la Sai
gon a publicat un comunicat In 
care cere „încetarea rapidă a 
războiului". Concomitent cu acest 
comunicat, clerul catolic a pu
blicat o declarație în care a făcut 
un apel la toate partidele cerind 
încetarea războiului cit mai cu
rînd posibil. Un apel similar a 
publicat și biserica budistă uni
ficată din Vietnam.

Potrivit ziarului citat, un „im
portant număr de studenți au pă
răsit discret în ultimele luni Sai- 
sonul pentru a se alătura forțe
lor patriotice".

★
După cum anunță agenția 

V.NA., untfjfrz de apărare anti
aeriană ale Armatei Populare 
Vietnameze au doborît încă șase 
avioane americane în spațiul ae- . 
rian al provinciilor Nghe An, I 
Vinh Linh și Quang Binh. 1

Fină în prezent în R. D. Viet- . 
nam au fost doborîte 3 016 avioa- | 
ne agresoare.

I
I
i
i
i
I
i
i
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va fi extrădat
Hotărî rea Curții cu jurați din Londra

REPREZENTANTUL guvernu
lui american la convorbirile ofi
ciale dintre S.U.A. și R. D. Viet
nam, Averell Harriman, s-a re
întors luni seara la Paris, după 
ce timp de 10 zile a avut con
sultări cu președintele Johnson 
și alte oficialități americane la 
Washington. La sosire, el a de
clarat ziariștilor că poziția a- 
mericană rămîne neschimbată. 
Harriman urmează să preia con
ducerea delegației americane, 
asigurată interimar în absența 
sa de ambasadorul Cyrus Vance.

LA 2 iulie. Todor Jivkov a a- 
vut o întrevedere cu secretarul 
general al O.N.U., U Thant, ca
re s-a aflat în vizită în R. P. 
Bulgaria. Cu acest prilej, a avut 
loc o convorbire în legătură cu 
unele probleme ale situației in
ternaționale.

In aceeași zi. Todor Jivkov a 
oferit un dejun în cinstea se
cretarului general al O.N.U.

Miercuri a fost examinată 
din nou la Tribunalul Bow 
Street din Londra cererea de 
extrădare a lui James Earl 
Ray, asasinul prezumtiv al 
pastorului Martin Luther 
King, înaintata de guvernul 
american. în timpul dezbate
rilor din cursul dimineții, Ro
ger Frisby, avocatul Iui Ray, 
a insistat în pledoaria sa asu
pra faptului că asasinarea lui 
Martin Luther King consti
tuie o crimă politica, iar tra
tatul de extrădare, încheiat 
intre S.U.A. și Anglia, nu 
include delictele politice. în 
numele guvernului american, 
avocatul britanic. David Cal- 
cutt a adus în fața instanței 
londoneze o serie de cazuri 
similare anterioare în care a

fost acordata extrădarea. Mai 
mult, el a precizat că „nu 
există nici o dovadă că 
asasinarea liderului popula
ției de culoare din S.U.A ar 
fi rezultatul unui complot".

După mai multe ore de 
dezbateri, ședința a fost ri
dicată. La reluarea procesu
lui, judecătorul Frank Milton 
a anunțat că Curtea cu ju
rați a hotărît extrădarea în 
S.U.A. a lui James Earl Ray 
fără a fi luate în considera
ție argumentele apărării.

DIN Inițiativa mstttutulul 
suedez de oercetări pentru 
pace (Sipri), tn localitate* 
Taellberg a avut loo o re
uniune oonsacrată examinării 
aspectelor științifice șl teh
nice ale detectării explozii
lor nucleare. Au participat 
experțl, din 12 țări, printre 
care șl prof. Llviu Constan- 
tlnescu, din țara noastră. în
tr-un comunicat dat publici
tății se arată că experțil au 
ajuns la concluzia că „este 
posibil să se distingă, cu 
ajutorul observațiilor seismo- 
loglce, exploziile nucleare de 
putere mare și mijlocie de 
mișcările seismice naturale". 
Experțil au Întocmit un ra
port cuprinzînd date tehnice 
asupra stadiului actual al 
posibilităților de identificare 
a exploziilor nucleare cu 
ajutorul seismologiei.

francotono i-a adus numeroase critici, w _
cum am mai arătat, indicau, de departe, dștigători tot pe liberali. 
Amploarea victoriei lui Trudeau este însă cu mult peste așteptări, 
nu atît privită prin prizma sporului de voturi al Partidului Liberal 
(23), Cît pornind de la pierderile conservatorilor: 27 de locuri în 
parlament I

In actuala sa alcătuire (Partidul Liberal — 152 de locuri; Partidul 
Conservator — 72 de locuri; Partidul nou democrat — 23 ; diverse 
grupări — 17), noua Cameră canadiană a Comunelor nu-1 va pune 
lui Trudeau nici un fel de probleme. Sigur pe situație, nici nu s-a 
grăbit să-1 convoace pe noii deputați, anunțînd că parlamentul nu 
se »za întruni pînă în toamnă (cu excepția unor eventuale cazuri 
speciale) și că guvernul va fi în curfnd remaniat

Ce factori au determinat succesul primului ministru P Mai intU 
e vorba, firește, de programul cu care Trudeau s-a prezentat în 
fața alegătorilor, program despre care am relatat pe larg cu alte 
prilejuri. El preconiza, pe plan Intern, o nouă politică a federalismu
lui, care să ducă la consolidarea unității Canadei, precum și măsuri 
care să dea un nou impuls dezvoltării economice a țării. In exterior, 
liderul liberal a promis o politică nouă „care să fie în concordanță 
cu posibilitățile țării, cu necesitățile naționale*4 ; în acest context el 
are în vedere o revizuire a atitudinei Canadei față de N.A.T.O., față 
de Statele Unite etc.

Potrivit părerii a numeroși observatori, în afară de programul 
susținut, la succesul liberalilor au contribuit șl alto elemente. COM
BAT, de exemplu, consideră că „victoria lui Trudeau marchează 
triumful tineretului, pe care primul ministru a reușit să-l mobilizeze 
și să-1 entuziasmeze în spiijinul cauzei sale*. După ce evidențiază 
rolul „farmecului personal", ziarul se referă la „talentele de orator, 
de Organizator și de virtuos al clavirului psihologic* cu care ar fi 
dotat premierul canadian.

în legătură cu aceasta. în cercurile politice se evidențiază ascen
siunea „fulgerătoare" a lui Trudeau. Intrat în Camera federală a 
Comunelor în noiembrie 1965, el a fost, cîteva luni mai tîrziu, 
numit de Lester Pearson în postul de secretar de stat parlamentar. 
Tot Pearson i-a oferit, la 4 aprilie 1967, portofoliul de ministru al 
justiției. Ales în primăvară lider al Partidului Liberal, la 20 aprilie 
a depus jurământul ca prim-ministru federal. In felul acesta, Trudeau 
a devenit (după M. Laurier și Saint Laurent) al treilea canadian 
francofon care a ocupat funcția de șef al guvernului federal.

In plin succes electoral, joia trecută, la Montreal au avut Joo 
cunoscutele incidente soldate cu 123 de răniți. Premierul, car^a 
fost martor ocular al tulburărilor, a putut să-și dea seama „pe viu- 
că armonia pe care o preconizează este încă o problemă de viitor. 
După aprecierile ziarului LA LIBRE BELGIQUE, Qu6bec-ul con
tinuă să rămînă un măr al discordiei și, în aceste conditiuni, „nu 
este Imposibil să aibă loc o nouă înfruntare cu privire la poziția 
Quebec-ului în Canada". Ii va lua noul premier — se întreabă 
ziarul — pe separatiști din scurt P Alegătorii canadieni i-au oferit 
șanse mari de a reuși în această întreprindere. în timpul campaniei 
electorale Trudeau repeta în fiecare zi că „de aceste alegeri va 
depinde viitorul Canadei". Acest viitor este acum în mîinile lui.

ION D. GOIA

DUPĂ cum anunță agenția 
Reuter, un tribunal militar din 
capitala Rhodesiei — Salisbury 
— a condamnat luni la 20 de 
ani închisoare nouă persoane de 
origine africană. Autoritățile 
rasiste rhodesiene îi acuză „de 
a fi încălcat legea excepțională 
elaborată de curînd privind 
menținerea ordinii publice". Po
trivit acestei legi întocmite pe 
baza unor formulări ambigue, 
orice african poate fi condam
nat în urma unor acuzații chiar 
neîntemeiate. Se prevede astfel 
că „oricine încalcă legea este 
pasibil de pedeapsa cu moar
tea". Această lege este îndrep
tată împotriva majorității popu
lației de culoare din această 
țară și în special împotriva gru
purilor de patrioți care luptă 
împotriva regimului rasist al 
lui Smith și pentru apărarea 
drepturilor legitime ale africa
nilor.

Aceste condamnări demon
strează încă o dată că autorită
țile nasiste din Rhodesia încear
că prin violență să înfrîngă vo
ința de luptă a populației afri
cane, sfidînd protestele opiniei 
publice internaționale și ale în
tregului continent african.

MINISTRUL justiției al 
S.U.A., Ramsey Clark, a ce
rut Congresului american să 
abroge legislația privind pe
deapsa cu moartea pentru 
crime federale, chiar și pen
tru asasinarea președintelui 
Statelor Unite. într-un pro
iect de lege prezentat de se
natorul Philip Hart se propu
ne ca orice faptă care ar fi 
putut fi pedepsită cu moartea 
să fie comutată la închisoare 
pe viață. La rîndul său, mi
nistrul de justiție american, 
vorbind în fața membrilor 
subcomisiei judiciare a Se
natului a subliniat că multe 
dintre statele americane au 
abrogat această legislație.

Pentru crime federale în 
anul 1935 în S.U.A. au fost 
executate 199 persoane, în 
1966 una singură, iar anul 
trecut două.

Potrivit relatăritor agenției 
Anatolia. Senatul Universității 
din Instanbul a hotărît redeschi
derea Universității, închisă in 
urmă cu o săptămînă ca urmare 
a manifestațiilor studențești. In
tr-o declarație făcută presei rec
torul Ekrem Serif Egeli a subli
niat că examenele de sfîrșit de 
an vor putea începe la 15 iulie.

Președintele Republicii Turcia, 
Cevdet Sunay a primit marți o 
delegație a studenților Acade
miei de științe Economice și Co
merciale. Cu acest prilej pre
ședintele Turciei a dat asi
gurări studenților că guvernul 
va lua în considerare re
vendicările lor legitime.

t
1

Declarația Socie
tății de Cruce Rosie

j a R. P. D. Coreene
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REGINA Elisabeta a Angliei a 
semnat mărfi „Ordinul de Con
siliu" prin care guvernul este 
împuternicit să intensifice sanc
țiunile împotriva regimului ra
sist din Rhodesia. în conformi
tate cu rezoluția Consiliului de 
Securitate. Potrivit procedurii 
legale „ordinul" se întoarce în 
fafa parlamentului care trebuie 
să-I aprobe în termen de 28 zile. 
Noul „ordin" îl revocă pe prece
dentul, adoptat de Camera Co
munelor, dar respins de Came
ra Lorzilor, deși conține exact 
aceleași prevederi. Este proba
bil o manevră legislativă a gu
vernului destinată să anihileze 
valoarea votului negativ al Ca
merei Lorzilor.

MEDICII spitalului Groote 
Shuur au declarat luni seară că 
starea pacientului Blaiberg este 
satisfăcătoare. Inima sa funcțio
nează normal, tensiunea arteria
lă este și ea normală. Starea sa 
continuă să se amelioreze.

După cum s-a mai anunțat, 
dr. Philip Blaiberg, căruia 1 s-a 
efectuat la 2 Ianuarie a.c. o ope
rație de transplantare a inimii, 
a fost spitalizat din nou în urmă 
cu trei săptămîni din cauza unei 
hepatite.

AUTORUL dramatic ameri
can Tennessee Williams, a cărui 
dispariție a fost semnalată sîm- 
băta trecută, se află la locuința 
sa din Key West (statul Florida). 
Timp de o săptămînă el nu a 
vrut să răspundă la telefon, de
oarece lucra. Autorul „Menajeri
ei de sticlă- a refuzat să dea 
orice detaliu în legătură cu scri
soarea pe care a scris-o fratelui 
său Dakin Williams în care-1 
prevenea că este amenințat cu 
moartea. Acesta a anunțat presa 
și poliția de teamă să nu i se fi 
întâmplat ceva fratelui său. El a 
primit însă un telefon de la ciu
datul dispărut.

I
i

I
I
I
I

La 2 iulie, la Mos
cova s-a deschs Con
gresul unional al ca
drelor didactice din 
școlile de învățăniint 
mediu general. Cei 
aproape 4 000 de de
legați vor dezbate 
probleme legate de 
îmbunătățirea activi
tății învățămîntului 
mediu de cultură ge
nerală din U.R.S.S. și 
trecerea la învățămîn-

NOILE restricții instituite !n 
Peru ca urmare a înrăutățirii 
situației economice și financiare 
au provocat tulburări în orașul 
Iquitos, situat la 150 km. nord 
de Lima. Ca urmare a interven
ției poliției, o persoană a fost 
ucisă și peste 60 rănite. Mani- 
festanții au distrus un număr 
de automobile și au incendiat 
aproape toate stațiile locale de 
benzină. Recent, în baza puteri
lor speciale primite din partea 
Congresului pe o perioadă de 60 
de zile, guvernul Peruvian a in
trodus noi impozite și a sporit 
preturile la un număr de bunuri 
de larg consum.

tul general și obliga
toriu de 10 ani. La 
deschiderea lucrărilor 
congresului au fost de 
față Leonid Brefnev, 
Alexei Kosighin, Ni
kolai Podgornîi și alți 
conducători de par
tid și de stat.

La congres partici
pă invitați din Bul
garia, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Mon
golia, Polonia și Un-

garia. Din România, la 
lucrările congresului 
asistă Traian Pop, 
adjunct al ministrului 
învățămtntului.

M. A. Prokofiev, 
ministrul învățămân
tului al U.R.S.S., a 
prezentat raportul eu 
privire la situația fi 
măsurile pentru fon- 
bunătățirea continuă 
a activității școlii me
dii de cultură gene
rală.

Comitetul Central al Societății 
de Cruce Roșie din R.P.D. Co
reeană a dat publicității o decla
rație în care condamnă încercă
rile tot mai fățișe ale guvernului 
japonez de a sabota lucrările pri
vind repatrierea cetățenilor co
reeni domiciliați în Japonia.

Tn declarație se arata că repa
trierea trebuie făcută pînă la ca
păt cu maximum de responsabili
tate, însă guvernul japonez caută 
în mod sistematic să o saboteze.

De data aceasta autoritățile ja
poneze au respins propunerea 
R.P.D. Coreene de a primi moto
nava destinată celor ce urmează 
a fi repatriați și de a relua con
vorbirile dintre societățile de 
Cruce Roșie ale R.P.D. Coreene 
și Japoniei.

Declarația arată că poporul co
reean condamnă încercările gu-
vernului japonez și Crucii Roșii 
Japoneze de a sabota lucrările de 
repatriere, considerând că așa-nu- 
mita hotărîre de anulare a acordu
lui privind repatrierea nu are 
nici o valoare și nu va fi recu
noscută de nimeni.

Rezultatele definiti
ve ale alegerilor pre
zidențiale din Islanda, 
publicate la Reyk
javik, indică victoria 
categorică obținută de 
dr. Kristjan EIdjam 
care a totalizat 65 
sută din voturile 
primate.

Deși lipsit de 
racteristicile înfruntă
rii dintre diferitele 
partide politice islan
deze (nici unul din

Kristjan Eld- 
a

la
ex-

ca-

EE3S1

genere, 
jam, personalitate 
vieții culturale, sprii- 
nă tendințele înnoi
toare, Guunar Thor
ddsen, actualmente 
ambasador al Islandei 
la Copenhaga și poli
tician de carieră re
prezintă așa cum no
tează presa din Rey
kjavik „continuitatea 
și conservatorismul".

Dar, dacă într-o se
rie de probleme ale

NA.T.O. 
parte din 
personali

tăți care, de la început, 
s-a opus aderării Isîan- 
dei la N.A.T.O. Toto
dată, EIdjam s-a pro
nunțat în repetate rîn- 
duri împotriva pro • 
zenței militare ameri
cane pe teritoriul is
landez. Această ca
tegorică diferențiere 
de poziții între cei doi 
protagoniști, îndrep-

Islandei Ia 
(el a făcut 
grupul de

lumini 
masivi 

EIdjam 
un test 
adversi-

la Freetown?
în această 

victoria netă, 
a lui Kristjan 
echivalează cu 
concludent al
tății majorității islan
dezilor față de N.A.T.O. 
șl față ide bazele mili
tare străine pe terito
riul țării lor. După pu
ternicele demonstrații 
de protest din pri
măvară care au urmat 
prăbușirii avionului 
american „F 102"

„Un vot aoti-N.A.T.0.
tre cei doi candidați 
la președinție n-a fost 
sprijinit oficial de u- 
nul sau altul dintre 
partide) scrutinul pre
zidențial de duminică 
a reprezentat un test 
semnificativ. Luările 
de poziție ale celor 
doi protagoniști (EId
jam și Thorddsen) pe 
parcursul celor trei 
luni de campanie e- 
Iectorală au relevat 
optici diferite într-o 
serie de probleme ale 
evoluției Islandei.

ECUADOR. locuitori at ținuturilor rurale veniți la Quito în căutare de lucru.

politicii interne și 
internaționale deo
sebirile de vederi au 
fost mai puțin accen
tuate, tema în jurul că
reia poziția celor doi 
este net divergentă e 
cea a atitudinii față de 
N.A.T.O. în vreme ce 
Thorddsen se pro
nunță pentru spriji 
nirea N.A.T.O., peu 
tril „fidelitatea necon
diționată" față de a- 
Iianța atlantică. Eld 
fam e cunoscut pen
tru atitudinea sa îm
potriva apartenenței

tățește constatarea co
respondentului Iui 
NEUE ZURCHER 
ZEITUNG care, în 
ajunul scrutinului, 
scria din capitala is
landeză : „în fapt op
țiunea centrală care 
stă în fața alegătorului 
islandez este : pentru 
sau împotriva N.A.T.O. 
In nici un alt punct 
linia de demarcație 
dintre cele două perso
nalități care solicită vo
tul nu este atît de da
ră și sesizabilă".

arme nucle- 
deasupra teri-

cu 
are 
toriului islandez, du
pă rezoluția depusă 
săptămînă trecută în 
Alting (parlament) și 
în care se cere retra
gerea pe etape a tru
pelor americane stabi
lite în Islanda, scruti
nul prezidențial de 
duminică aduce o 
nouă mărturie a puter
nicului curent anti- 
N.A.T.O. din țara 
insulară de la nord.

E. R.

Campania electorală
din S. U. A.

Fostul vicepreședinte al S.U.A., 
Richard Nixon, dispune de un 
număr suficient de voturi pen
tru a obține candidatura repu
blicană la președinție — indică 
statistici întocmite de agențiile 
americane de presă. In urma ho- 
tărîrii adoptate de marea majo
ritate a celor 56 de delegați ai 
statului Texas de a-1 sprijini pe 
Nixon, numărul delegaților fa
vorabili fostului vicepreședinte 
se ridică la 684, în timp ce pen
tru obținerea candidaturii la 
convenția națională a Partidului 
republican, care va avea loc în 
august la Miami Beach, sînt ne
cesare 667 de voturi. Celălalt 
pretendent la candidatura republi
cană, guvernatorul statului New 
York, Nelson Rockefeller, care a 
intrat mai tîrziu în lupta elec
torală, totalizează numai 278 de 
voturi. Faptul că Nixon și-a a- 
sigurat un număr de peste două 
ori mai mare de voturi decât 
Rockefeller nu înseamnă în mod 
necesar că el va fi desemnat 
candidat al partidului republi
can : delegații la convenție fînt 
obligați să voteze în favoarea

candidatului față de care sînt 
angajați doar în primul tur de 
scrutin.

La democrați, vicepreședintele 
Hubert Humphrey dispune de 
voturile a 640 de delegați pen
tru convenția democrată, față 
de 401 voturi totalizate pînă în 
prezent de rivalul său, senatorul 
Eugene McCarthy. Sute de dele
gați democrați sînt încă neanga
jați. (La convenția Partidului de
mocrat din Chicago vor participa 
2 662 de delegați, iar pentru ob
ținerea Candidaturii sînt necesare 
1 312 voturi).

între timp, vicepreședintele 
Humphrey a apelat la un grup 
de 70 de specialiști pentru ela
borarea unor „documente-pro- 
gram" în chestiunile majore ale 
politicii interne și externe. Po
trivit agenției Associated Press, 
Humphrey a cerut celor 70 de 
specialiști „să trateze cu simț 
de răspundere și într-o ma
nieră nouă problemele și po- 
sibilitățile viitorului". Aces
te documente urmează să 
stea la baza acțiunilor vicepre
ședintelui la convenția de la 
Chicago a Partidului democrat.

După cum transmite din Free
town agenția Reuter, în capital*- 
Sierrei Leone circulă zvonufj 
privind existența unui complot 
împotriva actualului regim, caie 
ar fi fost organizat cu ajutorul 
unor mercenari străini. Luni 
seara, primul ministru Siaka 
Stevens a pronunțat un discurs 
radiodifuzat în care a cerut 
populației să demaște orice acti
vități neobișnuite. El a arătat 
că au fost luate măsuri împotriva 
unei eventuale pătrunderi în țară 
a mercenarilor.

în Sierra Leone au avut loc în 
ultimul an trei lovituri de stat 
militare. Cea de-a treia, condusă 
de sergentul major Mamadou 
Rogers, a fost îndreptată împo
triva abuzurilor ofițerilor supe
riori și a dus la instaurarea ao- 

de
riori și a dus la instaurarea 
tualului guvern civil, condus 
Siaka Stevens.

★
UN TRIBUNAL liberian 

hotărît expulzarea lui 
Lansana, fostul comandant 
forțelor armate din Sierra Leo
ne. care. întoreîndu-se în 
cursul lunii aprilie din New 
York spre țâră, a cerut în tim
pul escalei la Monrovia azil 
politic.

Guvernul statului Sierra Le
one a cerut extrădarea sa acu- 
zîndu-1 de acțiuni criminale; 
lui Lansana i se aduce învinu
irea că, după alegerile din 
martie, din ordinul său au fost 
supuși unei detențiuni ilegale 
fostul guvernator general, pri
mul ministru, și alți oameni po
litici.

Grevă

a
David 

al

generală 
în Uruguay

La chemarea Convenției na
ționale a muncitorilor din Uru
guay — organism central de co
ordonare a muncii sindicatelor 
— în întreaga țară a avut loc 
marți o grevă generală. La Mon
tevideo au fost afectate în tota
litate transportul în comun, 
transporturile aeriene și anumite 
servicii publice. Cele mai multe 
fabrici au fost închise.

Invocând suspendarea garanții
lor constituționale, măsură lua
tă cu trei săptămîni în urmă, 
autoritățile au pus sub control 
militar 4 din cele mai mari în
treprinderi de stat, mobilizînd la 
locul de muncă aproximativ 
60 000 de muncitori si funcțio
nari. Puternice forțe de poliție și 
unități militare au patrulat pe 
străzile din Montevideo pentru a 
preveni organizarea unor demon
strații.
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